
كشـــف وزيـــر اإلســـكان باســـم 
الطلبـــات  حصيلـــة  أن  الحمـــر 
علـــى  المدرجـــة  اإلســـكانية 
قوائـــم االنتظـــار بلغت 57198 
طلبا إســـكانيا، مقابـــل 44960 
بـــدل  عـــاوة  مـــن  مســـتفيدا 
الســـكن. وبين الحمـــر في رده 
على ســـؤال للنائـــب عمار قمبر 
الوحـــدات  طلبـــات  عـــدد  أن 
الســـكنية )بيـــت( القائمـــة تبلـــغ 
50794، وعدد طلبات وحدات 
 ،3647 تبلـــغ  التمليـــك  شـــقة 
وعدد طلبات قســـيمة ســـكنية 
متوســـط  أن  وأوضـــح   .2757
االنتظـــار لـــكل طلب إســـكاني 
يختلف حســـب نـــوع الخدمة، 
حيـــث يوجـــد خدمـــات فورية 
يســـتطيع المواطـــن من خالها 

وتســـلم  اإلجـــراءات  إنهـــاء 
الوحدة خال مـــدة ال تتجاوز 
6 أشهر. وأشار إلى أن خدمات 
أخرى كخدمـــة تمليك الوحدة 
الســـكنية، وهي الخدمة األكثر 
طلبا وترتبـــط بتوفر األراضي 

المشـــاريع  لتنفيـــذ  والتمويـــل 
اإلســـكانية، إال أن التوزيعـــات 
األخيرة للمشـــاريع اإلســـكانية 
تقلـــص  فـــي  ســـاهمت  قـــد 
الطلبات المدرجـــة على قوائم 

االنتظار.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

ردع مرتكبي األخطاء الطبية وزيادة التوظيف وتقليص مدة المواعيد

قدمت لجنـــة التحقيق البرلمانية بشـــأن الخدمات 
الطبيـــة المقدمـــة مـــن وزارة الصحـــة 58 توصيـــة 
في تقرير ســـيعرض خال جلســـة الثاثاء المقبل، 

حيث شملت التوصيات 4 محاور. 
 وجـــاء ضمـــن أبـــرز التوصيـــات التعامـــل بحســـم 
وصرامـــة في تطبيق اإلجراءات القانونية المقررة 
تجـــاه مرتكبي األخطاء الطبية في المستشـــفيات 
تلـــك  تكـــرار  لعـــدم  لردعهـــم  الصحيـــة؛  والمراكـــز 

األخطاء مستقبا. 
كمـــا أوصـــت اللجنـــة بزيـــادة عـــدد األطبـــاء الذين 
يتم توظيفهم ســـنويا في المستشـــفيات والمراكز 
الصحيـــة؛ لتقليـــل المـــدد الزمنية لحجـــز المواعيد 

بالنسبة للمرضى.

32 قتيًل و66 جريًحا بتصادم قطارين في صعيد مصر

المنامة - جمعية رجال األعمال

األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  أعلنـــت 
البحرينية والجمعية الكورية للتجارة 
حفـــل  تنظيـــم  عـــن  )كيتـــا(  الدوليـــة 
لتدشـــين “مجلس األعمـــال البحريني 
الكوري الجنوبي”، بمشاركة من رجال 
مـــن مملكـــة  األعمـــال والمســـتثمرين 
البحريـــن ونظرائهـــم فـــي جمهوريـــة 
يمثلـــون مختلـــف  الجنوبيـــة،  كوريـــا 
القطاعـــات التجارية، صبـــاح الثاثاء 
المقبل عبر تقنية االتصال المرئي عن 

ُبعد )زووم(.
بـــن  أحمـــد  الجمعيـــة  رئيـــس  وقـــال   
هندي: إن ثمة اجتماعات ومشـــاورات 
مستفيضة ُأجريت أخيًرا بين المعنيين 
فـــي الجمعيـــة ونظرائهم فـــي الجمعية 
)كيتـــا(،  الدوليـــة  للتجـــارة  الكوريـــة 
عبـــر التنســـيق والتواصـــل الدائـــم مـــع 
المسؤولين في سفارة جمهورية كوريا 
عنهـــا  تمّخضـــت  بالمملكـــة،  الجنوبيـــة 
االتفاق على تأسيس “مجلس األعمال 

البحريني الكوري الجنوبي”.

تأسيس مجلس األعمال 
البحريني الكوري الجنوبي

مـــن  البحريـــن  مملكـــة  واردات  شـــهدت 
الذهب في فبراير الماضي زيادة بنسبة 3 

% قياًسا بواردات يناير الماضي.
 502.1 مـــن  أكثـــر  البحريـــن  واســـتوردت 
ألـــف قطعـــة مـــن الذهـــب موزعـــة مـــا بين 
ســـبائك وحلـــي ومجوهـــرات، وأجزاؤهـــا 
مـــن ذهـــب تـــزن 513 كيلوغراًمـــا، بقيمـــة 
إجماليـــة تتجاوز 11.66 مليـــون دينار )ما 

شـــهر  فـــي  دوالر(  مليـــون  يعـــادل 31.77 
الماضـــي،  ينايـــر  الماضـــي. وفـــي  فبرايـــر 
اســـتوردت المملكـــة أكثـــر مـــن 491 ألـــف 
قطعـــة مـــن الذهـــب موزعـــة بيـــن ســـبائك 
وحلـــي ومجوهـــرات، وأجزاؤها من ذهب 
تزن نحـــو 525 كيلوغراًما، بقيمة إجمالية 
تتجاوز 11.3 مليون دينار )ما يعادل 30.1 

مليون دوالر(.

واردات البحرين من الذهـب
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الحمر: 6 أشهر لتسلم مقدم الطلب وحدته في بعض الخدمات

“التحقيق البرلمانية” تقدم 58 توصية لالرتقاء بالخدمات الصحية

57 ألف طلب إسكاني على قوائم االنتظار

)12(مصريون يعاينون حطام القطارين في موقع التصادم )أ ف ب(

مليون دينار
11.7

)13(

ليلى مال اهلل

عمار قمبروزير اإلسكان

إيـــران تطـــــور برنامجــــا نوويـــا سريـــاأكبر دخول للتدفقاتإرجاع “المليون نخلة”
كشف وزير األشغال وشؤون  «

البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلف أن الوزارة تقوم 

سنويا بصيانة 200 حديقة 
ومتنزه عام. وأضاف: نسعى 

إلى إرجاع مملكة البحرين بلد 
المليون نخلة.

أظهرت بيانات التدفقات  «
من بنك أوف أميركا أن 

المستثمرين ضخوا 45.6 
مليار دوالر في صناديق النقد 

باألسبوع المنتهي في 24 
مارس، إذ يعتبر أكبر دخول 
للتدفقات منذ أبريل 2020.

حذر معهد الدفاع عن  «
الديموقراطية من عمليات سرية 

تقوم بها إيران داخل منشأتها 
لتطوير أسلحة نووية كما أكدت 
أن المنظمات الدولية المعنية 

بتفتيش المنشآت النووية 
فشلت في اإلبالغ عن المنشآت.

0413

)٠٣(

)13(

ليلى مال اهلل

أمل الحامد

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تتواصل اليوم )الســـبت( على مضمار حلبـــة البحرين الدولية “موطن 
 FORMULAرياضة السيارات في الشرق األوسط” فعاليات سباق الـ ـ
1 - جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليج 2021 والذي سيســـتمر 
حتـــى يـــوم غـــد )األحـــد( والـــذي يمثـــل الجولـــة األولـــى واالفتتاحية 

للبطولة العالمية للفورموال 1 لموسم 2021.
وتصدر السائق ماكس فيرستابين حصة التجارب الثانية ليكرر بذلك 
تفوقـــه فـــي اليوم األول مـــن فعاليات ســـباق جائزة البحريـــن الكبرى 
لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال 1 2021 المقامـــة علـــى حلبـــة البحريـــن 

الدولية.
وســـجل ســـائق فريق ريدبـــول اللفة األســـرع بزمن دقيقـــة و30.847 

ثانية في استمرار للبداية القوية لموسم 2021.
ويضيء سماء الحلبة برج الصخير الذي يظهر بحلة جديدة، وجماهير 
الســـباق أول من يشـــهد برج الصخير بحلته الجديدة. وســـيظهر برج 
الصخيـــر بحلتـــه الجديدة ألول مرة فـــي الجولة االفتتاحية لموســـم 

2021 من البطولة العالمية.

ــدة ــدي ــج ال بــحــلــتــه  ــر  ــي ــخ ــص ال ــرج  ــ ب ــد  ــه يــش ــن  مـ أول  الـــســـبـــاق  ــر  ــي ــاه ــم ج

فيرستابيـن يتصـدر تجـارب “الفـورموال 1”

فيرستابين األسرع في حصة التجارب الثانية على حلبة البحرين الدوليةبرج الصخير بحلته الجديدة )11(

12



جددت وزارة الصحة دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين إلى المبادرة بتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد19-( بهدف 
تحقيــق المناعــة الجماعيــة بمــا يســهم فــي القضاء على الفيروس والعودة للحياة الطبيعة بإذن هللا بأســرع وقت ممكن، مشــيرة إلى أن عدد من تلقى 
الجرعة األولى من التطعيم قد بلغ 452551، فيما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية من التطعيم 242128 لغاية يوم األربعاء الموافق 24 مارس 2021.

وأكدت الوزارة أهمية عدم االنتظار 
لحين توافر تطعيم شـــركة محددة 
وإنمـــا أخـــذ المتوافـــر منهـــا لزيـــادة 
عـــدد أفـــراد المجتمـــع المحصنيـــن 
مـــن اإلصابـــة بالفيـــروس وتحقيق 
المناعة الجماعية، ونوهت بالوعي 
اإليجابـــي  والتجـــاوب  المجتمعـــي 
للتطعيـــم،  الوطنيـــة  الحملـــة  مـــع 
مؤكـــدة عـــدم وجود قوائـــم انتظار 
للحصول على تطعيمي ســـينوفارم 
وســـبوتنيك، ويمكن الحصول على 
موعـــد لتلقيهمـــا فـــي وقـــت قصير 

وقياسي.
مملكـــة  تصـــدر  الـــوزارة  وأكـــدت 
البحرين عالمًيا في نسب الحاصلين 
على التطعيم من السكان وتبوؤها 
مركـــًزا متقدًما في جهـــود التصدي 

جميـــع  بـــأن  موضحـــًة  للجائحـــة، 
التطعيمـــات التـــي أجازتهـــا مملكـــة 
البحريـــن لمواجهة فيروس كورونا 
تساهم في صنع األجسام المضادة 
مناعـــة  بتحفيـــز  تقـــوم  وبالتالـــي 
الجسم لمقاومته، لذا يتوجب على 
الجميـــع التعـــاون والمبـــادرة بأخـــذ 
التطعيـــم للمســـاهمة فـــي الحفـــاظ 
على ســـامة افراد المجتمع والحد 

من انتشار الفيروس.
علـــى  الصحـــة  وزارة  وشـــددت 
بااللتـــزام  االســـتمرار  ضـــرورة 
باإلجـــراءات االحترازيـــة للحد من 
وعـــدم  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 
التراخـــي والتهـــاون بهـــا، حتى بعد 
تلقـــي الجرعـــة األولـــى أو الثانيـــة، 
فااللتـــزام والتطعيـــم من الوســـائل 

المثلـــى للتصدي لفيـــروس كورونا، 
بفيـــروس  اإلصابـــة  بـــأن  منوهـــًة 
قـــد  التطعيـــم  تلقـــي  بعـــد  كورونـــا 
تكـــون واردة حيـــث أن الحصـــول 
علـــى المناعـــة ال يأتي مباشـــرة بعد 
أخـــذ الجرعة، فالجســـم يحتاج من 
أســـبوع إلى أســـبوعين حتى يصل 
وبعـــد  المناعـــة،  بنـــاء  بدايـــة  إلـــى 
الجرعـــة الثانية ســـيحتاج الجســـم 
من أســـبوع إلى أسبوعين للوصول 
للمناعـــة العاليـــة التـــي تجعلـــه في 

مستوى مقاوم مضاد للفيروس.
وبينت الـــوزارة أن التطعيم يحمي 
الشخص نفســـه وأسرته ومحيطه، 
االلتـــزام  إلـــى  الجميـــع  داعيـــًة 
ومضاعفـــة  الوطنيـــة  بالمســـؤولية 
كل فرد الحث في محيطه األسري 

والمجتمعي بتشـــديد الحرص على 
االســـتمرار باإلجراءات االحترازية 
باإلرشـــادات  االلتـــزام  ومواصلـــة 
للتصـــدي  الصحيـــة  والتعليمـــات 
تجنـــب  خصوصـــًا  للفيـــروس، 
التجمعات وااللتـــزام بلبس الكمام، 
إضافـــة إلـــى أخـــذ التطعيـــم لزيادة 
المناعة المجتمعية والمساهمة في 
القضـــاء على هـــذه الجائحة، وذلك 
سعيًا نحو تحقيق السامة وحفاًظا 
علـــى صحـــة الجميع، مشـــددة على 
أهميـــة مواصلـــة الحيطـــة والحـــذر 
وااللتزام بكافة التعليمات الصادرة 
عن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونـــا والجهات المعنية 
بمـــا يســـهم فـــي الحـــد من انتشـــار 

الفيروس.

أكد المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيـــذي للمجلس األعلى 
للبيئـــة محمـــد بن دينـــه أن البحرين 
تبـــذل جهـــودا فـــي ســـبيل التكيـــف 
مـــع آثـــار تغيـــر المنـــاخ مـــن خـــال 
الخطط والدراســـات اإلستراتيجية 
والتقاريـــر  البيئيـــة  والمشـــاريع 
الدوليـــة التـــي تؤكـــد التـــزام مملكة 
واالتفاقـــات  بالمواثيـــق  البحريـــن 
الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة 
ومواجهـــة تغيـــر المنـــاخ، منوها إلى 
االهتمام الذي توليه مملكة البحرين 
التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  تجـــاه 
المستدامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات 
صاحـــب الجالـــة الملـــك وبمتابعـــة 
واهتمام من صاحب الســـمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
الطاولـــة  اجتمـــاع  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
المســـتديرة الذي عقـــده بن دينه مع 
معهـــد دول الخليج العربي لألبحاث 
بواشنطن، بتنظيم من سفارة مملكة 
المتحـــدة  لـــدى الواليـــات  البحريـــن 

األمريكيـــة وبحضور  نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي للمعهـــد س ليـــام ريبـــوك 
ومجموعة من الخبراء في الشؤون 

البيئية واالقتصادية.
وخـــال كلمـــة االفتتـــاح تقـــدم بـــن 
دينه بالشكر لســـفير مملكة البحرين 
لـــدى الواليـــات المتحـــدة األمريكية 
الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد آل خليفة 
على تنظيم الســـفارة لهذا االجتماع، 
مؤكدا حرص المجلس األعلى للبيئة 
برئاســـة الممثـــل الشـــخصي لجالـــة 
الملك ســـمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفـــة؛ لتعزيـــز أواصـــر التعاون 
مع مراكز الدراســـات واألبحاث؛ من 
أجـــل مواجهـــة التحديـــات البيئيـــة 

وتغيـــر المناخ، والتـــي تواجه العالم 
بما فيها الدول الجزرية الصغيرة.

وأشـــاد بن دينه بالـــدور الرائد لمعهد 
دول الخليـــج العربـــي لألبحـــاث في 
وتحليـــل  الخبـــراء  أبحـــاث  تقديـــم 
واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  األبعـــاد 
والسياســـية لـــدول الخليـــج العربي، 
حيـــث إنـــه المعهـــد البحثـــي الوحيد 
الـــذي يركـــز على دعـــم دول الخليج 
العربي بأحدث الدراسات والبحوث 
العلميـــة التي تســـاهم فـــي النهوض 
بالجهـــود الوطنيـــة وتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
أدرجت أهداف التنمية المســـتدامة 

الحكومـــة،  عمـــل  برنامـــج  ضمـــن 
أهـــداف  مؤشـــرات  واعتمـــدت 
التنمية المســـتدامة كمعيـــار لقياس 
البرامـــج والمشـــاريع التـــي تنفذهـــا 
مملكة البحرين فـــي البنية التحتية 
والمشـــاريع التنموية، حيث دشـــنت 
الوطنـــي  التقريـــر  مؤخـــرا  المملكـــة 
الثالـــث لتغيـــر المنـــاخ الـــذي يؤكـــد 
التزام مملكة البحرين تجاه اتفاقية 

باريس لتغير المناخ.
وناقـــش الخبـــراء المشـــاركون فـــي 
مـــن  عـــددا  المســـتديرة  الطاولـــة 
بظاهـــرة  العاقـــة  ذات  المواضيـــع 
تغيـــر المناخ وتنويـــع اقتصاد مملكة 
الطاقـــة  نحـــو  والتحـــول  البحريـــن 
النظيفة والمشاريع الصديقة للبيئة، 
الوضـــع  علـــى  المنـــاخ  تغيـــر  وآثـــار 
االقتصادي والسياسي واالجتماعي 
فـــي دول الخليـــج العربـــي والـــدول 
إلـــى عـــدد مـــن  المجـــاورة، إضافـــة 
القضايا واألمور التي تتعلق بحماية 

البيئة وتغير المناخ.

بعثـــت قرينة عاهل الباد رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة برقيـــة تهنئة 
عضـــو  الخارجيـــة  وزارة  لوكيـــل 
المجلس الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بمناســـبة  بـــن دعيـــج آل خليفـــة، 
العربيـــة  “المـــرأة  بجائـــزة  فوزهـــا 
للمســـؤولية المجتمعيـــة في عصر 
التنمويـــة  والشـــمولية  التحـــّول 

والدبلوماســـية الرقميـــة” من قبل 
للمســـؤولية  العربـــي  المجلـــس 

المجتمعية.
وأشـــادت صاحبـــة الســـمو بجهود 
الشـــيخة رنـــا الحثيثة فـــي مجال 
الدبلوماســـي وإســـهاماتها  العمـــل 
الواضحـــة لـــكل مـــا مـــن شـــأنه أن 
يرتقـــي ويعزز من مشـــاركة المرأة 
في هذا المجال الهام، وصوالً إلى 
مـــا تســـتحقه مملكـــة البحرين من 

مكانة رائدة ورفيعة بين األمم.
وفي ختام البرقيـــة، كررت قرينة 
العاهـــل تهانيها الخالصة على هذا 
التكريم المســـتحق نظير مساعي 
الشـــيخة رنـــا المخلصـــة في حمل 
ســـائلة  الوطنيـــة،  مســـئولياتها 
المولـــى القدير أن يبـــارك جهودها 
ومتمنيـــة  وطنهـــا،  خدمـــة  فـــي 
التوفيـــق  بـــدوام  لهـــا  ســـموها 

والنجاح. سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم
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المنامة - بنا

“الخارجية” تعزي 
مصر حكومة وشعبا

بــالــغ  عــــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــربــــت  أعــ
التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب 
في  الشقيقة،  العربية  مصر  جمهورية 
ضحايا حادث تصادم قطارين مما أدى 

إلى وفاة العشرات من األشخاص.
وأكدت الوزارة تعاطف مملكة البحرين 
مـــع حــكــومــة وشــعــب جــمــهــوريــة مصر 
هللا  داعيًة  الجلل،  المصاب  في  العربية 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
في  المصابين  على  يمن  وأن  ومغفرته، 

الحادث األليم بالشفاء العاجل.

البحرين تعزي مصر في ضحايا تصادم القطارين
بعث ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي 
العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، برقيتــي تعزيــة ومواســاة إلــى رئيــس جمهورية مصر 
العربيــة عبــد الفتــاح السيســي، بضحايــا حــادث تصــادم قطــاري ركاب 

بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

وأعرب العاهل وسموه في البرقيتين 
وصـــادق  تعازيهـــم  خالـــص  عـــن 
مواســـاتهم لـــه وشـــعب مصـــر وأســـر 
الضحايا، سائلين المولى العلي القدير 
أن يتغمـــد الضحايـــا بواســـع رحمتـــه 
ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن 
يمـــن على المصابين بســـرعة الشـــفاء 

والعافيـــة، وأن يحفـــظ مصر وشـــعبها 
الشقيق من كل سوء ومكروه.

كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء برقية 
تعزيـــة مماثلـــة إلـــى رئيـــس مجلـــس 
العربيـــة  مصـــر  بجمهوريـــة  الـــوزراء 

مصطفى مدبولي.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك

إسهامات رنا بنت عيسى الدبلوماسية تعزز حضور المرأة
قرينـــة جاللـــة الملـــك: فـــوز مســـتحق بجائـــزة المســـؤولية المجتمعيـــة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

بن دينه: مساع للتكيف مع آثار تغير المناخ
تنويـــع االقتصـــاد الوطنـــي والتحـــول لمشـــاريع الطاقـــة النظيفـــة

المنامة - بنا

الثقافة األمنيـة

سوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي
مع االنتشار الواسع الستخدام شبكات التواصل االجتماعي 
كـ “االنستقرام “ و”سناب شات “ و”تويتر” وغيرها في تداول 
األخبــار والتعبيــر عــن اآلراء، حيــث وجــدت هــذه القنــوات 
وزيــادة  المجتمعــات  لخدمــة  األســاس  فــي  اإللكترونيــة 
التواصل فيما بينها، بل أصبح لها أيضا مميزات عديدة في 
مختلــف التعامــات، إال أن لهــا فــي الجانب اآلخــر عددا من 
السلبيات التي تنجم عن سوء استخدامها من قبل األفراد، 
ومن ذلك اســتخدامها في إذاعة األخبار الكاذبة، واإلســاءة 
إلــى اآلخريــن كالســب والقــذف، أو التحريــض علــى إشــاعة 
الفوضــى وارتــكاب الجرائــم، وبالتأكيــد فــإن هــذه األفعــال 
تعتبــر جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون، حيــث نصــت المــادة 
168 مــن قانــون العقوبات على أنه )يعاقــب بالحبس مدة ال 
تزيــد عــن ســنتين وبالغرامــة التــي ال تجــاوز مئتــي دينار أو 
بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو 
إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من 
شــأن ذلــك اضطراب األمن العام أو إلقــاء الرعب بين الناس 

أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة( .
وفــي حــال القذف والســب، فــإن المادة 364 قــد نصت على 
أنــه )يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــن ســنتين أو بالغرامة 
التــي ال تجــاوز مئتــي دينــار مــن أســند إلــى غيــره بإحــدى 
طــرق العانيــة واقعة من شــأنها أن تجعله محــا للعقاب أو 
لازدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين 
العقوبتيــن إذا وقــع القــذف فــي حــق موظــف عــام أثنــاء أو 
بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو 
خادشا لسمعة العائات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض 

غير مشروع.
أو  الصحــف  إحــدى  فــي  النشــر  القــذف بطريــق  وإذا وقــع 
المطبوعات عد ذلك ظرفا مشــددا(، كما أشــارت المادة 365 
)يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــن ســنة أو بالغرامــة التــي 
تجــاوز مئــة دينــار من رمى غيــره بإحدى طــرق العانية بما 
يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة 
معينــة. وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تزيــد عــن ســنتين 
بإحــدى هاتيــن  أو  دينــار  مئتــي  تجــاوز  التــي ال  والغرامــة 
العقوبتيــن إذا وقــع الســب فــي حق موظف عــام أو أثناء أو 
بســبب أو مناســبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو 
خادشــا لســمعة العائات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض 
غيــر مشــروع. وإذا وقــع الســب بطريــق النشــر فــي إحــدى 

الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا(.

المنامة - بنا

ــاء ــعـ األربـ ــة  ــاي ــغ ل ــة  ــي ــان ــث ال ألـــفـــا  و242  األولـــــى  الــجــرعــة  ــوا  ــق ــل ت ألـــفـــا   453

“الصحة” تجدد دعوتها للمبادرة بتلقي التطعيم لعودة الحياة الطبيعية



قدمــت لجنــة التحقيق البرلمانية بشــأن الخدمات الطبيــة المقدمة من وزارة 
الصحــة 58 توصيــة فــي تقرير ســيعرض خالل جلســة الثالثــاء المقبل، حيث 

شملت التوصيات 4 محاور. وفيما يلي جميع المحاور متضمنة التوصيات:

المحور األول: األخطاء الطبية  «
الحاصلة في المستشفيات 

والمراكز الصحية التابعة لوزارة 
الصحة:

1 - ضـــرورة وجـــود آليـــة واضحـــة 
بشأن تسجيل األخطاء الطبية في 
الصحيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات 
إلـــى  وصـــوال  متابعتهـــا،  وكيفيـــة 
مـــا انتهـــت إليـــه اللجـــان المختصة 
بوزارة الصحة بشأن تلك األخطاء 
الطبيـــة، والعمل علـــى القضاء على 

أسباب وقوعها.
2 - تفعيل لجان المتابعة الموجودة 
األداء  لمتابعـــة  الصحـــة  بـــوزارة 
المهنـــي لألطباء وهيئـــة التمريض 
بالمستشـــفيات والمراكـــز الصحية، 
وما إذا كان األداء المهني يتفق مع 
األصـــول المهنية الطبيـــة المعترف 
بها من عدمه؛ للوقوف على أسباب 
األخطاء الطبية المطـــردة، والعمل 
على القضاء على أسباب حدوثها.

3 - ضـــرورة اتخـــاذ وزارة الصحـــة 
إجراءات حاســـمة وســـريعة للعمل 
على وقف سلسلة األخطاء الطبية 
المطـــردة التـــي أودت بحياة بعض 

المرضى.
بعمـــل  الصحـــة  وزارة  قيـــام   -  4
المتخصصـــة؛  العلميـــة  الدراســـات 
ظاهـــرة  أســـباب  علـــى  للوقـــوف 
اســـتمرار األخطـــاء الطبية وكيفية 

التغلب عليها.
معاييـــر  تطبيـــق  علـــى  العمـــل   -  5
جـــودة الخدمات الطبيـــة في كافة 

المستشفيات والمراكز الصحية.
6 - التعامـــل بحســـم وصرامـــة في 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  تطبيـــق 
المقـــررة تجـــاه مرتكبـــي األخطـــاء 
الطبية في المستشـــفيات والمراكز 
الصحية؛ لردعهم لعـــدم تكرار تلك 

األخطاء مستقبال.
التقييـــم  آليـــة تضمـــن  إيجـــاد   -  7
المهنـــي  لـــألداء  المســـتمر  المهنـــي 
فـــي  التمريـــض  وهيئـــة  لألطبـــاء 

المستشفيات والمراكز الصحية.
8 - إعداد برامج تدريبية مســـتمرة 
فـــي  التمريـــض  وهيئـــة  لألطبـــاء 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة؛ 
لرفـــع كفاءتهـــم وقدراتهـــم المهنية 
جديـــد  هـــو  مـــا  بـــكل  وإمدادهـــم 
فـــي  الطبيـــة  المعلومـــات  مـــن 

األخطـــاء  وشـــرح  تخصصاتهـــم، 
الطبية المتكررة وأســـباب حدوثها 

وكيفية تالفيها.
وهيئـــة  األطبـــاء  تثقيـــف   -  9
المستشـــفيات  فـــي  التمريـــض 
والمراكـــز الصحيـــة التابعـــة لوزارة 
الصحة بكافة التشريعات المنظمة 
مملكـــة  فـــي  الطبيـــة  للمســـؤولية 

البحرين.
المخاطـــر  إدارة  دور  تفعيـــل   -  10
فـــي الرعاية األوليـــة والثانوية في 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة، 
بما يضمن العمل على تقليل نســـبة 

األخطاء الطبية المطردة.
11 - إيجـــاد آليـــة تضمـــن التواصل 
التمريـــض  وهيئـــة  األطبـــاء  بيـــن 
أثنـــاء تبديـــل النوبات، بمـــا يضمن 
عدم وقوع أخطـــاء طبية في تلك 

الفترة.
12 - ضـــرورة تقليـــل عدد ســـاعات 
عمل األطباء فـــي المراكز الصحية 
بمـــا يقـــل عن عـــدد الســـاعات التي 
يعملونهـــا اآلن وهي 12 ســـاعة، بما 
يضمـــن عـــدم إجهادهم، واســـتمرار 
ألداء  وصـــوال  الذهنيـــة،  لياقتهـــم 
خدمة طبية ســـليمة للمرضى، وهو 
مـــا مـــن شـــأنه أن يقلـــل من نســـبة 

األخطاء الطبية.
هيئـــة  إنشـــاء  علـــى  العمـــل   -  13
بحرينيـــة للتخصصات الطبية على 
غرار الهيئـــات الطبية للتخصصات 
الطبيـــة الموجـــودة فـــي الكثير من 
الهيئـــة  بينهـــا  ومـــن  العالـــم،  دول 
الطبيـــة،  للتخصصـــات  الســـعودية 
مما يســـاهم كثيرا في رفع الكفاءة 
فـــي  لألطبـــاء  والعمليـــة  العلميـــة 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة، 
وهـــو ما ينعكس حتمـــا على جودة 
الخدمة الطبيـــة المقدمة للمرضى، 

ويقلل من نسبة األخطاء الطبية.
المحور الثاني: تكرار وجود  «

النقص في األدوية التي 
يحتاجها المرضى:

النفســـية  األدويـــة  توفيـــر   -  14
الحديثة واســـتمرارية توافرها، مع 
زيادة الميزانية المخصصة لتطوير 

الصحة النفسية.
15 - العـــودة إلى بروتوكول العالج 
الســـابق الخـــاص بمرضى الســـكلر، 

وضمان اســـتمرارية توافر األدوية 
الخاصـــة بهـــم، والتطلع إلـــى إيجاد 
عالجات أخرى، ومنها على ســـبيل 

المثال زراعة النخاع.
الدوائـــي  العـــالج  تطويـــر   -  16
لمرضـــى االعتمادية من المخدرات 
والكحـــول بما يتالءم مع توصيات 

منظمة الصحة العالمية العالجية.
17 - ضـــرورة إيجاد خطة واضحة 
وآليـــة فعالة لســـد النقص الشـــديد 

في بعض األدوية.
18 - اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
الذيـــن  المورديـــن  بشـــأن  المقـــررة 
األدويـــة  تســـليم  فـــي  يتأخـــرون 
عـــن  تعتـــذر  التـــي  والصيدليـــات 
توفير األدوية المرســـاة عليهم في 
المناقصـــات بعـــد اســـتالمهم أوامر 

الشراء.
19 - إيجـــاد نظـــام إلكتروني فعال 
يربط بين مخازن األدوية الرئيسة 
وكافـــة مخـــازن األدويـــة الفرعيـــة، 
نقـــص  عـــدم حـــدوث  بمـــا يضمـــن 
بصيدليـــات  األدويـــة  بعـــض  فـــي 
الصحيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات 
الحكوميـــة وتوفيـــر تلـــك األدويـــة 

فور نفاذها.
كافـــة  توفيـــر  علـــى  العمـــل   -  20
بمـــا  منتظمـــة،  بصـــورة  األدويـــة 
فيهـــا  عجـــز  وجـــود  عـــدم  يضمـــن 
وبخاصـــة أدوية األمراض المزمنة، 
وأن تكـــون كفاءة وجـــودة األدوية 
وجـــودة  كفـــاءة  بـــذات  البديلـــة 
األدويـــة األصلية الموصـــى بها من 

األطباء.
الصيادلـــة  علـــى  التأكيـــد   -  21
بالمستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة 
بعـــدم صـــرف أدويـــة جنيســـة غير 

موصى بها من الطبيب المعالج.
فتـــرة  تقليـــل  علـــى  العمـــل   -  22
انتظـــار المرضى أمـــام الصيدليات 
بالمستشـــفيات والمراكـــز الصحية، 
والتـــي قد تطـــول لســـاعات كثيرة 
خاصـــة فـــي ظـــل انتشـــار جائحـــة 

فيروس كورونا.
23 - العمل على تشجيع واستثمار 

المشاريع الصحية. 
24 - إلزامية اعتماد نظام إلكتروني 
)قارئ البطاقة الذكية( عند تســـليم 
أدوية مرضـــى األمـــراض المزمنة؛ 
وذلـــك منعا للتالعـــب الحاصل في 

صرف األدوية غير المستلمة.
المحور الثالث: المواعيد الطبية  «

التي تمنح للمرضى ومدد 
االنتظار الطويلة

25 - اإلسراع في افتتاح األجنحة 

المغلقـــة فـــي مبنـــى الغزالـــي فـــي 
مستشفى الطب النفسي، وتشييد 
لخدمـــات  أخـــرى  حديثـــة  مبـــاٍن 

الطب النفسي.
26 - فتـــح قســـم طـــوارئ لمرضى 
مستشـــفى  فـــي  النفســـي  الطـــب 

الطب النفسي.
الخاصـــة  الجرعـــات  أخـــذ   -  27
المراكـــز  فـــي  الســـكلر  بمرضـــى 
الصحية بدال من االنتظار لساعات 
طويلة في قســـم الطوارئ بمجمع 

السلمانية الطبي.
28 - العمل على فتح بعض المراكز 
الصحية في مملكة البحرين بنظام 
24 ساعة وفق دراسة شاملة تقوم 

بها وزارة الصحة.
29 - تقليـــص المواعيـــد الممنوحة 
للمرضـــى لمراجعـــة المستشـــفيات 
والمراكـــز الصحية التابعـــة لوزارة 

الصحة.
30 - تقليص معدل انتظار المرضى 
بالعيـــادات الخارجيـــة والعيـــادات 
المستشـــفيات  فـــي  المتخصصـــة 
والمراكز الصحية، خاصة في ظل 

انتشار جائحة فيروس كورونا.
31 - زيـــادة غـــرف العمليـــات فـــي 
لـــوزارة  التابعـــة  المستشـــفيات 
الزمنيـــة  المـــدد  لتقليـــل  الصحـــة 
إلجـــراء  للمرضـــى  الممنوحـــة 

عملياتهم الجراحية.
فـــي  ة  األســـرَّ عـــدد  زيـــادة   -  32
المستشـــفيات، بمـــا يقلـــل من مدة 
تحتـــاج  التـــي  المرضـــى  انتظـــار 
فـــي  الحجـــز  الصحيـــة  حاالتهـــم 
المستشفيات؛ لعالجهم ومتابعتهم 

داخلها.
أخصائّيـــي  عـــدد  زيـــادة   -  33
التحاليـــل بالمختبرات في المراكز 
الصحيـــة، بمـــا يضمـــن تقليل فترة 
انتظـــار المرضـــى التي قـــد تطول 
لســـاعات كثيرة، انتظـــارا لدورهم 
الطبيـــة  التحاليـــل  إجـــراء  فـــي 
الموصـــى بهـــا من األطبـــاء خاصة 
فـــي ظل انتشـــار جائحـــة فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
األطبـــاء  عـــدد  زيـــادة   -  34
االستشـــاريين في المستشـــفيات، 
بمـــا يضمـــن تقليـــل المـــدد الزمنية 
للمرضـــى  الممنوحـــة  الطويلـــة 
انتظارا للعرض على االستشاريين.

35 - زيادة عدد األطباء الذين يتم 
توظيفهم سنويا في المستشفيات 
والمراكـــز الصحيـــة؛ لتقليـــل المدد 
الزمنيـــة لحجـــز المواعيد بالنســـبة 

للمرضى.

36 زيادة عدد الموظفين اإلداريين 
بالمستشـــفيات والمراكز الصحية، 
بمـــا يقلـــل مـــن زمـــن اإلجـــراءات 
المقررة لتسجيل دخول المرضى، 
وعرضهم علـــى األطباء؛ للتخفيف 
عنهم في ظل مـــا يعانونه من آالم 
المـــرض، وفي ظل تفشـــى جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
المحور الرابع: نقص األطباء في  «

المستشفيات والمراكز الصحية 
التابعة لوزارة الصحة

37 - توفيـــر أطبـــاء استشـــاريين 
متخصصيـــن فـــي بعـــض المراكـــز 
الصحية، وذلك للتقليل من تأخير 

المواعيد واالكتظاظ.
مـــن  الطبـــي  الـــكادر  زيـــادة   -  38
األطباء في األقســـام التي تحتاج 
إلى زيادة، كقســـم أمراض النســـاء 
الخدمـــات  وتطويـــر  والـــوالدة، 
المقدمة، بما يجعل من استقطاب 
الزيادة الحاصلة في عدد المواليد، 
وإيجـــاد خطـــة طموحـــة وقادمـــة 

لتزايد األعداد.
39 - تثبيـــت األطبـــاء، بما يشـــكل 
لهـــم ضمانـــة حقيقيـــة واســـتقرار 
ويضمـــن  التخـــرج  بعـــد  وظيفـــي 

استمرارهم في العمل.
40 - العمـــل علـــى زيـــادة األطبـــاء 
ذوي التخصصـــات الدقيقـــة لســـد 
العجـــز في هذه الفئـــة من األطباء 

بالمستشفيات.

المقترحات العامة

41 - تعديل تقارير مرضى السكلر 
بمـــا يتضمن اإلعاقة الحركية التي 

يعانيها بعضهم.
42 - إنشـــاء هيئـــة وطنيـــة عليـــا 

للطب النفسي.
43 - اإلســـراع فـــي إنشـــاء مركـــز 

متخصص لإلدمان.
44 - توفيـــر خـــط ســـاخن للصحة 

النفسية وحاالت اإلدمان.
45 - توفير خط ساخن للوقاية من 
االنتحار، عبر استقطاب الكفاءات 
الموجودة في قسم اإلرشاد التابع 

للوزارة.
وتنفيـــذ  إعـــداد  ضـــرورة   -  46
برنامـــج تدريبـــي إلزامـــي لألطباء 
الخريجيـــن وطلبة ســـنة االمتياز، 
مع تخصيص جهة تقوم باإلشراف 

على سير هذا البرنامج.
47 - ضـــرورة إلـــزام وزارة الصحة 
البحرينييـــن  لألطبـــاء  بالســـماح 
الخريجين بعمل سنة االمتياز في 
مملكة البحرين كما كان معموال به 

في السابق.
48 - تدريب وتوظيف الكوادر في 
البحـــث االجتماعـــي واالختصاص 
الفرعيـــة  والتخصصـــات  النفســـي 

في مستشفى الطب النفسي.
49 - تحديـــد غرفـــة خاصـــة فـــي 
قســـم الطوارئ بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي لمرضـــى الســـكلر مـــن كال 

الجنسين.
والفـــرق  الجمعيـــات  إدمـــاج   -  50
التطوعيـــة في البرامـــج التأهيلية 
المســـاندة وبشـــكل  واالجتماعيـــة 
رسمي على ســـبيل المثال مرضى 

السرطان وكبار السن.
بتطبيـــق  االلتـــزام  متابعـــة   -  51
االجتماعـــي  التباعـــد  إجـــراءات 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  وكافـــة 
بالمستشـــفيات والمراكز الصحية، 
خاصـــة في ظـــل االنتشـــار جائحة 

فيروس كورونا.
52 - ضـــرورة رفع كفـــاءة وتأهيل 
مباني بعض المراكز الصحية التي 
تبدو بصـــورة قديمـــة ومتهالكة ال 
تليق بتقديم خدمة طبية للمرضى 

المترددين عليها.
53 - منـــح اســـتقاللية للجمعيـــات 
القطـــاع  فـــي  العاملـــة  المهنيـــة 
الصحـــي مـــن قبـــل وزارة الصحة؛ 
إلبداء آرائهـــم، والتعاون مع لجان 
التحقيق المشكلة من قبل مجلس 
النـــواب، بمـــا يتفـــق مـــع االتفاقية 
العربيـــة لمكافحـــة الفســـاد والتـــي 
صادقـــت عليهـــا مملكـــة البحريـــن 
بموجـــب القانـــون رقـــم )6( لســـنة 

.2017
54 - توفيـــر وزيادة بعض األجهزة 
الطبية الضرورية بالرعاية األولية 
كجهـــاز الموجـــات فـــوق الصوتية 

على سبيل المثال.
التثقيـــف  وحـــدة  تفعيـــل   -  55
الصحي للمرضـــى والمرافقين لهم 
خاصة أصحـــاب األمراض المزمنة 

بالمراكز الصحية.
56 - زيـــادة عدد وحـــدات الرعاية 

المتنقلة بالمراكز الصحية.
57 - تحـــري الدقـــة فـــي إجراءات 
تســـجيل دخـــول وخـــروج مرضى 
الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي.

58 - التأكيـــد على ضرورة حســـن 
معاملـــة األطباء وهيئـــة التمريض 
علـــى  المتردديـــن  للمرضـــى 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة 
التابعـــة لـــوزارة الصحـــة، وكذلـــك 
احتـــرام المرضى للهيئـــات الطبية 

والتمريضية.

نفــذت وزارة الصحــة فــي الفتــرة مــن ديســمبر العــام 2018 وحتــى ديســمبر 
2020، أي خالل عامين وشهر، 52 ألًفا و497 زيارة تفتيشية ورقابية من قبل 

إدارة الصحة العامة على قطاعات األغذية والمشروبات.

ووردت تلـــك البيانـــات فـــي رد وزيـــر 
الصحـــة فائقـــة ســـعيد الصالـــح علـــى 
السيســـي  محمـــد  النائـــب  ســـؤال 
البوعينيـــن، والذي كان نصـــه ما “دور 
المـــواد  علـــى  الرقابـــة  فـــي  الـــوزارة 
الخصـــوص  وجـــه  علـــى  الغذائيـــة 
والفواكـــه  الخضـــروات  إرســـاليات 
المحليـــة المســـتوردة؟ ومـــا إجراءات 
العاملـــة  المنشـــآت  علـــى  التفتيـــش 
وتحصيـــل  وتصديـــر  اســـتيراد  فـــي 
وتجهيز أو تعبئة أو تخزين أو تغليف 
المحاصيـــل الزراعية؟ وكـــم يبلغ عدد 
الحمـــالت التفتيشـــية التي تقـــوم بها 
الـــوزارة علـــى تلـــك المنشـــآت؟ وكـــم 
مراقبتهـــا  تـــم  التـــي  المنشـــآت  عـــدد 
منذ ديســـمبر 2018 حتـــى تاريخ هذا 
السؤال؟ وما األنظمة المعمول بها في 

الرقابة على تلك المنشآت؟”. 
وبلغـــت الزيـــارات التفيشـــية والرقابة 

فـــي العـــام 2018 نحـــو 16666، وفي 
العـــام 2019 بلغت 14208، وفي العام 

2020 كان عددها 21632 زيارة.

مسؤولية الثروة النباتية

وفي شأن الرقابة على المواد الغذائية، 
وفحـــص  مراقبـــة  اختصـــاص  فـــإن 
المنتوجـــات النباتيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
فحص إرســـاليات وتفتيش وإفســـاح 
شـــحنات الخضروات والفواكه ووفًقا 
للقانـــون رقم 5 ســـنة 2003 بالموافقة 
علـــى نظـــام قانـــون الحجـــر الزراعـــي 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي 
الخليـــج العربية، فإنه يقع تحت إدارة 
الثـــروة النباتيـــة بشـــؤون الزراعة في 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 

والتخطيط العمراني.
وأضافـــت “ينحصر دور وزارة الصحة 
فـــي الرقابة علـــى األغذيـــة من خالل 

قســـم مراقبة األغذية بـــإدارة الصحة 
بيـــع  محـــالت  متابعـــة  فـــي  العامـــة 
األغذيـــة وتقديـــم خدمـــات األغذيـــة 
طريـــق  عـــن  وذلـــك  والمشـــروبات، 
كادر مؤهـــل يمتلـــك صفـــة الضبطيـــة 
القضائيـــة، حيث يقوم بعمـــل زيارات 
روتينيـــة علـــى جميـــع محـــاالت بيـــع 
األغذيـــة وتقديـــم خدمـــات األغذيـــة 
والمشـــروبات في محافظات المملكة، 
مشـــتركة  حمـــالت  تنظيـــم  وكذلـــك 
بالتعاون مع الجهات الرقابية األخرى 
وفـــق برامج عمل منســـقة؛ للتأكد من 

مـــدى االلتـــزام باألنشـــطة المصرحـــة 
الصحيـــة  والمعاييـــر  وباالشـــتراطات 
اللوائـــح  وفـــق  تطبيقهـــا  الواجـــب 
والقـــرارات المنظمـــة، خصوصـــا فيما 
يتعلق باحتواء ومنع انتشـــار فيروس 
خطـــر  مواجهـــة  ظـــل  فـــي  كورونـــا 

الجائحة”.

التفتيش الذكي

وأوضحـــت الوزيـــرة فـــي إجابتهـــا أن 
إدارة الصحـــة العامـــة وفرق التفتيش 
تحـــرص علـــى تعزيز آليـــات التفتيش 

الذكي واإللكتروني وتطوير منظومة 
حـــس  وتنميـــة  الغذائيـــة  الســـالمة 
المســـؤولية المشـــتركة ونشـــر الوعي 
الغـــذاء،  ســـالمة  وأســـس  بمبـــادئ 
المنشـــآت  أصحـــاب  انتبـــاه  ولفـــت 
والعاملين فيها إلى المخاطر المنقولة 
بواســـطة األغذية، إضافـــة إلى اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة حيال المتجاوزين 
الصحيـــة  لالشـــتراطات  والمخالفيـــن 
المعتمـــدة، والتـــي تصـــل أحياًنـــا إلـــى 
واإلحالـــة  النشـــاط  ووقـــف  الغلـــق 
للنيابة العامة، بحسب حجم وطبيعة 
المخالفات المرصودة ومدى جسامتها 
وخطورتها، وذلك لتحســـين مســـتوى 
بيـــع  ونقـــاط  والمطاعـــم  المعامـــل 
األطعمة والوجبات؛ ومن أجل ضمان 
امتثـــال متداولـــي األغذيـــة للضوابط 
بهدف تأمين ســـالمة وجـــودة الغذاء 
المقدم للمستهلكين، وتقليل المخاطر 
الناتجة عن األغذية إلى الحد األدنى.

االستجابة المباشرة 

الضغـــط  مـــن  الرغـــم  “علـــى  وتابعـــت 
المتزايد في العمل، إال أن االســـتجابة 

والشـــكاوى  للتعليمـــات  المباشـــرة 
والمقترحات من كوادر الصحة العامة 
المتواصلـــة  الرقابيـــة  الجهـــود  عبـــر 
صحـــة  حمايـــة  فـــي  كثيـــًرا  يســـاهم 
خـــالل  مـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
المحافظـــة علـــى ســـالمة الغـــذاء مـــن 
بدايـــة السلســـلة حتـــى وصولـــه إلـــى 
تتنـــوع  حيـــث  المســـتهلك،  مائـــدة 
تفتيـــش  زيـــارات  لتشـــمل  الزيـــارات 
شـــكاوى  متابعـــة  وزيـــارات  دوريـــة، 
وزيـــارات  تســـمم،  حـــاالت  وتقصـــي 
تفتيش ضمن الحمالت المشـــتركة مع 
الجهـــات الرســـمية األخـــرى، وزيارات 
مخبرًيـــا  لتحليلهـــا  عينـــات  ســـحب 
وتســـليم نتائجها، وزيارات التأكد من 
إيقـــاف العمـــال المصابيـــن، وزيـــارات 
الكشـــف علـــى البضائع المســـتوردة أو 
المـــراد تصديرها إو إعـــادة تصديرها، 
اإلتـــالف  علـــى  اإلشـــراف  وزيـــارات 
الصالحـــة  وغيـــر  الفاســـدة  للبضائـــع 
لالستهالك، ووزيارات إجراء البحوث 
الميدانيـــة والتقييـــم ومنـــح الملصـــق 
درجـــة  بحســـب  للمحـــالت  األخضـــر 

تميزها”.

52 ألـف زيــارة تفتيشيــة علــى قطــاعــات األغذيــة
المنشأة لــغــلــق  تــصــل  وإجــــــراءات   ... للنيابة  ــمــتــجــاوزيــن  ال ــة  ــال إح ــة”:  ــح ــص “ال
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محمد السيسي البوعينينوزير الصحة

سعيد محمد سعيد

الصحية ــات  ــدم ــخ ــال ب لــارتــقــاء  ــة  تــوصــي  58 ــدم  ــق ت ــة”  ــي ــان ــم ــرل ــب ال “الــتــحــقــيــق 

ردع مرتكبي األخطاء الطبية وزيادة التوظيف وتقليص مدة المواعيد

ليلى مال اهلل
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ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

3 كليات في “الهداية الخليفية” باستيعاب 5 آالف طالب
عاليـــة كفـــاءة  ذوي  خريجيـــن  وتؤهـــل  العمـــل  ســـوق  تخـــدم 

أفــاد وزيــر التربيــة والتعليــم  ماجد النعيمي بأنه تم اتخاذ اإلجــراءات الالزمة لبدء 
تأسيس جامعة عيسى الكبير »الهداية الخليفية« والتي وّجه صاحب الجاللة الملك 
إلنشــائها، وذلك بالشــراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي من المزمع أن 
تســتقبل الفــوج األول مــن الطلبــة بعد االنتهــاء من اإلجــراءات اإلنشــائية والمالية 

واإلدارية المطلوبة.

 3 مـــن  الجامعـــة  تتكـــون  أن  وتوقـــع 
كليـــات هي كليـــة العلـــوم المتقدمة التي 
ســـتطرح تخصصـــات الطاقـــة، والطاقـــة 
االصطناعـــي،  والـــذكاء  المتجـــددة، 
االقتصاديـــات  وكليـــة  النانـــو،  وتقنيـــة 
تخصصـــات  ســـتطرح  التـــي  الحديثـــة 
الضريبيـــة،  والمحاســـبة  لوجســـتيات، 
والحوكمـــة، والسياســـات العامـــة ، فضال 
عـــن كليـــة االبتـــكار والتنمية المســـتدامة 
التخضيـــر،  تخصصـــات  ســـتطرح  التـــي 
والتخطيط العمراني، واالبتكار التصميم 
الصناعـــي، الفًتـــا إلى أن الجامعة ســـتبدأ 
بكليـــة العلـــوم المتقدمـــة عنـــد افتتاحها، 
افتتـــاح  فـــي  تتوســـع  ثـــم ســـوف  ومـــن 

التخصصـــات  وطـــرح  األخـــرى  الكليـــات 
المقررة.

وقـــال فـــي رده علـــى ســـؤال مقـــدم مـــن 
النائب إبراهيم النفيعي إنه ســـيتم إنشاء 
الجامعـــة بطاقة اســـتيعابية تبلـــغ نحو 5 
آالف طالـــب خالل 5 ســـنوات األولى من 
التأســـيس، بحيث يتم البدء بقبول 500 
طالب في الســـنة األولى، ومـــن ثم زيادة 
عـــدد المقبوليـــن فـــي الســـنوات الالحقـــة 
األقصـــى  الحـــد  تحقيـــق  يتـــم  أن  إلـــى 
للطاقة االستيعابية مع السنة الرابعة من 
التأســـيس، وبعد ذلك يتم قبول طلبة بما 
يتناســـب وعدد الخريجيـــن للحفاظ على 

السقف األعلى العدد الطلبة.

وبيـــن أن اإلجـــراءات التـــي تـــم اتخاذها 
حتى اآلن تضمنت الجانب اإلنشـــائي، إذ 
قامت الوزارة وخالل المرحلة األولى من 
تنفيذ مشروع إنشـــاء الجامعة بالتنسيق 
مـــع هيئة التخطيـــط والتطوير العمراني؛ 
بتخصيـــص أرض إلنشـــاء الجامعـــة فـــي 
محافظة المحـــرق، مع تخصيص مكاتب 
إدارية بشـــكل مؤقت فـــي المبنى الحالي 
لمتابعـــة  الخليفيـــة  الهدايـــة  لمدرســـة 

بالجانـــب  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا  المشـــروع. 
األكاديمي.

قامـــت  الـــوزارة  ان  النعيمـــي  وقـــال   
بالتواصل مع عدد من الجامعات الدولية 
المرموقـــة الســـتضافة برامـــج أكاديميـــة 
فـــي الجامعة تخدم ســـوق العمل وتؤهل 

خريجين ذوي كفاءة عالية . 
وضعـــت  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــار    
التخصصات المزمع طرحها في الجامعة 
وفق دراســـة جـــدوى الحتياجات ســـوق 
العمـــل المســـتقبلية ومـــدى توافـــر هـــذه 
التعليـــم  مؤسســـات  فـــي  التخصصـــات 
العالي في مملكة البحرين ودول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، ومنهـــا 
تخصص الطاقة المتجددة، واللوجستك، 
مـــن  وغيرهـــا  الصناعـــي،  والـــذكاء 
التخصصات التـــي تعتمد على المنظومة 
اإللكترونيـــة، وقـــد تـــم التنســـيق مع عدد 
مـــن الجامعـــات األجنبية لتقديـــم برامج 

أكاديمية نوعية وحديثة ونادرة.

المنامة - بنا

واصلـــت المحافظـــة الشـــمالية بالتعاون مع وزارة اإلســـكان عقـــد اللقاءات 
المباشـــرة عبر االتصال المرئي مع أصحاب الحاالت اإلنســـانية من الطلبات 
اإلســـكانية، ضمن مبادرتها التي أطلقتها من المجلس التنسيقي للمحافظة، 

إذ استعرضت 5 قضايا تخص في غالبيتها أصحاب العزيمة.
وقـــال المحافظ علي العصفـــور، بحضور عضو المجلس التنســـيقي الوكيل 
المســـاعد للسياســـات والخدمات اإلســـكانية خالد الحيـــدان “إن المحافظة 
مســـتمرة فـــي عقد اللقاءات مـــع أصحاب الحـــاالت اإلنســـانية، انطالقًا من 
حرصهـــا علـــى تمكينهم مـــن االســـتفادة من الخدمـــات اإلســـكانية، وتوفير 
الحلـــول الداعمـــة لهم بأســـرع وقت ممكن”، مشـــيدًا بالوكيـــل الحيدان في 

تلقي الشكاوى واالستفسارات، وتفاعله في اإلجابة عليها أثناء اللقاء.

حلول إسكانية عاجلة لـ 5 حاالت إنسانية

خلف: مساٍع إلرجاع البحرين لـ “بلد المليون نخلة”
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  كشـــف 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف أن الـــوزارة 
تقـــوم ســـنويا بصيانـــة 200 حديقة ومتنـــزه عام، 
إضافـــة إلى عدد من المشـــاريع الجديدة كحديقة 
المحـــرق الكبـــرى التـــي تـــم االنتهـــاء منهـــا أخيرا، 
حيث تضمنت زراعة قرابة األلف شـــجرة ونســـبة 
كبيـــرة من المســـطحات الخضراء”، كمـــا أن العمل 
جـــاٍر لالنتهـــاء مـــن الحديقـــة المائيـــة وغيرها من 

المشاريع قيد التنفيذ. 
وأضاف “مـــن المبادرات التي تهـــدف إلى تحقيق 
هـــذه األهـــداف هـــي مبـــادرة اإلكثـــار مـــن النخيل 
والـــذي نســـعى مـــن خاللـــه الـــى إرجـــاع مملكـــة 
البحرين بلد المليون نخلة وكذلك مبادرة أصدقاء 
الحدائـــق والتـــي من خاللهـــا نشـــرك المجتمع في 
ممارســـة دور إيجابـــي في هـــذا المجـــال وتحمل 

مسؤولياته المجتمعية”.
ولفـــت إلى الـــوزارة “وضعت إســـتراتيجية لزيادة 
نســـبة التشـــجير وتخضير وتكثيف األشـــجار في 
مملكـــة البحريـــن، وطرحت عـــددا مـــن المبادرات 

لتحقيـــق أهداف اإلســـتراتيجية تتمثـــل في عدد 
من المشـــاريع الـــذي توفر بيئة خضـــراء، والعناية 
بتشجير الشوارع العامة والداخلية؛ للحفاظ على 
المنظر الجمالـــي والبيئي كجزء من أولوياتها في 
تحقيق التنمية المســـتدامة فـــي مملكة البحرين، 
كمـــا أن هناك تنســـيقا وتعاونا مع المجلس األعلى 
للبيئة بشأن أنواع المزروعات واألشجار المالئمة 
لمنـــاخ وبيئـــة مملكـــة البحريـــن والتي تســـهم في 
الحـــرارة  درجـــات  وتخفيـــض  المنـــاخ  تحســـين 
والمحافظة على التنـــوع البيولوجي من النباتات 
المحليـــة”. وأضـــاف أن “الـــوزارة وضمـــن خطتهـــا 
الحكومـــة  برنامـــج  علـــى  وبنـــاء  اإلســـتراتيجية 
الرقعـــة  لزيـــادة  متكاملـــة  عمـــل  خطـــة  وضعـــت 
الخضـــراء ومشـــروعات التشـــجير والتجميل في 

أســـفل الجسور والشوارع والتقاطعات والميادين 
فـــي مختلـــف مناطـــق المملكـــة”، مشـــيرا إلـــى تم 
االنتهـــاء مؤخرا من تجميل تقاطـــع الفاروق على 
مســـاحة تصـــل إلى 92 ألـــف متر مربـــع”.  وتطرق 
الوزير إلى مشروع تقاطع الفاروق، الذي تمت فيه 
زراعة أشـــجار الظل والصديقة للبيئة والتي تقدر 
إعدادهـــا 800 مـــن مختلف أنواع االشـــجار الظل 
والزينة وإعداد وأنواع ومختلفة من الشـــجيرات 
والنباتـــات المزهـــرة الدائمـــة الخضرة مـــن نباتات 
الزينـــة والذي يقـــدر إعدادها بنحـــو 1500 إضافة 
إلـــى زراعة أعداد مـــن نخيل البلح والمســـطحات 
الخضراء من الحشـــائش ومعطيات التربة والتي 
تـــم اختيارهـــا لتكون مـــن ضمن األنـــواع المالئمة 
لطبيعة األرض والمناسبة لمناخ مملكة البحرين”. 

وأردف “أنـــه تـــم االنتهاء من المرحلـــة األولى من 
تطوير تقاطع الجنبية والعمل جاٍر على استكمال 
المرحلـــة الثانيـــة منـــه”، مشـــيرا إلـــى أن مســـاحة 
المشـــروع تبلـــغ نحـــو 120 ألـــف متـــر مربـــع، تمت 
زراعتهـــا بمختلـــف أنـــواع األشـــجار والشـــجيرات 
المزهـــرة بأشـــكال هندســـية للمناظـــر الطبيعيـــة.  
وأردف “تمـــت زراعة أعداد من أشـــجار الظل في 
المثلثات والمساحات المفتوحة باستخدام أنواع 
مختلفـــة مـــن األشـــجار مثـــل شـــجرة الهبســـكس 

والفيكـــي واالكاســـيا والشـــجيرات المزهـــرة مثل 
تتميـــز  والتـــي  والجاتروفـــا  الهنـــدي  الياســـمين 

بأزهارها الزاهية”. 
وتابـــع “تعمـــل الوزارة كذلك علـــى تطوير تخضير 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الشـــوارع  وتجميـــل 
خالل عدة مشـــاريع، ومن ضمنها إدراج مشـــروع 
الواحـــات الزراعيـــة الذي يقوم علـــى زراعة بعض 
المناطـــق كواحات زراعية تعتمد في إنشـــائها من 

خالل زراعة النخيل واألشجار الكثيفة”.

صيانة 200 حديقة ومتنزه المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
ا ... و”المائية” تبصر  سنوًيّ

للنور قريًبا

زراعة آالف األشجار 
في “المحرق الكبرى” 

وتقاطع الفاروق

16 ألف طلب إسكاني في “العاصمة”

كشـــف وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر 
عـــن أن الطلبات االســـكانية لمحافظة 
و   2000 بيـــن  الفتـــرة  فـــي  العاصمـــة 
وحـــدة  طلـــب   14980 بلغـــت   2021
ســـكنية و480 طلب قســـيمة ســـكنية 
في حين بلغت طلبات شـــقق التمليك 

787 طلبا.
جـــاء ذلـــك ردا علـــى الســـؤال النيابي 
المقـــدم مـــن النائـــب عمـــار آل عبـــاس 
بشـــأن عـــدد الطلبـــات االســـكانية في 
الـــوزارة  محافظـــة العاصمـــة وخطـــة 

لتغطيتها.
خطـــة  وضعـــت  الـــوزارة  أن  وبيـــن 

مســـتقبلية حســـب الموارد المتوافرة 
مـــن خـــالل اســـتكمال مشـــاريع المدن 
حجـــم  وزيـــادة  العامـــة  االســـكانية 
التمويـــالت الســـكنية والمواصلـــة في 
توفيـــر الخدمـــات مـــن خـــالل برنامج 

مزايا.
تنفيذهـــا  عنـــد  الـــوزارة  ان  وأفـــاد 
المشـــاريع في جميع المدن االسكانية 
تحرص على ان تشـــمل كافة المرافق 
محطـــات  وهـــي:  التحتيـــة  والبنـــى 
والمـــاء،  الكهربـــاء  نقـــل  وشـــبكات 
الصحـــي،  الطرق،والصـــرف  وشـــبكة 
،والمنشـــآت  األمنيـــة  والخدمـــات 

التعليميـــة،  والمنشـــآت  الصحيـــة، 
ودور  االجتماعيـــة،  التنميـــة  ومراكـــز 

العبادة، وأبراج االتصاالت، واألسواق 
المراكز التجارية.

مبادرة الراحل الكبير “خليفة بن سلمان”: يوم الضمير العالمي
Û  فتــح العهــد اإلصالحــي الكبيــر لعاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن

عيســى آل خليفــة، آفاًقــا رحبــة لتميــز مملكــة البحريــن علــى كافــة األصعدة، 
لنأخــذ علــى ســبيل المثــال، ما ُعــرف عــن البحرين فــي كل مراحــل التاريخ.. 
أي منــذ القدم، بكونها موطن الســالم والتعايش وتالقــي الحضارات، ولنأخذ 
أيًضــا كمثــال عالمــي بــارز، صــدور األمــر الملكي في العــام 2018 مركــز الملك 
حمد العالمي للتعايش السلمي، تتويًجا لهذا التاريخ والحاضر الحافل، مكّلاًل 
بمجموعة من المبادرات واإلنجازات التي حملت اسم مملكة البحرين، ومنها 
مبــادرة يــوم الضمير العالمــي لفقيد الوطن الراحل الكبير ســمو األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة، طيب هللا ثراه.
Û  هــي واحــدة المبادرات العالميــة الكبرى التي تفخر بها مملكة البحرين قيادًة 

وشــعًبا، والبــد هنــا مــن اإلشــارة إلى أن مســّودة المشــروع تقدمت بــه مملكة 
البحرين واعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 31 يوليو 2019 وفق 
ا للضمير،  القــرار 73/329، والــذي بموجبــه تم اعتمــاد يوم 5 أبريل يوًمــا دوليًّ
باعتبــاره وســيلة لتعبئــة جهــود المجتمــع الدولــي بانتظــام لتعزيــز الســالم 
واالندمــاج والتضامــن والتفاهــم مــن أجل بناء عالم مســتدام قوامه الســالم 
والتضامــن والوئــام، فــي مبــادرة بحرينية دولية غير مســبوقة تبناها الراحل 
الكبيــر، رحمــه هللا، كمــا وصفها الخبراء والمتخصصون ووســائل اإلعالم في 

مناسبات وتصريحات ولقاءات إعالمية عديدة.
Û  إن االحتفــال باليــوم الدولي للضمير يســهم في اســترعاء االنتباه إلى أهمية 

هــذا اليــوم بوصفــه وســيلة فعالــة لدعــم عمل منظمــة )اليونســكو( في مجال 
نشــر ثقافــة الســالم ونبذ العنف ومســاعدة الــدول األعضاء في تنفيــذ القرار 
بشــأن اليوم الدولي للضمير، كما أنه سيســاعد في حفز الحوار بين الثقافات 
بشأن ثقافة السالم بمحبة وضمير، وتعزيز تبادل األفكار ووجهات النظر بين 

مختلف المجموعات العديدة العاملة في هذا المجال.
Û  لهــذه المبــادرة أبعــاد جوهريــة حيــن تحتفــل اليونيســكو فــي مقرهــا بهــذا 

اليــوم كل عــام، لعــدة أســباب أولهــا أنــه يرتبــط بالعقــد الدولــي للتقــارب بين 
الثقافات والحضارات )2013 ـ 2020(، وثانيهما أنه يسهم في تحقيق الغرض 
المنصــوص عليــه في الفقرة 5 من قرار الجمعيــة العامة رقم 73/329، والتي 
طلبــت مــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة بــأن يطلــع جميــع الــدول األعضــاء 
ومؤسســات منظومــة األمــم المتحــدة والمؤسســات التجاريــة واألكاديميــة 
ومنظمات المجتمع الدولي على هذا القرار من أجل االحتفال باليوم الدولي 

للضمير على النحو المناسب.
Û  ،إن أنشــطة االحتفــال باليــوم الدولــي للضمير في مقر اليونســكو في باريس 

والمكاتــب الميدانية واإلقليمية لليونســكو، وبمشــاركة كافــة الدول األعضاء 
والشــركاء، ســوف تتضّمــن كل عــام العديــد من األنشــطة، ومن بينهــا حلقات 
نقاشية وندوات ومعارض وحمالت توعوية عبر وسائل التواصل االجتماعي 
وأنشــطة تشــارك فيها مختلف األجيال، ألن هذه المبادرة البحرينية الفريدة 
تهــدف إلرســاء مفاهيــم جديدة تكرس الســالم واألمــن العالمــي، ونفخر كلنا 
كبحرينييــن، فــي أن يحتفــل العالــم فــي الخامــس مــن أبريــل مــن كل عــام، 
بمبادرة ارتبطت باسم “مملكة البحرين” الحاضرة على خارطة العالم بتميز.

عادل المرزوق

ا في “التربية” أغلبهم في سلك التدريس النعيمي: 3687 موظًفا أجنبيًّ
ـــة ـــوادر الوطني ـــل الك ـــب وتأهي ـــدف تدري ـــن لــــ 94 % به ـــة المعلمي ـــة كلي ـــادة ميزاني زي

أكــد وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي أن عــدد الموظفيــن غيــر البحرينييــن في 
الوزارة يبلغ 3687 موظفا، ويشــغل معظمهم الوظائف التعليمية في ســلك التدريس، 

ويوجد عدد بسيط منهم يشغلون الوظائف الفنية واإلدارية.

جـــاء ذلك في رده على الســـؤال البرلماني 
للنائـــب ممدوح الصالـــح، الذي أوضح فيه 
بحســـب  البحرينييـــن  غيـــر  مؤهـــالت  أن 
الوظائـــف تتنـــوع علـــى النحـــو التالي: 86 
مؤهل دكتـــوراه، 327 مؤهـــل دبلوم عالي 
بعد البكالوريوس، 295 مؤهل ماجســـتير، 
845 مؤهـــل بكالوريـــوس ويعمـــل أغلبهم 
في قطاع التعليم العـــام والفني والمهني، 
ويعمل عـــدد آخر منهم في الوظائف التي 

تحتاجها قطاعات الوزارة المختلفة.
وأوضـــح وزير التربيـــة أن جميع المتعاقد 
معهـــم مـــن غيـــر البحرينيين قـــد تخرجوا 
مـــن جامعـــات معتـــرف بهـــا فـــي بلدانهـــم 
ومصدقـــة مـــن وزارات الخارجيـــة التابعة 
لهـــا، ويحملـــون مؤهالت معتمـــدة وعملوا 
فـــي الســـلك التعليمـــي الحكومـــي أو فـــي 

مؤسسات رسمية، كما أن الحد األدنى من 
الخبرة لهؤالء المتعاقد معهم عند التعاقد 
هـــي 5 ســـنوات، حيث يشـــترط فـــي حال 
التعاقد الخارجي أن يكون المعلم قد عمل 
في السلك التعليمي الحكومي كحد أدنى 

خمس سنوات.
ضمـــن  مســـتمرة  الـــوزارة  أن  وأوضـــح   
خطتهـــا لبحرنـــة الوظائـــف بالتنســـيق مع 
جهـــاز الخدمة المدنيـــة، بناء على حاجات 
الوزارة من الوظائف التعليمية والوظائف 
اإلداريـــة المختلفـــة ووفقا لمـــا يتوافر من 
شـــواغر وظيفيـــة واعتمـــادات ماليـــة لدى 
الـــوزارة، موضحـــا أنه تـــم إنهـــاء خدمات 
أكثـــر مـــن 1142 موظفا غيـــر بحريني في 
 ،2020 نهايـــة  حتـــى   2016 بيـــن  الفتـــرة 
مقابـــل تعييـــن 3656 موظفـــا بحرينيا في 

الفترة ذاتها. 
وقـــال الوزير بشـــأن الموظفيـــن الوافدين 
فـــي الـــوزارة، إننـــا نســـعى إلى رفع نســـبة 
إلـــى  للوصـــول  خططنـــا  ضمـــن  البحرنـــة 
البحرنـــة شـــبه الكاملة في قطـــاع التعليم، 
من خالل تعزيز الطاقة االستيعابية لكلية 
البحريـــن للمعلميـــن وزيـــادة التخصصات 
فيهـــا وزيـــادة أعداد الطلبـــة، والتي توليها 
الحكومـــة أهميـــة بالغـــة، إذ يتجلـــى ذلـــك 
في زيادة ميزانية الكلية أخيرا بنســـبة 94 

%؛ بهـــدف زيادة تدريـــب وتأهيل الكوادر 
الوطنية، بما يمكن من زيادة أعداد الطلبة 

المقبولين في الكلية.
يشـــغلها  التـــي  الوظائـــف  أن  وأضـــاف 
غيـــر البحرينييـــن معظمهـــا فـــي الوظائف 
التعليمية في ســـلك التدريس، ويبلغ عدد 
الموظفيـــن غيـــر البحرينيين فـــي الوزارة 
3687 موظفـــا، ويوجد عدد بســـيط منهم 
مـــن المتطوعين الذين يشـــغلون عددا من 

الوظائف الفنية واإلدارية.

ممدوح الصالح

عمار آل عباس

ماجد النعيمي

باسم الحمر

إبراهيم النفيعي



أكــد عــدد مــن عوائــل المرضــى أن مستشــفى الطــب النفســي يرفــض ترقيــد 
ة بعد أن تم تخصيص  الحاالت الحرجة؛ بسبب عدم وجود شواغر في األسرَّ
مبــاٍن فــي المستشــفى وأجنحــة إلــى الحــاالت المعزولــة والمصابــة بفيروس 

كورونا “كوفيد 19”.

وانتقدت النائب معصومة عبدالرحيم 
وزارة الصحـــة تـــردي األوضـــاع فـــي 
داعيـــة  النفســـي،  الطـــب  مستشـــفى 
والتطبيـــب  العـــاج  لتقديـــم  الـــوزارة 
حـــاالت  مـــن  حالـــة  لـــكل  الصحيـــح 
والمرضى المترددين على المستشفى.

وأفـــادت مصادر مؤكـــدة أن ثمة عددا 
مـــن حـــاالت مرضـــى للطـــب النفســـي 
بمجمـــع  الطـــوارئ  قســـم  فـــي  ترقـــد 

مستشـــفى الســـلمانية الطبـــي لتعـــذر 
وجـــود أســـرة فـــي مستشـــفى الطـــب 
النفسي، وأن عدد هذه الحاالت فاقت 
الست حاالت، فيما لم يتسن لـ “الباد” 
التأكـــد مـــن صحـــة الرقـــم عـــن طريق 

الوزارة.
وعلى الصعيد ذاتـــه أكدت عائلة أحد 
المرضـــى فضلـــت عدم ذكر أســـمها أن 
“حالتـــه بـــات تشـــكل خطـــًرا حقيقًيـــا 

على نفســـه وعلى أفراد العائلة، حيث 
ويشـــرب  يـــأكل  أصبـــح عدوانًيـــا وال 
بســـبب تردي حالته النفسية. مريضنا 
يتعالـــج فـــي الطب النفســـي منذ أكثر 
مـــن عشـــر ســـنوات، وقـــد خـــرج مـــن 
المنـــزل وتوجـــه بنفســـه للمستشـــفى 
وتبعنـــاه إلـــى هنـــاك وهـــو فـــي حالـــة 
سيئة جًدا ورفض المستشفى ترقيده 

ة”. بحجة عدم وجود أسرَّ
فـــي  جـــرى  مـــا  تفاصيـــل  وروت 
المستشـــفى، قائلـــة “أخبرنـــا الطبيـــب 
المشـــرف هناك أن حالة مريضهم جدا 
صعبة، ولكن ليـــس باليد حيلة، حيث 
ال توجـــد أســـرة للترقيد؛ ألنـــه تم أخذ 
مباني وأجنحة من المستشفى لصالح 

عزل مرضى كورونا، وال وتوجد لدينا 
أسرة حالًيا”.

علـــى  مضـــى  “أنـــه  العائلـــة  وذكـــرت 
مراجعة الطب النفسي أكثر من عشرة 
أيـــام ولغايـــة اللحظـــة لـــم يتـــم إيجاد 
ســـرير شـــاغر لترقيـــده”، مشـــيًرة إلى 
أنهم راجعـــوا الطب النفســـي وأبلغهم 
أحـــد األطبـــاء أن هنالك حاالت أشـــد 
حالـــة ومن ضمنها ثمـــة حالة عدوانية 
وتشكل خطًرا على نفسها وعلى الغير 
وقـــد اعتـــدى علـــى أســـرته ولـــم يتـــم 

إرقادها للسبب ذاته.
مـــن جانبهـــا، طالبـــت عضـــو مجلـــس 
عبـــر  عبدالرحيـــم  معصومـــة  النـــواب 
“البـــاد” بفتـــح تحقيق فـــي الموضوع 

ومحاســـبة المقصريـــن، مشـــيًرة إلـــى 
أن مرضـــى الطـــب النفســـي يصبحون 
خطريـــن جـــًدا علـــى أنفســـهم وعلـــى 
الغير في حال تردت حالتهم النفسية، 
الـــوزارة مســـؤولية  مؤكـــًدة أن علـــى 
ترقيدهـــم وعاجهـــم بأســـرع وقـــت، 

دون تقديم أي أعذار.
وبينـــت أن هنـــاك أجنحـــة جديدة في 
مبنـــى الغزالـــي لـــم تفتتـــح لحـــد اآلن 
والســـبب فـــي ذلك عـــدم وجـــود كادر 
هـــذه  تشـــغيل  علـــى  قادريـــن  أطبـــاء 
بضـــرورة  الـــوزارة  األقســـام، مطالبـــة 
حـــل هذه المشـــكلة وتوظيف األطباء 
هـــذه  لمعالجـــة  األكفـــاء  المواطنيـــن 
المشـــكلة وتقديـــم التطبيـــب والعاج 

للمرضى.
وذكـــرت أن هناك العديـــد من األطباء 
عـــاج  فـــي  المختصيـــن  المواطنيـــن 
فـــي  يعلمـــون  النفســـيين  المرضـــى 
علـــى  وأن  الخـــاص،  الطبـــي  القطـــاع 
الوزارة توظيفهم هؤالء بشكل سريع 
لحد هذه المشـــكلة التي باتت تشـــكل 
خطًرا حقيقًيا على المرضى وأهاليهم.
أهالـــي  عبدالرحيـــم  وطالبـــت  كمـــا 
شـــكاوى  تقديـــم  بضـــرورة  المرضـــى 
على المستشـــفى في الهيئـــة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة 
“نهرا”، كمـــا وطالبتهم بقديم شـــكاوى 
مـــن  المقصريـــن  علـــى  القضـــاء  فـــي 

الوزارة واألطباء.

“الطب النفسي” يرفض استقبال الحاالت الحرجة
ــصــحــة” ــررة: قـــدمـــوا بـــاغـــات لــلــنــيــابــة ضـــد “ال ــض ــت ــم ــعــوائــل ال ــل ــم ل ــرحــي ــدال عــب
ــم ــه ــل ــوائ ــى ع ــلـ ــى تــــطــــورت حـــالـــتـــهـــم لـــتـــصـــل حــــد االعـــــتـــــداء عـ ــ ــرض ــ م

المخزون الغذائي في رمضان... فائض عن الحاجة 
زينل لـ “^”: توقف المصانع رفع أسعار الزيوت والسكر واأللبان محليًّا

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة “ترافكو” رجل األعمال ابراهيم زينل أن الســلع الغذائية والتموينية، 
ال سيما استعداًدا لشهر رمضان المبارك، متوافرة بكميات كبيرة، وهي تكفي لالستهالك وتزيد، مطمئًنا 
المواطنيــن والمقيميــن بتوفيــر الســلع الغذائيــة بشــكل عــام واألساســية بشــكل خــاص، وأنــه ال داعــي 

للتهافت من أجل التخزين.

وقال في تصريح لـ”الباد” إن جائحة كورونا كوفيد 
19 تســـّببت بارتفـــاع أســـعار بعـــض الســـلع الغذائية 
كالزيـــوت النباتية بشـــكل خاص ومنتجـــات األلبان 
والســـكر، إال أنـــه بالرغـــم مـــن هـــذا كلـــه، فالكميـــات 

المتوفرة تكفي لاستهاك وتزيد.
وأشـــاد بالقـــرار الـــذي اتخـــذه ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي اجتمـــاع اللجنة 
التنســـيقية رقـــم “345”، بتأميـــن كميـــات كافية من 
االســـتراتيجي  المخـــزون  ضمـــن  الغذائيـــة  الســـلع 
لألغذية، وفـــي هذا التوّجه بعد نظر القيادة التخاذ 
الســـلع  لتوفيـــر  بالنســـبة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الغذائيـــة فـــي بادنـــا، بما يضمـــن للمســـتهلكين من 
مواطنيـــن ومقيميـــن توفير الســـلع الغذائية بشـــكل 
عام وخصوًصا األساسيات، مضيًفا “الحمد لله نحن 
بخيـــر، وصحيح أن بعض األســـعار فـــي ارتفاع لكن 

ما زالت مستقرة”.

انعكاسات الجائحة

 وأضـــاف مخاطًبا منـــدوب الصحيفة “في الحديث 
عن انعكاسات هذه الجائحة على الحركة التجارية 
وباألخـــص علـــى قطـــاع األغذيـــة التـــي نعمـــل فيه، 
فإنك تعلم بأن األغذية وكافة الســـلع األساسية هي 
شـــريان الحيـــاة، وأي تأثيـــر عليهـــا يؤثر على ســـير 
الحياة بصفة عامة، ولله الحمد لم تشـــتك البحرين 
طيلـــة عام 2020 مـــن أي نقص في الســـلع الغذائية 
أو المـــواد األساســـية التـــي يحتاجهـــا المواطنـــون 
والمقيمـــون، فـــكل الســـلع كانـــت وال تـــزال متوفرة 
علـــى الرغـــم من أن هنـــاك الكثير مـــن األمور طرأت 
علـــى التجـــارة الخارجية نتيجـــة للجائحـــة. الكثير 
مـــن اإلمـــدادات الغذائيـــة إمـــا تأخـــرت أو توقفـــت 
نتيجة لعدم توفر وسائط الشحن وتوقف الرحات 

الجويـــة، لكن هـــذه كانت في بدايـــة الجائحة وبعد 
فترة عـــادت األمور إلى مجراهـــا الطبيعي”.   وتابع 
“الكلفة ارتفعت صحيح ألن أسعار الشحن - خاصة 
مـــن دول آســـيا ارتفعـــت بشـــكل كبير- وفـــي بداية 
العام الماضي عندما ظهرت الجائحة، بدأت أســـعار 
بعض الســـلع الغذائية في التراجع نتيجة النخفاض 
ا، ومع امتداد الجائحة وتوقف  أســـعار الوقود عالميًّ
القطـــاع العمالـــي فـــي بعض الدول مـــن أداء مهاهم 
كالمصانع التي عملت بشـــكل متقطـــع، فهذا أثر في 

ارتفاع األسعار”.

تجّنبوا التهافت

وأعـــاد زينل التأكيد علـــى “أن التموين الغذائي في 
أمان والسلع متوفرة والشهر الفضيل على األبواب، 
وأطمئـــن الناس بأن كل الســـلع متوفرة وليس هناك 
ضغـــط وال داعي للتهافت على قطـــاع بيع التجزئة 

والمراكز التجارية فالسلع موجودة”.

جهوزية عالية

 وتطّرق زينل في حوار تنشـــره “أضواء الباد” في 
عـــدد شـــهر أبريل المقبل إلى المشـــروعات الجديدة 
للمجموعـــة، وأفاد بأن مشـــروع المخـــازن الجديدة 

مليـــون  قرابـــة  المجموعـــة  فيـــه  اســـتثمرت  الـــذي 
دينـــار لمخازن جديـــدة مبردة وجافة فـــي المنطقة 
الصناعية في الحد، اســـتكمل فـــي الربع األخير من 
العـــام والماضـــي 2020، ولدينا مخـــازن في منطقة 
قالـــي والمطار، حيـــث ال تزال مســـتمرة في العمل 
موجـــودة  والســـعة  جهوزيـــة،  أعلـــى  علـــى  وكلهـــا 
والمخزون كاف، وبالنســـبة لاستثمارات الجديدة، 
فلدينا شـــركة أوال لأللبان وهناك توســـع في شراء 

معـــدات بحوالـــي 400 ألف دينار إلـــى نصف مليون 
دينـــار، إلضافـــة خطـــوط إنتـــاج جديـــدة، ونتوّقـــع 
إكماله خال هذه الســـنة، وهناك خطة للتوســـع في 
شركة المياه بمنطقة قالي باستثمار يصل إلى ربع 
مليون دينار إلنشاء خط تعبئة جديد لقناني المياه 
المعبـــأة، وســـيكون جاهـــًزا في شـــهر يونيـــو المقبل 
مـــن العام الجاري كما هو مخطط له، وســـيتضاعف 

حجم اإلنتاج للشركة خال هذا العام”.

رجل األعمال إبراهيم زينل يتحّدث للبالد

استثمارات بربع مليون دينار إلنشاء خط تعبئة جديد 
لقناني المياه المعبأة
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إبراهيم النهام

سعيد محمد من ميناء سلمان

السردي بعد 7 سنوات من نزوله االنتخابات: أحلم بأكاديمية للتسويق الرقمي
ــدي ــل البلـ ــلمان للعمـ ــن سـ ــة بـ ــه خليفـ ــور لـ ــزة المغفـ ــل جائـ ــه لنيـ ــة قادتـ ــوده التطوعيـ جهـ

جائزة الراحل

 وفيما بعد، انخرط السردي  في األعمال الشبابية والتطوعية 
العام )2006(، وأّســـس فيما بعد فريًقا للعمل التطّوعي تحت 
مســـمى ”فريـــق وادي الســـيل التطوعـــي“، والـــذي كان فاعـــاً 
فـــي مجـــال تنظيـــم الفعاليـــات الوطنيـــة وإقامـــة المبـــادرات 
المجتمعيـــة، وقـــد حـــاز نظيـــر تلـــك الجهـــود التطّوعيـــة على 
جائزة ”سمو رئيس الوزراء للعمل البلدي“، والتي حملت اسم 
المغفـــور له ســـمو األمير خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة، طيب 
هللا ثـــراه، كمـــا حصد بعدها جائـــزة وزارة الداخلية للشـــراكة 

المجتمعية.

التجربة االنتخابية

وأضاف السردي “في العام 2014 خضت التجربة االنتخابية 
بعـــد بلوغي الثاثين، اســـتجابًة لميثاق العمل الوطني بهدف 
الوطنيـــة  والمبـــادرات  المجتمعيـــة  الجهـــود  مســـتوى  رفـــع 
ثمـــرًة  يأتـــي  الـــذي  الديمقراطـــي  العـــرس  فـــي  والمســـاهمة 
للمشروع اإلصاحي الذي أرساه عاهل الباد صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة”.

طفرة رقمية

 وأكمـــل “بعد تلـــك التجربـــة االنتخابية، ُعدت ثانيـــًة للمجال 
التقني بالتزامن مع الطفرة التي حصلت في مجال التسويق 
والتحـــول الرقمـــي، خاصـــًة مـــع ازديـــاد االهتمـــام فـــي تلـــك 
الفتـــرة علـــى هذا المجال، مـــا دفعني للتعّمق فيه أكثر ونشـــر 
ثقافـــة التســـويق الرقمي فـــي المجتمع من خال الحســـابات 
وأسســـت  االجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  فـــي  الشـــخصية 
أكاديميـــة شـــخصية افتراضية علـــى االنترنت باســـم ”طال 
أكاديمـــي“، والمتخصصة في نشـــر المحتـــوى المتعلق بمجال 

التسويق الرقمي”.

“دبل اليك”

 وتابع “من خال التعاون المشترك مع إذاعة البحرين، وبدعم 

من رئيس اإلذاعة األســـتاذ يونس ســـلمان، أقّدم فقرة تقنية 
باســـم )شـــير مع طال الســـردي( في برنامج )دبل اليك( الذي 
يقّدمـــه كوكبة من مذيعي اإلذاعة المتميزين، وتتواصل هذه 
الفقـــرة منـــذ قرابة ثاث ســـنوات، وتطّرقت لمواضيع بشـــأن 
آخر التطّورات التكنولوجية وأفضل الممارســـات التسويقية 

في نفس المجال”.

احتراف التدريب 

 واســـتكمل الخبيـــر الرقمـــي الحديث بالتطرق إلـــى إنجازاته 
قائـــاً “احترفـــت التدريـــب فـــي مجـــال التســـويق الرقمـــي، 
مـــن خال الحصـــول علـــى شـــهادات احترافية متعـــددة في 
هـــذا المجـــال، والتي مـــن بينها جميع الشـــهادات التخصصية 
المقّدمة من شـــركة جوجل العالمية كشـــهادة )شـــريك معتمد 
ألفضل الممارسات التســـويقية( وشهادة )الدبلوم االحترافي 
للتســـويق  اإليرلنـــدي  المعهـــد  مـــن  الرقمـــي(  التســـويق  فـــي 
الرقمي. إلى جانب شـــهادة احترافية في )أفضل الممارسات 
التســـويقية( من منّصة ســـناب شـــات، وشهادة ”مســـّرع النمو 
- Growth Hacking“ مـــن معهـــد إيـــزل األميركـــي، وشـــهادة 
)الصحافـــة الرقميـــة( مـــن منّصـــة أخبـــار جوجل، إلـــى جانب 
عدد آخر من الشـــهادات االحترافية من يوتيوب وفيسبوك”. 
التعـــاون مـــع عـــدد مـــن معاهـــد  “مـــن خـــال  وأردف قائـــاً 
التدريب، ســـاهمت في تطوير قدرات الشـــباب البحريني في 
مجال التســـويق الرقمي، ســـواًء الموظفيـــن بالقطاعين العام 
والخـــاص، أو المهتمين بمجال التســـويق الرقمي عموًما. كما 
انخرطـــت فـــي مجال العمـــل المصرفي منذ مرحلة الّدراســـة 
الجامعيـــة لتخصـــص إدارة األعمال، وفي حوزتـــي اليوم 15 
ســـنة من الخبرة المهنّية التـــي تكّونت من خال عملي في 3 
بنوك رائدة في الســـوق البحريني، تنّوعـــت ما بين التقليدية 

واإلسامية”.

علوي الموسوي

طالل السردي

وجه
من العامة

 وبــزغ حــب الســردي للنواحــي التقنيــة منــذ نعومــة أظافــره، إذ كان يبحــث دوًمــا عــن الحلول التقنيــة في كافة المشــكالت التي تواجهه، فمــع بدء دخول أجهزة الحاســب اآللي للبيــوت، ذاع صيت الســردي في منطقته، 
الهتمامه في الجوانب الفّنية لتلك األجهزة، وصار أهالي المنطقة التي يقطنها يســتعينون به لتركيب أجهزتهم وحل المشــكالت التقنية التي قد يواجهونها، رغم أنه لم يكن يتجاوز الثامنة عشــرة من عمره. وفي تلك 
الفترة تحديًدا )العام 2000( أّسس موقعه اإللكتروني األول والذي كان عبارة عن ساحة واسعة لتبادل اآلراء ودعم الشباب، والذي استمر لمدة خمس سنوات، وبلغ أقصى عدد للمشاركين فيه قرابة 4 آالف مشارك.

مــن  وجًهــا  زاويــة  صفحــة  تســتحضر 
العامــة بعدد اليــوم، يوميات المحاضر 
فــي التســويق والتحليل الرقمي طالل 
الســردي، الــذي اتصــف ب “العصامية” 
فــي أغلب مراحل التحــّول في حياته.  
البحرينــي  الشــباب  مــن  وكغيــره 
الســردي  يســعى  بالتغييــر،  الطامــح 
الذي خــاض االنتخابات البرلمانية في 
متخصصــة  أكاديميــة  إلنشــاء   ،2014
ومعتمــدة فــي التســويق الرقمي لنشــر 
ثقافــة التســويق الرقمــي بشــكل أكبــر 
فــي المجتمــع، إلى جانب إتمام رســالة 
ا  الماجســتير التي يقوم بإعدادها حاليًّ

في التخصص ذاته.
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زارت “البالد” منزل الســـتيني محمد 
حســـين علي بمجمع 206 بالمحرق، 
تجاوًبـــا مـــع اتصال من قبلـــه، وذلك 
الســـكنية  الحالـــة  علـــى  للوقـــوف 

والمعيشـــية لـــه، والنظـــر فـــي طلبـــه 
اإلسكاني المتأخر.

وبـــدا المنـــزل القديـــم الذي يســـكنه 
المذكور وزوجته، رثًّا وقديًما، حيث 
أوضح أنه منزل إرث، وأن الورثة من 
أقربائه يلّحـــون عليه دائًما بضرورة 

اإلخـــالء لبيعه، الفًتا بأن لديه ســـت 
بنـــات متزوجات، يخفـــن من زيارته 
بســـبب حالة البيـــت المتصّدع، الذي 

تخطى عمره السبعين عاًما.
قابـــل  غيـــر  المنـــزل  إن  وقـــال 
للترميم، بســـبب رداءة مـــواد البناء 

والتمديـــدات القديمـــة، والتـــي مـــن 
الصعب إصالحها أو استبدالها.

ا  وأضاف محمد أن لديه طلًبا إسكانيًّ
وزيـــر  داعًيـــا   2002 للعـــام  يرجـــع 
اإلســـكان لإلسراع إلى صرف وحدة 
ســـكنية له ولعائلتـــه، مضيًفا “هنالك 

أصحـــاب طلبـــات أحـــدث، انتفعـــوا 
بوحداتهم السكنية، فلَم ال يكون لنا 
نصيب أسوة بغيرنا، ونظًرا ألقدمية 

الطلب؟”.
جولـــة  بإجـــراء  “البـــالد”  وقامـــت 
ميدانيـــة فـــي البيـــت، حيـــث بـــدت 

التسلكيات الكهربائية عتيقة للغاية، 
كما أن الســـقف مهترئ وعلى وشـــك 
الوقوع، وأغلـــب الغرف والحمامات 
والمرافـــق غير صالحة لالســـتخدام 

البشري.

التمديــدات الكهربائيــة عتيقــة.. الســقف مهتــرئ.. الغــرف والحمامــات خــارج الخدمــة

بنات الستيني محمد يخفن زيارة بيت والدهم بالمحرق

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.

مواطنة تناشد “اإلسكان” إحياء طلب أسرتها

العــودة إلــى المــدارس والتحــدي األكبــر

ابنهـــا يعانـــي مـــن عيـــب بالنخـــاع الشـــوكي.. ويحتـــاج للعـــاج بالخـــارج

شــكت المواطنــة أم محمــد لـــ “البــاد” حالة طفلها )ص.ص، 9 ســنوات( الذي يعاني مــن عيب خلقي في النخاع الشــوكي منذ الوالدة، 
مضيفة أن لديها إشكالين بهذا الشأن، األول مع وزارة الصحة والثاني مع اإلسكان.

وأضافت أم محمد “نحن بحاجة ماســـة 
إلحياء طلبنا االســـكاني، ألنه ُألغي سنة 
2014 وهو مســـجل بالعـــام 2009 بفعل 
تحويـــل طلبنـــا إلـــى طلب شـــراء منزل، 
حيـــث كنـــا نقطن ببيـــت العائلـــة ويضم 
14 شـــخصا، ونحـــن الخمســـة في غرفة 
واحـــدة، وكنا نعاني من ظروف ســـكنية 

صعبة، ولم نوفق في هذا األمر”.
وأكملـــت “شـــاءت األقـــدار كما أســـلفت 
ببدايـــة حديثـــي، بـــأن يولـــد ابنـــي )ص( 
بعيـــب خلقـــي بالنخاع، حيث اســـتنزفنا 
الكثيـــر من المصاريـــف والوقت والجهد 
)5 دول(  والعـــالج بالبحريـــن والخـــارج 
وعلى حســـابنا الخاص، ولكـــن من دون 

جدوى”.
وواصلـــت أم محمد “انكســـر ظهرنا بين 
أمريـــن، األول أن زوجي عمره 49 ســـنة 

ونحـــن مـــا نـــزال نســـكن بشـــقة إيجـــار، 
وابني )ص( يحتاج لغرفة خاصة ملحق 
بهـــا دورة ميـــاه، فـــي حيـــن أننـــا نســـكن 
حاليا بشقة صغيرة من غرفتين وحمام 

واحد”.
وأردفـــت “ابنـــي بـــال عصـــب، ويحتـــاج 
لـــدورة ميـــاه خاصـــة بغرفته، تســـاعده 
علـــى قضـــاء حاجته، ولقـــد صعب األمر 
علينـــا كثيـــرا مـــع عـــدم إمـــكان توفيـــر 
العـــالج لـــه فـــي مستشـــفيات البحرين، 
وبعد مراســـالت مع أحد المستشـــفيات 
األلمانية المتخصصة، أكدوا استعدادهم 
إلجـــراء عملية له بكلفـــة تقدر بـ 37 ألف 

يورو”.
معضلتيـــن،  بيـــن  اآلن  “نحـــن  وتقـــول 
األولى أننا ومـــع نهاية هذا العام وبلوغ 
زوجـــي الخمســـين ســـنة لـــن يكـــون لنا 

منفعـــة  بـــأي  القانونـــي  الحـــق 
إســـكانية تذكر، واألمـــر اآلخر أن 
كلفة العالج بألمانيا عالية ونحن 
غيـــر قادرين علـــى توفير العالج 

له”.
“ابنـــي  محمـــد  أم  واســـتطردت 
يكبر يوميا، ونحن عاجزون عن 
مســـاعدته، وأقاربـــه وأصدقاؤه 
غير قادرين على الجلوس معه، 
بســـبب رائحتـــه الكريهـــة، فهـــو 
عاجز الســـيطرة على التبول أو 
اإلخـــراج، وهو أمر يضعه دوما 

بحرج وضيق مع من معه”.
وفـــي الختام، قالـــت أم محمد 
أن  اإلســـكان  وزيـــر  “أناشـــد 

يســـاعدنا فـــي إحيـــاء طلبنا اإلســـكاني، 
وآمـــل أيضا مـــن أهل الخير مســـاعدتي 

فـــي عالج ابنـــي، وهو أمـــر متوقع بإذن 
هللا مع اقتراب شهر هللا الفضيل”.

الطلبــة  الجــاري  مــارس  األحــد 14  يــوم  البحريــن  مملكــة  مــدارس  ^اســتقبلت 
والطالبــات الذيــن اختــاروا الحضــور لمقاعــد الدراســة بعــد أن أعلــن الفريــق الوطني 
للتصــدي لفيــروس كورونا الســماح بإعادة فتح المؤسســات التعليميــة، على أن يترك 
ألولياء األمور االختيار بحضور أبنائهم إلى المدارس أو تلقي التعليم والدراســة عن 
بعــد، وأن تتخــذ جميع االســتعدادات التــي تكفل التحصيل العلمي في بيئة مدرســية 

مناسبة وصحية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم مشـــكورة 
الحكوميـــة  المـــدارس  إدارات  جميـــع 
لتطبيـــق اآلليـــة التـــي كانـــت متبعة خالل 
بـــادرت  وقـــد  األول  الدراســـي  الفصـــل 
جميـــع إدارات المـــدارس باســـتطالع آراء 
أولياء األمـــور الراغبين بتســـجيل أبنائهم 
للحضـــور للمـــدارس كمـــا وفـــرت الـــوزارة 
أيًضا خدمـــة الحافالت المدرســـية للطلبة 

الذيـــن اختـــاروا الحضور الفعلي بحســـب 
المحطات المعتـــــادة.  يشهـــــد العالم حالًيا 
حدًثـــا قـــد يهـــدد التعليـــم بأزمـــة هائلة قد 
تكـــون األخطـــر في زماننـــا المعاصـــر، منذ 
28 مارس 2020 العام الماضي، إذ تسببت 
جائحة فيـــروس كورونا بانقطاع أكثر من 
1.6 مليـــار طالـــب عـــن التعليـــم فـــي 161 
بلـــًدا أي ما يقـــرب من 80 % مـــن الطالب 

الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم. 
والخطوات التـــي اتخذتهـــا وزارة التربية 
والتعليم في هذا الوقت بالتحديد جاءت 

فـــي التوقيت المناســـب، الذي مـــن خالله 
يســـتطيع أبناؤنـــا الطلبـــة تلقـــي تعليمهـــم 
ســـواء كان بالتحاقهـــم للمقاعد الدراســـية 
كمـــا اعتـــادوا قبـــل بدايـــة الجائحـــة العام 
الماضـــي أو التعليـــم عـــن بعـــد فـــي ظـــل 

األوضاع الراهنــة. 
الجميـــع مهمـــة واحـــدة أال وهـــي  وأمـــام 
مواصلة ســـير العمليـــة التعليميـــة بأفضل 
طـــرق ممكنـــة فـــي الوقـــت الـــذي نشـــهده 
حالًيـــا في التصدي للجائحة التي نواجهها 
جميًعا والتحدي األكبر اليوم يتلخص في 
الحد من اآلثار السلبية لهذه الجائحة على 
التعليم تحديًدا واالستفادة منها لمصلحة 

أبنائنا الطلبة في مملكتنا الغالية.
سلمان إبراهيم الحوطي

صورة ضوئية للرسالة

سلمان إبراهيم الحوطي

^قالــت مطلقــة بحرينيــة إن 7 ســنوات قــد مضــت منذ أن تقدمت بطلــب الحصول على شــقة تمليك من وزارة 
اإلسكان، وإنها طرقت خال تلك الفترة العديد من األبواب لتحريك الطلب من دون جدوى.

وأشـــارت إلى أنهـــا انفصلت عن زوجهـــا منذ العام 
2014، وهـــي عاطلة عـــن العمـــل، ويقتصر مصدر 
دخلهـــا على المســـاعدات االجتماعيـــة الحكومية، 
وأن تصنيـــف طلبها مـــن الفئة الثانيـــة )مطلقة مع 
بحرينيين قصـــر(، وعلى الرغم من مضي كل تلك 
الســـنوات، ومـــن أنهـــا راجعت الوزارة مـــرات عدة 
إال أنهـــا لم تتلق أي رد. وأوضحت أنها تنقلت بين 
عـــدد من شـــقق اإليجار خالل الســـنوات الماضية؛ 
بســـبب ارتفاع ســـعر اإليجارات، وأنها تدفع مبلًغا 

إضافًيا على عالوة السكن لتغطية التكاليف.
وناشـــدت المواطنـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة بـــأن ينظر فـــي مشـــكلتها التي ال 
تســـتطيع أن تجـــد لهـــا حـــاًل، مؤكـــدة أن الحكومة 
الرشـــيدة للمملكـــة البحريـــن لـــن ترضـــى بمعانـــاة 

مواطنة ال حول لها وال قوة.

)البيانات لدى المحرر(

ــوق عــــاوة الــســكــن ــ ال تــعــمــل وتــتــكــبــد مــبــلــغــا ف

مطلقة تناشد الحصول على شقة تمليك

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

^ناشـــد والـــد إحـــدى خريجـــات طـــب الصيـــن إيجـــاد حـــل لملف 
شـــهادات خريجي طب الصين “الشائك”، إذ تم رفض معادلة شهادتهم 
ألنهم لم يكملوا ولفترة قصيرة التدريب العملي بمستشـــفيات الصين، 

في ظل أزمة كورونا.  
وقال في شـــكواه “أرجو منكم نشـــر هذا الموضوع ألنه يمس شـــريحة 
كبيـــرة من الطلبة، وتم رفض معادلة شـــهادات عشـــرات خريجي طب 
الصيـــن لعـــدم إتمـــام التدريـــب العملي فـــي مستشـــفيات الصين وذلك 
لفترة قصيرة، إذ أجرَي “اونالين” بسبب جائحة كورونا، حيث توقفت 
الدراســـة وتوقـــف التدريب العملي في الصين بشـــكل رســـمي وقد تم 
إبالغ الطالب بذلك، ما أدى لرجوع الطلبه لوطنهم، وهذا شيء بديهي 
ال يالمـــون عليه فقد ظهر المـــرض من الصين”. وأضاف: لدى وصولهم 
للبحريـــن تم التنســـيق مـــع الجامعـــات الصينية لمواصلة مـــا تبقى من 
فتـــرة التدريـــب البســـيطة “اونالين”، وهـــذا ما قام به معظـــم جامعاتنا 
المحلية والعالمية ومنها جامعة الخليج العربي التي يعترف بشهادتها 

مع أن ما تبقى من دراسة فيها تم عن بعد بسبب الجائحة. 
وناشـــد ســـمو ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء التوجيه لحل مســـألة 

معادلة شهادات خريجي طب الصين. 
والد احدى خريجات طب الصين )البيانات لدى المحرر(

^نترقب في كل عام يوم 21 
مـــارس، لينتشـــر عطر حـــب األم... 
األب... األســـرة... إال أن الحديـــث 
فيهـــا  تضيـــع  حديـــث  األم  عـــن 
الكلمـــات وتحتار فيهـــا الوجهات.. 
إنهـــا المشـــاعر حيـــن تتحـــدث بـــال 
حـــروف.. فاألم هي المـــالذ اآلمن، 
والحصـــن المنيع الذي يختبئ فيه 
األبنـــاء مهمـــا بلغـــوا مـــن األعمـــار، 
أن  علـــى  جميًعـــا  نحـــرص  لذلـــك 
الكلمـــات والجمـــل  أجمـــل  ننتقـــي 
ونقدمها لها عرفاًنـــا وامتناًنا، ألنها 
أحن وأطهر قلب على وجه الكون، 
لعـــل تلك الكلمات تعبـــر عما تعجز 
ألسنتنا باإلفصاح عنه ووصفه من 
حـــب واحتـــرام وتبجيـــل وإظهـــار 
الـــدور العظيم الـــذي قامت به في 
طريـــق  نحـــو  وتوجيهنـــا  تربيتنـــا 
الهدايـــة والرشـــاد، باذلـــة للوصول 
إليـــه ما يفوق قدرتها على التحمل 
والعنـــاء دون شـــكوى أو كلـــل بـــل 

تقوم به بمنتهى الحب والسعادة.
األم هي مصدر الحنان والحب في 
هذه الدنيا، ومهما ُسطر من كلمات 
فهي ال توفي األم حقها، وعند ذكر 
ســـيرتها تجـــد الـــكالم الجميل عن 
هـــذا الكيان الرائع يتدفق ال إرادًيا، 
ودون ســـابق ترتيـــب... فلألمهات 
فـــي عيدهـــن، نقـــدم أجمـــل باقات 
المشـــاعر واألحاســـيس، وكل عام 

والجميع بخير.
علي أبو الخير

معادلة شهادة خريجي طب الصين... “الملف الشائك”

فــي عيـــدهـــا... األم مـــالذنـــا

علي أبو الخير

^ناشـــد المواطن ع. ع. وزارة اإلســـكان بمســـاعدته لحل مشـــكلته اإلسكانية، 
وذلك بعد استنفاده جميع الطرق المتاحة لحلها سواء عبر تحركاته مع الوزارة أو 

من خالل ممثلة دائرته االنتخابية، إذ باءت جميع تلك المحاوالت بالفشل.  
وقـــال المواطـــن فـــي رســـالة تســـلمتها “البـــالد”: “تقّدمـــُت بتظلـــم بإرجـــاع الطلـــب 
اإلســـكاني الســـابق رقـــم 1993/  0000، حيث غّيرت الطلب إلى قرض شـــراء ســـنة 
1995 وتم تخصيص مبلغ 4000 دينار، وبســـبب عدم كفاية المبلغ لشـــراء أرض لم 
نســـتلم المبلغ، لذلك تأخر الطلب اإلســـكاني وفي 2008 رفعت رسالة تظلم، وفعالً 
تـــم قبول التظلم وتم نشـــر األســـماء في الجرائد وبعد مراجعة الـــوزارة تم إبالغنا 

باالنتظار، أال بعد بعد فترة تم إبالغي بإلغاء قرار التظلم”.  
وختم بالقول “أنا اآلن في ســـن الخمســـين وأســـكن مع أوالدي الستة وزوجتي في 

ا وقديمة البناء”.  شّقة ضّيقة جدًّ
)بيانات الموضوع لدى المحرر(

عمره 50 ويسكن مع أوالده الستة في شقة متهالكة
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ال رقابة على المطاعم
النظافة في المطاعم سيئة جدا وال ترتقي ألدنى المستويات، والتخزين 
خاطئ للمواد الغذائية، والمؤســـف أنه يتـــم تخزين المواد القابلة للتلف 
فـــي أماكـــن حارة، ما يتســـبب بضرر فـــادح لصحة المواطـــن، هذه بعض 
الحقائـــق التي كشـــفت عنهـــا زيارة الوفد البلدي الشـــمالي لمنطقة ســـار، 
وهذا يؤكد أّن تلك المطاعم والمخابز طوال الســـنوات الفائتة بال رقابة 
صحّيـــة، مـــا يعني تعرض حياة األهالي إلـــى خطر حقيقّي، وما يضاعف 
حجم المشـــكلة أّن العمالة اآلســـيوية فيها تســـرح وتمرح كيفما شـــاءت 

دون حسيب أو رقيب. 
ربما كنا ســـنغض الطرف لو كانت القضية تتعلق بأي نوع من المعامالت 
األخـــرى، لكـــن عندما تكون متعلقة بصحة اإلنســـان فأعتقد أّن المســـألة 
تتطلب اتخاذ إجراءات فورية وحازمة تجاه جميع الجهات التي يثبت 
تهاونها أو تقصيرها، فصحة اإلنسان ليست قابلة للمساومة أو التساهل 
أبـــدا. مـــاذا لـــو أّن الجولة تأخـــرت لفترة أطـــول من الزمـــن؟ واألهم هل 
لـــدى وزارتي الصحة والتجـــارة برنامجا معتادا للتفتيـــش الدوري؟ أين 
متابعات قسم التفتيش الصحّي للمطاعم والمخابز؟ المرجح أنه غائب!
كان األهالي قد وجهوا غير مرة نداءات متكررة للجهات المعنية باتخاذ 
اإلجـــراءات تجـــاه العمالة الســـائبة في المنطقة بشـــكل غيـــر صحّي، بل 
إنهم طالبوا المجلس البلدي الشـــمالي بممارسة دوره بمراقبة المخالفين 
مـــن العمالـــة إال أّن صرخاتهم لم تجد آذانا صاغيـــة إال في وقت متأخر، 
وفـــي الوقـــت ذاته فالقرية تشـــهد تجمعا أســـبوعيا للباعـــة الجائلين بما 
عرف بسوق االثنين، ويتواجد بينهم باعة األسماك، وهذا يتطلب رقابة 
مســـتمرة والعمـــل علـــى تنظيمهـــم ومطالبتهـــم باالشـــتراطات الصحيـــة 
وهي مفقودة لألســـف. إّن الرقابة معدومة تماما، ما سمح لهؤالء الباعة 

بالفوضى وإهمال شرط النظافة.

رئيس المجلس البلدي الشمالي ألقى الالئمة في ما تشهده المنطقة من  «
فوضى على المدير العام لبلدية الشمالية، واألخيرة غائبة تماما عما يجري 

وكأن الحالة ال تعنيها، اتهام بلدية الشمالية بالتقصير يعني أن التنسيق 
بين الجهتين – المجلس البلدي وبلدية الشمالية - غائب تماما وهنا 

المواطن هو من يدفع الثمن غاليا جدا من صحته بالطبع.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

الصراع على قانون المحكمة االتحادية
مـــع بدء العد العكســـي النتخابـــات أكتوبر القادم التشـــريعية في العراق 
والمنتظـــر أن تتـــم حتمًا في ظـــل ظروف توازنات جديـــدة مختلفة عن 
االنتخابـــات الســـابقة فرضتها هبة أكتوبر الجماهيرية 2019 ضد فســـاد 
واستبداد أحزاب اإلسالم السياسي الموالية إليران في السلطة؛ شهدت 
الســـاحة السياسية منذ مطلع الشهر الجاري مساجالت حامية الوطيس 
حول تعديل مشـــروع قانون المحكمة االتحادية المطروح على مجلس 
النـــواب بتركيبته الحالية المعروفة والقائمة على المحاصصة الطائفية، 
ويتمحور الصراع بوجه خاص حول دور “خبراء الفقه اإلســـالمي” فيما 
إذا كان دورهم استشـــاريا، وهـــذا رأي أغلب كبار الخبراء القانونيين، أو 
أعضاء أصليين في المحكمة كسائر األعضاء، وهو ما يتعارض مع روح 
الدستور اآلخذ بمدنية الدولة وبنائها الدستوري الديمقراطي، وبطبيعة 
الحال لم يأِت هذا الصراع اعتباطًا؛ فقانون المحكمة يخولها المصادقة 

والنظر في الشكاوى والطعون المرفوعة حول نتائج االنتخابات. 
ومـــن الواضـــح أن ثمة رغبـــة مبيتة من قوى اإلســـالم السياســـي داخل 
البرلمـــان والحكومة لتمريـــر القانون بما يعطي “فقهاءها” حق الفيتو إذا 
ما تم اعتمادهم كأعضاء في المحكمة ال ُمجرد خبراء استشاريين، لكن 
تلك الرغبة ما عادت تمر بسهولة في ظل المناخ الجديد المتولد بفضل 
التضحيـــات الهائلة التي قدمها شـــباب االنتفاضة، فقـــد تصدت الغالبية 
العظمى من قوى المجتمع المدني والنقابات المعروفة بتأييدها مطالب 
حراك تشـــرين لتمريـــر القانون بثغراتـــه التي ذكرنا بعضهـــا، ومنها نقابة 
المحاميـــن ومجلس الســـلم والتضامن واتحـــاد الحقوقييـــن العراقيين، 
كما أصدرت في منتصف الشـــهر عشـــرات األحزاب الديمقراطية ومعها 
مئات الشـــخصيات الوطنية واألكاديمية بيانًا مشتركا أكدت فيه أهمية 
أال يتنافى قانون المحكمة مع النســـيج الوطني للشـــعب العراقي القائم 
علـــى التعدديـــة الدينية والمذهبيـــة والقومية والسياســـية، وهو ما دفع 
البرلمـــان جـــراء الضغوط السياســـية والشـــعبية من خارجـــه إلى تأجيل 

المواد موضع الخالف.

رضي السّماك

شـــيء جيـــد أن أيدت البرلمانـــات الخليجية مقتـــرح مملكة البحرين 
إضافـــة موضـــوع حقـــوق اإلنســـان ليكـــون أحـــد الموضوعـــات التي 
تتم مناقشـــتها مع البرلمـــان األوروبي خالل االجتماعات المشـــتركة 
القادمـــة، خصوصا بعد البيانـــات غير الموضوعية التي دأب البرلمان 
األوروبي على إصدارها دون سند ودون أن يتعب نفسه في التحقق 
حـــول مـــا يصله مـــن تقارير مـــن بعض الجماعـــات واألفـــراد الذين ال 

يريدون الخير لبالدهم. 
المشـــكلة الخطيـــرة بالنســـبة لالتحـــاد األوروبـــي أو حتـــى بالنســـبة 
لمنظمـــات حقـــوق اإلنســـان الغربيـــة المرجعيـــة التـــي تســـتند إليهـــا 
فـــي إعـــداد تقاريرهـــا أو بياناتها حـــول البحرين وغيرهـــا من الدول 
الخليجيـــة والعربيـــة، فهذه المنظمات تســـتند إلى تقارير أشـــخاص 
لديهـــم عـــداوة مـــع دولهم وبالتالي البـــد أن تكون هـــذه التقارير غير 
موضوعيـــة بســـبب عدم عـــرض وجهـــة النظـــر الرســـمية أو التحقق 

بشـــكل أو بآخر من مدى موضوعيـــة ما يصلهم من تقارير بعيدة كل 
البعد عن الواقع الموجود. 

والمشـــكلة األخطـــر أن هـــذه التقاريـــر تتحـــول إلـــى وثائق وأســـانيد 
يســـتخدمها مـــن يشـــاء في المســـتقبل عنـــد تناول موضـــوع حقوق 
اإلنسان في بلدنا أو في غيره من البالد، رغم أن هذه التقارير مبنية 

في األصل على غير أساس سليم. 
والغريـــب أن الذين يمدون البرلمان األوروبـــي وغيره من المنظمات 
بقصـــص مزيفـــة عـــن بالدهم، يقومون هـــم من جديد باســـتخدام ما 
صـــدر مـــن بيانـــات في اإلســـاءة لبالدهـــم من جديـــد لتســـتمر دائرة 

الكذب التي ال تنتهي.
لذلك، ما نريده من برلماناتنا الخليجية خالل سعيها لحل المشكلة مع  «

البرلمان األوروبي أن تجتهد في مسألة إقناع األوروبيين بضرورة اللجوء 
إلى مصادر المعلومات الرسمية قبل صياغة بياناتهم التي يصدرونها 

حول حقوق اإلنسان في البحرين وكل دول الخليج.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ضد التقارير األوروبية المسيئة

الوصول إلى مرحلة االكتفاء الذاتي من الغذاء أصبح عبئا ثقيال على 
حكومـــات دول العالـــم، لكـــن أي مشـــروع دائما مـــا يبدأ بخطـــوة تليها 
خطـــوات تطويرية أخرى وصوال إلـــى االكتفاء المطلق لألمن الغذائي، 

وهو الهدف االستراتيجي المراد الوصول إليه.
وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت الوزير المشـــرف على شـــركة ممتلكات 
القابضة الذراع االستثماري لحكومة البحرين كشف عن انتهاء الشركة 
من إعداد دراســـة جدوى إلنشـــاء شـــركة تعنى باالســـتثمار في مجال 
األمن الغذائي، ومن المزمع تأسيسها في منتصف العام الحالي 2021.

توجـــه الحكومـــة لتأســـيس مثـــل هـــذه النوعية من الشـــركات ال شـــك 
لـــه أهميـــة قصوى تتعلـــق بمصير األمـــة البحرينيـــة، ويســـتحق الثناء 
والتشـــجيع وإن جـــاء متأخـــرا، لكن كما يقـــال “أن تبـــدأ متأخرا أفضل 
من أال تبدأ”، وطموحنا كمواطنين من هذا المشـــروع الواعد أن يحقق 
االكتفـــاء النســـبي علـــى أقل تقدير فـــي مراحله األولـــى، وذلك بتوفير 
المنتجـــات الزراعيـــة والســـمكية التـــي نحتاجها فـــي حياتنـــا اليومية، 
وأن تكـــون فـــي متناول الجميـــع، فقد أصبح هذا األمـــر من األولويات 
القصـــوى فـــي البحرين، فهناك تجـــارب عانت منها البشـــرية كالحروب 

واألزمات السياســـية والتوترات اإلقليميـــة واألوبئة المختلفة وغيرها 
من “البالوي” التي تطرأ في المحيط الدولي بين فترة وأخرى.

الصورة الثانية

بعـــد أن ازدادت ونات عدد كبير مـــن المواطنين خصوصا من يقطنون 
قرى البحرين،  وبعد أن “نشـــف ريجهم” وهم يســـتغيثون لنجدتهم من 
تكاثـــر الكالب المســـعورة، تحركت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني في هذا الشـــأن، حيث أعلن وكيل الوزارة للثروة 
الحيوانية اســـتحداث آلية جديدة فـــي تقديم البالغات الخاصة بتلك 

الكالب وذلك من خالل إرسال رسالة عبر “الواتس أب”.
هـــذا التوجـــه مطلـــوب وذلـــك للتخلـــص مـــن جميـــع تلـــك الحيوانـــات 
المفترسة التي أصبحت تشكل هما بعد أن بدأت تشكل خطورة كبيرة 
علـــى أفراد المجتمـــع البحريني، خصوصا في ســـاعات الصباح األولى 

في بعض قرى ومدن البحرين.
نأمل أن تستمر هذه الحملة حتى تؤدي الهدف منها حفاظا على سالمة  «

الجميع. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

أن تبدأ متأخرا أفضل من أال تبدأ

هل سيغتنم الحوثي المبادرة السعودية؟
أعلنـــت المملكـــة العربية الســـعودية االثنين الماضـــي تقديم مبادرة 
ســـالم إلنهاء الحرب في اليمن ســـعيًا منها إليجاد حل ســـلمي قائم 
على أســـس الدبلوماســـية والحوار مع جميع أطراف الخالف، حيث 
دائمـــًا ما كانـــت الرياض تنـــادي األطـــراف المتنازعـــة للجلوس على 
طاولة الحوار وحل القضايا المختلف عليها، ولنا في اتفاق الرياض 
الـــذي أنهـــى القتـــال بيـــن المجلـــس االنتقالـــي الجنوبـــي والحكومة 

الشرعية خير دليل وبرهان على ذلك.
هـــذه المبـــادرة التي تقدمـــت بها المملكة ليســـت األولى مـــن نوعها، 
فكثيـــرا ما تقدمـــت الرياض ومدت يد المصالحـــة للحوثي، لكن في 
أغلـــب األوقـــات كان الحوثـــي يرفض أو ينقـــض المبـــادرات بعد أن 
ينقلـــب عليهـــا، وفي ضوء ذلك مـــا الذي يمكن أن يجعلنـــا متفائلين 

هذه المرة؟ 
يخوض الحوثي اآلن معركة شبه مصيرية له في مأرب وتعز، حيث 
يســـعى لتعزيـــز موقعـــه علـــى األرض، خصوصًا في ظـــل التحركات 
والمتغيرات المتسارعة بعد وصول اإلدارة األميركية الجديدة التي 

تسعى إلعادة النظر في القضية اليمنية.
جماعـــة الحوثـــي كانـــت تظـــن وتعتقـــد أن الموقف الدولي ســـيميل 
تجاهها خصوصًا بعد أن رفع الرئيس األميركي الجديد الجماعة من 
علـــى قائمة اإلرهـــاب وعين مبعوثا أميركيًا للتفـــاوض وحل األزمة، 
ذلك ما كان في الواقع على وشك أن يحصل، لكن اإلدارة األميركية 
فاقت بســـرعة من ذلك الخطأ بعد أن أدركت أن قرار الحوثي ليس 
بيـــده بل هو أداة مســـيرة من قبل طهران، مـــا وضع الحوثي مجددًا 
في وضع ليس في صالحه، والذي يمكن أن نقرأه من خالل مغادرة 
المبعـــوث األميركي المنطقـــة دون إعالن أية نتائـــج على الرغم من 
اجتماعه مع الحوثي في عمان والذي من الواضح أنه لم يثمر شيئا.

من الحكمة إذا كان يمتلك الحوثي شيئًا منها أن ينتهز اليوم هذه  «
المبادرة خصوصًا أنها تحمل له الكثير من اإليجابيات في ظل ما 

تقدمت به المملكة من بنود تشمل وقف إطالق النار على الرغم من 
تفوقها في جبهات القتال وفتح مطار صنعاء، فهل سيستمع الحوثي 

اليوم لصوت المنطق والعقل ويغلق آذانه عن إمالءات طهران.

بدور عدنان

bedoor.articles
@gmail.com
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لشراء العقارات

والدفع نقًدا!
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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 27 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 - العدد 4547 08



Vacancies Available
OLYMPIC CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  CARPENTER (ROUGH CARPENTRY WORK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

Multi Frame Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39471786  or  multiframecontracting@gmail.com 

WADY Golden Nuts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591211  or  AMEEN.ALKAMEL@GMAIL.COM 

GULF RESEARCHER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST RESEARCH 
 suitably qualified applicants can contact

 33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM 

MAJED ABDULRAZAQ ABDULLA ABDULRAZAQ MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33714205  or  AH898KHAN@GMAIL.COM 

ISA TOWERS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33483028  or  ESSATOWERS@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

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

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17341122  or  jassim96@yahoo.com 

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

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

AIN ALJAZEERA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34092612  or  BHOLAGI@YAHOO.COM 

Tajdin for Decor 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795697  or  zahid@tajdinwoodworks.com 

Elite facility management Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

ALSHRAKHA CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36363883  or  ALAATHED@HOTMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Alfaker Apparel Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36812552  or  HASSAN334966@GMAIL.COM 

THE LAUNDRY ROOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672414  or  A.AZIZ-ALMANNAI@HOTMAIL.COM 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALHOOT CLASS CARS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33180801  or  TEXAS_BH1@HOTMAIL.COM 

DHUFAR BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

ARSH AL-TEUOOR 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17456276  or  ARSHELTOUR@YAHOO.COM 

HIYAKA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33393430  or  NADEMAALHAIKI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17333384  or  ashif@map-rental.com 

BOOM FITNESS CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445556  or  ALRAWDA1122@GMAIL.COM 

AYRIN vegetables and fruits 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66707072  or  AHMED88BUSHAQUR@GMAIL.COM 

JAANIE stitching studio 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66707072  or  AHMED88BUSHAQUR@GMAIL.COM 

Mayonco International Trading Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39424492  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008945  or  SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM 

KHALIL IBRAHIM GHULAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33483028  or  ABIDMEMON26@GMAIL.COM 

Green oasis for fruits and vegetables w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34587474  or  ROSE8200@GMAIL.COM 

SULTANA STAR LAUNDRY. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66950555  or  YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM 

Al-Anzoor Physiotherapy and Rehab Complex 
has a vacancy for the occupation of

  FITNESS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244777  or  MOHAMED.ALANZOOR@ALANZOOR.COM 

SHARBTY BUILDING CONSTRUCTION W.L .L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

SALTOUS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36466440  or  AMINATHANI@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 

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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267838  or  alivirk101@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008945  or  SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM 

PROFESSIONAL TOUCH OF SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38339990  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

The first technology home S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66905668  or  TARIQ400@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN CASTLES CONSTRUCTION CO SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 17244119  or  HIBRAINS@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

NB Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37731009  or  NEENA.NBTRADING@GMAIL.COM 

Bab Al Murad Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37756076  or  ztanoli790@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17200144  or  IGMHBH@GMAIL.COM 

CELL TIME TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33441212  or  J.KALLERY@GMAIL.COM 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

Shadman Document Clearance Co. S.P.C Owned by UMM E KULSOOM ASIF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33640331  or  UMMEKULSOOMASIF@GMAIL.COM 

FIRE FIGHTER CO SECURITY AND SAFETY EQUIPMENT TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17000347  or  AZIZ65211@GMAIL.COM 

GOKTOP AFRO FOOD STUFF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32183210  or  SLYGOK@YAHOO.COM 

ANANYA MARKETING CO. S.P.C OWNED BY EDLINESHAMITHA EDWARD DSOUZA 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17683810  or  KAITHAFRANCIS@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

EURO EXPRESS TRANSPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17330629  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

RED CROISSANT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 17783142  or  ALAWEYAT@GMAIL.COM 

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 
has a vacancy for the occupation of
  AIR TRAFFIC CONTROLLER - IAL 

 suitably qualified applicants can contact
 36155121  or  MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO 

MMA Global Auditing Specialized Partnership Company. 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33160700  or  GM@MERCANTILEBH.COM 

Jiaying for Marketing and Food Distribution S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 37125161  or  JIAYINGJI@YAHOO.COM 

YOLO CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36791017  or  ALMURISY2016@GMAIL.COM 

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

  GENERAL MANAGER(FINANCIAL AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  SAAD.HARBAN@MOVENPICK.COM 

SEEMDEEPS REPAIR OF MACHINERY Company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(ELECTRICIAN/WIREMAN) 
 suitably qualified applicants can contact

 37343374  or  DEEPAKMPILAI@GMAIL.COM 

KAHLON AC WORKSHOP S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39929971  or  HARPALSINGH636@YAHOO.COM 

Algihaz Contracting Co. - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401063  or  HR@ALGIHAZ.COM 

SUPER MOON TRADING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39444207  or  AN4@GMAIL.COM 

Bu faisal furniture showroom 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34145555  or  BUFAISAL.77@HOTMAIL.COM 

11 ZERO FURNITURE WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36667936  or  VISWANATH68@YAHOO.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39442002  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

MULTI LEVEL MANAGEMENT TECHNOLOGY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 35082787  or  KHURRAMCHAUDHRY999@GMAIL.COM 

Mac & Ria Spa & Beauty Gents Salon. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777150  or  REYASTHAMANNA@GMAIL.COM 

Albys Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17294111  or  HABIB6280@YAHOO.COM 

ACORTEC CORROSION TECHNOLOGY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17332617  or  info@acortec.net 

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 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Cool Care maintenance and Cleaning Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34109778  or  THILAKKRISHNA@GMAIL.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

NATIONAL PATCHES FOR OIL CHANGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39672680  or  NATIONALPATCHES@HOTMAIL.COM 

Tashan towers for contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17684648  or  123456kjj@gmail.com 

CAFETERIA CHAPATI RASHED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655559  or  LAMLOOM555@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

Al Ameen Transport 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722778  or  ALAMEEN1@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

NAYLA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

NASS ICE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WATER TREATMENT PLANT OPERATOR (PURIFICATION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

AKRAM CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39336677  or  Ashrafrana029@gmail.com 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36262227  or  ANWAR123@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

BURJ ASIA TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34542929  or  BURJASIA@HOTMAIL.COM 

SUNNY BRGHT PUBLIC CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39302266  or  MOHDBALUCH58@GMAIL.COM 

ALHAMMALI GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33555166  or  ALH312321@GMAIL.COM 

SHAFQAT MOHAMMAD ISHAQ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37181192  or  MODAFZEL9@GMAIL.COM 

Juice Time Restaurant Company SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39448689  or  BAHRAIN.REG@TAGORG.COM 

B BARIA INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35548247  or  SOMRAJADVERTISING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252923  or  tradelab.bh@gmail.com 

FAZU EDUCATIONAL SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32203936  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM 

COMMISSIONING INSTALLATION & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39378600  or  AMAGDY@CSICX.COM 

NOX TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39028602  or  RAMEESAGZ@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33262671  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

LEISTER MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36954146  or  AKU.NABEEL222@GMAIL.COM 

ALI MANSOOR ABEDMOHAMMED ALHUMAID 
has a vacancy for the occupation of

  AGRICULTURE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16010888  or  ALI@PREMATOR.NET 

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 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

BROASTED EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  SHAHJADAPUR777@GMAIL.COM 

GREEN LINE MANAGEMENT CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33249930  or  AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM 

MOHAMMED IBRAHIM FOR INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

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

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

MOHAMED ALI MOHAMED ALNOAIMI ( BAYRUT / 6687 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17340518  or  MAMDALNOAIMI@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED AND SONS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

UNION PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

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

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AL ABBAS PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17716344  or  INFO@ALABBAS.BIZ 

BULBUL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36676653  or  A.MASHHADI86@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALZEMAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39672167  or  alzemmah@gmail.com 

AQUAKING POOL PRODUCTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610160  or  MAFALHUMAID@YAHOO.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13670033  or  CELLMEC2017@GMAIL.COM 

ALMSHQAB BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17254849  or  BY.MAJEED@HOTMAIL.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

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

DELMON FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  FDELMON@BATELCO.COM.BH 

BERGER PAINTS BAHRAIN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17123701  or  AMIT.BOSE@asianpaints.com 

ALFALAH BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17522310  or  alih34359@gmail.com 

ALJUMAIRI CARPENTARY 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FURNIITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17671001  or  ALJUMAIRI.FURNITURE.FACTORY@HOTMAIL.COM 

AGRO FLORA 
has a vacancy for the occupation of

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

SWEETY PALACE BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39672858  or  AMNA.MUBARAK@HOTMAIL.COM 

ABDULLA ISA ALHAIKI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39748999  or  abdullaalhaiki@hotmail.com 

ALFERDOUS HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39682825  or  F-taheri@live.com 

JOYAU JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17535090  or  joyaujewellery.bh@gmail.ccom 

JOYAU JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17535090  or  joyaujewellery.bh@gmail.ccom 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

ALBARAAH ELECTRONICS & TOYS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33476699  or  Z-TAMMAM50@HOTMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

MOON STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ISFAHANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIGROUP.COM 

BU HSSAIN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33221298  or  sameerebrahimalheddi@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EVAPORATOR) 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ALWALI GRIL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292393  or  ALWALIGRILL@GMAIL.COM 

BIN JUMA ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17213400  or  huhun888@yahoo.com 

ADAM PASTRIES S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555221  or  SHIHABPLUS@GMAIL.COM 

NASSER PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740900  or  a.omar@remza.com 

ANTAKYA ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39885581  or  antakia2aluminium@gmail.com 

RIYA GAS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660663  or  RIYAGAS@GMAIL.COM 

OKD ELECTRICAL CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785394  or  OK.ALDOY@GMAIL.COM 

ALWAFA ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458970  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

COLOSSIANS CLOTHING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39422733  or  OMMO7AMMED.517@GMAIL.COM 

SCOPE PHOTO& ARTISTIC PRODUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 39468836  or  SCOPE_MAMDOOH@HOTMAIL.COM 

Pistachios Flowers Cakes Chocolate 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17240005  or  SCOPE_MAMDOOH@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  CONSTRUCTION SUPERINTENDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

AL EMARAH Cargo handling services 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669495  or  HOSIN555RADI@GMAIL.COM 

ALANDALUS RAY CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17736666  or  ALANDALUS_SW@HOTMAIL.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 

AL DWEER SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401134  or  ALQASEERCARGO@GMAIL.COM 

EXHIBITION CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33655559  or  LAMLOOM555@GMAIL.COM 

EVERSHINE TAILORS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 38147550  or  RAHIM8351@GMAIL.COM 

AL YUNUS AC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35016023  or  ALNAFEESELECTRICAL@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR(COOLING DEVICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

CB&I Nass Pipe Fabrication W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN WORKSHOP 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

TAIF BUILDING CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39901520  or  NOOR_ALI99@HTOMAIL.COM 

DAR ALQABAS PRINTING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17785050  or  alqabas@batelco.com.bh 

Pistachios Flowers Cakes Chocolate 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17240005  or  SCOPE_MAMDOOH@HOTMAIL.COM 

Classic Gate Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39868706  or  DXNBAHRAIN@YAHOO.COM 

AL SULTANIA OMANI HALWA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37771300  or  NAYLA_ALKHALIFA@HOTMAIL.COM 

KASICO ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM OXIDISER 
 suitably qualified applicants can contact

 39451811  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

FOUR STARS GRILL AND SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39894173  or  STARFIVE858@YAHOO.COM 

LAVANYA CONSTRUCTIION & PEST CONTROL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39211175  or  NADER.MODAWEB75@GMAIL.COM 

ALASHOOR EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 66666588  or  kumail.deals@yahoo.com 

HESHMATI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39800990  or  ALTASHANI2014@GMAIL.COM 

ALI BIN YOUSIF FOR ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17676587  or  boabdulla67@hotmail.com 

Karzakan line bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39400896  or  MMAMEEN60@HOTMAIL.COM 

WAAD CAFITARYA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

ALI ABDULHUSSAIN KHAMIS HILAL ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552348  or  TAWEELJAMAL@GMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

ABAYAT HANI ALSAEED 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39459149  or  HANE1A@OUTLOOK.COM 

ROSE METAL SCRAB EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17756429  or  ROSEMETALS_38502@YAHOO.COM 

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

  INSTRUCTOR(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

Zoom Restaurant s. p. c 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

WADI ALBUHAIR BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33885585  or  SIDDIQA2013@GMAIL.COM 

FLUID TECH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623583  or  FLUIDTECHBH@GMAIL.COM 

FLUID TECH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17623583  or  FLUIDTECHBH@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17203000  or  AQEEL444@BATELCO.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17827820  or  GHUMAISAC.BH@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.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 

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 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Maryana Electronics 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36111412  or  MARANA.PH1@HOTMAIL.COM 

CREATIVITY SECRETS FOR CALLIGRAPHY DESIGNS &PLACARS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33610210  or  hajenspc.const@gmail.com 

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17580517  or  ATEQA@TAHACORP.COM 

FARAH OPTICS 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING & SALES(EXCEPT WHOLESALE)) 
 suitably qualified applicants can contact

 17006368  or  FARAHOPTICS333@GMAIL.COM 

Harem ALSultan beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66300077  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

Almarri cargo co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FREIGHT) 
 suitably qualified applicants can contact

 33203089  or  jaber@hamtransportation.com 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

HUT DESIGN ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 33330058  or  hutdesignbh@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

Um Zainab Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  FAISALAFRIDI11@HOTMAIL.COM 

KHAIR AL KHALEEJ JEWELLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229242  or  AWAIS.BASHIR94@HOTMAIL.COM 

Rasha Flower WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722661  or  RASHAIFLOWERSBH@GMAIL.COM 

Olayar crafts 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 35114499  or  olayar.crafts@gmail.com 

Multi Frame Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39471786  or  multiframecontracting@gmail.com 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

Unique Jewel Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33879468  or  ZAEMM1976@GMAIL.COM 

NET CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com 

Bin Iqbal Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33711831  or  AZIZKHALID.1991@YAHOO.COM 

Dolpina Gate CLearnce Document company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36646766  or  DAIREX.E.INVOICE@GMAIL.COM 

Perpetual Strategic Services Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17422377  or  f.amin@perpetualgroup.com 

THE NEW IDEAL WELDING AND FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702950  or  UDCBAHRAIN@GMAIL.COM 

AQUA OPERATION AND MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

Master Kitchen Equipments 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36465693  or  ANAMNASIR.91@GMAIL.COM 

Harmony Homes Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33509696  or  HARMOONYHOMES@GMAIL.COM 

SHAHEEN PEST CONTROL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33114378  or  HASSANMAKKI719@GMAIL.COM 

COLOR POINT MEDIA SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39983057  or  COLORPOINTWLL@GMAIL.COM 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

AL MUTAMAN CAR BODY WORKING & PINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33415777  or  RAMI.EEG@GMAIL.COM 

PETROFAC INTERNATIONAL - BAHRAIN S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39277797 

PETROFAC INTERNATIONAL - BAHRAIN S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39277797

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM

HUSAIN ALHAMMALI GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33555166  or  ALH312312@GMAIL.COM 

European  Cleaning Services Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66999599  or  EUROPEAN102@GMAIL.COM 

Makkah  almukarrama for construction and document clearance 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36350551  or  mona123zeed@gmail.com 

FEDORA CONTRACTING & UTILITIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77221100  or  human.resources.ngc@gmail.com 

SACHI BUILDING CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17704272  or  SACHICONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

Arabian Fog Advertising WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33904000  or  BINGLYPC@GMAIL.COM  
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ناصر بن حمد: كأس دبي العالمي عالمة فارقة في بطوالت الفروسية

تشــهد مدينــة دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة مشــاركة 3 جياد 
بحرينية لفريق فيكتوريوس لســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب وذلــك فــي كأس دبــي العالمــي فــي 
مضمــار ميــدان بمشــاركة 117 خيــال مــن نخبــة خيــول الفئة األولى على مســتوى 

العالم في نسخته الـ 25.

وستكون المشاركة البحرينية المتميزة 
متمثلـــة فـــي الشـــوط الرئيس )التاســـع( 
الـــذي ســـيقام برعايـــة طيـــران اإلمارات 
لمســـافة 2000 متر بمشـــاركة سولت ذا 
سولجر، وهو الشـــوط الرئيس للبطولة، 
إضافـــة إلى مشـــاركة غليـــن فورس في 
متـــر   1800 لمســـافة  الســـابع  الشـــوط 
برعايـــة موانـــئ دبي العالميـــة، والجواد 
سيمســـير فـــي الشـــوط الثامن لمســـافة 
2410 أمتـــار علـــى كأس لونجينس دبي 

شيماء كالسيك برعاية لونجينيس.
الشـــيخ  ســـمو  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة أن المشـــاركة 
رياضـــة  مكانـــة  تؤكـــد  البحرينيـــة 
المحافـــل  فـــي  البحرينيـــة  الفروســـية 
العالميـــة في ظل الدعـــم والرعاية التي 
تحظـــى بهـــا هـــذه الرعايـــة مـــن حضرة 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى حفظه 

هللا ورعاه واهتمام جاللته بالمشاركات 
البحرينيـــة الخارجيـــة التي تبـــرز مكانة 
مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة  الرياضـــة 
المشـــاركات، مشيرا ســـموه إلى أن هذه 
الرعاية ساهمت في تحقيق العديد من 
اإلنجـــازات الخارجيـــة في المشـــاركات 
ســـباقات  مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة 

الفروسية.
وأوضح سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن صاحب الســـمو الشيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم، نائـــب رئيس دولة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الـــوزراء حاكـــم دبـــي،  رئيـــس مجلـــس 
اســـتطاع بفضل رؤية ســـموه أن يجعل 
كأس دبـــي العالـــم أكبر وأهم الســـباقات 
العالميـــة في ظـــل دعم وحرص ســـموه 
علـــى جعـــل مدينـــة دبـــي محـــط أنظـــار 
الماليين من المتابعين في دول العالم.

وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 

خليفة: “إننا ننظر إلى ســـباق كأس دبي 
العالمـــي بعيـــن االعتبار ومشـــاركتنا في 
البطولـــة تؤكـــد مـــا وصلت إليـــه رياضة 
الفروســـية البحرينيـــة علـــى المســـتوى 

الخارجي”.
وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “يحمل كأس دبي العالمي معاني 
نبيلـــة للتنافـــس فـــي جو ملـــيء بالحب 
واإلخاء والتسامح، ودائما ما نسعى أن 
تكـــون المشـــاركة البحرينيـــة مميزة في 
المشـــاركات الخارجية ونتطلع أن نقدم 
أفضل المستويات والصعود على منصة 

التتويج”.

مشاركة مميزة

وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة “ندخل بطولة كأس دبي العالمي 
بمشـــاركة 3 مـــن الجيـــاد المتميـــزة التي 
باإلنجـــازات،  مرصعـــا  تاريخـــا  تمتلـــك 
حيث ســـبق أن حققت إنجـــازات كبيرة 
فـــي مشـــاركاتها الســـابقة، ويأتـــي فـــي 
مقدمتها بطل ســـباق بطولـــة آل مكتوم 
ســـولت ذا سولجر الذي نتطلع أن يكون 
في أعلى مستوياته في السباق الرئيس 

اليوم”.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 

فـــي  مشـــاركتان  أيضـــا  “لدينـــا  خليفـــة 
الشـــوطين الســـابع والثامـــن عبـــر غلين 
فـــورس وسيمســـير، ويســـودنا التفاؤل 
أن يكـــون تواجدهمـــا بشـــكل قـــوي في 

الشوطين وتحقيق النتائج المرجوة”.

فوزي ناس: جاهزية تامة

أكـــد المـــدرب البحريني فـــوزي ناس أن 
دعم ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة محل تقدير واعتزاز وتعطي 
الحافـــز الكبير في مواصلة تأكيد مكانة 
المملكـــة في المشـــاركات الخارجية في 
رياضـــة الفروســـية وســـاهمت بتحقيق 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات طـــوال الفتـــرة 

الماضية.
المشـــاركة  أن  نـــاس  فـــوزي  وأوضـــح 
البحرينية في البطولة ذات طابع خاص 
فـــي ظـــل المســـتويات المتميـــزة التـــي 
حققتها الجياد في المشاركات السابقة، 
وأن الجميـــع ينظـــر بعيـــن االعتبـــار إلى 
كأس دبي العالمـــي بأنه األقوى من بين 
سباقات العالم، ويشهد مشاركة واسعة 
وكبيرة مـــن أفضل الجيـــاد من مختلف 

دول العالم.
المنافســـة  أن  نـــاس  فـــوزي  وأوضـــح 
ســـتكون قوية في الشوط الرئيس الذي 

ســـتكون فيـــه المشـــاركة البحرينية عبر 
ســـولت ذا ســـولجر، وقـــال: “نعـــول على 
اإلمكانـــات العالية التي يمتلكها ســـولت 
ذا ســـولجر الذي قدم أفضل المستويات 
فـــي بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة 
الثالثـــة التي أقيمت فـــي دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة لمســـافة 2000 متـــر 
فـــي  العالمـــي”  “ميـــدان  مضمـــار  علـــى 
أمسية “السبت السوبر”، حيث استطاع 
بجـــدارة  األول  المركـــز  يحصـــد  أن 

واستحقاق.
وأضاف فوزي ناس “حرصنا على تهيئة 
الجيـــاد البحرينيـــة بأفضـــل صـــورة من 
خـــالل التدريبـــات المتواصلة في األيام 
الماضيـــة، وأعتقـــد أن تصعيد المســـافة 
للجواد سولت ذا سولجر ستكون عامل 
إيجابي له خصوصا أنه يمتلك إمكانات 
العاليـــة فـــي المســـافات الطويلـــة، وهو 
اآلن في كامل جاهزيته لخوض السباق 

الرئيس”.
وتابـــع فوزي ناس “مشـــاركتنا في كأس 
دبـــي العالمـــي تمثـــل لنـــا الكثيـــر، وهـــي 
بطولة غالية وتحظى باهتمام كبير جدا 
على مســـتوى العالم، ونطمـــح أن تتوج 
جهودنا بتحقيق نتائج مميزة من خالل 

تواجدنا في 3 أشواط خالل البطولة”.

مشاركة واسعة وجوائز كبرى

تشـــهد األشـــواط الـ 9 لبطولة كأس دبي 
العالمـــي اليـــوم مشـــاركة 117 خيال من 
نخبة خيول الفئة األولى على مســـتوى 

العالم تنافس على ألقاب األشواط.
 26.5 البطولـــة  إجمالـــي جوائـــز  ويبلـــغ 

مليون دوالر.

سولجر في البوابة 11

وأجريـــت القرعـــة بحضـــور مديـــر عـــام 
نـــادي دبـــي للفروســـية وســـباق الخيل، 
اللواء محمد العضب، وممثلي الشركات 
الجيـــاد  ومدربـــي  ومـــالك  الراعيـــة، 
المشـــاركة في األمسية الـ 25 من “كأس 

دبي العالمي”.
ذا  ســـولت  الجـــواد  القرعـــة  وأوقعـــت 
ســـولجر فـــي البوابـــة رقـــم 11 للشـــوط 
التاسع والرئيس على كأس دبي العالمي 
برعاية طيران اإلمارات لمســـافة 2000 
متر رملي ضمن فئة سباقات “جروب 1” 

األعلى تصنيفا عالميا.
وسيشـــهد الشـــوط التاسع مشـــاركة 14 
خيـــال تمتلك تاريخـــا قويا فـــي تحقيق 
تكـــون  أن  المؤكـــد  ومـــن  اإلنجـــازات، 

المنافسة قوية ومثيرة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد لقطة للمدرب البحريني فوزي ناس لقطة لسولت ذا سولجر 

تغطية - المكتب اإلعالمي:

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضور رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ عيسى 
بن ســلمان بن حمد آل خليفة، نظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل عصر أمس 
الســباق الحادي والعشــرين لهذا الموســم، وأقيم لكؤوس شــركة stc وكأس المرحوم 
الشيخ راشد بن محمد آل خليفة وكأس نادي الفرسان البريطاني، وذلك على مضمار 
ســباق النــادي بمنطقــة الرفــة بالصخيــر، كمــا حضــر الســباق عــدد من أصحاب الســمو 

والسعادة وممثلي شركة STC الجهة الراعية للسباق.

وشـــهد الســـباق منافســـات قويـــة تبادلـــت 
خاللها عـــدد من االســـطبالت االنتصارات 
أغلـــب  فـــي  المرشـــحة  الجيـــاد  وتفـــوق 
األشـــواط، فيمـــا تألـــق الفـــارس البحريني 

حسين مكي بتحقيقه “سوبر هاتريك”.
وكان الشـــوط الثامن واألخيـــر الذي أقيم 
على كأس البحرين الذهبي “برعاية شركة 
stc” لجيـــاد الدرجـــة األولـــى “مســـتورد”، 
مسافة 2000 متر والجائزة 10000 دينار، 
وحســـمه “ كالود درفت “ بفارق رقبة، لكن 
قـــرار لجنة المعتمديـــن أدى لتغيير نتيجة 
المركز األول لصالح “ ميدال وينر “ لوجود 
خطـــأ على الحصان “ كالود درفت “ خالل 

سير السباق.
 stc وكان الشـــوط األول أقيم علـــى كأس
لخيـــل البحرين العربية األصيلـــة »الواهو« 
والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1400 مســـافة 
2000 دينار، واســـتطاع الحصان المرشح 
“طويســـان 1762” الســـطبل فيكتوريوس 

وبقيادة حسين مكي انتزاع الفوز.
 stc وأقيم الشوط الثاني على كأس شركة
“نتاج محلي” مســـافة 1200 متر مستقيم 
والجائـــزة 2000 دينـــار، وتمكنـــت الفرس 
المرشـــحة “صهيل” ملك سمو الشيخ حمد 
بـــن عبدهللا بن عيســـى آل خليفة وبقيادة 
عبـــدهللا فيصـــل مـــن تأكيـــد تفوقهـــا بفوز 

ســـهل. وشـــهد الشـــوط الثالث الـــذي أقيم 
على كأس نادي الفرسان البريطاني لجياد 
جميـــع الدرجـــات والمبتدئـــات »مســـتورد« 
والجائـــزة  مســـتقيم  متـــر   1000 مســـافة 
2000 دينـــار، نتائج مفاجئة بغياب الجياد 
المرشـــحة عـــن المنافســـة وتفـــوق الفرس 
“أوشن ستار” إلسطبل العفو والتي ظهرت 

بصورة قوية وفرضت تفوقها. 
 stc وأقيم الشوط الرابع على كأس شركة
Tajer لجيـــاد الدرجـــات الثانيـــة والثالثـــة 
محلـــي«  »نتـــاج  والمبتدئـــات  والرابعـــة 
مســـافة 2200 متر والجائـــزة 2000 دينار، 
ملـــك  “كامبولينـــا”  الفـــرس  واســـتطاعت 
الفـــارس  وبقيـــادة  نـــاس  فـــوزي  عبـــدهللا 
المتألـــق حســـين مكـــي مـــن انتـــزاع الفوز 

الثالث في رصيدها. 
كأس  علـــى  الخامـــس  الشـــوط  وأقيـــم 
المرحوم الشيخ راشد بن محمد آل خليفة 
لجيـــاد الدرجة الرابعـــة والمبتدئات “ نتاج 
محلي “ مسافة 1600 متر والجائزة 2000 
دينار، واســـتطاع الحصان المرشح “ليفنغ 
آرت” ملـــك عبـــدهللا فـــوزي نـــاس وبقيادة 
حســـين مكي مـــن مواصلـــة تألقـــه وحقق 

فوزه الثاني.
وأقيم الشوط الســـادس على كأس شركة 
“مســـتورد”  التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد   stc

مســـافة 1400 متر والجائـــزة 2000 دينار، 
وشـــهد تألق الحصان “فوربـــدن الند” ملك 
حســـن مفرح العجمي وظهر بصورة قوية 

والفتة.
وأقيـــم الشـــوط الســـابع على كأس شـــركة 
stc Pay لجيـــاد الفئـــة الثانيـــة “مســـتورد” 
والجائـــزة  مســـتورد  متـــر   1200 مســـافة 
2000 دينار، وشـــهد فـــوزًا الفتـــًا ومفاجئًا 
للحصـــان “اليك ذا لوك” الســـطبل رمضان 
قـــوي  بمســـتوى  الجميـــع  باغـــت  والـــذي 

وكسب صراع السرعة بتفوق.
وقد قـــام نزار بـــا نبيلة الرئيـــس التنفيذي 
البحريـــن  كأس  بتقديـــم   STC لشـــركة 
الذهبي إلى ســـمو الشيخ هاشم بن محمد 
 STC بن ســـلمان آل خليفة، كما قدم كأس
للشـــوط الســـابع إلـــى المضمر الفائـــز جابر 
رمضـــان، فيما قام نائب الرئيس التنفيذي 
للشـــؤون الحكومية بشـــركة STC الشـــيخ 
زياد بـــن فيصل آل خليفة بتقديم كأســـي 

الشـــوطين الرابع والســـادس إلـــى عبدهللا 
فوزي نـــاس، كما قام جمال الســـيد رئيس 
بتقديـــم   STC بشـــركة  العامـــة  العالقـــات 
كأس STC للجيـــاد العربيـــة إلـــى المضمـــر 
الفائز يوســـف طاهر، وكأس STC للشوط 
الثانـــي إلـــى المضمر الفائز جيمـــس نيلور، 
فيمـــا قـــام المديـــر التنفيـــذي لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل الشـــيخ سلمان 
بن راشد آل خليفة بتقديم كأس المرحوم 
الشـــيخ راشـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة إلى 
عبدهللا فـــوزي ناس، كما قـــدم كأس نادي 
الفرســـان البريطانـــي إلـــى المالـــك الفائـــز 

إبراهيم العفو.

منافسات قوية اليوم

هـــذا وســـيقام فـــي الثانية من ظهـــر اليوم 
ســـيقام  الـــذي   ،22 الــــ  الســـباق  الســـبت 
علـــى كـــؤوس مؤسســـة الحصـــان العربي 
شـــركة  وكـــؤوس  الفروســـية  لخدمـــات 

مصانـــع بالســـتيك تايلـــوس وذلـــك للمـــرة 
األولى التي ينظم فيها ســـباقين متتاليين 
يومـــي الجمعة والســـبت بســـبب الظروف 
األســـتثنائية التـــي فرضـــت نفســـها خالل 
الموســـم الجـــاري، حيث يتوقع أن يشـــهد 
ظـــل  فـــي  ومفتوحـــة  قويـــة  منافســـات 
تقارب المســـتويات بيـــن أغلب الجياد في 
األشـــواط الســـبعة وذلك بدءًا من الشوط 
مصانـــع  شـــركة  كأس  علـــى  يقـــام  األول 
بالســـتيك تايلوس لخيل البحرين العربية 
متـــر   1200 مســـافة  »الواهـــو«  األصيلـــة 
والجائـــزة 2000 دينار وبمشـــاركة 7 جياد 

تبحث عن تحقيق فوزها األول.
ويقـــام الشـــوط الثانـــي على كأس شـــركة 
للجيـــاد  تايلـــوس  بالســـتيك  مصانـــع 
المبتدئـــات “نتـــاج محلـــي” مســـافة 1000 

متر مستقيم والجائزة 2000 دينار.
ويقـــام الشـــوط الثالـــث على كأس شـــركة 
مصانـــع بالســـتيك تايلـــوس لجياد ســـباق 

التوازن “ نتاج محلي “ مســـافة 1800 متر 
والجائزة 2000 دينار. 

ويقام الشـــوط الرابع على كأس مؤسســـة 
الحصان العربي لخدمات الفروسية لجياد 
سباق التوازن »نتاج محلي« مسافة 1400 

متر والجائزة 2000 دينار. 
ويقام الشـــوط الخامس على كأس شركة 
مصانـــع بالســـتيك تايلـــوس لجياد ســـباق 
التـــوازن “ مســـتورد “ مســـافة 2400 متـــر 

والجائزة 2000 دينار.
ويقام الشوط السادس على كأس مؤسسة 
الحصان العربي لخدمات الفروسية لجياد 
الدرجتيـــن الثالثـــة والرابعـــة والمبتدئـــات 
“ مســـتورد “ مســـافة 1800 متـــر والجائزة 

2000 دينار.
علـــى  واألخيـــر  الســـابع  الشـــوط  ويقـــام 
كأس مؤسســـة الحصـــان العربي لخدمات 
الفروســـية لجياد سباق التوازن “ مستورد 
“ مسافة 1400 متر والجائزة 3000 دينار.

تايلــوس ومصانــع  العربــي  الحصــان  كــؤوس  ســباق  اليــوم 

عيسى بن سلمان يشهد السباق 21 للخيل

سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل متابعته للسباق سمو الشيخ عيسى بن سلمان في المقصورة الرئيسية

جانب من التتويج
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فيرستابين يتصدر تجارب جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج

تتواصـــل اليـــوم الســـبت علـــى مضمـــار حلبـــة البحريـــن 
الدولية “موطن رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
FORMULA 1 -جائزة البحرين الكبرى  فعاليات سباق الــ 
لطيـــران الخليج 2021 والذي سيســـتمر حتى يوم األحد 
الموافـــق 28 مـــارس الجاري والذي يمثـــل الجولة األولى 
واالفتتاحية للبطولة العالمية للفورموال 1 لموسم 2021.

فيرستابين األسرع مرة أخرى

تصدر الســـائق ماكس فيرستابين حصة التجارب الثانية 
ليكـــرر بذلك تفوقه فـــي اليوم األول من فعاليات ســـباق 
جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال 1 

2021 المقامة على حلبة البحرين الدولية.
وسجل ســـائق فريق ريدبول اللفة األســـرع بزمن دقيقة 
و30.847 ثانيـــة فـــي اســـتمرار للبدايـــة القويـــة لموســـم 

.2021
وظهـــر فريق مكالرين أيًضا بشـــكل رائع في الصخير، إذ 
احتل النـــدو نوريس المركز الثاني فـــي التصنيف بفارق 

0.095 ثانية فقط عن فيرستابين.
وحـــل حامل اللقـــب لويس هاميلتون فـــي المركز الثالث 

بفارق 0.235 ثانية عن المتصدر.
وحقـــق كارلـــوس ســـاينز المركـــز الرابـــع )0.280+ ثانية(، 
وفالتيـــري بوتاس )0.371+ ثانية( فـــي المركز الخامس، 
ودانييـــل ريكاردو )0.383 ثانية( فـــي المركز الثاني على 

متن سيارة مكالرين.

واحتـــل يوكي تســـونودا )+ 0.447 ثانية( مـــن فريق ألفا 
تاوري والنس سترول )+ 0.546 ثانية( من فريق أستون 

مارتن، المركزين السابع والثامن على التوالي.
باقي ترتيب السائقين في حصة التجارب الثانية جاءت 
كالتالـــي: جاســـلي ، بيريز ، أوكـــون ، لوكلير ، جيوفينازي 
، فيتيل ، ألونســـو ، رايكونن ، راســـل ، شـــوماخر ، لطيفي 

ومازيبين.

تشو ينطلق أواًل في السباق الرئيسي وبيكمان 
في “السبيرنت” من الفورموال 2

ينطلق ســـائق فريـــق يوني فيرتوســـي الصينـــي جوانيو 
تشو من صدارة السباق الرئيسي للجولة االفتتاحية من 
بطولـــة العالم للفورموال 2 والمقام يوم األحد إثر تصدره 
للجولـــة التأهيليـــة، فيمـــا ينطلق الســـائق ديفيـــد بيكمان 
لفريق تشـــاروز ريســـينج من صدارة في الســـباق السريع 

“الســـبيرنت” األول ضمن جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليج للفورموال 1.

وحقق زهو الزمن األســـرع في خالل الفترة التي امتدت 
لثالثيـــن دقيقة، مســـجالً توقيت دقيقـــة و42:848 ثانية 
متقدمـــًا علـــى الســـائق الدنماركـــي كريســـتيان لونغـــارد 
مـــن فريـــق أي آر تـــي جراند بري الذي حقـــق زمن دقيقة 
و42:851 ثانية فيما أحتل السائق فيليبي دروجوفيتش 
مـــن فريـــق يوني فيرتوســـي المركز الثالـــث بزمن دقيقة 
و43:211 ثانيـــة، لينطلـــق هـــؤالء الســـائقين مـــن المراكز 

نفسها في السباق الرئيسي.
وبحســـب النظـــام الجديد للبطولة، تخـــوض الفرق ثالثة 
ســـباقات فـــي الجولة الواحـــدة بدءًا من جولـــة البحرين 

االفتتاحية.
ويقام الســـباق الســـريع األول عند الســـاعة الواحدة و25 

دقيقة يوم السبت والبالغ طوله 23 لفة.

وفي المراكز من الخامس وحتى العاشـــر جاء السائقون 
جـــوري فايبـــز وريتشـــارد فيرستشـــور وجيهـــان دورفاال 
وأوســـكار بياستري وليام الوســـون وديفيد بيكمان على 

التوالي.
وينطلـــق ديفيـــد بيكمـــان مـــن صـــدارة الســـباق الســـريع 
“ســـبرينت” إثـــر احتاللـــه المركـــز العاشـــر وذلك بحســـب 
قانـــون الترتيب العكســـي المعتمد للموســـم الجديد فيما 
ســـيتم تحديـــد مراكـــز الســـباق الســـريع الثانـــي بحســـب 
ترتيـــب الســـباق األول وعكـــس نتائـــج المراكـــز العشـــرة 

األوائل على شبكة االنطالق.

سيمينار يتصدر تجارب بورش الثانية

ســـجل حامل اللقب جي بي ســـمينار الزمن األســـرع في 
حصة التجارب الحرة الثانية من تحدي بورش سبيرنت 
الشـــرق األوســـط، التي أقيمـــت تحت األضواء الكاشـــفة 

على حلبة البحرين الدولية.
وسجل ســـيمينار زمن دقيقتين و03.871 ثانية، متفوًقا 
علـــى اينـــكان جوفيـــن الـــذي حـــل ثانيـــًا بزمـــن دقيقتين 

و03.912 ثانية.
وجاء السائق الذي تصدر التجارب الحرة األولى جيسي 
فـــان كويك في المركـــز الثالث بفارق 2 دقيقة و 04.603 

ثانية.
الجولـــة  ســـبيرينت  بـــورش  بطولـــة  ســـائقو  ويخـــوض 

التأهيلية يوم السبت عند الساعة 12.15 مساًء.

الصخير- حلبة البحرين الدولية:
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الــجــمــاهــيــر ــال  ــب ــق ــت ــا الس ــاح ــب الــســاعــة 11 ص ــن  ــة مــفــتــوحــة مـ ــب ــحــل ال أبـــــواب 

يضيء سماء حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” برج الصخير حيث ينطلق بحلة جديدة وذلك خالل 
انطالق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1 الذي انطلقت أولى فعالياته يوم أمس الجمعة وتتواصل حتى يوم 

األحد 28 مارس الجاري، وجماهير السباق أول من يشهد برج الصخير بحلته الجديدة.

وســـيظهر بـــرج الصخيـــر المكـــون مـــن ثمـــان طوابـــق بنظام 
اإلضـــاءة الجديـــد كليا حيـــث يعتبر برج الصخيـــر أحد أبرز 
معالـــم مملكة البحرين، حيث ســـيظهر بـــرج الصخير بحلته 
الجديدة ألول مرة خالل انطالق الجولة االفتتاحية لموسم 

2021 من البطولة العالمية.
 ويكشـــف هـــذا النظـــام الجديد لإلضـــاءة األبعاد الهندســـية 
للبـــرج وُيظهـــر شـــكله الدائـــري المميـــز، حيـــث يتماشـــى مع 
الســـباق الليلـــي ونظام اإلضاءة فـــي الحلبـــة. باإلضافة إلى 
تقديـــم عـــرض مذهـــل للجماهير، تعمـــل اإلضـــاءة الجديدة 
علـــى تعزيـــز بـــرج الصخير كعنصـــر مرئي رئيســـي في البث 

التلفزيوني الدولي للسباق.
ســـيكون بإمـــكان الجماهيـــر الحاضـــرة خـــالل عطلـــة نهايـــة 
أســـبوع جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 2021 
االســـتمتاع بالشـــكل الجديـــد لبـــرج الصخير بشـــكل مباشـــر 

خالل السباق. 

تـــم تصميم النظام الجديد إلضـــاءة البرج من قبل مصممي 
اإلضـــاءة الدوليين وودروف باســـيت ديزايـــن حيث يتألف 
من مجموعات من لوحات إل إي دي عالية الدقة مثبتة في 
طوابق البرج. وسيعرض البرج أحدث المعلومات والبيانات 

خالل عطلة نهاية أسبوع السباق.
وصّرح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي 

لحلبة البحرين الدولية:
“يســـعدنا اطـــالق برج الصخير بحلته الجديـــدة حيث يعتبر 
بـــرج الصخير من أبرز معالم مملكة البحرين، فإضاءة البرج 
ال تعزز فقط تجربة جماهير السباق هنا في الحلبة، بل يقدم 
أيًضـــا عرًضا مثيـــًرا للبث الدولي والماليين من المشـــاهدين 
حـــول العالـــم “. وأضـــاف المصمـــم باتريك وودروف: “شـــهد 
بـــرج الصخير تغييرا كامـــالً! فقد أبرز نظام اإلضاءة تصميم 
هيرمان تيلكي على برج الصخير الدائري فقد تحول تحوال 

كبيرًا وأصبح يتماشى مع السباق الليلي ونظام اإلضاءة.”

الصخير- حلبة البحرين الدولية:

جماهير السباق أول 
من يشهد برج الصخير 

بحلته الجديدة

جدول المواعيد - جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2021 

السبت
بدء فترة حظر العمل على السيارات02:30
شروق الشمس05:35

الحصة التأهيليةتحدي بورش سبرنت الشرق األوسط12:1512:45
السباق األول )23 لفة أو 45 دقيقة(فورموال 13:2514:152
حصة التجارب الثالثة - الحلبةفورموال وان15:0016:00
السباق األول )11 لفة أو 25 دقيقة(تحدي بورش سبرنت الشرق األوسط16:4517:15
الحصة التأهيلية فورموال وان18:0019:00
السباق الثاني )23 لفة أو 45 دقيقة(فورموال 19:4020:302
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دفاعات المملكة تعترض مسيرة أطلقتها الميليشيا اإلرهابية تجاه خميس مشيط

وزارة الدفاع السعودية: إيران تسيطر على قرار الحوثي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس الجمعة، إن االعتداء على محطة توزيع المنتجات النفطية في جازان يؤكد رفض الحوثيين للمبادرة، مؤكدة أن االعتداء 
الحوثي يشكل تأكيدا للوصاية اإليرانية على قرارات الحوثيين. وقالت الوزارة: “االعتداء التخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، ومحاولة 
اســتهداف المدنييــن واألعيــان المدنيــة، تأكيــد لرفــض المليشــيا الحوثية اإلرهابية مبــادرة المملكة إلنهــاء األزمة اليمنية، وتأكيــدا للوصاية اإليرانيــة على القرار 

السياسي والعسكري”.

اإلجـــراءات  “ســـنتخذ  وأضافـــت: 
ومكتســـبات  مقـــدرات  لحمايـــة 
يظهـــر  الحوثـــي  االعتـــداء  المملكـــة.. 
عبـــث الميليشـــيات العتبـــارات اآلثـــار 
البيئية واالقتصادية”، مشـــيرة إلى أن 
االعتداء يســـتهدف االقتصـــاد العالمي 
والمالحـــة البحرية والتجـــارة العالمية 

وأمن الصادرات البترولية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن 
“محاولة المليشـــيا الحوثيـــة اإلرهابية 
المدعومـــة مـــن إيـــران االعتـــداء على 
البتروليـــة  المنتجـــات  توزيـــع  محطـــة 
فـــي جـــازان مســـاء الخميـــس اعتداء 
تخريبـــي جبـــان، ال يســـتهدف المملكة 
ومنشـــآتها االقتصاديـــة بعينهـــا، وإنمـــا 
يســـتهدف عصـــب االقتصـــاد العالمـــي 
وأمن الصـــادرات البترولية واســـتقرار 
حريـــة  وكذلـــك  النفطيـــة،  اإلمـــدادات 
المالحـــة البحريـــة والتجـــارة العالمية، 
كمـــا يظهـــر عبـــث المليشـــيا اإلرهابيـــة 
العتبارات اآلثـــار البيئية واالقتصادية 

نتيجة هذا العمل التخريبي”.
الجـــوي  الدفـــاع  “قـــوات  أن  وأضـــاف 
الملكـــي الســـعودي والقـــوات الجويـــة 
الملكية السعودية تمكنت من اعتراض 
طيـــار  بـــدون  طائـــرات   8 وتدميـــر 
“مفخخـــة” أطلقتها المليشـــيا الحوثية 
بطريقة ممنهجة ومتعمدة الســـتهداف 
األعيـــان المدنيـــة والمدنييـــن بالمملكة 
فـــي انتهـــاك صـــارخ للقانـــون الدولـــي 

واإلنساني وقواعده العرفية”.
وأوضـــح العميد المالكي أن “المليشـــيا 
الحوثيـــة قامـــت بإطـــالق 3 صواريـــخ 
باليســـتية تجـــاه المملكة، حيث ســـقط 

صنعـــاء  مـــن  إطالقـــه  بعـــد  أحدهـــا 
ســـقط  كمـــا  الجـــوف،  بمحافظـــة 
بمنطقتيـــن  بالســـتيان  صاروخـــان 

حدوديتين غير مأهولتين”.
وبّيـــن أن “هـــذه االعتـــداءات جـــاءت 
الحوثيـــة  المليشـــيا  رفـــض  لتؤكـــد 
السياســـية  الجهـــود  كافـــة  اإلرهابيـــة 
إلنهـــاء األزمـــة اليمنيـــة، الســـيما بعـــد 
إعـــالن مبـــادرة المملكة إلنهـــاء األزمة 
والوصول إلى حل سياسي شامل، كما 
تثبت اســـتمرار الوصاية اإليرانية على 
القرار السياســـي والعســـكري للمليشيا 
بمـــا يحقـــق أجندتهـــا التخريبية لنشـــر 
الفوضـــى وتقويـــض األمـــن اإلقليمـــي 

والدولي”.
الدفـــاع  “وزارة  أن  المالكـــي  وأكـــد 
ســـتتخذ اإلجراءات الالزمـــة والرادعة 
لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية 

بما يحفـــظ أمن الطاقة العالمي ووقف 
مثل هذه االعتداءات؛ لضمان استقرار 
الصـــادرات  وأمـــن  الطاقـــة  إمـــدادات 
البتروليـــة والتجارة العالميـــة وحماية 

المدنيين واألعيان المدنية”.
الســـعودية،  الدفاعـــات  واعترضـــت 
مســـاء أمـــس الجمعـــة، طائرة مســـيرة 
مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية 

باتجاه خميس مشيط في المملكة.
وأكد تحالف دعم الشـــرعية في اليمن 
مســـتمرة  الحوثيـــة  “الميليشـــيات  أن 
المدنييـــن  اســـتهداف  بمحـــاوالت 
“نتخـــذ  المدنيـــة”، مضيفـــا:  واألعيـــان 
اإلجراءات العملياتية لحماية المدنيين 
االعتـــداءات  مـــن  المدنيـــة  واألعيـــان 
اإلرهابيـــة”. كمـــا أفـــادت مصـــادر بـــأن 
“الميليشـــيات الحوثية أطلقت مسيرة 
مفخخة باتجاه السعودية سقطت في 

صعدة”.
وفي وقت ســـابق من أمس، اعترضت 
الدفاعات الجوية الســـعودية صاروخا 

باليستيا في سماء نجران.
وأكد تحالف دعم الشـــرعية في اليمن 
اعتراض وتدمير الدفاعات الســـعودية 
صاروخـــا بالســـتيا أطلقته المليشـــيات 

الحوثية تجاه نجران.
وقـــال التحالف في بيـــان إن المحاولة 
الحوثية كانت تســـتهدف أحد األعيان 
القانـــون  بموجـــب  المحميـــة  المدنيـــة 

الدولي.
فـــي  الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف  وكان 
اليمن قد أعلـــن الخميس عن اعتراض 
وتدميـــر 8 مســـيرات مفخخـــة ُأطلقت 

الستهداف المدنيين في السعودية.
وأضاف أن ميليشيات الحوثي حاولت 

استهداف جامعتي جازان ونجران.

الرياض ـ وكاالت

التحالف: المحاولة الحوثية كانت تستهدف أحد األعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي

واشنطن ـ وكاالت

حذر معهد الدفاع عن الديموقراطية 
مـــن عمليات ســـرية تقوم بهـــا إيران 
أســـلحة  لتطويـــر  منشـــأتها  داخـــل 
المنظمـــات  أن  أكـــدت  كمـــا  نوويـــة 
الدوليـــة المعنية بتفتيش المنشـــآت 
النووية فشـــلت في اإلبالغ عن هذه 
المنشآت واعتمدت على المعلومات 
االســـتخبارية األجنبية وهو ما على 

إدارة جو بايدن عدم تجاهله.
وقال التقرير: تركز سياســـة الرئيس 
جـــو بايـــدن تجـــاه إيران علـــى فكرة 
“االمتثـــال لالمتثال” وهـــذا يعني إذا 
عـــادت إيـــران إلـــى االمتثـــال لخطة 
 )JCPOA( العمل الشـــاملة المشتركة
، فـــإن الواليـــات المتحـــدة ســـتحذو 

حذوها وترفع عقوباتها عن إيران.
ولكـــن مع الكشـــف مؤخًرا عـــن قيام 
طهـــران بالغـــش فـــي الصفقـــة منـــذ 
بايـــدن  علـــى  يتعيـــن  األول،  اليـــوم 
إجبـــار إيـــران علـــى تقديـــم إجابـــات 
شفافة لجميع األنشطة النووية غير 
المعلنة قبـــل تخفيف العقوبات. وإال 
فإنه سيضر بشكل ال يمكن إصالحه 

بنظام الضمانات الدولي.
وأعلـــن المدير العـــام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافائيل غروســـي في 
األول مـــن مـــارس أن الوكالـــة زارت 
3 مواقـــع فـــي إيـــران العـــام الماضي 
واكتشـــفت مـــواد نووية غيـــر معلنة 

في اثنين منها.

معهد الدفاع عن الديمقراطية: إيران تطور برنامجا نوويا سريا

أديس أبابا ـ أ ف ب

أعلـــن رئيـــس الـــوزراء اإلثيوبـــي أبيـــي 
إريتريـــا  أن  الجمعـــة  أمـــس  أحمـــد 
ستســـحب قواتها مـــن منطقـــة تيغراي 
فـــي شـــمال إثيوبيـــا، إذ باشـــرت أديس 
عســـكرية  حملـــة  نوفمبـــر  فـــي  أبابـــا 
إلطاحـــة الســـلطات المحليـــة التهامهـــا 
بشـــن عمليات على معسكرات للجيش 

الفدرالي.
وقـــال أبيـــي أحمـــد فـــي بيـــان “خـــالل 
)اإلريتـــري(  الرئيـــس  مـــع  محادثاتـــي 
زيارتـــي  لمناســـبة  أفورقـــي  اســـياس 
ألســـمرة، وافقـــت الحكومـــة اإلريتريـــة 
على ســـحب قواتهـــا إلى خـــارج حدود 

إثيوبيا”.
ويأتـــي هـــذا اإلعـــالن بعـــد اعتراف 

أحمد الثالثـــاء بوجود قوات 
إريترية في تيغراي ألول 
مـــرة منـــذ بـــدء العمليـــة 
العســـكرية فـــي اإلقليم، 

وهو زار أسمرة الخميس.
وأرسل أحمد قوات إلى منطقة تيغراي 
فـــي الرابـــع مـــن نوفمبـــر بعدمـــا اتهـــم 
جبهة تحرير شـــعب تيغراي التي كانت 
الحـــزب الحاكم المهيمن فـــي المنطقة، 

باستهداف معسكرات للجيش. 
تحقيقـــه  نوفمبـــر  نهايـــة  فـــي  وأعلـــن 
عـــن  تقاريـــر  ورود  لكـــّن  االنتصـــار، 
وقوع حـــوادث قتـــل واغتصاب ونهب 
علـــى نطاق واســـع علـــى أيـــدي القوات 
لدعـــوات  أدى  واألريتريـــة  اإلثيوبيـــة 

إلجراء تحقيقات.
وأشـــار في بيانه الجمعـــة إلى أن جبهة 
تحرير شـــعب تيغراي أطلقت صواريخ 
عـــدة علـــى العاصمـــة اإلريتريـــة “ما 
إلـــى  اإلريتريـــة  الحكومـــة  دفـــع 
دخـــول إثيوبيـــا لمنـــع المزيـــد 
من الهجمات وحماية أمنها 

القومي”.

أبيي أحمد: جيش إريتريا سينسحب من تيغراي

بيروت ـ وكاالت

قال رئيـــس حكومة تصريف األعمال في 
لبنـــان، حســـان ديـــاب، أمـــس الجمعة، إن 
تقرير شـــركة كومبيليفت األلمانية أشـــار 
إلـــى وجـــود مـــواد كيمياويـــة خطـــرة في 
منشـــآت نفطيـــة فـــي الزهرانـــي بجنـــوب 
البـــالد. ونقـــل بيـــان صـــادر عـــن المجلس 
األعلـــى للدفاع عن ديـــاب قوله إن الهيئة 
اللبنانيـــة للطاقـــة الذريـــة راجعـــت تقرير 
الشـــركة وخلصـــت إلـــى أن “هـــذه المـــواد 
هـــي مـــواد نووية عالية النقاوة، ويشـــكل 
فـــي  ديـــاب  وأضـــاف  وجودهـــا خطـــرًا”. 
البيان أن األمر يحتاج للمناقشة الفورية، 

وينبغي التعامل معه على وجه السرعة.
وقـــد تـــم تكليـــف وزيـــر الطاقـــة بـ”اتخاذ 
مـــع  بالتنســـيق  الالزمـــة  اإلجـــراءات 
الـــوزارات والمؤسســـات المعنية، الســـيما 
الهيئـــة اللبنانيـــة للطاقة الذريـــة لتخزين 
المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من 

منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى”.

كمـــا تـــم “تكليف الهيئـــة اللبنانيـــة للطاقة 
الذرية اســـتكمال االتصـــاالت إليجاد حل 
نهائـــي لنفايـــات الطاقة المشـــعة المخزنة 

في مقر الهيئة”.
فـــي ســـياق آخـــر، قـــال رئيـــس حكومـــة 
تصريف األعمال، إن البالد على مشـــارف 
الموجة الثالثة لتفشي كورونا، وقد تكون 
أخطـــر مـــن ســـابقاتها، الفتا إلـــى ضرورة 

تمديد التعبئة العامة 6 أشهر.
وأشـــار ديـــاب خـــالل اجتمـــاع المجلـــس 
األعلـــى للدفـــاع في قصـــر بعبـــدا، إلى أن 
انتشـــار كورونا يتزايد وهناك نسبة عالية 
مـــن المواطنين ال يلتزمـــون باإلجراءات، 
بينمـــا يبـــدو أننـــا علـــى مشـــارف الموجـــة 
الثالثـــة ليـــس فقـــط فـــي لبنـــان وإنما في 

العالم وقد تكون أخطر من سابقاتها.

المجلس األعلــى للدفاع وصفها بالخطرة وتســتدعي التعامل الســريع
لبنان.. العثور على مواد نووية عالية النقاوة في الزهراني

القاهرة ـ أ ف ب

أعلنـــت وزارة الصحـــة المصرية في بيان 
أن 32 شـــخًصا قتلـــوا في حـــادث تصادم 
قطارين أمس الجمعة بمحافظة ســـوهاج 
فـــي صعيـــد مصـــر، وأن الحـــادث خلـــف 

كذلك عشرات الجرحى.
الصحـــة  وزارة  “أعلنـــت  البيـــان  وقـــال 
والســـكان عن وفـــاة 32 مواطًنـــا وإصابة 
66 آخريـــن فـــي حـــادث تصـــادم قطارين 

بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج”.
والســـكان  الصحـــة  وزيـــرة  وتوجهـــت 
المصرية هالة زايد إلى ســـوهاج “لمتابعة 
الحالـــة الصحيـــة للمصابيـــن، كما شـــكلت 
غرفة أزمـــات وطوارئ بســـوهاج لمتابعة 

تداعيات الحادث”.
وأظهـــر مقاطـــع فيديـــو، متداولـــة علـــى 
منصـــات التواصـــل االجتماعـــي، خـــروج 
بعض عربات أحد القطارين عن القضبان.

عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  ونعـــى 
السيســـي عبـــر حســـاباته علـــى شـــبكات 

حـــادث  ضحايـــا  االجتماعـــي  التواصـــل 
تصادم قطارين.

وقـــال “وّجهـــت رئاســـة الـــوزراء وكافـــة 
األجهزة المعنية بالحضور بموقع الحادث 
والمتابعـــة المســـتمرة وموافاتهـــا بكافـــة 
التطـــورات والتقاريـــر المتعلقـــة بالموقف 
علـــى مدار اللحظة. علـــى أن ينال الجزاء 
الـــرادع كل مـــن تســـبب في هـــذا الحادث 

األليـــم بإهمال أو بفســـاد أو بســـواه، دون 
استثناء وال تلكؤ وال مماطلة”.

وتشـــهد مصـــر بصـــورة متكـــررة حوادث 
سكك حديد ومرور مأساوية.

وأكثـــر الحـــوادث دمويـــة وقع فـــي العام 
2002، عندمـــا لقـــي 373 شـــخصا حتفهم 
بعدمـــا اندلعت النيران فـــي قطار مزدحم 

جنوب العاصمة.

السيسي ينعى الضحايا ويوّجه بالنيل ممن تسبب في الحادث “الجزاء الرادع”
32 قتيًل و66 جريًحا بتصادم قطارين في صعيد مصر

الجزائر ـ أ ف ب

فـــي مـــدن جزائريـــة عـــّدة  انطلقـــت 
جديـــدة  مســـيرات  الجمعـــة  أمـــس 
للحراك االحتجاجي، رافعة شـــعارات 
مناهضـــة للســـلطة الحاكمة وللجيش 
التشـــريعية  لالنتخابـــات  ومعارضـــة 

المبكرة.
بـــدأت  الجزائـــر،  العاصمـــة  وفـــي 
مـــن  المصليـــن  بخـــروج  المســـيرات 
المســـاجد بعـــد اداء صـــالة الجمعـــة 
كمـــا فـــي مســـجد الرحمـــة ومســـجد 
ابن باديـــس والمؤمنون، ليحتشـــدوا 
باآلالف في ســـاحات موريس أودان 
والبريد المركزي، كما شـــاهد مراســـل 

وكالة فرنس برس.
وعلـــى غير العـــادة كان االنتشـــار 

األمني خفيفـــا حيث ارتكز 
على األماكن الحساســـة 
الحكومـــة  كمقـــر 
وكذلـــك  والرئاســـة 

صـــور  أظهـــرت  التلفزيـــون.  مبنـــى 
بثهـــا ناشـــطون عبر مواقـــع التواصل 
بجايـــة  فـــي  مســـيرات  االجتماعـــي 
وقسنطينة وعنابة )شرق( وتيزي وزو 
والبويـــرة )وســـط( ووهـــران )غـــرب(. 
وشـــهدت العاصمـــة توقيـــف عدد من 
الناشـــطين قبل نهاية المســـيرة بينما 
اســـتخدمت الشـــرطة الغـــاز المســـيل 
ومســـتغانم،  وهـــران  فـــي  للدمـــوع 

بحسب مراسلين محليين.
فتفـــرق  المناطـــق  باقـــي  فـــي  أمـــا 

المتظاهرون دون تسجيل حوادث.
بدايـــة  فـــي  الغالـــب  الشـــعار  وكان 
جمعـــة،  كل  فـــي  كمـــا  المســـيرات، 
“دولـــة مدنيـــة وليـــس عســـكرية” 
و”مخابـــرات ارهابيـــة تســـقط 
العســـكرية”  المافيـــا 
لالنتخابـــات  “ال  وكذلـــك 

يالعصابات”.

مسيرات جديدة للحراك االحتجاجي في الجزائر
سيول ـ أ ف ب

أعلنـــت كوريا الشـــمالية أمس الجمعة 
اليابـــان  بحـــر  فـــي  أطلقتـــه  مـــا  أن 
الخميس وحمل واشنطن على توجيه 
تحذيـــر إليهـــا، كان “مقذوًفـــا تكتيكًيـــا 

موجًها” جديًدا.
الكوريـــة  األنبـــاء  وكالـــة  وأعلنـــت 
بنجـــاح  تـــم  أنـــه  الرســـمية  الشـــمالية 
إطـــالق صاروخيـــن مجهزيـــن بمحرك 
يعمـــل بالوقـــود الصلـــب، مشـــيرة إلى 
أن التجربة جرت بإشـــراف المســـؤول 

الرفيع ري بيونغ تشول.
وقـــال المســـؤول: إن التجربـــة كانـــت 
علـــى  كبـــرى  أهميـــة  و”ذات  ناجحـــة 
العســـكرية  القـــدرات  تعزيـــز  صعيـــد 

للبـــالد” ومـــن أجـــل “ردع أي نـــوع 
مـــن التهديـــدات العســـكرية 

القائمة في شبه الجزيرة 
الكورية”، وفق ما نقلت 

عنه الوكالة.

وتنشـــر الواليـــات المتحـــدة، الحليـــف 
الرئيس لســـيول، 28500 عسكريا في 
كوريـــا الجنوبيـــة للدفـــاع عنهـــا بوجه 
بيونغ يانغ التي تملك الســـالح النووي 
وتعلـــن أنهـــا فـــي حاجـــة إليـــه للدفاع 
عن نفســـها في وجه اجتيـــاح أميركي 

محتمل.
الكوريـــة  األنبـــاء  وكالـــة  وأوضحـــت 
الشـــمالية التي امتنعت عن الكالم عن 
“صاروخين بالستيين”، أن المقذوفين 
أصابـــا بدقة هدفيهما فـــي بحر اليابان 
بعد عبورهما 600 كلم، مشيرة إلى أن 
بإمكان كل مقذوف حمل شحنة تصل 

إلى 2,5 طن.
وأعلن الرئيس األميركي جو بايدن 
“الصاروخيـــن  أن  الخميـــس 
اختبارهمـــا  تـــم  اللذيـــن 
مجلـــس  قـــرار  ينتهـــكان” 

األمن 1718.

بيونغ يانغ اختبرت “مقذوًفا تكتيكًيا موجًها” جديًدا

اليمن.. تحرك أميركي 
لبحث هدنة واتفاق سلم

دبي - قناة العربية

مبعوثها  إن  األميركية  الخارجية  قالت 
تــوجــه،  ليندركينغ  تــيــم  لليمن  الــخــاص 
أمـــس الــجــمــعــة، إلـــى الـــشـــرق األوســـط 
لــلــضــغــط مـــن أجــــل قــبــول خــطــة وقــف 
محادثات  وإجــراء  باليمن،  النار  إطــاق 

بشأن تسوية األزمة اليمنية.
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، وفــي بــيــان لها، 
للشرق  ليندركينغ  زيــــارة  أن  أوضــحــت 
تــشــمــل  أن  الـــمـــتـــوقـــع  ــن  ــ مـ األوســـــــــط 
الحوثي  ميليشيات  قيادات  مع  لقاءات 

المدعومة من إيران.

منشأة نفطية في الزهراني مصريون يعاينون حطام القطارين في موقع التصادم )أ ف ب(
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3 % زيــــــادة استيــــــراد المعـــدن األصفـــر فــــــي فبـــرايـــر

واردات البحرين من الذهب

شــهدت واردات مملكــة البحريــن مــن الذهــب في شــهر فبرايــر الماضي 
زيادة بنسبة 3 % قياًسا بواردات شهر يناير الماضي.

واستوردت البحرين أكثر من 502.1 
ألـــف قطعـــة مـــن الذهـــب موزعـــة ما 
ومجوهـــرات،  وحلـــي  ســـبائك  بيـــن 
 513 تـــزن  ذهـــب  مـــن  وأجزاؤهـــا 
كيلوغراًمـــا، بقيمة إجماليـــة تتجاوز 
يعـــادل  )مـــا  دينـــار  مليـــون   11.66
31.77 مليون دوالر( في شهر فبراير 

الماضي.
اســـتوردت  الماضـــي،  ينايـــر  وفـــي 
المملكة أكثر من 491 ألف قطعة من 
الذهب موزعة ما بين سبائك وحلي 
ومجوهـــرات، وأجزاؤهـــا مـــن ذهب 
تـــزن نحـــو 525 كيلوغراًمـــا، بقيمـــة 
إجماليـــة تتجـــاوز 11.3 مليون دينار 

)ما يعادل 30.1 مليون دوالر(.

سبائك الذهب

الذهـــب  ســـبائك  قيمـــة  وبلغـــت 
المســـتوردة في شهر فبراير الماضي 
6.3 مليون دينـــار )يناير: 6.1 مليون 

دينـــار(، تمثل ما نســـبته 54.1 % من 
القيمـــة اإلجماليـــة لـــواردات الذهب، 
)ينايـــر:  دينـــار  مليـــون   5.4 وقرابـــة 
الحلـــي  قيمـــة  دينـــار(  مليـــون   5.2
والمجوهـــرات وأجزائهـــا من الذهب 
القيمـــة  مـــن   %  45.9 تمثـــل  التـــي 

اإلجمالية لواردات المعدن األصفر.
وتـــوزع وزن الذهـــب مـــا بين 293 
 57 تمثـــل  للســـبائك  كيلوغراًمـــا 
واردات  وزن  إجمالـــي  مـــن   %
الذهـــب، و220 كيلوغراًمـــا للحلـــي 
والمجوهرات وأجزائها من الذهب 

ما نسبته 43 %.
وكانت واردات المملكة من سبائك 
الذهـــب تـــزن 293 كيلوغراًما، من: 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 286 
مليـــون   6.15 بقيمـــة  كيلوغراًمـــا 
كيلوغراًمـــا   7 وسويســـرا  دينـــار، 

بقيمة 153.4 ألف دينار تقريًبا.

حلي ومجوهرات

 220 البحريـــن  واســـتوردت 
كيلوغراًمـــا للحلـــي والمجوهـــرات 
مـــن:  الذهـــب،  مـــن  وأجزائهـــا 
اإلمارات، سويسرا، الصين، ألمانيا، 
فرنسا، اليونان، هونغ كونغ، الهند، 
تركيـــا،  تايلنـــد،  لبنـــان،  إيطاليـــا، 

الواليات المتحدة األميركية.
المســـتورد  الـــدول  وبخصـــوص 
والحلـــي  الذهـــب  ســـبائك  منهـــا 
مـــن  وأجزائهـــا  والمجوهـــرات 

اإلمـــارات  جـــاءت  فقـــد  الذهـــب، 
 %  82.1 علـــى  مســـتحوذة  أوال 
من إجمالي قيمـــة واردات الذهب 
بنحو 9.6 مليون دينار، ثانًيا الهند 
بنســـبة 6.4 % بقيمـــة 749.9 ألف 
دينـــار، ثالثـــا تايلند بنســـبة 3.6 % 
بقيمـــة 422.2 ألـــف دينـــار تقريًبـــا، 
رابًعا سويسرا بنسبة 2.5 % بقيمة 
292.4 ألف دينار تقريًبا، وخامًســـا 
بقيمـــة   %  1.6 بنســـبة  إيطاليـــا 

185.2 ألف دينار تقريًبا.

عدة  فــي  أعــلــى مستوى  ــــدوالر  ال سجل 
أشــهــر خـــال الـــتـــداوالت مــقــابــل معظم 
ــس، الــجــمــعــة،  ــ الــعــمــات الــرئــيــســيــة أمـ
مدعوًما بموجة من التفاؤل إزاء بيانات 
اقــتــصــاديــة أمــيــركــيــة أفــضــل، وتــوزيــع 
لقاحات فيروس كورونا، وارتفاع عوائد 

الخزانة.
ــر لــارتــفــاع  ــام الـــــدوالر مــجــال أكــب ــ وأمـ
اليورو، لكن مكاسبه مقابل بقية  مقابل 
الفائتة  القليلة  األســابــيــع  فــي  العمات 
ــذا يــحــذر بعض  ا، لـ ــدًّ ــ كــانــت ســريــعــة جـ
أعلى  مــســتــويــات  تــوقــع  مــن  المحللين 

للدوالر عن تلك الحالية.

أخبار متفرقة

اإلعالن عن تأسيس مجلس األعمال البحريني الكوري الجنوبي

قيمة تداوالت المستثمرين في أسبوع

ــن ــدي ــل ــب ــة بـــيـــن ال ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــرص االسـ ــ ــف ــ يـــهـــدف لــــزيــــادة ال

تـــداول 8 مالييـــن ســـهم بالبورصـــة

أعلنــت جمعيــة رجال األعمــال البحرينية والجمعية الكوريــة للتجارة الدولية 
)كيتا( عن تنظيم حفل لتدشــين “مجلس األعمال البحريني الكوري الجنوبي” 
بمشــاركة من رجال األعمال والمســتثمرين من مملكة البحرين ونظرائهم في 
جمهوريــة كوريــا الجنوبية يمثلون مختلــف القطاعات التجارية، وذلك صباح 

يوم الثاثاء 30 مارس الجاري عبر تقنية االتصال المرئي عن ُبعد )زووم(.

وقال رئيـــس الجمعية أحمد عبدهللا 
اجتماعـــات  ثمـــة  بـــأن  هنـــدي  بـــن 
ُأجريـــت  مســـتفيضة  ومشـــاورات 
مؤخـــًرا بيـــن المعنيين فـــي الجمعية 
الكوريـــة  الجمعيـــة  فـــي  ونظرائهـــم 
للتجارة الدولية )كيتا( عبر التنســـيق 
والتواصل الدائم مع المسؤولين في 
ســـفارة جمهوريـــة كوريـــا الجنوبيـــة 
بالمملكة تمّخضت عنها االتفاق على 
تأســـيس “مجلس األعمال البحريني 
تعزيـــز  بهـــدف  الجنوبـــي”  الكـــوري 

وتنمية العالقات والروابط التجارية 
بيـــن  االســـتثمارية  الفـــرص  وزيـــادة 
البلديـــن فـــي المجـــاالت االقتصادية 

كافة.
 وعن برنامج حفل التدشـــين، أشـــار 
بن هندي إلـــى أن الكلمة االفتتاحية 
رئيـــس  هـــان  تشـــانغهو  ســـيقدمها 
المكتـــب اإلقليمي للشـــرق األوســـط 
الجمعيـــة  فـــي  أفريقيـــا  وشـــمال 
الكوريـــة للتجارة الدوليـــة ثم الكلمة 
إدارة  مجلـــس  لرئيـــس  الترحيبيـــة 

جمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينيـــة 
كـــوان  هـــاي  الســـفير  كلمـــة  تعقبهـــا 
كوريـــا  جمهوريـــة  ســـفير  تشـــونغ 
الجنوبيـــة لدى مملكة البحرين، ومن 
ثم التوقيع على مذكرة التفاهم بين 
جمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينيـــة 

والجمعية الكوريـــة للتجارة الدولية 
)كيتا(.

وأكـــد بن هنـــدي أهميـــة الـــدور الذي 
ســـيلعبه مجلـــس األعمـــال البحريني 
الكـــوري الجنوبـــي فـــي مـــّد جســـور 
التواصـــل بين الجانبين والمســـاهمة 
في بلورة األفـــكار بغية التوصل إلى 
رؤى مشتركة يمكن من خاللها وضع 
ورسم خريطة واضحة المعالم لتنمية 
الروابـــط االقتصاديـــة بيـــن المملكـــة 
وكوريا الجنوبيـــة، داعًيا كافة رجال 
والمســـتثمرين  البحرينيين  األعمـــال 
المهتمين بتنميـــة العالقات التجارية 
مـــع كوريـــا الجنوبيـــة المشـــاركة في 
الحفـــل وطرح مرئياتهم حول ســـبل 
زيـــادة التبادل التجـــاري بين البلدين 

الصديقين.

بلغــت كميــة األســهم المتداولة في “بورصة البحرين” خال هذا األســبوع 8 مايين 
و154 ألًفا و387 سهًما بقيمة إجمالية قدرها مليونان و204 آالف و82 ديناًرا، نفذها 

الوسطاء لصالح المستثمرين من خال 292 صفقة.

وتداول المستثمرون خالل هذا األسبوع 
أسهم 24 شـــركة، ارتفعت أسعار أسهم 8 
شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 
11 شـــركة، واحتفظـــت باقـــي الشـــركات 

بأسعار أقفالها السابق.
فـــي  األول  المركـــز  علـــى  واســـتحوذ 
تعامـــالت هـــذا األســـبوع قطـــاع البنـــوك 
أســـهمه  قيمـــة  بلغـــت  التجاريـــة، حيـــث 
المتداولـــة مليوًنـــا و45 ألًفـــا و241 ديناًرا 
إجمالـــي  مـــن   %  47.42 نســـبته  مـــا  أو 
قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها 3 
ماليين و62 ألًفا و813 سهًما، تم تنفيذها 

من خالل 102 صفقة.

أمـــا المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب 
قيمـــة  بلغـــت  حيـــث  الخدمـــات،  قطـــاع 
أســـهمه المتداولة 696 ألًفـــا و968 ديناًرا 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  31.62 بنســـبة 
األســـهم المتداولة في البورصة، وبكمية 
قدرها مليونـــان و447 ألًفا و942 ســـهًما، 

تم تنفيذها من خالل 112 صفقة.
أما على مســـتوى الشـــركات، فقد جاءت 
بنـــك البحرين والكويت في المركز األول 
مـــن حيث القيمـــة إذ بلغت قيمة أســـهمه 
435 ألًفـــا و930 دينـــاًرا وبنســـبة 19.78 
% مـــن قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية 
تـــم  ســـهًما،  و750  آالف   805 قدرهـــا 

تنفيذها مـــن خالل 38 صفقة. وجاء في 
المركز الثاني البنك األهلي المتحد بقيمة 
ألًفـــا و800 دينـــار وبنســـبة   416 قدرهـــا 
18.91 % مـــن قيمـــة األســـهم المتداولـــة 
وبكميـــة قدرهـــا مليوًنـــا و523 ألًفا و254 

سهًما، تم تنفيذها من خالل 33 صفقة.
وبالعـــودة إلـــى معـــدالت التـــداول خالل 

هـــذا األســـبوع مـــن خـــالل 5 أيـــام عمـــل، 
نجد أن المتوســـط اليومي لقيمة األسهم 
دينـــاًرا  و816  ألًفـــا   440 بلـــغ  المتداولـــة 
فـــي حين كان المتوســـط اليومـــي لكمية 
ألًفـــا  و630  مليـــون  المتداولـــة  األســـهم 
و877 ســـهًما أما متوســـط عدد الصفقات 

خالل هذا األسبوع فبلغ 58 صفقة.

المنامة - جمعية رجال األعمال البحرينية

المنامة - بورصة البحرين

قالت “ريســـتاد إنرجـــي” لألبحاث 
الحاويـــات  ســـفينة  تعويـــم  إن 
الســـويس،  قنـــاة  فـــي  الجانحـــة 
التجـــارة  ممـــرات  أكثـــر  إحـــدى 
يرجـــئ  قـــد  ازدحامـــا،  العالميـــة 
تســـليم نحو مليـــون طن من الغاز 
الطبيعي المســـال إلى أوروبا على 
متن عشر ســـفن إذا استمر توقف 

المالحة ألسبوعين.
وقـــال مســـؤولو اإلنقـــاذ إن حـــل 
أزمة الســـفينة الجانحة في القناة 
قد يستغرق أســـابيع. والقناة هي 
الممر الرئيس لواردات أوروبا من 
الغاز الطبيعي المســـال من الشرق 
األوسط وبعض الشحنات القادمة 

من البحر المتوسط إلى آسيا.

إرجاء تسليم مليون طن من الغاز الطبيعي ألوروبا

تســـبب أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية في أول ارتفاع 
للفقـــر فـــي منطقـــة آســـيا والمحيط الهـــادئ منـــذ عقدين، وفقـــا للبنك 

الدولي.
وفي تقرير ُنشـــر أمس الجمعة، قـــال البنك إن “الجائحة والقيود التي 
تســـببت بها” أثـــارت “صدمات في الطلب والعـــرض محليا” في أنحاء 

شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
وذكـــر البنـــك أن “الضائقـــة االقتصادية” التي أعقبت ذلـــك تعني “تعثر 

معدل الحد من الفقر في المنطقة ألول مرة منذ 20 عاما”.

البنك الدولي: تعثر معدل الحد من الفقر بآسيا

العـــام  القياســـي  الرقـــم  ارتفـــع 
فـــي  المدرجـــة  األســـهم  ألســـعار 
البورصـــة األردنيـــة بنســـبة 0.48 
%، لينهي تداوالت األسبوع عند 

مستوى 1760.9 نقطة.
لحجـــم  اليومـــي  المعـــدل  وبلـــغ 
التداول في بورصة عّمان خالل 
 6.5 نحـــو  الماضـــي  األســـبوع 
مالييـــن دينـــار أردني)مـــا يعادل 
بحرينـــي(  دينـــار  مليـــون   3.4

مقارنة بـ 7.3 ماليين دينار أردني 
دينـــار  مليـــون   3.9 يعـــادل  )مـــا 
بحرينـــي( خـــالل األســـبوع الذي 
ســـبقه، فيمـــا بلغ حجـــم التداول 
اإلجمالـــي األســـبوعي نحو 32.5 
مليـــون دينـــار أردني )مـــا يعادل 

17.2 مليون دينار بحريني(.
مليـــون   33.04 تـــداول  وجـــرى 
ســـهم خـــالل األســـبوع الماضي، 

ُنفذت من خالل 11224 صفقة.

0.48 % ارتفاع البورصة األردنية

انخفـــض إنفاق المســـتهلكين األميركيين أكثر من المتوقع في فبراير، 
إذ اجتاحـــت موجـــة مـــن البرد الشـــديد معظـــم أجزاء البـــالد وتبددت 
دفعـــة مـــن ثاني جولـــة مـــن التحفيز المالي الموجه لألســـر متوســـطة 

ومنخفضة الدخل، بيد أن االنخفاض مؤقت على األرجح. 
وقالـــت وزارة العمـــل األميركية أمس الجمعة إن إنفاق المســـتهلكين، 
الذي يشـــكل ثلثي النشاط االقتصادي األميركي، انخفض 1 % الشهر 

الماضي بعد أن ارتفع 3.4 % في يناير. 
وهـــوى الدخـــل الشـــخصي 7.1 % بعـــد أن زاد 10.1 % فـــي ينايـــر. 
وكان خبراء اقتصاد اســـتطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع إنفاق 

المستهلكين 0.7 % في فبراير وتراجع الدخل 7.3 %.

انخفاض إنفاق المستهلكين األميركيين في فبراير

أظهـــرت بيانـــات التدفقـــات من بنك 
أوف أميركا أن المســـتثمرين ضخوا 
45.6 مليـــار دوالر في صناديق النقد 
في األسبوع المنتهي في 24 مارس، 
منـــذ  للتدفقـــات  دخـــول  أكبـــر  فـــي 
أبريل 2020 وكثفوا انكشـــافهم على 
األدوات الماليـــة األميركية المحمية 
من التضخم. وقال بنك أوف أميركا 
إن صناديق األوراق المالية المحمية 
من التضخم شـــهدت تدفقات داخلة 
بقيمـــة 1.8 مليـــار دوالر، هـــي ثالـــث 

أكبر تدفقات لها على اإلطالق. 

األميركـــي  المركـــزي  البنـــك  وتعهـــد 
بإبقـــاء أســـعار الفائـــدة قـــرب الصفر 
يخشـــى  مـــا  مقبلـــة،  لســـنوات 
ارتفـــاع  يحفـــز  أن  المســـتثمرون 
التضخـــم بالنظـــر إلـــى قـــوة التعافي 
االقتصادي. كما ذكر بنك أوف أميركا 
أن ســـوق ديـــون األســـواق الناشـــئة 
ســـجلت أكبـــر دخـــول للتدفقات في 
ستة أســـابيع بواقع 1.4 مليار دوالر، 
وأن األســـهم اليابانية تلقت تدفقات 
قيمتهـــا 2.7 مليـــار دوالر هـــي األكبر 

في 21 أسبوعا.

بنك أوف أميركا: المستثمرون يتدافعون إلى النقد

انعكـــس مســـار أســـعار النفط بشـــكل حـــاد، لترتفـــع بنســـبة 1 % أمس 
الجمعة، وســـط مخاوف متزايدة من أن إعادة تعويم سفينة حاويات 
عمالقـــة عالقـــة فـــي قنـــاة الســـويس والتي تســـببت فـــي قطـــع القناة 
الحيوية للتجارة الدولية، قد يســـتغرق أسابيع، مما سيقلص إمدادات 

الخام ومنتجات التكرير.
ومـــع ذلك، ال تزال األســـعار تتجه نحو خســـارة لألســـبوع الثالث على 
التوالـــي، مع تأثر توقعات الطلب بتجدد اإلغالقات جراء موجة ثالثة 

من تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

النفط يتعافى بنسبة 1 %

طوكيو - بنا

انتعاش الدوالر

أحمد بن هندي
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استقرت أســـعار الذهب، أمس الجمعة، إذ وازن 
ارتفـــاع العوائـــد األميركيـــة والمخـــاوف بشـــأن 
تعافي االقتصاد العالمي عقب ارتفاع اإلصابات 
بكوفيد - 19 فـــي أنحاء أوروبا، صعود الدوالر، 
بيد أن المعدن األصفر ما زال على مسار تسجيل 

أول انخفاض أسبوعي في ثالثة أسابيع.
ولم يطرأ تغير ُيذكر على الذهب في التعامالت 
الفوريـــة ليســـتقر عنـــد 1727.10 دوالر لألوقية 
)األونصـــة(. وارتفعت العقـــود األميركية اآلجلة 

للذهب 0.1 % إلى 1726.30 دوالر لألوقية.
ســـيلفر  “غولـــد  لـــدى  المنتـــدى  العضـــو  وقـــال 
ســـنترال” برايـــان الن: “قـــوة الـــدوالر بالتأكيـــد 

تكبـــح الذهب وفـــي الوقت الحالي فـــإن عوائد 
الخزانـــة انخفضت قليالً.. هذا من المفترض أن 

يكون إيجابيا للذهب من الناحية الفنية”.
يتحركـــون  ال  ببســـاطة  “النـــاس  وأضـــاف: 
وينتظرون لمعرفة ما الذي سيحدث، وتدفقات 
رأس المال ســـتظل تواصل العـــودة إلى الذهب 
كأصـــل مـــالذ آمـــن علـــى األخـــص إذا انخفضت 

العوائد”.
ونزلت عوائد الخزانة عن أعلى مستوى في أكثر 
مـــن عام، والذي بلغته األســـبوع الماضي. وأفاد 
اســـتطالع أجرتـــه “رويتـــرز” بأنـــه مـــن المرجح 
تعرض ســـوق الســـندات لعمليات بيع أخرى في 

األشهر الثالثة القادمة، عقب االضطراب األخير 
في األسواق المالية.

ويزيـــد ارتفـــاع العوائـــد علـــى ســـندات الخزانة 
بصفـــة عامـــة تكلفـــة الفرصـــة البديلـــة لحيـــازة 

المعدن األصفر الذي ال يدر عائدا.
وبالنســـبة للمعـــادن النفيســـة األخـــرى، ارتفعـــت 
لتتماســـك  دوالر،   25.15 إلـــى   %  0.5 الفضـــة 
فوق أدنى مســـتوى فيما يزيد عن شهرين البالغ 
24.39 دوالر لألوقية والذي سجلته أمس األول 

)الخميس(.
وربـــح البالديـــوم 1.2 % إلـــى 2639.18 دوالر 

وارتفع البالتين 0.7 % إلى 1155.27 دوالر.

المعـــدن األصفـــر يستقـــر

أمل الحامد
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A-Class الجديدة والتي تتميز بجمعها بين  الفئة  قّدمت مرسيدس سيارة 
القوة والفخامة والعملية، فدعونا نتطّرق اليوم ألهم مميزاتها.

تتمتع A-Class بتصميم مليء بالخطوط متعددة الزوايا مع خلفية فريدة 
الخلف،  نحو  المائل  السقف  مع  خاصة  مميز،  رياضي  طابع  ذات  نوعها  من 
حيث أنها تقدم مظهر السيدان بشكل عصري جديد ورياضي، حيث يساهم 
ديناميكية  على  الحصول  في  المائل  األمامي  وشبكها  االنسيابي  تصميمها 
راقية  فاخرة  مقاعد  مع  كبيرة  برحابة  المقصورة  تتمتع  بالقيادة.   عالية 
ذات كسوة مميزة من الجلود بتصميم ُيشعر السائق والركاب أن المقصورة 
التقنيات  من  هائل  بعد  لتمتعها  إضافة  المميزة،  خطوطها  عبر  تحتضنهم 
على  وتعتمد  متر،   4.549 األلمانية  السيدان  سيارة  طول  ويبلغ  المتقدمة. 
مقارنتها  بخالف  ــك  وذل متر،   2.729 طولها  تقليدية  غير  عجالت  قــاعــدة 
بالنسخة الصينية لتكون النسخة العالمية من مرسيدس A Class السيدان 

أقصر بمقدار 60 ملم )2.3 إنش(.

مرسيدس A-Class سيدان الجديدة

المحدثة   2022 ستنجر  كيا  تأتي 
بتعديل بسيط للغاية على التصميم 
ومع  محسنة  أمامية  مصابيح  مع 
التحديثات  الجديد،  الشركة  شعار 
المحرك  غــطــاء  تــأتــي تحت  األهـــم 
من  األساسية  الفئة  ستوفر  حيث 
لتر   2.5 بمحرك  والمزودة  السيارة 
تيربو قوة 300 حصان وعزم 422 
من محرك  بــدالً  وذلــك  نيوتن-متر، 

2.0 لتر السابق وبفارق 45 حصان 
إضــافــيــة، مـــع ذلـــك تــقــول كــيــا إن 
استهالك السيارة للوقود لن يتغير.

ستحصل الفئة األعلى على محرك 
وعــزم  حصان   368 ينتج  لتر   3.3
510 نيوتن متر، وستوفر نظام عام 
رياضي  لصوت  إلكتروني  بتحكم 
ــيــة  ــع تــحــســيــنــات داخــل مـــمـــيـــز، مــ
ولمسات على الكونسول الوسطي.

وعلى   ،2022 لعام  الجديدتين  واغونير  وغراند  واغونير  موديل  جيب  قدمت 
الرغم من األسماء المختلفة لهما، إال أنهما بنفس الحجم، مع تغييرات تكنولوجية 
وتصميمية. خارجًيا، حصلت “Grand Wagoneer” على مظهر أكثر بساطة من 
المنتفخة،  العجالت  وأقــواس  الكروم،  من  المزيد  مع  األساسي.   ”Wagoneer“
سقف متباين، وألوان حصرية. يختلف كل من غطاء المحرك والشبكة األمامية، 

كما تم تغيير إضاءة LED أيًضا.
قياسي.  بشكل  كهربائًيا  للسحب  قابلة  تشغيل  لــوحــات  على  تحصل  داخليا 
وستالحظ تصميًما منقسًما على شاشتين لن تجده داخل “Wagoneer” العادي. 
حركة  ونــاقــل  األســطــوانــة  تنشيط  إلــغــاء  مــع   V8 بمحركات  السيارتين  تتميز 

أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

قامت ’جي إم سي‘ بإزاحة الستار عن 
 ،2022 للعام  الجديدة  ’تيرين‘  مركبة 
الــقــويــة  بمجموعتها  بــذلــك  مــرتــقــيــة 
ــريــاضــيــة مــتــعــّددة  ــمــركــبــات ال مـــن ال
ــعــمــاالت عــبــر تــصــمــيــم عــصــري  االســت
ــة خـــيـــاراتـــهـــا من  ــعـ ـ ــدَّث، ومـــوسِّ ــحــ مــ
 ‘AT4 ’تيرين  أول  عبر   AT4 طــرازات 
تعّزز  كما   .2022 للعام  اإلطــالق  على 
’جي إم سي‘ موقعها أكثر بكونها تضم 

الشاحنات  مــن  الــوحــيــدة  المجموعة 
ومـــركـــبـــات الـــــــSUV الــمــتــمــّيــزة الــتــي 
على  أكــان  راقية  قيادة  تجربة  توفر 
’دينالي‘،  مع  وذلــك  العادية  الطرقات 
إم  ’جــي  لــدى  األبـــرز  الفرعية  العالمة 
سي‘ التي تمنح العمالء تجربة القيادة 
والمرتكزة  األولى  الدرجة  من  األمثل 
التصميم  بــدًءا من  على عّدة عوامل، 

الفاخر وصوالً إلى األداء العالي.

تحديث كيا ستنجر 2022

جيب غراند واغونير 2022 الجديدة

“جي إم سي” تكشف عن “تيرين”

 Aygo كشفت تويوتا عن
X Prologue الكهربائية. 

 Aygo X Prologue تتميز
بتصميمها المستقبلي 

وأبعادها الصغيرة، وتحمل 
السيارة عناصر مميزة 

وأشرطة إضاءة متصلة 
في األمام والخلف، وتتميز 

بطالء من لونين.

إطــالق  عزمها  عــن  وأفريقيا  األوســـط  الــشــرق  جينيسيس   كشفت 
قريًبا. تميزت G70 التي  منطقة  فــي  للعمالء  طــراز G70 الــجــديــد 
2017، بتصميمها الرياضي وأداء قيادتها  كشف عنها ألول مرة عام 
واستحقت  فئتها،  في  رائــدة  أمــان  ميزات  على  فضالً  الديناميكي 
بجدارة نيل عدد من الجوائز المهمة مثل جائزة التصميم الجيد لعام 
 ،World Design Guide مـــن النقل  وسائل  تصميم  فئة  عن   2018
صنفها  كما   ،2019 لعام  الشمالية  أمريكا  في  سيارة  أفضل  وجائزة 
في الواليات  السريعة  الطرق  للسالمة المرورية على  التأمين  معهد 

المتحدة )IIHS( كأكثر السيارات أمانًا على الطريق.
من  كــل  تطوير  على  بالتركيز  جينيسيس G70 الجديدة  وتتميز 
التصميم الخارجي الرياضي، والتصميم الداخلي الذي ُيعنى بالسائق، 
فضالً عن تزويد السيارة بأحدث التقنيات التي تستفيد من الميزات 

العديدة التي يتمتع بها األسطول الفاخر لشركة جينيسيس.

جينيسيس تستعد إلطالق طرازها G70 الجديد

كريــن جوناثــان   Silk-FAW JV ســيارات  شــركة  رئيــس  تحــاور   ”^“

البحرين مركز أساسي للسيارات الرياضية عالية الفخامة وسندخلها قريًبا

أعلنت Silk EV، وهي شــركة دولية لهندســة وتصميم الســيارات، وFAW، أكبر 
شــركة لتصنيع الســيارات في الصين، عن إطالقهما مشــروًعا مشــترًكا لتطوير 
سلســلة من ســيارات الطاقة الرياضية الجديدة عالية األداء وفائقة الفخامة 

لسوق الصين واألسواق العالمية.

ويعتزم مشروع Silk-FAW المشترك 
إطـــالق طــــرازات فخمة جــديــدة من 
ضمن  والهجينة  الكهربائية  السيارات 
الطراز  Hongqi ’S’ وسيكون  سلسلة 
الــســيــارة  الــســلــســلــة  هـــذه  مـــن  األول 
الخارقة فائقة الفخامة S9. وسيجري 
في   Hongqi S9 وتــصــنــيــع  تصميم 
في  الــواقــعــة  إميليا-رومانيا  منطقة 
مقر  إيطاليا،  فــي  فــالــي  مــوتــور  قلب 
Silk EV. ومع استمرار تطوير  شركة 
 ،’Hongqi ’S ســلــســلــة  مــجــمــوعــة 
إيطاليا  من  كل  في  اإلنــتــاج  سيترّكز 
التي تتخذ منها شركة  وتشانغتشون 

ا لها. FAW مقرًّ
ويؤكد جوناثان كراين رئيس مجلس 
مع  الــتــعــاون  يسرنا   :Silk EV إدارة 
تــســاهــم  ــيـــث  حـ  ،FAW مـــجـــمـــوعـــة 
هـــذه الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة بين 
األفضل في قطاع السيارات الصيني 
Hon- مكانة ترسيخ  في   واإليطالي 

بين  تجمع  متميزة  كسلسلة   ’gqi ’S
الفخامة  فائقة  الرياضية  الــســيــارات 
الــطــاقــة  ــارات  ــ ــي وســ األداء  وعــالــيــة 
للعمالء  سياراتنا  وستوفر  الجديدة، 
ومستدامة  ديناميكية  قيادة  تجربة 
ــن خــــالل اســتــخــدامــهــا  وحـــصـــريـــة مـ
أحـــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات واالبــــتــــكــــارات 

بأسره  والــعــالــم  الصين  وســنــزود 
سيارات  مــن  التالي  بالجيل 

الفخمة.  الجديدة  الطاقة 
Hon-  وستستهّل سلسلة
جــديــدة  حــقــبــة   ’gqi ’S
والتنقل  الرفاهية  مــن 
ــفــضــل  ــدام ب ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
أصحاب  بين  التعاون 
ــارات الـــعـــالـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ

 Silk EV فـــــــي 
ومـــجـــمـــوعـــة 

الــعــالــمــيــة  والـــخـــبـــرة  الــعــريــقــة   FAW
المتوفرة في موتور فالي في إيطاليا، 
وفــي لقاء خــاص مــع ســيــارات البالد 
 Silk-FAW الــشــركــة  رئــيــس  تــحــدث 
المشروع  JV جوناثان كرين عن هذا 

الكبير حصريا وكان التالي:
حدثنا عن المشروع المشترك بين  «

JV و FAW وأهدافها في صناعة 
السيارات؟

كــمــشــروع   Silk-FAW تــأســيــس  تـــم   
لتطوير  وإيطاليا  الصين  بين  مشترك 
ــريــاضــيــة  ســلــســلــة مـــن الـــمـــركـــبـــات ال
تتميز  والتي  الفخامة  فائقة  الجديدة 
بــأدائــهــا الــريــاضــي لــصــالــح األســــواق 
المشروع  ويعد  والعالمية،  الصينية 
اســتــثــمــار مشترك  أول  هــو  الــمــشــتــرك 
بــيــن الــبــلــديــن فـــي قــطــاع الــســيــارات 
الفاخرة وفائقة األداء، ويأتي كإحدى 
للصين  والطريق  الحزام  مبادرة  ثمار 
العالمية  السيارات  وصناعة  وإيطاليا 
بــوجــه عـــام، ونخطط مــن خــالل هذا 
كهربائية  طـــرازات  إلطــالق  المشروع 
وهجينة جديدة بالكامل ضمن سلسلة 
S مــن ســيــارات “هــونــغ تــشــي”، والتي 
إيجاد  من  يمكنها  رائــد  بموقع  تتمتع 
الفرص في قطاعات السيارات األسرع 
الدولية،  واألســـواق  الصين  فــي  ا  نــمــوًّ
األول  الـــنـــمـــوذج  وســيــكــون 
ــذه الــســلــســلــة  ــ مــــن هــ
فائقة  السيارة  هو 
تشي  هونغ  األداء 

.S9
سلسلة  وتــتــمــيــز 
ســـيـــارات  ــن  مــ  S
“هــــــــونــــــــغ تــــشــــي” 
فئتها  ضمن  بتفردها 
على قائمة السيارات 
الــــــتــــــي تــــجــــمــــع بـــيـــن 
الرياضي  واألداء  الفخامة 
تدمج  ــوة. حــيــث  ــقـ والـ
بين تجربة القيادة 
الــديــنــامــيــكــيــة 
والـــمـــســـتـــدامـــة 
بــــاســــتــــخــــدام 
ــات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ

المتطورة واالبتكار. وهو الجيل التالي 
من سيارات األداء العالي الفاخرة من 
الجمع  في  نجحت  والتي   ،S سلسلة 
بين عناصر الجمال والرفاهية المترفة 
األســاســيــة وجــوهــرهــا الـــذي يحتضن 
ــن االبــــتــــكــــارات الـــذكـــيـــة.  الــكــثــيــر مــ
S نحو  وستقودنا سلسلة هونغ تشي 
الرفاهية  مــجــال  فــي  جــديــدة  حقبة 

والتنقل المستدام.
متى نتوقع أن نرى السيارة الخارقة  «

Hongqi S9 في الشوارع؟

ــكــم مــشــاركــتــنــا فـــي مــعــرض  أؤكـــــد ل
وسيكون  الــقــادم،  للسيارات  شنغهاي 
لدينا المزيد من المعلومات لمشاركتها 

في حينها.
ما خططكم لدخول أسواق البحرين  «

ودول مجلس التعاون الخليجي 
األخرى؟

نرّكز اهتمامنا بكل تأكيد نحو األسواق 
الــتــي تــتــمــيــز بــانــجــذابــهــا لــلــســيــارات 
ــة وحــــيــــث يــــوجــــد عـــشـــاق  ــمـ ــخـ ــفـ الـ
خالل  ومــن  األداء،  عالية  الــســيــارات 
أبحاث السوق التي أجريناها، نعلم أن 
أسواق مملكة البحرين ودول مجلس 
التعاون الخليجي لديهم اهتمام كبير 
الــســيــارات  مــن  المتميزة  الفئة  بتلك 
نهدف  المستدامة والفخامة، وبالطبع 

ا. لدخول هذه األسواق قريًبا جدًّ
هل يمكنك أن تعطينا لمحة عامة  «

عن عناصر تصميم السيارة؟

ــم جــوانــب  ــد أهــ “يـــعـــد الــتــصــمــيــم أحــ

ــغ تــشــي S، وعــلــى هــذا  ســلــســلــة هــون
الـــنـــحـــو، ســـيـــتـــم تــنــفــيــذ الــتــصــمــيــم 
والتطوير من قبل خبراء عالميين في 
Silk-FAW، وستضمن مشاركة فريق 
إبــراز هوية  المشروع  هونغ تشي في 
العالمة التجارية لسيارات هونغ تشي 
وإرثها على النحو الالئق، ويعمل معنا 
في الفريق، المصمم اإليطالي الشهير 
ــر دي ســيــلــفــا”، والـــــذي اشــتــهــر  ــتـ “والـ
ذائعة  المركبات  من  لعدد  بتصاميمه 
الصيت ومن بينها المبورجيني ميورا 
والمبورجيني ايجوستا وغيرها، وقد 
 Silk-FAW انضم دي سيلفا إلى فريق
وسيقوم  للتصميم،  الــرئــيــس  كنائب 
لسلسلة  الكاملة  المجموعة  بتصميم 

 .S هونغ تشي
بين   S تشي  هونغ  تصميم  وسيجمع 
وجوهرها  واألنــاقــة  الــجــمــال  عناصر 
الــمــتــفــرد، وســتــكــون أول ســيــارة يتم 
ــمــشــروع الـــذي  ــذا ال إنــتــاجــه ضــمــن هـ
تقوده الصين وإيطاليا والذي يؤسس 
لــنــمــوذج ثــقــافــي جــديــد مــن الــتــعــاون 
فــي قــطــاع الــســيــارات ويــقــدم جمال 
وصل  كحلقة  والتكنولوجيا  التصميم 
ا  بين هاتين الدولتين العريقتين ثقافيًّ
ا. وسنركز في تصميم هونغ  وحضاريًّ
فلسفة  عــلــى  كــبــيــر  بــشــكــل   S تــشــي 
خطوطها  عبر  الكثير”  يعني  ــل  “األقـ
ستؤكد  والتي  الدقيقة  الديناميكية 
على مميزات هونغ تشي S المتفردة.

طارق البحار
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علي العلي: ”دفعة بيروت“ من أضخم اإلنتاجات الدرامية في رمضان
أكـــد المخرج البحرينـــي المبدع علي العلي 
أن الفنـــان الخليجي قادر على تقديم مادة 
دراميـــة مميـــزة، وأوضـــح في لقـــاء جديد 
لـــه بمناســـبة تقديـــم الدرامـــا االجتماعيـــة 
“دفعـــة بيـــروت” علـــى MBC فـــي رمضان: 
“هـــذه التجربـــة الثانية لي مـــع الكاتبة هبة 
حمادة بعـــد “دفعة القاهـــرة”، وعملنا اليوم 
مختلف تماًما عن سابقه”. ويضيف العلي: 
“لطالمـــا كان الفنـــان الخليجـــي قـــادًرا على 
تقديم مـــادة درامّيـــة ممّيزة لجهـــة نوعية 
العمل، والنص والكتابة واإلنتاج واإلخراج 
ليشـــكل  العمـــل  هـــذا  ويأتـــي  والتمثيـــل، 
إضافـــة إلـــى األعمـــال الخليجيـــة والعربية 

المشتركة.” 
مـــن  واجههـــا  التـــي  الصعوبـــات  وحـــول   
تلـــك  تقديـــم  أثنـــاء  اإلخراجيـــة  الناحيـــة 
الحقبـــة الزمنيـــة، يقـــول العلي: “ســـيتفاجأ 
الجمهـــور مـــن كيفيـــة تقديمنـــا للعمل بهذه 
الديكـــورات  معظـــم  أن  علًمـــا  الجـــودة، 
صنعناهـــا بأنفســـنا، إذ ما من اســـتديوهات 
مجّهـــزة لتصوير عمل درامـــي يتناول تلك 

الحقبة الزمنية”. 

“برأيـــي،  إيـــاف:  لموقـــع  العلـــي  وقـــال 
دفعـــة بيروت هـــو أحد أضخـــم اإلنتاجات 
الدراميـــة، وقـــد اســـتمتعنا بتصويـــره رغم 
الظروف االســـتثنائية التي مررنا بها خال 
التصويـــر، والتـــي حّتمـــت علينـــا التأجيـــل 
مـــراًرا وتكـــراًرا، وهو ما وضعنـــا أمام تحدٍّ 

حقيقي ومزدوج”.
المسلســـل من كتابة هبة مشـــاري حمادة، 
وبطولـــة كوكبة مـــن النجـــوم الخليجيين 
والعـــرب، يرصـــد العمـــل حيـــاة مجموعـــة 
الذيـــن  العـــرب  والطالبـــات  الطـــاب  مـــن 
يدرســـون ويعيشـــون فـــي بيـــروت خال 

الماضـــي.  القـــرن  مـــن  الســـتينات  حقبـــة 
وفـــي بيـــوت للطلبـــة والطالبـــات، يحمل 
ومعتقداتـــه  أفـــكاره  معـــه  شـــخص  كل 
اللبنانيـــة،  العاصمـــة  إلـــى  وأحامـــه 
وتحديًدا شـــارع الحمرا الـــذي كان يعج 
واألدبـــاء  والشـــعراء  السياســـة  بأهـــل 
والمثقفين والفنانين. وخال دراستهم 
فـــي الجامعـــة األميركيـــة فـــي بيروت، 
بيـــن  الدراميـــة  الخطـــوط  تتصاعـــد 
الطاب والطالبات لتتاقى مصائرهم 
ويومياتهم وتتقاطع ما بين الدراســـة 

والحب والسياسة والمؤامرات.

تعاقدت النجمة إليزابيث بانكس على مشروعها القادم، من خالل  «
فيلم اإلثارة الذي يتمحور حول Cocaine Bear، والمقرر أن ينتجه فيل 

لورد وكريس ميلر، في حين تقف شركة Universal وراء ميزانية الفيلم 
الذي يستند إلى قصة كتبها جيمي واردن مستوحاة من األحداث 

الحقيقية، التي وقعت في والية كنتاكي عام 1985.
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يعود في الشهر الفضيل هذا العام عدد كبير من المسلسالت المصرية في الشاشات 
العربيــة ومنصــات البــث حــول العالم، وهــذا العام يشــهد عودة العديد من االســماء 

الفنية الكبيرة أمثال النجم الكبير يحيى الفخراني والفنانة منى زكي والفنان كريم 
عبد العزيز والفنان عمرو يوسف في عدد كبير من المسلسالت تتنوع بين االجتماعي 

والكوميدي والدراما، وهذه أهم المسلسالت التي ستعرض هذا العام:

عودة أشهر الفنانين في دراما مصر بأحداث درامية وبوليسية في رمضان 2021
النجــم يحيــى الفخرانــي فــي دور “نجيب زاهــي زركــش“ وهند صبري فــي “هجمــة مرتدة”

إعداد طارق البحار 

تعود هذا العام ايضا 
النجمة الجميلة منى زكي 

بعد غياب عن التلفزيون 
لسنوات طويلة، في هذا 

المسلسل الدرامي والذي 
تشارك فيه مع  الفنانين 
محمد ممدوح، وعائشة 
بن أحمد، ومحمد فراج، 
وحنان يوسف وهو من 

اخراج وتأليف تامر محسن. 
وتعود النجمة منى زكي إلى فئة أعمال اإلثارة من خالل مهندسة زراعية 

تعمل في مزرعة أحد رجال األعمال وتتزوجه وبعد فترة تكتشف أسرار مهمة 
وخيانته التي ال تسمح بها وتدخل في مرحلة صراعات كبيرة تحاول الخروج 

منها مع األحداث ليظهر لها رجل آخر في حياتها.
يذكر أن المسلسل كان يحمل في البداية اسم “تقاطع طرق” وتم تغييره 

 dmc الحًقا إلى “لعبة نيوتن“  وسيتم عرضه بشكل حصري على قناة
ومنصة شاهد vip ودبي.

وبعد غياب عامين عن الشاشة، 
يعود الفنان عمرو يوسف من خالل 

مسلسل “الملك” الذي يتناول قصة 
أحمس وتحريره جنوب وشمال مصر 
وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد 

أول عمل فرعوني حقيقي للجيل 
الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل 
واقعي، وهو عمل تاريخي مأخوذ عن 
رواية “كفاح طيبة” لنجيب محفوظ، 

ويعود يوسف بالمسلسل إلى 
الدراما فى شهر رمضان المقبل بعد 
غياب عامين، ويجسد فيه شخصية 
“الملك أحمس” ورحله كفاحه ضد 

الهكسوس.
تشارك في المسلسل كال من صبا مبارك، وسوسن بدر، وماجد 

المصري، ومحمد عالء، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأمير صالح، وتأليف 
خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

“لعبة نيوتن”

“الملك”

“هجمة مرتدة” اسم المسلسل 
الرمضاني الذي تعود به النجمة 

الجميلة هند صبري مجدًدا 
للشاشات بعد غياب طويل، وهو 

مستوحي من ملف من ملفات 
المخابرات المصرية، وتحكي قصة 

األحداث والبطوالت التي حققتها 
المخابرات المصرية في الحرب 

العالمية الثانية حول شجاعة 
الجيش المصري وإنجازاته 

وتضحيته من أجل مصر، وتبدأ 
األحداث عندما يقرر شاب مصري 

السفر للخارج ولكن بعد فترة 
من تواجه تم تجنيده لكي يعمل 

لصالح الدولة األجنبية ولكنه 
يحاول التواصل مع المخابرات المصرية ألنه ال يرغب في خيانة بلده. العمل مأخوذ 

عن نص للكاتب باهر دويدار، عن أحد ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في البطولة 
كل من الفنانين أحمد عز، وأحمد صالح حسني، وإنجي المقدم، وإخراج أحمد عالء، 

وسيعرض في شبكة dmc وعلى قناة دي أم دي دراما. 

ومن األعمال المنتظرة في الوطن 
العربي مسلسل ”االختيار 2“ 

والذي يشهد عودة النجم كريم 
عبد العزيز مع الفنان أحمد مكي، 
إذ يشارك في البطولة بعدما غاب 
أربع سنوات منذ تقديمه مسلسل 

“خلصانة بشياكة”. 
مسلسل “االختيار” عن قصة من 
تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر 

ميمي. وسبق أن عرض الجزء 
األول من المسلسل في شهر 

رمضان الماضي، ومن المقرر عرض المسلسل على قناة 
“ON” الفضائية. وتدور أحداث مسلسل »االختيار 2«، حسبما أظهر البرومو الدعائي 

للمسلسل، بطوالت الشرطة المصرية وتضحياتهم في الفترة من عام 2013، كما يرصد 
بعض الوقائع التي قامت بها الشرطة في مواجهة اإلرهاب.

وتناول مسلسل “االختيار” الجزء األول الذي كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمي، حياة 
أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين “مربع البرث”، 

بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى في سيناء، وأظهر العمل 
العديد من الجوانب االجتماعية واإلنسانية فى حياة البطل الشهيد.

تقدم الفنانة المصرية غادة 
عبد الرازق في رمضان هذا 

العام بمسلسل “لحم غزال” 
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي 

شعبي، حيث تدور األحداث 
في أجواء شعبية وتحديًدا 

داخل سوق بيع اللحوم وهو 
ما يعرف “بالمدبح” حيث 

تعمل غزال وشقيقتها شوق، 
وتخوضان صراعات كبيرة مع 

“معلمين” هذا السوق.
 المسلسل يشارك فيه 

مجموعة كبيرة من الفنانين: 
عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، 

شريف سالمة، مي سليم، 
محمد شاهين، خالد كمال، 

أشرف عبدالغفور، أحمد 
خليل، رحاب الجمل، جيهان خليل، بسنت شوقي وهو من تأليف إياد إبراهيم، 

وإخراج محمد أسامة.

“هجمـــة مـــرتــــدة”

“لحــــم غــــزال””االختيــــار 2“

يعود عمالق المسلسالت 
الرمضانية يحيى الفخراني 

هذا العام مع مسلسل 
“نجيب زاهي زركش“ بعد 
غياب سنوات مع النجمة 

انوشكا ومن تأليف عبد 
الرحيم كمال، وإخراج شادي 

الفخراني، وإنتاج شركة 
سينرجي.

ويجّسد الفخراني “نجيب 
زاهي زركش” حيث يحاول 
اإلفالت من إحدى الفتيات 
التي تحاول اإليقاع به في 

شباكها نظًرا لثروته الكبيرة 
التي يتمّتع بها ويحاول 

إبعادها عن أبنائه، ويواجه 
صراعات بينه وبين أبنائه 

تكشفها الحلقات األولى من المسلسل.
يذكر أن آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني مسلسل “بالحجم العائلي” 

وتدور قصته حول السفير السابق نادر التركي، والذي ترك العمل في 
المجال الدبلوماسي وقّرر تأسيس فندقه في مرسى علم وممارسة 

هوايته.

“نجيـــب زاهـــي زركـــش”
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حملة لجلد غير المحجبات تشعل الجدل في السودان
الشــباب  مــن  مجموعــة  أطلــق 
الســوداني مــن دون إظهــار هويتهم 
حملــة لجلد النســاء غيــر المحجبات 
علــى  غضًبــا  فّجــر  مــا  بالســياط، 
خصوصــا،  النســائية  المنصــات 
وأطلقن حمالت مضادة مثل )شيلي 

حجر(.
وهــددت المطربــة المعروفــة، هــدى 
عربــي، مــن يــروج للحملــة أن هنالك 
وحــذر  للحملــة،  ســيتصدون  رجــاًل 
عــدد من أعضاء لجــان المقاومة من 

المساس بالمرأة أًيا كان شكلها.
الواجهــة  إلــى  الحملــة  وأعــادت 
ذكريــات قوانين النظام العام ســيئة 
العــام  فــي  ُألغيــت  والتــي  الســمعة، 
2020 عقــب اســتالم القــوى المدنية 
الجيــش،  مــع  مناصفــة  الســلطة 
الفاضــح مــن  الــزي  مــادة  خصوصــا 
القانــون الجنائــي وهــي المــادة 152 
تتعــرض  بموجبهــا  كانــت  والتــي 

إلــى الجلــد والغرامــة فــي  الفتيــات 
محاكــم النظــام العــام التــي أسســها 
عمــر  المعــزول  الســوداني  الرئيــس 
الجماعــات  مــن  مدعوًمــا  البشــير، 
اإلســالمية. ورغــم أن القوى المدنية 
بإلغــاء  إصالحــات  حزمــة  تتبنــى 
أن  إل  للحريــات  المقيــدة  القوانيــن 

األصــوات المناوئــة لهــذه التوجهات 
تتعالى في الحكومة النتقالية.

وفــي العام الماضــي، تنحى عضوان 
مــن لجنــة خاصــة بصياغة مشــروع 
قانــون األحــوال الشــخصية، نتيجة 
حمــالت قادتهــا عناصــر تنتمــي إلــى 

النظام البائد.

قــدم معــرض ميونيــخ للمــزادات 
التــي  األدوات  مــن  عــددا 
األفــالم  بعــض  فــي  اســتخدمت 
الشهيرة للبيع، كمطرقة تور، التي 
مجموعــة  فــي  اســتخدامها  تــم 

الجزء األخير من “المنتقمون”.
مخالــب  شــراء  ويمكــن  كمــا 
الشــخصيات  أحــد  روســوماخي، 

.X-Men الرئيسة في
وتــم عــرض قطعــة الكريبتونيــت 
باتمــان،  قنــاع  ســوبرمان،  مــن 
الحديــدي  الرجــل  ليــد  باإلضافــة 

التي يتم طرحها للبيع.
تروبــر”  “ســتورم  خــوذة  وتعتبــر 
مــن فيلــم “حــرب النجــوم: القــوة 
تنهــض”، األغلى ثمنــا، حيث يقدر 
ســعرها مــا بيــن 90 إلــى 120 ألف 

يورو.
وبحســب المختصيــن، فــإن عصا، 
تحظــى  أن  يمكــن  بوتــر،  هــاري 

باهتمام أكبر لدى المشترين. 

مزاد يعرض عصا 
هاري بوتر للبيع

اكتشــف علمــاء فــي معهــد كاليفورنيــا للتكنولوجيــا وجــودا محتمــال لينابيــع الميــاه 
المالحة على ســطح قمر زحل، إنســيالدوس. وبحسب مجلة “ساينس ديلي” العلمية، 
يشــير الكتشــاف الذي تم التقاطه من خالل مركبة كاسيني، إلى وجود محيط مائي 
خفي تحت السطح الثلجي لقمر أنسيالدوس التابع لكوكب زحل. وأظهرت األبحاث 
وجــود اختــالف بيــن هــذا المحيــط والمســطحات المائيــة األرضية، حيــث يقع تحت 
قشــرة جليديــة يبلــغ عمقهــا 20 كيلومتًرا. في المقابل أشــار العلماء إلــى وجود عامل 
مشــترك بيــن المحيطات على األرض وإنســيالدوس، وهو التيــارات القوية باإلضافة 
إلــى ملوحــة الميــاه، لفتيــن إلــى التقلبــات في مســتويات الملــح يمكــن أن تؤثر على 
التيــارات المائيــة. وشــدد العلمــاء على أن استكشــاف المحيطات يســاهم في البحث 

عن أشكال أخرى للحياة خارج كوكب األرض.

كشفت دراسة أعدها باحثون برازيليون أن األخطبوط يشبه اإلنسان في طريقة نومه، 
لفتين إلى أنه قد يحلم مثله. وبحســب موقع “ســينس ايمج”، فقد أكدت الدراســة أن 
لألخطبوط نمطين رئيســيين من النوم المتناوب، ويشــبهان الموجودين لدى اإلنسان. 
وأشــارت إلــى أن أصدقاءنــا ذوي الثمانيــة أرجــل، مثلنــا، يمــرون بمرحلــة نــوم نشــطة 
وهادئــة، ونظــًرا ألن البشــر واألخطبوطــات مفصولــة بأكثــر مــن 500 مليــون ســنة من 
التطور، فإن الكتشــاف يشــير إلى أن نمط النوم على مرحلتين تطور بشــكل مســتقل 
مرتيــن. وأوضحــت الدراســة أن هــذه النتائــج تقــدم أدلــة جديدة علــى أن األخطبوط 
يملك جهازا عصبيا معقدا ومتطورا يشكل األساس لمخزون من السلوكيات المتطورة 
بنفس القدر، في حين تقدم أيضا رؤية أوسع لتطور النوم، وهي وظيفة حيوية مهمة.

علماء يعثرون على “محيطات” فوق قمر تابع لزحل

األخطبوط يشبه اإلنسان في نومه وقد يحلم مثله

أشخاص يمشون بالقرب من شجرة ماغنوليا 
المزهرة على ضفاف نهر إيل ، في وسط 

ستراسبورغ ، شرق فرنسا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بــاع الصحافــي في”نيويــورك تايمز” 
شــكل  فــي  لــه  مقــال  روس،  كيفــن 
رقمــي، مقابــل 350 إيثر أو 560 ألف 

دولر أميركي.
فيــرج”  “ذا  لصحيفــة  ووفقــا 
مخصــص  المقــال  فــإن  األميركيــة، 
لمبــادرة مــن الصحافي كانــت ترمي 
إلــى اختبــار الســوق وتوســيع نطاق 
األعمــال الرقميــة المباعة بتقنية “إن 

اف تي”.
والصحافــي  األعمــال  رجــل  وقــال 
كيفــن روس أشــار إلــى أن عائــدات 
جمعيــات  إلــى  ســتذهب  البيــع، 
نيويــورك تايمــز الخيريــة بعد خصم 
لمقدمــي   %  15 البالغــة  العمولــة 
أقيمــت  التــي  المعنييــن  الخدمــة 
عليهــا المزادات. وهذه الشــهادة غير 
قابلــة للخرق أو النســخ نظريا، وهي 
“بلــوك  تكنولوجيــا  وفــق  مصممــة 
تشــفير  فــي  المســتخدمة  تشــين” 

العمالت الرقمية مثل البتكوين.

الشــهير  للرســام  لوحــة  بيعــت 
فينســنت فان غوخ تصور شــارًعا 
فــي باريــس بســعر 16.47 مليــون 
دولر فــي مزاد، لكن أعيد عرضها 
بالفعــل  وبيعــت  مجــدًدا  للبيــع 
بســعر أقــل. وقالت دار “ســوذبيز” 
حــدث  تقنًيــا  خطــأ  إن  للمــزادات 
فــي نظــام البيــع فــي المــزاد عبــر 
اإلنترنت أثناء عملية البيع األولى 
للوحــة التي ظلت ضمن مجموعة 
مقتنيــات خاصــة ألكثــر مــن 100 
عام. وحققت لوحة “مشهد شارع 
مليــون   13.27 مونمارتــر”  فــي 
الثانيــة  البيــع  جولــة  فــي  دولر 
)15.45 مليــون دولر بعــد إضافــة 

التكاليف(.
ويعــود تاريــخ اللوحــة إلــى العــام 
1887 عندمــا كان فــان غوخ يقيم 
العاصمــة  فــي  تيــو  شــقيقه  مــع 
الفرنسية. ولم ُتطرح هذه اللوحة 

يوًما للعرض.

بيع مقالة رقمية 
مقابل 560 ألف دوالر

لوحة للفنان فان غوخ.. 
تباع مرتين في مزاد واحد

الفرنســي  للرســام  فنيــة  تحفــة  اكُتِشــَفت 
جــان أونوريــه فراغونــار تمثــل “فيلســوفا 
يقــرأ” خالل جــردة ميراث، علــى ما أعلنت 
وشــركة  شــامباني”  “أنشــير  المــزادات  دار 
الخبــراء “تــوركان” في باريــس التي تولت 

التأكد من صحة القطعة. 
وكان خبيــر المزادات أنطوان بوتي يجري 
جــردة لميــراث فــي شــقة، فلفتــت انتباهــه 
فــي  جــدار  علــى  معلقــة  بيضاويــة  لوحــة 

غرفة المعيشــة لم تكترث بها األســرة على 
مدى أجيال.

بوتــي نقشــا قديمــا غيــر واضــح  ولحــظ 
علــى الجــزء الخلفــي مــن اإلطار الخشــبي 
المذهــب تبّين أنه توقيع فراغونار )-1732

1806(. وســُتعرض هــذه اللوحــة التي ُفِقد 
أثرها منذ أكثر من 200 عام في مزاد يقام 
فــي 26 يونيــو وُقــّدر ســعرها بمــا بيــن 1,5 

ومليوني يورو.

اكتشاف تحفة فنية لفراغونار مفقودة منذ 200 عام

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن استطالعا جديدا أجرته عيادة تجميل 
بريطانية، كشف أن النجمة جنيفر لوبيز البالغة 51 عاما، تصدرت قائمة مشاهير 

العالم، الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة جمال، متفوقة على الممثلة جينيفر 
أنيستون 52 عاما، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان 40 عاما، والعارضة 

ونجمة المجتمع فيكتوريا بيكهام، التي تبلغ من العمر 46 عاًما.
وتعود هذه اللوحة إلى حقبة 1770-1768 التي تجرأ خاللها فراغونار على تحرير أسلوبه إلضفاء متعة الرسم.

يبــدو أن “لعنــة الفائزين باليانصيب” 
فــي  تجلــى  األمــر  وهــذا  حقيقيــة، 
قصــة أصغــر رابحــة باليانصيب في 
بريطانيــا، والتي تقضــي أيامها اآلن 

في معاناة مالية حقيقية.
وبعــد 18 عاما مــن فوزها بيانصيب 
الفائــزة  تعيــش  دولر،  مليــون   2.5
علــى  روجــرز  كالــي  بالجائــزة 
المعونــات الحكوميــة الماليــة اليوم، 

بعد أن أفلست تماما.
متســابقة  أصغــر  روجــرز  وكانــت 
عندمــا  بريطانيــا،  بيانصيــب  تفــوز 
فــي  فقــط،  عامــا   16 عمرهــا  كان 
العــام 2003، وفقــا لصحيفة “الصن” 

البريطانية.

أخيــرا،  ســيارتها  روجــرز  وحطمــت 
بمخــدرات  منتشــية  كانــت  عندمــا 
بينمــا  القيــادة،  أثنــاء  الكوكاييــن 
ألقــت الشــرطة القبــض عليهــا أثنــاء 
قبــل الصطــدام،  الهــرب  محاولتهــا 
التــي  المراهقــة  أنهــا  ليتبيــن لحقــا 
حصلــت على 2.5 مليــون دولر قبل 

18 عاما.
وبعد أن حصلت على المبلغ الضخم، 
اســتنزفت روجــرز ثروتهــا باإلنفــاق 
وإقامــة  التجميــل،  عمليــات  علــى 
الحفالت الصاخبة، وشراء المالبس 
باهظــة الثمن، وتعاطــي المخدرات، 
كمــا أنهــا منحــت أكثــر مــن 700 ألف 

دولر للعائلة واألصدقاء.

فازت بـ 2.5 مليون دوالر.. وتعيش اليوم على المعونات

لحظــة  مصــورة  لقطــات  أظهــرت 
مرعبة عاشــها ركاب طائرة مدنية، 
صاعقــة  باغتتهــم  حينمــا  وذلــك 
بــرق، بينمــا كانــت الطائــرة تســتعد 
للهبــوط علــى المــدرج فــي مدينــة 
وكانــت  الهــادي.  بالمحيــط  بنمــا 
737 ماكــس تحلــق  طائــرة بوينــغ 

على ارتفاع 30 ألف قدم تقريًبا، وهي تحاول الهبوط في مطار توكومين الدولي في 
مدينة بنما، عندما ضربتها صاعقة برق من األمام. وأظهر تســجيل مصور تم التقاطه 
من داخل قمرة القيادة صاعقة قوية تضرب مقدمة الطائرة، وفق ما نشــرت صحيفة 
“ديلي ميل” البريطانية، أمس الجمعة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها 
الركاب والطيارون مع التوتر الذي ساد على متن الطائرة، ظل كال الطيارين في حالة 
تأهــب وتمكنــا مــن القيام بالنزول بأمان، من دون إصابة أي من الركاب أو الطاقم. كما 

لم تسجل أي أضرار على جسم الطائرة نتيجة صاعقة البرق المفاجئة.

لحظة مرعبة.. صاعقة برق تضرب طائرة ركاب
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