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الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  اســـتنكر 
الحمـــات  والحقوقيـــة  التشـــريعية 
اإلعاميـــة المغرضة التـــي تتعرض 
لها مركز اإلصاح والتأهيل، بأوامر 
خارجيـــة من دول تريد زعزعة أمن 

منطقـــة الخليج العربـــي والنيل من 
إنجازات مملكة البحرين عن طريق 
إنســـاني  وغيـــر  واضـــح  اســـتغال 
لألزمـــة الصحية التي يمر بها العالم 

أجمع.
العامـــة  اإلدارة  بجهـــود  ونوهـــوا 
وبتوجيهـــات  والتأهيـــل  لإلصـــاح 

وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة الرامية 
االحتـــرازات  كافـــة  توفيـــر  إلـــى 
والتدابيـــر الصحيـــة الازمـــة للحـــد 
من انتشـــار فيـــروس كورونا كوفيد 
19، إذ طبقت أعلى درجات الوقاية 
والحماية لكل النزالء والموقوفين.

ورفضوا فـــي معـــرض تصريحاتهم 
أن يتـــم اســـتهداف مراكـــز اإلصاح 
والتأهيـــل ضمـــن الحملـــة المنظمـــة 
ضـــد مملكـــة البحرين في تســـييس 
حقـــوق اإلنســـان وإظهـــار البحريـــن 
مغايرة لجهودها الحقيقية في هذا 

المجال.

استهداف سمعة مراكز اإلصالح بأوامر خارجية لزعزعة األمن
فعاليات: نرفض تسييس الملف الحقوقي... والنزالء يحظون بالحماية

أعلنـــت وزارة الصحـــة فـــي تقريرها 
اليومي الصـــادر عن الحملة الوطنية 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيد 
الفيـــروس  مســـتجدات  عـــن   )19  -
أعـــداد  عـــن  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
الحاصليـــن علـــى التطعيـــم المضـــاد 
لفيـــروس كورونـــا، منذ بـــدء الحملة 
الوطنيـــة للتطعيـــم حتـــى اليـــوم، إذ 
بلـــغ عـــدد الحاصليـــن علـــى الجرعـــة 
األولـــى نحو 517,603، فيما بلغ عدد 
الحاصليـــن على الجرعة الثانية نحو 
إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت   .257,593
أن التطعيمـــات تعـــد وســـيلة فعالـــة 
تهـــدف للوقاية مـــن األمراض عموما 

ومكافحـــة مســـبباتها، مبينة أن هذه 
التطعيمـــات علـــى اختافهـــا أثبتـــت 
جدارتهـــا فـــي مواجهـــة العديـــد مـــن 
األمـــراض المعدية، كونها تســـهم في 
للجســـم  مناعيـــة  اســـتجابة  تطويـــر 
عبر منـــع العدوى أو الســـيطرة عليها 
إلـــى جانـــب تقويـــة الجهـــاز المناعي 

مـــن خـــال تكويـــن األجســـام 
المضادة بشكل آمن.

نصف مليون يحصلون على الجرعة األولى

المنامة - بنا

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أكـــد 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
ارتفاع نسبة البطالة في البحرين 
 2019 العـــام  فـــي   %  4.7 مـــن 
بشكل اســـتثنائي في العام 2020 
وتجـــاوزت 5 % بصـــورة “مؤقتة 

واستثنائية”.
جـــاء ذلك فـــي رده على الســـؤال 
النيابي المقدم من النائب عيســـى 

الدوسري.

البحريـــن  مصـــرف  بيانـــات  أظهـــرت 
المركـــزي، الخميـــس، ارتفـــاع صافـــي 
األصول األجنبية في فبراير الماضي 
)2021( 25.3 % على أســـاس شهري، 

بأعلى مستوى منذ أكتوبر 2019.
عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  وأفـــادت 
األصـــول  صافـــي  أن  المصـــرف، 
إلـــى  ارتفـــع  األجنبيـــة،  االحتياطيـــة 
1.329 مليـــار دينـــار )3.52 مليـــارات 

دوالر( الشهر الماضي.

حميدان: البطالة 
تجاوزت 5 % في 2020

3.52 مليارات دوالر 
أصول البحرين األجنبية
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

حلـــت مملكـــة البحريـــن فـــي المركـــز 
عربيـــًا  والثانـــي  خليجيـــًا  األول 
فـــي مجـــال المشـــاركة االقتصاديـــة 
والفرص في التقرير السنوي للمنتدى 
)دافـــوس(  العالمـــي  االقتصـــادي 
بيـــن  الفجـــوة  بقيـــاس  الخـــاص 
الجنســـين في 156 بلـــدًا حول العالم 
في إنجاز نوعي جديد للمملكة لتقفز 
من المركز الثالـــث إلى المركز الثاني 
علـــى المســـتوى الخليجـــي في قيمة 

المؤشر اإلجمالي. وأكد التقرير الذي 
يرصـــد التفـــاوت بين الجنســـين في 
4 مجـــاالت وهي التعليـــم، والصحة، 
والتمكيـــن  االقتصاديـــة  والفـــرص 
البحريـــن  مملكـــة  أن  السياســـي 
تمكنـــت مـــن مواصلة تحقيـــق مزيد 
مـــن المكاســـب في هـــذا المجال، من 
بينها ســـد )63.2 %( من الفجوة بين 
الجنسين مقارنة بالمتوسط العالمي 

البالغ )68 %(.

البحرين األولى خليجيًا بالمشاركة االقتصادية والفرص

)03(

)05(

محرر الشؤون المحلية

ردا علـــى االدعـــاءات المغلوطـــة التي رددتها 
قنـــاة الجزيـــرة القطريـــة، أكـــد وكيـــل وزارة 
الصحة وليد المانـــع أن نزالء مراكز اإلصاح 

والتأهيـــل بوزارة الداخليـــة، يحظون برعاية 
صحيـــة متكاملـــة وعلـــى مـــدار الســـاعة مـــن 
كـــوادر طبية متخصصـــة مـــن وزارة الصحة 
وبالتنســـيق مـــع وزارة الداخليـــة، منوها إلى 

االحترازيـــة  لإلجـــراءات  الدقيـــق  التطبيـــق 
للحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونـــا وتطبيق 
البروتوكول الطبي المعمول به بإشـــراف من 

فريق البحرين الطبي.

ا على “الجزيرة”: رعاية صحية متكاملة للنزالء 24 ساعة المانع ردًّ

المنامة - بنا

)05(

“بدل خطر” بأثر رجعي للصفوف األمامية
“الـــصـــحـــة” تــشــكــل فـــريـــق عـــمـــل لـــوضـــع آلـــيـــة الـــصـــرف

التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة  أوصـــت 
االقتـــراح  علـــى  بالموافقـــة  والقانونيـــة 
القطاعـــات  جميـــع  منـــح  بشـــأن  برغبـــة 
العاملـــة فـــي فريـــق البحريـــن بمواجهـــة 
فيروس كورونـــا عاوة بدل خطر طوال 

هـــذه  تحتســـب  ان  علـــى  عملهـــم  فتـــرة 
العـــاوة بأثـــر رجعـــي اعتبـــارًا مـــن شـــهر 

فبراير 2020 وحتى انتهاء الوباء.
وجـــاء فـــي اعتبـــارات المصلحـــة العامة 
برغبـــة  االقتـــراح  لتقديـــم  المبـــررة 
اســـتحقاق جميـــع الفـــرق العاملـــة ضمـــن 
فيـــروس  لمكافحـــة  البحريـــن  فريـــق 

كورونا بمختلـــف قطاعاتها وتخصصاتها 
لعـــاوة بـــدل الخطـــر؛ لمـــا تواجهـــه مـــن 
مخاطـــر بالغـــة فـــي عملها فـــي الصفوف 
األماميـــة لمواجهة الفيـــروس، فضا عن 
اســـتحقاقهم للتكريم واإلشـــادة والدفعة 
المعنويـــة القويـــة. من جهتهـــا، أوضحت 
وزارة الصحة أن المجلس األعلى للصحة 

ســـيقوم بالتنســـيق مـــع أعضـــاء الفريـــق 
الوطنـــي الطبـــي وبالتعاون مـــع الجهات 
المختصة لتشـــكيل فريـــق عمل مختص 
للنظـــر فـــي وضـــع آليـــة لمنح بـــدل خطر 
للعامليـــن ضمن فريـــق البحرين لمواجهة 
فيروس كورونا وفق اإلجراءات المتبعة 

في هذا الشأن.

ليلى مال اهلل

)06(
)02(

“الصحة”: التطعيمات 
أثبتت جدارتها في 

مواجهة “كورونا”

محرر الشؤون المحلية

المحرر االقتصادي

)06(

)13(
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الزياني: البحرين شــريك وحليف مهم للواليــات المتحدة منذ عقود

“الصحــة”: التطعيمــات أثبتت جدارتهــا في مواجهــة “كورونا”

بحث الجهود الدولية لمعالجة مخاطر الملف النووي اإليراني

نصف مليون يحصلون على الجرعة األولى

أجـــرى وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، اتصـــاالً هاتفًيـــا مـــع وزير 
المتحـــدة  الواليـــات  خارجيـــة 
أنتونـــي  الصديقـــة  األميركيـــة 

بلينكن.
وفي االتصال، عبر وزير الخارجية 
عـــن تهانيـــه لبلينكـــن علـــى توليـــه 
منصب وزير الخارجية، مشيدا بما 
يتمتـــع به مـــن خبرة عاليـــة تؤهله 
لقيادة الدبلوماسية األميركية في 
الفتـــرة الحالية، والتعامـــل بكفاءة 
مـــع مختلـــف التحديـــات والقضايا 
الدوليـــة، معربـــا عن تطلعـــه للعمل 
مع ســـويا لتعميق عالقات الشراكة 
االستراتيجية بين البلدين وخدمة 
مؤكـــدا  المشـــتركة،  مصالحهمـــا 
اعتـــزاز مملكـــة البحريـــن بالعالقـــة 
التاريخية الوثيقة التي تجمع بين 
البلدين والشعبين الصديقين ألكثر 

من 120 عاما.
بمتانـــة  الخارجيـــة  وزيـــر  ونـــوه 
األميركيـــة  البحرينيـــة  العالقـــات 
التـــي تمثـــل شـــراكة فريـــدة مبنية 
علـــى القيـــم واألهـــداف المشـــتركة 
بمـــا  مشـــيدا  المتبـــادل،  والتفاهـــم 
تشـــهده من تطور ونماء في شـــتى 
المجـــاالت، مقـــدرا الجهـــود الطيبة 
األمريكيـــة  الجاليـــة  تبذلهـــا  التـــي 
المقيمة في مملكة البحرين لتعزيز 
وتقوية عالقات الصداقة والتعاون 

الثنائي في مختلف المجاالت.
الـــدور  علـــى  الزيانـــي  وأثنـــى 
بـــه  تقـــوم  الـــذي  االســـتراتيجي 
أمـــن  لحمايـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

أن  مؤكـــدا  المنطقـــة،  واســـتقرار 
منطقة الشـــرق األوسط في حاجة 
إلى التعايـــش والتســـامح لتحقيق 
االســـتقرار والســـالم الدائم والنماء 
واالزدهـــار لخيـــر وصالح شـــعوبها، 
معربـــا عـــن تمنياته للوزيـــر النجاح 
والتوفيق في قيادة الدبلوماســـية 
أهدافهـــا  وتحقيـــق  األميركيـــة 

السياسية المنشودة.
وأعـــرب أنتوني بلينكـــن عن تقدير 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
التاريخيـــة  الصداقـــة  لعالقـــات 
مـــع  الراســـخ  الثنائـــي  والتعـــاون 
حـــرص  مؤكـــدا  البحريـــن،  مملكـــة 
اإلدارة األميركية على توطيد تلك 
العالقات والدفع بها إلى مستويات 
المصالـــح  يحقـــق  بمـــا  أشـــمل 
المشتركة ويسهم في الحفاظ على 

األمن واالستقرار اإلقليمي.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 
تقديـــره للسياســـة التـــي تنتهجهـــا 
تحقيـــق  علـــى  وترتكـــز  المملكـــة 
الســـالم وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان 
لتحقيـــق  المســـتدامة  والتنميـــة 
االســـتقرار واالزدهـــار مـــن خـــالل 

الترابـــط والتعايش بين الشـــعوب، 
مشـــيدا بما تحققه مملكة البحرين 
مـــن نجـــاح متواصـــل فـــي مجـــال 
باألشـــخاص،  االتجـــار  مكافحـــة 
ومنوهـــا بما تقـــوم بـــه المملكة من 
الوطنيـــة  الخطـــة  إلعـــداد  جهـــود 
لحقـــوق اإلنســـان ودعوة الســـفارة 
األميركية ومكاتب األمم المتحدة 
المتواجدة في البحرين للمساهمة 

في تلك الجهود.
تعـــد  البحريـــن  مملكـــة  إن  وقـــال 
للواليـــات  مهمـــا  وحليفـــا  شـــريكا 
المتحدة منذ عقـــود عديدة، معربا 
مملكـــة  الســـتضافة  التقديـــر  عـــن 
البحريـــن لقيـــادة القـــوات البحرية 
المركزيـــة، ودورها البـــارز في دعم 
األمريكيـــة  الجهـــود  ومســـاندة 
وتمويلـــه،  اإلرهـــاب  لمكافحـــة 
مشـــيرا إلى أهميـــة انعقـــاد الحوار 
االســـتراتيجي األول بيـــن البلدين 
باعتبـــاره  2020م،  ديســـمبر  فـــي 
فرصـــة مهمـــة لتحقيـــق المزيد من 
التعاون الثنائي وترســـيخ عالقات 
الصداقـــة والشـــراكة فـــي مختلف 

المجاالت.

وأضـــاف إن أمـــام البلديـــن فرصـــا 
عديدة لتعميق تعاونهما المشترك، 
معربـــا عن دعم الواليـــات المتحدة 
إلعالن تأييد السالم واتفاق مبادئ 
إبراهيـــم، اللذيـــن يعكســـان الرغبة 
فـــي التعايـــش والترابـــط وتحقيق 
واالزدهـــار  واالســـتقرار  األمـــن 
للمنطقـــة، مؤكـــدا حـــرص الواليات 
المتحـــدة على مواصلـــة دعم هذه 
الجهـــود، معربـــا عـــن التقدير لدعم 
مملكـــة البحرين للجهود األمريكية 
حـــل  الـــى  التوصـــل  الـــى  الراميـــة 

سياسي للحرب في اليمن.
وجـــرى خالل االتصـــال بحث عدد 
مـــن الموضوعات المهمـــة من بينها 
تعزيز مســـار التعـــاون الثنائي بين 
البلديـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
السياســـية  األوضـــاع  وتطـــورات 
واألمنيـــة فـــي المنطقـــة، والجهود 
لمعالجـــة  تبـــذل  التـــي  الدوليـــة 
مخاطـــر الملـــف النـــووي اإليراني، 
اإلرهابيـــة  التنظيمـــات  ومكافحـــة 
المتطرفـــة، باإلضافة إلـــى القضايا 
اإلقليميـــة والدوليـــة ذات االهتمام 

المشترك.

أعلنـــت وزارة الصحة فـــي تقريرها اليومـــي الصادر عن 
الحملـــة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد - 19( 
حـــول مســـتجدات الفيـــروس فـــي مملكـــة البحرين، عن 
أعداد الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، 
منـــذ بـــدء الحملة الوطنيـــة للتطعيم حتى اليـــوم، إذ بلغ 
عدد الحاصلين على الجرعة األولى نحو 517,603، فيما 
بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية نحو 257,593.

وأشـــارت وزارة الصحة إلى أن التطعيمات تعد وســـيلة 
فعالـــة تهـــدف للوقايـــة من األمـــراض عمومـــا ومكافحة 
مســـبباتها، مبينـــة أن هـــذه التطعيمـــات علـــى اختالفهـــا 
أثبتـــت جدارتهـــا فـــي مواجهـــة العديـــد مـــن األمـــراض 
المعديـــة، كونهـــا تســـهم فـــي تطويـــر اســـتجابة مناعيـــة 
للجســـم عبر منع العدوى أو الســـيطرة عليهـــا إلى جانب 
تقويـــة الجهـــاز المناعـــي مـــن خـــالل تكويـــن األجســـام 

المضادة بشكل آمن.
وقالـــت وزارة الصحـــة: إن الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم 
ســـاهمت بشـــكل كبير في حماية نســـبة كبيرة من أفراد 
المجتمـــع، خصوصـــا الفئـــات األكثر عرضـــة للمضاعفات 
الصحيـــة المرتبطـــة بــــ )كوفيد - 19( مـــن ذوي األمراض 
الكامنـــة، مؤكـــدة علـــى أن توفير التطعيمات تســـهم في 

تسريع وتيرة برنامج الحملة الوطنية للتطعيم.
فـــي  مســـتمرة  البحريـــن  مملكـــة  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
تســـخير اإلمكانات كافة، من أجل حفظ صحة وســـالمة 
الجميـــع عبـــر أفضـــل الممارســـات الصحيـــة العالمية، إذ 
قامـــت بتكثيف الجهـــود االحترازية والتدابيـــر الوقائية 
االســـتباقية بمـــا يعزز األمن الصحي من خـــالل المتابعة 
المســـتمرة للمســـتجدات العالميـــة، إلى جانـــب التجارب 
المتعلقـــة بتصنيـــع التطعيمـــات ووضع الخطـــط لتوفير 
التطعيم اآلمن والمعتمد بكل يســـر وســـهولة للمواطنين 

والمقيمين.
وأكـــدت أن وعـــي المجتمـــع بأهميـــة أخـــذ التطعيـــم هو 

أمـــر ضروري في هـــذه المرحلة من مراحـــل التعامل مع 
الفيـــروس بما يدعم الجهـــود الوطنية للتصدي لفيروس 
كورونا، فالوقاية خير من العالج والمســـؤولية الوطنية 
لكل فرد بالمجتمع تحتم استمراره بااللتزام باإلجراءات 
االحترازيـــة ضمن الخطط الموضوعـــة والتي يأتي أخذ 

التطعيم ضمنها كتدبير وقائي.
وجددت الـــوزارة دعوتها لجميـــع المواطنين والمقيمين 
ممـــن هـــم فـــوق 18 عاًما، خصوًصـــا كبار الســـن والفئات 
األكثـــر عرضـــة لإلصابة ممـــن لم يأخـــذوا التطعيم حتى 

اآلن، المبادرة بالتسجيل وأخذ التطعيم لتوفير الحماية 
ألنفســـهم وللمجتمـــع كافة وذلك ضمـــن الخطة الوطنية 

للتطعيم.
إلـــى ذلـــك أشـــارت الـــوزارة إلى أن ســـرعة ســـير الحملة 
الوطنيـــة للتطعيـــم فـــي مملكـــة البحرين ســـوف تســـهم 
بالعـــودة التدريجيـــة إلـــى الوضـــع الطبيعـــي مـــع أهميـــة 
االســـتمرار في تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة واتباع 
اإلرشـــادات الصحيـــة في هذا الشـــأن بمـــا يحفظ صحة 

وسالمة الجميع.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

دانت وزارة الخارجية إطالق ميليشيا 
الحوثي اإلرهابية طائرتين مســـيرتين 
تجـــاه مدينة خميس مشـــيط بالمملكة 
فـــي  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
اســـتهداف متواصـــل وممنهج لألعيان 
المدنيـــة والمدنييـــن اآلمنين، مشـــيدة 
بيقظـــة وجاهزيـــة قـــوات تحالف دعم 
تمكنـــت  التـــي  اليمـــن  فـــي  الشـــرعية 

مـــن اعتـــراض الطائرتيـــن وتدميرهما.
مملكـــة  تضامـــن  الـــوزارة  وأكـــدت 
البحرين مع المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة ودعمهـــا فـــي ما تتخـــذه من 
إجـــراءات وتدابيـــر لـــردع االعتداءات 
اآلثمة التـــي تتنافى مع مبادئ القانون 
الدولي اإلنســـاني، وتبرهن على إصرار 
ميليشيا الحوثي على مواصلة الحرب 

وتقويض األمن واالستقرار اإلقليمي.

المنـــاخ  لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  أكـــد 
الرئيس التنفيذي للمجلـــس األعلى للبيئة 
محمـــد بن دينـــه ترحيب مملكـــة البحرين 
بشـــأن  والدوليـــة  األمميـــة  بالتوجهـــات 
بشـــأن  الدوليـــة  االتفاقيـــة  عـــن  اإلعـــالن 
االجتمـــاع  أثنـــاء  البالســـتيكي  التلـــوث 
النصـــف  فـــي  عقـــده  المزمـــع  الـــوزاري، 
الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري 2021 وذلـــك 
قبـــل انعقاد الدورة الثانيـــة لجمعية األمم 
المتحـــدة للبيئـــة )UNEA 5.2( في فبراير 
العـــام 2022.  وأثنـــى علـــى مـــا يتحلى به 
المجتمع البحريني من وعي بيئي بأهمية 
اإلجراءات التي قامت بها الحكومة للحد 
من التلوث البالســـتيكي سابقا، مؤكدا أن 
الوعـــي سيســـاهم فـــي إنفـــاذ اإلجـــراءات 
والقـــرارات المقبلـــة، التي تعـــزز من مكانة 
البحرين بيئيا وامتثالها لالتفاقات الدولية 
ومواكبتهـــا للتوجهات األمميـــة والدولية.  
جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش االجتمـــاع رفيع 
المســـتوى الذي دعا إليـــه وزراء البيئة في 
اإلكـــوادور وغانـــا وألمانيـــا وفيتنام تحت 
رعاية برنامـــج األمم المتحدة للبيئة الذي 

عقد أمس. 
وقـــال بـــن دينـــه: إن مملكـــة البحريـــن من 
التوجهـــات  التـــي واكبـــت  الـــدول  أوائـــل 
التلـــوث  مكافحـــة  بشـــأن  األمميـــة 
المتعلقـــة  تلـــك  خصوصـــا  البالســـتيكي، 
بالقمامة البالســـتيكية في البيئة البحرية، 
منوهـــا إلـــى أن البحرين قد بـــدأت باتخاذ 
خطوات عملية في هذا االتجاه من أهمها 
حظـــر اســـتيراد المخلفـــات البالســـتيكية 
المخلفـــات  إغـــراق  فـــرص  مـــن  للحـــد 
اإلقليميـــة  الحـــدود  فـــي  البالســـتيكية 
البحريـــة للمملكة وذلك فـــي العام 2019 . 
وأوضح أن المبادئ األساســـية التي تبنت 
مملكة البحرين سياســـتها تجاه المخلفات 
البالســـتيكية هـــي خفض هـــذه المخلفات 
التحكـــم  مـــن خـــالل  األدنـــى  الحـــد  إلـــى 
فـــي االســـتهالك واإلنتـــاج تنفيـــذا للهدف 
رقـــم 12 مـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة 
“االســـتهالك واإلنتاج المسؤولين”، إضافة 
إلى إبقاء المخلفات البالستيكية المتولدة 
تحـــت قاعـــدة “االقتصـــاد الدائـــري” خلـــق 
التشـــريعات التي تســـاعد القطاع الخاص 

على إعادة تدويرها واستخدامها . 

البحرين تطالب بردع االعتداءات الحوثية اآلثمة

قرارات وشيكة لمكافحة التلوث البالستيكي

الثقافة األمنيـة
“العقوبات البديلة” يسهم في توفير التدابير والبرامج التأهيلية للمحكوم عليهم

تهــدف المبــادرات اإلنســانية لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، صاحــب القلب الكبير إلى 
الوقــوف دائمــا بجانــب أبنــاء شــعبه ودعمهــم فــي مختلــف 
يتمتــع  فجاللتــه  أحدهــم،  أخطــأ  وإن  والوقائــع  الظــروف 
بالــروح األبويــة واإلحســاس بمشــاعر األمهــات واآلبــاء فــي 
فقــدان فلذات أكبادهــم، فكانت الفرحــة الغامرة على قلوب 
آبــاء وأمهــات المحكومين بالحبس لمدد تتراوح بين الســنة 
إلــى الخمــس ســنوات بــأن يــروا أبناءهــم أمامهــم لرعايتهم 

ومتابعتهم.

ويأتــي توجيــه جاللة الملك، بتفعيل أحــكام قانون العقوبات 
البديلة وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع 
الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصالحهم 
مــن أجــل أن يعــاد إدماجهــم فــي المجتمــع لمــا فــي ذلــك من 
تحقيــق للصالــح العام، ضمن مســيرة عامــرة بالخير والعطاء 
ونــال منهــا النــزالء والنزيالت الكثيــر والكثير مــن المكرمات 
والتســهيالت والدعــم، فجاللتــه لــم يغفل عن مشــاعر الحزن 
واألســى التــي تنتاب أمهــات وآباء النزالء؛ بســبب افتقادهم 

ألبنائهم وحسابهم لأليام والشهور والسنين لعودة أبنائهم.

المحكــوم  حالــة  فــي  البديلــة  بالعقوبــة  االســتعانة  ويمكــن 
بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ســنة وال تتجاوز 5 ســنوات، 
إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية عدم مالئمة 
تنفيــذ عقوبــة الحبس أو الســجن ِوْفًقا للتقاريــر التي يطلبها 
م إليــه، بــأْن يســتبدلها بعــد تحديــد مــدة الحبــس أو  أو تقــدَّ
د أو مقترنة  الســجن عقوبــة اإلقامة الجبرية في مــكان محدَّ

بأية عقوبة بديلة أخرى من المنصوص عليها في القانون.
بــوزارة  األحــكام  تنفيــذ  إدارة  الشــأن،  هــذا  فــي  وتضطلــع 
الداخليــة بجهــود بــارزة فــي مجــال تنفيــذ برامــج التأهيــل 

وظــروف  المرتكــب  الفعــل  مــع  تتــالءم  التــي  والتدريــب 
المحكــوم الصحيــة والشــخصية، وذلــك إلصالحــه وإعادتــه 
إلــى الطريــق القويــم فانطلقــت اإلدارة باتخــاذ اإلجــراءات 
الالزمة من خالل متابعة طلبات االســتبدال من قبل النزالء 
قاضــي  علــى  الطلبــات  لعــرض  العامــة  النيابــة  ومخاطبــة 
تنفيــذ العقــاب وفقا لقانــون العقوبات والتدابيــر البديلة، كل 
ذلــك لينصلــح حــال النــزالء وتتطــور قدراتهــم ليعــودوا إلى 
مجتمعهــم أشــخاص فاعليــن ويســاهموا فــي بنــاء ورفعــة 

وطنهم البحرين.

المنامة - وزارة الداخلية

تعقيبا على ما تم تداوله ببعض حسابات 
التواصـــل االجتماعـــي بشـــأن تهم فســـاد 
 واختالس تمس مســـؤوال بحرينيا سابقا، 
صـــرح مدير عـــام اإلدارة العامة لمكافحة 
الفســـاد واألمن االقتصـــادي واإللكتروني 
الســـابق  المســـؤول  اســـتدعاء  تـــم  بأنـــه 
وســـؤاله عـــن الوقائـــع المتداولـــة، والتـــي 
شـــركة  ادارة  مجلـــس  برئاســـته  ترتبـــط 

كمبينسكي.
وأضـــاف أن المســـؤول الســـابق نفـــى كل 

هـــذه الوقائـــع، موضحـــا أن القضـــاء فـــي 
جمهورية ألمانيا والذي رفعت أمامه هذه 
القضايا، برأه فـــي عدد منها، فيما ال تزال 

بعض القضايا منظورة أمامه.
وأشـــار مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة 
الفســـاد واألمن االقتصـــادي واإللكتروني 
إلـــى أن التوضيح يأتي فـــي إطار حرص 
اإلدارة علـــى الوضع المالـــي واالقتصادي 
والنزاهـــة  الشـــفافية  لمبـــادئ  وتعزيـــزا 
الحقائـــق  علـــى  العـــام  الـــرأي  واطـــالع 

والمعلومات الصحيحة.

القضاء األلماني يبرئ رئيس “كمبينسكي” من االختالس

أنتوني بلينكنعبداللطيف الزياني

بلينكن:  نقدر 
سياسة المملكة 

في تحقيق 
السالم وحماية 
حقوق اإلنسان



صرح مساعد النائب العام المستشار وائل 
بوعـــاي أن النيابة العامـــة تلقت من إدارة 
تنفيـــذ األحكام بـــوزارة الداخلية عددا من 
الطلبات للنظر في إبدال العقوبات السالبة 
للحريـــة المحكـــوم بها على عـــدد من نزالء 
مؤسســـة اإلصـــاح والتأهيـــل فـــي ضـــوء 
نتيجة بحـــث اإلدارة أوضاعهم وظروفهم 
فيهـــم  تتوافـــر  ال  والذيـــن  الشـــخصية 
الخطورة األمنية، ودرســـت النيابة أوضاع 
هؤالء النزالء وانتهت إلى توافر الشـــروط 

نزيـــا   126 فـــي  القانونيـــة  والضوابـــط 
ونزيلة من المحكوم عليهم وأحقيتهم في 

االستفادة من القانون. 
ومـــن ثـــم تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات المقررة 
بالقانـــون فـــي ضـــوء مـــا انتهت إليـــه هذه 
الدراســـة، وتـــم عـــرض األمـــر علـــى قاضي 
تنفيـــذ العقـــاب الذي أصـــدر قـــراره بإبدال 
عقوبة الحبس المقضي بها بعقوبات بديلة 
لمدة تعادل المدة المتبقية من مدة عقوبة 
الحبس وقد تنوعت تلك العقوبات البديلة 
مـــا بيـــن الخضـــوع للمراقبـــة اإللكترونيـــة 
واإللـــزام بالتعهد بعـــدم التعرض واالتصال 

وبذلـــك  محـــددة،  أماكـــن  ارتيـــاد  وحظـــر 
يرتفـــع عـــدد المحكومين الذين ســـبق وإن 
العقوبـــات  أنـــواع  جميـــع  مـــن  اســـتفادوا 
البديلـــة منـــذ بدايـــة تطبيقهـــا إلـــى 3224 
محكوًمـــا، مشـــيرًا إلـــى وجـــود مجموعـــه 
أخـــرى مـــن المحكـــوم عليهم تعكـــف إدارة 
تنفيذ األحكام بالتنســـيق مع النيابة العامة 
علـــى أعـــداد الدراســـة القانونيـــة واألمنية 
الخاصـــة بهـــم تمهيـــدا الســـتبدال العقوبة 
المحكـــوم بهـــا عليهـــم في ضوء اســـتيفاء 

الشروط المقررة وفقا لحكم القانون.
و في هذا الصدد أثنى مساعد النائب العام 

على التوجيهات الملكية السامية الصادرة 
من جالة ملك الباد بالتوســـع في تطبيق 
قانـــون العقوبات و التدابير البديلة مراعاة 
الشـــخصية  عليهـــم  المحكـــوم  لظـــروف 
هـــي  و  اإلنســـانية  والدواعـــي  واألســـرية، 

التوجيهات التي جاءت دســـتورًا مجســـدًا 
لـــإرادة الوطنية في ترســـيخ أحـــكام هذا 
القانـــون وفقـــًا لألهـــداف التـــي صـــدر مـــن 
أجلهـــا بما يحقـــق الريادة لمملكـــة البحرين 
علـــى المســـتويين التشـــريعي و القضائي. 
كما أكـــد عزم النيابة العامـــة على النهوض 
لكل المهمات والمســـؤوليات التي أناط بها 
قانون العقوبات و التدابير البديلة بوصفه 
التـــزام وغايـــة ال مـــراء فـــي المضـــي قدمًا 
على تحقيقها على أوســـع نطاق في ضوء 
معايير المواءمة والماءمة ودونما إخال 
والمتضرريـــن  عليهـــم  المجنـــي  بحقـــوق 

مـــن الجريمـــة مع تذليـــل كافـــة الصعوبات 
و العقبـــات التـــي تواجـــه جميـــع الجهـــات 
المعنيـــة وصـــوالً إلى تعزيـــز إمكاناتها نحو 
تطبيـــق أمثـــل لهـــذا القانـــون بمـــا يعكـــس 
أهداف المســـيرة التنموية الشـــاملِة بقيادِة 
عاهـــُل الباد صاحـــِب الجالـــِة الملُك حمُد 
بن عيســـى آل خليفة، للنهـــوِض بإجراءاِت 

العدالِة في شتى المجاالت.

توجيهات ملكية بالتوسع 
في تطبيق القانون مراعاة 

لظروف المحكوم عليهم
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البحرين األولى خليجًيا في المشاركة االقتصادية والفرص
“دافوس” يؤكد نجاح المملكة في سد 63.2 % من الفجوة بين الجنسين

حلـــت مملكـــة البحرين فـــي المركز 
عربًيـــا  والثانـــي  خليجًيـــا  األول 
فـــي مجـــال المشـــاركة االقتصادية 
الســـنوي  التقريـــر  فـــي  والفـــرص 
العالمـــي  االقتصـــادي  للمنتـــدى 
“دافـــوس” الخاص بقيـــاس الفجوة 
بين الجنســـين فـــي 156 بلًدا حول 
جديـــد  نوعـــي  انجـــاز  فـــي  العالـــم 
للمملكـــة لتقفـــز مـــن المركـــز الثالث 
إلـــى المركـــز الثاني على المســـتوى 
المؤشـــر  قيمـــة  فـــي  الخليجـــي 

اإلجمالي.
وأكـــد التقرير الـــذي يرصد التفاوت 
بيـــن الجنســـين في أربعـــة مجاالت 
وهـــي التعليـــم، والصحـــة، والفرص 
االقتصادية والتمكين السياسي أن 
مملكة البحرين تمكنت من مواصلة 
تحقيـــق المزيـــد من المكاســـب في 
هـــذا المجال، مـــن بينها ســـد )63.2 
الجنســـين  بيـــن  الفجـــوة  مـــن   )%
مقارنـــة بالمتوســـط العالمـــي البالـــغ 
)68 %(، كمـــا أغلقـــت الفجـــوة فـــي 
التعليم بنســـبة )98.5 %( بما يفوق 
المتوســـط العالمـــي البالـــغ )95 %(، 
وفـــي محـــور الصحـــة فقـــد أغلقت 
البحريـــن )96 %( من الفجوة وهي 
مطابقـــة لقيمـــة المتوســـط العالمي 

إلغاق الفجوة لهذا المحور.
وأوضـــح التقريـــر أن هـــذه النتائـــج 
الـــذي  المتقـــدم  المســـتوى  تعكـــس 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  حققتـــه 
المجاالت المختلفة على المســـتوى 
الخليجـــي، ففـــي مجال المشـــاركة 
االقتصادية والفرص جاءت مملكة 
البحرين في المركـــز األول خليجًيا 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  تليهـــا 
إضافـــة  قطـــر،  ودولـــة  المتحـــدة 
إلـــى أن المملكـــة حلت فـــي المرتبة 
الثانية عربًيا بعـــد المملكة األردنية 

الهاشمية.
البحريـــن  مملكـــة  حافظـــت  كمـــا 
على مســـتواها المتقـــدم في محور 
التحصيـــل العلمي والـــذي تصدرت 
فـــي  عالمًيـــا  األول  المركـــز  فيـــه 
مؤشـــري صافي االلتحـــاق بالتعليم 
الثانوي وإجمالي االلتحاق بالتعليم 
العالـــي بعد إغاق الفجـــوة. أما في 

محـــور الصحـــة والحيـــاة تقدمـــت 
البحريـــن مرتبتيـــن عالمًيـــا بســـبب 
تحســـن قيمة مؤشـــر العمر المتوقع 

للحياة.
وأشـــار التقرير إلـــى أن تقدم مملكة 
البحريـــن فـــي هـــذا المحـــور يعـــود 
الســـتدامة العمـــل على ســـد نســـبة 
الفجـــوة بين الجنســـين في مؤشـــر 
األجـــر فـــي األعمـــال المتماثلـــة إلى 
)76.7 %( مقارنـــة بــــ )74.3 %( في 
تقريـــر العام الماضـــي، ليتقدم مركز 
مملكة البحرين في هذا المؤشر من 
)21( دولًيـــا إلـــى )16( دولًيا، إضافة 
إلى ارتفاع قيمة سد الفجوة لمؤشر 
معدل المشاركة في قوة العمل إلى 

)53.2 %( في تقرير العام 2021.
وصرحـــت األميـــن العـــام للمجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة هالـــة األنصـــاري أن 
نتائـــج تقريـــر المنتـــدى االقتصادي 
علـــى  تؤكـــد  “دافـــوس”  العالمـــي 
الوطنيـــة  السياســـات  وجاهـــة 
للتوازن بين الجنســـين في مختلف 
المجاالت، وتؤكد التزام مؤسســـات 
الدولة بتطبيق المبادئ الدستورية 
وتفعيـــل طاقـــات المواطنين رجاال 
ونساء على حد ســـواء، وإدماجهم 

في مختلف مسارات التنمية.
وأشـــارت األنصـــاري إلـــى أن أهمية 
تلـــك النتائـــج تنبـــع بشـــكل خـــاص 

والفتـــرة  صدورهـــا  توقيـــت  مـــن 
وقالـــت  ترصدهـــا،  التـــي  الزمنيـــة 
التقريـــر  مؤشـــرات  شـــهدت  “فيمـــا 
للعـــام الحالـــي تراجًعـــا واضًحا في 
أداء معظـــم دول العالم إثر جائحة 
كوفيـــد - 19، وأن المـــرأة كانت من 
أكثر الفئـــات تأثًرا بســـبب الجائحة 
مـــن حيـــث المشـــاركة االقتصادية، 
تبـــرز أهمية التدابيـــر التي اتخذتها 
مملكة البحريـــن لمواجهة الجائحة 
والحـــد مـــن تداعياتها، وبما أســـهم 
في الحفاظ على مســـتويات األداء 
والمكتســـبات، بما فـــي ذلك حضور 
فـــي  المتقـــدم  البحرينيـــة  المـــرأة 
مجاالت االقتصاد والعمل والتعليم 

والصحة وغيرها”.
تصريحهـــا  ختـــام  فـــي  وأكـــدت 

أهميـــة مـــا جـــاء فـــي التقريـــر مـــن 
اتبـــاع  ضـــرورة  بشـــأن  توصيـــات 
الـــدول لسياســـات تعافـــي مراعيـــة 
الحتياجات المرأة عبر إياء أهمية 
أكبـــر لتعزيز التوازن بين الجنســـين 
وتصميـــم  وضـــع  عمليـــات  خـــال 
الخطـــط واألطر المناســـبة لمعالجة 
األزمة االقتصادية. مع التأكيد على 
وضع الحلول والمبادرات المناســـبة 
الراميـــة لزيـــادة مشـــاركة المرأة بما 
المرحلـــة  متطلبـــات  مـــع  يتوافـــق 
المقبلـــة والمهـــارات الجديـــدة التي 
يتطلبها سوق العمل في ظل النقلة 

االقتصادية نحو مهن المستقبل. 
المجلـــس  اســـتعداد  عـــن  وأعربـــت 
األعلـــى للمـــرأة لتقديـــم كل خبـــرة 

ومشورة ممكنة في هذا المجال.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

ال طاعون أغنام في البحرين... وفحص السل البقري في أيام
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  وكيـــل  أكـــد 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي للثروة 
الحيوانيـــة خالد احمد، خلو البحرين من 
مـــرض طاعون المجترات الصغيرة الذي 
يصيب األغنام والماعز، كما أنه سيجري 
االســـتقصاء  عمليـــات  بتنفيـــذ  البـــدء 
الوبائي لمرض السل البقري مباشرة بعد 
االنتهـــاء مـــن عمليات جمع عينـــات الدم 
لتنفيذ عمليات التقصي الوبائي لمرضي 
طاعون المجترات الصغيرة والبروســـيا 
في األســـبوع الثاني من شهر أبريل لعام 

.2021
جاء ذلـــك أثناء اجتماع جمع الوكيل مع 
الخبير الدولي لمنظمة األغذية والزراعة 
لألمـــم المتحـــدة )الفـــاو( الدكتـــور احمـــد 
المجالي؛ للوقوف على آخر المستجدات 
المتعلقـــة بمشـــروح مكافحـــة األمـــراض 

الحيوانيـــة وتحســـين الســـاالت ، الـــذي 
يأتي مـــن ضمـــن المبـــادرات التي تصب 
فـــي معالجة ملف األمن الغذائي انطاًقا 
من التوجيهات السامية من عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، لتنفيذ )مشـــروع استراتيجي 
لإنتاج الوطني للغذاء(، ليشـــمل اإلنتاج 

السمكي والنباتي والحيواني.
وقـــال أحمـــد إنه “تم أثنـــاء االجتماع مع 
الخبيـــر الدولـــي للفـــاو اســـتعراض آخـــر 
المســـتجدات الخاصة بتنفيذ المشـــروع 
بشـــقيه بمكافحـــة األمـــراض الحيوانيـــة 
وتحســـين الســـاالت، حيـــث تـــم البـــدء 
بتنفيذ إجراءات المسح الوبائي لمرضي 
البروســـيا وطاعون المجترات الصغيرة 
بأخذ عينات دم تمثيلية لقطعان الماشية 
بجميع محافظات المملكة وذلك لدراسة 

نتائج المسح واالستفادة من النتائج في 
تأكيد خلـــو البحرين من مرضي طاعون 

المجترات الصغيرة ومرض البروسيا”.
مـــن  البروســـيا  مـــرض  “يعـــد  وأوضـــح 
األمـــراض الحيوانية المنشـــأ التي يمكن 
تهديـــًدا  وتشـــكل  اإلنســـان  تصيـــب  أن 
خطيًرا على الصحـــة الحيوانية والعامة 
وتؤثـــر ســـلًبا علـــى االقتصـــاد الزراعـــي 
حيـــث مـــن المتوقـــع أن يعـــزز المشـــروع 
التعـــاون مـــع الصحـــة العامـــة فـــي إطار 

تحقيق نهج الصحة الواحدة”. 
وتابع “أما عـــن مرض طاعون المجترات 

الصغيـــرة فهـــو مـــرض يصيـــب األغنـــام 
والماعـــز ومن ثم إعان خلو المملكة من 
المـــرض. والتوافـــق مـــع الخطـــة الدولية 
الســـتئصال المـــرض مـــن العالـــم بحلول 
العـــام 2030، ولـــم تبلـــغ البحريـــن مطلًقا 
عـــن مرض طاعون المجتـــرات الصغيرة، 

إذ أكدت الدراســـة االســـتقصائية األولية 
التـــي أجرتهـــا وكالـــة الثـــروة الحيوانيـــة 

عدم وجود أي حاالت سريرية”.
 وفيما يتعلق بالســـل البقري، أشار احمد 
إلى انه يعد من األمراض المشـــتركة بين 
اإلنسان والحيوان والمهددة بشكل كبير 

للصحة العامة عامة واالقتصاد الزراعي 
أصحـــاب  ســـيمكن  عليـــه  القضـــاء  وان 
الحيـــازات الصغيـــرة مـــن االنضمـــام إلى 
سلسلة قيمة الثروة الحيوانية وتسويق 
منتجات األلبـــان المحلية وزيادة دخلهم 
ومســـتويات معيشـــتهم، وســـيؤدي إلـــى 
تحســـين اإلنتاجيـــة وصحـــة الحيـــوان، 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  وصحـــة 
المملكـــة”. وتابـــع “تـــم البـــدء فـــي تنفيذ 
وكذلـــك  دم  عينـــات  بأخـــذ  المشـــروع 
التوصيـــف المظهـــري وذلـــك الســـتخدام 
التحســـين  فـــي  الحديثـــة  التقنيـــات 
الوراثـــي، وتحســـين الرعايـــة الصحيـــة، 
التربيـــة  مـــزارع  وإدارة  والتغذيـــة، 
الحيوانيـــة، مع تحســـين هيكلـــة تكاليف 
محلًيـــا،  المنتجـــة  الحيوانيـــة  المـــزارع 
إضافة إلى المنتجات الحيوانية وكذلك 

التوصيف المظهري”.

المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

“البروسيال” تهديد 
خطير للصحة الحيوانية 

واالقتصاد الزراعي

البحرين تخاطب العالم.. 5 أبريل يوم الضمير
Û  مــن المؤّمــل أن تحتفــل األمــم المتحــدة يــوم اإلثنيــن المقبــل الخامــس مــن

أبريل بالذكرى الثانية ليوم الضمير العالمي، ومع هذه الذكرى، ســيأتي الذكر 
الميمــون لفقيــد الوطن الراحل الكبير المغفور له بإذن هللا تعالى ســمو األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، وكما ذكرت في المقال الســابق، 
أن مملكــة البحريــن فــي ظــل العهد اإلصاحــي لعاهل الباد صاحــب الجالة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، وبتوجيهات مــن ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، تتبوأ أعلى 

المراتب في المجاالت اإلنسانية والتنموية والحضارية.
Û  إن مبادرة ســمو الراحل الكبير “أبا علي” بتخصيص يوم الخامس من أبريل 

ا للضمير، ســتبقى مرتبطة باســم “مملكة البحرين” وباســم “خليفة  يوًما دوليًّ
بن سلمان”، فقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة تم اعتماده باإلجماع تحت 
الرقــم: A / RES / 73/329 فــي 31 يوليــو 2019، ومع اســم بادنا في مبادرة 
هــي فــي واقعها تمثل عمق المســار اإلنســاني الحضاري على مــر التاريخ من 
أرض كريمــة هــي موطــن ثقافة الســام القيــم العليا، وهو قــرار دعا كل دول 
العالــم إلــى نشــر هذه القيــم فــي المجتمعات، حتــى أن رئيس الــدورة الثالثة 
والســبعين للجمعية العامة الســفيرة ماريا فرناندا إســبينوزا غارســيس لفتت 
إلى الترابط بين الركائز الثاث للســام واألمن والتنمية والبشــرية والحقوق 
وترابطهــا، وأن مبــادرة يــوم الضميــر العالمــي تمثــل فرصــة للمجتمــع الدولي 
لتعزيز الســام والتســامح واالندماج والتفاهم والتضامن من أجل بناء عالم 
مســتدام يســوده الســام، وعظيم فخر لنا كبحرينيين أن يكون منشأ الدعوة 

لهذه القيم الراقية هي مملكة البحرين بمبادرة الراحل الكبير رحمه هللا.
Û  إن اليوم العالمي للضمير مستوحى من المادة 1 من اإلعان العالمي لحقوق 

اإلنســان، التــي تنــص على أن “جميــع الناس يولــدون أحراًرا ومتســاوين في 
الكرامــة والحقــوق ويتمتعــون بالعقــل والضميــر، وعليهــم أن يتعاملــوا مــع 
بعضهم البعض في روح األخوة، وهذا يهدف إلى تعزيز ثقافة السام القائمة 
علــى مجموعــة مــن القيــم والمواقــف والســلوكيات المســتوحاة مــن مبــادئ 

الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق اإلنسان والتسامح والتضامن.
Û  وألن المبادرة تشّكل أهمية في دفع جهود المجتمع الدولي لتحقيق الغايات

النبيلة للضمير اإلنســاني في ترســيخ المحبة واألمن واالســتقرار في العالم، 
فهــي تحمــل أهداًفــا رائعــة فــي تفعيــل دور الضمير فــي التصــدي للتحديات 
التــي تواجههــا البشــرية مــن أجــل عالــم ينعم بالســام واألمن، لقد شــهد يوم 
الخامــس مــن أبريــل من العــام الماضي 2020، في أول نســخة مــن االحتفال 
ــا حيــن أحيــت منظمــة األمم  ــا وإعاميًّ بيــوم الضميــر العالمــي، اهتماًمــا دوليًّ
المتحــدة للتربية والعلم والثقافة “اليونســكو” االحتفــال في انطاقة ناجحة 
لتعبئــة جهــود المجتمــع الدولــي بانتظام لتعزيز الســام والتســامح واإلدماج 
والتفاهــم والتضامــن مــن أجل بنــاء عالم مســتدام قوامه الســام والتضامن 
والوئــام، وبمــا تمثلــه المبــادرة من قــراءة لما يحتاج إليه عالــم اليوم من قيم 
يتعيــن العمل على تعزيزها وغرســها في آلية عمــل النظام الدولي والعاقات 

بين الشعوب والحكومات.
Û  ســيبقى “يــوم الضميــر العالمي 5 أبريل” يخلد ذكرى الراحــل الكبير الذي آمن

بأهميــة النهــوض بثقافــة الضميــر كنهــج يعــّزز مــن جهــود الــدول فــي مجــال 
التنميــة المســتدامة وحــرص مملكــة البحريــن علــى تعزيــز الجهــود الدوليــة 

الرامية إلى تحقيق األمن واالستقرار العالمي.

عادل المرزوق

هالة األنصاري

األنصاري: إيالء 
أهمية أكبر لتعزيز 

التوازن وزيادة 
مشاركة المرأة

المنامة - النيابة العامة

تنوعــت بين الخضــوع للمراقبــة اإللكترونيــة وحظــر ارتياد أماكــن محددة

تطبيق العقوبات البديلة على 126... ومجموعة أخرى قيد االستبدال

وائل بوعالي

احمد المجاليخالد احمد
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^توثيــق تاريــخ المــدن وإســهامات أهلهــا ومواقفهم تعد من األعمــال التي تحفــظ اإلرث التاريخي والحضاري 
والثقافــي للــدول، وتنقلــه لألجيــال القادمــة، ليحافظــوا علــى اإلرث الذي أّسســه أجدادهــم وأهلهم وســكان مدنهم، 
كمــا هــو تســويق لحضــارة الــدول ومدنها، وحفظ لحقوق األجــداد وأعمالهم. وإن هذا الدور المهم والحســاس الذي 
يحتاج إلى أمانة تاريخية ومخزون ثقافي وخبرة واســعة، ليكون العمل مدوًنا وموثًقا كافة الشــخوص واألحداث 
والمواقع، تســرد فيه المواقف وأصحابها وشــواهدها من الوثائق والصور، وما نقله أهل الثقة من الرجال والنســاء 

الذين عاصروا هذه األحداث ونقلوها بالتواتر. 

إن البحريـــن هـــي أرض الحضارة 
والتاريخ تعـــود في جذورها إلى 
آالف الســـنين في عمـــق التاريخ، 
وهو مـــا تؤكده الكتـــب ويصّدقه 
التاريخ وينطق بـــه الواقع قديًما 
وحديًثـــا، وإن تدويـــن هـــذا الكنز 
اهتمـــام  موضـــع  هـــو  التاريخـــي 
ورعاية مـــن عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 

آل خليفـــة، ويؤكـــد عليـــه جاللته 
فـــي كافة خطاباته الســـامية، كما 
تحـــرص الحكومـــة برئاســـة ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة على 
تضميـــن الحفـــاظ علـــى التاريـــخ 
والتـــراث ضمـــن برامجها وخطط 
المميـــز  الجهـــد  ولعـــّل  عملهـــا. 

الـــذي قام بـــه محافـــظ الجنوبية 
ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي آل 
خليفة في إصـــدار كتاب »الرفاع 
والحاضـــر«  الماضـــي  بيـــن  عـــز 
الـــذي يوّثـــق محطـــات تاريخيـــة 
تتناول إســـهامات مدينـــة الرفاع 
والتطويـــر،  البنـــاء  مســـيرة  فـــي 
باإلضافة إلى الكثير من الشواهد 
والمعالـــم التاريخية التي تعكس 

أصالة المدينة وتاريخها العريق.
 ما يحتويه كتاب »الرفاع عزٌّ بين 
الماضي والحاضر« من معلومات 

قيمـــة تعكس المكانـــة التاريخية 
الرفـــاع  لمدينـــة  والثقافيـــة 
وإســـهاماتها في النهضة الوطنية 
الشـــاملة وما تزخر بـــه من معالم 
أثريـــة وتراثية تعد شـــاهدة على 
عراقة وأصالة هذا الوطن العزيز.

إن توثيـــق تاريخ مـــدن البحرين 
العريـــق ومـــا تزخـــر به مـــن تراث 
مواصلـــة  يســـتوجب  أصيـــل 
مكانـــة  ليرســـخ  عليـــه  الحفـــاظ 
المملكـــة كأرض للحضـــارات عبـــر 
علـــى  دورهـــا  ويعـــّزز  التاريـــخ 
والتراثيـــة  الثقافيـــة  الخارطـــة 

ا. ا وعالميًّ إقليميًّ
إن تدشـــين كتاب »الرفاع عزًّ بين 

الماضـــي والحاضـــر« لهـــو موضع 
فخـــر واعتـــزاز مـــن أبنـــاء الرفاع 
خاصـــة ومحبيهـــا داخـــل وخارج 
المبـــادرات  هـــذه  وإن  البحريـــن، 
القيمـــة فـــي أثرهـــا تؤكـــد حرص 
بـــن علـــي  ســـمو الشـــيخ خليفـــة 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة محافـــظ 
علـــى  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
تقديـــم كل مـــا مـــن شـــأنه رفعـــة 
مملكتنـــا الغالية وخدمـــة قيادتها 
والمواطنيـــن الكرام، فكل الشـــكر 
والتقدير لســـموه الكريم ولفريق 
المحافظـــة  فـــي  الـــدؤوب  عملـــه 

الجنوبية.
خالد موسى البلوشي

توثيق تاريخ المدن وإســهامات أهلها ومواقفهم تحفظ اإلرث التاريخي والحضاري والثقافي للدول

كتاب “الرفاع عزٌّ بين الماضي والحاضر” يعكس المكانة التاريخية والثقافية للرفاع

خالد موسى البلوشي

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.

انتخابات جمعية النويدرات تفّند جدلية العزوف عن العمل الخيري
^استفاضت اآليات القرآنية التي تحّث على السعي لعمل الخير، قال 
تعالــى “فاســتبقوا الخيــرات” )البقــرة 148(، وورد فــي األحاديــث الشــريفة 
صــوًرا تبّيــن منزلة المشــتغلين في خدمة الناس، فعــن أمير المؤمنين عليه 
الســام إنــه قال: “تنافســوا في المعــروف إلخوانكم وكونوا مــن أهله، فإن 
للجنة باًبا يقال له المعروف، ال يدخله إال من اصطنع المعروف في الحياة 
الدنيــا” )جامــع الســعادات، ج2، صفحــة 228(، وعــن اإلمــام الكاظــم عليــه 
الســام “إن للَّــه عبــاًدا فــي األرض يســعون في حوائج النــاس هم اآلمنون 

يوم القيامة” )البحار، ج 74، صفحة 319(.

وفق هذه الرؤية المحببة للعمل الخيري 
مرشـــًحا”   23“ يتقـــدم  أن  غريًبـــا  ليـــس 
النتخابـــات جمعية النويـــدرات الخيرية 
لتشـــكيل إدارة جديـــدة )للعامين -2021 
2022(، رغم تفشـــي ظاهرة العزوف في 
العمل الخيري في مجتمعات كثيرة على 
المســـتوى العالمي والمحلي، فهذا الرقم 
لهـــذه  الريـــادي  للموقـــع  يعطـــي مؤشـــًرا 
القرية التي دأبت على إطالق المبادرات 
المتقدمـــة والواعيـــة فـــي كّل مرحلة من 

مراحل العمل االجتماعي والخيري.

هـــؤالء المرشـــحون هم كوكبـــة من كافة 
التخصصات ممن يحملون روح المبادرة 
والرغبـــة في العمـــل التطوعـــي الخالص 
طّيًبـــا  نموذًجـــا  يقدمـــون  هللا؛  لوجـــه 
لمجتمع متعاون ومتماســـك يشـــّد بعضه 
أزر بعض في الشدة والرخاء. لذلك ليس 
ـــا مـــن يفـــوز، فالفائز هو حـــّب الخير  مهمًّ

والعمل الصالح.
ســـيعكس روح   ”23 “الرقـــم  تحليـــل  إن 
المبـــادرة فـــي هـــذا المجتمـــع المعطـــاء، 
مـــن   %  35 نســـبة  المـــرأة  مثلـــت  فقـــد 

عـــدد المترشـــحين، وهو رقم يـــدّل على 
الوعي االجتماعي المتقدم في المجتمع 
النويـــدري، لذلـــك لـــم يكن تمثيـــل المرأة 
فـــي الـــدورات األربع األخيرة بنســـبة 20 
ا  ا، بل كان مؤشًرا حقيقيًّ % تمثيالً شكليًّ
لتنامي الوعـــي بدور المرأة وأهميته في 

العمل االجتماعي والخيري.
ومّثلت الدماء الجديدة أي األسماء التي 
لم تشـــارك في مجالس اإلدارات السابقة 

44 % مـــن قائمـــة المترشـــحين،  نســـبة 
وإذا احتســـبنا عدد من شاركوا في دورة 
واحدة ســـابًقا فإن النسبة ترتفع إلى 65 
%، وهـــو ما يعنـــي أن الحالـــة التراكمية 
للعمل الخيرية في هـــذا المجتمع نابضة 
ومتجـــددة، فهنـــاك جيـــل جديد يتســـّلم 
الخبـــرة  مكتســـًبا  بوعـــي  المســـئولية 
باالحتـــكاك والعمل مع األجيال الســـابقة 
التـــي التـــزال تســـاهم وتبنـــي جنًبـــا إلى 

جنب مع األجيال الجديدة.
المترشـــحين  تخصصـــات  وبتحليـــل 
الكوكبـــة  هـــذه  مـــن   % 55 نجـــد  فإننـــا 
مـــن المتخصصيـــن فـــي مجـــاالت علمية 
تخـــدم العمـــل فـــي الجمعيـــات الخيرية، 
فقد ترّشـــح ثالثة مـــن المتخصصين في 
مجال اإلدارة والموارد البشـــرية، وثالثة 
مـــن المتخصصيـــن فـــي العلـــوم المالية، 
وســـتة  الطبـــي،  المجـــال  فـــي  واثنـــان 
فـــي مجـــال التربيـــة والتعليـــم، و12 في 
مجـــاالت أخـــرى، وهـــذا التوزيع يكشـــف 

من جهة عـــدد الكفاءات والخبرات التي 
تزخر بها هـــذه القرية الطيبة، ومن جهة 
أخرى يكشـــف قدرة اإلدارة القادمة على 

النهوض بمسئولياتها بكفاءة.
فـــي مقابـــل هـــذه الحالة المتقدمـــة التي 
تكشـــفها حقائـــق الرقـــم 23 وهـــو عـــدد 
أن  إلـــى  نشـــير  أن  البـــّد  المترشـــحين، 
جمعية النويدرات الخيرية تســـتند على 
إرث اجتماعـــي عريـــق، ففضـــالً عـــن أن 
كّل فـــرد مـــن القريـــة هـــو جزء مـــن هذه 
الرســـميين  أعضائهـــا  فعـــدد  الجمعيـــة، 
يقارب 600 عضو موزعين بين العضوية 
هـــذه  وتحتـــوي  والمشـــاركة،  العاملـــة 
القائمة علـــى كافة الكفـــاءات والخبرات 
التـــي تزخر بها القرية، ومما يدعو للفخر 
أن اجتماعـــات الجمعيـــة العموميـــة فـــي 
الســـنوات السابقة كانت تشـــهد مشاركة 
تفـــوق األغلبيـــة المطلقـــة التـــي يحددها 
النظام األساســـي إلجراء االنتخابات من 
أول اجتمـــاع يعقـــد، وهو ما يؤشـــر على 

تعـــاون المجتمـــع مـــع جمعيتـــه الخيرية 
وارتباطه بهـــا وثقته المتناميـــة بدورها، 
فهي ال تزال تقدم الكثير من العطاء عبر 

إداراتها المتعاقبة.
القريـــة  أبنـــاء  مـــن  مئـــات  أن  وجلـــيٌّ 
يشـــاركون في أعمال اللجان، مثل لجان 
حفـــل المتفوقيـــن، والـــزواج الجماعـــي، 
وزكاة الفطر، ووجبـــة العقيقة الجماعية 
التي كانت وســـتبقى مفتوحة وشـــاهدة 
علـــى مشـــاركة كّل فرد من أفـــراد القرية 

في أنشطة هذه الجمعية.
وكان آخـــر الجهود المشـــكورة والكبيرة، 
اإلدارة  بـــه  نهضـــت  الـــذي  الجهـــد  ذلـــك 
األخيرة مع بداية تفشـــي جائحة كورونا 
حيث تصـــّدت هذه اإلدارة لهـــذه المهمة 
بـــكّل مســـئولية واقتـــدار وشـــّكلت لجنة 
موّســـعة شـــارك فيهـــا الكثير من شـــباب 
العمـــل  مـــن  ملحمـــة  وســـجلوا  القريـــة 

المتفاني والمضحي.

جعفر الهدي

^ناشـــدت مواطنتـــان عبـــر “البالد” 
جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة لتثبيتهمـــا فـــي 
وظيفتيهما، مشيرَتين إلى أنهما تعمالن 
بنظام العقود المؤقتة وذلك منذ 11 سنة 
فـــي جامعـــة البحريـــن، وفـــي التفاصيل 

قالت المواطنتان:
“نناشد جهاز الخدمة المدنية بالنظر في 
طلبنا المتعلق بضمنا إلى جامعة البحرين 
حيـــث إننـــا عملنـــا وخدمنـــا فـــي جامعة 
البحريـــن منـــذ أكثر مـــن 11 عامـــا ولكن 
كموظفتيـــن تابعتيـــن إلحدى الشـــركات 
الخاصـــة التي تقدم الخدمـــات للجامعة 

وأضافتـــا:  المؤقتـــة”.  العقـــود  بطريقـــة 
“تقدمنـــا بعدة خطابـــات لجهات مختلفة 
بهـــدف ضمنا في جامعـــة البحرين ولكن 
ذلـــك لم يقابـــل بـــأي ردود إيجابيـــة، لذا 
فإننـــا نأمـــل من جهـــاز  الخدمـــة المدنية 
النظر في طلب ضمنا للجامعة لما نحمله 
مـــن مؤهـــالت أكاديميـــة وخبـــره عملية 
تجـــاوزت العقـــد مـــن الزمـــن فـــي موقع 
العمل المذكور”. علمًا بأنه تمت مخاطبة 
الجامعـــة وأن المذكورتيـــن لديهما أرقام 

طلب توظيف بجهاز الخدمة المدنية.
)البيانات لدى المحرر(

مواطنتان تطالبان بتثبيتهما بجامعة البحرين

^ لـــدي ســـجل تجـــاري، وطلبـــت إلغاءه 
بعد هروب العمالة اآلسيوية المنضوية تحت 
السجل. وتقدمت ببالغ هروب لدى الشرطة، 
ثـــم وافقـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة علـــى 

إلغائه. 
ألغـــي الســـجل، وســـألني   2015 العـــام  وفـــي 
الموظف آنذاك هل تريد إلغاء الســـجل نهائيا، 

فأجبته بنعم، فألغي السجل.
وأردت  الجامعـــة  ابنتـــي  أدخلـــت  لمـــا  لكـــن 
الحصـــول على إعفـــاء من الرســـوم، أجابوني 
بأنك ال تســـتحق اإلعفاء؛ ألنك تمتلك ســـجالً 
باســـمك. ولما راجعت قســـم الســـجالت، جاء 
الـــرد أن علـــي متأخـــرات بنحـــو 160 دينـــارا، 
أطالـــب  الســـجل.  إللغـــاء  تســـديدها  عليـــك 
المعنيين بالنظر في األمر؛ ألنني أنهيت جميع 
إجـــراءات اإللغـــاء منذ تلك الفتـــرة وال أمتلك 
المبلغ المطلوب للعمل مرة أخرى على إلغائه.

رضي أحمد علي

حرمُت من إعفاء “الجامعة” 
بسبب سجل ملغى

^أنا أسكن في مجمع 733 بمنطقة الناصفة، ويوجد بداخل 
المنطقــة الســكنية مصنــع للرمــل، والعائــات منزعجــة مــن ذلــك، 

وتعاني من مشكات عديدة.

ومن أبرز المشـــكالت وجود تلوث 
ضوضائـــي منـــذ ســـاعات الصبـــاح 
األولـــى، وتطايـــر الرمل فـــي الجو 
ممـــا  األخيـــرة  بالفتـــرة  وبخاصـــة 

يسبب مشكالت صحية للسكان.
كثـــرة  مـــن  المنطقـــة  تعانـــي  كمـــا 
وجود الـــكالب الضالة، وأنها تأوي 

فـــي منطقـــة المصنع، مما يســـّبب 
علـــى  وأقتـــرح  لألهالـــي.  الذعـــر 
الجهات البلدية والرسمية المعنية 
زيـــارة المنطقة واتخاذ قرار بإزالة 

المصنع من المنطقة.

سيد علي يعقوب

^وّجـــه المواطـــن بـــدر هالل من ســـكنة منطقة جبلة حبشـــي، على لســـان األهالي، 
ســـؤاالً لوزارة األشغال وشـــئون البلديات والتخطيط العمراني عن موعد توصيل شبكة 
الصـــرف الصحـــي فـــي مجمـــع 435، مشـــيًرا إلى قـــدم إنشـــاء المجمع الـــذي مضى على 

المطالبة بتوصيل شبكة المجاري إليه فترة زمنية طويلة.

معاناة مع الكالب ومصنع رمل بمجمع 733 بالناصفة

مجمع 435 في جبلة حبشي بال مجاري

صورة لكالب ضالة من ارشيف “البالد”

د. جعفر الهدي

سمو محافظ الجنوبية مدشنا كتاب 
“الرفاع عز بين الماضي والحاضر”  في 
فبراير الماضي )ارشيفية(



استنكرت عدد من الفعاليات التشريعية والحقوقية 
الحمـــالت اإلعالميـــة المغرضـــة التـــي تتعـــرض لهـــا 
مركـــز اإلصالح و التأهيل، بأوامر خارجية من دول 
تريـــد زعزعـــة أمـــن منطقـــة الخليج العربـــي والنيل 
مـــن إنجـــازات مملكة البحرين عن طريق اســـتغالل 
واضح وغير إنســـاني لألزمـــة الصحية التي يمر بها 

العالم أجمع.
ونوهـــوا بجهـــود اإلدارة العامة لإلصـــالح والتأهيل 
وبتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة الراميـــة الـــى توفير 
كافـــة االحترازات والتدابير الصحيـــة الالزمة للحد 
مـــن انتشـــار فايروس كورونـــا كوفيـــد١٩، إذ قامت 
بتطبيـــق أعلـــى درجـــات الوقايـــة والحمايـــة لكافـــة 

النزالء والموقوفين.
ورفضوا في معرض تصريحاتهم أن يتم استهداف 
مراكـــز اإلصـــالح والتأهيل ضمـــن الحملـــة المنظمة 
ضـــد مملكة البحرين في تســـييس حقوق اإلنســـان 
وإظهـــار البحريـــن مغايـــرة لجهودهـــا الحقيقية في 

هذا المجال.

زعزعة االمن

وقال عضـــو لجنة الشـــؤون القانونية والتشـــريعية 
بمجلـــس النواب النائب محمد العباســـي، ان اإلدارة 
العامـــة لإلصـــالح والتأهيـــل تولـــي اهتمامـــا كبيـــرا 
لتوفيـــر أفضل ســـبل الرعايـــة الصحية للنـــزالء من 
خـــالل وضع آليـــات إدارية تحفـــظ حقوقهم وتلبي 
لحقـــوق  العالميـــة  المعاييـــر  وفـــق  احتياجاتهـــم، 
اإلنســـان، مشـــيدا بالخدمات المقدمة لكافة النزالء 
بدون تمييـــز والتي مكنت المؤسســـات اإلصالحية 
مـــن نيل العديد من االشـــادات العالمية في الجانب 

اإلصالحي.
وأشار العباسي إلى وجود حمالت إعالمية مغرضة 
ومسيســـة تســـتهدف االســـتقرار الداخلـــي بأوامـــر 
خارجيـــة من دول تريد زعزعة أمن منطقة الخليج 
المعلومـــات  بـــث اإلشـــاعات، ونشـــر  العربـــي، عبـــر 

المغلوطة البعيدة كل البعد عن الواقع.
وأكـــد أن اإلدارة، كانـــت وال تزال ســـباقة في توفير 
اللقـــاح لكافـــة النـــزالء، وذلـــك فـــي إطـــار الحـــرص 
علـــى صحتهـــم وســـالمتهم وذلك من خـــالل توفير 
كافـــة أنواع التطعيمـــات المضادة للفيـــروس مجاًنا 
مـــع حريـــة اختيارهـــم للتطعيمـــات التي تناســـبهم، 
وتطعيـــم جميع النزالء بنســـبة 100 % ممن بادروا 
الحمـــالت  مـــن  اســـتغرابه  مبيديـــا  بالتســـجيل”، 
المغرضـــة التـــي ال تســـتهدف ســـوى زعزعـــة األمـــن 

واالستقرار في مملكة البحرين.

العقوبات البديلة

مـــن جانبه، أشـــاد عضـــو لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي بمجلس النـــواب النائب 
غازي آل رحمة بإعالن وكيل وزارة الداخلية الشيخ 
ناصر بـــن عبدالرحمن آل خليفة عن ترتيب زيارات 
للنـــزالء الذيـــن تلّقـــوا التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس 
كورونـــا “كوفيـــد 19” على أن يكـــون أهاليهم أو من 
يـــودون زيارتهـــم قد تلقـــوا أيضا التطعيـــم المذكور 
بجانـــب إجراءهم فحصا ل فيروس كورونا قبل تلك 

الزيارة.
كمـــا أشـــاد آل رحمـــة بإعـــالن وكيـــل الـــوزارة عـــن 
بـــدء إعـــداد قائمة جديـــدة بالنـــزالء الذيـــن تنطبق 
عليهـــم معاييـــر العقوبات البديلة تمهيًدا الســـتبدال 
عقوباتهـــم الســـالبة بعقوبات بديلـــة، منوًها بحرص 
الوزارة على التوّســـع في تطبيـــق العقوبات البديلة 
فـــي ضوء النجـــاح الكبير الـــذي حّققـــه تطبيق هذا 

القانون المتطّور والهام.
اإلدارة  أن  رحمـــة  آل  أّكـــد  نفســـه،  الســـياق  وفـــي 
العامـــة لإلصـــالح والتأهيل تقوم بجهـــود كبيرة من 
أجـــل تطبيق كافة اإلجـــراءات االحترازية المتعلقة 
بالتصـــدي لفيـــروس كورونـــا “كوفيـــد 19” واتخـــاذ 
التدابيـــر الالزمـــة لحمايـــة النـــزالء؛ منوهـــا في هذا 
الســـياق إلـــى قيـــام اإلدارة بتطعيـــم جميـــع النزالء 

الذيـــن تقدموا بطلب أخذ التطعيم بنســـبة 100 % 
مـــن الذين بادروا بالتســـجيل؛ مشـــيرا إلـــى أن ذلك 
يؤكـــد االهتمام الذي توليه اإلدارة بصحة وســـالمة 

النزالء.
وأثنـــى فـــي هـــذا الســـياق علـــى الجهـــود المبذولـــة 
مـــن اجـــل توفيـــر الرعايـــة الطبيـــة الالزمـــة للنزالء 
المصابين بكورونا “كوفيد 19” والقيام باإلجراءات 
الالزمـــة على صعيـــد وتوفير العـــالج للجميع بدون 
استثناء وتمكين النزالء من أجل االتصال بأهاليهم 

وذويهم من اجل االطمئنان عليهم.

ابتزاز سياسي

إلـــى ذلـــك، أكد النائـــب عبـــدهللا الـــذوادي إن مراكز 
اإلصـــالح والتأهيـــل فـــي مملكـــة البحريـــن تحظـــى 
باهتمام واســـع وتحظى بثقة كبيرة نيابيا وشـــعبيًا 
وكذلك على المســـتوى الشـــعبي، ومن غير المقبول 
إن يتم اســـتهداف مراكز اإلصـــالح والتأهيل ضمن 
الحملـــة المنظمة ضد مملكة البحرين في تســـييس 
حقوق اإلنســـان وإظهار البحريـــن مغايرة لجهودها 
الحقيقيـــة في هذا المجال وآخرها نظام الســـجون 
المفتوحة التي ســـبقت فيـــه البحرين دول المنطقة 
ودول كبرى تدعي اهتمامها بحقوق اإلنســـان بينما 

أراضيها تضم أسوء سجون العالم.
وقـــال الـــذوادي إن مملكة البحرين تحظى بإشـــادة 
دولية في مجال مكافحة فيروس كورونا والجهود 
بقيـــادة  البحريـــن  فريـــق  مـــن  المبذولـــة  الوطنيـــة 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة وما تم 
اتخاذه خالل رئاســـته للجنة التنسيقية من قرارات 
استباقية حفظت البحرين من تردي أوضاع المملكة 
في مجال مكافحة كورونا، وتحظى البحرين بدعم 
كبيـــر مـــن منظمة الصحـــة العالمية التـــي أكدت في 
أكثـــر من تقرير علـــى تميز البحرين فـــي إجراءاتها 
وحمالتها الكبيرة لرفع وعي المجتمع وحمايته من 
فيـــروس كورونا، وتوفير الفحص والحجر والعالج 
والتطعيـــم المجانـــي لجميع المواطنيـــن والمقيمين 
دون استثناء أو تمييز إذ تم التعامل مع هذا الملف 
بهـــدف ضمـــان صحـــة الجميـــع وفق مبـــادئ حقوق 
اإلنسان بعيدًا عن الطائفية أو العنصرية أو الطبقية 

أو أي اعتبارات مخالفة لمبادئ حقوق اإلنسان.
وأعـــرب الـــذوادي عـــن اســـتغرابه من عدم تســـليط 
الضـــوء على وضع الســـجون في بعـــض الدول و ما 
يشـــكله المســـجونين فيها مـــن أعداد هائلـــة فقدوا 
فـــي فتـــرة جائحـــة كورونـــا الزيـــارات االجتماعيـــة 
والحصـــص التعليميـــة وبقائهم في الســـجن معظم 
األوقـــات وعدم توفر هاتـــف للتواصل مع عائالتهم 
وتســـجيل حـــاالت وفيـــات جـــراء انتشـــار فيروس 
كورونـــا وغيرهـــا مـــن األوضـــاع المترديـــة التـــي لم 
تشـــهد انتقادًا واضحًا بينما وفـــرت مملكة البحرين 
كافة ســـبل الدعم للســـجين ويتم انتقادها من باب 
االبتـــزاز السياســـي وليـــس بهـــدف تعزيـــز حقـــوق 

اإلنسان.

اجندات خارجية

من جهته، أكدت عضو جمعية معًا لحقوق اإلنســـان 
بشاير الذوادي أن ما تتعرض له مملكة البحرين من 
حمالت اســـتهداف مسيسة ال تمت لواقع احترافية 
البحريـــن فـــي التعامـــل مـــع الجائحة بصلـــة، حيث 
تســـعى هـــذه الحمـــالت للنيل مـــن إنجـــازات مملكة 

البحرين لخدمـــة أجنداتها الخارجيـــة الغير وطنية 
عن طريق اســـتغالل واضـــح وغير إنســـاني لألزمة 

الصحية التي يمر بها العالم أجمع.
وأثنت عضو جمعية معًا لحقوق اإلنسان على جهود 
وزارة الداخلية وكافة اجهزتها ومنتسبيها من أجل 
ضمـــان تمتـــع جميـــع النـــزالء والنزيـــالت بحقوقهم 
التـــي كفلها لهـــم القانون وأكدت عليها التشـــريعات 
الدوليـــة، فالبرامج والمبادرات تؤكد حرص الوزارة 
على اتباع النهج اإلنســـاني الـــذي تلتزم به البحرين 

بجميع أجهزتها ومؤسساتها الرسمية.
ونوهـــت بجهـــود اإلدارة العامة لإلصـــالح والتأهيل 
وبتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الراميـــة الـــى توفيـــر 
كافـــة االحترازات والتدابير الصحيـــة الالزمة للحد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا كوفيـــد١٩، إذ قامت 
بتطبيـــق أعلـــى درجـــات الوقايـــة والحمايـــة لكافـــة 

النزالء والموقوفين.
وأضافت الـــذوادي ان قيام اإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهيـــل بعمليـــات التطعيم االختياريـــة للقاحات 
المضادة لفيروس كورونا لكافة النزالء والموقوفين 
الراغبيـــن بأخذ اللقـــاح بالتعاون مع إدارة الشـــؤون 
الصحيـــة ووزارة الصحة، باإلضافـــة إلى دور وزارة 
الداخلية في التوســـع في تطبيق العقوبات البديلة 
على النزالء الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير 
والتوجـــه لألخذ بأنظمة الســـجون المفتوحة، ماهو 
إال دليل على مـــدى احترام مملكة البحرين لحقوق 
النـــزالء والمحتجزيـــن واتخاذهـــا كافـــة االجراءات 
االحترازية والوقائية من تفشي الجائحة وتعاطيها 
مـــع الجائحـــة بـــكل شـــفافية وضمـــان تمتـــع النزالء 
بكامل حقوقهم المكفولة وفقا للتشريعات الداخلية 

وااللتزامات الدولية.

تعزيز التدابير 

كما أشـــادت عضو مجلس الشورى نانسي خضوري 
بالجهـــود المبذولة من قبـــل اإلدارة العامة لإلصالح 
الوقائيـــة  باإلجـــراءات  التزامهـــا  بشـــأن  والتأهيـــل 
للحفاظ على صحة النزالء من خالل تعزيز التدابير 
الوقائية ومتابعة الخدمات المقدمة لهم بما يتوافق 
مع قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل وفق المعايير 

الدولية واشتراطات األمن والسالمة.
و أثنـــت علـــى التـــزام مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل 
بالمعايير الدولية لحقوق اإلنســـان بما يضمن صحة 
وســـالمة النزالء، مشيرة الى ان المركز اتخذ الكثير 
مـــن التدابير الوقائية المتمثلة في تخصيص أماكن 
كمستشـــفى  مبنـــى  وتخصيـــص  الصحـــي  للحجـــر 
مبدئـــي للنـــزالء، وذلـــك مـــن أجـــل ترســـيخ وتعزيز 

مبادئ حقوق اإلنسان.
وفيمـــا يتعلـــق بالحمـــالت التـــي تتعـــرض لهـــا مركز 
هـــذه  أن  خضـــوري  أكـــدت  التأهيـــل  و  اإلصـــالح 
الحمـــالت بعيدة عـــن الواقع وهـــي حمالت مغرضة 
وحرصـــه  المركـــز  توجهـــات  فـــي  التشـــكيك  تـــود 
الواضـــح في الحفاظ على ســـالمة وصحـــة النزالء 
وتوفير الغـــذاء لهم وتقديم الخدمات ذات الجودة 
العاليـــة، وتطبيـــق كل مـــا يســـهم فـــي حمايتهم من 

انتشار األمراض داخل المراكز.
كما اشادت بالدور الذي قامت به المراكز في توفير 
لفيـــروس كورونـــا كوفييـــد19-  المضـــاد  التطعيـــم 
لجميـــع النزالء دون تمييـــز، وتعريفهم بالتطعيمات 
المتوفـــرة وأهمية تلقيهم للتطعيم، مشـــيرة الى أن 
المراكز حريصة على ان تتم عملية التطعيم بشـــكل 

صحـــي وفق المعايير الطبية الدولية، وذلك يعكس 
حرص المراكز على صـــون حقوق النزالء والحفاظ 
على مســـاواتهم مع جميع أفراد المجتمع في توفير 
الخدمـــات الصحيـــة و الطبية الالزمـــة لهم ومراعاة 
ظروفهم الصحية خصوصا من يعانون من المراض 

المزمنة و األمراض الوراثية.

جوائز دولية

وشددت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
مركـــز  أن  علـــى  الزايـــد،  دالل  الشـــورى  بمجلـــس 
اإلصـــالح والتأهيل التابعة لـــوزارة الداخلية أثبتت 
علـــى مـــدى األعـــوام الماضيـــة التزاًمـــا ومســـؤولية 
وطنيـــة بإنفـــاذ القانـــون، والتعامل مـــع النزالء وفق 
أعلـــى معايير حقوق اإلنســـان، وهو األمر مّكنها من 
حصـــد العديـــد مـــن اإلنجـــازات والنجاحـــات، ونيل 
الجوائـــز على المســـتويين المحلـــي والدولي، وكان 
آخرها حصولها على جائزة أول مؤسسة إصالحية 
في الشـــرق األوســـط في مجال التنفيـــذ واالمتثال 
لبروتوكـــوالت الصحة والســـالمة والنظافة الدولية 
ضد فيروس كورونا، والتي تمنح ألفضل مؤسســـة 
تطبق اإلجراءات االحترازية، حسب المعاير الطبية 
 BUREAU( العالميـــة، وأطلقتها الشـــركة الفرنســـية

VERITAS( والمختصة بمعايير الجودة العالمية.
واثنـــت علـــى المبادرة التي أطلقها ســـمو ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، لتطويـــر مراكـــز اإلصالح 
والتأهيل واألخذ بنظام السجون المفتوحة، مؤكدة 
أنهـــا ستســـهم في تعزيـــز حقوق النـــزالء، بما يجعل 
مملكـــة البحريـــن في ريادة الـــدول العربية المطبقة 

لهذا النظام.
ولفتت الزايد إلى أّن مملكة البحرين تشـــهد توسًعا 
في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي 
يعتبـــر مـــن التشـــريعات المتقدمـــة الراميـــة لتأهيل 
المحكوميـــن، وتخفيـــف العقوبات الســـالبة للحرية، 
وإعـــادة إدماجهـــم فـــي المجتمـــع ليكونـــوا عناصـــر 
فاعلة ومنتجة، مشـــيدة بالدور المهم الذي يضطلع 
به الفريق أول ركن معالي الشـــيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفـــة وزيـــر الداخليـــة، وحرصـــه علـــى تطوير 

وتعزيز أداء مراكز التأهيل واإلصالح.
المغرضـــة،  الحمـــالت  أّن  إلـــى  الزايـــد  وأشـــارت 
والبيانات والمعلومات غير الدقيقة التي يتم نشرها 
والترويج لها في وســـائل اإلعـــالم، تعتبر محاوالت 
للتسييس والتشويه على األداء المتميز الذي تقوم 
بـــه اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل، مؤكدة رفض 
كافة صور التشـــكيك أو النيـــل من الجهود الحثيثة 
التـــي تبذلها اإلدارة، ومســـاعيها المســـتمرة لتطوير 
اإلجراءات واألنظمة لتعزيز حقوق اإلنســـان لجميع 

النزالء.
وذكرت أن اإلدارة العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل 
انطلقت من مســـؤوليتها وواجبها الوطني، ووفرت 
اللقاحـــات المعتمـــدة لفيروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
وأنهـــت تقديمهـــا لجميـــع النـــزالء الذيـــن رغبوا في 
أخذها، معتبرة أن هذه الخطوة تضاف إلى السجل 
المشـــرف لـــإلدارة، وتدحض االدعـــاءات التي تقف 

وراءها أجندات سياسية مكشوفة.
وبّينت أن مراكز اإلصالح والتأهيل تخضع لإلشراف 
المؤسســـات  قبـــل  مـــن  القضائـــي والرقابـــة عليهـــا 
المستقلة المعنية بحقوق اإلنسان، ومنها المؤسسة 
حقـــوق  ومفوضيـــة  اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
الســـجناء والمحتجزين، مشـــيرًة إلى أن النزالء في 

مراكـــز اإلصـــالح يمتلكـــون حقوًقا متعـــددة، ومنها 
حق تقديم الشكوى، مع وجود إدارة معنية بتقديم 
الشـــكاوي مـــن النـــزالء ومتابعتها حقوق المراســـلة 

والزيارات األسرية ووجود المحامي.
وأعربـــت الزايـــد عـــن الفخـــر واالعتـــزاز بمنظومـــة 
التشـــريعات الوطنية المتطورة التـــي وضعت أطًرا 
قانونيـــة محـــددة لعمـــل مراكز اإلصـــالح والتأهيل، 
مؤكـــدة أنهـــا تشـــريعات ترّســـخ مبـــادئ دســـتورية 

لصون الحقوق وحماية األفراد.

أولوية عالية

وأكد مدير المعهد الديني هشام الرميثي أن ما تنعم 
بـــه مراكز اإلصالح والتأهيل بمملكـــة البحرين ذات 
أولويـــة عاليـــة واهتمام بالـــغ من لدن قيـــادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، ومتابعة شخصية من وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا وفـــق كل المعايير 
العالميـــة المتعـــارف لـــدى منظمات حقوق اإلنســـان 
وبمـــا وتؤكـــده قيمنـــا اإلســـالمية الغـــراء وعادتنـــا 
العربيـــة األصيلة التي ترســـخ على حفـــظ الحقوق، 
وتضمـــن لـــه كافـــة الضمانـــات القانونيـــة والرعايـــة 
الصحيـــة والغذائيـــة والمـــكان المالئـــم، كمـــا تلبـــي 
االحتياجـــات المختلفة والخاصة للذين يعانون من 
أمراض مزمنة، باإلضافة إلى فتح المجال للزيارات 
العائلية وتســـهيل أداء العبادات والصلوات، وتوفر 
الوســـائل الترفيهيـــة الرياضيـــة والثقافية والورش 
التدريبيـــة والتأهيليـــة ليســـهم بشـــكل إيجابي في 
المجتمع بعد انقضاء فترة الحكم. وكل ذلك مؤشر 
بمـــا تنعـــم به مراكـــز اإلصـــالح والتأهيل مـــن أطقم 
وكـــوادر إداريـــة وأكاديميـــة مدربـــة علـــى مســـتوى 
عالي على كافة الظـــروف لتحقيق الغالية المرجوة 

من اإلصالح والتأهيل.
وأضـــاف الرميثـــي أن المكرمـــات الملكيـــة بإطـــالق 
الســـجناء بصفـــة دورية فـــي كافة المناســـبات قبل 
انقضـــاء األحكام وإقرار مشـــروع العقوبات البديلة 
بما يســـمح إكمـــال العقوبـــة المقررة خارج الســـجن 
لمنحـــة فرصـــة لتصحيـــح أخطـــاءه واالنخراط في 
مجتمـــع، يمثل نقلة نوعيـــة في مجال تعزيز حقوق 
اإلنســـان بمـــا تحقق مـــن تشـــريعات متقدمة تجعل 
مملكـــة البحرين في مصاف الدول المتقدمة وتعزز 
قيم التســـامح والمظاهر اإلنســـانية، بما يســـهم في 
جعل النزيل عنصـــرا فاعال ويدفعه لعدم عودة إلى 

ارتكاب الجرم.
وأشـــار إلى أن استهداف مملكة البحرين الدائم من 
بعـــض منظمات الحقوقيـــة يهدف مـــن وراها النيل 
من مكتســـبات البحرين وشـــعبها وتشـــوية سمعتها 
دون أمعان النظر إلى الجهود التي أشـــادت وأشـــاد 
بها القريب والبعيد ال سيما في فترة جائحة كرورنا 

من منظمة الصحة العالمية والدول المتقدمة.
وأن  الداخليـــة،  وزارة  لجهـــود  تقديـــره  وأكـــد 
االفتـــراءات لـــن تزيد مملكـــة البحرين إال تماســـكا، 
لتظـــل مملكـــة البحريـــن واحـــة النمـــاء واالســـتقرار 
فـــي العهـــد الزاهر لجاللة الملـــك، داعيا هللا أن يمتع 
جاللته بموفور صحة والعافية، وأن يوفق صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، وكل المخلصين من 
أبنـــاء هذا الوطن الذين يســـهرون إلى رفعة الوطن 
فـــي كافـــة المحافـــل الدولية لتظـــل رايـــات الوطن 

خفاقه عزيز ترتقي دائما نحو المعالي.

هشام الرميثي عبدالله الذوادي غازي آل رحمة نانسي خضوري بشاير الذوادي محمد العباسي 

البالد-محرر الشؤون المحلية
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ثمن رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع 
النـــواب محمـــد  الوطنـــي بمجلـــس  واألمـــن 
السيســـي البوعينيـــن، الجهود الجبـــارة التي 
تقـــوم بها مملكـــة البحريـــن لمكافحة جائحة 
كورونـــا، من خالل عمليـــات التعقيم وتوفير 
اللقـــاح المضاد للفيروس لجميـــع المواطنين 
والمقيميـــن وغيرهـــا مـــن اإلجـــراءات التـــي 

ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة، مشيدا كذلك بما تقوم 
بـــه وزارة الداخلية من تدابيـــر في مراكز االصالح والتأهيل من 
أجل توفير، الحماية والســـالمة للنزالء، حيث كان لهذه الجهود، 
الفضـــل في فوز اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل بالمركز األول 
على مستوى الشرق األوسط، مضيفا أن مملكة البحرين، سباقة 
في العديد من المبادرات واآلليات التي ساهمت بشكل كبير في 
حفظ الصحة العامة والحد من انتشـــار فيروس كورونا وتوفير 

العالج واللقاح مجانًا للجميع دون تمييز.
وأشـــار النائب البوعينين في مقابلة مع برنامج )األمن( االذاعي، 
إلى اســـتفادة العديد من المحكومين بمدد طويلة، من التوســـع 
فـــي تطبيـــق قانـــون العقوبـــات البديلـــة، مبينـــًا ان العديـــد مـــن 
المؤسســـات الحقوقية، أشـــادت بمراكز اإلصـــالح والتأهيل في 

رعايـــة  معاييـــر  أعلـــى  وتطبيـــق  البحريـــن 
النزالء. في ســـياق متصـــل، أعتبر المحامي 
فريد غـــازي رئيس جمعية )مبـــادئ( لحقوق 
االنسان، أن هناك حملة ممنهجة على مراكز 
إلـــى ســـمعة  اإلصـــالح والتأهيـــل لإلســـاءة 

المملكة في الخارج.
مـــن  العديـــد  اتخـــذت  البحريـــن  أن  وقـــال 
اإلجـــراءات والخطوات التي من شـــأنها حماية حقوق اإلنســـان 
بشـــكل عـــام وأيضـــًا حمايـــة نـــزالء مراكـــز االصـــالح والتأهيـــل 
بشـــكل خـــاص، بدأت بسلســـلة من اإلجـــراءات لحمايـــة النزالء، 
وفقـــًا لإلجـــراءات الصحية المتبعـــة واالشـــتراطات الموضوعة 
مـــن قبـــل فريق البحريـــن الطبي وبالتعـــاون مـــع وزارة الصحة. 
وأوضـــح غـــازي أن البحريـــن تعمـــل علـــى تطبيـــق اإلجـــراءات 
الصحيـــة المتكاملـــة للحفاظ على ســـالمة النـــزالء، وليس فقط 
تلـــك المتعلقة بمكافحـــة فيروس كورونا، منوها الى االســـتمرار 
في مواجهة األكاذيب الممنهجة ضد مؤسسات مملكة البحرين 
ومراكـــز اإلصالح والتأهيل على وجه الخصوص. وشـــدد غازي 
علـــى أن اجـــراءات االصالح والتأهيل، ســـليمة ومتطـــورة لمنع 

انتشار الفيروس وكذلك األمراض األخرى بين النزالء.

مشاركون في “األمن” اإلذاعي: إجراءات “اإلصالح 
والتأهيل” لحماية صحة النزالء سليمة

المنامة - بنا

ردا على االدعـــاءات المغلوطة التي 
رددتها قنـــاة الجزيـــرة القطرية، أكد 
المانـــع   وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد 
أن نـــزالء مراكـــز االصـــالح والتأهيل 
بـــوزارة الداخليـــة، يحظـــون برعاية 
صحية متكاملة وعلى مدار الســـاعة 
مـــن قبل كوادر طبية متخصصة من 
وزارة الصحة وبالتنســـيق مع وزارة 
الداخليـــة، منوهـــا فـــي الوقـــت ذاته 
إلـــى التطبيـــق الدقيـــق لإلجـــراءات 
االحترازية للحد من انتشار فيروس 
كورونا وتطبيـــق البروتوكول الطبي 
فريـــق  مـــن  بإشـــراف  بـــه  المعمـــول 

البحرين الطبي.
وأوضـــح المانـــع أن الوضـــع الصحي 
للحاالت القائمة بين النزالء مســـتقر، 
القنـــاة، حيـــث  تدعيـــه  مـــا  بخـــالف 

إن الحـــاالت القائمـــة موجـــودة فـــي 
المخصصـــة  الطبيـــة  المراكـــز  أحـــد 
للحجـــر االحترازي للحـــاالت القائمة، 
والمنتشـــرة في البـــالد، وهم يتلقون 
الرعايـــة الالزمـــة حســـب متطلبـــات 

وضعهم الصحي.
وأشـــار الـــى أن الوضـــع الصحي في 

والتأهيـــل،  االصـــالح  مراكـــز  كافـــة 
مطابق لكافـــة المعايير الطبية ويتم 

االشراف عليه من وزارة الصحة.
مـــن جهة أخـــرى، وفيمـــا يتعلـــق بما 
ســـبق ورددتـــه القناة مـــن ادعاءات، 
فإن مراكز االصالح والتأهيل، تعمل 
على انفـــاذ القانـــون وتطبيق معايير 
تامـــة،  بشـــفافية  االنســـان  حقـــوق 
وتراعـــى فيهـــا كافـــة مبـــادئ حقوق 
االنســـان، فضـــال عن كونهـــا مفتوحة 
بانتظام لكافة المنظمات الحقوقية، 
ومنهـــا المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
االنســـان واالمانـــة العامـــة للتظلمات 
الســـجناء  حقـــوق  ومفوضيـــة 
والمحتجزيـــن وغيرهـــا، وهـــو ما لم 
نســـمع عنه أو نراه في ســـجون دولة 

قطر.

المانع ردا على مغالطات “الجزيرة”: ســجون قطــر مغلقة بوجه المنظمات الحقوقية
رعاية صحية متكاملة لنزالء مراكز اإلصالح 24 ساعة

وكيل وزارة الصحة
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خلف: لسنا مخولين في التحقق من البحرنة مع موردي األيدي العاملة

“بدل خطر” بأثر رجعي 
للصفوف األمامية

األشـــغال قطـــاع  فـــي  العامليـــن  البحرينييـــن  نســـبة   %  100

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  كشـــف 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف أن مجمـــوع عقـــود 
التـــي  العاملـــة  األيـــدي  توريـــد 
21 عقـــدا  بلغـــت  الـــوزارة  نفذتهـــا 
تـــم تخصيصهـــا لمختلـــف الجهات 

التابعة للوزارة.
وشرح الوزير انه تم إبرام 4 عقود 
لشـــؤون األشغال بعدد 137 عامال، 
و3 عقـــود لشـــؤون البلديـــات، و3 
عقـــود ألمانـــة العاصمـــة بعـــدد 43 
عامـــال، و3 عقـــود لبلديـــة المحرق 
بعـــدد 124 عامـــال، ومثلهـــا لبلدية 
 99 بتوريـــد  الجنوبيـــة  المنطقـــة 
حارســـا لمدة 4 ســـنوات ،جاء ذلك 
ردا على الســـؤال البرلماني للنائب 

محمد العباسي. 
وذكر أنه تم إبرام عقدين لشـــؤون 
الزراعـــة والثـــروة البحريـــة لــــ 50 
حارســـا منهـــم 23 منهـــم  أجنبيـــا ، 
و72 حـــارس أمـــن للمرافئ التابعة 
أجنبيـــا،  منهـــم   15 الثـــروة  إلدارة 

التخطيـــط  لهيئـــة  عقـــود  وثالثـــة 
والتطوير العمراني.

وأكـــد الوزيـــر أن جميـــع العقود تم 
طرحهـــا عن طريـــق مناقصة عامة 
المناقصـــات  مجلـــس  بإشـــراف 
والمزايدات، مشـــيرا إلى أن جميع 
قطـــاع  فـــي  العامليـــن  الحـــراس 
األشغال بحرينيين بنسبة 100%، 
وكذلـــك المراســـلون ومســـتخدمو 

المكاتب والسواق .
أعمـــال  وظائـــف  يخـــص  مـــا  امـــا 
الـــوزارة  ان  الوزيـــر  بيـــن  الطـــرق 
حرصـــت علـــى توريـــد أيـــد عاملة 
ضمـــن عقـــود الـــوزارة لتصـــل إلى 
اإلشـــارات  صيانـــة  لعمـــال   %  95

الضوئية، بعدد 20 عامال 19 منهم 
بحرينييـــن، وبنســـب 62 % لعمال 
أعمـــال الطرق بعـــدد 42 عامال 26 

منهم بحرينيين و16 أجنبيا”.
ولفت الى أنه ليس من اختصاص 
الـــوزارة التحقـــق من مـــدى التزام 
الشركات المتعاقد معها على توريد 
أيـــد عاملـــة بتوافر نســـبة البحرنة 
من خالل عـــدد العمالة المخصصة 
للـــوزارة ، موضحـــا  “ال تقاس تلك 
النســـبة بعـــدد العمالـــة المخصصة 
لتلـــك الـــوزارة فقـــط ولكنها تقاس 

بحسب عدد وإجمالي العمالة التي 
تقـــوم كل شـــركة بتوفيرها لجميع 
والقطاعـــات  والجهـــات  الـــوزارات 

التي تتعاقد معها .
الـــوزارة  يكفـــي  “مـــا  ان  وأوضـــح 
فـــي التأكـــد منـــه هو حصـــول تلك 
البحرنـــة  الشـــركات علـــى شـــهادة 
المســـتندات  أحـــد  تعـــد  التـــي 
األساسية للتأهيل والترسية حيث 
يخضع منح تلك الشـــهادة لشروط 
وإجراءات تتولى تطبيقا من قبل 

الجهات األخرى”.

على  بالموافقة  والقانونية  التشريعية  الــشــؤون  لجنة  أوصــت 
فريق  في  العاملة  القطاعات  جميع  منح  بشأن  برغبة  االقتراح 
البحرين بمواجهة فيروس كورونا عالوة بدل خطر طوال فترة 
عملهم على ان تحتسب هذه العالوة بأثر رجعي اعتبارا من شهر 

فبراير 2020 وحتى انتهاء الوباء.
االقتراح  لتقديم  المبررة  العامة  المصلحة  اعتبارات  في  وجاء 
البحرين  )فــريــق  ضمن  العاملة  الــفــرق  جميع  استحقاق  برغبة 
بمختلف    )COVID - 19( المستجد  كورونا  فيروس  لمكافحة 
قطاعاتها وتخصصاتها لعالوة بدل الخطر؛ لما تواجهه من مخاطر 
بالغة في عملها في الصفوف األمامية لمواجهة الفيروس، فضال 

عن استحقاقهم للتكريم واإلشادة والدفعة المعنوية القوية.
للصحة  المجلس األعلى  ان  الصحة  من جهتها، أوضحت وزارة 
لمكافحة  الطبي  الوطني  الفريق  أعضاء  مع  بالتنسيق  سيقوم 
فيروس كورونا المستجد )COVID - 19( وبالتعاون مع الجهات 
آلية  وضــع  فــي  للنظر  مختص  عمل  فــريــق  لتشكيل  المختصة 
لمنح بدل خطر للعاملين ضمن فريق البحرين لمواجهة فيروس 

كورونا وفق اإلجراءات المتبعة في هذا الشأن.
مكافأة  تولي  الحكومة  أن  المدنية   الخدمة  ديــوان  أوضــح  كما 
وتكريم الكوادر الطبية والتمريضية وغيرها من الفئات العاملة 

ضمن فريق البحرين لمواجهة فيروس كورونا اهتمامًا بالغًا.
ــمــادة 32( مــن )الئــحــة تحديد الــرواتــب  ــمــادة 4 وال )ال وأفـــاد ان 
الخاضعين  للموظفين  استحقاقها  وضوابط  الوظيفية  والمزايا 
لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )48( لسنة 

قت بين العالوة والبدل. 2010( فرَّ
وذكر ان فئات الموظفين المشاركين في فريق البحرين لمواجهة 
المدنية  القطاعات  جميع  تشمل  حيث  تختلف  كورونا  فيروس 
الوظيفية وبشتى  الفئات  والعسكرية والمتطوعين من مختلف 
الموضوع  هــذا  فــي  النظر  يتطلَّب  مما  والــوظــائــف،  ــدرجــات  ال
على المستوى الوطني، موضحا  ان سياسات وأنظمة الرواتب 
المدنية  الخدمة  بها في  المعمول  الوظيفية  والمزايا  والعالوات 
تسعى إلى اإلحاطة بظروف العمل للموظفين الخاضعين لقانون 
الخدمة المدنية كاألطباء ووظائف التمريض والوظائف الطبية 
ن وظائف المختبرات والصيدلة واألشعة وغيرها دون  التي تتضمَّ
فئات الوظائف للموظفين في الجهات الحكومية غير الخاضعة 

لقانون الخدمة المدنية كالجهات العسكرية مثالً.

وافقـــت لجنـــة الخدمـــات بمجلس 
النواب على االقتراح برغبة بشـــأن 
العمـــل علـــى إعطـــاء األولويـــة في 
مـــن  الصحـــي  للطاقـــم  التوظيـــف 
جائحـــة  لمكافحـــة  المتطوعيـــن 
كورونـــا العاطليـــن عـــن العمـــل في 
مشـــفى األمـــراض المعديـــة المزمع 

إنشاؤه بتوجيهات جاللة الملك.
المصلحـــة  اعتبـــارات  فـــي  وجـــاء 
العامـــة المبـــررة لعـــرض االقتـــراح 
برغبـــة على المجلـــس تعزيز الدور 
الوطني في تنمية الموارد البشرية 
الوطنية وخلـــق القيادات الصحية 
التطـــوع  وتشـــجيع  الواعـــدة، 
والشـــراكة بيـــن المجتمـــع والقطاع 

الصحي والقطاعات األخرى.
كمـــا يهـــدف المقتـــرح إلـــى تقليـــل 
عـــدد العاطليـــن ذوي االختصـــاص 
مـــن الطواقـــم الطبيـــة والصحيـــة، 

الطبيـــة  الطواقـــم  ومكافـــأة 
فـــي  الوطنـــي  لدورهـــا  والصحيـــة 
التطـــوع؛ مـــن أجـــل الوطـــن أثنـــاء 
جائحـــة كورونـــا، وتعزيـــز البحرنة 

في القطاع الصحي.
مـــن جهتهـــا، أفـــادت وزارة الصحة 
أنهـــا ملتزمـــة فيمـــا يتعلـــق بعملية 
التوظيـــف بمـــا نـــص عليـــه قانـــون 
الخدمة المدنية والئحته التنفيذية 
والتعليمـــات الصادرة مـــن الديوان 
أنهـــا  مؤكـــدة  الخصـــوص،  بهـــذا 
وتحـــرص باســـتمرار علـــى إعطـــاء 
األولويـــة فـــي التوظيـــف للكـــوادر 
الصحيـــة البحرينيـــة ذات الكفاءة، 
وسيتم العمل على هذا النهج حال 
االنتهـــاء مـــن مشـــروع مستشـــفى 
األمـــراض المعدية المزمـــع إقامته، 
وذلك وفق الشواغر والتخصصات 

المطلوبة.

أولوية التوظيف في مستشفى 
األمراض المعدية للمتطوعين

أكـــد وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
جميل حميدان أن عدد المستفيدين من 
مخصصـــات ذوي اإلعاقـــة بلـــغ 12366 
مســـتفيدا بمختلف اإلعاقات الجســـمية 
والذهنيـــة  والبصريـــة  والســـمعية 
والنفســـية حتى يناير 2021، الذين يتم 
صرف 100 دينار شـــهريا لهم. جاء ذلك 
فـــي رده على الســـؤال البرلماني المقدم 

من النائب معصومة عبدالرحيم.
 وأفـــاد الوزيـــر أن عدد طلبـــات اإلعاقة 
التـــي عرضت على اللجنة االستشـــارية 
للبـــت فيها بيـــن العاميـــن 2019 و2020 
بلـــغ 2090 طلبا بمختلـــف أنواع اإلعاقة 

تم رفض 856 حالة منها.
أمـــا عـــن المعاييـــر التي يتم علـــى اثرها 
قبول المســـتفيدين وأوضح أن شـــروط 

االستحقاق للمخصص كالتالي:
1 - أن يكـــون المتقـــدم مواطن بحريني 
أو غيـــر بحرينـــي مـــن أبنـــاء المواطنـــة 

البحرينية.
 2 - أن يكـــون مقيـــم إقامـــة دائمـــة في 

مملكة البحرين.
3 - أن يكـــون معاقا إعاقة دائمة وتثبت 

إعاقته بقرار من لجنة تقييم اإلعاقة.
4 - أن يكـــون مصنفا بإعاقـــة واحدة أو 

أكثر من اإلعاقات التالية:
- اإلعاقـــة الذهنـــي بمـــا فيها مـــن أنواع 
والتوحـــد  والمزمـــن  الشـــديد  الفصـــام 

متالزمة داون والشلل الدماغي
- اإلعاقة الجسدية
- اإلعاقة السمعية
- اإلعاقة البصرية

- اإلعاقة المتعددة

12366 مستفيًدا من مخصص اإلعاقة الشهرية

حميدان: البطالة تجاوزت 5 % في 2020
ــباب ــرز األسـ ــة أبـ ــات الجائحـ ــة” ... وتداعيـ ــتثنائية ومؤقتـ ــورة “اسـ بصـ

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أكـــد 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
فـــي  البطالـــة  نســـبة  ارتفـــاع 
البحريـــن مـــن 4.7 % في العام 
فـــي  اســـتثنائي  بشـــكل   2019
 %  5 وتجـــاوزت   2020 العـــام 

بصورة “مؤقتة واستثنائية”.
جاء ذلك في رده على الســـؤال 
النائـــب  مـــن  المقـــدم  النيابـــي 
عيســـى الدوســـري، حيث ارجع 
الوزيـــر االرتفاع الـــى تداعيات 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا التي 
عمليـــات  تباطـــؤ  إلـــى  أدت 
دول  مختلـــف  فـــي  التوظيـــف 
العالـــم، ومملكة البحرين إحدى 
هـــذه الدول المتضـــررة، ما أدى 
إلـــى ارتفـــاع أعـــداد العاطليـــن 
المســـجلين بالـــوزارة، وبعضهـــا 
ألســـباب تتعلق بتـــردد أصحاب 

العمـــل أو الباحثيـــن عـــن عمـــل 
فـــي عمليـــة التوظيـــف بســـبب 

المخاوف الصحية.
الـــوزارة  قيـــام  “أدى  وأضـــاف 
بتدشـــين األنظمـــة االلكترونية 
إلـــى زيـــادة أعـــداد المســـجلين 
الجدد مـــن الباحثيـــن عن عمل 
بسبب تسهيل عملية التسجيل 
المعلومـــات  بهيئـــة  وربطهـــا 
االلكترونيـــة  والحكومـــة 
واالكتفاء بالحضور االلكتروني 
بـــدال عـــن الحضـــور الشـــخصي 
للوزارة، كما ســـاهم زيادة مزايا 
التأميـــن ضـــد التعطـــل ورفعها 
من 150 دينار إلى 200 بالنسبة 
للجامعـــي مـــن 120 دينـــارا إلى 
الجامعـــي  لغيـــر  دينـــارا   150
الصـــرف  مـــدة  زيـــادة  وكذلـــك 
مـــن 6 أشـــهر إلـــى 9 أشـــهر فـــي 
منتصف العام 2019 إلى زيادة 

قـــدرة الـــوزارة على اســـتقطاب 
المزيد من الباحثين عن عمل”.

ولفت الـــى ان البحرين نجحت 
الحتمـــاالت  التصـــدي  فـــي 
مـــن خـــالل  العامليـــن  تســـريح 
دعـــم منشـــآت القطـــاع الخاص 
فيهـــا  العامليـــن  أجـــور  ودعـــم 
بصورة كاملة لجميع المنشـــآت 
للمنشـــآت   %  50 -بنســـبة  أو 

يجعـــل  مـــا  الحقـــا،  المتضـــررة 
نســـبة البطالـــة تتراجـــع وتعود 
لمعدالتهـــا الطبيعيـــة في ضوء 
التوظيـــف  عمليـــات  تنشـــيط 
فـــي القطـــاع الخـــاص واتخـــاذ 
للتصـــدي  متعـــددة  إجـــراءات 
لآلثار  االقتصادية للجائحة من 
خـــالل عدة مبادرات ومشـــاريع 

وخطط.

وزير العمل
معصومة عبدالرحيم

عصام خلف

عيسى الدوسري

محمد العباسي

تعتزم غرفة تجارة وصناعة البحرين تعيين استشاري متخصص وذلك للقيام بالتالي:ش
 

 ش1. تصميم الطابق الواحد والعشرين والثاني والعشرين من مبنى الغرفة الكائن بالسنابس ليضم متحف
دائم وصالة عرض وقاعات اجتماعات ومجلس إلستقبال كبار الضيوف وقاعة متعددة االستعماالت

ش2. اإلشراف على تنفيذ هذا المشروع

 
 وعليه تدعو غرفة تجارة وصناعة البحرين الشركات والمؤسسات المتخصصة والتي تمتلك القدرة والكفاءة

 المطلوبة على تنفيذ نطاق األعمال المطلوبة للدخول في التأهيل المسبق للمشاركة في المناقصة
المذكورة والتي سيتم طرحها الحقًا. ش

 
 يجب على الشركات الراغبة في المشاركة تقديم طلب المشاركة متضمن الوثائق والمستندات المطلوبة

والموضحة أدناه:ش

إعالن تأهل للمشاركة في مناقصة تعيين استشاري
 لتصميم الطابق 21 و 22 من مبنى غرفة تجارة وصناعة

البحرين واإلشراف على تنفيذه

الوثائق والمستندات المطلوبة للتأهل:س
خبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال التصميم الداخلي

نسخة من السجل التجاري
(Company Profile) الملف التعريفي للشركة

الهيكل التنظيمي لفريق العمل
قائمة االستشاريين الفرعيين (إن وجدت)ش

قائمة المشاريع التي انجزتها الشركة ذات طبيعة مشابهة لطبيعة المشروع
قائمة بأسماء عمالء الشركة

نطاق الخدمات التي سيتم تقديمها
قائمة بأسماء الجوائز التي حصلت عليها الشركة في مجال التصميم الداخلي (إن وجدت)ش

أي معلومات أخرى ذات صلة

 يتم استالم طلبات المشاركة في التأهل متضمنًا المستندات والوثائق المطلوبة في ظرف مغلق
 ومعنون باسم الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين اعتبارًا من يوم األحد الموافق 4 إبريل

2021 ولغاية يوم األحد 11 إبريل 2021 إلدارة الخدمات الُمساندة خالل ساعات الدوام الرسمي. ش

 وللحصول على استمارة طلب المشاركة ومزيد من المعلومات حول الوثائق المطلوبة أو المشروع
يرجى التواصل معنا حسب التفاصيل التالية:  ش

afnan@bahrainchamber.bh / osama@bahrainchamber.bh :البريد اإللكتروني
هاتف رقم: 17380079/17380044

نقال: 35666606

مالحظة هامة: 
هذه الدعوة للتأهل فقط وليست دعوة للتقدم بعطاء مالي

 سيتم التواصل مع الشركات المتأهلة فقط والتي توفرت بها الشروط المطلوبة ووقع عليها االختيار
 للمشاركة في المناقصة ودفع رسوم المناقصة والتقدم بعطاءها وفقًا للشروط المرجعية للمناقصة

والتي سيتم طرحها الحقًا

ليلى مال اهلل
ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

38 حارسا أجنبيا لـ 
“الزراعة” و”المرافئ” 
و16 عامال آخرين في 

“الطرق”

حميدان: رفض 
856 طلًبا بين 

2020 - 2019

بسم الله الرحمن الرحيم
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شـــدني حـــوار أجرتـــه قناة روســـيا اليـــوم بين محاور ســـعودي ومير موســـوي 
من مركز الدراســـات االســـتراتيجية اإليرانية، وكان النقـــاش يدور حول أبعاد 
الخـــاف مع إيران وتأثيـــره اإلقليمي وعلى دول الخليج، ادعى الموســـوي أن 
“إيران تؤمن بأن التعاون والشراكة بين دول الجوار أهم ما لديها من عاقاتها 
مع الواليات المتحدة األميركية، وأن إيران سعت ومازالت تسعى إلى التقارب 
مع دول الخليج من أجل أمن واستقرار المنطقة”، والغريب في األمر أن إيران 
ترفض أن تكون الســـعودية جزءا من االتفاق النووي وال شـــأن لها في أوضاع 
العراق أو سوريا وأن حل مشكلة اليمن يمر عبر بوابة طهران!! إنها ازدواجية 

المعايير وتسويق سياسة الغطرسة.
ولـــو وافقنـــا جدال علـــى طرح ملفات الخافـــات بين طهـــران والرياض، ما هي 
التنازالت التي ســـتقدمها إيران في هذه الملفات وهي تدرك أن الســـعودية لها 
حـــدود واســـعة مـــع هذه الدول، األمـــر الذي يشـــكل تهديدا مباشـــرا على أمنها 
الوطني وعلى األمن اإلقليمي، والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل طهران تسعى 
للتقـــارب مـــن أجـــل الحـــوار وتظل األوضـــاع كما هي فـــي الملف الســـوري بين 
طهـــران وأنقرة وموســـكو وواشـــنطن، والملف اليمني يدار مـــن طهران ولندن، 

والعراق رهينة مالي إيران باإلضافة إلى جنوب لبنان.
إن أي متابـــع للسياســـة الدوليـــة لن يجد سياســـات مثل الرؤيـــة اإليرانية التي 

تفتقـــد أدنى المعايير فـــي العاقات الدولية، وأمامنا الملـــف الكوبي األميركي 
علـــى ســـبيل المثال، مضت أكثر من ســـتة عقود من العداء الشـــرس، لكن ظل 
احتـــرام ســـيادة الدولـــة وخياراتها الوطنية متروكة لشـــأن شـــعبها، مع أنه من 
الســـهل على أميركا خنق كوبا في عدة مجاالت. يقول مير موســـوي إن إيران 
دولة ثورية وأطلق على ثورتها ثورة القرن العشرين، وهذا الكام فيه تسويف 
وتزييف لمعايير الثورة، فما حدث أن العلمانيين والمهنيين والمجتمع المدني 
بقيـــادة تـــوده واألحـــزاب األخـــرى هـــي التـــي أشـــعلت فتيـــل األحـــداث بهدف 
تحقيـــق العدالـــة والحرية وخلق دولـــة عصرية بكل أبعادها، إنها ليســـت ثورة 
بالمفهوم األكاديمي، لكنها حركة دينية مذهبية ركيزتها المظلومية التاريخية، 
فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تحكم بســـلطة رئاســـية من ثاث هيئات 
هـــي الولي الفقيه الـــذي يملك صاحية مطلقة، والرئيـــس المنتخب ومصلحة 
تشـــخيص النظـــام، أما الســـلطة التنفيذيـــة فهي تدار من قبـــل الحرس الثوري 
وفروعـــه، والســـلطة القضائيـــة رهن المالي، أما الســـلطة الرابعة وهي ســـلطة 
اإلعام بكل فروعها فهي موجهة لترسيخ الدولة الدينية. إن الثورة بمفهومها 
المعاصر تطرح رؤية وفكرا وعدال ونظاما سياسيا راسخا لكل أفراد ومكونات 
المجتمع واقتصادا متوازيا يساهم في تطوير كل قطاعات الدولة، وال ينصب 

في المجاالت العسكرية والميليشيات والحرس الثوري وسرايا القدس.

عبداهلل العيناتي

إيران واإلعالم

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

للتواصل: 17111483

المتطوعون “حزام ظهر البحرين”
يتســـم العمـــل التطوعـــي الرســـمي فـــي أي موقع مـــن المواقع 
الحكوميـــة بالتنظيـــم والتنســـيق، ويكـــون وفـــق اشـــتراطات 
معينـــة ينبغـــي توافرهـــا في الفرد الـــذي يرغب فـــي االلتحاق 

بمثل هذه األعمال الجميلة.
البحرينيـــون منـــذ القـــدم “أهل فزعـــة ونخوة” وفـــي جيناتهم 
الوراثيـــة العمـــل اإلنســـاني وتقديـــم كل العـــون والمســـاعدة 
للغير والشـــواهد علـــى ذلك كثيرة وآخرهـــا فزعتهم ووقفتهم 
التاريخيـــة المشـــرفة التـــي ال تنســـى وســـتبقى محفـــورة في 
الذاكـــرة الوطنيـــة وذلـــك للتصـــدي للجائحـــة التـــي شـــلت كل 

المجتمعات.
عندما سمع أبناء البحرين األبطال عن حملة التطوع هبوا من 
كل مكان للمســـاعدة في هذه الظروف الصحية التي لم نشهد 

مثيا لها من قبل، وبهذا العمل البطولي الذي قاموا به سطروا 
أروع ملحمـــة وطنية في العطـــاء والفداء في خدمة البحرين 

وشعبها.
ومـــن هنـــا نتمنـــى صـــرف مكافـــآة وعـــاوات شـــهرية عاجلـــة 
للمتطوعيـــن البحرينييـــن المشـــاركين ضمن الصفـــوف األولى 
خصوصا من الشباب العاطلين عن العمل، فبعض هؤالء ليس 
لديهم مدخول شهري يعينهم على تكاليف العيش ومتطلبات 
الحيـــاة اليوميـــة، باإلضافة إلعطائهـــم األولويـــة القصوى في 
التوظيف الذي يتناسب مع مؤهاتهم العلمية والخبرات التي 
يمتلكونها تشـــجيعا لهم ولآلخريـــن غيرهم من أبناء البحرين، 
فهؤالء حقا ذخيرة البحرين و”حزام ظهرها”، ويجب رعايتهم 

واالهتمام بهم وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

النيل أخطر القضايا حاليا
تابعنـــا بيـــان وزارة الخارجيـــة البحرينية التي قالت فيـــه إنها تقف إلى 
جـــوار مصر الشـــقيقة في الحفـــاظ على أمنهـــا المائي، وتدعـــم الجهود 
الســـاعية للوصـــول إلـــى حـــل عـــادل يحتـــرم مصالـــح جميـــع األطراف 
المنتفعة بهذا النهر الذي يعد شريان الحياة وأساس الحضارة المصرية، 
وأســـعدنا هـــذا البيان المؤيد لمصر الشـــقيقة والذي أتى مباشـــرة عقب 
التصريحات القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي التي قال فيها إن أحدا 
لن يستطيع أن يأخذ قطرة واحدة من مياه مصر، وله كل الحق، فمصر 
بدون النيل كيف تكون، بل كيف ســـيكون األمن العربي كله، وأســـعدتنا 
أيضـــا البيانـــات التي صدرت عـــن دول خليجية شـــقيقة وفي مقدمتها 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية التي أعلنـــت وقوفها إلـــى جانب مصر في 

حماية أمنها المائي الذي هو من مكونات األمن القومي العربي.
هـــذه هي اللحظـــة العربية التي نحبها، وأقصد لحظـــة التضامن العربي 
عنـــد الخطـــر، ومـــا أدراك مـــا الخطر هذه المـــرة؟ الخطر هـــذه المرة في 
تقديـــري هـــو الخطـــر األكبر فـــي التاريخ العربـــي، والمعركة هـــذه المرة 
أخطر بكثير من أية معركة سبقتها، هي أخطر من معركة أكتوبر ١٩٧٣ 
التـــي خاضهـــا العرب ألجل جزء مـــن أرض مصر، هذه المرة المســـألة ال 
تتصل بجزء من أرض مصر، بل بمصر كلها ككيان ووجود وركن ركين 

للوجود العربي كله.
لذلـــك فالتضامـــن العربي، رغم كل ما جـــرى، ورغم كل ما يجري، أصبح 
فـــرض عيـــن على الدول العربيـــة، وحانت اللحظة التـــي يجب أن يعلن 
العرب عن أنفســـهم فيها قوال وفعا ويقولوا للعالم إن األمر جد خطير 
وإن أي تطـــور ســـيهز المنطقة برمتها هزا عنيفا، ال أقـــول للعرب أعلنوا 
الحـــرب علـــى أحد وال هددوا أحدا، لكن أقول لهـــم أعلنوا للعالم كله أن 
أمـــر مصـــر في مســـألة الميـــاه هو أمر يخـــص كل العـــرب، وأن أي تطور 

سلبي سيضر بكل مصالح الدنيا.
وليعلم الجميع أن السكوت العربي لن يساعد على الوصول إلى حل  «

سلمي لألزمة، لكنه قد يشجع البعض على المضي في سياسات ضارة، 
وربما يؤدي ذلك إلى دفع مصر مضطرة للحرب، وساعتها ستدخل 

المنطقة برمتها في حريق ال يعلم تبعاته إال الله.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

معاهدة دولية لصد الجوائح
نشـــرت صحيفة لوموند الفرنســـية مســـاء االثنين الماضي مقاالً مشـــتركًا 
لزعماء 23 دولة ومنظمة الصحة العالمية، وهو عبارة عن مشروع معاهدة 
دوليـــة يدعـــون مـــن خالهـــا لمســـاعدة دول العالـــم فـــي مكافحـــة حاالت 
الطـــوارئ الصحية المســـتقبلية مثل جائحة كورونـــا، كما تهدف المعاهدة 
لتعزيز قدرة دول العالم على الصمود أمام األوبئة المســـتقبلية من خال 
نظم تحذير أفضل ومشاركة البيانات واألبحاث وعمليات اإلنتاج وتوزيع 
اللقاحات واألدوية والفصوحات ومعدات الوقاية الشخصية؛ وبناء هيكل 
صحـــي دولي أكثر صابـــة يوفر الحمايـــة لألجيال المقبلـــة، والتأكيد بأن 
صحة البشر والحيوانات والكوكب مرتبطة كافة ببعضها البعض؛ وينبغي 
أن يؤدي ذلك إلى تقاســـم المسؤولية والشـــفافية والتعاون الدولي. ومن 
أبـــرز الموقعين على مشـــروع المعاهدة المقترحة رؤســـاء كل من فرنســـا 
وألمانيا وبريطانيا واليونان والبرتغال ورئيس المجلس األوروبي شـــارل 
ميشـــال ومدير منظمـــة الصحة العالميـــة تيدروس أدهانـــوم، لكن المقال 
لوحظ خلوه من مشاركة قادة دول مهمة في مجموعة العشرين، والسيما 

الواليات المتحدة وروسيا والصين واليابان والهند والبرازيل.
ويعتـــرف الموقعـــون على النـــداء ضمنيًا بأن جائحة كوفيد - 19 كشـــفت 
نقـــاط ضعـــف الـــدول وانقســـاماتها، مـــا يســـتدعي إنشـــاء قيـــادة عالمية 
تســـتطيع التأهـــب للجوائـــح القادمة وصوالً لتحقيق نظـــام صحي عالمي 
قوامـــه التضامـــن والعدالـــة والشـــفافية والشـــمول واإلنصـــاف وضمـــان 
وصـــول شـــامل وعـــادل إلـــى لقاحـــات وأدويـــة ووســـائل تشـــخيص آمنة 
وفعالة وميســـورة التكلفة للجائحة الراهنة والجوائح المستقبلية. ودون 
التقليـــل مـــن أهمية الدعوة لمعاهدة كهذه، فإن تســـاؤالت تفرض نفســـها 
هنـــا: هـــل كانت دول العالـــم بحاجة ألن تفتك بها جائحـــة بهذه الخطورة 
لتفكر بحاجتها لمعاهدة كتلك اآلن فقط لمواجهة الجوائح المســـتقبلية؟ 
أال تفـــي مهمـــات منظمـــة الصحة العالميـــة واالتفاقيات الصحيـــة الدولية 
بمثـــل ذلـــك التعاون وصـــد الجوائح اللذين نـــادى بهما مشـــروع المعاهدة 
الجديـــدة؟ فلماذا غار تفعيل تلـــك األدوات الدولية في مواجهة الجائحة 
الحالية؟ والحال ليســـت المعاهـــدات الدولية ما ينقـــص المجتمع الدولي 
لمواجهة التحديات المتنوعة؛ فلديه منذ الحرب العالمية الثانية عشرات 
المعاهدات الدولية، لكن معظمها بقي حبرًا في ظل غياب اإلرادة الدولية 

المشتركة الجادة لتنفيذها وطغيان المنازعات والخافات الدولية.

رضي السّماك

يقـــوم الكثيـــر من الناس بمبادرات إنســـانية وخيرية رائعـــة وراقية في مجتمعنا 
البحريني الصغير، وكذلك الحال نفسه با شك في جميع المجتمعات في العالم، 
فقـــد الحظت فـــي كل عام وقبل حلول شـــهر رمضان المبارك أن هـــذه المبادرات 
تكثر وتزيد والناس تتســـابق لفعل الخير وتوزيع الصدقات من مال وطعام على 

المحتاجين، فجزاهم هللا خير الجزاء.
والحقيقة، أنا شـــخصًيا من أكثر الداعمين لهذه المبادرات الطيبة وأشعر بالراحة 
واالطمئنـــان، إذ إنهـــا تنم عن معـــدن الناس الطيب، كما شـــاهدت أن الكثير منهم 
ال يدعمون الناس محلًيا فحســـب، بل خارج البحرين أيضا، حيث إن هناك أناســـا 
يعيشـــون فـــي ظروف صعبة جًدا وهم في بعـــض األحيان أولى من الناس الذين 
يعيشـــون على هذه األرض الطيبة وينعمـــون بخيراتها الكثيرة، صحيح أن هناك 
فقـــرا ولكن النســـبة قد تكون قليلة جدا لو قورنت ببعـــض الدول في العالم التي 
يعيش ســـكانها في فقر مدقع وظروف معيشـــية مأســـاوية صعبة للغاية يصعب 

وصفها.

أتمنـــى أن نـــرى أعداد المتبرعين تزيد يوًما بعد يوم وتكون هذه العادة الحســـنة 
متواصلة ومســـتمرة طوال العام وليس فقط خال هذا الشـــهر الفضيل، وال شك 
أن هذه العادات والممارســـات الرائعة ســـتزيدنا قوة وستزيد حب الناس، وترفع 
من رصيدنا في اآلخرة، وكذلك نسهم في زرع حب عمل الخير لدى أبنائنا، وبكل 
أمانة فإننا كلما كثفنا من هذه األعمال والصفات الحسنة فإن هللا سبحانه وتعالى 
ســـيزيدنا مـــن نعمـــه الكثيرة التي ال تعـــد وال تحصى، فقد أمرنا ســـبحانه وتعالى 
بمســـاعدة الفقراء والمســـاكين، وهناك العديـــد من اآليات القرآنية عن مســـاعدة 
الفقراء وجزاء مســـاعدة اآلخرين، وواجبنا تجاه المساكين، وجزاء الذي يساعد 
اآلخريـــن كمـــا أمر هللا عز وجل. ومن يســـاعد الفقراء والمســـاكين يبارك هللا في 
عمـــره وأوالده وأموالـــه وينفقها على الصحة والعافيـــة، وهذا بعض الجزاء الذي 
تحدثت عنه اآليات القرآنية، كما أمرنا الرسول صلى هللا عليه وسلم – بضرورة 
َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَســـاِكيِن  مســـاعدة اآلخرين كبارا وصغارا، قال تعالى “ِإنََّما الصَّ

َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها” )٦٠ التوبة(. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

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

فـــلل
Villas

أراضـي
Lands

مشاريع
Projects

مخططات
plan estate

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

بمختلف أنواعها وأحجامها
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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 
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

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

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

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

ALOWZI PLACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33600061  or  ASAD-69@HOTMAIL.COM 

M 4 Oil Manufacturing W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR & GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33663340  or  STEPAND@BATELCO.COM.BH 

Rome palace cafetaria 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 35325733  or  abuessa_123@yahoo.com 

THUNDERBOLT DOCUMENT CLEARENCE. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

Rasha electricals equipments 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39333110  or  RVD_HHH@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.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 

Pisgah Cleaning Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655253  or  GEORGE2099@GMAIL.COM 

ALSUQAYA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

UM WAQAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36333817  or  WAQASNAWAB@LIVE.COM 

Sunset sparkling laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66666461  or  NAZZARALI9@GMAIL.COM 

SAAD HUSSAIN QASEM ADVERTISING CO.S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(NURSERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33349517  or  SAADALYEMNEY@HOTMAIL.COM 

Highway Trends General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Bizcon Consultancy  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ADVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35010283  or  mpachisia@yahoo.com 

AHL AL TEEB COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33798981  or  AHLAMALQADHI5@GMAIL.COM 

AHL AL TEEB COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33798981  or  AHLAMALQADHI5@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39277797 

1991 laundry 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36366777  or  ABDULLAALBASTAKII@ICLOUD.COM

ELEVEN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32123332  or  speedone708@gmail.com 

MY PETS 
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
 suitably qualified applicants can contact

 17536617  or  MYPETS.WLL@GMAIL.COM 

MASTER CARE AIR CONDITION AND REFRIGIRATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39422081  or  MASTER.CARE@HOTMAIL.COM 

ALMERAH GENERAL TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  ALFWAZ101@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33224783  or  OMANCOM.BH@GMAIL.COM 

IMPACT GRAND CONSULTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813156  or  IMPACTMARKETING.ADV@GMAIL.COM 

TANWEER CARGO CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33592875  or  TANVEERK101@GMAIL.COM 

Saood Services Est. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39570953  or  SHOUHDY11@GMAIL.COM 

PERFECT SEVEN SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39334449  or  SALNAJEM567@GMAIL.COM 

Glass Point Trading & Manufacturing Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39466277  or  glasspointwll@gmail.com 

Vresto w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33628444  or  AHMED@CALO.APP 

American Middle Eastern Coaching and Accounting Inc.-Branch of a Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17722211  or  ROBERTHANSON@LIVE.COM 

DUBAI DAY TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533377  or  NEWIQRAATOWER@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

ALUMINIUM SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17290987  or  SHRIFAHMADI@GMAIL.COM 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17229824  or  ARJUN@DEVJI.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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 

ALLIED MIDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

ALLIED MIDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

SHAFIQ GLASS AND ART FRAMES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

ASRAR ALWADI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact

 17332617  or  INFO@ACORTEC.NET 

BIG MART  FOR GENERAL TRADING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

UJALA INTERIOR DESIGN - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33249930  or  AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM 

Pro Techno Cooling Maintenance and Trading company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 34065880  or  hibrains@yahoo.com 

Red Falcon for clothes trading Bahraini partnership co 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33334542  or  ANSARVPS@GMAIL.COM 

Blackwood Marble S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(FRONT OFFICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39000007  or  hr@imprensapress.com 

EMAN ABDUL SALAM FOR REAL ESTATE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17680509  or  umalooy.79@gmail.com 

ALBADAEA MECHANICAL CONTRACTING CO. s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36155512  or  SCORPION3181@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212216  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

Oasis Al bado Car Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33339560  or  AISHABADOO2015EM@GMAIL.COM 

MUHAMMAD SAGHIR CARGO HANDLING CO S.P.C Owned by MOHAMMAD SAGHIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33742114  or  MSG.SPCBH@GMAIL.COM 

Three stars for meat and poultry W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39244948  or  ABUSAJAD.MEATFRESH@GMAIL.COM 

Best line Logistics Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188849  or  HAJA@BESTLINELOGISTICS.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32243046  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

GS CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS .CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38020009  or  MOHD.H.NA@GMAIL.COM 

MADINA ATLASS FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39672580  or  89497.GANNF@GMAIL.COM 

TASMAY TRADING AND CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008077  or  REDAAHMED72@GMAIL.COM 

NEXGEN TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39303786  or  NEXGEN.BH@GMAIL.COM 

ARSENAL INTERIOR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955922  or  REDHA.ALSHOULAH@GMAIL.COM 

M SHAREEF ELECTRICAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35571450  or  MOHAMMEDSHAREF.HH@GMAIL.COM 

GARAGE A Y BRO CAR DYEING AND MECHANICS 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 37796727  or  ASEERALDARP@HOTMAIL.COM 

AZLANO BUSINESS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37177882  or  ASK@AZLANO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888675  or  ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  EMAHMOOD421@GMAIL.COM 

AGADIR DECORATION AND LANDSCAPING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33761989  or  SAIB.EQUIPMENT@GMAIL.COM 

SHOAIB FOR COMPUTER CONSULYANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701740  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM 

GT MARITIME & LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17737479  or  GLADWIN@GTMLGLOBAL.COM 

BHUIYAN FOOD STUFF CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35070785  or  BHUIYANFOODBH@GMAIL.COM 

OZARK CONSULTANCY & DESIGNING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33216382  or  MFAYYAZ.ACCA@GMAIL.COM 

GREEK PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36266442  or  UF12641@GMAIL.COM 

QABLI SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  QABLISERVICESBH@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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 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 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM 

Alshehab ALUMINIIUM  Workshop S.P.C Owned by MOHAMED HASAN ABDUL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785708  or  ALSHEHABALUMINIUM@GMAIL.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33342299  or  supersteelwll@gmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

MAKANI BOX RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  boxitonline@gmail.com 

International Security Services Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

ALHAMMALI SALE TRADE OF CLOTHING, FOOTWEAR, APPAREL ACCESSORIES, AND LEATHER ARTICLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33404644  or  ALH312321@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 

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 

Dose Cafe Food & Beverage Service Activities Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000990  or  BESHARA.ABDU@GMAIL.COM 

Foodex restaurent w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33883638  or  FOODEX1RESTAURANT@GMAIL.COM 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

YOUSIF MANSOOR ALI RADHI ( THRWAT THEGAM - 8116 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39457197  or  YUSUFMANSOOR20115@HOTMAIL.COM 

DREAM LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33343567  or  CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

HIGGLO for business support services co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32299843  or  CHMUZAMMAL1122@GMAIL.COM 

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

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39394238  or  XTRIMBAHRAIN@GMAIL.COM 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

Wadi mehar decor S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33760218  or  ABDULSHAKUR3915@GMAIL.COM 

NOBLE CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  BOOKKEEPER GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 37752493  or  PRIMENOBLE.BH@GMAIL.COM 

NOBLE CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 37752493  or  PRIMENOBLE.BH@GMAIL.COM 

ANTIBES SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 66900066  or  FAISAL@ICARUSMANAGEMENT.CO 

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

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 32203936  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36650780  or  ALDOSERIICC@GMAIL.COM 

AHMED ABDULLAH FIXING AND REMOVING OF ADVERTISEMENT BOARDS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33051349  or  AHMADBH811@GMAIL.COM 

AHMED ABDULLAH FIXING AND REMOVING OF ADVERTISEMENT BOARDS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33051349  or  AHMADBH811@GMAIL.COM 

AL MEEZAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33310257  or  AFRIDI302@GMAIL.COM 

SHOAIB FOR COMPUTER CONSULYANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701740  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM 

BILLIONAIRE ENTERTAINMENT AND MARKERTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33249930  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33249930  or  ABBASTARIQ@GMAIL.COM 

ABDULJALIL ALI ABDULLA ALI (REHAB ALKHAIR / 12179 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39607728  or  THE-BLACK177@HOTMAIL.COM 

MOHAMED SADEQ AHMED KADHEM/LABABH/5806/ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39061730  or  ALJUMA99@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

DANAT AWAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

DANAT AWAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

DANAT AWAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

TRUE NORTH INTERNATIONAL FOR FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34113333  or  M36555561@GMAIL.COM 

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

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

Ruyan Commercial Centre W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731316  or  TAHERA76@HOTMAIL.COM 

INTERNATIONAL AGENCIES COMPANY LTD 
has a vacancy for the occupation of

  BRANCH MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727662  or  Personnel@intercol.com 

PLANET FASHIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17223689  or  layla@haridasp.com 

MOON PLAZA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39001283  or  SADEQ.ALBAHARNA@GMAIL.COM 

MOON PLAZA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39001283  or  SADEQ.ALBAHARNA@GMAIL.COM 

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Bahrain Tanks 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

Turk Excavation Company B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

Min zaman restaurant and cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77077709  or  saju@falkhor.com 

MANNAI TRADING & CONTRACTING S.P.C - CONTRACTING DIVISION 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

JANAN GOLD SMITH 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17244548  or  ALIAFANDI@YAHOO.COM 

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

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

FALAH MOHAMMED ALQAHTANI EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17775853  or  FALAH.Q11@GMAIL.COM 

NIDUKKI TRADING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731648  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  PLUMBER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

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

BAHRAIN ENGINEERING & TRADING CO. )BETCO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36858085  or  khalilnass.bh@gmail.com 

INTERNATIONAL BECHTEL CO. LTD. 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125158  or  faisal@alrafaei.com 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

ALTHAWADI ELECTRICAL & MECHANCAL EST 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700114  or  althawadifinance@batelco.com.bh 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh 

MAHMOOD ABDULRAHIM ABDULLA ABDULQADER 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39658177  or  MAHMODTX@BATELCO.COM.BH 

ZOOM LIGHT ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39939951  or  YSUBAIE@HOTMAIL.COM 

MUSHIRA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39847650  or  AAALSABEAI@GMAIL.COM 

SKENAR FOR  Trade Sale of Electrical and electronic Household ap 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39732969  or  MASHALLA1616@GMAIL.COM 

ARAB FINANCIAL SERVICES CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17290333  or  ADIL.ALHOORI@AFS.COM.BH 

KHALID MOHAMMED KHALIFA ALBUFALAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39862932  or  bh2004_1@hotmail.com 

SUPER ALMANAR CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555535  or  ahmed.mahdi1985@gmail.com 

ALTASAHEL SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17754659  or  silver@batelco.com.bh 

SILVER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696228  or  silver@batelco.com.bh 

ABU ALBANAT SWEETS & PICKLES FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17292919  or  SALAH.MOHD.MAHMOOD@GMAIL.COM 

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

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17358100  or  ashraf.nour@bh.yokogawa.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

MBCON construction  Est 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17665458  or  mbcbahrain@gmail.com 

TAYLOS GIFTS CENTRE COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17347228  or  TAYLOSCENTRE@OUTLOOK.COM 

Aramitha For Fixing And Removing Of Advertisement Boards - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39609056  or  ALDAR76@HOTMAIL.COM 

MOON STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMAHBOOB VIDEO 
has a vacancy for the occupation of

  VIDEO EQUIPMENT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33178878  or  NOORA407@HOTMAIL.COM 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

HAIFA ALTAMIMI 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33003655  or  JAAALSABEAI@HOTMAIL.COM 

ALABBASI LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36882336  or  AHAMEEDG65@GMAIL.COM 

ALTAITOON KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344787  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

ALUSERV MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  DIR, INDUSTRIAL SECURITY & SAFETY 
 suitably qualified applicants can contact

 17830002  or  mjaleel@harsco.com 

AL JASSIM LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36626655  or  BHR8888@GMAIL.COM 

DELMENA CITY CONTRACTING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382343  or  delmenahr@gmail.com 

DANIAL TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250526  or  IMPERIALSCRAP@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOOD STUFF FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466330  or  ACCOUNTS@UNIVERSAL.BH 

SANJEEDA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17215099  or  ALBAHARNA56@GMAIL.COM 

Golden Galaxy Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39139349  or  AAR74_2008@HOTMAIL.COM 

Al Ameen Transport 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722778  or  ALAMEEN1@BATELCO.COM.BH 

AYAH FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39418444  or  MAHER.M.ALMULLA@GMAIL.COM 

AMERICAN HOME 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783222  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  h.almatrook@adco.bh 

TOURISM SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17541120  or  tourismserv@gmail.com 

Riyad alaali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39666541  or  RIYADHCARPENTRY@GMAIL.COM 

Al banaeen aluminium workshop 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39635370  or  HUSSAINFAREED@OUTLOOK.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

ALKHAIR trading and AGRICULTURAL co, s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17697881  or  LAYLA@ALKHAIRAGRI.COM 

BLUE GATE AlC AND REFRIGERATION WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777728  or  SAMIRA.APPLE@GMAIL.COM 

ICE TOWN Juices 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39418444  or  UMNAYAF.MOHAMED@GMAIL.COM 

WALKERS LIVE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36009661  or  ALYARMOOK1@HOTMAIL.COM 

RAGHAD JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36951666  or  raghadjewellery@gmail.com 

MODERN WOOD WORKS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466778  or  MWWBAH@BATELCO.COM.BH 

AL KARAMA GRILL CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.COM 

KAINAT MAINT .EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

ALLIED MIDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

TREE OFLIFE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33506525  or  NAJ72_6@HOTMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of
  FOREMAN ELECTRICAL WORKS 

 suitably qualified applicants can contact
 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

SEASON INTERNATIONAL TRADING AND INDUSTRIES COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ASNAAM AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33180190  or  saso.bah@gmail.com 

RITAJ ALNOOR CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 33833886  or  BUSINESS3348@GMAIL.COM 

COSMO PESTCON TROL CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17585336  or  zawan.alorrayed@aqualisbraemar.com 

ROLAF RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34156666  or  Siajpayyoli3@gmail.com 

Elite Crystal Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464719  or  hussain.mansoor@engie.com 

Spectrum Gate cleaning Est. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39246909  or  HAMED71BH@GMAIL.COM 

LINKUS CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760816  or  MIRAJ.ELECTRIC@GMAIL.COM 

EBTHAL ALBADO SUPARMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77160001  or  KEFAYAA69@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 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 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 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 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 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 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

MARWA FOR SERVICE ACTIVITIES RELATED TO PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39402131  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

I DO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 38836660  or  info@danatbh.com 

ARSALAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39092475  or  ASMASHAH332211.MS@GMAIL.COM 

AL KINDI SPECIALISED HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39609092  or  INFO@ALKINDIHOSPITAL.COM 

HAIR CART GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BANKING SECTOR TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 39446755  or  HOMECARTBH@HOTMAIL.COM 

FANTASTIC CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39446755  or  HOMECARTBH@HOTMAIL.COM 

MAROON ALRAS VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33640616  or  a.alzaki79@gmail.com 

ABU NABEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 35171912  or  public2016@hotmail.com 

ABU NABEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35171912  or  public2016@hotmail.com 

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

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

WB Holding Company S.P.C and is owned by Waleed Qassim Bangash 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (INTERNATIONAL RELATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 77120180  or  WBANGASH321@GMAIL.COM 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.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 

BRONZ GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

RADHWAN BAKARY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39432349  or  RADHWANBAKERY@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400007  or  ALTASHANI123@HOTMAIL.COM 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact
 17246808  or  METEE@METEEBAH.COM 

DIVYA FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

FONTANA INTERNATIONAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39664299  or  salman.cr75542@hotmail.com 

SMART LOOK GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39664299  or  SALMAN.91@HOTMAIL.COM 

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

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17564050  or  mohammed.alasfour@kaefer.com 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

Eagle for Safe and Security  S.P.C.
has a vacancy for the occupation of

SECURITY GUARD 
suitably qualified applicants can contact
17270140  or  alialtmimi@yahoo.com

BURJ MOHAMMED ELECTRONIC
has a vacancy for the occupation of

SALES REPRESENTATIVE 
suitably qualified applicants can contact

34169404  or  MUHAMMADHEDAYATALLAH@GMAIL.COM
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كـــرر فريـــق األهلـــي نتيجـــة الفـــوز على 
نظيـــره المنامـــة بنتيجـــة )69/78( فـــي 
المبـــاراة النهائيـــة الثانيـــة لـــدوري زيـــن 
ألنديـــة الدرجـــة األولى لكرة الســـلة في 

المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة.
وبذلـــك حافـــظ األهلـــي بقيـــادة مدربه 
أحمد جـــان على لقبـــه للموســـم الثاني 
علـــى التوالـــي وحقـــق اللقـــب للمرة 19 
بـــكأس  بعدهـــا  ليتـــوج  تاريخـــه،  فـــي 
المركـــز األول والميداليات الذهبية من 
ِقبـــل رئيس وأعضاء االتحاد البحريني 
المنامـــة  تقلـــد  فيمـــا  الســـلة،  لكـــرة 
وفريـــق  الثانـــي،  المركـــز  بميداليـــات 
النجمـــة بميداليات المركز الثالث. وبرز 
فـــي صفـــوف األهلي محترفـــه هاريس 
بتســـجيله )33 نقطة(، هشـــام ســـرحان 
وفـــي  ثالثيـــات،   6 منهـــا  نقطـــة(   29(
المنامة حسن نوروز )20 نقطة(، كالرك 

)16 نقطة(.

الربع األول

خطف فريق األهلي األفضلية في الربع 
األول من خالل الدقائق األخيرة بفضل 
لهشـــام  بالثالثيـــات  الهجوميـــة  القـــوة 

سرحان وهاريس من تحت الحلق.
البداية كانت متساوية بينهما ومتقاربة 
إال أن المنامـــة بعـــد نقاط حســـن نوروز 
ومحمد حسين وكالرك وقع في أخطاء 
التســـجيل،  عـــن  وصيـــام  واســـتعجال 

ليوســـع األهلـــي الفارق لصالحه بشـــكل 
تدريجي )13/26(.

الربع الثاني

انقلبت األمور رأًسا على عقب، وحقق 

المنامـــة عودة قويـــة للغاية من خالل 
الحلـــق  مـــن تحـــت  بـــرز  الـــذي  كالرك 
باإلضافـــة لتصويبـــة ثالثيـــة وثالثيـــة 
بفـــارق  الربـــع  لينهـــي  أيًضـــا  نـــوروز 
نقتطين، أمام أداء متواضع للغاية في 

الجانـــب األهـــالوي دفاعًيـــا وهجومًيا 
رغـــم مســـاعي العبه هاريس وهشـــام 
ســـرحان ورغم الوقتين المستقطعين 
الـــذي لجـــئ إليهـــا مدربـــه أحمـــد جان 

لتصحيح األوراق )38/36(.

الربع الثالث

مـــن  قويـــة  انطالقـــة  األهلـــي  حقـــق 
خـــالل الدقائـــق األولـــى بنقـــاط ميثـــم 
جميل داخـــل وخارج القـــوس وأحمد 
الـــدرازي وهشـــام أمـــام نقطتين فقط 
لنـــوروز وســـط إضاعة كـــرات عديدة. 
األهلـــي أمطر شـــباك المنامة بثالثيات 
هشـــام وهاريس ليعـــود المنامة بعدها 
بثالثيات كمبس ونوروز ونقاط أحمد 
ســـلمان واقتحامات محمد أمير تحت 

الحلق )55/63(.

الربع األخير

نجـــح المنامة في الدقائـــق األولى من 
تقليـــص الفـــارق لســـت نقـــاط بنقـــاط 
محمـــد أميـــر وثالثيـــة أحمـــد ســـلمان 
وســـط أداء مشـــدود بينهمـــا وكـــرات 
ســـار   .)60/66( وضائعـــة  طائشـــة 
الفريقـــان بنفـــس المنـــوال مـــن حيـــث 
الحلـــق  تحـــت  مـــن  النقـــاط  تســـجيل 
لنـــوروز ومحمد أمير وثالثية لكمبس، 
ونقـــاط هاريس وثالثية ســـرحان في 
األهلـــي، ليحافـــظ األخير علـــى تقدمه 

وينهي اللقاء لصالحه.

فريق األهلي بطل دوري زين

الـــثـــانـــي وحـــافـــظ عــلــى لقبه الــنــهــائــي  الــمــنــامــة فـــي  كــــرر فـــــوزه عــلــى 

ما في كـالم ينقــال .. األهــلي بطــل األبطـــال
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تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــئون الشــباب، الرئيس 
الفخــري لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، تنطلق اليوم سباقات ختام الموسم 2020 - 2021 للقدرة في 

قرية البحرين الدولية للقدرة والتي سينظمها االتحاد الملكي.

الدوليـــة  الســـباقات  اليـــوم  وســـتقام   
كـــم  و100  كـــم   120 لمســـافة  التأهيليـــة 
محليـــة  تأهيليـــة  ســـباقات  إلـــى  إضافـــة 

لمسافة 40 و80 كم.
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  ووقـــف   
وســـباقات القدرة على الجاهزيـــة الكاملة 
مـــن خالل الفحص البيطري الذي شـــهدته 
القرية وســـط حضور واســـع من الفرســـان 
والجياد المشـــاركين في الســـباقات، التي 
من المؤكد أن تشهد منافسة قوية وإثارة 
محتدمة بين المشـــاركين في ظل سعيهم 

إلنهاء السباق في الصدارة.
 وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة حرصـــه علـــى تقديم كامـــل الدعم 
مواصلـــة  فـــي  والفرســـان  لالســـطبالت 

تحقيـــق رؤية تطويـــر رياضـــة القدرة في 
والفرســـان  االســـطبالت  إن  إذ  المملكـــة، 
يعتبـــرون العامـــل الرئيـــس والمكمـــل فـــي 

مواصلة النهوض بهذه الرياضة العريقة.
 وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن هـــذا الســـباقات تعتبـــر واحدة 
من أهم الســـباقات على مســـتوى الموسم، 
خصوًصا أن جميع االســـطبالت والفرسان 
كافـــة  الجيـــاد  تفاصيـــل  علـــى  ســـتتعرف 

وتأمل أن تنهي الموسم بأفضل طريقة.
 وقال سموه “حرصنا على توجيه االتحاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
بتنظيم ســـباق ختام الموســـم، الذي يأتي 
امتـــداًدا للتعـــاون الوثيق مع االســـطبالت 
والفرســـان والحـــرص علـــى دعمهـــم وأن 

هذه السباقات ســـتكون في غاية األهمية 
للجميـــع، ومـــن المؤكد أن تشـــهد ســـرعات 
عالية ومنافسة قوية على تحقيق المراكز 
المتقدمـــة”.  وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن االتحـــاد الملكـــي 
للفروســـية وســـباقات القدرة برئاسة سمو 
الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة وكافة 
اللجـــان والحـــكام بذلـــوا جهود بـــارزة في 
الفترة الماضية حتـــى الوصول إلى نجاح 
موســـم آخر يضاف إلى سلسلة النجاحات 
التـــي تحققت فـــي الفتـــرة الماضية، وهو 
ما ينعكس على تحقيـــق النتائج المتميزة 
لرياضة القدرة في المشاركات الخارجية.

 ورحـــب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بكافـــة المشـــاركين في الســـباقات 
التأهيليـــة والمحليـــة اليـــوم متمنًيـــا لهـــم 
دوام التوفيـــق والنجـــاح وتقديـــم أفضـــل 
مشـــيدا  الســـباقات،  فـــي  المســـتويات 
ســـموه بجهـــود اللجان والحـــكام واالتحاد 
الذي ســـعى دائمـــا إلى تميـــز بطوالته منذ 
الســـباق األول، وهـــذا لم يأت إال من خالل 

االستعداد المبكر والجيد لكافة السباقات. 

  الزعبي: نتطلع لنجاح جديد

 أكـــد المديـــر التنفيـــذي لالتحـــاد الملكـــي 
للفروســـية وسباقات القدرة حيدر الزعبي 
أن االتحاد وبتوجيهات من رئيس االتحاد 
ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة 
بأفضـــل  الموســـم  إخـــراج  علـــى  حريـــص 
صورة تنظيمية والجميع ســـيبذل قصارى 
جهده إلســـدال الستار على نجاح الموسم 

2020/2021 بإقامـــة الســـباقات األخيـــرة 
للموسم اليوم.

 وأوضـــح الزعبي أن االتحـــاد حرص على 
تجهيـــز القريـــة بأفضـــل صورة مـــن خالل 
سلســـلة من االجتماعات لكافة اللجان في 
الفتـــرة الماضية، وحرص الحكام واللجان 
األخـــرى علـــى مضاعفة الجهود لتســـجيل 
نجاح جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات 

التي تحققت في سباقات القدرة.
 وأشـــار الزعبـــي إلـــى أن الجميـــع جاهـــز 
النطالق الســـباقات اليوم وسط إجراءات 
تطبيـــق  فـــي  الجميـــع  مـــن  احترازيـــة 
التعليمـــات الصحية الصـــادرة من الجهات 
الرســـمية حول فيـــروس كورونـــا “كوفيد 
- 19” بعـــد أن أجـــرى االتحـــاد فحوصـــات 
لكافـــة الموجوديـــن فـــي القريـــة باليومين 

الماضيين.

  الفحص البيطري

 وأقيم في قريـــة البحرين الدولية للقدرة 
الفحـــص البيطري بإشـــراف لجنـــة الحكام 

وســـط تطبيق مميز لإلجـــراءات الصحية 
تفادًيا لفيروس كورونا “كوفيد - 19”.

  مراحل السباقات

 ســـيقام ســـباق مســـافة 120 كـــم علـــى 4 
أحمـــر(  )لـــون  األولـــى  المرحلـــة  مراحـــل: 
لمســـافة 40 كـــم، المرحلـــة الثانيـــة )لـــون 
أزرق( لمســـافة 30 كـــم، المرحلـــة الثالثـــة 
)لـــون أخضـــر( لمســـافة 30 كـــم، المرحلـــة 

الرابعة )لون أصفر( لمسافة 20.
 مراحل ســـباق مســـافة 100 كـــم: المرحلة 
كـــم،   40 لمســـافة  أحمـــر(  )لـــون  األولـــى 
المرحلـــة الثانيـــة )لـــون ازرق( لمســـافة 30 
كـــم، المرحلة الثالثة )لون أخضر( لمســـافة 
30 كـــم.   مراحـــل ســـباق مســـافة 80 كـــم: 
المرحلـــة األولـــى )لـــون أحمر( لمســـافة 40 
كم، المرحلـــة الثانية )لون أصفر( لمســـافة 
أصفـــر(  )لـــون  الثالثـــة  المرحلـــة  كـــم،   20

لمسافة 20 كم.
 مراحـــل ســـباق 40 كـــم: المرحلـــة األولـــى 

)لون أحمر( لمسافة 40 كم.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

جانب من الفحص البيطري

تغطية - اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد: حريصون على مواصلة تحقيق رؤية تطوير رياضة القدرة
الــدولــيــة الــبــحــريــن  قــريــة  ــي  ف والــمــحــلــيــة  ــة  ــي ــدول ال التأهيلية  الــســبــاقــات  ــوم  ــي ال

حيدر الزعبي

علي مجيد

فريق المنامة وصيف البطل

النجمة في المركز الثالث



بحضـــور رئيـــس الهيئـــة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
ونائب رئيـــس المجلس األعلى للبيئة نائب 
رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد للفروســـية 
وســـباق الخيـــل ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن 
المحافظـــة  ومحافـــظ  خليفـــة،  آل  راشـــد 
الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي آل 
خليفة، نظـــم النادي عصر أمس الســـباق الـ 
23 لهـــذا الموســـم، الـــذي أقيـــم علـــى كأس 
ســـمو الشـــيخ فيصل بـــن راشـــد آل خليفة، 
وكأس ســـمو الشـــيخ عيســـى بن فيصل بن 
راشد آل خليفة، وكأس شركة غاز البحرين 
الوطنيـــة “بنـــا غـــاز”، وكأس هيئـــة رعايـــة 
شـــؤون الخيل وكأس المحافظة الجنوبية 
وكأس المرحوم حســـن بن صالح الرويعي، 
علـــى مضمار ســـباق النـــادي بمنطقـــة الرفة 
بالصخير.وحضر الســـباق عدد من أصحاب 

السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق.
وأشاد سمو محافظ الجنوبية بالمستويات 
المتطورة التي تشـــهدها رياضة الفروســـية 
وســـباقات الخيـــل بمملكـــة البحريـــن نظير 
الرعايـــة والدعم الالمتناهي الذي تلقاه من 
لـــدن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، منوهـــًا بـــأن 
توجيهـــات جاللته المســـتمرة أســـهمت في 
تعدد نشـــاطات هذه الرياضـــة والتي تؤكد 
مكانة البحريـــن وريادتها في الحفاظ على 
هـــذه الرياضـــة األصيلة، مثنيًا ســـموه على 
اهتمـــام وتشـــجيع صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، المتواصل للرياضة 
الرائـــدة مـــن خـــالل الدعم الـــذي يحظى به 

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة تتويج ســـمو محافظ 
الجنوبية للفائزين على شـــرف كأس بطولة 
المحافظـــة الجنوبيـــة ضمـــن ســـباق أقيـــم 
في نادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل 
امـــس وذلـــك للموســـم الثالـــث والعشـــرين 
علـــى مضمار ســـباق النـــادي بمنطقـــة الرفة 

بالصخير.
كمـــا أشـــاد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة 
بالجهود التي بذلها المســـؤولين بنادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل في 
ســـبيل إنجـــاح تنظيـــم الســـباق ال23 
المحافظـــة  كأس  علـــى  أقيـــم  الـــذي 
الجنوبيـــة وكذلـــك بالمســـتويات التي 
شهدتها أشـــواط السباق، معربًا سموه 

عن تهانيه لكافة الفائزين.
وشـــهد الســـباق تفوق الجياد المرشحة في 
أغلـــب األشـــواط وأقواها الشـــوط الســـابع، 
الذي أقيم على كأس ســـمو الشـــيخ فيصل 
بـــن راشـــد آل خليفـــة والمخصـــص لجيـــاد 
الدرجـــة األولـــى “مســـتورد” مســـافة 1600 
بمشـــاركة  دينـــار   12000 والجائـــزة  متـــر 
المســـافات  جيـــاد  أقـــوى  مـــن  مجموعـــة 
المتوسطة، إذ تمكن الحصان المرشح “باي 
الين” مـــن تأكيد جدارتـــه وتفوقه بتحقيق 

فوزه الثالث هذا الموسم.
كأس  علـــى  أقيـــم  األول  الشـــوط  وكان 
الرويعـــي  صالـــح  بـــن  حســـن  المرحـــوم 
العربيـــة  البحريـــن  لخيـــل  والمخصـــص 
متـــر   1200 مســـافة  )الواهـــو(  األصيلـــة 
والجائزة 1500 دينار، واســـتطاع الحصان 
المرشح األول “كحيالن عافص 1695” من 

تأكيد تفوقه وحسم الفوز لصالحه.
وأقيـــم الشـــوط الثانـــي علـــى كأس ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن فيصـــل بـــن راشـــد آل 
خليفـــة للفئـــة الثانيـــة مـــن جيـــاد الدرجـــة 
األولـــى “نتـــاج محلـــي” مســـافة 1600 متر 
والجائزة 3000 دينار، واســـتطاعت الفرس 
بطلـــة االنتـــاج المحلـــي “صابرينـــا” تأكيـــد 

تفوقها مجدًدا.
وأقيـــم الشـــوط الثالـــث علـــى كأس هيئـــة 
رعاية شـــؤون الخيل لجياد ســـباق التوازن 
2200 متـــر والجائـــزة  “مســـتورد” مســـافة 

“بـــورت  الحصـــان  وتمكـــن  دينـــار،   3000
دوغـــالس” مـــن تحقيـــق فـــوزه الثاني على 

التوالي.
وأقيم الشـــوط الرابع على كأس شركة غاز 
البحريـــن الوطنيـــة “بنـــا غاز” لجياد ســـباق 
التـــوازن “نتـــاج محلي” مســـافة 2200 متر 
والجائزة 2000 دينار، واســـتطاع الحصان 
المخضـــرم “غود نيـــوز” من اســـتعادة نغمة 

االنتصارات.
وأقيم الشـــوط الخامس على كأس شـــركة 
غـــاز البحريـــن الوطنيـــة “بنـــا غـــاز” لســـباق 
جياد التوازن “مستورد” مسافة 1200 متر 
مستقيم والجائزة 3000 دينار، وشهد فوًزا 

الفًتا للفرس “عسل”.
كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  وأقيـــم 
المحافظة الجنوبية لجياد الدرجات الثالثة 
والرابعة والمبتدئات “نتاج محلي” مســـافة 
1600 متر والجائـــزة 6000 دينار، وجاءت 

النتائج متوقعة بفوز الحصان “إمورتال”. 

التتويج

وتسلم ســـمو الشيخ عيســـى بن سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة كأس الشـــوط الســـابع من 
ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفة 
بعـــد فوز جواد ســـموه “باي الين” إلســـطبل 
العاديـــات بالمركـــز األول، فيمـــا قدم ســـمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
كأس المحافظـــة الجنوبية إلى محمد خالد 
عبدالرحيم، وقدم ســـمو الشيخ عيسى بن 
فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفـــة كأس ســـموه 
إلى حســـن مفرح العجمي، كمـــا قام المدير 
العـــام للشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة بشـــركة 
بنـــا غاز أحمد الكعبـــي بتقديم كأس بنا غاز 
للشوط الرابع إلى المضمر الفائز ألن سميث 
وكأس بنا غاز للشـــوط الخامس إلى المالك 
الفائـــز إبراهيـــم العفـــو، فيمـــا قدم يوســـف 
العيســـى الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة رعايـــة 
شـــؤون الخيـــل كأس الشـــوط الثالـــث إلـــى 
حسن مفرح العجمي، كما قدم نسيم حسن 
الرويعـــي كأس المرحـــوم حســـن بن صالح 
الرويعي إلى المضمر الفائز عبدهللا كويتي.

اليوم السباق 24

هـــذا وينظم النـــادي فـــي الثانيـــة والنصف 
مـــن بعـــد ظهر اليوم الســـبت الســـباق الـ 24 
لهـــذا الموســـم، الـــذي ســـيقام علـــى كؤوس 
وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة وكأســـي 

بيـــت التمويل الكويتي وكأس نادي راشـــد 
للفروسية.

وســـيقام الشـــوط األول علـــى كأس نـــادي 
لخيـــل  الخيـــل  وســـباق  للفروســـية  راشـــد 
البحريـــن العربيـــة األصيلـــة المســـجلة فـــي 
“الواهو” مسافة 1200 متر والجائزة 2000 

دينار.
ويقـــام الشـــوط الثانـــي علـــى كأس وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة لجيـــاد ســـباق 
التـــوازن “نتـــاج محلي” مســـافة 1800 متر 

والجائزة 2500 دينار.
ويقـــام الشـــوط الثالـــث علـــى كأس وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة لجيـــاد “نتـــاج 
محلي” مســـافة 2200 متر والجائزة 2500 
دينـــار. ويقـــام الشـــوط الرابـــع علـــى كأس 
الشـــباب والرياضـــة لجيـــاد  وزارة شـــؤون 
ســـباق التوازن “نتاج محلي” مسافة 1000 

متر مستقيم والجائزة 2500 دينار.
 ويقـــام الشـــوط الخامس علـــى كأس بيت 
التمويـــل الكويتـــي لجيـــاد ســـباق التـــوازن 
مســـتقيم  متـــر   1000 مســـافة  “مســـتورد” 

والجائزة 3000 دينار.
ويقام الشـــوط الســـادس علـــى كأس وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة لجيـــاد ســـباق 
متـــر   1800 مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن 

والجائزة 2500 دينار.
ويقام الشـــوط الســـابع واألخيـــر على كأس 
بيت التمويل الكويتي لجياد سباق التوازن 

مسافة 1400 متر والجائزة 4000 دينار.

سمو الشيخ خليفة بن علي خالل مراسم التتويج سمو الشيخ عيسى بن سلمان أثناء التتويج سمو الشيخ عيسى بن سلمان

سمو الشيخ عيسى بن سلمان وسمو الشيخ خليفة بن علي مع كبار الحضور

سمو الشيخ عيسى بن سلمان وحديث مع سمو الشيخ خليفة بن عليسمو الشيخ عيسى بن سلمان في مقدمة الحضور بالمنصة الرئيسية

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

سمو محافظ الجنوبية يسلم كأس المحافظة للفائز 
سمو الشيخ عيسى بن سلمان وسمو الشيخ فيصل بن راشد وسمو الشيخ خليفة بن علي يشهدون السباق 23

أشـــار المدرب المســـاعد لنادي باربار لكرة 
اليـــد حســـن النشـــيط إلـــى أن فريقـــه لـــم 
يظهـــر بالمســـتوى المطلوب فـــي المباراة 
النهائية للدوري والتي خسرها البنفسج.

وقال النشـــيط لـ “البالد سبورت”: البداية 
كانت جيدة حتى منتصف الشوط األول، 
الذي شـــهد تقدمنا بفـــارق هدف )7/8(، إال 
أن الفريق أنهى الشـــوط متخلًفا بفارق 5 
أهداف، وفي الشوط الثاني سعى العبوه 
للعودة في المباراة بتغيير طريقة الدفاع 
ولكن الجانب الهجومي لم يكن بالفعالية 
المجاورة، إضافـــة لتوفق حارس النجمة 

محمد عبدالحسين.
وبين النشـــيط أن أداء باربار شابه اللعب 
الفردي في غالبيـــة فترات المباراة وعدم 
المرمـــى،  أمـــام  واالســـتعجال  التركيـــز 
إضافـــة األخطاء الفنيـــة وغياب التوفيق 
عند مركز الحراســـة والدفاع. موضًحا أن 

فريقـــه تأثر أيًضا من ناحيـــة اإلعداد منذ 
أن أنهى مواجهته الثانية أمام ســـماهيج، 
وســـعى لتأمين مباريـــات تجريبية إال انه 
لم ينجح بذلك، بخالف النجمة الذي لعب 
3 مباريـــات قوية أمام األهلي بالدور قبل 
النهائي وكانت بمثابة التحضير الصحيح 

للنهائي.
وأكـــد النشـــيط أن صفوف باربـــار تأثرت 
بعـــدم جهوزيـــة علـــي عبدالقـــادر؛ بســـبب 

أن محمـــود  كمـــا  اإلصابـــة،  مـــن  عودتـــه 
عبدالقادر لم يلعب ألنه يعاني من ألم في 

الظهر.
وختـــم النشـــيط تصريحـــه “طموحنا كان 
المركـــز األول ولكـــن الحمدللـــه علـــى كل 
حال، وسنســـعى التحضير بشـــكل أفضل 
وأقوى لبطولة الكأس ومعالجة األخطاء 
مـــن أجـــل تحقيـــق هـــدف المنافســـة في 

البطولة”.

حسن النشيط خالل مراسم التتويج

أكد سعيهم للتحضير بشكل أفضل وأقوى لبطولة الكأس
النشيط: هذه أسباب خسارة باربار بالنهائي

تنطلـــق اليـــوم الســـبت منافســـات الجولـــة 13 
لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز لكـــرة القدم 

للموســـم الرياضـــي 2021-2020، وذلك بإقامة 
3 مباريـــات. يلعـــب البديع مع الرفـــاع عند 5.05 

عصـــًرا على اســـتاد البحريـــن الوطني، ثـــم يلعب 
النجمة مـــع المحرق عند 7.40 مســـاًء على 

ذات االســـتاد. أمـــا المالكيـــة مـــع األهلـــي 
فيلتقيـــان عنـــد 6.30 مســـاًء على اســـتاد 

مدينة خليفة الرياضية.
 وتســـتكمل مباريـــات الجولـــة 13 يـــوم األحـــد الموافـــق 4 
أبريل الجاري بإقامة مباراتين على استاد الشيخ علي بن 
محمـــد آل خليفة: البســـيتين مع الرفاع الشـــرقي، المنامة 

مع الحد.
ا إلى صدارة الرفاع برصيد 31  ويشير ترتيب الدوري حاليًّ
نقطـــة، المنامـــة وصيًفا برصيد 23 نقطة، الرفاع الشـــرقي 
22، المحـــرق 18، الحـــد 18، األهلي 13، النجمة 12، البديع 
والمالكيـــة 10 نقاط لكل واحد منهما، فيما البســـيتين في 

المركز األخير بـ 8 نقاط فقط.

وبالعـــودة إلـــى مبـــاراة البديـــع والرفـــاع فإنها 
تجمـــع صاحـــب المركـــز األول الرفـــاع الذي 
يأمـــل بفـــوز جديـــد يقربه من حســـم اللقب 
أمـــام البديـــع الســـاعي للهـــروب مـــن منطقة 
الخطـــر. ويقـــود الفريقيـــن مدربـــان وطنيان: 
هشـــام الماحوزي مـــع البديع وعلي عاشـــور مع 
الرفـــاع.   وفـــي المبـــاراة الثانيـــة على 
المحـــرق  يســـعى  الوطنـــي،  االســـتاد 
لمواصلـــة سلســـلة نتائجـــه اإليجابيـــة 
المتتاليـــة حينمـــا يلعـــب أمـــام النجمـــة 
الذي تفوق عليه في القسم األول بقيادة المدرب الوطني 
خالـــد الحربـــان، لكن الحربان لم يســـتمر مـــع النجماويين، 
وســـتكون مباراة اليوم األولى للمدرب الوطني خالد تاج، 

فيما يقود المحرق المدرب الوطني عيسى السعدون. 
 وفي المباراة الثالثة، تبرز المواجهة بين المالكية واألهلي؛ 
كونهما يتنافســـان على االبتعاد من شـــبح الهبوط. ويقود 
الفريقيـــن مدربـــان وطنيان: موســـى مبـــارك مـــع المالكية 

وعلي صنقور مع األهلي.

ــدم ــق ال لـــكـــرة  ــاز  ــت ــم ــم ال ــد  ــم ح ــن  بـ نـــاصـــر  دوري 
3 مباريات في انطالق الجولة 13

ســمو محافــظ الجنوبية: رياضة الفروســية تشــهد مســتويات متطورة بفضــل رعاية ودعــم جاللة الملك

أحمد مهديعلي مجيد
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واشــنطن: ســنبحث تخفيــف العقوبــات بعد التــزام طهران

نووي إيران.. اجتماع دولي لتحريك المياه الراكدة

على الرغم من تمســـك وزير الخارجية 
اإليراني محمد جـــواد ظريف، بالقول: 
إن االجتمـــاع المزمـــع عقده فـــي فيينا 
الثالثـــاء المقبـــل بيـــن الـــدول المعنيـــة 
)ألمانيـــا وبريطانيـــا  النـــووي  باالتفـــاق 
وفرنســـا، فضـــال عـــن روســـيا والصين( 
سيبحث آلية رفع العقوبات عن بالده، 
أكـــدت الخارجيـــة األميركيـــة أن بحث 
مســـألة رفع العقوبات سيتم بعد عودة 
الســـلطات اإليرانية إلى التزاماتها في 
االتفاق المبرم مـــع الغرب العام 2015، 
الـــذي تراجعت عـــن العديد مـــن بنوده 

في األشهر الماضية.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجية نيد 
برايـــس فـــي بيـــان “لقـــد اتفقنـــا علـــى 
المشـــاركة في المحادثات مع شـــركائنا 
والصينييـــن  والـــروس  األوروبييـــن 
بشـــأن  المطروحـــة  القضايـــا  لتحديـــد 
العـــودة المتبادلة إلـــى االمتثال لخطة 

العمل الشاملة المشتركة مع إيران”.
أنـــه أوضـــح أن اإلدارة األميركيـــة  إال 
ال تتوقـــع انفراجـــة فوريـــة، مضيفا أن 

الوقت ال يزال مبكرا لهذا األمر.

كمـــا أضاف “ســـتكون هناك مناقشـــات 
صعبـــة في المســـتقبل. لكننـــا نعتقد أن 

هذه خطوة صحية إلى األمام”.
تلـــك المحادثـــات  أكـــد أن  إلـــى ذلـــك، 
العمـــل  ســـتتمحور حـــول مجموعـــات 
التـــي سيشـــكلها االتحـــاد األوروبي مع 
باقـــي المشـــاركين فـــي خطـــة العمـــل 
الشاملة المشتركة، بما في ذلك إيران.

األساســـية  القضايـــا  أن  إلـــى  ولفـــت 
التي ســـتتم مناقشـــتها هـــي الخطوات 
إيـــران  علـــى  يتعيـــن  التـــي  النوويـــة 

اتخاذهـــا من أجل العودة إلى االمتثال 
لشـــروط االتفـــاق النـــووي، وخطـــوات 
تخفيـــف العقوبـــات التـــي يتعيـــن على 
الواليـــات المتحـــدة اتخاذهـــا من أجل 

العودة إلى االمتثال.
وختـــم قائال “ال نتوقـــع حالًيا أن تكون 
هناك محادثات مباشـــرة بين الواليات 
هـــذه  خـــالل  مـــن  وإيـــران  المتحـــدة 
العمليـــة، رغـــم أن واشـــنطن منفتحـــة 

على ذلك”.
وأتـــت تلـــك التصريحـــات بعـــد أن أكد 

وقـــت  فـــي  أوروبيـــون  دبلوماســـيون 
ســـابق أمـــس أن وفديـــن مـــن طهـــران 
فيينـــا  إلـــى  سيســـافران  وواشـــنطن 
األســـبوع المقبل؛ لبحـــث جهود إحياء 
االتفـــاق النووي المبـــرم في 2015 بين 
إيـــران وقـــوى عالميـــة، دون أن يجروا 

محادثات مباشرة.
كمـــا أوضـــح مصـــدر دبلوماســـي رفيع 
بحســـب  األوروبـــي،  االتحـــاد  فـــي 
مـــا نقلـــت وكالـــة رويتـــرز أن كال مـــن 
“إيـــران والواليات المتحدة ســـتكونان 
فـــي المدينـــة نفســـها، لكـــن ليـــس فـــي 
أســـلوب  أن  نفســـها”، مضيفـــا  الغرفـــة 

الدبلوماسية المكوكية ستتبع.
وكان لقـــاء افتراضـــي عبـــر اإلنترنـــت 
جمـــع فـــي وقت ســـابق أمـــس ممثلين 
عـــن إيـــران والصين وروســـيا وفرنســـا 
أطـــراف  وهـــي  وبريطانيـــا،  وألمانيـــا 
اتفـــاق 2015 النـــووي، لبحـــث احتمال 
رجـــوع الواليات المتحـــدة إلى االتفاق 
النـــووي الـــذي شـــارف علـــى االنهيـــار، 
وكيفية ضمان تطبيقه على نحو كامل 

وفعال من األطراف كافة.

عواصم ـ وكاالت

منشأة نووية إيرانية

الرياض ـ أ ف ب

مـــن  موقفهـــا  الريـــاض  جـــددت 
التطبيـــع مـــع إســـرائيل، مؤكـــدة 
قبـــل  للعالقـــات  تطبيـــع  ال  أنـــه 
تحقيـــق إحـــراز تقدم فـــي عملية 
الفلســـطينيين  بيـــن  الســـالم 
الموقـــف  وهـــو  واإلســـرائيليين، 
ذاته الـــذي تبنته الســـعودية منذ 
العام 2002 في ما يعرف بمبادرة 
كان  والتـــي  العربيـــة  الســـالم 
أساســـاها حل الدولتين والقدس 

عاصمة لدولة فلسطين. 
وأفـــاد وزير الخارجية الســـعودي 
األميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان فـــي 
ان  ان  ســـي  شـــبكة  مـــع  مقابلـــة 
األميركيـــة ردا على ســـؤال ما إذا 
كانت هناك صفقة وشيكة لتطبيع 
العالقات بين المملكة وإسرائيل، 
أن إبـــرام أي صفقـــة حول تطبيع 
العالقـــات “يتوقـــف علـــى إحـــراز 
تقـــدم فـــي عمليـــة الســـالم بيـــن 

اإلسرائيليين والفلسطينيين”.
تطبيـــع  هنـــاك صفقـــة  أن  وذّكـــر 
منـــذ  الطاولـــة  علـــى  مطروحـــة 

العام 2002، وهي مبادرة السالم 
قبـــل  “وحتـــى  مضيفـــا  العربيـــة، 
ذلـــك، كانت لدينا المبادرة األولى 
التي قدمتها المملكة ســـنة 1982 
التطبيـــع  آفـــاق  والتـــي طرحـــت 
إســـرائيل  مـــع  والتـــام  الكامـــل 
للقضيـــة  عادلـــة  تســـوية  مقابـــل 

الفلسطينية”.
وأشـــار الوزيـــر الســـعودي إلى أن 
“تطبيـــع وضـــع إســـرائيل داخـــل 
المنطقـــة ســـيحقق فوائـــد هائلـــة 
للمنطقـــة ككل وســـيكون مفيـــدا 
واجتماعيـــا  اقتصاديـــا  للغايـــة، 

ومن منظور أمني”.

السعودية: ال تطبيع مع إسرائيل قبل السالم

واشنطن ـ أ ف ب

أعلنت الســلطات الصحية األميركية أمس الجمعة أن األشــخاص الذين تلقوا 
اللقاح ضد فيروس كورونا بشــكل كامل، سيســمح لهم بالســفر مجددا بشــرط 
اتخاذ إجراءات وقائية مثل وضع الكمامة والحفاظ على التباعد االجتماعي.

وأفـــاد المركـــز األميركـــي لمكافحة 
األمـــراض والوقاية منهـــا أنه يمكن 
اللقـــاح،  تلقـــوا  الذيـــن  لألشـــخاص 
الســـفر ضمن الواليات المتحدة من 
دون الحاجـــة إلـــى االلتـــزام بحجر 
ســـلبي  فحـــص  إظهـــار  أو  صحـــي 

لكوفيد - 19.
إلـــى األراضـــي  أمـــا الذيـــن يأتـــون 
األميركيـــة مـــن الخـــارج، فيتوجب 
عليهم إظهار نتيجة فحص ســـلبية 

قبـــل الصعـــود إلـــى الطائـــرة 
وإجراء فحص ثاٍن عند 

وااللتـــزام  الوصـــول 
فـــي  صحـــي  بحجـــر 
منهـــم  طلبـــت  حـــال 

الســـلطات المحليـــة ذلـــك، وفـــق ما 
جاء في بيان للمركز.

ووفق اإلجـــراءات الجديدة، يمكن 
للذين تلقوا اللقاح ويرغبون بالسفر 
المتحـــدة،  الواليـــات  خـــارج  إلـــى 
القيام بذلك من دون إجراء فحص 
كان  حـــال  فـــي  إال   ،19  - لكوفيـــد 
الفحـــص الســـلبي مطلوبـــا مـــن بلد 

الوصول.
روشـــيل  المركـــز  مديـــرة  وكانـــت 
والينســـكي أشـــارت فـــي إيجاز 
صحافـــي، إلـــى أن أكثـــر مـــن 
20 % مـــن البالغيـــن فـــي 
الواليات المتحدة تلقوا 

اللقاح بشكل كامل.

أميركا تسمح بالسفر بال قيود لمن تلقوا اللقاح

عواصم ـ وكاالت

قالت رئيســـة إثيوبيا ســـهلى ورق زودي: إن بالدها تســـتعد 
لعمليـــة المـــلء الثاني لســـد النهضة، مشـــددة على أن الســـد 
يمثـــل “حجـــر األســـاس” للتغلـــب علـــى الفقر وتحويـــل حياة 

المواطنين لألفضل.
وفي كلمة لها بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة 
اإلثيوبي أمس الجمعة، قالت زودي “حققنا الجولة األولى من 
ملء ســـد النهضة بعد التغلب على التحديات والضغوطات، 
لكـــن إثيوبيا مصممة على اســـتكمال بناء الســـد الذي يتطلع 
له جميع اإلثيوبيين ويمثل ركائز مســـاعي الدولة التنموية”. 
وقالـــت: إن “نهـــر أباي )النيل( وروافده تمثـــل إمكانات هائلة 
لإلصالح االقتصادي المســـتمر للشـــعب اإلثيوبي”، الفتة إلى 
أن “إثيوبيا فشلت في استغالل الموارد المائية للنهر وكذلك 
مواردهـــا الطبيعيـــة األخـــرى ألغـــراض اقتصاديـــة لســـنوات 
عديـــدة؛ بســـبب محدوديـــة القـــدرات والظـــروف اإلقليميـــة 
والدولية”.  إلى ذلك، توّجه وزير الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري، أمس الجمعـــة، إلى العاصمـــة الكونغولية كينشاســـا 
للمشـــاركة فـــي جولـــة مـــن المفاوضـــات حـــول ســـد النهضة، 
وذلـــك بناء علـــى الدعـــوة التي وجهتهـــا جمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطيـــة بوصفهـــا الرئيـــس الحالـــي لالتحـــاد اإلفريقي 

وبمشـــاركة وزراء الخارجية والري لكل من مصر والســـودان 
وإثيوبيا. وابتداء من اليوم الســـبت، يجتمع وزراء خارجية 
مصـــر وإثيوبيـــا والســـودان في كنشاســـا إلجـــراء محادثات 
بشـــأن سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه أديس أبابا على 

النيل األزرق.
وقال مســـؤولون في وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية: 
إّن االجتمـــاع الـــذي يســـتمر 3 أيـــام سيســـتضيفه الرئيـــس 
فيليكس تشيســـيكيدي الذي تولى رئاســـة االتحاد اإلفريقي 

الشهر الماضي.

ثالثـــي الثاني...واجتمـــاع  للمـــلء  تســـتعد  إثيوبيـــا 
جولة جديدة لسد النهضة.. وزير خارجية مصر إلى كنشاسا

دبي ـ العربية نت

لقـــي قيادي بـــارز فـــي ميليشـــيا الحوثي مصرعـــه بنيران 
قوات الجيش الوطني في جبهة الكســـارة غرب محافظة 

مأرب شرق البالد.
فقد قتل قائد كتيبة التدخل الســـريع، قصي شايع نصيب 
العمـــاري، المكنـــى )أبو ذنوب(، الذي ينحـــدر من منطقة آل 

عمار في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر عســـكري، بحسب ما أفادت وسائل إعالم 
محليـــة، أمـــس الجمعة، أن أفراًدا مـــن الجيش قاموا بنقل 

جثة القيادي الحوثي العماري إلى مستشفى مأرب.
وكان الجيش أحبط الخميس هجوًما على مواقعه شـــنته 
ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غرب المحافظة. فيما 
أكدت مصادر عسكرية أن عشرات الحوثيين سقطوا بين 
قتيـــل وجريـــح بنيـــران الجيش. مـــن جانب آخـــر، أوضح 
وزيـــر اإلعـــالم اليمني، معمـــر اإلرياني، أمـــس الجمعة، أن 
المعلومـــات التـــي نشـــرها المجلـــس االقتصـــادي اليمنـــي 
األعلـــى عن حجم تدفـــق الوقود للبالد خـــالل الربع األول 
مـــن العـــام الحالـــي وحصـــة المناطـــق الخاضعة لســـيطرة 

ميليشيا الحوثي تؤكد “أكذوبة الحصار”.
وفـــي سلســـلة تغريـــدات على “تويتـــر” اعتبـــر اإلرياني أن 

األرقـــام تؤكد “وقوف الميليشـــيا )الحوثيـــة( خلف افتعال 
أزمة المشـــتقات النفطية إلنعاش الســـوق السوداء، ونهب 

المواطنين لصالح تمويل المجهود الحربي”.
وأشـــار إلـــى أن التقريـــر اإلحصائـــي “يؤكد ما قلنـــاه مرارا 
وتكرارا من اســـتخدام ميليشـــيا الحوثي الملف اإلنساني 
الدوليـــة  الدولـــي والمنظمـــات  كورقـــة البتـــزاز المجتمـــع 
لتحقيق مكاســـب سياســـية وماديـــة، ووقوفها خلف أزمة 
المشـــتقات النفطية، والمعاناة اإلنســـانية، ضمن سياسات 
اإلفقـــار والتجويـــع التـــي تنتهجهـــا بحـــق المواطنيـــن في 

مناطق سيطرتها”.

اإلرياني يفضح افتعال أزمة الوقود ويؤكد “أكذوبة الحصار”
ضربة قوية للميليشيات.. مقتل قائد كتيبة غرب مأرب

كييف ـ أ ف ب

أكــد الرئيــس األميركــي جــو بايــدن فــي اتصــال هاتفــي مــع نظيــره 
األوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة دعم واشنطن “الثابت” 

لكييف التي تتهم موسكو بحشد قوات عند الحدود.

الغـــرب  حـــّذرت  روســـيا  وكانـــت 
بدورهـــا مـــن إرســـال جنـــود إلـــى 
أوكرانيـــا قبيـــل االتصـــال الهاتفي 
األول لبايـــدن مع زيلينســـكي منذ 
وصولـــه إلـــى البيـــت األبيـــض في 

يناير.
للبيـــت األبيـــض: إّن  وقـــال بيـــان 
“الرئيـــس بايدن أكد دعم الواليات 
المتحـــدة الثابت لســـيادة أوكرانيا 
مواجهـــة  فـــي  أراضيهـــا  ووحـــدة 

العدوان الروسي في دونباس 
وشبه جزيرة القرم”.
رحـــب  كمـــا 

مـــن  زيلينســـكي 
باالتصـــال،  جهتـــه 

“البالغـــة  الشـــراكة  علـــى  مثنًيـــا 
األهمية بالنســـبة لألوكرانيين” مع 

واشنطن.
وكانت واشنطن تعهدت الخميس 
بالوقـــوف إلـــى جانـــب كييـــف في 
حـــال قيام روســـيا بـــأي “اعتداء”، 
بعدمـــا اّتهـــم الرئيـــس زيلينســـكي 
روسيا بحشد قواتها على الحدود.
وأثـــارت أســـابيع مـــن المواجهات 
الخطـــوط  علـــى  تجـــددت  التـــي 
األماميـــة المخـــاوف مـــن احتمال 
تصاعد حدة النزاع في شـــرق 
أوكرانيـــا، إذ تواجـــه قـــوات 
انفصالييـــن  حكوميـــة 

موالين لروسيا.

بايدن يؤكد دعم واشنطن “الثابت” ألوكرانيا
نيامي ـ وكاالت

رئيســا  بــازوم،  محمــد  النيجــر،  جمهوريــة  فــي  الجمعــة،  أمــس  نصــب 
للجمهوريــة بعــد فــوزه باالنتخابــات فــي فبرايــر الماضــي، منهيــا بذلــك 

فترتين رئاسيتين للرئيس المنتهية واليته، محمد إيسوفو.

ويأتـــي حفـــل تنصيـــب بـــازوم بعد 
يومين فقط من اإلعالن عن إحباط 
“محاولـــة انقـــالب” عســـكري كانت 
“الديمقراطيـــة”  لتقويـــض  تهـــدف 
الوليدة و”دولة القانون” في البالد.

وهـــذا أول انتقال ســـلمي للســـلطة 
بين رئيســـين منتخبيـــن في تاريخ 
البـــالد، وحضـــر عـــدد مـــن رؤســـاء 
أداء  مراســـم  اإلفريقيـــة  الـــدول 

اليمين أمس في العاصمة نيامي.
بيـــن  الســـلطة  انتقـــال  وعمليـــة 

هـــي  وبـــازوم  إيســـوفو 
رئيســـين  بيـــن  األولـــى 
بطريقـــة  منتخبيـــن 
بلـــد  فـــي  ديمقراطيـــة 

اتسم تاريخه باالنقالبات. 
وستتمثل فرنسا، الشريكة المميزة 
في مكافحـــة الجهادييـــن في دول 
منطقـــة الســـاحل، بما فيهـــا النيجر، 
إيـــف  جـــان  خارجيتهـــا،  بوزيـــر 

لودريان.
فـــي  عامـــا(   61( بـــازوم  وانتخـــب 
االنتخابـــات  مـــن  الثانيـــة  الـــدورة 
الرئاسية التي جرت في 21 فبراير، 
بحصوله على 55 % من األصوات، 
فـــي مواجهـــة منافســـه الرئيس 
عثمـــان،  ماهامـــان  األســـبق 
الذي لـــم يعتـــرف بهزيمته 
“تظاهـــرات  إلـــى  ودعـــا 

سلمية”.

النيجر.. تنصيب محمد بازوم رئيسا للجمهورية

إصابة شرطيين في مبنى 
الكونغرس بإطالق نار

أميركية أن عنصري  إعــام  أفــادت وسائل 
ــة فــــي مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول، حــيــث  ــرطــ شــ
ــاق نـــار أمــس  ــكــونــغــرس، تــعــرضــوا إلطــ ال

الجمعة.
الــنــار اخــتــراق ســيــارة لحاجز  وتبع إطــاق 
أشــارت  فيما  الكابيتول،  مبنى  أمــام  أمني 

معلومات أولية لوقوع جرحى.
ووفق وسائل اإلعام، تم إلقاء القبض على 
شخصين مرتبطين بتهديدات أمنية لمبنى 
الكونغرس  مبنى  أغــلــق  فيما  الــكــابــيــتــول، 

األميركي بسبب التهديدات األمنية.

أكد الناطق باسم الجيش  «
الفرنسي الكولونيل فردريك 
باربري أن الجيش الفرنسي 
َتَسّلم من األميركيين قيادة 

المجموعة البحرية للتحالف 
ضد داعش في الخليج. إلى ذلك، 

أضاف أن “قواتنا في الخليج 
ستعمل في وقت واحد على 

ضمان حرية المالحة ومكافحة 
اإلرهاب”. وأشار باربري إلى أن 

“تسلم القيادة البحرية للتحالف 
عالمة ثقة بنا من جانب حلفائنا 

األميركيين”، مشددا على أن 
قواته سُتحّلق فوق منطقة 

الحدود العراقية السورية في 
إطار مكافحة اإلرهاب. وأعلنت 

وزيرة الجيوش الفرنسية األربعاء 
الماضي أن حاملة الطائرات 

الفرنسية “شارل ديغول” 
تسلمت قيادة القوة البحرية 

للتحالف الدولي لمكافحة 
تنظيم داعش، وذلك بعد أيام 

من وصولها إلى أبوظبي في 
إطار مهمة تشمل أيضًا ضمان 

“حرية المالحة” في منطقة 
الخليج. وقالت الوزيرة فلورانس 
بارلي عبر “تويتر”: “شارل ديغول 

تتسلم قيادة الشق البحري 
من التصدي لداعش، هذه هي 
المرة الثانية التي تخلف فيها 

فرنسا الواليات المتحدة في 
هذه المسؤولية” بعد ديسمبر 
2015. واعتبرت أن هذه المهمة 

“دليل ثقة عملياتية وإشارة على 
تصميمنا الدائم ضد داعش”.

الجيش الفرنسي: سنعمل على ضمان حرية المالحة بالخليج

رئيسة إثيوبيا سهلى ورق زودي

فلورانس بارلي

واشنطن ـ أ ف ب
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مرتفعة بـ 25.3 % على أساس شهري وهي األعلى منذ 18 شهًرا

أصول البحرين األجنبية في فبراير

المركـــزي،  البحريـــن  بيانـــات مصـــرف  أظهـــرت 
الخميـــس، ارتفاع صافـــي األصول األجنبية في 
فبرايـــر الماضـــي )2021( 25.3 % علـــى أســـاس 

شهري، بأعلى مستوى منذ أكتوبر 2019.
وأفـــادت البيانـــات الصـــادرة عـــن المصـــرف، أن 
صافي األصول االحتياطية األجنبية، ارتفع إلى 
1.329 مليار دينار )3.52 مليارات دوالر( الشـــهر 

الماضي.

وكانـــت األصـــول األجنبيـــة للمركـــزي البحريني 
ســـجلت 1.061 مليـــار دينـــار )2.81 مليار دوالر( 

في يناير السابق له.
وعلى أســـاس سنوي، ارتفعت األصول األجنبية 
مليـــار   1.293 مـــن  صعـــودا   %  2.78 بنســـبة 
دينـــار )3.43 مليارات دوالر( فـــي فبراير 2020. 
وتوزعـــت األصـــول األجنبيـــة بيـــن 2.5 مليـــون 
دينـــار )6.6 مالييـــن دوالر( قيمـــة الذهـــب، إلـــى 
جانـــب 1.327 مليار دينار )3.52 مليارات دوالر( 

رصيد ودائع عمالت أجنبية.

األصـــول  ســـجلته  ســـابق  مســـتوى  أعلـــى  كان 
االحتياطيـــة للبحريـــن، بلـــغ 1.360 مليـــار دينار 

)3.6 مليارات دوالر( في أكتوبر 2019.
وتأثـــر اقتصـــاد المملكـــة جـــراء تفشـــي جائحة 
النفـــط،  أســـعار  وانخفـــاض  كورونـــا  فيـــروس 

وانعكس ذلك على القطاع المصرفي.
ودفعـــت تداعيـــات الجائحـــة، إلى قيـــام البنوك 
البحرينية بتجنيب مخصصات ضخمة لمجابهة 
صافي تعثر القروض والخســـائر المحتملة على 

االقتصاد المحلي.

جلسة   ”500 بــي   & “إس  مــؤشــر  أغــلــق 
التداوالت في بورصة وول ستريت فوق 
4 آالف نقطة، ليرتفع بذلك للمرة األولى 
القياسي  المستوى  إلى هذا  تاريخه  في 
مدفوًعا ببيانات تصنيع قوية عززت ثقة 

المستثمرين باالنتعاش االقتصادي.
ــذي يـــضـــم أســهــم  ــ ــ ــع الـــمـــؤشـــر ال ــ ــف ــ وارت
البورصة  فــي  مــدرجــة  شركة   500 أكبر 
عند  ليغلق   %  1.2 بنسبة  النيويوركية 

4,019.87 نقطة.

أخبار متفرقة صـافـي أربــاح بنــوك الخليــج 2020

10.9 مليون سهم التداول األسبوعي لبورصة البحرين

“سيدات األعمال” تدعم حقوق البحرينية والتوازن بين الجنسين

ـــع 53.6 % ـــن بتـــراجــــ ـــة 32.2 %... والبحــريـــ ـــاض بنسبــــ بانخفـــ

بـقـيـمــــــــة قــــدرهــــــــا 1.8 مليـــــــون دينــــــــار عبـــــــر 328 صفقـــــــة

وفقـــا لسياســـات المجلـــس األعلـــى للمـــرأة” بالمملكـــة وبالتنســـيق معـــه

تراجـــع صافي ربـــح القطاع المصرفي فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي مـــرة أخـــرى خـــالل الربـــع الرابع من 
العـــام 2020، مدفوًعـــا بارتفاع المخصصـــات التي قابلها 
جزئًيـــا ارتفـــاع إجمالـــي اإليـــرادات المصرفية. وحســـب 
تقرير لشـــركة كامكو لالســـتثمار، انخفـــض صافي الربح 
بما يقرب من الثلث على أســـاس ربع ســـنوي خالل الربع 
الرابـــع مـــن العـــام 2020، ووصـــل إلـــى 5.3 مليـــار دوالر، 
وانعكـــس االنخفاض أيضا في صافي أرباح العام بأكمله 

الذي وصل إلى أدنى مستوى له في 7 سنوات.
وانخفـــض صافي الربـــح اإلجمالي للســـنة المالية 2020 
إلى 25 مليار دوالر، مقارنة بـ 36.9 مليار دوالر في العام 

المالي 2019، مسجاًل انخفاًضا بنسبة 32.2 %.
وطبًقا للتقرير، كان هذا أكبر انخفاض على اإلطالق منذ 
2002 على األقل وأكبر بكثير من االنخفاض البالغ 22.3 

% في 2008، عام األزمة المالية العالمية.
وجـــاء انخفـــاض صافـــي الربـــح هـــو األشـــد حـــدة فـــي 
البحرين بنســـبة 53.6 %، تليها الكويت بنسبة 55.5 %، 
وجـــاءت اإلمـــارات تاليا بنســـبة 44.2 %، بينما شـــهدت 
البنـــوك الســـعودية والقطرية انخفاًضا بنســـبة 22.8 %، 

و12.4 % على التوالي.
وتعكـــس النتائـــج الحالية للبنوك التدابيـــر التي اتخذتها 
البنـــوك المركزيـــة للحـــد مـــن تداعيات جائحـــة فيروس 
كورونا، فقد اتخذت بنوك المنطقة موقًفا اســـتباقًيا في 
االعتراف بالقـــروض المتعثرة في إطار بعض المبادرات 
والمواجهـــة  الدعـــم  برنامـــج  مثـــل  طرحهـــا  تـــم  التـــي 

االقتصادي في اإلمارات.
ومـــن المتوقـــع أن يتضـــاءل التمويـــل واإلقـــراض مـــن 
قبـــل البنوك المركزيـــة األخرى في المنطقـــة خالل العام 
الحالي، علما بأن تلك التدابير تستهدف مواصلة التدفق 
المستمر وغير المنقطع للتمويل بشكل رئيس إلى قطاع 
الشـــركات الصغيرة والمتوسطة الذي يوفر الجزء األكبر 

من الوظائف على مستوى المنطقة.
كما تضمنـــت اإلجراءات المطبقة توفيـــر التمويل بدون 
تكلفة للبنوك وشركات التمويل، هذا إلى جانب التأجيل 
االختياري لســـداد القـــروض والتي تعتبر من أهم ســـبل 
اإلغاثـــة للبنـــوك، إال أنهـــا تقـــوم بشـــكل أساســـي بتأجيل 
االعتراف بالقروض المتعثرة التي من شـــأنها أن تتفاقم 

إذا فشل االقتصاد في التعافي على المدى القريب.
ومع عودة االقتصاد إلى مسار النمو وتراجع الوباء، من 
المتوقـــع أن يتضـــاءل الدعـــم التنظيمي هـــذا العام ومن 

المتوقع أن يكون لذلك تأثير سلبي على أرباح القطاع.
وترجح كامكو أن تكون البنوك حذرة في تســـجيل تلك 

البيانات وســـتقوم بتوزيعها علـــى عدة فترات مالية في 
الســـنة، إضافة إلى ذلك، فـــإن النمو القوي في اإلقراض، 
خصوصا في المملكة العربية السعودية وقطر، من شأنه 
أن يســـاعد فـــي التخفيـــف مـــن تأثيـــر المخصصـــات في 

األرباع القادمة.

62 بنًكا مدرًجا ببورصات الخليج 

ويشـــمل هـــذا التقريـــر تحليل البيانـــات الماليـــة التي تم 
اإلعـــالن عنها من قبل 62 بنًكا مدرًجا في بورصات دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي عـــن فترة الربـــع الرابع العام 
2020، هـــذا وقد تم اســـتبعاد البيانات الخاصة بالربعين 
األول والثانـــي مـــن العام 2020 للبنـــوك البحرينية؛ لعدم 
توافر تلك البيانات. وحســـب التقرير، فقد أعلنت البنوك 
المدرجـــة في البورصات الخليجية وعددها 62 بنًكا عن 
احتجازهـــا مخصصـــات خســـائر القـــروض بقيمـــة 20.3 
مليار دوالر في العام 2020 بزيادة 61.3 % شملت كافة 

دول مجلس التعاون الخليجي الست.

بلغت كميـــة األســـهم المتداولة في “بورصـــة البحرين” 
في هذا األســـبوع 10 ماليين و903 آالف و638 ســـهما، 
بقيمـــة إجمالية قدرها مليون و799 ألفـــا و136 دينارا، 

نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين عبر 328 صفقة.
وتـــداول الــــمستثمرون خالل هذا األســـبوع أســـهم 20 
شـــركة، ارتفعـــت أســـعار أســـهم 6 شـــركات، فـــي حيـــن 
انــــخفضت أســـعار أســـهم 11 شـــركة، واحتفظت باقي 

الشركات بأسعار أقفالـها السابق. 
هـــذا  تعامـــالت  فـــي  األول  المركـــز  علـــى  واســـتحوذ 
األســـبوع قطـــاع الخدمات، حيـــث بلغت قيمة أســـهمه 

المتداولـــة 713 ألفـــا و810 دنانيـــر أو ما نســـبته 39.68 
% من إجمالي قيمة األســـهم المتداولة، وبكمية قدرها 
مليونيـــن و798 ألفـــا و278 ســـهما، تـــم تنفيذهـــا مـــن 
خـــالل 135 صفقـــة.  أما المرتبة الثانيـــة فقد كانت من 
نصيب قطاع البنوك التجارية، إذ بلغت قيمـــــة أســـهمه 
المتداولـــة 653 ألفا و678 دينارا، بنســـبة 36.33 % من 
إجمالي قيمة األســـهم المتداولة فـــي البورصة وبكمية 
قدرهـــا 3 مالييـــن و671 ألفا و184 ســـهما، تـــم تنفيذها 

من خالل 102 صفقة.
أمـــا على مســـتوى الشـــركات، فقد جـــاء البنـــك األهلي 
المتحـــد فـــي المركز األول مـــن حيث القيمـــة، إذ بلغت 
قيمة أســـهمه 325 ألفـــا و32 دينارا، وبنســـبة 18.07% 

من قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و196 
ألفا و205 أسهم، تم تنفيذها من خالل 30 صفقة.

وجـــاءت فـــي المركـــز الثانـــي مجموعة جـــي اف اتش 
الماليـــة بقيمـــة قدرها 257 ألفـــا و787 دينارا، وبنســـبة 
14.33 % مـــن قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 
3 ماليين و967 ألفا و743 سهما، تم تنفيذها من خالل 

46 صفقة.
 ومـــن خـــالل 5 أيام عمل، نجـــد أن الــــمتوسط اليومي 
لقيمة األســـهم المتداولة بلغ 359 ألفا و827 دينارا، في 
حيـــن كان الــــمتوسط اليومي لكمية األســـهم المتداولة 
مليونيـــن و180 ألفـــا و728 ســـهما، أمـــا متوســـط عـــدد 

الصفقات في هذا األسبوع فبلغ 66 صفقة.

أكدت جمعية سيدات األعمال البحرينية 
المـــرأة  لحقـــوق  الداعـــم  منهجهـــا  علـــى 
بيـــن  “التـــوازن  وتحقيـــق  البحرينيـــة 
الجنســـين” وفقا للسياسات التي وضعها 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة فـــي البحريـــن 
الجمعيـــة  وقالـــت  معـــه،  وبالتنســـيق 
“أعـــرب مجلـــس إدارة الجمعيـــة الجديد 
بتحقيـــق  تمســـكه  عـــن  هيئتـــه  بكامـــل 
مبـــدأ المســـاواة والتـــوازن فـــي القطـــاع 
االقتصادي والتجاري، وفقا لنهج القيادة 
الرشـــيدة فـــي هـــذا الصـــدد وتضامنا مع 
التوجهـــات العالميـــة لدعـــم وتطوير دور 
المرأة فـــي المجتمعات ورفع مســـاهمتها 
اخترنـــا  شـــعار)لقد  تحـــت  االقتصاديـــة 
 .“  wechoosetochallenge# )التحـــدي
جـــاء ذلك علـــى هامـــش فعاليـــات اليوم 
يـــوم  الجمعيـــة  نظمتـــه  الـــذي  المفتـــوح 
االثنيـــن  29 مـــارس،  اذ تـــم اســـتعراض 
مجموعـــة من خطـــط وأنشـــطة الجمعية 

في المرحلة القادمة، وكذلك سبل تفعيل 
نشـــاط اللجان وتقديم أفضـــل الخدمات 

والدعم الممكن للعضوات.
 وقالت أمين ســـر الجمعية هالة ســـليمان 
“ نواصـــل طـــوال العـــام توحيـــد جهودنـــا 
كجمعيـــة والعمل على زيادة النشـــاط من 
خـــالل توفير إطار عمـــل هادف للتواصل 
األداء  وتطويـــر  العضـــوات،  جميـــع  مـــع 
ورفـــع كفـــاءة العمـــل بالتنســـيق الكامـــل 

مـــع المجلس األعلى للمـــرأة وأمينه العام 
هالـــة األنصاري، وفـــي هذا الصـــدد هناك 
مجموعة من المشروعات المشتركة بين 
الجانبين التي سيتم اإلعالن عنها بشكل 
أكثر تفصيال في المســـتقبل القريب على 
رأســـها المنصة اإللكترونية ومشـــروعات 

لدعم ريادة األعمال وغيرها”.
 مـــن جهتها، قالت رئيســـة لجنـــة اإلعالم 
إن  الخاجـــة  فوزيـــة  األعمـــال  ســـيدة 

التواصـــل  علـــى  حريصـــة  الجمعيـــة 
والتنســـيق مـــع جميع الجهـــات بما يخدم 
أهـــداف الجمعية وإســـتراتيجية مجلس 
اإلدارة - المنتخـــب قبـــل أســـابيع قالئل- 
في النهوض بمســـتوى خدمات األعضاء، 
وتقديـــم الدعم الكامل لكل ما من شـــأنه 
االرتقاء بمســـاهمة المرأة عمليا وإيجابيا 
فـــي االقتصاد الوطني.. مؤكـــدة أن هذه 
المرحلـــة تقـــوم كل لجنـــة بتجهيـــز خطة 
عملها للعامين القادمين، وقد بدأت بعض 

اللجان فعليا في االنطالق.
مـــن جانبها، قالـــت  رئيس لجنـــة رائدات 
فـــي  الناشـــئة  والمؤسســـات  األعمـــال 
الجمعيـــة، ســـيدة األعمال ناهد إســـحاق 
“نحـــن نعمـــل بقوة في الجمعيـــة وكلجنة 
رائـــدات األعمـــال علـــى تنفيـــذ توجهـــات 
المجلـــس األعلـــى المـــرأة ودعمهـــا فيمـــا 
ودعـــم  االقتصـــادي  بالجانـــب  يتعلـــق 
اســـتقاللية المرأة اقتصاديا والعمل على 

خلق التوازن بين الجنسين”.

المنامة - بورصة البحرين

المنامة - سيدات األعمال البحرينية

أعلـــن الناطـــق الرســـمي للحكومـــة الكويتية طـــارق المزرم، 
االســـتمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البالد على 
أن يبـــدأ مســـاء يـــوم الخميـــس 8 أبريـــل 2021 وذلـــك حتى 
صبـــاح يـــوم الخميس 22 أبريل 2021 من الســـاعة الســـابعة 

مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.
وأوضح أنه ســـيتم الســـماح أثناء فترة الحظـــر الجزئي في 
شهر رمضان المبارك بعمل خدمة توصيل المطاعم والمقاهي 
ومراكز تسويق الغذاء من 7 مساء حتى الثالثة فجرًا، فضال 
عن السماح بالمشي من الساعة 7 مساء إلى 10 مساء داخل 

المناطق السكنية فقط.

الكويت تمدد حظر التجوال الجزئي 
حتى 22 أبريل

األميركـــي  االقتصـــاد  أحـــدث 
فـــي  عمـــل  فرصـــة  ألـــف   916
مـــارس، مـــا يشـــير إلـــى تعاف 
العمـــل  لســـوق  متســـارع 
بفضـــل  المقبلـــة  األشـــهر  فـــي 
تكثيـــف حملـــة التطعيـــم التي 
تســـمح بتخفيـــف اإلجـــراءات 
أعلنـــت  حســـبما  التقييديـــة، 

وزارة العمـــل األميركية. وهذا 
الرقم هو األكبر منذ أغســـطس 
الماضـــي وجـــاء أعلـــى بكثيـــر 
مـــن تقديـــرات المحللين الذين 
توقعـــوا اســـتحداث 627 ألـــف 
وظيفـــة بفضـــل تعافـــي قطاع 
وتراجـــع  والفنـــادق.  الترفيـــه 

معدل البطالة إلى 6 %.

ارتفاع كبير للوظائف الجديدة بأميركا في مارس

أظهرت أحـــدث التقديرات الصادرة عن معهـــد التمويل الدولي 
)IIF(، أنـــه مـــن المتوقـــع أن تجتـــذب األســـواق الناشـــئة 1.06 
تريليـــون دوالر من االســـتثمارات األجنبية المباشـــرة وتدفقات 

المحافظ والتدفقات المصرفية هذا العام.
فـــي حيـــن ستســـتحوذ الصيـــن علـــى حصـــة األســـد مـــن هـــذه 
االســـتثمارات األجنبية المباشـــرة. ووفق التقرير، فمن المتوقع 
أن تشـــهد الـــدول النامية تدفقات بـ 500 مليار دوالر كاســـتثمار 

أجنبي مباشر.

األسواق الناشئة ستجتذب تدفقات نقدية بتريليون دوالر

بلغـــت قيمـــة صـــادرات قطـــاع 
الســـفن واليخوت التركية، في 
مـــارس الماضـــي، 153 مليونـــا 
محققـــة  دوالر،  ألـــف  و993 
زيادة بنســـبة 123.8 % مقارنة 
مـــع الفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 
بيانـــات  الماضي.وبحســـب 
صادرة عن جمعيـــة المصدرين 

بلغـــت  أمـــس،   ،)TIM( األتـــراك 
نســـبة الزيـــادة 123.8 % فـــي 
قيمـــة صـــادرات قطاع الســـفن 
 66 إلـــى  التركيـــة  واليخـــوت 
دولـــة. وبلغـــت قيمة صـــادرات 
قطـــاع الســـفن واليخـــوت فـــي 
مارس 2020، 68 مليون و798 

ألف دوالر.

153 مليون دوالر صادرات السفن واليخوت التركية

أفـــادت بيانات رســـمية، بانكمـــاش الناتج المحلـــي اإلجمالي 
لقطـــر فـــي الربع األخيـــر 2020، بنســـبة 0.5 %، قياســـا على 
الربـــع الثالث الســـابق له، والذي ســـجل نموا بمقـــدار 5.6 %، 
ما يعكس اســـتمرار تداعيات كورونا. وحسب بيانات وزارة 
التخطيـــط التنموي واإلحصاء القطرية، بلـــغ الناتج المحلي 
باألسعار الثابتة 163 مليار ريال )49.1 مليار دوالر( بالثالثة 

أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي.
وكان الناتج المحلي لقطر ســـجل 163.8 مليار ريال )49.34 

مليار دوالر( في الربع الثالث 2020.

انكماش الناتج المحلي القطري 0.5 % بالربع األخير 2020

ارتفعت الليرة التركية ما يزيد 
عن 1 % مقابـــل الدوالر أمس 
الجمعـــة، بدعـــم مـــن انخفاض 
في عوائد السندات األميركية، 
بعـــد يـــوم مـــن تعهـــد محافظ 
أن  الجديـــد  المركـــزي  البنـــك 
المشـــددة  النقديـــة  السياســـة 
ســـتظل كما هي، وذلك عكس 
مـــا يشـــتهيه الرئيـــس التركـــي 

رجـــب طيـــب أردوغـــان، الذي 
خفـــض  ضـــرورة  علـــى  يصـــر 
ذلـــك  وربـــط  الفائـــدة  أســـعار 

بخفض التضخم.
وصعـــدت الليرة إلـــى 7.9890 
مقابـــل الـــدوالر، مـــن 8.1 عند 
اإلغـــالق الخميـــس. وبحلـــول 
بتوقيـــت   0735 الســـاعة 

غرينتش، سجلت 8.02.

الليرة التركية ترتفع بأكثر من 1 %

“إس & بي 500” يغلق فوق 
4 آالف نقطة للمرة األولى

نيويورك - أف ب

3.52

25

مليارات دوالر

مليار دوالر

المحرر االقتصادي

المحرر االقتصادي

مجلس اإلدارة متمسك بتحقيق مبدأ المساواة والتوازن
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تم إطـــاق كيا EV6 الجديدة جالبًة 
معهـــا مـــدى قيـــادة طوياً وقـــّوة با 
انبعاثات، مع الشـــحن فائق الســـرعة 
بقـــدرة 800 فولت والتصميم المميز 
في ســـوق ســـيارات الكـــروس أوفر، 
ويذكر أن EV6 هي أول سيارات كيا 
المبنية على منصة الشركة الجديدة 
الكهربائيـــة  للســـيارات  المخصصـــة 

 .)BEV( بالبطارية
وســـيارة الكروس أوفـــر هذه تنطلق 
تحـــت مظلـــة فلســـفة كيـــا الجديدة 
في التصميم باسم “اتحاد األضداد”، 
الســـيارات  بتصميـــم  وتتميـــز 
للمســـتقبل،  المهيـــأة  الكهربائيـــة 

التكنولوجيـــة  بالتفاصيـــل  والمميـــز 
المتطـــورة. وتعمـــل الســـيارة حصًرا 
بالطاقة الكهربائية، مع عدة خيارات 
إلعـــدادات مجموعـــة نقـــل الحركـــة 
وعديمـــة  القيـــادة  مـــدى  طويلـــة 
االنبعاثـــات. وبفضـــل الشـــحن بقـــوة 
800 فولت، تستطيع سيارة EV6 أن 
ُتشـــحن من 10 إلى 80 % خال 18 
دقيقة فقط، فيما تســـتطيع السيارة 
من طـــراز GT، التي تمت هندســـتها 
بحيـــث تلهم العمـــاء بتجربة قيادة 
مثيرة، التســـارع من 0 إلى 100 كم/

ســـا خال 3.5 ثوان فقط، مع سرعة 
قصوى تبلغ 260 كم/سا. 

كيا EV6 الجديدة الكهربائية

نيســـان  ســـيارة  عـــن  نيســـان  كشـــفت 
باتـــرول نيســـمو 2021 للمـــرة األولـــى 
ـــا في فعاليـــة افتراضيـــة لتكون  عالميًّ
عامتهـــا  إصـــدارات  أحـــدث  بهـــذا 
الرياضيـــة عاليـــة األداء فـــي المنطقة. 
وتجمـــع النســـخة الجديدة من ســـيارة 
بيـــن  والرياضيـــة  الجريئـــة  باتـــرول 
التصميم الخارجي الملفت واللمســـات 
الداخليـــة الفخمـــة مـــع األداء المتفوق 
ُعرضـــت  وقـــد  الرياضيـــة  للســـيارات 

ـــا فـــي موقع إكســـبو 2020 دبي.  عالميًّ
تطبيـــق  فـــي  الســـيارة  تســـاهم  كمـــا 
فـــي   Nissan NEXT اســـتراتيجية 
المنطقة بعد إطاق نيســـان إكس-تيرا 

ا. ا إقليميًّ الجديدة كليًّ
وتؤكد نيسان باترول نيسمو بنسختها 
حلبـــات  مـــن  المســـتوحاة  الجديـــدة 
الســـباق على تاريخ نيسان العريق في 
مجـــال رياضة الســـيارات كمـــا تعكس 

حب المنطقة للسيارات عالية األداء.

أعلنـــت بهبانـــي وإخوانه الموّزع الحصري لســـيارات جيب في المملكة، عن طرح 
ا. سيارة جيب جاديتور الجديدة كليًّ

توفر الســـيارة مزيًجا غير مسبوق بين التصميم األصلي لسيارات جيب، وحرية 
القيادة في الهواء الطلق والخواص الوظيفية الذكية والتنّوع واآللية المتطورة 

لتوليد ونقل الحركة بأسلوب يوّفر في الوقود.
 وتـــّم تجهيز الســـيارة بمحرك في6- ســـعة 3.6 لترات، ينتـــج قوة 285 حصاًنا مع 
عـــزم دوران 347 نيوتـــن متـــر؛ وتحتـــوي على مفتـــاح التحكم بتشـــغيل وإيقاف 
المحـــّرك باعتباره من التجهيزات القياســـية، مع ناقـــل حركة أوتوماتيكي بثماني 
ســـرعات. وتعد الشاحنة الوحيدة األصيلة المفتوحة بالكامل ذات الدفع الرباعي 

مع سقف نسيجي عالي الجودة سهل االستخدام.

تعتبر مرسيدس اس كاس مايباخ 
2021 الجديدة من أفخم ســـيارات 
ـــا، والتـــي أثبتـــت أن  الســـيدان حاليًّ
الصانـــع األلمانـــي قـــادر علـــى طرح 

سيارة فخمة بمثابة قصر متحرك.
الجديـــدة   2021 مايبـــاخ  تأتـــي   
بقاعـــدة عجـــات أطـــول لتحصـــل 
المقاعد الخلفية على مســـاحة أكبر 
مقارنة بالطراز الســـابق، مع وظائف 
التدليـــك وتدفئـــة الرقبـــة والكتـــف 

لتوفـــر افضـــل تجربـــة اســـترخائية 
ممكنه في سيارة، وتتميز م بصدام 
أمامـــي فخـــم وشـــبك مـــع شـــرائح 
عمودية من الكروم، وعامة مايباخ 
المضيئة على عمود C، كما ســـتأتي 

بوسائد هوائية للمقاعد الخلفية.
مايبـــاخ الجديـــدة معـــّززة بالعديـــد 
من التقنيات المتقدمة مثل شاشـــة 
تاتـــش أوليـــد مقـــاس 12.8 بوصـــة 

والمزيد.

نيسان تكشف عن باترول “نيسمو” 2021

“بهباني وإخوانه” تطرح “جيب جالديتور”

مايباخ 2021.. القصر المتحرك

أكدت شركة فورد أن سيارتها 
مونديو سيتم وقف إنتاجها 

ا في مارس 2022، وذلك  رسميًّ
بسبب انخفاض المبيعات 

واتجاه الصناعة بعيًدا عن 
سيارات السيدان وزيادة 

شعبية سيارات الكروس أوفر 
واالس يو في، بالرغم من أن 

فورد باعت أكثر من 5 مايين 
سيارة مونديو في أوروبا 

وحدها منذ طرحها في 1993.

ا  طرحت شـــركة ســـيارات “ميتسوبيشي” في البحرين، الســـيارة الجديدة كليًّ
“إكســـباندر” موديـــل 2021، رياضيـــة متعددة االســـتخدامات صغيرة الحجم، 
)كـــروس أوفـــر(، اقتصاديـــة ذات ســـبعة مقاعـــد، تتســـم بإمكانيـــات شـــاملة 
ومتنوعة، توفر مســـتويات ال مثيل لها من الراحة والمزايا العملية، فضاً عن 

أقصى درجات الجودة والقيمة المضافة.
 الواجهـــة األمامية للســـيارة تتميزز بإطالة تشـــمل خطـــوط تصميم عصرية 
تستشـــرف المستقبل، وشبك علوي من الكروم، ومصابيح أمامية LED مائلة 
إلـــى الخلـــف، ومصابيـــح نهارية، كما تحمـــل الواجهة األماميـــة تصميم الدرع 
الديناميكـــي المميز من ابتكار ميتسوبيشـــي موتورز، الـــذي يضمن مزيًدا من 

الحماية للمشاة والركاب على حد سواء. 
 أما بالنســـبة لموقع مصابيح LED، فقد تم ترتيبها على شـــكل مجموعة أشبه 
بالكريســـتال ووضعهـــا فـــي مكان أعلـــى لضمان رؤيـــة أفضل للســـائق. وتمتد 
مجموعة المصابيح الخلفية LED على شـــكل حـــرف L باتجاه الباب الخلفي، 

وتضفي على شكل السيارة من الخلف طابًعا يوحي بالقوة.

وصول “ميتسوبيشي إكسباندر” للبحرين

تــتــواجــد الــســيــارة الــريــاضــيــة مــتــعــددة االســتــخــدامــات الـــرائـــدة من 
التسهيالت  من  تقديمها  منذ  كبير  بنجاح  البحريني  السوق  GAC في 
للسيارات، بعد ظهور الطراز ألول مرة في عام 2016، وللحفاظ على 
 GS8 طــراز   GAC شركة  أطلقت  النجاح  ومواصلة  الجديد  مظهرها 
العمر،  منتصف  تحديثات  معظم  عكس  وعلى   2021 للعام  المحدث 
ا مع المحافظة على الشكل العام  فإن التغييرات في GS8 واسعة جدًّ
ا في معارض التسهيالت للسيارات بسترة. للسيارة التي تتواجد حاليًّ

ــثــات الــتــصــمــيــم  ــارج تــحــدي ــخــ ــ ــن ال مـ
للعيان  الواضح  ومن  جذرية،  ليست 
هو  وضــوًحــا  األكــثــر  الــمــرئــي  التغيير 
مع   GS8 لـــ  الجديد  األمــامــي  المصد 
تقليم  مع  أكبر  هــواء  دخــول  فتحات 
الضباب.  مصابيح  أسفل  الكروم  من 
بــروًزا  أكثر  أمامية  لوحة  أيًضا  هناك 
باللون الفضي، مما يمنح سيارة الدفع 
على  سيطرة  أكثر  حــضــوًرا  الــربــاعــي 
الــطــريــق. عــلــى عــكــس الــمــقــدمــة فــإن 
التغييرات في المؤخرة أقل وضوًحا، 
ــع بـــعـــض الـــتـــعـــديـــات، وعـــجـــات  مــ
تغييرات  مــع  تتجاسم  جــديــدة  أكــبــر 

التصميم الخارجي.
 ســتــجــد الــشــبــك األمـــامـــي بــالــســيــارة 
عــلــى شــكــل شــبــكــة واحــــــدة كــبــيــرة 
القوي  الباستيك  الشبك من  الحجم، 
يتوسطه  الــخــارج  مــن  الــكــروم  يزينه 
يشبه  الشبك  أن  كما  الــشــركــة،  شعار 
باللون  الشبك  ويــأتــي  الصيد،  شباك 
اختاف  مــع  الــفــئــات  لجميع  األســـود 
لـــون الــســيــارة إال أن لـــون الــشــبــك ال 
ــرى، ويــتــمــيــز  ــ ــن فــئــة ألخــ يــخــتــلــف مـ
ــخــارجــي مــن جــي أي سي  الــجــزء ال
بــتــصــمــيــم فــريــد ولــكــن كــذلــك   GS8
لــهــا حــضــور يعلق بــالــذاكــرة،  جــــريء، 
حيث تجمع الخطوط األفقية القوية 
بشكل  ــكــروم  ــال ب المطلية  للشبكات 
مثالي بين القوة والجمال. كما تعطي 
ديناميكيات الطيران للشبكة األمامية 
الهيكل  عــرض  يــعــّزز  مهيمًنا.  مظهًرا 
الجمالية  والتفاصيل  متر   1.9 البالغ 
ذات الزوايا الخاصة بسيارة جي أس 

8 التصميم التقليدي القطري مع 
فكرة نحت الضوء والظل. 

ــارة  ــ ــي ــســ ــ ــي داخــــلــــيــــة ال ــ ــ  ف
تم   GS8  2021 الــنــاجــحــة 

لوحة  تصميم  إعــــادة 
الــعــدادات، وتضم 
كــــومــــة مـــركـــزيـــة 
نظام  مع  جديدة 
معلومات ترفيهي 

أكــــبــــر بــشــاشــة 
باللمس  تــعــمــل 
 10.1 ــاس  ــقــ مــ

وتخلت  بــوصــة، 
ــن  ــ عــ  GAC

الكونسول  في  المادية  األزرار  معظم 
الوسطي ووضعتها في فتحة صغيرة 
أســفــل نــظــام الــمــعــلــومــات والــتــرفــيــه، 
أرقى  المقصورة  تبدو  لذلك  ونتيجة 
السائق  أمــام  ويــوجــد  كثيًرا،  وأجــمــل 
عجلة قيادة جديدة مكّونة من ثاثة 
أضاع  بأربعة  عجلة  من  بدالً  أضاع 
جــمــيــلــة، وتــحــتــوي الــمــوديــات ذات 
عــلــى مجموعة  األعــلــى  الــمــواصــفــات 
بوصة   12.3 مقاس  رقمية  عـــدادات 
من  ولمزيد  إنفينيتي،  صــوت  ونظام 
ــراحــة، تــم اســتــخــدام مـــواد جديدة  ال
ــا. الـــديـــكـــورات  ــًضــ ــ ــمــقــاعــد أي عــلــى ال
ــاخـــرة ومــريــحــة وذات  فـ ــيــة  ــداخــل ال
ناقل  ذراع  ويــحــاكــي  أنــيــق.  تصميم 
والمتكامل  بالكروم  المطلي  الحركة 
ــيــش الــبــيــانــو األســـود  مــع قــاعــدة ورن

ذراع  تحاكي  الجلدية  والتشطيبات 
الــدفــع الــخــاص بــالــســيــارة الــفــاخــرة. 
وعـــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، يـــتـــم وضـــع 
االنتظار  فرامل  مثل وظائف  تقنيات 
الكهربائية ووظيفة االنتظار التلقائي 
في متناول السائق. تبرز جودة العمل 
من دمج الجلد وترصيع خشب الورد 

المعطر.
 GS8 2021 التغيير الكبير اآلخر في 
المحرك  غــطــاء  فتحت  الــمــحــرك،  هــو 
ينتج المحرك المزود بشاحن توربيني 
سعة 2.0 ليتر اآلن 252 حصاًنا وعزم 
إقرانه  ويتم  متر  نيوتن   390 دوران 
ــاقــل حـــركـــة أوتــومــاتــيــكــي بست  ــن ب
بالعجات  الــدفــع  يـــزال  ســرعــات، وال 
األمامية متوفًرا بشكل قياسي ولكنه 

متاح أيًضا مع نظام الدفع الرباعي. 
 تأتي جي ايه سي GS8 2021 بمحرك 
تربو(، محرك   ( 2000 سي سي 
ربــاعــي األســطــوانــات بسعة 
الــمــحــرك  ــوة  لــتــر وقــ  2.0
وعــــزم  ــان،  حــــصــ  201
نـــيـــوتـــن/  320
مــــتــــر، حــيــث 
ــدد  ــ ــل عـ ــ ــصـ ــ تـ
دورات المحرك 
دورة   4600 ــى  الـ
فــــــــي الــــدقــــيــــقــــة 
الـــــواحـــــدة، بــنــظــام 
الــدفــع الــربــاعــي أما 
ــة األولــــــى تــأتــي  ــئ ــف ال
وتبلغ  أمـــامـــي،  بــدفــع 

 / كم   200 للسيارة:  القصوى  السرعة 
 6.8 الــوقــود  استهاك  معدل  مــع  س، 
ــن الــتــســارع  لــتــر لــكــل 100 كـــم، وزمــ
والوصول من سرعة 0 إلى 100 كم / 
ساعة هو 9.5 ثانية، مع ناقل الحركة 
أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات. تشمل 
الــســامــة مثل  أنظمة  فــي  الــتــرقــيــات 
ومراقبة  المستقلة،  الــطــوارئ  فرملة 
الحفاظ  ومــســاعــدة  العمياء،  النقاط 
على المسار، وحتى وقوف السيارات 
التلقائي، على سبيل المثال ال الحصر.
 من الجيد معرفة أن GAC لم تتنازل 
عن السامة أبًدا في جميع سياراتها، 
ــبـــوع، تأتي  وفـــي مــوديــلــنــا هـــذا األسـ
في  التحكم  مثل  منها  بالعديد   GS8
السرعة،  في  والتحكم  التال،  نــزول 
السيارات  وقــوف  استشعار  وأجــهــزة 
ــكــامــيــرات  األمـــامـــيـــة والــخــلــفــيــة، وال
التي  والجانبية  والخلفية  األمــامــيــة 
ــة،  ــ درجـ  360 ــة  ــ ــزاوي ــ ب ــة  ــ ــ رؤي ــر  ــوفـ تـ
ومساعدة  إلكتروني،  ثبات  وبرنامج 
ــيــكــيــة، وفـــرامـــل  ــهــيــدرول الـــفـــرامـــل ال
 ،ABS ونــظــام  اإللكترونية،  االنتظار 
والعديد من الوسائد الهوائية وتثبيت 
امكانية  بها  السرعة، فالسيارة  قياس 
أحد  أصبحت  والتي  السرعة،  تثبيت 
نظًرا  بالسيارات،  األمــان  عوامل  أهم 
السيارات،  بها  تتمتع  التي  للسرعات 
ا  مهمًّ ــًرا  أمــ أصــبــح  الــســرعــة  وتثبيت 

خاصة على الطرق السريعة وغيرها.
عائلية  رباعي  دفــع  سيارة  هي   GS8
مقاعد،  لسبعة  وتسع  ا،  جــدًّ وممتازة 
قــامــت   GAC أن  نـــذكـــر  أن  ويـــجـــب 
بعمل رائع في التأكد من أن GS8 لها 
الخليجية  الشوارع  في  مميز  حضور 
تشتهر  الــتــي  ــبــحــريــن  ال وخـــصـــوًصـــا 
تبدو  الكبيرة،  الصينية  الــشــركــة  بها 
ــذه الـــســـيـــارة الــريــاضــيــة مــتــعــددة  هــ
ــن نــوعــهــا  ــدة مـ ــريـ ــتـــخـــدامـــات فـ االسـ
ــة،  ــ زاوي كــل  مــن  الــخــاصــة  بطريقتها 
GAC GS8 خصوًصا في  وستجذبك 
 LED مصابيح  مع  الجميلة  مقدمتها 
واالنــجــذاب،  السحر  بكل  تقوم  التي 
LED ما لم نشهده في  ومــع  أشرطة 

أي سيارة دفع رباعي أخرى.

كاملة المواصفات والتعديالت التي ترسى نجاحها في البحرين

جولة المعارض:

طارق البحار

المحدثة جي 
اي سي موديل 

GS8 القمة
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ما سر لوحة ”الطفل الباكي“ وانتشارها في البيوت قديًما؟
وراء هذه الصورة القديمة التي انتشرت في البحرين 
والســـبعينات  الســـتينات  فـــي  المجـــاورة  والـــدول 
والثمانينـــات قصة مؤلمة ومحزنة، تقول القصة عن 
اللوحة إنها بدأت عندما ســـمع أحد الرسامين صوت 
طفـــل يبكي تحـــت مرســـمه، وكان هذا الرســـام أحد 
الهاربين مـــن الحرب، فقام ينادي هذا الطفل ليعرف 

سبب بكائه وكان جواب الطفل هو الصمت!
 وظـــل الطفـــل يبكـــي وهـــو صامت ولـــم يتوقف عن 
البكاء أبًدا! فقام الرسام “اماديو” وأطعم الطفل عدة 
مرات وأصبـــح الطفل يأتي إلى منزل الرســـام، وكل 
مـــا يقوم به هـــو البكاء ويقوم هذا الرســـام برســـمه، 
حتـــى جـــاء أحد الكهنة وقال للرســـام إن هذا الطفل 
هـــرب من بيته بعـــد أن رأى والده يتفّحم من الحرق 
ويموت أمام عينيه، وقال الكاهن للرســـام إنه يجب 
عليـــه التخلـــي عـــن الطفـــل ألن الطفـــل مصـــدر أذى! 
ومـــّرت األيـــام وتجاهل الرســـام الكاهـــن، ومع مرور 
الوقت اشتهرت اللوحة وأصبح اسمها لوحة ”الطفل 
ا هـــو والطفل ولكن في  الباكـــي“ وأصبح الرســـام ثريًّ
يـــوم من األيـــام عاد الرســـام ووجـــد منزلـــه محترًقا 
بالكامل وخسر الرسام كل شيء وبالطبع ألقى باللوم 
على الطفـــل الذي هرب من البيت ليتجّنب الرســـام، 
واختفـــى تماًما عـــن األنظار لكن في أحـــد األيام من 

عـــام 1976 تناقلت األخبار نبأ حادث ســـيارة رهيب 
وقع في أحد ضواحي برشـــلونة كانت تسير بسرعة 
ا، وبســـبب االصطدام انحرقت الســـيارة  جنونية جدًّ
بالكامـــل وكانت الجثة مشـــوهة بشـــكل مخيف. أما 
مـــن كان بالحـــادث بعـــد التعـــرف عليـــه فهـــو الطفل 
الباكـــي وكان عمـــره 19 عاًمـــا واســـمه دون بونيللـــو، 

بعد موته اشـــتعلت عدة حرائق بمدن أوروبا وبدأت 
قصة الطفل الباكي تنتشر كالنار!

 في عام 2006 قام مجموعة من الهولنديين بإنشاء 
رابطـــة إعجـــاب بلوحـــات الطفـــل الباكـــي واختفـــت 
الرابطة تماًما وبدون ســـبب! ويقال أن لوحة الطفل 
الباكـــي تواجدت في أماكـــن حدث بها حريق حانات 
ومنازل ومكاتب كثيرة، بســـبب وجود صورة الطفل 
الباكـــي موجـــودة بها! ومـــع ذلك كان يحـــرق المنزل 
بأكملـــه وتبقى اللوحة ســـليمة تماًما، وهكذا انقســـم 
الـــرأي إلـــى قولين، أحدهـــا يقول إنه بســـبب اللوحة 
ولعنـــة اللوحـــة، والقول االخـــر وهو األكثـــر منطقية 
ويقـــول إن اللوحة صنعـــت من مواد تقـــاوم النيران 

واالشتعال.
  وفـــي 4 ســـبتمبر 1985 نشـــرت صحيفـــة الـ“صـــن“ 
البريطانية عن رجل إطفاء من ”يوركشاير“ يّدعي أن 
نســـًخا غير محترقة من لوحة ”الطفل الباكي“ كانت 
توجـــد في عـــدد كبير من البيـــوت المحترقة، وأكمل 
بـــأن ليس هنـــاك رجل إطفـــاء واحد يســـمح بدخول 
هذه اللوحة إلى منزله، وفي الشـــهور الالحقة قامت 
صحيفة الـ“صن“ وعدد آخر من صحف بنشر سلسلة 
مـــن التحقيقـــات حول أنـــاس كان يمتلكـــون اللوحة 

وتعرضوا الحتراق منازلهم!

وقع االختيار على النجمة األميركية إليزابيث ليل لتتصدى لدور  «
البطولة أمام الممثلة ديان كيتون في الفيلم الجديد “ماك وريتا” 

Mack and Rita، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.
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بيـان عيــد: “نحــن نخلــق الحيــاة 
األدبيـــة فسحـــة مــن الحيــاة األخــرى”

ما هي قراءتك للمشهد الثقافي  «
في مملكة البحرين؟

شـــتى  فـــي  ثقافـــي  بلـــد  البحريـــن 
المجاالت، تملك أدمغة وأيدي محنكة 
ومبدعـــة، هنـــاك بعـــض الثغـــرات التي 
تبقي هذه األدمغة مغمورة، نحن نملك 
الكثير مـــن المقومات الثقافية األدبية 
ولكـــن نقتصـــر علـــى اإلشـــارة لهـــا في 
األغلـــب دون األخـــذ بخطـــوات معهـــم 
والتنفيذ الذي يستدعي وجود جهات 
حاضنـــة للقلـــم البحرينـــي، وتقديمهم 

للساحة األدبية.
من الذي شّجعك على خوض هذا  «

المجال؟

األول،  المشـــجع  هـــو  قلمـــي  كان 
ومعلمـــة اللغـــة العربية فـــي المرحلة 
واألصدقـــاء  وأخواتـــي  اإلعداديـــة 
الذين أشاركهم كتاباتي.. وكل القراء 

الذين شجعوني على االستمرار.
ما هي طقوسِك في الكتابة  «

وطريقتك في جمع المصادر؟

ال أملك طقوًسا محددة، أحياًنا أكتب 
فـــي البيت، وســـط الناس، فـــي مكان 
مزدحـــم، وأحياًنـــا فـــي جو هـــادئ، أو 
مقهى، أحب الكتابـــة على الورق أوالً 
بشـــكل عشـــوائي وخط غيـــر مفهوم، 
ومن طقوســـي شـــرب ماء فاتر أو أي 
شـــراب ســـاخن، وأفضـــل قطـــع وقت 
الكتابـــة بقـــراءة كتـــاب والعـــودة من 

جديد.
كيف توفقين بين الحياة األسرية  «

والتأليف؟

خاصـــة  ومســـاحة  عزلـــة  مـــن  بـــد  ال 
الفكـــرة وتوليفهـــا،  لـــوالدة  خصوًصـــا 
لكن بالنســـبة لي ال أنعـــزل حين كتابة 
النصـــوص أو الشـــعر العتيـــادي علـــى 
كتابتـــه في أي مكان، أما الرواية فهي 
تتطلـــب تخصيص وقـــت ألتمّكن من 
إنجازهـــا وفـــق المطلـــوب، خصوًصـــا 

باالبتعاد عن الهاتف.
ما اسم أول كتاب لِك؟ ومتى تم  «

إصداره؟

”حتى تمطر“ اسم كتابي األول، وهو 
كتاب نصـــوص متنوعة حصيلة 
النصـــوص  أكتـــب  لـــم  ســـنوات، 
فـــي جلســـة أو جلســـات محددة 
فـــي عـــام واحد؛ بل هـــذا الكتاب 
كان مجموعـــة مني في مختلف 
األعمـــار، به نصـــوص كتبتها في 
لهـــذا   ،2017 حتـــى   2009 عـــام 
أجدنـــي به باختالفاتـــي على مر 
المراحل، تـــم إصداره في 2018 
لدى دار ذات السالسل-الكويت.

ما المشاكل التي واجهتينها  «
فيما يتعلق بالكتابة والطبع 

والنشر؟

التواصل مـــع دور خارج المملكة 
لعدم توفر المساندة المحلية في 

موضـــوع النشـــر، خصوًصـــا أن أول 
تجربة نشـــر لي كنـــت طالبة جامعية 
حينها، فلم أواجه مشكلة في الكتابة 
ـــا، أمـــا مـــن ناحية أخـــرى، األمر  فعليًّ
يتطّلب تواصل وخطـــوات للوصول 
إلـــى دار معينـــة بعـــد عمليـــة البحث، 
وتفاصيـــل  النشـــر  قبـــول  وشـــروط 

الطباعة.
 أصدرت كتابين، كتاب “حتى تمطر” 
وهـــو مجموعة من النصـــوص والنثر 
الـــذي يلم مختلـــف األفـــكار، ورواية 
“شـــراع الهـــوى” لهـــذا العـــام فـــي دار 
شـــغف-الكويت، التي تـــدور أحداثها 
في المنامة وبحرها، وتسلط الضوء 
على مواضيع ومشـــكالت تتمثل في 

أفـــراد يتشـــابهون بقـــدر اختالفاتهم 
ومشكالتهم.

كتابك ”شراع الهوى“ لماذا اخترت  «
هذا العنوان؟ 

الروايـــة مرتبطـــون  ألن شـــخصيات 
بالمنامة وأغاني الفنان خالد الشيخ، 
وتفاصيل القصة المســـرودة مرتبطة 
بكلمات أغانيه، و”شراع الهوى“ اسم 
أغنية لخالد الشـــيخ، اخترتها لربطها 
بالبحـــر والهوى والمعنى التي تحمله 
الحكايـــة، وحبـــي للمعنـــى والصـــوت 
الذي يعكس دفء المنامة بقصصها.

ما تأثير كتاباتك على القارئ؟  «

التأثيـــر  لمـــدى  تحديـــدي  يمكـــن  ال   
ككاتبـــة، لكنـــي ألمـــس التأثيـــر 

فـــي ردود فعلهم من خالل 
ومشـــاركتهم  تعليقاتهـــم 
آراءهم ومشـــاعرهم تجاه 
الكتـــاب أو النصـــوص التي 
صفحـــة  علـــى  أشـــاركها 

االنستقرام.
هل ستتأثر قسوة النقد  «

عليك؟ 

للنقـــد  بحاجـــة  كاتـــب  كل 
أفضـــل،  بشـــكل  ليســـتمر 
النقـــد البّناء مرّحـــب دائًما، 
أما النقـــد الهـــادم والتعليق 
عديـــم الفائـــدة ال يؤخـــذ به 

بتاًتا.

هل يتعامل الكاتب مع شكل معين  «
للكتابة األدبية؟

ا يميل الكاتب لشـــكل  ربما ال شـــعوريًّ
معّيـــن يشـــبهه، ويجعل لقلمـــه روًحا 
ُيعـــرف بها، ولكل منـــا قوالبه األدبية 
بداخلهـــا،  بالكتابـــة  ينســـاب  التـــي 
ومـــن وجهة نظـــري، أرى أن االطالع 
والتجربة بمختلف األشـــكال وأنواع 
الكتابـــة األدبية يضيـــف لقلم الكاتب 

كثيًرا.
ما دور الواقع والخيال والبعد  «

المرتجى في كتاباتك؟

الواقع هو نواة انطالق فكرة الخيال، 
والخيـــال هـــو هـــروب عائـــد للواقـــع، 

وكل نص هو توليف بين اإلثنين.

هل يتأثر الكاتب بقضايا البيئة التي  «
يعيش فيها؟

بالطبـــع، قضايـــا المجتمـــع المحيطة 
هـــي أكثر ما يســـتفز الكاتب للكتابة، 
ويتأثـــر فـــي الطـــرح والفكـــر وعمـــق 
الكلمـــة  لـــون  وحتـــى  اإلحســـاس، 
الفـــرد  بمحيـــط  تتأثـــر  وشـــكلها 

ومعيشته.
أين يتم نشر إبداعتِك الكتابّية  «

ا؟ إعالمّيً

أنشـــرها علـــى صفحاتي فـــي مواقع 
 bayaaneid@ االجتماعي التواصل 
كونهـــا أصبحت صفحات هذا العصر 
والمـــكان الـــذي يلتقـــي فيـــه القـــارئ 

وغير القارئ.
هل تعتقدين بأن الكتابة  «

تندرج تحت مسمى الهواية أم 
الموهبة؟

الجميـــع يمكنه أن يكتـــب ليعبر 
بطريقـــة مـــا، لكـــن الموهبة هي 
أن تهوى الكتابة وتتقنها، أعتقد 
أنها موهبة بشكل أكبر، ألن الذي 
يملكها ال يمكـــن أن يؤطرها في 
وقت زمني كالهوايـــة، والهواية 
تتغيـــر مـــع مراحلنـــا العمرية أما 
الكتابة فهي سٌر دائم يلتصق بنا 

طوال الوقت.

لقاء الطالبة: أبرار شكري اليوانسة

جامعة البحرين

لجأت الكاتبة البحرينية بيان عيد إلى عالم الكتابة من الصغر وفي المرحلة االبتدائية 
بالتحديــد، فقــط كانــت تميــل للتعبيــر والســرد والقــراءة، وكان كل شــيء يمــر أمامهــا 
يحّفزها أن تعّبر عنه على الورق، إضافة لمشــاركتها في المســابقات واألنشــطة األدبية 
التي تخص اللغة العربية، كانت ترى أوراق تعبيرها على الئحة الصف، وهذا ما جعلها 
تنتبــه لموهبــة الكتابة بشــكل أكبر مع األيام، ثم اتضحــت أكثر حين اختارت لالنضمام 
لورشــات اإلبــداع التــي يقدمهــا األســتاذ عبدالجبــار آنــذاك فــي المرحلــة الثانويــة، أما 

دافعها وراء الكتابة فهو السؤال والشعور الذي يخطر عند كل مشهد ولحظة.
بيــان، خّريجــة بكالوريــوس عالقات عامة من جامعة البحرين، وطوال فترة دراســتها 
كانــت تشــارك فــي مســابقات القصــص القصيــرة وحــازت علــى جوائــز عديــدة، وآخــر 
مشــاركاتها كانــت لورشــة التأليــف التــي نظمتهــا وزارة الشــباب والرياضــة فــي مدينة 
الشــباب لعــام 2019، وحــازت روايتهــا “شــراع الهــوى” علــى المركــز األول.. حــول هــذه 

الموهبة واإلبداع كان لنا هذا اللقاء الشائق:

كتابي ”شراع الهوى“ يعكس دفء المنامة بقصصها وأغنية خالد الشيخ
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هل تسبب ألعاب الموبايل إصابة األطفال بالصرع؟
كشفت دراسة علمية حديثة خطورة 
بالغــة علــى األطفــال عنــد اســتخدام 
األطفــال للهواتــف الذكيــة واألجهــزة 
وقــال  كبيــرة،  بصــورة  اإللكترونيــة 
الباحثــون “إن إدمــان األطفال ألعاب 
الموبايل يمكن أن يصيبهم بالصرع”. 
وألعــاب  الفيديــو  ألعــاب  وتعتبــر 

للترفيــه  شــائعة  طريقــة  الموبايــل 
والبالغيــن،  األطفــال  بيــن  الداخلــي 
األلعــاب  أنشــطة  اكتســبت  ولكــن 
الوبــاء،  وســط  األهميــة  مــن  كثيــرا 
وهــو مــا يعتبــر أمــرا خطيــرا بصــورة 
كبيرة، بحســب ما نشره موقع “تايمز 
نيــوز نــاو”. ويشــير الباحثــون إلى أن 
الموبايــل،  وألعــاب  الفيديــو  ألعــاب 
تــروج للعنف وهذا قد يدفع األطفال 
وقالــت  عنيفــة.  ميــول  تطويــر  إلــى 
األلعــاب  بعــض  أن  “رغــم  الدراســة 
يمكن أن تؤدي إلى تحسين الوظيفة 
المعرفية وحل المشكالت والمهارات 
بعضهــا  أن  إال  لألطفــال،  الحركيــة 
يمكــن أن يصيبهــم ببعــض األعــراض 
الخطيــرة، مثــل الصــرع”. واعترفــت 
منظمــة الصحــة العالميــة فــي مايــو 
2019، أن األلعــاب يمكــن أن تســبب 

نوعا من االضطرابات لألطفال.
ويعتبــر الصرع أحد أخطر األعراض، 
األطفــال  تصيــب  أن  يمكــن  التــي 
نتيجة إلدمان ألعاب الفيديو وألعاب 

الموبايل.
والصــرع هو “اضطراب عصبي يمكن 
أن يــؤدي إلــى نوبات متكــررة ناتجة 
عــن أي خلــل وظيفــي فــي الدمــاغ، 
ناتج عن نشــاط غير طبيعي للنشاط 
الكهربائي للدماغ أو خلل في النواقل 
العصبية”. ويعتبر األطفال، خصوصا 
اإلنــاث، هــم أكثر عرضة لهــذه الحالة 

مقارنة بالبالغين والذكور.
وال وجــود لعالج محــدد لهذه الحالة، 
ولكن يمكن الســيطرة علــى أعراضها 

بمساعدة المختصين واألدوية.
ألعــاب  الباحثيــن،  بحســب  وتحفــز، 
الصــرع،  حــدوث  الموبايــل  فيديــو 
ألن نشــاط اللعــب يحفــز الدماغ على 
العمــل بصــورة كبيــرة، خصوصــا لمن 
يعانون من الصرع بســبب حساســية 
الضوء، إضافة إلى ظهور نوع جديد 
من الصرع أطلق عليه العلماء “صرع 
عــن  ينتــج  وهــو  الفيديــو”،  ألعــاب 
االضطرابــات المتتاليــة الناتجــة عــن 

ألعاب الفيديو والموبايل.

تمكــن ســرب مــن 15 ألــف نحلــة من االســتيالء على ســيارة 
رجل أميركي كان قد ركنها في مرآب أحد المتاجر. وتفاجئ 
مواطن أميركي في والية نيومكســيكو، من غزو ســرب من 
النحــل لســيارته بعدمــا تركها لـــ 10 دقائق فقط فــي المرآب، 
قليــال. ووصــف جيســي  مفتوحــة  الخلفيــة  النافــذة  تــاركا 
جونســون، وهو رجل إطفاء ومســعف خــارج الخدمة، تمت 
االستعانة به إلخراج النحل، أن الرجل كان يعاني من صدمة 
ألعداد النحل الكبيرة. وأشار جونسون إلى أن السرب، الذي 

بلغ وزنه اإلجمالي نحو 1.5 كيلوغرام، ربما جاء من حاجز أو 
مزراب أو منزل في حي قريب، مضيفا أن النافذة المفتوحة 
للســيارة قدمــت مكاًنــا جذاًبــا للنحــل مــن أجــل االحتماء به 
وربما العثور على منزل دائم. وأمضى جونسون حوالي 30 
دقيقة إلخراج النحل باستخدام صندوق خشبي دهن بزيت 
عشــبة الليمون المعروف برائحته الشديدة الجاذبية للنحل. 
ليضــع النحــل فــي الصندوق وينقله إلى ســيارته، حســب ما 

.”nytimes“ نقلت صحيفة

15 ألف نحلــة تغــزو سيــارة متوقفــــة

صبيــة غطــوا أنفســهم بالطــالء الفضي ليصبحــوا “فضية مانوســيا”، في إطار فعالية لجــذب االنتباه 
إليهــم وكجــزء مــن عملهــم لكســب الــرزق خصوًصــا بعــد تدهــور الوضــع االقتصــادي بســبب جائحة 

كورونا، يضحكون وهم يركبون شاحنة في جاكرتا، إندونيسيا )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

راقصة “ماتاتشين” تضحك أثناء مشاركتها في رقصة “سانتا مويرتيه” 
)قديسة الموت أو سيدة الموت( أثناء احتفال األسبوع المقدس، في 

سيوداد خواريز، المكسيك )رويترز(

في مزحة طريفة بمناسبة األول من 
إبريــل، بادرت ســيدة أميــركا األولى 
جيل بايدن متنكرة بزي مضيفة إلى 
توزيــع المثلجــات علــى ركاب كانــوا 

يرافقونها في رحلة بالطائرة.
وعناصــر  الطاقــم  أفــراد  وتســّلم 
قطــع  والصحافيــون  االســتخبارات 
المثلجــات من امرأة ســمراء قصيرة 
الشــعر تضــع كمامــة ســوداء وشــارة 
تحمل اســم “جازميــن”، جالت بينهم 
في ممرات الطائرة التي كانت عائدة 
بهــا إلــى واشــنطن بعد زيــارة لوالية 
كاليفورنيــا. وبعــد 5 دقائــق، أطلــت 
“جازميــن” مجدًدا على الصحافيين، 
وخلعت شــعرها المســتعار، وكشفت 

لهــم هويتهــا الحقيقيــة، معلنــة لهم: 
“إنها كذبة إبريل”. يشار إلى أن هذه 
ليســت المــرة األولــى التــي تفاجــئ 
الــركاب علــى طائــرة.  بايــدن  جيــل 
لرئيــس  نائًبــا  زوجهــا  كان  فعندمــا 
الواليات المتحــدة، دخلت ذات مرة 
إحــدى مقصورات الطائرة الرئاســية 
“إيــر فــورس وان” وصرخــت “بــوو!” 
بوجه أول شــخص فتــح بابها، وفق 

وسائل إعالم أميركية.
كما اعترف الصحافيون الذين رووا 
وقائع مزحة جيل بايدن بأن تنكرها 
انطلــى عليهــم، معّزيــن أنفســهم أن 
يتعرفــوا  لــم  حتــى  فريقهــا  أفــراد 

عليها.

سيدة أميركا األولى “مضيفة جوية” توزع المثلجات

تــداول رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي مقطــع 
فيديو لشاب يرقص رقصة “المشي على القمر” في 
أحــد شــوارع بولنــدا. وأثارت رقصة الشــاب كاميل 
سزبيجينكوفسكي بسالسة على إيقاعات “سموث 
كريمنــال” لمايــكل جاكســون فــي شــوارع بولنــدا، 
إعجــاب مســتخدمي اإلنترنــت بعــد انتشــارها على 
وســائل التواصل االجتماعي، بعد نشــرها بحســابه 

الرسمي على موقع “تيك توك”.
وتمت إعادة مشاركة المقطع على “تويتر” بواسطة 
مســتخدم ُيدعى “ديفيــد هيرمان” وحصد أكثر من 

7 مالييــن مشــاهدة وأصحبــه بتعليــق “لقد شــاهدت الفيديو 100 مــرة اآلن وما 
زلــت فــي حالــة مــن الرهبة”. وفي المقطــع الذي مدته 23 ثانية، شــوهد الراقص 
وهــو ينــزل من مركبة عند إشــارة مرور ويقوم بالرقصة. ثم ينتقل بســهولة إلى 
مسار على سطح القمر بجانب الممر الخاص بالراجلين قبل العودة إلى السيارة.

“السير على سطح القمر” مهارات تلقى إعجاب الماليين الفجر:  
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