
قالـــت األميـــن العـــام لمركـــز الملـــك حمـــد 
العالمـــي للتعايـــش الســـلمي ســـمية الميـــر 
بإعـــداد  الســـامي  الملكـــي  التوجيـــه  “إن 
مشـــروع قانـــون جديـــد وشـــامل لمكافحة 
وازدراء  والتطـــرف  الكراهيـــة  خطـــاب 
األديـــان، ســـيدعم الجهـــود الوطنيـــة فـــي 
نشـــر ثقافـــة الســـام والحـــوار والوســـطية 
نـــدوة  فـــي  الميـــر  وأشـــارت  واالعتـــدال”. 
نظمتهـــا “البـــاد” األربعـــاء عـــن بعـــد إلـــى 
أن صـــون المشـــاعر الدينيـــة مـــن الشـــعور 
باإلهانة وحماية حريتـــي العقيدة والتعبد 
الكراهيـــة  علـــى  التحريـــض  تجريـــم  مـــع 
وممارســـة العنصرية بسبب دين أو انتماء، 
وحظر المواد اإلعامية المســـيئة للمسائل 
العقائديـــة، كلهـــا أهـــداف يجـــب أن ينظـــر 
لها عنـــد صياغة اإلطـــار القانونـــي القانون 
للتشـــريع المحلي الجديد. وتحدث رئيس 

الفريق المعني بحقوق اإلنســـان في وزارة 
الداخلية الرائد بدر الرميحي عن العقوبات 
المقـــررة فـــي قانـــون العقوبـــات البحريني 

حاليا فيما يتعلق بازدراء األديان، مبينا أن 
هذا الســـلوك يعد جنحة تصل عقوبتها إلى 

السجن لـ 3 سنوات.

تفتتح هيئة البحرين للثقافة واآلثار  «
اليوم “سوق القيصرية” الواقع ضمن 

موقع “مسار اللؤلؤ: شاهد على 
اقتصاد جزيرة” في مدينة المحّرق 

والمسجل على قائمة التراث 
العالمي لمنظمة األمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو(.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة  «
جي إف إتش المالية هشام 

الريس إن المجموعة ملتزمة 
بالتوزيعات للمساهمين والعمل 

على تحسين نسبها من خالل 
دفع السيولة وحماية كفاءة رأس 

المال.

حظرت النمسا، أمس، نشاط  «
حزب الله اللبناني واعتبرته 

منظمة إرهابية، بجناحيه 
السياسي والعسكري، متجاوزة 

في ذلك سياسة االتحاد األوروبي 
للحظر التي تكتفي بحظر الذراع 

العسكري فقط.

في الثاني من يناير 2017، طوت  «
الراحلة ريم الجودر آخر صفحة 

من المعاناة مع المرض، 
وصعدت روحها إلى بارئها وهي 

في العقد الرابع من العمر. 
امتازت أفكار الراحلة باإلنسانية 

واإليثار.

في السابق كانت النساء والفتيات  «
يتدافعن للحصول على الحناء 

على أيديهم في الصالونات قبل 
العيد. ومع التدابير الصحية في 

المملكة األمور اختلفت من حيث 
التنفيذ، لكن تبقى فكرة الحناء من 

أساسيات العيد في البحرين.
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أشـــاد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفة بالعاقات التي تربط بين مملكة 
والتـــي  المتحـــدة،  والمملكـــة  البحريـــن 
تشـــهد تناميا فـــي مســـاراتها المختلفة، 
مؤكًدا ســـموه أن البلدين يجمعهما ذات 
االهتمـــام فـــي تنميـــة وتيـــرة التعـــاون 
الثنائي على كل الصعد ومنها العسكرية 

والدفاعية.
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه قائد البحرية 
الملكيـــة البريطانية الفريـــق أول بحري 
تونـــي راداكـــن بمقـــر القيـــادة البحريـــة 
بمســـتوى  ســـموه  نـــوه  إذ  البريطانيـــة، 
بيـــن  المســـتمر  والتنســـيق  التعـــاون 
البلدين على الصعيد الثنائي واإلقليمي 
األمـــن  مســـارات  دعـــم  فـــي  والدولـــي 

واالستقرار في المنطقة والعالم.
القضايـــا  مـــن  عـــدد  اســـتعراض  وتـــم 

المتصلة باألمن واالستقرار في المنطقة 
والموضوعات ذات االهتمام المشترك.

ونـــوه قائد البحريـــة الملكية البريطانية 

بدور صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
الـــوزراء في دعم العاقـــات التي تربط 

المتحـــدة  بالمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
وتعزيز أفق التعاون والتنســـيق الثنائي 

بينهما.

البحرين وبريطانيا يجمعهما اهتمام بتنمية  التعاون
ســمو ولي العهد رئيس الوزراء: العالقات الثنائية تشهد تناميا

 سمو ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء في لقاء مع قائد البحرية الملكية البريطانية

^

في إنجاز بحريني رياضي جديد، المنامة - بنا
حقق فريق “بحرين 1” للســـيارات 
انتصاره األول هذا الموسم 2021 
من منافســـات الجولة الثانية من 
بطولـــة العالـــم NHRA للســـيارات 
السريعة فئة برومود التي أقيمت 
لســـباقات  أتانتـــا  حلبـــة  علـــى 
السرعة بوالية جورجيا بالواليات 
المتحدة األميركيـــة، حيث تمكن 
الســـائق جاســـتن بونـــد مـــن الفوز 
فـــي الســـباق النهائي علـــى زميله 
العالـــم ســـتيفي جاكســـون  بطـــل 

بزمن وقدره 5.738 ثانية.
وأكـــد الممثـــل الشـــخصي لجالة 
الملـــك ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
حمـــد آل خليفة أن االنتصار يأتي 
الســـامية  للتوجيهـــات  ترجمـــة 
والدعم الامحدود من لدن عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، باالستمرار 

نحو االرتقاء بالرياضة البحرينية 
ورفـــع اســـم مملكـــة البحريـــن في 
كافة المحافل الرياضية العالمية، 
وبمتابعة ودعم ولي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة؛ 
اإلنجـــازات  تحقيـــق  لمواصلـــة 
مختلـــف  فـــي  والنجاحـــات 
المشـــاركات بالبطوالت الرياضية 

العالمية.

إنجاز جديد... “بحرين 1” بطل 
”NHRA“ الجولة الثانية لـ

المنامة - بنا
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نمت كمية التحويات السنوية 
عبـــر المحافظ الرقيمة والهاتف 
النقال، والتي توفرها الشركات 

والبنـــوك لزبائنهـــا بنحو 552 % 
فـــي 2020 لتصـــل لنحـــو 51.7 

مليون معاملة.

نمو التحويالت المالية 
السنوية عبر النقال 552 %

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

أعلنـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
بـــإدارة  متمثلـــة  والســـياحة 
التفتيش إغـــاق مطعم بمحافظة 
المحـــرق غلًقا إداريا لمدة أســـبوع 
الداخليـــة  وزارة  مـــع  بالتنســـيق 
ووزارة الصحـــة، إذ باشـــرت إدارة 
التفتيـــش الوزارة مع الجهات ذات 
العاقة اتخـــاذ اإلجراءات الازمة 
إلحالة المطعـــم للجهات القانونية، 
إثـــر رصـــد مخالفـــات لإلجـــراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( الصـــادرة مـــن وزارة 

الصحة.
جـــاء ذلك بعـــد الزيارة التفتيشـــية 
التي قام بها مفتشو إدارة التفتيش 
وزارة  مـــع  وبالتعـــاون  بالـــوزارة 

الداخلية ووزارة الصحة.

إغالق مطعم بالمحرق 
أسبوًعا لمخالفته 

اإلجراءات االحترازية
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التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الحيوانيـــة  الثـــروة  وكيـــل  دعـــا 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
خالد حســـن إلـــى مشـــاركة القطاع 
الخـــاص في ملـــف األمـــن الغذائي 
التكنولوجيـــا  مـــن  واالســـتفادة 
والتقنيـــات الحديثـــة للتغلـــب على 
المعوقات، مشـــيرا إلـــى توجيهات 
وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف 

عبـــر متابعاته الســـتراتيجية األمن 
الغدائي عبر اعتبار القطاع الخاص 
شريكا أساسا في “األمن الغذائي”.

وقـــال في بيـــان أمس “إننا نســـعى 
إلـــى رفـــع نســـبة اإلنتـــاج المحلـــي 
للحوم الدواجن من 9 مايين طير 
إلـــى 20 مليـــون طيـــر أي مـــا يمثل 
المحلـــي  االســـتهاك  مـــن   %  55
ورفـــع منتج البيض إلى 33 % من 

االستهاك المحلي”.

رفع اإلنتاج المحلي للدواجن 55 % والبيض 33 %
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سمو الشيخ عبدالله بن حمد



بمزيد من الحزن واالسى نتقدم بخالص العزاء والمواساة

إلى الوجيه أحمد منصور العالي 
وأبنائه جالل وتوفيق ومنصور

وسائر أبنائه 

وأبناء المرحوم عبدالعزيز منصور العالي
وعموم عائلة العالي 

في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى 

حرم الوجيه أحمد منصور العالي 
داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان

إبراهيـم أحمـد محمـد

تلقى النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيـــات تهنئة من الـــوزراء وكبار 
المســـؤولين فـــي الدولة؛ بمناســـبة صدور المرســـوم 
الملكـــي من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، بتعيين سموه رئيسا لمجلس 
إدارة الهيئـــة العامـــة للرياضة.وتلقى ســـموه برقية 
تهنئة من مستشـــار جاللة الملك سمو الشيخ خالد 
بـــن محمد بن ســـلمان آل خليفة ومستشـــار جاللة 
الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفـــة، ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير اإلسكان 
باسم الحمر، ووزير المواصالت واالتصاالت كمال 
أحمـــد، ووزير النفط الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
خليفة، ومستشـــار جاللة الملك لشـــؤون الشـــباب 
ووزيـــر  المناعـــي،  هنـــدي  بـــن  صالـــح  والرياضـــة 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  ووزيـــر  خلـــف،  عصـــام 
الوطنـــي  المخابـــرات  جهـــاز  ورئيـــس  الزيانـــي، 

الفريـــق عادل الفاضـــل، ورئيس المراســـم الملكية 
اللـــواء الركن خليفة الفضالـــة، والمبعوث الخاص 
لشـــؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 
للبيئـــة محمد بـــن دينه. وأعربوا فـــي برقياتهم عن 

خالـــص التهانـــي إلى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
الثقـــة  أن  الملكيـــة، مؤكديـــن  بالثقـــة  آل خليفـــة 
التـــي يحظى بها ســـموه من لدن جاللـــة الملك، ما 
هـــي إال تأكيد للجهود المتميزة التي يبذلها ســـموه 

لخدمـــة مملكـــة البحرين، متمنين لســـموه التوفيق 
والســـداد فـــي مواصلة تطوير الحركـــة الرياضية، 
لتحقيق التطلعات الملكية لنهضة وتقدم الرياضة 

البحرينية.
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جاللـــة الملــك 
يتبادل التهانــي 

مع الرئيس العراقي
جـــرى اتصـــال هاتفي بيـــن عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة، وأخيه رئيس جمهورية العراق الشقيقة برهم صالح.
وتـــم فـــي االتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناســـبة عيد الفطـــر المبارك، داعيين 
المولى ســـبحانه وتعالى أن ُيعيد هذه المناســـبة على الشـــعبين والبلدين الشـــقيقين 

بالخير واليمن والبركات واألمتين العربية واإلسالمية بالعزة والرفعة.

المنامة - بنا

جاللة الملك

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

جهود متميزة لخالد بن حمد في خدمة البحرين

سمو الشيخ خالد بن حمد

وزير األشغال وشؤون البلديات

مستشار جاللة الملك

رئيس جهاز االستخبارات الوطني

وزير النفطوزير المالية واالقتصاد الوطني وزير المواصالت واالتصاالت

مستشار جاللة الملك لشؤون الشباب والرياضةرئيس المراسم الملكية وزير الخارجية

مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية

الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة

وزير اإلسكان

ــن ــي ــؤول ــس ــم ــار ال ــ ــب ــ ــى تـــهـــانـــي الـــــــــوزراء وك ــق ــل ــت ســـمـــوه ي
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رفع اإلنتاج المحلي للدواجن 55 % والبيض 33 %
ــيــن “الــطــحــالــب” ــروت ــب ــاص” لــاســتــثــمــار فــي بــدائــل ال ــخـ ــوة “الـ ــ دع

بـــوزارة  الحيوانيـــة  الثـــروة  وكيـــل  دعـــا 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
مشـــاركة  إلـــى  حســـن  خالـــد  العمرانـــي 
القطـــاع الخـــاص في ملف األمـــن الغذائي 
واالســـتفادة مـــن التكنولوجيـــا والتقنيات 
الحديثـــة للتغلـــب على المعوقات، مشـــيرا 
إلـــى توجيهـــات وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
خلف عبـــر متابعاتـــه الســـتراتيجية األمن 
الغدائي عبر اعتبار القطاع الخاص شريًكا 

أساسًيا في “األمن الغذائي”.
وقال في بيان أمس “إننا نســـعى إلى رفع 
نســـبة اإلنتاج المحلي للحوم الدواجن من 
9 مالييـــن طير إلـــى 20 مليون طير أي ما 
يمثل 55 % من االســـتهالك المحلي ورفع 
منتـــج البيـــض إلى 33 %  من االســـتهالك 
المحلـــي”.  وأوضـــح أن “مملكـــة البحريـــن 
الذاتـــي  االكتفـــاء  إلـــى  تصـــل  أن  يمكـــن 
الدواجـــن  لحـــوم  البيضـــاء  اللحـــوم  مـــن 

باستخدام التقنية الحديثة وعلوم الذكاء 
االصطناعـــي في رفع كفـــاءة إنتاج لحوم 
مـــن  الدواجـــن والعمـــل علـــى االســـتفادة 

تدوير منتجات ومخلفات الدواجن”.
وأكـــد وكيـــل الثـــروة الحيوانيـــه أن وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي تشـــجع القطـــاع الخـــاص علـــى 
االســـتثمار في صناعة الدواجن لما لها من 
مـــردود اقتصـــادي يتوافـــق مع المشـــاريع 
والصناعات المستدامة التي تتوافق رؤية 

البحرين 2030”. 
وأشـــار إلـــى أن “هناك تفاهمـــات بين دول 
الصنـــدوق  تكويـــن  خـــالل  مـــن  الخليـــج 
الخليجـــي لألمن الغذائي الذي يرتكز على 
التعـــاون والتكافـــل والتركيز علـــى انتقاء 
الســـلع التـــي ممكن لكل دولـــة خليجية أن 
تكتفـــي منها ذاتيا مســـتنده علـــى الموارد 

الطبيعية المتاحة بكل دولة خليجية”. 
ودعـــا وكيـــل الثـــروة الحيوانيـــه القطـــاع 
خلـــق  “فـــي  الفاعلـــة  للمشـــاركة  الخـــاص 

شـــراكات خليجية مظلتهـــا صندوق األمن 
الغذائـــي الخليجـــي لضمـــان ديمومة هذه 
المشـــاريع واســـتدامتها بمـــا يتوافـــق مـــع 
مجلـــس  دول  لشـــعوب  العـــام  االحتيـــاج 
التعاون الخليجـــي”. وفي المقابل، أوضح 
حســـن أن “بدائـــل البروتيـــن هـــي الثـــورة 
القادمـــة على مســـتوى العالـــم وهي عبارة 
الدقيقـــة ذات  الطحالـــب  اســـتخدام  عـــن 

النوعيـــة الخاصـــة فـــي مســـتوى البروتين 
حيـــث تصـــل نســـبة البروتين بهـــا إلى 60 
% مقارنـــة في البروتين المنتج من لحوم 
الدواجـــن التـــي تصـــل إلـــى ما يقـــارب 30 
%والبروتين المنتـــج من اللحوم الحمراء 
مـــا يعادل 17 % والقمح ما يعادل 27 %. 
وأضاف “تعتبر بدائـــل البروتين الطحالب 
والدهـــون  بالفيتامينـــات  غنيـــة  الدقيقـــة 
الغذائيـــة  الصناعـــات  فـــي  وتســـتخدم 
وأعالف الحيوان والمستحضرات الطبية 
والتجميليـــة”.  واختتـــم “يحظـــى ســـوق 
بدائـــل البروتيـــن الطحالـــب الدقيقة على 
مســـتوى العالـــم وتعمـــل منظمـــة األغذية 
العالمية على رفـــع الوعي لدى دول العالم 
فـــي االســـتثمار الصناعـــي إلنتـــاج بدائـــل 
البروتيـــن كحل آخر يحل محـــل البروتين 
الحيواني ذي الكلفة العالية في اســـتهالك 
العلـــف والميـــاه”، داعيـــا القطـــاع الخـــاص 
لالســـتثمار فـــي هـــذا المجال أســـوة بدول 

العالم إليجاد الحلول والبدائل الغذائية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  تفتتـــح 
واآلثـــار اليـــوم 15 الســـبت “ســـوق 
موقـــع  ضمـــن  الواقـــع  القيصريـــة” 
“مســـار اللؤلؤ: شـــاهد على اقتصاد 
المحـــّرق  مدينـــة  فـــي  جزيـــرة” 
التـــراث  قائمـــة  علـــى  والمســـجل 
العالمـــي لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة 
للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو(، 
حيث تقـــام هذه الفعالية يومي 15 
و 16 من الشـــهر الجاري ومفتوحة 
وحتـــى   4 الســـاعة  مـــن  للجمهـــور 
الجهـــود  ضمـــن  وتأتـــي  مســـاء،   9
المتواصلة لهيئة الثقافة الستكمال 
الموقـــع خـــالل العام الـــذي يحتفي 
بتاريـــخ هـــذه المهنـــة العريقـــة في 
“مســـار  بشـــعار  البحريـــن  مملكـــة 

اللؤلؤ”.
ويعـــد ســـوق القيصرية أحـــد أقدم 
وقـــام  المحـــّرق.  ســـوق  مناطـــق 
الســـوق بدور أساســـي في تشـــكيل 
اقتصاد اللؤلؤ فـــي البحرين، حيث 
كان يشـــهد صفقـــات شـــراء وبيـــع 
اللؤلؤ واســـتالم وتخزين األخشاب 
التي اســـتخدمت في بناء أساطيل 
ســـفن صيـــد اللؤلؤ. ويضم الســـوق 
خمســـة مبـــان تاريخيـــة تقـــع ضمن 
موقع مسار اللؤلؤ من بينها محالت 
ودكاكين ســـيادي التي تمثل نماذج 
معماريـــة للمتاجـــر الصغيـــرة التـــي 

كان يتكون منها معظم السوق.

ويتضمـــن ســـوق القيصريـــة ضمـــن 
المشـــروع الحالـــي لهيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار، محـــالت تجارية 
معاصرة قـــام بتصميمها اســـتوديو 
هـــذه  وتعـــرض  هولتـــروب،  آن 
المتاجـــر عالمـــات تجاريـــة لألزياء 
والمجوهـــرات، إضافة إلى احتوائه 
على المقاهي وغيرها من المحالت 
في قلب السوق. من بين العالمات 
ســـوق  فـــي  والمحـــالت  التجاريـــة 
كيكســـو،  هـــال  كايـــا،  القيصريـــة: 
مجوهرات أمل الماجد، بيســـيكس 
باي نيتشـــر، تايني أوم / يال حبيبي 
بويـــل،  مهيـــري   / ديزاينـــز  /.ڤـــي. 
أومنـــي للعناية بالبشـــرة، قرطاس، 
آيســـد، كـــب كريـــم، ماســـا، آي كـــي 
إس، آيالندرز / عايشة / ترينيتاي / 
زيلونا، أيادي اإلغاثية، كاال ديزاين 

مع بريتي رانا.
يذكر أن موقع “مســـار اللؤلؤ: شاهد 
علـــى اقتصـــاد المحـــرق وهـــو ثاني 
مواقـــع مملكة البحريـــن على قائمة 
التـــراث اإلنســـاني العالمـــي لمنظمة 
اليونيســـكو، حيث تـــم إدراجه عام 
لمســـافة  الموقـــع  ويمتـــد  2012م. 
تزيد عـــن 3 كيلومتـــر داخل مدينة 
المحّرق التاريخيـــة ويتضمن عددًا 
مـــن المواقع األثريـــة ومراكز الزوار 
تـــروي  التـــي  العامـــة  والســـاحات 

حكاية اللؤلؤ في مملكة البحرين.

افتتاح سوق القيصرية اليوم

البحرين تجدد إدانتها للهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة
اإلسامي” “التعاون  لـ  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  لعقد  السعودية  بدعوة  ترحيب 

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أجـــرى 
الزيانـــي أمـــس، اتصااًل هاتفًيـــا مع وزير 
الخارجيـــة والمغتربين بدولة فلســـطين 
رياض المالكي، جرى فيه بحث تطورات 
الفلســـطينية  األراضـــي  فـــي  األوضـــاع 
المحتلـــة وقطـــاع غـــزة، واالعتـــداءات 
اإلســـرائيلية التي ترتكب بحق الشـــعب 
الفلســـطيني فـــي مدينة القـــدس وباقي 

األراضي الفلسطينية المحتلة.
وجـــدد وزيـــر الخارجيـــة إدانـــة مملكـــة 
البحرين الشديدة للهجمات التي تشنها 
القـــوات اإلســـرائيلية علـــى قطـــاع غزة، 
معبًرا عن تعـــازي مملكة البحرين قيادة 
الفلســـطينية وشـــعب  للســـلطة  وشـــعًبا 
دولـــة فلســـطين الشـــقيق في الشـــهداء 
االعتـــداءات  جـــراء  ســـقطوا  الذيـــن 
اإلسرائيلية، وتمنياتها للجرحى الشفاء 

العاجل.

وأعـــرب عـــن تضامـــن مملكـــة البحريـــن 
مع الشعب الفلســـطيني الشقيق، مؤكدا 
موقـــف مملكـــة البحريـــن الداعـــم بقـــوة 
للقضيـــة الفلســـطينية؛ إيماًنـــا منها بحق 
الشـــعب الفلســـطيني فـــي إقامـــة دولته 
المســـتقلة وعاصمتها القدس الشـــرقية 
على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة 
الســـالم العربية ووفق قرارات الشرعية 

الدولية ذات الصلة.
كمـــا أعـــرب الزياني عن ترحيـــب مملكة 
البحريـــن بالدعوة التي وجهتها المملكة 
العربية الســـعودية لعقد اجتماع اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمـــة التعاون اإلســـالمي 
علـــى مســـتوى وزراء الخارجيـــة لبحث 
األراضـــي  فـــي  األوضـــاع  تطـــورات 
جـــراء  غـــزة  وقطـــاع  الفلســـطينية 
الهجمـــات اإلســـرائيلية المتواصلة التي 
تشـــنها القوات اإلســـرائيلية فـــي الضفة 
الغربية وقطاع غزة، مؤكًدا دعم مملكة 

البحريـــن للجهـــود البنـــاءة التـــي تقـــوم 
بهـــا جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة 
للتوصـــل إلـــى وقـــف إطـــالق النـــار بين 
دولـــة إســـرائيل والفصائل الفلســـطينية 
فـــي غـــزة، مشـــدًدا علـــى أهميـــة تضافر 
الجهود الدولية لوقف التصعيد وتوفير 
فـــي  الفلســـطيني  للشـــعب  الحمايـــة 

األراضي الفلسطينية المحتلة.
الخارجيـــة  وزيـــر  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
والمغتربين الفلسطيني عن شكر وتقدير 

دولة فلســـطين لموقـــف مملكة البحرين 
وحـــق  الفلســـطينية  للقضيـــة  الداعـــم 
الشـــعب الفلســـطيني فـــي إقامـــة دولته 
المســـتقلة، مشيًدا بما عبرت عنه مملكة 
البحرين من إدانة شـــديدة لالعتداءات 
االســـرائيلية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، مؤكًدا أن مساندة مملكة البحرين 
لحق الشـــعب الفلسطيني ومؤازرته في 
هذه الظـــروف الصعبة هـــو محل تقدير 

القيادة والشعب الفلسطيني.

المنامة - وزارة الخارجية

... وتتواصل مكارم جاللة الملك في العفو عن النزالء والنزيالت
وتتواصل المكرمات والمبادرات اإلنســانية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، صاحــب القلــب الكبيــر الذي عّودنــا دائمــا الوقوف 
بجانب أبناء شعبه ودعمهم في مختلف المناسبات والوقائع وإن أخطأ أحدهم، 
فجاللــة الملــك يتمتــع بروح األبوية واإلحســاس بمشــاعر األمهــات واآلباء في 
فقــدان فلــذات كبدهــم، فكانت الفرحــة الغامرة على قلوب آبــاء وأمهات الذين 

صدر بحقهم عفو خاص واإلفراج عنهم.

ولم يقتصر اهتمام جاللة الملك بالعفو 
أو تخفيـــف العقوبة علـــى المحكومين 
والنزالء بل اهتم جاللته كذلك بحصول 
النزيل على كامل الحقوق والخدمات، 

ومراكـــز  إدارات  ترجمتـــه  مـــا  وهـــو 
اإلصـــالح والتأهيـــل فـــي البحرين إلى 
واقـــع ملمـــوس، فأصبح النزيـــل يتمتع 
بكافة الحقوق والخدمات التي يحتاج 

إليهـــا منـــذ دخولـــه إلـــى خروجـــه مـــن 
أبـــواب اإلصالح والتأهيـــل، كالحصول 
علـــى الرعاية الصحية وتوفير عيادات 
طبيـــة وأطبـــاء مختصيـــن علـــى مدار 
الساعة لمتابعة كافة الحاالت الصحية 
للنـــزالء وتوفيـــر العـــالج الـــالزم لهـــم. 
وبالتعـــاون مـــع مستشـــفى قـــوة دفاع 
وإدارة  الصحـــة  ووزارة  البحريـــن 
الشـــؤون الصحية واالجتماعية بوزارة 

الداخلية.
وتوفـــر مراكـــز اإلصـــالح والتأهيل في 

مملكـــة البحريـــن العديـــد مـــن البرامج 
التدريبيـــة والتأهيليـــة والدينيـــة التي 
تســـهم فـــي تهذيـــب وتعديـــل ســـلوك 
هـــذه  تشـــهد  إذ  والنزيـــالت،  النـــزالء 
البرامج إقباال ملحوظا من قبل النزالء 
وســـجلت نجاحا باهرا في هذا الشـــأن 
كبرامـــج مواجهة الســـلوكيات الخطرة 
والعنف واإلدمان، ويقدم هذه البرامج 
ضباط وشـــرطة ومختصـــون وال نغفل 
عن ورش التدريب التي أصبحت تلعب 
ا في تزويد النزالء والنزيالت  دورا مهمًّ

المهـــارات  لتعلـــم  الالزمـــة  بالقـــدرات 
والمهـــن كـــدورات الحاســـوب، وورش 
النجـــارة واللحـــام والرســـم والديكـــور، 
وأصبحنـــا نـــرى منتجات النـــزالء وهي 
تعـــرض فـــي مختلـــف المعـــارض التـــي 

تقام على ارض البحرين.
ويحصـــل النزيـــل والنزيلـــة على حقهم 
المدرســـي  تعليمهـــم  مواصلـــة  فـــي 
والجامعـــي وذلـــك مـــن خـــالل توفيـــر 
الكتـــب والفصـــول الدراســـية وقاعات 
االمتحانـــات بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 

وزارة التربيـــة والتعليـــم، إذ اســـتطاع 
العديـــد التخـــرج مـــن الثانويـــة العامـــة 

والجامعة.
كل هـــذه اإلنجـــازات لـــم تكـــن لتتحقق 
والتوجيهـــات  األبويـــة  الرعايـــة  لـــوال 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الســـديدة 
الجاللـــة، وتنفيذهـــا بنجـــاح مـــن قبـــل 
معالـــي وزيـــر الداخليـــة، فانصلح حال 
النزالء وتطـــورت قدراتهم وعادوا إلى 
مجتمعهم أشـــخاصا فاعلين ليساهموا 

في بناء ورفعة وطنهم البحرين.

الصحافة في الصفوف األولى
Û  إن اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة مناســبة مهمــة مــن خاللهــا يتجــدد

االعتــراف علــى الصعيــد العالمــي بــدور الصحافــة الحــرة كحلقــة اتصال 
مهمــة بيــن ُصنــاع القــرار والجمهــور، وهــذه المناســبة تحمل فــي طياتها 
فرصــة لتكريــم العمــل الصحافي المفيــد للمجتمع، وفرصــة أيًضا لتمكين 

الصحافة أكثر وأكثر بحمايتها وضمان وصولها للتفاصيل.
Û  لطالمــا كانــت الصحافة وســتظل أداة تنبــض بالحيويــة والمرونة لتنوير 

المجتمعــات وتقديــم الخدمــة اإلخبارية بكل حرية ونزاهــة، وهي بكافة 
صنوفهــا تقليديــة كانت أم رقمية، تلعــب دوًرا رائًدا في توعية الجماهير 
والوطنيــة،  بالمســؤولية  يتحلــى  ومســتنير  ناضــج  عــام  رأي  وصناعــة 

ويتصدى للتطرف ويعزز االعتدال وينشر التسامح.
Û  الصحافــة اآلن فــي الصفــوف األولــى لمواجهــة األزمــات من خالل نشــر 

الحقائــق والتعامــل بعقالنية وموضوعية مع كافة التحديات، وليس أدل 
علــى ذلــك مــن المهمة الكبيــرة للصحافة فــي تبصير المجتمعــات بكيفية 

التصدي لجائحة كوفيد - 19.
Û  اليــوم العالمــي لحرية الصحافة تذكير للعاملين في هذا القطاع الحيوي 

بــأن دورهــم ال غنــى عنه فــي دعم مســيرة التنميــة والرخاء واالســتقرار 
التــي تنشــدها مجتمعاتنــا، عبــر نشــر المعرفــة وتغذيــة وعــي الجماهيــر 

بالمستجدات على كافة الصعد العلمية والطبية والثقافية.
Û  ،مملكــة البحريــن الشــقيقة لديهــا تجربــة ثريــة فــي تعزيــز دور الصحافة

وذلــك مــن خالل االحتفاء بهذا القطــاع الحيوي من خالل يوم الصحافة 
البحرينيــة الــذي يتم إحياؤه في الســابع من مايو كل عــام، والدور الرائد 
للمغفور له األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، فسموه من 
أطلق منذ عام 2016 “جائزة للصحافة “، لتشجيع األقالم الصحافية في 
مملكة البحرين على مزيد من اإليجابية في التفاعل مع قضايا المجتمع.

رئيس تحرير صحيفة االتحاد اإلماراتية

حمد الكعبي

إغـــالق مطعـــم بالمحـــرق أسبوًعــا
“كـــورونـــا” ــار  ــش ــت ان مــن  لــلــحــد  االحـــتـــرازيـــة  اإلجــــــراءات  لمخالفته 

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
متمثلـــة بـــإدارة التفتيـــش إغـــالق مطعـــم 
بمحافظة المحرق غلًقا إداريا لمدة أسبوع 
ووزارة  الداخليـــة  وزارة  مـــع  بالتنســـيق 
الصحة، إذ باشـــرت إدارة التفتيش الوزارة 
مع الجهات ذات العالقة اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة إلحالة المطعـــم للجهات القانونية، 
إثر رصد مخالفات لإلجراءات االحترازية 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
الصـــادرة   )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
مـــن وزارة الصحـــة. جاء ذلك بعـــد الزيارة 
التفتيشـــية التـــي قـــام بهـــا مفتشـــو إدارة 

التفتيـــش بالـــوزارة وبالتعـــاون مـــع وزارة 
الداخليـــة ووزارة الصحـــة، مبينـــة الوزارة 
أنه نظًرا لمخالفة تلك المنشـــأة لإلجراءات 
واالشتراطات التنظيمية المنصوص عليها 
فـــي القـــرار الوزاري رقـــم 51 لســـنة 2020 
الواجـــب  الصحيـــة  االشـــتراطات  بشـــأن 
تطبيقهـــا في المطاعـــم والمقاهي الحتواء 
ومنع انتشـــار فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
ورصـــد مخالفات للتعليمـــات الصادرة بهذا 
الشـــأن، تم تطبيق القوانين حيال المطعم 
المخالـــف.  ولفتت الوزارة إلى أن مأموري 
الضبـــط القضائـــي بـــإدارة التفتيـــش قاموا 
بالتنســـيق مـــع مأمـــوري الضبـــط القضائي 

وتـــم  الصحـــة،  ووزارة  الداخليـــة  بـــوزارة 
ضبـــط مخالفة المطعم وغلقـــه إدارًيا لمدة 
أسبوع، تمهيًدا التخاذ اإلجراءات اإلدارية 
والقانونيـــة بهـــذا الشـــأن. أمـــا بشـــأن بقية 
المحـــال التي تمـــت الرقابة عليهـــا في كل 
المحافظات، فقد تم تنبيه بعض المحالت 
ممن لوحظ لديهـــم قصور في آلية تطبيق 
قابلـــة  هـــي  والتـــي  اإلجـــراءات  بعـــض 
للتصحيـــح، فتـــم تصحيحهـــا فـــي الحـــال 
مـــن قبـــل أصحـــاب تلـــك المحـــال. وأكدت 
الـــوزارة متمثلة بإدارة التفتيش اســـتمرار 
الزيارات الميدانية بمعية الجهات الرقابية 
المختصـــة بتكثيـــف رقابتهـــا بفتـــرة إجازة 

عيـــد الفطـــر المبـــارك لضمـــان عـــودة فتـــح 
المحـــال التجاريـــة وممارســـتها ألنشـــطتها 
وفقـــا لإلجـــراءات المطلوبـــة منهـــا، كأحـــد 
الركائـــز المهمة للحد من انتشـــار الفيروس 
وحفـــظ الســـالمة للجميع، متمنيـــًة الوزارة 
علـــى المحال التجارية والمرتادين التحلي 
بالمسؤولية في االلتزام بالتدابير المطلوبة 
منهم، كٌل بحسب دوره، للتأكد من تطبيق 
مـــع  والصحيـــة،  الوقائيـــة  البروتوكـــوالت 
التشديد على ضرورة االلتزام باالحترازات 
في جميع هذه المحال التجارية والمطاعم 
للمســـاهمة في الحـــد من انتشـــار فيروس 

كورونا )كوفيد 19(.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

خالد حسن

الثقافة األمنيـة
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أمين مركز “التعايش الســلمي”: وضع حد للتحريض الســيبراني على ارتكاب العنف واإلرهاب

النائـــــب الثانـــــي لرئيـــــس “الشـــــورى”: التحــريــــــض ال يعتبـــــر ضمـــــن حــريـــــة التعبيـــــر

^قالـــت أميـــن عـــام مركـــز الملك 
حمد العالمي للتعايش الســـلمي سمية 
الميـــر “إن التوجيـــه الملكـــي الســـامي 
بإعداد مشـــروع قانون جديد وشـــامل 
لمكافحـــة خطاب الكراهيـــة والتطرف 
الجهـــود  ســـيدعم  األديـــان،  وازدراء 
الســـام  ثقافـــة  نشـــر  فـــي  الوطنيـــة 

والحوار والوسطية واالعتدال”.
الســـامية  الملكيـــة  الدعـــوة  وثمنـــت 
التعـــاون  لتعزيـــز  الدولـــي  للمجتمـــع 
التشـــريعي والفني في إقـــرار اتفاقية 
الكراهيـــة  خطابـــات  لتجريـــم  دوليـــة 
الدينيـــة والطائفية والعنصرية بجميع 
تطرقـــت  والتـــي  وأشـــكالها،  صورهـــا 
إلـــى قضيـــة ذات دالالت مهمـــة وهـــي 
مكافحـــة “اإلســـاموفوبيا” أي تجريم 

معاداة المسلمين.
وذكـــرت أن مشـــروع القانـــون الجديد 
واضحـــة،  إنســـانية  دالالت  يحمـــل 
ويأتـــي منســـجما مـــع مـــا جبـــل عليـــه 
أهل البحرين من حب للســـام وحسن 
الجـــوار وكـــرم الضيافة، إذ يعد ســـبقا 
تشـــريعيا لمكافحة كل أشـــكال جرائم 
أو  الديـــن  باســـم  والكراهيـــة  التمييـــز 

المعتقد.
ورأت أن التشريع سيساهم في تهيئة 
منـــاخ محافـــظ علـــى حقوق البشـــرية 
وتوازنهـــا فـــي صـــون الحريـــات بكافة 
أنواعها بما يحفظ النســـيج المجتمعي 

واألمن الوطني على حد سواء.
وأشارت إلى أن صون المشاعر الدينية 
من الشـــعور باإلهانـــة وحماية حريتي 
العقيدة والتعبد مع تجريم التحريض 
علـــى الكراهيـــة وممارســـة العنصريـــة 
بســـبب ديـــن أو انتماء، وحظـــر المواد 
اإلعامية المسيئة للمسائل العقائدية، 
كلهـــا أهـــداف يجـــب أن ينظـــر لها عند 
القانـــون  القانونـــي  اإلطـــار  صياغـــة 
للتشـــريع المحلـــي الجديد، بما يســـهم 
فـــي الحفاظ علـــى الســـلم المجتمعي، 
ويعـــزز التعايـــش الســـلمي والتســـامح 

الديني.

ثقافة مجتمعية

قوانيـــن  أي  ســـن  أن  وبينـــت 

وتشـــريعات في آي مجتمـــع البد أن 
يكـــون مبنيا علـــى أرض صلبة وهي 
وجـــود ثقافة مجتمعية حاضنة لهذا 
القانـــون لضمـــان نجاحهـــا، والثقافة 
البحرينيـــة بيئـــة خصبـــة جدا لســـن 

هذه التشريعات والقوانين.
وقالـــت: يأتـــي كل هـــذا فـــي وقـــت 
أصبح فيه اإلعام الجديد ووســـائل 
يصعـــب  ســـاحة  الرقميـــة  اإلعـــام 

علـــى محتواهـــا وضبـــط  الســـيطرة 
المتشـــعبة،  بثهـــا  بـــأدوات  التحكـــم 
مـــا يحتـــم علـــى المملكـــة وكل دول 
العالم نحو انتهاج أفضل الممارسات 
الدوليـــة لمكافحة الخطـــاب المحفز 
لكافـــة  والمغـــذي  الكراهيـــة  علـــى 
كالعنـــف  اإلنســـانية  غيـــر  األفعـــال 
والعنصريـــة  والتعصـــب  والتنمـــر 

واإلرهاب وغيرها.

الروتين اليومي

وتابعـــت: ال ننســـى إطـــاق البحريـــن 
ونشـــره  الســـلمي  للتعايـــش  إعانهـــا 
برؤيـــة  العالـــم  قـــارات  فـــي مختلـــف 
ملكية مســـتنيرة، والتي شكلت دعوة 
لتجريـــم  الدولـــي  للمجتمـــع  ســـامية 
خطابـــات الكراهية الدينية والطائفية 
للنمـــوذج  واســـتكمال  والعنصريـــة، 

البحريني الفريد في إضافة مزيد من 
األنسنة في الممارسات البشرية.

وذكرت أنـــه انطاقا من حرص جالة 
الملـــك على عولمة التجربة البحرينية 
األقاليـــم  كافـــة  إلفـــادة  الفريـــدة 
والشـــعوب، يأتي دور المركز للتعايش 
الســـلمي منذ انطاقته قبل 3 سنوات 
القويـــم  نهـــج جالتـــه  علـــى  للمســـير 
لنقـــل البحرين للعالمية بترســـيخ هذه 

علـــى  المبنيـــة  اإلنســـانية  المفاهيـــم 
االحتـــرام المتبـــادل ليكـــون التعايش 

مثل الروتين اليومي.
وأضافـــت: أن أكاديميـــة الملـــك حمـــد 
منصـــة  تعتبـــر  الســـيبراني  للســـام 
الشـــبكة  عبـــر  تفاعليـــة  محـــاكاة 
المعلوماتيـــة، التخـــاذ قـــرارات حـــول 
كيفية االستجابة للقضايا والتحديات 
تشـــمل  والتـــي  بالتعايـــش  المتعلقـــة 
واألمـــن  والتمييـــز  والظلـــم  العدالـــة 

والجرائم والعنف وغيرها.
وأكـــدت أن هـــذه المنصـــة تســـتهدف 
قـــادة  هـــم  ليكونـــوا  الشـــباب  فئـــة 
اإللكترونـــي  اإلرهـــاب  مكافحـــة 
ومحاربة خطـــاب الكراهية والتطرف 
الموجود والمنتشر عبر هذه الوسيلة، 
إلـــى جانـــب وضـــع حـــد لـــكل أشـــكال 
التحريـــض الســـيبراني علـــى ارتـــكاب 
أعمـــال العنـــف واإلرهـــاب باســـتخدام 
التكنولوجيـــا المتطورة، وهو ما يؤكد 

أهمية وضع هذا القانون.

^قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشـــورى 
جميلة سلمان إن خطابات الكراهية من األمور التي 
إذا مـــا فســـح لها المجـــال، فإنها تتطـــور وتؤدي إلى 

العنف.
وأشـــارت إلى أن مبـــادرات جالة الملـــك منذ توليه 
مقاليـــد الحكـــم شـــاهدة علـــى كونـــه رجـــل ســـام 
وتســـامح، ومنهـــا كرســـي الملـــك حمد للحـــوار بين 
األديـــان، ومركز الملك حمد للتعايش الســـلمي، إلى 
جانـــب إعـــان مملكـــة البحريـــن الذي يعتبـــر وثيقة 
دوليـــة تعبـــر عـــن فكـــر وفلســـفة حضـــرة صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد 

المفدى حول مفهوم التعايش اإلنساني.
وقالـــت: إن مبـــادرة جالته بإعداد مشـــروع قانون 
جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف 
وازدراء األديـــان فـــي وســـائل التعبيـــر عـــن الـــرأي 

بجميع صورها وأشـــكالها التقليدية والمســـتحدثة، 
تعـــد من القوانين المهمة التي تســـتند ألمور كثيرة، 
فالتســـامح لدى شـــعب البحرين متأصل في هويته 

ونهج لحياته.
وأشـــارت إلـــى أنـــه علـــى الرغم مـــن كـــون البحرين 
نموذجـــا للتســـامح والتعايـــش، إال أن ذلـــك ال يعني 

عدم الحاجة لمثل هذا القانون.
فـــي  تمكـــن  المبـــادرة  هـــذه  أهميـــة  أن  وأضافـــت 
أننـــا نعيـــش في عالـــم مختلـــف نوعا ما مـــع دخول 
التكنولوجيـــا التـــي تســـاهم في بعـــض األحيان في 
نشـــر الكراهية مما يصعب الســـيطرة عليها، السيما 
أن غالبيـــة من ينشـــر هـــذه الخطابـــات تكون جهات 

وأفراد مجهولين.
وذكـــرت أن جميـــع الدول ملتزمة بســـن تشـــريعات 
لمكافحـــة اآلفة التـــي تعد آفة العصـــر؛ ألنها ال تقف 

عند نشر الكراهية، بل تؤدي لحدوث فتن قد تصل 
لحروب أهلية.

وقالـــت إن تشـــريعات البحرين دائمـــا تأتي متفردة 
ومتطـــورة وتراعـــي جميـــع الجوانـــب واالتفاقـــات 
الدولية والتشريعات المقارنة، بحيث نضمن إصدار 
قانـــون عصـــري ومتميز ويغطـــي كل الجوانب التي 

قد تغفلها التشريعات في دول أخرى.
ورأت أن التشـــريع إنســـاني وحقوقي بامتياز، وهو 

ينطلق من االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان.
وذكرت أن خطابـــات الكراهية والتحريض ال يمكن 

اعتبارها ضمن حرية التعبير.
ويراعـــي  متميـــزا  ســـيكون  القانـــون  إن  وقالـــت 
خصوصيـــة المجتمـــع البحرينـــي الـــذي جبـــل علـــى 
التسامح والتعايش، وكسلطة تشريعية نحن ندعم 

مثل هذه التشريعات.

المير متحدثة بندوة “البالد”: قانون مكافحة خطاب الكراهية سبق تشريعي

لحظر المواد اإلعالمية المسيئة للمسائل العقائدية بقانون “الكراهية”

أفراد وجهات مجهولة يستغلون التكنلوجيا لنشر خطابات الكراهية

جميلة سلمان:  نشر الكراهية يؤدي لحدوث فتن قد تصل لحروب أهلية

ضرورة صون 
المشاعر الدينية 

من الشعور 
باإلهانة

التشريع الجديد سيحفظ 
النسيج المجتمعي 

واألمن الوطني على 
حد سواء

مكافحة الخطاب 
المحفز على 

الكراهية بساحة 
اإلعالم الجديد

شباب أكاديمية الملك حمد للسالم السيبراني 
هم قادة مكافحة اإلرهاب اإللكتروني

أكاديمية الملك حمد للسالم السيبراني 
منصة محاكاة تفاعلية عبر اإلنترنت
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^قال راعي الكنيســـة اإلنجيلية 
الوطنية القس هاني عزيز إن احترام 
فـــي  متأصـــل  طبـــع  اآلخـــر  وقبـــول 
قلـــب وســـلوك كل بحرينـــي وتتوارثه 

األجيال.
ولفت إلى المادة 22 من دستور مملكة 
البحريـــن التـــي تؤكـــد حمايـــة الحرية 
االحتـــرام  علـــى  وتشـــجع  الفريـــدة، 

والحرية.
وقـــال: لدينا نعمة كبيرة وهي الحرية 
محكومـــة  هـــي  التـــي  والمســـؤولية، 

بالعادات والتقاليد والتربية والنشـــأة، 
حريـــة،  هنـــاك  تكـــون  أن  فجميـــل 
ولكـــن األجمـــل أن تقرن هـــذه الحرية 

بالمسؤولية.
وذكر أن الحرية غير المســـؤولة تصنع 
االنشـــقاق وســـط الناس والبـــاد، كما 
حدث في الرسومات المسيئة لرسول 
اإلســـام في بعض الـــدول األوروبية، 
حيث بدوري شجبت كل هذه األفعال 
المســـيئة، الناشـــئة عـــن فكـــرة خاطئة 
لديهـــم تتمثل في عد هذه اإلســـاءات 

حرية.
اإلنجيليـــة  الكنيســـة  أن  وأضـــاف 
أقامـــت  البيضـــاء  البيـــارق  وجمعيـــة 
أكثر من غبقة وإفطار رمضاني داخل 
البعـــض فرشـــوا  أن  الكنيســـة، حتـــى 
الســـجاد وصلـــوا فـــي الكنيســـة، وهذا 
يعكـــس قيمـــة التعايـــش فـــي مملكـــة 

البحرين.
وأضـــاف: منذ 21 ســـنة علـــى وجودي 
فـــي البحريـــن لـــم أشـــعر ال بكلمـــة وال 
نظرة وال ســـلوك سلبي من أي شخص 

معين لي بصفتي رجل دين مســـيحي 
بـــل  أو كنيســـة،  لرمـــوز مســـيحية  أو 
بالعكـــس وجـــدت االحتـــرام والتقدير 

الكامل.
وتابـــع: مهـــم جـــدا أن نهتـــم بالخطاب 
الدينـــي الوســـطي، وأشـــهد لوزارتـــي 
الداخليـــة والعـــدل كيـــف أن عيونهـــم 
وفكرهم مفتوح ليكون هناك انضباط 
فـــي الخطـــاب الدينـــي، بعيـــدا عن أي 
كلمـــة تحمـــل خطـــاب كراهيـــة ليكون 
هناك في الحال موقف حاسم؛ لكي ال 

تنتشر الظاهرة.
المتعصبيـــن  النـــاس  بعـــض  وقـــال: 
والمتشـــددين ممـــن لديهـــم ضيق أفق 
وفهم يســـتخدمون هـــذا القانون ضد 
اآلخريـــن في بعض البلـــدان، وبالتالي 
يجـــب عـــدم اســـتغال القانـــون ضـــد 

اآلخرين من هؤالء المتشددين.
وقال: الكنيسة اإلنجيلية في البحرين 
هـــي أقـــدم كنيســـة فـــي الخليـــج منذ 
1906، ومنـــذ حضرت قررت أن تكون 
الكنيســـة تعتمد على نفسها كليا، وأال 

تكون تابعة ألي طرف خارجي.
وأضـــاف: عندمـــا أذهـــب فـــي الخارج 
وأتكلـــم عن التســـامح والتعايش وأن 
فـــي البحرين 18 كنيســـة مســـجلة مع 
أن عـــدد المســـيحيين فـــي البحريـــن 
قليـــل، كمـــا أتحـــدث لهـــم عـــن حريـــة 

العقيدة والعبادة في البحرين.
وتابع: نحن في البحرين محســـودون 
جـــدا مـــن الكنائـــس خـــارج البحريـــن؛ 
على الحريـــة والمـــكان والمكانة التي 

نحظى بها.

^قالت رئيس مركز المنامة لحقوق اإلنسان وعضو المؤسسة 
الرســالة  مضاميــن  “إن  اللظــي  دينــا  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
الســامية لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تؤكد تقدير جاللته 
على دور الصحافة الوطنية واإلعالم المحلي، وما يتميزون به من 
كفــاءة وتميــز وإخــالص ونشــر أخبــار ومعلومــات ذات مصداقيــة 

تراعي الضمير الوطني والتمسك بأخالقيات المهنة”.
واإلعـــام  الصحافـــة  إن  وقالـــت: 
المحلـــي نموذج مشـــرف فـــي تعزيز 
قيـــم اإلنســـانية والتعايش الســـلمي 
واإلنســـاني ونبذ الكراهية ومحاربة 
تمكنـــت  إذ  المتطـــرف،  الخطـــاب 
مـــن رفـــع وعـــي المواطـــن البحريني 
بأهمية الكلمة الصادقة والمعلومات 
المنفعـــة  تحقيـــق  فـــي  الصحيحـــة 
والســـام  األمـــن  وترســـيخ  العامـــة 

والتنمية المستدامة.
وأشـــارت إلـــى أن الصحافة الوطنية 
لضمانـــات  وفًقـــا  دورهـــا  تمـــارس 

نشـــر  وعبـــر  وقانونيـــة،  دســـتورية 
المعلومـــات الموثقـــة فـــي مواجهـــة 
الشائعات واألخبار الزائفة والمضللة، 
وتعميـــق الوعي المجتمعي، وتحفيز 
العمـــل التطوعـــي، ما أســـهم في بث 
الطمأنينـــة، والحفـــاظ علـــى الصحة 

والسامة العامة للجميع.
وأضافـــت “ال بـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى 
أهميـــة دعـــوة جالـــة الملـــك إلقـــرار 
لمكافحـــة  بقانـــون جديـــد  مشـــروع 
خطـــاب الكراهية والتطرف وازدراء 
دولـــي  اتفـــاق  وإقـــرار  األديـــان، 

لتجريـــم خطابات الكراهيـــة الدينية 
بجميـــع  والعنصريـــة  والطائفيـــة 
صورهـــا وأشـــكالها، يعكـــس حـــرص 
جالتـــه على إرســـاء قيم التســـامح 

مفهـــوم  وتعزيـــز  وعالمًيـــا  محلًيـــا 
والحضـــاري  اإلنســـاني  التعايـــش 
والحد من إســـاءة اســـتغال وسائل 
اإلعـــام والمعلومـــات و التحريـــض 

على التطرف أو العنف واإلرهاب”.
وذكـــرت أن جالـــة الملـــك يحـــرص 
دائمـــا على إبراز دور مملكة البحرين 
التســـامح  فـــي  عالمًيـــا  نموذًجـــا 

والحضـــاري  اإلنســـاني  والتعايـــش 
الدســـتورية  للمنظومـــة  وموائمتهـــا 
والقانونية المتطورة وما ساهم فيه 
الـــرواد األوائـــل فـــي غـــرس مفاهيم 

الوطنية والتسامح واالنتماء.
وقالت: إن المشـــروع يحقق المنفعة 
والســـام  األمـــن  ويرســـخ  العامـــة 
والتنمية المســـتدامة، ويؤكد أهمية 
اإلعـــام والصحافة في نشـــر الكلمة 
الصحيحـــة  والمعلومـــات  الصادقـــة 
وســـائط  اســـتغال  إســـاءة  ومنـــع 
وشـــبكات  والمعلومـــات  اإلعـــام 
االجتماعـــي  والتواصـــل  اإلنترنـــت 
بـــث  فـــي  المفتوحـــة  والفضـــاءات 
علـــى  التحريـــض  أو  الشـــائعات 
التطرف أو العنف واإلرهاب، وضبط 
االنفات اإلعامي والمعلوماتي، بما 
يتوافـــق مع مبادئ اإلعـــان العالمي 
الديـــن  وتعاليـــم  اإلنســـان  لحقـــوق 

الحنيف والقيم اإلنسانية كافة.

القس هاني: مسلمون صلوا بالكنيسة في شهر رمضان

القانون الجديد لمكافحة الكراهية يرسخ األمن والسالم والتنمية 

18 كنيســـة بالبحريـــن.. وموقـــف حاســـم مـــن “الداخليـــة” و“العـــدل” لضبـــط الخطـــاب الدينـــي 

اللظي: التشــريع ســيمنع استغالل “السوشيل ميديا” لبث الشائعات والتحريض على التطرف

القس هاني عزيز: لم أتعرض لسلوك سلبي طيلة 21 سنة بالبحرين

عائالت كثيرة من البهائيين في البحرين وبمناطق مختلفة
ــا مبـــادرات فـــي التعايـــش ــا ترحـــب بالجميـــع... ولهـ الجابـــري: جمعيتنـ

^قـــال رئيـــس الجمعيـــة البهائيـــة االجتماعيـــة 
بديع الجابري “إن التعايش هي السمة الطبيعية في 
البحريـــن منذ القدم، والبحرين نموذج بالمنطقة في 

التعايش”.
وأضاف: أن هللا خلق الجميع من تراب واحد، وميز 
اإلنســـان علـــى كل المخلوقات وأكرمـــه عليهم، وهو 
ما يرســـخ مفهوم التعايش والتسامح فيما بين بني 

البشر.
وذكـــر أن البشـــرية اليـــوم واعيـــة بالحاجـــة للتعاون 
لمواجهـــة التحديـــات العالمية، وعلـــى الرغم من أن 
هـــذا الوعي في تزايد، إال أنـــه ال بد من بذل مجهود 
أكبر لتحقيق هذه الفضائل اإلنسانية التي نحتاجها 
فـــي حياتنا اليومية، لتحريك قـــوة اجتماعية بناءة 

تشجع على االنسجام والتعاون بين المجتمع.
ولفـــت إلـــى أن الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز االنتمـــاء 
الوطني وترســـيخ قيم المواطنة هي من المبادرات 
الرائـــدة فـــي إطار الرؤيـــة التنموية الشـــاملة لجالة 
الملك، ومـــن القيم االجتماعية لهذه الخطة تكريس 
الجهود لتعزيز التســـامح والتعايـــش والتي هي من 

مقومات المواطنة الصالحة.
وأضـــاف أن البهائييـــن جـــزء ال يتجزأ مـــن المجتمع 
البحرينـــي وموجودون بشـــكل طبيعي في مختلف 
مناطق البحرين ويمارسون شـــعائرهم الدينية بكل 

حرية.

وقـــال: هنـــاك عائـــات كثيـــرة مـــن البهائييـــن فـــي 
البحريـــن فـــي مناطق مختلفـــة، والجمعيـــة البهائية 
االجتماعيـــة هـــي جمعيـــة مســـجلة وهـــي ترحـــب 
بجميع مكونـــات المجتمع البحرينـــي، ولها مبادرات 
مع مختلف وزارات الدولة في التعايش والتسامح.

^نظمـــت “البـــاد” ندوة عـــن ُبعد ناقشـــت أبعاد ما تضمنتـــه توجيهات 
جالة الملك برسالته السامية في اليوم العالمي لحرية الصحافة، بمشاركة 

عديد من الشخصيات المعنية من مختلف الجهات الرسمية واألهلية.
وقالت منسقة الفعالية الزميلة مروة خميس إن الندوة تأتي مواكبة فورية 
لمـــا تضمنتـــه رســـالة ملك الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة بمناســـبة اليوم العالمي لحريـــة الصحافة، خصوصا التوجيه الملكي 
الســـامي بإعداد مشـــروع قانون جديد وشـــامل لمكافحة خطـــاب الكراهية 
والتطـــرف وازدراء األديـــان، والدعـــوة الملكيـــة للمجتمـــع الدولـــي؛ لتعزيـــز 
التعـــاون التشـــريعي والفنـــي فـــي إقـــرار اتفاقية دوليـــة لتجريـــم خطابات 

الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها وأشكالها.

ندوة “مكافحة الكراهية” متابعة فورية 
من “^” للتوجيهات الملكية

الجابري: البهائيون جزء ال يتجزأ من المجتمع البحريني

اللظي: الرواد األوائل غرسوا مفاهيم الوطنية والتسامح واالنتماء

الزميلة مروة خميس تدير الندوة

صحافتنا نشرت 
المعلومات الموثقة 

في مواجهة 
األخبار الزائفة

حرص ملكي على 
إرساء قيم التسامح 

محلًيا وعالمًيا وتعزيز 
مفهوم التعايش
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منسق ندوة “البالد”: مروة خميس «

التغطية: سيد علي المحافظة «

إخراج وتنفيذ الملحق: محمد الستراوي «

اإلسناد التقني: رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد المبارك، عبدالله عيسى، عباس إبراهيم «

إدارة التويتر: حسن عدوان «

إدارة اإلنستغرام اليف: زينب العكري «

التحرير والتصحيح: رئيس قسم الديسك المركزي والمتابعة حسين الغديري، محمد العصفور «

إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة: رئيس فريق صحافة الفيديو أحمد كريم، محمد الدرازي «

التصوير: مشرف قسم التصوير عبدالرسول الحجيري، خليل ابراهيم «

اإلحصاءات الرقمية: مسؤول التسويق الرقمي حامد المحاري «

فريق تغطية ندوة “^”

^أشــاد عضــو لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمن 
الوطني بمجلس النواب النائب بدر الدوسري بالتوجيه الملكي 
الســامي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، بإعداد مشــروع قانون جديد وشــامل لمكافحة خطاب 
الكراهيــة والتطــرف وازدراء األديــان فــي وســائل التعبيــر عن 

الرأي بجميع صورها وأشكالها التقليدية والمستحدثة. 
وأشـــار إلـــى أن التوجيـــه الملكـــي 
الجهـــود  ليدعـــم  جـــاء  الســـامي 
الدوليـــة فـــي نشـــر قيـــم االعتدال 
والتسامح وثقافة السالم والحوار 
والثقافـــات  األديـــان  جميـــع  بيـــن 
والحضـــارات، والتصـــدي لألفـــكار 
المتشـــددة المغذيـــة للفتن والعنف 
واإلرهـــاب، لتكـــون بذلـــك مملكـــة 
كعادتهـــا،  الريـــادة،  فـــي  البحريـــن 
مـــن  طويـــل  أرث  علـــى  ومتكئـــة 
بيـــن  الفريـــد  اإلنســـاني  التعايـــش 

جميع مكونات المجتمع.
وثمـــن الدعـــوة الملكيـــة الســـامية 
للمجتمع الدولي إلى إقرار اتفاقية 
دولية لتجريـــم خطابات الكراهية 
والعنصريـــة  والطائفيـــة  الدينيـــة 
بجميع صورها وأشـــكالها، بما فيها 
اإلســـالموفوبيا  جرائـــم  مكافحـــة 

والمســـلمين،  األجانـــب  ومعـــاداة 
ومنـــع إســـاءة اســـتغالل وســـائط 
وشـــبكات  والمعلومـــات  اإلعـــالم 
اإلنترنـــت والتواصـــل االجتماعي، 
والفضـــاءات المفتوحـــة فـــي بـــث 
علـــى  التحريـــض  أو  الشـــائعات 

التطرف أو العنف واإلرهاب.
وأكـــد أنـــه بفضـــل الـــرؤى الثاقبـــة 
رئيـــس  كداعـــم  البـــالد  لعاهـــل 
والتعايـــش  الدينـــي  للتســـامح 
البحريـــن  مملكـــة  فـــإن  الســـلمي، 
اليـــوم مرّشـــحة بقـــوة ألن تكـــون 
مســـاهًما رئيًســـا في صياغـــة بنود 
ومالمـــح االتفاقيـــة الدوليـــة التي 
دعـــا جاللتـــه إلى إقرارهـــا لتجريم 
الدينيـــة  الكراهيـــة  خطابـــات 
بجميـــع  والعنصريـــة  والطائفيـــة 
مدعومـــًة  وأشـــكالها،  صورهـــا 

بتاريخ البحرين العريق في عيش 
أتباع جميـــع األديان ومن مختلف 
نـــال  األعـــراق فـــي ســـالم ووئـــام 

إعجاب العالم.
وذكر أن التوجيه الملكي الســـامي 
ســـيكون لـــه أكبـــر األثـــر فـــي دعم 
المســـاعي الوطنيـــة الحثيثـــة في 

التســـامح  بـــذور  غـــرس  ســـبيل 
الســـلمي  والتعايـــش  الدينـــي 
الدينيـــة  الحريـــات  واحتـــرام 
والتصدي لألفكار المتعصبة للعنف 

والكراهية والتطرف. 
إلـــى أن ذلـــك يجســـد مـــا  وأشـــار 
وصلـــت إليـــه مملكـــة البحريـــن إذ 

أصبحـــت نموذًجـــا اســـتثنائًيا فـــي 
والوســـطية  الحـــوار  لغـــة  تبنـــي 
وتقبـــل اآلخر المختلـــف ونقله إلى 
العالميـــة، حتـــى تعم الفائـــدة على 
ســـائر األمم والشعوب، وبما يسهم 
بصـــورة ملموســـة فـــي الحـــد مـــن 
والعنصريـــة  الكراهيـــة  خطابـــات 

القائمة على الدين والمذهب. 
ومـــا  كانـــت  البحريـــن  إن  وقـــال: 
زالـــت ســـّباقة فـــي انتهـــاج أرقـــى 
وأكثرهـــا  اإلنســـانية  الممارســـات 
نباًل، ومـــا هذه التوجيهات الملكية 
طبيعـــي  اســـتكمال  إال  الســـديدة 
الدينـــي  التســـامح  لمنظومـــة 
والتعايـــش الســـلمي التـــي تتبناها 
المملكـــة منـــذ القـــدم ووصلت إلى 
أوّجهـــا فـــي العهـــد الزاهـــر لجاللة 
بذلـــك  المملكـــة  لتجـــدد  الملـــك، 
ريادتهـــا فـــي مجـــال ســـّن وتنفيذ 
تشـــريعات تخدم البشـــرية وتدعم 
والســـالم  األمـــن  عناصـــر  تعزيـــز 
محليـــا،  المســـتدامة  والتنميـــة 
ونقلها إلى آفاق أرحب على جميع 

المستويات العالمية. 
وذكـــر أن ذلـــك يأتـــي تأكيـــدا آخر 
أهميـــة  علـــى  جاللتـــه  لحـــرص 
التعايش الســـلمي العالمي وإعالء 
وبمـــا  جمعـــاء،  اإلنســـانية  رســـالة 
يتوافق مع مبادئ اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنســـان وتعاليم اإلســـالم 

والقيم اإلنسانية.

^قال الشــوري أحمد الحداد “إن مشــروع القانون الجديد لمكافحة خطاب الكراهية يعد إضافة لمســيرة حقوق اإلنســان 
في البحرين والتي يقودها جاللة الملك، وأثمرت مبادرات مهمة كنظام العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وهي مبادرات 

إنسانية مهمة من جاللة الملك”.

البحريـــن  ســـيمنح  المشـــروع  أن  ورأى 
مصداقية أكبر فـــي الداخل والخارج في 

رعايتها لحقوق اإلنسان.
وقـــال: حـــاالت الكراهيـــة فـــي البحريـــن 
هـــذه  تتابـــع  المعنيـــة  والجهـــات  قليلـــة، 
الحـــاالت وتؤدي دورهـــا إزائها على أكمل 

وجه.
رغـــم  العقوبـــات  قانـــون  أن  إلـــى  ولفـــت 
معالجتـــه لهـــذا الجانـــب، إال أن معالجتـــه 
جزئيـــة، وإن إقـــرار قانونا شـــامال يكافح 
خطـــاب الكراهية ســـيمنح البحرين دفعة 
أكبـــر وقـــوة فـــي ترســـيخ ثقافـــة ويكثف 

جهـــود محاربـــة هـــذه اآلفـــة علـــى المدى 
البعيد.

والثقافـــي  الدينـــي  التنـــوع  أن  وأضـــاف 
فـــي البحريـــن واضـــح، إذ تجـــد المعابـــد 
متجـــاورة  كلهـــا  والمســـاجد  والكنائـــس 
وموجودة في البحرين منذ فترة طويلة، 
وتحظـــى بكامـــل الرعايـــة واالهتمام من 

أعلى الهرم.
وقـــال: إن البحريـــن لها تاريـــخ ممتد عبر 
القـــرون واتصـــاالت مع الحضـــارات وهو 
ما شـــكل هـــذه الهويـــة المحترمـــة لجميع 

الطوائف والثقافات.

وأكد أن الســـلطة التشريعية سوف تعمل 
بـــكل جـــد إلقـــرار هـــذا القانـــون، وكذلـــك 
الســـلطة التنفيذية ســـيكون أيضا لها دور 
فـــي إعـــداد والموافقة على هـــذا القانون 
المهم، إضافة إلى الدور المهم للصحافة.

وقـــال: نحـــن كبحرينييـــن نتمتع بســـمعة 
طيبة فـــي الخـــارج والعمل الدبلوماســـي 
البحرينـــي محـــل إشـــادة وتقديـــر عالمي 
واســـع، وهـــذا التشـــريع سيســـاهم أيضـــا 
فـــي التســـويق لهـــذه االتفاقيـــة مـــن قبل 
العواصـــم  مختلـــف  فـــي  دبلوماســـيينا 

الكبرى.

الدوسري: التوجيه الملكي يدعم الجهود الدولية في نشر قيم االعتدال

الحداد: البحرين تاريخ ممتد من التعايش والتواصل عبر الحضارات

البحرين مرشح قوي لصياغة مالمح االتفاقية الدولية لرفض خطاب الكراهية

معالجة قانون العقوبات لـ “الكراهية” جزئية.. والتشريع الجديد شامل

ــوار والــوســطــيــة ــحـ ــري: الــمــمــلــكــة نـــمـــوذج اســتــثــنــائــي فـــي تــبــنــي لــغــة الـ ــ ــدوس ــ ال

الحـــداد: قانـــون “الكراهيـــة” يمنـــح البحريـــن مصداقيـــة أكبـــر فـــي رعايـــة حقـــوق اإلنســـان

ازدراء األديان جنحة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات
الرائد الرميحي: حاالت دعاوى الكراهية بالبحرين قليلة جدا

^قال رئيس الفريق المعني بحقوق 
اإلنســـان فـــي وزارة الداخليـــة الرائـــد بدر 
القانـــون  مشـــروع  “إن  الرميحـــي  راشـــد 
الكراهيـــة  خطـــاب  لمكافحـــة  الجديـــد 
المنظومـــة  اســـتكمال  فـــي  سيســـاهم 
التشـــريعية ويســـاعد على نشـــر وترسيخ 
الســـالم والتعايـــش في المجتمـــع، ويؤكد 
الدولييـــن  بالعهديـــن  البحريـــن  التـــزام 

والميثاق العربي لحقوق اإلنسان”.
وقـــال: إن المشـــروع يأتي في ظل وجود 
حالة فريدة من التنوع الفكري والتعايش 
الســـلمي لدى أهل البحريـــن وعدم وجود 

مجال للكراهية في طباعه، ليشكل رادعا 
للتصـــدي ألمـــراض الكراهيـــة والعنصرية 
والعنـــف التـــي بدأت تنتشـــر بفعل التطور 
التكنولوجـــي وانتشـــار وســـائل التواصل 
االجتماعـــي. وقال: إن وزارتـــي الداخلية 
والعـــدل حريصتـــان على مكافحـــة اآلفة 
وتعمـــالن مـــع كل الجهـــات فـــي الداخـــل 

والخارج لمكافحتها. 
عربـــي  مشـــروع  وجـــود  إلـــى  ولفـــت 
استرشـــادي لمنـــع خطـــاب الكراهيـــة، يتم 
العمـــل عليه مـــع جامعـــة الـــدول العربية، 
وهو في مرحلة وضع اللمسات األخيرة. 

وبيـــن أن حـــاالت دعـــاوى الكراهيـــة فـــي 
ال  ذلـــك  أن  إال  جـــدا،  قليلـــة  البحريـــن 
يمنـــع إصـــدار التشـــريع لتوفيـــر الحمايـــة 

والحصانة االستباقية تجاه اآلفة. 
تأســـس  البحرينـــي  النســـيج  وقـــال: 
علـــى تنـــوع الثقافـــات وتعـــدد الطوائـــف 

والتعايش فيما بينها.
فـــي  المقـــررة  العقوبـــات  أن  إلـــى  ولفـــت 
قانـــون العقوبـــات البحرينـــي حاليـــا فيما 
يتعلـــق بـــازدراء األديـــان، مبنيـــا أن هـــذا 
الســـلوك يعد جنحة، وتصـــل عقوبتها إلى 

السجن لـ 3 سنوات.
الرائد الرميحي: قانون “الكراهية” حصانة للمجتمع من اآلفة

https://albiladpress.com/news/2021/4596/bahrain/707392.html
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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.

شكت المواطنة أم محمد )52 سنة( ومصابة بمرض السرطان في الصدر 
واليــد، مــن شــقيقتها التي تجرجرها بيــن الحين واآلخر بمراكز الشــرطة 
لمحاولة تنفيرها للتنازل عن حصتها في بيت أبوها )بيت إرث(، مضيفة 

أن الوضع لم يعد يطاق مع الوضع المرضي الذي تعاني منه.

تســـجيالت  لديهـــا  أن  وأوضحـــت 
بهـــا  وتوثيقـــات صوتيـــة تتطـــاول 
شـــقيقتها على شـــرف بناتها وبأنها 
باإلضافـــة  “الطبـــوب”  تســـتخدم 
ســـمعة  طالـــت  مشـــينه  التهامـــات 
زوجهـــا، الفتـــة إلـــى أنهـــا حاولـــت 
مراًرا أخذ حقها من شقيقتها وممن 
معهـــا ولكن مـــن دون نتيجة تذكر، 
وأن حياتهـــا مـــع أوالدهـــا أصبحت 
أقـــرب للجحيـــم. وبينـــت أم محمد 
أنها تقدمت بشكاوى عديدة لمراكز 
الشـــرطة، وأنه لم يردعهم ذلك بأي 
شـــكل، مزيـــدة بأنهـــا تأمـــل توفيـــر 
حماية لسمعتها وسمعة أسرتها من 

التشويه و “المرمطه”.
إن  “البـــالد”  لــــ  بحديثهـــا  وقالـــت 
المـــرض العضـــال الذي تعانـــي منها 
في تزايد مستمر؛ بسبب ما يحدث 
مـــن أمـــور مشـــينة وضاغطـــة على 
نفســـيتها، وهـــو أمـــر ألقـــى بظـــالل 

سوداوية على األسرة كلها.

تعاني من شقيقتها للتنازل عن تركتها

^قدمُت طلبا لزوجي وابنتي للحصول على اإلقامة 
ــوالدة،  الـ البحرين. وأنـــا اآلن حــامــل وعــلــى وشــك  فــي 
دون  وأخته  أبيه  مثل  القادم  مولودي  وضع  وسيكون 
أي  في  العمل  يستطيع  وال  إقامة،  بال  وزوجــي  إقامة. 

وظيفة ليعيل أسرته.

أنــــا ال أعـــمـــل وأســـكـــن مع 
المعيشي  وضــعــنــا  أهـــلـــي. 
سيئ جدا. وال يعلم بالحال 
إال رب العالمين والحمد لله 

على كل حال.
ــد الــجــهــات الــمــعــنــيــة  ــاشـ أنـ
اإلقامة  ــراءات  إجـ لتيسير 
لــلــحــصــول على  ــرتـــي؛  ألسـ
ــدي  ــلـ ــي بـ ــ ــ ــرار ف ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ االســ
يحصل  ولــكــي  ــبــحــريــن،  ال
زوجي على وظيفة ويعيل 

أسرته.
مــع  عـــلـــيـــكـــم  يـــخـــفـــى  وال 
جائحة كورونا، فإن الوضع 
أستطيع  وال  جـــدا.  صــعــب 
وابنتي  زوجــي  اصطحاب 
لــلــمــســتــشــفــيــات والـــمـــراكـــز 
الــصــحــيــة بــســب الـــســـؤال 
دائما عن اإلقامة والبطاقة 

الشخصية.

)البيانات لدى محرر الصفحة(

^البدايـــة كانـــت بعـــد ما تســـلمنا 
الحكم مـــن القاضي بحكم فرز العقار، 
وبعد حصولنا على شهادة من محكمة 
االســـتئناف بنفاذ الحكـــم توجهنا إلى 
جهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقاري 

الستالم وثائق الفلل.
إصـــدار  فـــي  تأخـــر  الجهـــاز  ولكـــن 
وثائـــق لعدة أشـــهر حتـــى قامت هيئة 
التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي برفع 
طعن للمحكمة، وتم رفض الطعن من 

القاضي.
المســـاحة  جهـــاز  إلـــى  وتوجهنـــا 
والتســـجيل العقاري الستالم الوثائق، 
ولكـــن امتنع عن ذلك، وذلك حتى بعد 
انقضـــاء 45 يوما أي بعد فوات ميعاد 
الطعن على حكم محكمة االستئناف.

ال أعرف ســـبب تأخير جهاز المســـاحة 
والتســـجيل العقـــاري إصـــدار الوثائق 
رغم وجود حكم قضائي ورسالة عدم 
استئناف وعدم وجود أي طعن ألشهر 

عـــدة حتـــى قامـــت هيئـــة التخطيـــط 
دعـــوى  برفـــع  العمرانـــي  والتطويـــر 

معارضة خارج الخصومة.
وعلـــى  المعنيـــة،  الجهـــات  أناشـــد 
والتســـجيل  المســـاحة  جهـــاز  رأســـها 
العقاري، تســـريع اإلجراءات؛ ألن ذلك 
يســـهم فـــي تنشـــيط دورة االقتصـــاد 
أن  كمـــا  العقـــاري.  القطـــاع  وانعـــاش 
تأخيـــر اإلجراءات يســـهم في مغادرة 
المســـتثمرين والمطورين الخليجيين 

من السوق البحرينية.
عالء البحراني

مناشدة بتسريع إجراءات إقامة 
زوج بحرينية “على وشك الوالدة”

مطــالبـــة “التسجيـــل العقـــاري”
بتسريـــع تسليـــم وثـــائــق الفـــلل

إبراهيم النهام

سعيد محمد

الراحلـــة ريــم الجــودر..
فـارقــت الحيــاة وابتســامتهــا لـــم تفــارقنـــا

في الثاني من يناير من العام 2017، طوت الراحلة 
ريـــم الجودر آخر صفحة مـــن المعاناة مع المرض، 
وصعدت روحها إلـــى بارئها وهي في العقد الرابع 
مـــن العمـــر، وفـــي آخر فيديـــو لها وهي فـــي رحلة 
العـــالج بســـنغافورة، حيـــث فارقت الحيـــاة هناك، 
وعلى الرغم من تعبها الشديد والمتابعة العالجية 
الشـــاقة، لكنها كانت ترسل التحايا لألهل واألحبة 
بابتســـامة.. تتحـــدى فيهـــا األلـــم وتخبـــئ نتائـــج 
التحاليل والعالج التي لم تكن تنبئ بالخير، لكنها 

واصلت ابتسامتها حتى آخر لحظة في حياتها.

مواساة الحجيري

كانت عباراتها تحمل التحية والسؤال عن أحبتها، 
وفـــي الوقت ذاته، تدعو لهم بالخير وتتمنى منهم 
أن يدعـــوا لهـــا بالشـــفاء، ولكـــن، انقطعت رســـائلها 
الســـيما المصـــورة منهـــا ربما ألنها كانـــت في وضع 
ال تحـــب أن يراهـــا أحبتهـــا فيـــه وال أن تحزنهـــم، 
ويتذكـــر الزميـــل المصـــور رســـول الحجيـــري وهو 
عالقتـــه  “البـــالد”  بصحيفـــة  التصويـــر  مشـــرف 
بالراحلـــة وزوجها بدر، وهو الذي تواصل معها في 
مراحل عالجها يقوي من عزيمتها ويواسيها، وقد 

جمعتهما ذكريات العمل الصحافي طوال سنين.

سعة صدر

العمـــل  الراحلـــة  بـــدأت  حيـــن   ،1997 العـــام  فـــي 
كصحافيـــة متدربـــة، كانـــت تتمتـــع بســـعة صـــدر 
وطـــول بال وقـــدرات ذاتيـــة من الصبـــر والتحمل 
والعمل في مختلف الظروف؛ لكي تصقل تجربتها 
لحبهـــا للكتابـــة وللصحافـــة، وللعلم، كانت تعشـــق 

كتابـــة الخواطـــر وتتميـــز بأســـلوب جميل رشـــيق، 
لكنها لم تواصل في هذا اللون من الكتابة، وكانت 
تقضـــي ســـاعات طويلـــة فـــي العمل حتـــى بعد أن 
تنجـــز مهامها، فكانـــت حريصة جًدا على أن تتعلم 
مـــن الزمالء والزميالت ممن هـــم أكثر منها خبرة، 
ولهـــذا، كانـــت تنتقـــل من محـــرر إلى آخـــر لتعرض 

عليهـــم مـــا كتبتـــه مـــن تقاريـــر وتأخـــذ رأيهـــم في 
األخبار والتقارير والتحقيقات الصحافية، وتتلقى 
المالحظات واإلرشـــادات بصدر رحـــب وال تتركها 
إلى اليوم التالي، وكانت )شـــقيقتها شيماء( بمثابة 
المســـاند والمشـــجع والداعـــم لهـــا، وكانت شـــيماء 
تبقـــى لســـاعات ترافقهـــا حتـــى تنهـــي عملهـــا رغم 

ارتباطها بالدراسة الجامعية وقتذاك.

باقة فرح

امتـــازت أفكار الراحلة باإلنســـانية واإليثار، وكانت 
تهتم برسم الفرح من خالل عملها الصحافي، ومن 
أبرز أفكارها زيارتها لمرضى في المستشفيات في 
المناســـبات كاألعيـــاد، خصوًصا األطفـــال، وتقديم 
الهدايـــا والزهـــور لهـــم، وكانـــت فكـــرة جميلـــة جًدا 
بحيث تقدم لهم الهدايا وتهنئهم بالعيد ثم تكتب ما 
شـــاهدته في تلك الزيارة وما قاله المرضى وتنقل 
مشـــاعرهم وتهانيهم، وكانت تتحدث بســـعادة مع 
زمالئهـــا وزميالتهـــا عن كيـــف كان األطفال والكبار 
يفرحـــون بالتهاني والهدايا ويعبرون عن تقديرهم 
وشكرهم لهذه المشاعر النبيلة.. تلك المشاعر التي 
هي السمة األكبر حين يتذكرون زميلة اسمها )ريم 

الجودر( رحلت عن هذه الدنيا.

زاوية عن سيرة شخصيات 
رحلت عن دنيانا.. ونفتقدهم 

بالشهر الفضيل.. وعطر سيرتهم 
مازال حاضرا

الراحلة ريم الجودر في أحد حواراتها

كانت تزور المرضى 
في المستشفيات 

بالمناسبات 
كاألعياد.. وتقدم 
الهدايا ثم تكتب 

مشاعرهم 
ومشاهداتها

أم محمد المصابة 
بالسرطان تقدمت 
بشكاوى للشرطة

تأخير اإلجراءات 
يسهم في مغادرة 

المستثمرين 
والمطورين الخليجيين

طبيب بمستشفى حكومي: إللغاء خصم 10 أيام من راتبي
17 ســؤاال مــن لجنــة التحقيــق دون بيــان وقائــع المخالفــة.. وقرارهــا باطــل قانوًنــا

^رفــع طبيــب يعمــل بمستشــفى حكومي )البيانات لدى محرر الصفحة( قضية لدى المحكمة ضد 3 مســؤولين بــوزارة الصحة بصفتهم، األول 
وزير الصحة، والثاني وكيل الوزارة، والثالث مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة.

وقـــال الطبيـــب الشـــاكي إن وكيـــل 
الـــوزارة أصـــدر قـــرارا بتاريـــخ 10 
يناير 2021 بتشـــكيل لجنة تحقيق 
ضده ثم أصـــدر مدير إدارة الموارد 
البشـــرية بالـــوزارة فـــي 17 فبرايـــر 
قرارا إداريـــا بمجازاته بالخصم من 
الراتـــب لمـــدة 10 أيـــام بحجـــة أنه 
ثبـــت للجنة التحقيق عـــدم امتثاله 
والتعليمـــات  واألوامـــر  للقـــرارات 
مـــن  الصـــادرة  بالعمـــل  الخاصـــة 

المسؤول المباشر.

وذكـــر الطبيب أنه تظلـــم من القرار 
أمـــام لجنـــة التظلمـــات بتاريـــخ 21 
فبرايـــر، ولكن بســـبب عدم الموقف 
الســـلبي من األخيـــرة بامتناعها عن 
الفصـــل فـــي التظلـــم، فقد حـــدا به 

للطعن على القرار قضائيا.
وبيـــن الطبيـــب أنـــه أخطـــر بإحالته 
للتحقيـــق دون بيـــان بالوقائع التي 
لـــه،  المنســـوبة  المخالفـــات  تشـــكل 
وإنمـــا تضمـــن قـــرار اإلحالـــة بيانـــا 
بالمخالفات ذاتها دون وقائعها، وقد 

انعكـــس هـــذا األمـــر علـــى التحقيق 
الذي أجري معه.

التحقيـــق  لجنـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
وجهـــت لـــه 17 ســـؤاال لـــم يتضمـــن 
أي منهـــا بيانا بالوقائع التي تشـــكل 

المخالفة التي ُجِزَي على أساسها.
وقـــال إن قرار لجنـــة التحقيق خال 
من أي عنصـــر أو دليل إثبات يمكن 
من خالل إعمال رقابة القضاء على 
مـــدى صحـــة نســـبة هـــذه المخالفة 
للطاعـــن، وهو ما يكـــون معه القرار 

المطعون عليه فاقدا ركنا من أركانه 
وهو ركن الســـبب فضال عن بطالنه 
لعيب فـــي إجـــراءات التحقيق مما 

يستوجب إلغاؤه.
القـــرار  بإلغـــاء  الطبيـــب  وطالـــب 
اإلداري الصـــادر ضـــده بتاريـــخ 17 
فبرايـــر 2021 بمجازاتـــه بالخصـــم 
مـــن الراتـــب لمـــدة 10 أيـــام مـــع ما 
يترتـــب علـــى ذلك من آثـــار أخصها 

سداد راتبه عن تلك األيام.

المهارات الناعمة والمستقبل المهني لألجيال القادمة
توقع بتراجع الوظائف الزائدة عن حاجة العمل.. ومحو 85 مليون وظيفة

^يشـــهد العالم تغيـــرات جذرية 
فـــي  ســـريعة  بوتيـــرة  ومتالحقـــة 
مختلـــف المجـــاالت بـــدأت مالمحهـــا 
فـــي التطـــور المذهـــل فـــي التقنيـــات 
الحديثة لترســـم توجهات مختلفة لم 
تكـــن متوقعـــة من قبل، وعلى ســـبيل 
المثـــال التقـــدم الحاصـــل على صعيد 
الســـيارات ذاتية القيادة رغم أنه في 
حقبة ما بدت قيادة الســـيارات مهارة 

ال يجيدها إال البشر دون سواهم.
لقـــد بات المســـتقبل المهنـــي لألجيال 

القادمة يكتنفـــه الكثير من الغموض، 
بعـــد أن بـــدأت الروبوتـــات تكتســـب 

قـــدرات أكبـــر مـــن أي وقـــٍت مضـــى، 
وأصبحـــت لديها أســـاليب فـــي العمل 
وبإمكانهـــا القيـــام بأعمـــال مـــن دون 
أن تـــكل أو تمل ما يوحـــي بأن بعض 
قطاعـــات األعمـــال والمهـــن ســـتكون 
شـــبه خاليـــة مـــن البصمـــة البشـــرية، 
وهـــو مـــا تتوقعـــه مجموعة بوســـطن 
 2025 وبحلـــول  بأنـــه  االستشـــارية 
ســـوف تســـتحوذ البرامـــج الذكية أو 
الروبـــوت علـــى ربـــع الوظائـــف، كمـــا 
الوظائـــف  عـــن مســـتقبل  تقريـــرا  أّن 

أصـــدره المنتدى االقتصـــادي العالمي 
توقـــع بتراجـــع الوظائـــف الزائدة عن 
حاجة العمل في العام 2025 وســـيتم 
محـــو 85 مليـــون وظيفة عـــن طريق 
التحول في تقســـيم العمل بين البشر 
واآلالت، فـــي مقابل إضافـــة نحو 97 
مليـــون وظيفة قد تكـــون أكثر تكيفا 
مـــع التقســـيم الجديـــد. )تتمـــة المقال 

بالموقع االلكتروني(.

توفيق محمد السباعي

توفيق السباعي
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Vacancies Available
REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact
 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

PORT MARINE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77700777  or  EHAB@PORTMARINEYACHTS.COM 

POPULAR AUTO SPARE AND A/C PARTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17422393  or  POPULAR_AC@YAHOO.COM 

SUWAILEH SELLING & REPAIRING GAS BURNERS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 11111111  or  buraqrollerdoors@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17644345  or  RADHWANBAKERY@GMAIL.COM 

FATEN BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39999704  or  info@fatensalon.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 

NATHAN BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39944530  or  RIGHTWINGBH07@GMAIL.COM 

TUV SUD MIDDLE EAST CO BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17580832  or  SALAHSAFAH@TUVSUDME.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13673733  or  PLANETINTERBH@GMAIL.COM 

IMAR ALSHARQ MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

  REPRESENTATIVE(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 33921784  or  QMARWA777@GMAIL.COM 

Gulf Sea Petroleum Products Marketing W.I.I 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  CHAIRMAN@GSTGULF.COM 

PEREIRA SOLUTIONS AND CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17002611  or  psc104619@gmail.com 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33743711  or  public2016@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33666414  or  DREEMFOOX41@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33666414  or  DREEMFOOX41@GMAIL.COM 

G P S INTERNATIONAL DENTAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33180666  or  dt.rasheed@gmail.com 

PERGOLA BAHRAIN SHADING Co . S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140166  or  ALI.MDN5@GMAIL.COM 

Asiana Trading and Contracting Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36710101  or  JABAR.ALI43@YAHOO.COM 

WONDER SIGN ADVERTISING AND PULICITY CO S P C OWNED BY MD RASEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36221928  or  WONDERSIGN.BH@GMAIL.COM 

Quattro GATE CAR POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34456565  or  MOHD.ALDOSERI@GMAIL.COM 

BRIGHT FUTURE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39831896  or  ADNAN.SIDDIQUE37@GMAIL.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

PRESTIGE AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701871  or  subashvenmony@gmail.com 

JAWHARA JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17500032  or  pankajp@jawharajewellery.ae 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39803797 

Um Juma Sweets And Nuts W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33164241  or  UMJUMASWEETS@GMAIL.COM

HPS REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39451673  or  GILLZ630@YAHOO.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 

NATIONAL FINANCE & EXCHANGE CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223348  or  SAMI11300@HOTMAIL.COM 

ALABRAR GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34060629  or  NASIRAZIZ720@GMAIL.COM 

GRAND STORE MULTIMEDIA TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39673176  or  ALDEEBSWIMMINGPOOL@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33414750  or  KAMAL.MOHAMMEDHANEEF@GMAIL.COM 

Irish Village WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39725500  or  gom@allseasongroup.com 

Teqnobloc Solutions Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17581157  or  HAMAD.SAYED@GMAIL.COM 

Azal wahat Car Accessories Co. - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39311900  or  SOLANCARVIP@GMAIL.COM 

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

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 35456858  or  HAISHAKHIR@GMAIL.COM 

WINGED DOCUMENT CLEARANCE Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36008131  or  AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM 

STAR WAZIRISTAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39227066  or  FARIDAHASHMI5566@GMAIL.COM 

Norble home landscaping BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM 

TEAM MARKHOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33786818  or  JABEIN98@GMAIL.COM 

BUILD-UP CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33370333  or  KHOLASAATBAH@HOTMAIL.COM 

HRC - HOTEL AND RESTAURANT CONSULTANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contact
 17223062  or  NAJEEB.JOE@GMAIL.COM 

Sameer Alqadah Carpentry Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38950768 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33386375  or  KAASHRAF03@GMAIL.COM

SHAWERMAJI ALEZZ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38798334  or  SAMAH.ALBAWAB@GMAIL.COM 

NORTH AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36699894  or  NORTHAIRCONDITIONING@GMAIL.COM 

R H W CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

MUHAMMAD IBRAHIM FOR REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

SHAHID NADEEM FOR CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36503801  or  SHAHIDRAO10@YAHOO.COM 

M K ORISSA CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTIONS ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 33144568  or  MDKAMALSUBO19@GMAIL.COM 

FLYING POINT DIGITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  FAHADBH372@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

GALF SEA GARGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GSTGULF@BATELCO.COM.BH 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

ROMA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

German quality co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  GERMANQUALITY.BH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

SPECIALIZED OIL & GAS CO. - BRANCH OF FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17252163  or  tariq.batarfi@ikkgroup.com 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

House of Patong Thai Spa & Salon 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 33360666  or  ALQANOOON@WINDOWSLIVE.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 

Aaloo Gate Shabir Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39245209  or  INAMCONST@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

Bahrain Duty Free Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

Bahrain Duty Free Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM 

SAYANORA HOMES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33001932  or  SOORAJTMKL@GMAIL.COM 

DREAMZ CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33646842  or  DREAMZ.BH1978@GMAIL.COM 

DAR AHMED RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39424209  or  MARIAMALGAOUD09@GMAIL.COM 

FIX R US ESTATES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33988802  or  TANOLI4447@GMAIL.COM 

ZAFAR FOR CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35148840  or  YOUNAS.AAMIR@SHAHICO.NET 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35042335  or  SUNSHINE.CO.WLL1987@GMAIL.COM 

TOMAX FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 0  or  TOMAXFOODSTUFF@GMAIL.COM 

GREEN LINE MIDDLE EAST REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17300186  or  GLMECR.BH@GMAIL.COM 

GREEN LINE MIDDLE EAST REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17300186  or  GLMECR.BH@GMAIL.COM 

W & S BUSINESS SUPPORT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34306061  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WONDERSERVICESBH@GMAIL.COM 

AHMED ABDULLA KHALID ALKHAJA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699111  or  hr1@gulfstarbh.com 

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED AND YOUSIF SNOS OF ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

KHALID ABDULAZIZ ALSADOON INHERITERS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210796 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

MOHAMMED FAKHROO & BROTHERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY(EXECUTIVE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17253529  or  mahmood@fakhRoo.com 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ALSAEED ENTERPRISES 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17162348  or  modernmarblecontracting@gmail.com 

JOHAINA ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17771347  or  ALITAQI48@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291154  or  ALYASEENELECTRICAL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

Ghani real Estate Center 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36608663  or  GHANISWAR@GMAIL.COM 

ALBOORI TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640816  or  ALBOORITRANSPORT@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

GALF SEA GARGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GSTGULF@BATELCO.COM.BH 

ALAMANA FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39675800  or  JASIM1@BATELCO.COM.BH 

AL FATEH ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17595644  or  AL.FATEH@LIVE.COM 

FUTURE GOLD SMITH. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39870064  or  DIPAKSAGAR786@GMAIL.COM 

ALRESALAH DIESEL ENGINES REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401478  or  MIRZA.ALKHOOR@HOTMAIL.COM 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

AL MUTAMAYEZ WROUGHT IRON FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17642292  or  ALIAZET7@HOTMAIL.COM 

DELMENA CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382343  or  delmenahr@gmail.com 

TAYLOS ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17611026  or  TYLOS.ALUMINIUM@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

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

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

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

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

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Alam alpokemon 5 electronics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39222614  or  POKE378@GMAIL.COM 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ABU SALAH GATE SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344787  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

DALLAS CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699588  or  DALLAS.CET@HOTMAIL.COM 

National Readymix Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

HI LOOK PRIDE COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36336322  or  A9595967SALEM@GMAIL.COM 

MARIAM GARDEN LANDSCAPING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696997  or  AMMARO69@LIVE.COM 

ALMAHAD SANDWITHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39449583  or  SIMSIMSALES@GMAIL.COM 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39169696  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

AL ROKEN ALMAGHRIBI LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343165  or  ALROKENSALON@GMAIL.COM 

SIT ALSHAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36102550  or  info@sitalsham.com 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

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

FLUID TECH MECHANICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36540047  or  FLUIDTECHBAH@GMAIL.COM 

FIVE MOON EST FOR PEST CONTROL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39191815  or  fmepcbh@yahoo.com 

DAR ALMAMLAKAH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39665286  or  HASSAN-4123@HOTMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17272998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

HULL DIVING SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17670923  or  INFO@HULLDIVING.COM 

ANAYAT SWEET 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33496351  or  ANAYATABDULHAMEED@YAHOO.COM 

TAIMA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact
 17877599  or  TOKIYO--@HOTMAIL.COM 

DAWANI GROUP HOLDING B.S.C (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17710285  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600091  or  scoopmec1@gmail.com 

Gold Caesar  Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 39819854  or  BAHRAINE70@GMAIL.COM 

SHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17771700  or  ykahmed@yahoo.com 

SMART CIRCLE CONSULTANCY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35948612  or  smartcircle.contracting@gmail.com 

WHITE VELVET TAILORING AND EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36388878  or  ISATHEKING2@GMAIL.COM  
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اللجنة اإلعالمية

ــتـــور خـــالـــد بـــن عــبــدالــرحــمــن  رفــــع الـــدكـ
للسياسات  المساعد  الــوكــيــل  الــحــيــدان 
اإلسكان،  بـــوزارة  اإلسكانية  والخدمات 
البحريني  االتحاد  لرئيس  األول  النائب 
لــــكــــرة الــــيــــد أســــمــــى آيــــــــات الـــتـــهـــانـــي 
بن  خالد  الشيخ  سمو  إلــى  والتبريكات 
لرئيس  األول  الــنــائــب  خليفة  آل  حــمــد 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
بمناسبة  الــبــحــريــن،  األولــمــبــيــة  الــلــجــنــة 
بتعيين  السامي  الملكي  المرسوم  صدور 
سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة. 
 وأكد الحيدان أن الثقة الملكية السامية 
بها  يتمتع  التي  القيادية  الخبرة  تترجم 
خليفة،  آل  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو 
رؤى  مــن  ســمــوه  يمتلكه  مــا  ــى  إل مشيرا 

النجاحات  لتعزيز  سديدة  وأفكار  ثاقبة 
البحرينية،  الــريــاضــة  لــهــا  وصــلــت  الــتــي 
الملكية  التوجيهات  مــع  تتوافق  والــتــي 

السامية لصاحب الجاللة الملك.
بقدرة  ثقة  على  ”نحن  الــحــيــدان  وقــال   
قيادة  فــي  حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو 
ــريــاضــة  ــل ــاء الـــمـــؤســـســـي ل ــنـ ــبـ عــجــلــة الـ

ــالل الــهــيــئــة الــعــامــة  الــبــحــريــنــيــة مـــن خــ
تحقيق  الى  الجميع  وسيتطلع  للرياضة، 
الــتــي تنشدها  والــتــطــلــعــات  الــطــمــوحــات 
الرياضي  بالقطاع  النهوض  في  القيادة 

في مختلف األصعدة والمستويات”.
الرياضة  شهدته  ما  الى  الحيدان  وأشــار 
توليه  منذ  نوعية  قفزات  من  البحرينية 
ــــن حـــمـــد رئـــاســـة  ــد ب ــالـ ســـمـــو الـــشـــيـــخ خـ
سموه  بجهود  منوها  األولمبية،  اللجنة 
المكانة  وتعزيز  القطاع  هــذا  تطوير  في 
التوفيق  كل  متمنيا  للرياضة،  الريادية 
والسداد لسموه لما فيه خير ورفعة راية 
الرياضية  المحافل  في  البحرين  مملكة 
المختلفة وقيادتها الى تحقيق مزيد من 

اإلنجازات والنجاحات.

خالد الحيدان

مناســبة تعيين ســموه رئيســا للهيئــة العامــة للرياضة
الحيدان يهنئ خالد بن حمد

اللجنة اإلعالمية

البحريني  االتــحــاد  رئــيــس  أعـــرب 
ــيــنــج غــــــازي عـــبـــدهللا نـــاس  ــبــول ــل ل
والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى 
المجلس  لرئيس  األول  النائب  إلى 
رئيس  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة 
بــن حــمــد آل خليفة  الــشــيــخ خــالــد 
لمجلس  رئــيــســا  تعيينه  بمناسبة 

إدارة الهيئة العامة للرياضة. 
 وأضــاف ناس “باسمي ونيابة عن 
جميع أعضاء مجلس إدارة االتحاد 
بخالص  نتقدم  للبولينج  البحريني 
ــــى سمو  ــتــبــريــكــات إل الــتــهــانــي وال
بــن حــمــد آل خليفة  الــشــيــخ خــالــد 
والتي  الغالية  الملكية  الثقة  بهذه 
ــا يــتــمــتــع بـــه ســـمـــوه من  تــجــســد مـ

كفاءة وخبرة..”.
الملكية  الثقة  تلك  أن  نــاس  وأكــد   
تعكس ما يمتاز به سموه من سمات 
قــيــاديــة ورؤيـــــة ثــاقــبــة لــالرتــقــاء 
بالهيئة العامة للرياضة والبناء على 
للرياضة  تحققت  التي  المكتسبات 
بقدرة  ثقته  عن  معربا  البحرينية، 

سموه لتحقيق اإلضافة المنشودة، 
عطفا على ما يتمتع به من خبرات 
تعزيز  فــي  واضــحــة  ورغــبــة  كبيرة 
مسيرة الحركة الرياضية وقيادتها 
نــحــو الــمــزيــد مــن الــتــطــور والــنــمــاء 

على المستويات كافة.
الشيخ خالد  أن سمو  نــاس  وأكــد   
الرجل  يعتبر  خليفة  آل  حمد  بــن 
ــمــكــان الــمــنــاســب  الــمــنــاســب فـــي ال
وهو شخصية قادرة على النهوض 
الرياضي إلى آفاق أرحب  بالقطاع 
ــنــمــاء بــعــد أن تــرك  مــن الــتــمــيــز وال
بصمة واضحة في مختلف المواقع 
القيادية التي شغلها، متمنيا لسموه 
عمله  مهام  في  والنجاح  التوفيق 

الجديد.

غازي عبدالله ناس

أشــاد ببصمات خالد بن حمد فــي تطوير القطاع الرياضي
ناس: الرجل المناسب في المكان المناسب
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اللجنة اإلعالمية

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  رفعـــت 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الطاولة 
بنـــت عبدالعزيـــز  الشـــيخة حيـــاة 
آل خليفـــة باألصالـــة عـــن نفســـها 
مجلـــس  أعضـــاء  عـــن  وبالنيابـــة 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  اإلدارة 
األول  النائـــب  إلـــى  والتبريـــكات 
لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة، بمناســـبة صدور 
المرســـوم الملكي رقم )67( لســـنة 
2021 مـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة عاهل البالد، بتعيين سموه 
رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وأكـــدت 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة أن صـــدور 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية بتعييـــن 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة فـــي هذا المنصـــب يعكس 
الكفاءة العالية واالقتدار لســـموه 
وما حققه من إنجازات عديدة في 

العديـــد مـــن المجـــاالت الرياضية 
وأن هذا التعيين امتداد لسلســـلة 
من النجاحات التي حققها سموه.

بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وتمنـــت 
عبدالعزيـــز آل خليفة كل التوفيق 
والنجـــاح لســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة ومواصلة االزدهار 
متمنيـــًا  البحرينيـــة،  بالرياضـــة 
الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  ألعضـــاء 
التوفيـــق  كل  للرياضـــة  العامـــة 
خدمـــة  فـــي  والســـداد  والنجـــاح 

الرياضة في مملكتنا الغالية.

حياة بنت عبدالعزيز تهنئ خالد بن حمد

تغطية - المكتب اإلعالمي

ســـجل ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب، قصة نجاح 
البحرينـــي  الشـــباب  دعـــم  فـــي  جديـــدة 
بإشراف وتدريبه للدراج البحريني أحمد 
مـــدن والـــذي تمكـــن مـــن االنضمـــام إلـــى 
فريـــق البحرين فيكتوريـــوس للدراجات 
الهوائية كأول بحريني محترف في هذه 

الرياضة.
 محطـــة مـــن المحطـــات التـــي ال تحصى 
في الدعم والمســـاندة والتـــي تؤكد على 
حـــرص ســـموه وتقديم جميـــع اإلمكانات 
للشـــباب البحرينـــي، أثمرت عن مشـــاركة 
أحمـــد مدن مـــع فريـــق فيكتوريوس في 
طـــواف هنغاريـــا، لتصبح هذه المشـــاركة 
هـــي األولى في عالـــم االحتـــراف للدراج 

مدن.
 وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة عـــن ســـعادته الكبيـــرة بوصـــول 

المشـــاركات  إلـــى  البحرينـــي  الـــدراج 
الخارجيـــة األولى له في عالم االحتراف، 
المشـــاركة  هـــذه  أن  ســـموه  أكـــد  حيـــث 
يعتـــز  والجميـــع  “مفخـــرة”  البحرينيـــة 
ويفتخر بما وصـــل إليه الدراج البحريني 
والحرص على جعل علم المملكة يرفرف 

في الميادين العالمية الرياضية.
 وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن هذا اإلنجـــاز الذي حققه أحمد 
مدن ومشـــاركته مع الفريـــق للمحترفين، 
فـــي  للـــدراج  الناجحـــة  المســـيرة  يؤكـــد 
مشواره الحافل بالعطاء واالجتهاد حتى 
الوصـــول لألهـــداف، وهو نموذج للشـــاب 
البحريني المخلص، متمنيًا سموه للدراج 
مـــدن كل التوفيق والنجاح في مشـــواره 

المقبل.
 ليس فقط المساندة الشخصية من سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة للدراج 
أحمد مدن، بل حرص سموه على تدريب 

مـــدن قبـــل انضمامـــه إلـــى الفريـــق وبعد 
االنضمـــام أيضـــًا، فـــي خطـــوة تؤكد دعم 
ســـموه للدراج منذ بدايته حتى الوصول 

إلى تحقيق الهدف.
 مـــن جانبه، أعرب الدراج أحمد مدن عن 
شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة على دعم ســـموه الكبير 
له فـــي مشـــواره االحترافي، وقـــال “لوال 
ســـموه لمـــا وصلت إلـــى عالـــم االحتراف، 
لقـــد ســـاندني وشـــجعني ودربنـــي طوال 

الفترة الماضية”.
 وأضاف “أشعر بالفخر أن أكون البحريني 
فيكتوريـــوس  فريـــق  فـــي  المحتـــرف 
للدراجات الهوائية، وأعاهد ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى حمـــل 
لـــواء البحريني المحتـــرف في الدراجات 
الهوائيـــة، وأن أقـــدم كل جهـــدي لتحقيق 
سمو الشيخ ناصر بن حمدثمار دعم سموه في المشاركات المقبلة”.

الهوائية ــات  ــدراج ــل ل فــيــكــتــوريــوس  فــريــق  ــع  م الــــدراج  ــود  ــوج ب فــخــره  ــن  ع أعـــرب 
ناصر بن حمد: احتراف َمدن نموذج للشباب البحريني المعطاء
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الملــك مــن جاللــة  الالمحــدود  للدعــم  بــن حمــد: ترجمــة  عبــداهلل 

”NHRA“ إنجاز جديد بفوز “بحرين 1” بالجولة الثانية من بطولة

في إنجاز بحريني رياضي جديد، حقق فريق “بحرين 1” للســيارات انتصاره األول هذا الموســم 2021 من منافســات الجولة الثانية 
من بطولة العالم NHRA للســيارات الســريعة فئة برومود التي أقيمت على حلبة أتالنتا لســباقات الســرعة بوالية جورجيا بالواليات 
المتحدة األميركية، حيث تمكن الســائق جاســتن بوند من الفوز في الســباق النهائي على زميله بطل العالم ســتيفي جاكســون بزمن 

وقدره 5.738 ثانية.

وأشاد الممثل الشخصي لجاللة 
الملك ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة بتحقيق فريق 
“بحرين 1” انتصاره في الجولة 
الثانيـــة مـــن منافســـات بطولـــة 
العالـــم NHRA للســـيارات فئـــة 
برومـــود لموســـم 2021، مثنيـــا 
الجديـــد  اإلنجـــاز  علـــى  ســـموه 
الذي حققه سائقا فريق “بحرين 
وســـتيفي  بونـــد  جاســـتن   ”1
جاكسون بالوصول إلى السباق 
النهائي فـــي الجولة وتحقيقهم 
المركزيـــن األول والثانـــي علـــى 

التوالي.
وأكد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
حمد آل خليفة أن هذا االنتصار 
للتوجيهـــات  ترجمـــة  يأتـــي 
الالمحـــدود  والدعـــم  الســـامية 
من لـــدن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
نحـــو  باالســـتمرار  خليفـــة،  آل 
االرتقـــاء بالرياضـــة البحرينيـــة 
البحريـــن  مملكـــة  اســـم  ورفـــع 
فـــي كافـــة المحافـــل الرياضيـــة 
العالميـــة، وبمتابعـــة ودعم ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ لمواصلة 
تحقيق اإلنجـــازات والنجاحات 
المشـــاركات  مختلـــف  فـــي 

بالبطوالت الرياضية العالمية.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا 
بن حمـــد آل خليفة عن اعتزازه 
الكبيـــر بهـــذا اإلنجـــاز الرياضي 

فـــي   ”1 “بحريـــن  فريـــق  بفـــوز 
الجولـــة الثانية والذي سيســـهم 
في مواصلـــة الفريق بانطالقته 
لقبـــه  عـــن  ودفاعـــه  المثاليـــة 
للموســـم الثالـــث علـــى التوالي، 
بالجاهزيـــة  ســـموه  مشـــيدا 
واالســـتعداد التـــام التـــي ظهـــر 
بها الفريق منـــذ الجولة األولى، 
ومثمنا ســـموه العـــزم واإلصرار 
والمنافسة على اللقب؛ لتحقيق 
اســـم  ورفـــع  جديـــد  إنجـــاز 
مملكـــة البحرين فـــي البطوالت 

الرياضية العالمية.
تمنياتـــه  عـــن  ســـموه  وأعـــرب 
لفريـــق  والنجـــاح  بالتوفيـــق 
الســـباقات  فـــي   ”1 “بحريـــن 
والبطـــوالت العالميـــة القادمـــة، 
الســـمعة  علـــى  والحفـــاظ 

حققـــه  الـــذي  والتألـــق  الطيبـــة 
باســـم   ”1 “بحريـــن  فريـــق 
مملكـــة البحريـــن فـــي مختلـــف 
فـــي  والمنافســـات  المشـــاركات 
إقليمًيـــا  الســـيارات  بطـــوالت 
سلســـلة  ومواصلـــة  وعالمًيـــا، 
منـــذ  التـــي حققهـــا  النجاحـــات 
انطالقته في ظـــل العهد الزاهر 
لحضرة صاحـــب الجاللة الملك 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
وشـــهد ســـباق الجولـــة الثانيـــة 
 NHRA العالـــم  بطولـــة  مـــن 
للسيارات السريعة فئة برومود 
التـــي أقيمت علـــى حلبة أتالنتا 
بواليـــة  الســـرعة  لســـباقات 
المتحـــدة  بالواليـــات  جورجيـــا 
األمريكيـــة تنافســـا كبيـــرا بيـــن 
بوند وجاكســـون حتـــى األمتار 

األخيـــرة، ممـــا يؤكـــد الجاهزية 
الكبيـــرة التي يتمتـــع بها الفريق 
واإلصـــرار علـــى الفـــوز لتحقيق 
اللقب للعام الثالث على التوالي 
العاميـــن  فـــي  الســـيطرة  بعـــد 
الماضييـــن، حيـــث تعتبـــر هـــذه 
لـــكل  األولـــى  هـــي  المواجهـــة 
وســـتيفي  بونـــد  جاســـتن  مـــن 
جاكسون في سباق نهائي ضمن 
منافســـات بطولـــة العالـــم، فيما 
خرج الســـائقان خالد البلوشـــي 
األدوار  مـــن  باركـــر  وجيفـــري 
األولى في السباق خالل الجولة 
فنيـــة  أعطـــال  بســـبب  الثانيـــة 
تعرضـــت لهـــا كلتـــا الســـيارتين، 
إلـــى  البلوشـــي  اضطـــر  حيـــث 
تخفيف ســـرعته خالل الســـباق 
بعد خروج ســـيارته عن المسار 
فـــي االنطالقـــة وذلـــك حفاظـــا 
على سالمته وسالمة منافسه.

وكان فريق “بحرين 1” قد حقق 
مراكـــز متقدمـــة فـــي انطالقـــة 
 NHRA منافسات بطولة العالم
للســـيارات فئة برومود لموســـم 
غينســـفيل  حلبـــة  علـــى   2021
بالواليـــات  فلوريـــدا  بواليـــة 

المتحدة األمريكية.
يخـــوض  أن  المنتظـــر  ومـــن 
فريق “بحرين 1” عشـــر جوالت 
متبقيـــة من أصل 12 جولة هذا 
الموسم، حيث سيشارك الفريق 
فـــي الجولة القادمـــة على حلبة 
شـــارلوت بوالية نورث كارولينا 

األمريكية.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

حياة بنت عبدالعزيز
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“خلوها تستمر طول الدهر”
البحريـــن تعـــد من أوائـــل الدول العربيـــة التي اتجهت مبكـــرا إلى تقديم 
الرعاية الطبية عن بعد لجميع المرضى الذين يتلقون عالجهم من خالل 
المشـــافي والمراكـــز الصحيـــة التابعـــة لـــوزارة الصحة، وذلك منـــذ األيام 
األولى لوصول جائحة كورونا البحرين، كما أكد على ذلك رئيس المجلس 
األعلـــى للصحـــة الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبـــدهللا آل خليفة بأن 
البحريـــن عملـــت على إحالل هـــذه المنظومة في نظامهـــا الصحي بثبات 
خـــالل الســـنوات القليلـــة الماضيـــة حتى أصبحـــت األداة األساســـية في 

العمل في جميع المرافق الصحية.
ثـــم تم تدشـــين هـــذه الخدمـــة الفتيـــة فـــي القطـــاع الصحـــي الحكومي 
للمرضى الراغبين في اســـتخدام هذه الخدمة التي من خاللها تقدم كل 
االستشارات الطبية واالستفسارات الصحية وطلب التحاليل المختبرية 
وتجديد الوصفات الطبية واإلجابة وغيرها الكثير من الخدمات الصحية 

األخرى بكل رحابة صدر من قبل جميع األطباء. 
تلـــك الخدمات التي قدمتها ومازالت تقدمها أجهزتنا الصحية مشـــكورة 
نالـــت رضـــا واستحســـان وقبـــول الكثيـــر مـــن المرضـــى الذيـــن خاضـــوا 

التجربـــة، خصوصا كبار المواطنيـــن أصحاب األمراض المزمنة، ووجدوا 
الفرق الشاســـع ما بين الحضور الشـــخصي واالتصـــال الهاتفي، فبدال من 
الذهاب والتردد على المشافي الحكومية وما يتبع ذلك من مشقة وعناء 
واالنتظار لحين الدخول على الطبيب المختص ومن ثم التوجه الستالم 
األدوية من خالل صيدلية المشفى والعودة إلى المنزل، كل ذلك يتطلب 
جهـــدا كبيرا خصوصا بالنســـبة لهذه الشـــريحة االجتماعيـــة التي تحتاج 

المزيد من الرعاية واالهتمام وتسهيل األمور وتذليل الصعاب أمامها. 
طموحنا أن تســـتمر هذه الخدمات الصحية وال تتوقف حتى بعد انتهاء 
الجائحـــة وعودة الحياة إلى ســـابق عهدها والتـــي بدورها حققت نجاحا 
كبيرا في المشافي الحكومية ونالت رضا الجميع، وليس المرضى فقط، 
بـــل الكوادر االستشـــارية والطبية والتمريضية والكتبة، واســـتطاعت أن 
توفـــر الجهـــد والوقت وتحقيـــق الهدف المنشـــود والتخفيـــف من كثافة 
االزدحـــام والتكـــدس فـــي أروقـــة ومرافق ومواقف ســـيارات المشـــافي 
الحكوميـــة “مـــن قصيرها خلو هالتجربة تســـتمر طول الدهر”. وعســـاكم 

عالقوة.

ُتغريني الكتب، وأشـــعر ما إن أراها بأنها ُتومئ لي - على نحو خفي - بأن 
أشـــتريها، ثـــم تزداد هذه اإلشـــارات إلحاحـــًا بحيث يصعب علـــّي تجاهلها، 

فأشتريها تحت تأثير مخدٍر ما يشيع في أنحاء المكتبة!
ومـــع هذا الهـــوس المحموم بمطـــاردة الكتب، فإن مكتبتـــي اليوم تضم ما 
يزيـــد عـــن 750 كتابًا، مـــا بين روايات ودواوين شـــعر وســـير ذاتية وكتب 
رحالت، وكتب في التنمية البشـــرية والفلســـفة وعلم الطاقة والماورائيات 
والصوفية، وكتب متخصصة في اإلعالم والتصوير الفوتوغرافي، الطبخ، 
األحجـــار الكريمـــة، وكتب من هنـــا وهناك حول التراث العربي، األســـاطير، 

الحكايات الشعبية وغيرها.. إنها عالمي الصغير اآلخذ في النمو.
أمـــا الكتـــب فأصدقـــاء من ورق مـــع وقف التنفيذ، تســـري بهـــم الحياة في 
اللحظـــة التي تمتد يـــدي إليهم، أتأمل الكتب فـــأرى عقوال حية مرصوصة 
بعناية، تحمل كل ما يمكنه تغيير العالم من حولي والتحليق بي بعيدًا عن 
الكل، في الكتب حياة أخرى، حياة موازية نعيشـــها بشـــغف دون أن يعرف 

اآلخـــرون شـــيئًا عن هذه العوالم الســـرية التي ندخلهـــا طواعية، إنه مكان 
يشـــبه العالـــم الذي دخلته أليـــس في بالد العجائب، حيث تتبدى الدهشـــة 

في كل كتاب نصافحه.
ُأطـــارد الكتب.. جديدها وقديمها وأعلـــم أنني لن أحظى بها جميعا، لكنني 
أســـتمر فـــي اللحـــاق بهـــا ألشـــعر ببعـــض الطمأنينـــة واألمـــان.. الكتب مالذ 
للعابرين في الحياة مثلي، والذين يشـــعرون أنهم ال ينتمون لشـــيء ســـوى 
الـــورق.. الـــورق فقـــط. هناك ُألفـــٌة غريبة، عالقـــة تنمو بشـــكل لطيف بيني 
وبين الكتب التي أعيد قراءتها مرارًا، وكأني ولية أمرها، أترك آثار مروري 
عليهـــا، أوشـــمها بمالحظاتي.. مشـــاعري.. أفكاري، وأخشـــى أن يطلع على 
عورتها أحد، لذا فإن أشـــد لحظاتي شراســـة عندما تحـــاول يد ما أن تمتد 
الســـتعارة كتبي األثيرة على قلبي، فأصـــرخ فيهم: ال ُأعير الكتب.. ال أعير 
أطفالي.. لكنني سأشـــتري لكم نســـخة مشـــابهة... أليس هذا ما ستفعله أي 

أم مكاني؟.

Ameerasulaibeekh 
@gmail.com

أميرة صليبيخ

هوس مطاردة الكتب!

ُكشف النقاب عن فضائح حاالت النهب والفساد في نظام الماللي لدرجة 
أن وســـائل اإلعالم الحكوميـــة والعناصر الحكومية أيًضـــا يعترفون بهذا 
الفســـاد المؤسسي، فعلى ســـبيل المثال، قال محمد غرضي، أحد الوزراء 
الســـابقين: “بلـــغ دخـــل الحكومـــات بعد الثـــورة 4000 مليـــار دوالر، وأدى 
التربح الريعي إلى ضياع أكثر مما يتراوح بين 2000 و3000 مليار دوالر 
هباًء”.. )موقع “خبر فوري”، 9 مايو 2021(، كما وصف “غرضي” الحكومة 
والسلطة القضائية وتكتالت مجلس شورى الماللي وجميع األجهزة بأنهم 
متربحون ريعًيا، قائاًل: “ارتفعت عائدات الحكومة من 10 مليارات دوالر 
في التسعينات إلى 75 مليار دوالر، بيد أن أجور العمال تراجعت بمقدار 
عـــدة أضعـــاف”، ومضى قائاًل فـــي اعترافاته: “يعيش 5000 شـــخص من 
أبناء المسؤولين في البالد في أميركا وأخذوا معهم دوالرات المواطنين 
ويعتقدون أنهم بذلك يعيشون الحياة التي يجب أن تكون” )وكالة “إيلنا” 

لألنباء، 30 أبريل 2021(.
وقـــال محمـــود بهمني، المحافظ الســـابق للبنك المركـــزي، إن رصيد أبناء 
الـــذوات يبلـــغ 148 مليـــار دوالر، أي أكثـــر مـــن احتياطي البـــالد من النقد 
األجنبي. وال يقتصر نهب قادة السلطة على هذه الحاالت فقط، بل هناك 

ســـرقات أخـــرى، من قبيـــل فقدان العملة الحكومية في اســـتيراد الســـلع، 
ومن بينها فقدان 4,8 مليارات دوالر... إلخ.

ويفيـــد تقريـــر المنظمـــة الدوليـــة للشـــفافية أن إيـــران تحت وطـــأة حكم 
الماللـــي تحتـــل المرتبة 149 من إجمالي 180 دولة حول العالم من حيث 
الفســـاد، ووصفـــت هـــذه المنظمـــة الدولية الفســـاد فـــي تقريرهـــا الصادر 
في عام 2020 بأنه “ســـوء اســـتخدام الســـلطة في القطاع العام لتحقيق 

مصالح شخصية”.
ووصل الفساد مداه بين قادة نظام الماللي وأقاربهم لدرجة أن الحرسي 
ســـعيد محمد، القائد الســـابق للمقر المناهض لخاتم األنبياء التابع لقوات 
حرس نظام الماللي وأحد أولئك الذين ينوون الترشح لرئاسة الجمهورية 
فـــي إيران، قـــال “يعتقد البعض أن كل شـــيء يخصهـــم، ويجب أن توفر 
فرص العمل والمســـكن والتعليم للمواطنين، فالمواطنون مســـتاؤون من 
الفســـاد وتنتشر أخباره، وظاهرة اإلخوة وأبناء الذوات والعائالت أثارت 
حفيظة المواطنين”. )وكالة “تسنيم” لألنباء، 8 مايو 2021(، وقال أحمدي 
نجاد، الرئيس الســـابق، إن هذه العناصر الفاســـدة اشترت الجزيرة للفرار 

إليها في حالة انفجار غضب أبناء الوطن. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

نظام الحكم اللص المتربح ريعًيا )1(

االكتئاب الجمعي
حيـــَن يتهـــاوى الناُس في كل أرجاء المعمورة بســـبب األوبئِة والحروب والكوارِث 
الطبيعية والخلل البيئي الناتج عن األخطاء البشرية، يفقُد اإلنساُن شعوره باألمان 
ويتعاظـــُم لديه الشـــعوُر بالخطر على حياته وحيـــاِة أحبته؛ وألنه ال يملك أماَم كل 
تلك التهديدات حوالً وال قوة؛ ينجرُف نحو دوامٍة من االكتئاب واإلحباط بدرجٍة 
مـــا، وفي ظل األوضاع الراهنة التي يعيشـــها العالُم اليوم؛ فـــإن هذا االكتئاب باَت 

جماعيًا تعاني منه الغالبيُة العظمى من سكان الكرة األرضية بدرجاٍت متفاوتة.
عندمـــا يفتـــُك فيروس ال ُيـــرى بالعيـــِن المجـــردة بالماليين ويعـــرض ٧،٨ مليارات 
لخطـــِر اإلصابـــة يوميًا، رغـــم االحترازات؛ فإنَّ ذلك ُيشـــعرك بالخوف على نفســـك 
والمحيطيـــن بـــك؛ فتدخـــَل في حالـــٍة من العزلـــِة التي تضمـــن نجاتـــَك ونجاة من 
حولـــك، ثـــم ُتؤدي هـــذه العزلُة القســـرية أو الحجر إلى الشـــعور بالوحـــدة، وهو ما 
ينافي طبيعَة اإلنســـان االجتماعية التي تقوم على إقامِة العالقات والتعايش. إن 
ذلـــك ُيفرُز حالًة من الحـــزن والكآبة، وقد يبدوان طبيعيين لدى البعض ومرضيين 
لـــدى آخريـــن قـــد يِلجـــوَن في متاهـــِة االكتئـــاب المرضي الشـــديد. ليســـت األوبئة 
مصـــدرًا أساســـيًا لالكتئـــاب الجمعي، بـــل وحتى الحـــروُب التي تجري فـــي العالم، 
أكان المرُء ُيعاني من وطأتها مباشـــرًة أم يشـــاهُد ُمجرياتها أوالً بأول عبَر وســـائِل 
التواصـــل واإلعـــالم المختلفـــة.. إنَّ اســـتمراَر النزاعـــات والحروب فـــي العالم رغم 
الجهود الدولية يبعث على الشعور باإلحباط واأللم لدى األفراِد والشعوب فُتعاني 

اكتئابًا جمعيًا ال إراديا.
ُيضـــاف إلـــى هذا وذاك الخـــوُف والهلُع الذي ُيصيُب الناَس في دوٍل ومدن بســـبب 
الـــزالزل والبراكيـــن والحرائـــِق الطبيعيـــة في الغابـــات؛ فيضطرون لهجـــرِة مدنهم 
ومســـاكنهم باحثيـــَن عـــن ملجـــٍأ آمـــٍن لهم في رحلـــٍة ُمضنيـــة ينجحون فيهـــا أو ال 
ينجحون في النجاِة بأنفسهم من موٍت محقق. أِضف إلى ذلك الخوف الذي ُيعاني 
منه سكان الكرة األرضية من سقوِط صواريَخ طائشٍة خرجت عن السيطرة، ومن 
ـــُس لالكتئاِب الجمعي، فيختفي  التلوثات البيئية الخطرة، كُل تلك األســـباب تؤسِّ
شـــعور النـــاس بالفـــرح، بل وقد يخشـــون الدخول في حالـــٍة من الســـعادة؛ فيغلُب 
عليهم شـــعوُر الحزن، وتنشـــُأ لديهم اضطراباٌت في النوم ويعانون من قلة الشهية 
للطعام، وقد تشتُد أعراُض االكتئاب لدى البعض لتكون أكثَر خطورًة على حياتهم 

وسالمتهم.
إنَّ وســـائَل اإلعالم ومواقَع التواصل االجتماعي تلعب دورًا رئيســـًا في بثِّ الذعِر 
أو نشـــِر األمـــِل في نفوس البشـــر، فلتكْن وســـائُل اإلعـــالم أكثَر ِحَرفيـــٍة في انتقاء 
األخبـــار وطـــرِق نشـــرها بصورة ال تنتـــج أمراضًا نفســـيًة لدى المتلقـــي على المدى 
البعيـــد، وعلينـــا نحُن أْن نتجاوَز المنشـــوراِت المفعمة بالتشـــاؤم، وتلـــك التي تبثُّ 
الهلـــَع والخـــوف في النفـــوس وتزيُد مـــن أموِرنا ســـوءًا. كما ينبغي علينـــا االلتزام 
بالقوانين ووقايِة أنفســـنا وتوخي الحذر فـــي ُجلِّ أموِرنا والتوكل على المولى عزَّ 

وجل، فاللُه خيٌر حافظًا وهو أرحُم الرحمين.

هدى حرم

أزمة القيادة الفلسطينية
أقدمـــت القيـــادة الفلســـطينية أواخـــر الشـــهر الماضي علـــى تأجيـــل االنتخابات 
التشـــريعية بذريعـــة رفـــض إســـرائيل إجرائها؛ ما أثـــار اســـتياء الغالبية العظمى 
مـــن القـــوى والفصائل الفلســـطينية، ومـــن ضمنها حركـــة “فتح “ أكبـــر الفصائل، 
والتي يتزعمها الرئيس الفلســـطيني محمود عباس، فالحركة منقســـمة اآلن إلى 
ثـــالث قوائـــم لخوض االنتخابـــات: قائمة باســـم اللجنة المركزية، وقائمة باســـم 
األســـير الفلســـطيني مروان البرغوثي بالشراكة مع ناصر القدوة )شقيق الرئيس 
الفلســـطيني الراحـــل ياســـر عرفـــات(، وقائمة ثالثـــة تضم شـــخصيات فتحاوية 
نقابية باسم “فلسطين تستطيع”، على أن هذه القوائم ستواجه جميعها منافسة 
حاميـــة مـــن حركـــة حمـــاس الحاكمة في قطـــاع غزة، والـــكل يعلم أن األســـباب 
الدفينـــة وراء التأجيـــل ليســـت موقف ســـلطات االحتالل وال هـــم يحزنون، ألن 
موقفها معروف ســـلفًا ومتوقع في رفض إجرائها، بل لنوايا مبيتة لدى الرئاســـة 
لكســـب الوقـــت والمحافظة على الوضـــع القائم المريح لديمومتهـــا، وإال لما كان 

هناك داع أصالً للدعوة إلجراء االنتخابات التشريعية.
وفـــي ظـــل هذا التشـــرذم والوضـــع االنقســـامي الراهن تابعنـــا بألم بالـــغ ما جرى 
ويجـــري من أحـــداث ومواجهات دامية في القدس الشـــرقية بحق المقدســـيين 
الذين ال يملكون سوى صدورهم العارية في احتجاجاتهم المشروعة، خصوصا 
في حي الشـــيخ جراح لمواجهة ســـلطات االحتالل وشرطتها جراء صدور قرار 
مـــن إحـــدى المحاكـــم اإلســـرائيلية بأحقيـــة مســـتوطنين يهود في بيـــوت عرب 
يقيمـــون فيهـــا منذ 1956 وهـــو ما دفع المجتمـــع الدولي ووســـائل إعالم غربية 
وأميركيـــة عديـــدة وكل شـــرفاء العالـــم للتعاطف مـــع احتجاجاتهـــم والتضامن 
معهم مقابل قيادة رسمية فلسطينية في الضفة مزمنة رخوة منقسمة تنظيميًا، 
وقيـــادة أخـــرى في القطـــاع متطرفة تمثلهـــا حماس، حيث ترفـــض التخلي عن 
إطالق الصواريخ عديمة الجدوى في ظل موازين إقليمية ودولية مختلة يدفع 
ثمنها باالنتقام اإلســـرائيلي أهالي غزة قتالً ودمارًا وخرابًا أضعافًا مضاعفة في 
ظـــل ظـــروف معيشـــية وصحية جـــراء الحصـــار وتشـــديده منذ نحـــو 15 عامًا. 

“المقال كامالً في الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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دم وغضب في الضفة.. والمواجهات مع قوات االحتالل مستمرة

122 شهيًدا في غزة.. وتعزيزات إسرائيلية على تخوم القطاع

لليــوم الخامــس علــى التوالــي، اســتمر العــدوان اإلســرائيلي، أمس الجمعــة، بالقصف العنيــف جوا وبرا وبحــرا على قطاع غزة الذي تســيطر عليه 
حركــة حمــاس، إذ استشــهد منذ االثنين 122 فلســطينيا. وفــي المقابل، انطلقت مئات الصواريخ من القطاع المحاصــر في اتجاه المدن والبلدات 

اإلسرائيلية، السيما الجنوبية منها، وارتفعت حصيلة القتلى في إسرائيل إلى 9.

قصف عنيف متبادل

قـــام  إنـــه  الجيـــش اإلســـرائيلي  أعلـــن 
لطائـــرات  غـــارات  شـــملت  بعمليـــات 
اســـتهدفت  دبابـــات  وقصـــف  مقاتلـــة 
شـــبكة أنفـــاق تابعـــة لحمـــاس حفـــرت 

تحت مناطق مدنية.
واســـتهدفت إســـرائيل نحو 750 هدفا 
فـــي قطـــاع غـــزة، قالـــت إنهـــا أهـــداف 
عسكرية بينها منشآت لتصنيع القنابل 

التابعة لحماس ومنازل لقادة كبار.
وأفادت وزارة الصحة التابعة لحماس 
أن عـــدد القتلى في القطـــاع ارتفع إلى 
122 بينهـــم 31 طفال، وعـــدد الجرحى 
إلـــى 900. كمـــا يقـــدر أن أكثـــر مـــن 30 
مـــن قـــادة حمـــاس وحليفتهـــا حركـــة 
الجهاد اإلســـالمي قتلـــوا في الضربات 

اإلسرائيلية.
وأضـــاءت ســـماء غـــزة كـــرات كبيـــرة 
من اللهـــب البرتقالـــي. وتدمرت منازل 
عديـــدة، أو لحقـــت أضرار جســـيمة بها 
فـــي القطـــاع المكتـــظ بالســـكان، وفقا 

لمراسلي وكالة األنباء الفرنسية.
إلـــى ذلـــك، عـــزز الجيـــش اإلســـرائيلي 
دباباتـــه ومدرعاته على تخوم القطاع. 
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
جوناثان كونريكوس أمس: إن القوات 
البرية شاركت في الهجوم ضد األنفاق 

في قطاع غزة. 
فـــي المقابـــل، أطلقـــت مـــن غـــزة دفعة 
صواريخ على أســـدود والمســـتوطنات 

قرب القطاع.
الجنـــاح  القســـام”،  “كتائـــب  وأعلنـــت 
أنهـــا  “حمـــاس”،  لحركـــة  العســـكري 
للكيميائيـــات  مصنعـــا  اســـتهدفت 
الواقعـــة  عـــوز  نيـــر  مســـتوطنة  فـــي 
فـــي صحـــراء النقـــب بطائـــرة مســـيرة 

انتحاريـــة، لكـــن إســـرائيل أكـــدت أنهـــا 
أســـقطتها. كذلـــك، أشـــارت إلى قصف 

مدينة عسقالن برشقة صاروخية.
فـــي حين أعلـــن الجيـــش اإلســـرائيلي 
أن مـــا يقـــارب 2000 صـــاروخ وقذيفة 
أطلقـــت من القطـــاع باتجاه إســـرائيل 

منذ يوم االثنين الماضي.
يشـــار إلـــى أنـــه مـــع دخـــول األعمـــال 
القتاليـــة يومهـــا الخامـــس، ال يبـــدو أن 
هناك أي مؤشـــر علـــى التراجع وخفض 
التصعيـــد ودوامـــة العنف، علـــى الرغم 
مـــن الوســـاطات التـــي دخلتهـــا مصـــر 

واألمم المتحدة.

7 شهداء في الضفة 

الفلســـطينيين  القتلـــى  عـــدد  ارتفـــع 
برصـــاص الجيـــش اإلســـرائيلي خـــالل 

مواجهـــات عنيفـــة أمـــس الجمعـــة في 
مدن عدة في الضفـــة الغربية المحتلة 
إلـــى 7، وفق مـــا أعلنـــت وزارة الصحة 

الفلسطينية.
وقتل 6 فلســـطينيين أثنـــاء تظاهرات 
القـــوات  مـــع  مواجهـــات  تخللتهـــا 
اإلســـرائيلية قـــرب نابلـــس وقـــرب رام 
هللا وفي أريحـــا، بينما قتل األول لدى 
اقترابـــه مـــن نقطـــة عســـكرية، وقـــال 
الجيـــش اإلســـرائيلي إنه حـــاول طعن 

جندي في يعبد قرب جنين.
وتتواصـــل التظاهـــرات التضامنية مع 
الفلســـطينيين فـــي قطـــاع غـــزة الـــذي 
يخـــوض نزاعا داميا مع إســـرائيل منذ 
االثنيـــن وفـــي القـــدس حيـــث انطلـــق 
التوتـــر قبل أســـابيع، في عدد من مدن 

الضفة الغربية.

وتيـــرة  مـــن  الصحـــة  وزارة  ورفعـــت 
التظاهـــرات،  لعـــدد  نظـــرا  جهوزيتهـــا 
تحســـبا الســـتقبال أعـــداد إضافية من 
المصابيـــن الذين قالت إن عددهم فاق 

150، غالبيتهم بالرصاص الحي.
وتأتـــي التظاهـــرات فـــي اليـــوم الثاني 
لعيد الفطر، وعشية ذكرى “النكبة” في 

.1948
وقال مســـؤول أمني فلسطيني رفض 
الكشـــف عن اســـمه لوكالة فراس برس 
“نقـــوم بمراقبة ما يجـــري على األرض، 
المواجهـــات  هـــذه  أن  واضـــح  لكـــن 
والتظاهرات لم نشهدها منذ االنتفاضة 
الثانية التي اندلعت في العام 2000”.

وســـجلت أعنف التظاهـــرات في مدن 
الخليـــل ونابلـــس ورام هللا حيـــث مقر 

القيادة الفلسطينية السياسية.

القدس المحتلة/ غزة ـ وكاالت

سكاي نيوز عربية

الجمعـــة،  أمـــس  النمســـا،  حظـــرت 
نشـــاط حزب هللا اللبنانـــي واعتبرته 
منظمة إرهابية، بجناحيه السياســـي 
ذلـــك  فـــي  متجـــاوزة  والعســـكري، 
سياســـة االتحـــاد األوروبـــي لحظـــر 
التي تكتفي بحظر الذراع العسكري 
الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال  فقـــط. 
إن  شـــالنبرغ:  ألكســـندر  النمســـاوي 
“هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة 
الـــذراع  بيـــن  التـــي ال تميـــز  نفســـها 

العسكرية والسياسية”.
وشـــرعت النمســـا منذ منتصف العام 
شـــاملة  خطـــة  تنفيـــذ  فـــي   2020

لمكافحـــة اإلرهـــاب والتطرف داخل 
عـــدة  وأقـــرت  وخارجهـــا،  البـــالد 
إجـــراءات وتعديالت علـــى القوانين 
لمالحقـــة العناصـــر اإلرهابيـــة علـــى 

أراضيها.
األوروبـــي  المركـــز  مديـــر  ووصـــف 
اإلرهـــاب  لالســـتخبارات ومكافحـــة 
بأنـــه جيـــد،  القـــرار  جاســـم محمـــد، 
ويأتـــي ضمـــن اســـتراتيجية شـــاملة 
اإلرهـــاب  لمكافحـــة  البـــالد  أقرتهـــا 
والتطرف، وتم تعزيزها بشـــكل كبير 
فـــي عقـــب “هجـــوم فيينـــا” الدامي، 

الذي وقع العام الماضي.

النمسا تحظر حزب هلل باعتباره منظمة إرهابية

موسكو ـ وكاالت

صنفت روســـيا، رســـميا، أمس الجمعة، 
الواليات المتحدة وجمهورية التشـــيك 
فـــي  الصديقـــة”،  “غيـــر  الـــدول  ضمـــن 
خطـــوة تأتـــي علـــى وقـــع التوتـــر بيـــن 
موســـكو والغرب. وأصـــدرت الحكومة 
الروســـية قائمة بالدول “غير الصديقة” 
تشـــمل الواليـــات المتحـــدة وجمهورية 
التشيك. وأفادت موسكو أنه لن يسمح 
لســـفارة بـــراغ بتوظيـــف أكثـــر مـــن 19 
مواطنا روســـيا، بينما لن يسمح لسفارة 

واشنطن بتوظيف أي مواطن روسي.
ونقلـــت وكالـــة “تـــاس” اإلخباريـــة عـــن 
ديمتـــري  الكرمليـــن  باســـم  الناطـــق 
بيســـكوف قوله: إن موســـكو مســـتعدة 

مـــع ذلـــك للحـــوار، مشـــددا على أن 
قائمـــة روســـيا للـــدول “غيـــر 

الصديقـــة” ال تضم ســـوى 
بلدين.

العالقـــات  وتـــردت 

أدنـــى  إلـــى  األميركيـــة  الروســـية 
مستوياتها، مع اتهام واشنطن للكرملن 
بالتدخـــل فـــي االنتخابـــات األميركيـــة، 
والضلـــوع في هجـــوم إلكتروني هائل، 

وما تقول إنها أنشطة عدائية أخرى.
وأمـــس قالـــت الســـفارة األميركية لدى 
الخدمـــات  ستســـتأنف  إنهـــا  روســـيا، 
مؤقـــت،  بشـــكل  لرعاياهـــا،  القنصليـــة 
أرجـــأت موســـكو حظـــرا علـــى  بعدمـــا 
توظيفهـــا مواطنين أجانـــب، قبيل لقاء 
محتمل بين الرئيسين فالديمير بوتين 

وجو بايدن.
وجـــاء القـــرار، بعـــد أن قالـــت الســـفارة 
وقـــت  فـــي  موســـكو،  فـــي  األميركيـــة 
ســـابق، إنها علقـــت غالبيـــة الخدمات 
القنصلية لمواطنيها، وتوقفت عن 
منح التأشـــيرات ألنها اضطرت 
فـــي  العاملـــة  اليـــد  لتقليـــص 

القنصلية بشكل كبير.

روسيا: الواليات المتحدة ضمن الدول “غير الصديقة”

عواصم ـ وكاالت

أدان وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي األميـــر 
فيصـــل بـــن فرحـــان بـــن عبـــدهللا، أمـــس 
الشـــرعية  غيـــر  الممارســـات  الجمعـــة، 
وأكـــد  اإلســـرائيلي.  االحتـــالل  لســـلطات 
فـــي اتصال هاتفـــي، مع وزيـــر الخارجية 
والمغتربين الفلســـطيني ريـــاض المالكي 
إدانـــة المملكة للممارســـات غير الشـــرعية 
االحتـــالل  ســـلطات  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
اإلســـرائيلية، وضـــرورة الوقـــف الفـــوري 
ألعمالهـــا التصعيدّيـــة التـــي تخالف كافة 
األعـــراف والمواثيـــق الدوليـــة. كمـــا دعـــا 
إلـــى اســـتكمال الجهـــود الراميـــة إليجـــاد 
حٍل عادل وشـــامل للقضية الفلســـطينية، 
بما يمكن الشـــعب الفلســـطيني من إقامة 
علـــى  المســـتقلة  الفلســـطينية  دولتـــه 
حـــدود العـــام 1967م، وعاصمتها القدس 
الشـــرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية 

ومبادرة السالم العربية.

العســـكرية  الحملـــة  تواصـــل  ومـــع 
اإلســـرائيلية على األراضي الفلســـطينية، 
أيمـــن  األردنـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن 
الصفـــدي، أنـــه بحـــث مـــع وزراء خارجية 
الســـعودية ومصر، ســـبل وقـــف التصعيد 
الفلســـطينية  األراضـــي  فـــي  الخطيـــر 

المحتلة.
وقـــال: إنـــه أجـــرى محادثـــات مـــع نظيره 

السعودي فيصل بن فرحان حول الجهود 
المســـتهدفة لوقف العـــدوان على القدس 
وغزة وبقية األراضي الفلســـطينية سبيال 
وحيدا لوقـــف التصعيد الحالـــي. كما أكد 
عبر سلســـلة تغريـــدات عبر حســـابه على 
“تويتـــر”، أن االحتـــالل أســـاس الصـــراع 
وإطالق حراك سياسي فاعل إلنهائه هي 
أولوية نعمل عليها مع الشركاء واألشقاء.

اتصاالت سعودية مصرية أردنية لوقف انتهاكات إسرائيل
الرياض تدين الممارسات غير الشرعية لالحتالل

كابول ـ أ ف ب

تســـبب انفجار في ســـقوط 12 قتيال على األقل في مســـجد في 
ضاحيـــة كابول فـــي خرق لوقف إطـــالق النار الموقت بمناســـبة 
عيد الفطر، بعيد االنسحاب األميركي من قاعدة قندهار الجوية، 

التي تعد من األهم في أفغانستان.
وتزامن االنفجار مع صالة الجمعة وتسبب أيضا في سقوط 15 

جريحا بين المصلين وفقا للشرطة.
ويأتـــي االنفجـــار في اليوم الثاني من وقف إلطـــالق النار لثالثة 

أيام إبرم بين طالبان والقوات األفغانية بمناسبة عيد الفطر.
ومنذ األول من مايو، الموعد الذي كان يفترض فيه أن تســـحب 
الواليات المتحدة 2500 جندي ال يزالون في البالد، تشهد البالد 
تصاعـــدا ألعمـــال العنـــف في الوقت الذي يســـتمر فيه انســـحاب 

القوات األميركية من البالد.
األســـبوع الماضـــي أقلعت طائـــرات أميركية من قاعـــدة قندهار 
الجويـــة لدعم القـــوات األفغانية التي كانـــت تحاول صد هجوم 
كبير لطالبان. وقال متحدث باسم الجيش األفغاني في قندهار، 
خوجة يايا علوي، “لم يســـلمونا رســـميا القاعدة، لكن يمكنني أن 
أؤكـــد أنهم غادروها األربعاء”. وقال مدير مطار قندهار مســـعود 

بشتون “سلموا جميع المنشآت للقوات األفغانية”.

ومن المتوقع إجراء مراســـم التســـليم الرســـمية بعـــد عطلة عيد 
الفطر التي تنتهي السبت، بحسب المسؤولين.

كانـــت هـــذه القاعـــدة فـــي مرحلة مـــا ثاني أهـــم قاعـــدة للقوات 
األميركية والدولية في البالد.

تعهدت واشـــنطن وحلف شـــمال األطلســـي ســـحب كافة القوات 
المنتشـــرة فـــي البـــالد بحلـــول 11 ســـبتمبر، الذكـــرى العشـــرين 

العتداءات 2001 في الواليات المتحدة.

الواليات المتحدة تنســحب من قاعدة كبيــرة في قندهار
انفجار في مسجد يخرق هدنة العيد في أفغانستان

واشنطن ـ وكاالت

األميركيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  دعـــت 
اســـتئناف  إلـــى  الجمعـــة،  أمـــس 
ومصـــر  إثيوبيـــا  بيـــن  المفاوضـــات 
والســـودان بشـــأن ســـد النهضـــة “على 

وجه السرعة”.
أنهـــا  بيـــان  فـــي  الخارجيـــة  وأعلنـــت 
تبحـــث التوفيـــق بيـــن مخـــاوف مصر 
والســـودان بشـــأن األمـــن المائـــي مـــع 
احتياجـــات التنميـــة فـــي إثيوبيـــا من 
خالل مفاوضات موجهة نحو النتائج 

في إطار قيادة االتحاد اإلفريقي.
تمـــر  “المنطقـــة  أن  البيـــان  وأورد 
بمنعطفات مهمـــة، وأن القرارات التي 
ســـتتخذ في األسابيع واألشهر المقبلة 

ســـيكون لهـــا تداعيـــات كبيـــرة على 
شـــعوب المنطقة وكذلك على 

المصالح األميركية”.
الخارجيـــة  وأضافـــت 
ذات  “إثيوبيـــا  أن 

الســـيادة والموحدة جزء ال يتجزأ من 
هـــذه الرؤيـــة. ومـــع ذلك، فإنها تشـــعر 
بقلـــق عميـــق إزاء زيادة االســـتقطاب 
السياســـي والعرقي فـــي جميع أنحاء 
البـــالد. والفظائـــع التـــي ترتكـــب فـــي 
الطـــوارئ  حالـــة  وحجـــم  تيغـــراي 

اإلنسانية غير المقبولة.”
الواليـــات  أن  الخارجيـــة  وأكـــدت 
المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها 
إطـــالق  وقـــف  لتأميـــن  الدولييـــن 
النـــار، وإنهـــاء هـــذا الصـــراع، وتوفيـــر 
المســـاعدة، ومحاسبة المسؤولين عن 

انتهاكات حقوق اإلنسان.
األميركـــي  المبعـــوث  أن  إلـــى  يشـــار 
الخـــاص للقـــرن اإلفريقـــي جيفري 
فيلتمان عاد من جولة بالمنطقة 
زار  حيـــث  الخميـــس  يـــوم 
مصر وإريتريا والســـودان 

وإثيوبيا.

واشنطن تدعو الستئناف مفاوضات سد النهضة سريًعا
طهران ـ أ ف ب

قـــدم مصطفى تاج زاده أحد األصوات 
القليلة للحركة اإلصالحية التي ال تزال 
مســـموعة فـــي إيـــران، أمـــس الجمعـــة 
ترشـــيحه لالنتخابـــات الرئاســـية التـــي 
ســـتجرى في يونيو، حســـب صحافيي 

وكالة فرانس برس في طهران. 
منـــذ  يعمـــل  عامـــا(   64( زاده  وتـــاج 
ســـنوات مـــن أجـــل “تغييـــرات هيكلية” 
وديمقراطية داخل إيران بعد ســـنوات 
أمضاها مسجونا بموجب عقوبة يمكن 
أال تأتـــي لصالحـــه في عمليـــة مصادقة 

السلطات على ترشيحه. 
بعد تقديـــم ملفه إلـــى وزارة الداخلية، 
قدم تاج زاده الذي شـــغل منصب نائب 

وزيـــر فـــي عهـــد اإلصالحـــي محمـــد 
نفســـه   ،)1997-2005( خاتمي 

أنـــه  علـــى  للصحافييـــن 
وإصالحـــي”  “مواطـــن 
و”ســـجين سياسي لسبع 

سنوات”. 
اإلنترنـــت”  و”حجـــب  “التمييـــز”  ودان 
السياســـة  فـــي  العســـكريين  و”تدخـــل 
واالقتصـــاد واالنتخابـــات” و”السياســـة 
أميـــركا  ومعـــاداة  المكلفـــة  الخارجيـــة 

و)الدبلوماسية( المؤيدة لروسيا”.
اعتقل تاج زاده في 2009 بعد اإلعالن 
انتخـــاب محمـــود  إعـــادة  عـــن  رســـميا 
أحمـــدي نجاد لرئاســـة الجمهورية التي 
احتجت عليهـــا معارضة تجمعت حول 
المرشـــحين اإلصالحيين مهدي كروبي 
وميـــر حســـين موســـوي وتحدثـــت عن 

عمليات تزوير وسعة.
ومنـــذ إطالق ســـراحه فـــي 2016، دعا 
الســـلطات مـــرارا إلى إطالق ســـراح 
“الحركـــة  يســـمى  مـــا  قائـــدي 
الخضـــراء” اللذيـــن يخضعـــان 
لإلقامـــة الجبريـــة منذ أكثر 

من عشر سنوات.

أحد وجوه التيار اإلصالحي يترشح للرئاسة في إيران

مصرع لبناني متأثًرا 
بإصابته بنيران إسرائيلية

عواصم ـ وكاالت

تــوفــي لــبــنــانــي، أمـــس الــجــمــعــة، مــتــأثــرا 
بــإصــابــتــه بــعــد تــعــرضــه ومــجــمــوعــة من 
إسرائيلية،  صاروخية  لقذائف  الشباب 
اللبنانية  الحدود  اجتياز  محاولتهم  إثر 
تــظــاهــرة احتجاجا  أثــنــاء  اإلســرائــيــلــيــة 
عــلــى الــقــصــف اإلســرائــيــلــي عــلــى قطاع 

غزة.
لــإعــام في  الوطنية  الــوكــالــة  وذكـــرت 
لبنان، أن الشاب البالغ من العمر 21 عاما، 
توفي  الجنوبية،  عدلون  بلدة  من  وهــو 

في مستشفى مرجعيون الحكومي.

أعمدة الدخان تتصاعد بعد قصف فصائل فلسطينية موقع المخزن النفطي لمحطة كهربائية في عسقالن، جنوب إسرائيل )أ ف ب(

صبي فلسطيني عالق بين الركام نتيجة القصف اإلسرائيلي على غزة )أ ف ب(
أحد أفراد األمن األفغان يحرس المصلين في مسجد بالعاصمة كابول )أ ف ب(
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2.4 مليار دينار المدفوعات الســنوية عبر التطبيقات الرقمية

نمو التحويالت المالية السنوية عبر النقال 552 %

أظهـــر تقريـــر حديـــث نشـــره مصـــرف 
فـــي  نمـــوا كبيـــرا  المركـــزي،  البحريـــن 
وتحويـــات  مدفوعـــات  عمليـــات 
“المحافـــظ  عبـــر  تتـــم  التـــي  األمـــوال 
الرقميـــة” والهاتـــف النقـــال فـــي 2020 
مـــع تنامـــي التوجـــه نحـــو المدفوعات 

اإللكترونية.
الســـنوية  التحويـــات   كميـــة  ونمـــت 
عبـــر المحافظ الرقيمـــة والتي توفرها 
الشـــركات والبنوك لزبائنهـــا بنحو 552 
% في 2020 لتصل لنحو 51.7 مليون 

معاملة. 
أمـــا من حيـــث القيمـــة فقفـــزت القيمة 
اإلجمالي للتحويات المالية الســـنوية 
عبـــر المحافظ الرقمية بنســـبة 479 % 
لتصـــل لنحـــو  2.4 مليـــار دينـــار بنهاية 

العام.
وكان إجمالـــي التحويـــات فـــي 2018 
و2019 ال يتخطـــى 28 و409 مليـــون 
يقفـــز  أن  قبـــل  التوالـــي  علـــى  دينـــار 
لخمســـة أضعـــاف خـــال عـــام واحـــد 
فقـــط، وذلك فـــي ظل جائحـــة كورونا 

التي ضربـــت دول المنطقة في فبراير 
2020 ودفعـــت إلـــى تغيـــرات جذريـــة 
في أنماط االستهاك والمدفوعات مع 

احترازات التباعد االجتماعي.
وتوجـــد في البحريـــن حاليا 4 محافظ 
المحفظـــة  إلكترونيـــة رئيســـية وهـــي 

الوطنية “ بنفت بي” والتي أطلقت في 
مايـــو 2017 ومحظفـــة “ماكـــس والت” 
والتي أطلقتها شـــركة “كريدي ماكس” 
لبنـــك  والتابعـــة  االئتمـــان  لبطاقـــات 
البحريـــن والكويـــت في يوليـــو 2017، 
ومحفظـــة “بـــي ولـــت” والتـــي أطلقتها 
بتلكـــو  بالتعاون مـــع “الخدمات المالية 
وبعدهـــا   2018 ينايـــر  فـــي  العربيـــة” 
محفظـــة “فيفا كاش” في مارس 2018 
والتابعة لشـــركة “فيفا البحرين” حينها 
 ”stc“ شـــركة  إلـــى  تتحـــول  أن  قبـــل 
البحرين ويتم تغيير مســـمى التطبيق 

مع تغيير االسم.
لتوفيـــر  التطبيقـــات  بعـــض  وعمـــدت 
إمكانيـــة  مثـــل  إضافيـــة  خيـــارات 
وإطـــاق  الصـــراف  مـــن  الســـحوبات 
بطاقات االئنمان بالتعاون مع شـــركات 

الصرافة وغيرها من الخدمات.

أخبار متفرقة

مناقشة قضايا تطوير دليل االستدامة بالصناعة المالية اإلسالمية

“إيتون” تنتج شاحنات نصف كهربائية تعمل بالبطارية

“مجلـــس البنـــوك” يعقـــد “الطاولـــة المســـتديرة” بمشـــاركة نخبـــة مـــن الخبـــراء

ــر 2021 ــ ــن أواخـ ــي ــص الــشــمــالــيــة وال ــا  ــرك ــي ــواق أم ــ ــاع فـــي أسـ ــب ت

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات 
الرســـمية  المظلـــة  اإلســـامية  الماليـــة 
للصناعـــة الماليـــة اإلســـامية األســـبوع 
الماضـــي اجتمـــاع الطاولـــة المســـتديرة 
حـــول دليـــل االســـتدامة فـــي الصناعـــة 
البـــث  خـــال  مـــن  اإلســـامية  الماليـــة 
المجلـــس  اللتـــزام  تعزيـــزا  المرئـــي. 
االســـتدامة  ممارســـات  بدعـــم  العـــام 
والعمل المســـؤول في الصناعـــة المالية 
الطاولـــة  اجتمـــاع  ُعقـــد  اإلســـامية، 
المســـتديرة لمناقشـــة القضايا الرئيســـة 
لتطويـــر دليل االســـتدامة فـــي الصناعة 
نخبـــة  بمشـــاركة  اإلســـامية  الماليـــة 
مـــن الخبـــراء والمهنييـــن مـــن مختلـــف 
فـــي  شـــارك  كمـــا  الرائـــدة.  المؤسســـات 
االجتمـــاع أعضاء مجموعة االســـتدامة 
مـــن منتســـبي  العـــام، وعـــدد  للمجلـــس 

الهيئات التنظيمية والســـلطات الرقابية 
والعاملين في إدارات االستدامة المالية 
البنـــوك  فـــي  والمســـؤولية االجتماعيـــة 

والمؤسسات المالية اإلسامية. 
ترحيبيـــة  بكلمـــة  االجتمـــاع  وافتتـــح 
مـــن قبـــل األمين العـــام للمجلـــس العام، 
عبداإللـــه بلعتيـــق، حيـــث ســـلط الضوء 
علـــى أهميـــة تحقيـــق االســـتدامة فـــي 

الماليـــة اإلســـامية، وبيـــن الـــدور الـــذي 
يلعبه المجلس العام في تشـــجيع البنوك 
اإلســـامية علـــى دمـــج االســـتدامة في 

أعمالها وخططها المستقبلية. 
وخال االجتمـــاع، تم مناقشـــة القضايا 
الرئيســـة والتحديات المتعلقـــة بتطوير 
لممارســـات  العـــام  المجلـــس  دليـــل 
االســـتدامة فـــي الصيرفـــة اإلســـامية، 

وأفضـــل  التوجهـــات  أحـــدث  وعـــرض 
الممارســـات لتنفيـــذ مبـــادئ االســـتدامة 
تـــم  حيـــث  االجتماعيـــة،  والمســـؤولية 
التركيـــز علـــى جوانـــب دمـــج الحوكمـــة 
باالســـتدامة، وإعـــداد التقاريـــر وتقييم 
النتائج، وإمكان تكيف األسواق المالية. 
االســـتدامة  دمـــج  مناقشـــة  وخـــال 
المؤسســـات  إســـتراتيجيات  فـــي 
التوصيـــات  أهـــم  عـــرض  تـــم  الماليـــة، 
حـــول دور الحوكمـــة فـــي تنفيـــذ هـــذه 
الخطـــط ضمـــن أنشـــطة أعمـــال البنـــوك 
نهايـــة  وفـــي  الماليـــة.  والمؤسســـات 
لمحـــة  المتحدثـــون  قـــدم  االجتمـــاع، 
عامـــة بخصـــوص معايير اإلفصـــاح عن 
نتائـــج  ممارســـات االســـتدامة وتقييـــم 
التطبيق باإلضافة إلى اإلســـتراتيجيات 
المناســـبة في إطار المبـــادئ التوجيهية 

والممارسات العالمية الحالية. 

أعلنـــت شـــركة “إيتـــون” إلدارة الطاقة، أمـــس، أن قطاع 
أعمال التنقلّية اإللكترونية في الشـــركة حصل على عقد 
لتزويـــد محول تيار مســـتمر يعمل بقوة مـــن 24 إلى 12 
فولت؛ من أجل اســـتخدامه في مركبة كهربائية تجارية 
ثقيلـــة وجديـــدة تعمـــل بالبطاريـــة، مـــن شـــأنه تشـــغيل 
األكسسوارات، مثل المكابح المانعة لانغاق واإلضاءة. 
وســـوف تباع المركبـــة الكهربائية التي تعمـــل بالبطارية 
في أسواق أميركا الشمالية والصين بدءا من أواخر هذا 

العام.
وقـــال براتيـــك تريفيـــدي المدير العـــام ألعمـــال التنقلّية 
اإللكترونيـــة في شـــركة “إيتـــون” في هذا الســـياق “تعد 

محـــوالت التيـــار المســـتمر جـــزءا أساســـيا مـــن حافظـــة 
والتـــي  بنـــا،  الخاصـــة  اإللكترونيـــة  التنقلّيـــة  منتجـــات 
ُتستخدم في مجموعة متنوعة من تطبيقات المركبات”. 
وأضاف: “إســـوة بالمركبات التقليدية، تحتوي المركبات 
الكهربائيـــة علـــى أحمـــال منخفضـــة الجهد فـــي األنظمة 
الترفيهيـــة المعلوماتيـــة الشـــبيهة بلوحـــات المعلومات، 
ونظام تحديد المواقع العالمي وأجهزة السامة؛ لذا يعد 
تحويل الطاقة بفعالية من اإلنتاج العالي إلى المنخفض 
أمـــرا أساســـيا، ولكـــن مـــن المهم أيضـــا أن ُيتـــاح محول 
ثانـــوي لتوفيـــر الطاقة ألحمـــال الـ 12 فولـــت التقليدية. 
يسعدنا أن نقدم تكنولوجيا تحويل الطاقة المثبتة لدينا 

إلى منصة الشاحنات الكهربائية الجديدة والمبتكرة”.
ويعمـــل محـــول “إيتـــون” المتخصص، والمعـــروف أيضا 

بمعادل البطارية، إلى جانب محول آخر يســـتمد الطاقة 
من نظام المركبة الكهربائية التي تعمل بالبطارية والذي 
تبلـــغ قوتـــه 600 فولت ويخّفضها لتغـــدو 24 فولت. بعد 
ذلـــك، تقوم وحدة أعمـــال التنقلّيـــة اإللكترونية بخفض 
هـــذه الطاقـــة إلـــى 12 فولـــت الســـتخدامها فـــي أنظمـــة 
منخفضة الجهد ولتشـــغيل بطاريـــة احتياطية بقوة 12 
فولت في حال حدوث عطل في مصدر الطاقة الرئيس. 
فـــي ظـــل وجود وظيفـــة المعادل هذه، تضمـــن البطارية 
بقـــوة 12 فولـــت ونظـــام البطارية المنفصـــل الذي يعمل 
بقوة 24 فولت تشـــغيل معدات السامة األساسية بقوة 
12 فولت في حال انقطاع التيار الكهربائي. تساهم هذه 
القـــدرة في جعل المحول فريدا من نوعه ضمن عروض 

المنتجات في هذا المجال.

المنامة - مجلس البنوك اإلسالمية

ميشيغان - بزنيس واير

جـــاءت الواليـــات المتحـــدة على رأس البلـــدان المصـــدرة للتحويات 
الماليـــة فـــي العـــام 2020، تليها اإلمـــارات العربية المتحـــدة والمملكة 

العربية السعودية ومن ثم روسيا.
وعلـــى الرغـــم مـــن جائحـــة COVID-19، ظلـــت تدفقـــات التحويات 
الماليـــة مرنة في العام 2020، مســـجلة انخفاًضا أقل مما كان متوقًعا 

في السابق.

السعودية واإلمارات ضمن أكبر مصادر التحويالت المالية عالميا

وســـط األزمـــة االقتصاديـــة التـــي 
شـــركة  قالـــت  لبنـــان،  يعيشـــها 
كارباورشـــيب   Karpowership
التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء 
أمس إنـــه تم توقيـــف اإلمدادات؛ 
الســـداد  متأخـــرات  بســـبب 

وتهديدات قانونية لسفنها.

تقوم الشركة التركية بتوريد 370 
ميغـــاواط أو نحـــو ربـــع إمـــدادات 
أبلغـــت  اللبنانيـــة، وقـــد  الكهربـــاء 
بأنـــه  األســـبوع  هـــذا  الحكومـــة 
اإلنتـــاج  إغـــاق  عليهـــا  ســـيتعين 
في حـــال عـــدم وجـــود تحـــركات 

حكومية.

شركة تركية تقطع الكهرباء عن لبنان

مع تفاقم النقص في أشـــباه الموصات الذي يعيق صناعة الســـيارات 
العالميـــة، تضاعفت تكلفة األزمة لتوجه ضربة للمبيعات تقدر تكلفتها 
بمـــا يصل إلى 110 مليـــارات دوالر، مقارنة بتقديرات ســـابقة عند 61 
مليار دوالر. هذا هو أحدث تقييم لشـــركة AlixPartners، وهي شركة 
استشارية عالمية تراقب عن كثب أزمة الرقائق اآلخذة في االتساع.

أزمة الرقائق تضّيق الخناق على شركات السيارات

أعلنـــت روســـنفت أكبـــر منتـــج 
للنفط في روسيا أمس الجمعة 
 149 دخـــل  صافـــي  تســـجيل 
مليار روبل )ملياري دوالر( في 

الربع األول من العام بدعم من 
تعافي أسعار الخام، وذلك بعد 
خســـارة 2.1 مليـــار دوالر قبـــل 

عام.

عمالق النفط الروسي “روسنفت” يتحول إلى الربحية

أعلـــن البنـــك الدولـــي انخفاض تدفقات التحويات المســـجلة رســـمًيا 
إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 1.6 %، إلى 540 مليار دوالر 
خـــال العـــام 2020، رغـــم تداعيات جائحـــة كورونا. وقـــال البنك في 
تقرير إن تدفقات التحويات المالية ظلت مرنة خال العام الماضي، 
مســـجلة انخفاًضا أقل من توقعات ســـابقة، مقارنة بـ 548 مليار دوالر 

في العام 2019.

هبوط التحويالت للدول النامية 1.6 % في 2020

أمـــازون  مجموعـــة  أعلنـــت 
العماقـــة في مجال التجارة 
اإللكترونية أنها ستستحدث 
أكثـــر مـــن 10 آالف وظيفـــة 
فـــي بريطانيـــا، وذلـــك غداة 

إطـــاق حملـــة توظيـــف في 
بموازاة  المتحـــدة  الواليـــات 
االرتفـــاع الكبير للطلب على 
التســـوق اإللكترونـــي خال 

الجائحة.

بيعت لوحة “المرأة الجالسة بالقرب من نافذة )ماري تيريز(” للرسام 
بابلو بيكاســـو في مقابل 103,4 مليـــون دوالر خال مزاد أقيم في 

دار “كريستيز” في نيويورك.
 وتنافـــس عدد مـــن هواة جمع األعمال الفنيـــة نحو 19 دقيقة على 
شـــراء هـــذه اللوحة التـــي يبلغ قياســـها 1,46 × 1,14 مترا ورســـمها 
بيكاسو العام 1932، وبيعت في النهاية في مقابل 90 مليون دوالر، 
وبلغ سعرها النهائي 103,4 مايين بعد إضافة الرسوم والعموالت.

“أمازون” تستحدث 10 آالف وظيفة في بريطانيا

لوحة لبيكاسو بيعت لقاء 103 ماليين دوالر

المصنعيـــن  اتحـــاد  قـــال 
اإلســـرائيليين إن قطاع التصنيع 
خســـر 160 مليـــون دوالر خـــال 
ثاثـــة أيـــام؛ جـــراء تعـــذر العمل 
بـــدوام كامـــل، فـــي ظـــل القصف 
مـــن  الفلســـطيني  الصاروخـــي 

قطاع غزة.
“غلوبـــس”  صحيفـــة  وذكـــرت 
قســـم  “تحليـــل  أن  اإلســـرائيلية 

االقتصـــاد في اتحـــاد المصنعين 
االقتصـــادي  الضـــرر  أن  ُيظهـــر 
التراكمـــي للتصعيـــد األمنـــي   في 
األيام الثاثة الماضية لاقتصاد 
بأكملـــه ُيقـــدر بنحـــو 540 مليون 
شـــيكل )160 مليـــون دوالر(، أي 
 54( شـــيكل  مليـــون   180 نحـــو 
مليـــون دوالر( لكل يـــوم إضافي 

من القتال”.

160 مليون دوالر خسائر إسرائيل من صواريخ غزة

علي الفردان

“جي إف إتش”: ملتزمون بتوزيع أرباح للمساهمين
ــة واإلمــــــارات ــودي ــع ــس ــال الـــريـــس: نــســعــى الســـتـــحـــواذات ب

لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
جـــي إف إتـــش المالية، هشـــام الريس 
بالتوزيعـــات  ملتزمـــة  المجموعـــة  إن 
تحســـين  علـــى  والعمـــل  للمســـاهمين 
نســـبها من خال دفع السيولة وحماية 
كفاءة رأس المال، مبينا أن المجموعة 
ستسمر في سياســـة التوزيعات خال 

هذا العام والعام المقبل.
وقال إن نسب التوزيع كانت منخفضة 
العام الماضي، وهذا التزاما بتوجيهات 
البنـــوك المركزيـــة لاحتفاظ بالســـيولة 
النســـب  أن  مبينـــا  توزيعهـــا،  وعـــدم 
ستكون أفضل هذا العام، بحسب قناة 

سي إن بي سي عربية.
وفـــق  تعمـــل  المجموعـــة  أن  وبيـــن 
توفيـــر  تتضمـــن  األولـــى  سياســـتين، 
فـــرص اســـتثنائية ومدروســـة لعمـــاء 
المنطقـــة مـــن خـــال األســـواق الرائدة 
عالميـــا. وأضـــاف أن السياســـة الثانية 
تتمثـــل فـــي االســـتحواذ علـــى فـــرص 

مهمة في المنطقة في قطاعات التعليم 
والتكنولوجيـــا،  الصحيـــة  والرعايـــة 
وتأســـيس منصات متفوقة في األداء 
وتحمـــل ربحية عالية تؤهلها أن تكون 

لها شراكات عالمية أو إدراجات.
وبين أن الشركة تركز بشكل كبير على 
الســـعودية، وتحـــاول أن تكـــون جزءا 
مـــن رؤية المملكة 2030 وأن تســـتفيد 
منهـــا، وهذا بهدف تعزيز الربحية، وأن 

يكون لها دور في هذا النمو.
وأشـــار إلى أنه تم توقيع عدة مذكرات 
تفاهم للدراسة واالستحواذ على عدد 
مـــن المستشـــفيات والمراكـــز الصحية 
فـــي الســـعودية واإلمـــارات، مبينـــا أن 
يتـــم  الصحيـــة  الرعايـــة  مجموعـــات 
تداولها على مســـتوى عاٍل في السوق 

السعودي.
وأوضـــح أن المجموعة خصصت 200 

مليـــون دوالر كحجم أولي لاســـتثمار 
وتســـتهدف  الصحيـــة،  الرعايـــة  فـــي 
االستحواذ على عدد من المستشفيات 
التـــي لهـــا موقـــع واســـم ليتـــم إدراجها 
ضمـــن مجموعـــة منظمـــة وسياســـات 
موحـــدة تضـــم الســـعودية واإلمـــارات 
وإدراجهـــا فـــي الســـوق الســـعودي مما 
يحقـــق عائدا جيدا للمســـاهمين، أو أن 

تقوم باستقطاب شركاء عالميين.
وأضاف الريس أن ســـندات المجموعة 
شـــهدت  المنطقـــة  ســـندات  وخاصـــة 
ارتفاعـــا كبيـــرا وهذا بســـبب انخفاض 
تكلفـــة التمويل، ممـــا أدى إلـــى ارتفاع 
هامش الربحية على السندات وارتفاع 
قيمتها في السوق. وأوضح الريس أن 
المجموعة قامت العام الماضي بشراء 
عـــدد كبير مـــن الصكـــوك وعملت على 
تنميـــة حجم العمل مع البنوك العالمية، 
الفتـــا إلى أن ذلـــك أدى إلى ارتفاع في 
حجـــم محفظـــة الصكـــوك والســـندات 

بنسبة 100 %.

دبي - مباشر

جانب من اجتماع الطاولة المستديرة 



tariq.albahar@albiladpress.com 14
السبت 15 مايو 2021 - 3 شوال 1442 - العدد 4595

في  بنز  مرسيدس  لسيارات  المعتمد  الوكيل  للسيارات  الحداد  شركة  دشنت 
مملكة البحرين، طراز إس كالس بعد أشهر من الحمالت التشويقية مع تركيز 
كبير من الصانع األلماني على الجوانب التقنية والهندسية ووسائل الراحة في 
الداخل. وتعتبر إس كالس 2021 بمثابة أكثر السيارات السيدان الفاخرة في 

العالم، وذلك من خالل وسائل الراحة واألمان والتقنيات التي تقدمها.
مصابيح  على  حصلت   2021 كــالس  إس  مرسيدس  الفارهة  السيارة  تظهر 
أمامية جديدة وكذلك جنوط أحدث مع غطاء محرك أطول ومصابيح خلفية 

أفقية ألول مرة منذ ثالثة أجيال.
وزادت مرسيدس من انسيابية جسد السيارة بشكل عام لتحقق معدل سحب 
مدهش بـ0.22 وهو ما يصنفها كأحد أكثر السيارات اإليروديناميكية في العالم 

متفوقة على تيسال موديل إس ذات معامل سحب 0.24.
انطباًعا  تعطي   2021 كــالس  إس  مــن  الجديد  للجيل  الداخلية  المقصورة 
أكثر قوة عن هذا الطراز والذي استثمرت فيه مرسيدس الجهد والوقت مع 

استخدام أفضل التقنيات في مجال صناعة السيارات لتظهر بشكل فريد.

الفارهة مرسيدس إس كالس 2021

كشفت Honda عن سيارة 2022 
ــدار  ــ اإلصـ ــو  وهــ  Civic sedan
وتقنية  بتصميم  يأتي  الــذي   11
 2022 ــارة  ســي تنطلق  جـــديـــدة. 
جــديــدة  بترقية   Civic sedan
في مساعد قائد السيارة الذكي، 
الجديد  ــدار  اإلصــ ينطلق  حيث 
من “Honda Sensing” بكاميرة 
بـــزوايـــا عـــرض بــاتــســاع ومــجــال 
تـــم تحسين  كــمــا  أكـــبـــر،  رؤيـــــة 
البرمجيات، ودعم النظام بمعالج 

بأداء أفضل.
أن  عــلــى   Honda أكــــدت  ولــقــد 
الجديد سيكون  الذكي  المساعد 
الــمــشــاة،  الــقــدرة عــلــى إدراك  لــه 
وراكــبــي الــدراجــات والــســيــارات 
بــأداء أكثر سرعة ودقة  األخــرى 
ــظــام الـــحـــالـــي في  ــن ــال مـــقـــارنـــة ب
سيارات الشركة الذي ارتكز على 
ــردار. أيــًضــا يدعم  ــ الــكــامــيــرة والـ
إدراك   ”Honda Sensing“ نظام 

وقراءة اإلشارات المرورية.

هو  الــداخــل  في  ما  أن  أي  األســـاس،  هو  الجوهر  إن  تقول  عبارة شهيرة  هناك 
األهم. وتوافًقا مع هذا، تأتي ’شفروليه تاهو‘ لتبرهن صحة هذا االعتقاد السائد 
والتشويق  للحركة  الرسمية   SUVالـــ مركبة  تم تصميم  فقد  أزمنة طويلة.  منذ 
الداخلية  مواصفاتها  بدًءا من  الشّيقة،  المغامرات  لتمكين خوض  فيها  ما  بكل 
بها  التفكير  تم  تصميمية  بلمسات  تتمّتع  إنها  إذ  الخارجية،  لخصائصها  وصوالً 
ا وتتناغم مع هندسة ذكية تجعل القيادة على الدروب الوعرة مريحة بأكثر  مليًّ
الطويلة(: من بين  القامات  قدر ممكن. مساحة لكل األصدقاء )حتى ألصحاب 
أبرز التغييرات التي شهدتها مركبة ’شفروليه تاهو‘ الجديدة كّلًيا هي المساحة 

التي تم توفيرها في الداخل.

 G70 ــا  رســمــيًّ جينيسيس  قــدمــت 
الفاخرة  الرياضية  السيدان   2022
وقــامــت  جــديــد،  محسن  بتصميم 
ــنــســس بـــتـــحـــديـــث الــتــصــمــيــم  جــي
تحسين  وتـــم   ،G70 لــــ  ــريــاضــي  ال
حدة  خالل  من  هذه  التصميم  لغة 
الطبقتين  ذات  األمامية  المصابيح 
يبرز  مما   ،Quad Lamps المسماة 
بشكلها  المميزة  جينيسيس  شبكة 
Gen�  المختلف والتي تحمل شعار

شبكة  خفض  أيــًضــا  تــم  كما   ،esis

تشكيلها  والمعاد  الكبيرة  السيارة 
حـــديـــثـــا، وتــــم تــطــبــيــق الــتــصــمــيــم 
الخلفية  المصابيح  على  المنقسم 

.LED
شاشة  مع  الــداخــل  من   G70 تأتي 
مقاس  قياسية  ترفيهية  معلومات 
واجهة  تصميم  مــع  بوصة   10.25
لعالمة  نــوعــه  مــن  فــريــد  مستخدم 
تدعم  الــتــي  الــتــجــاريــة   Genesis
عبر  الــهــواء  عبر  التحديثات  أيضا 

.Wi�Fi ميزة

Civic 2022 بمميزات تكنولوجية كثيرة

المقصورة الداخلية لتاهو جاهزة للمغامرات

وصول جينيسيس G70 2022 للبحرين

مـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــات بــــــدأت الـــعـــالمـــات 
التجارية للسيارات اليابانية للحصول 
على نصيبها من ثقة المستهلكين في 
بين  تجمع  التي  بموديالتها  البحرين 
التصميم الجيد مع الكثير من الميزات 
أن  نستطيع  معظمنا  بأسعار  القياسية 
نتحملها، وتبعهم الكوريون الجنوبيون 

في الثمانينات والتسعينات.
ومــن الــمــفــارقــات أن الــعــديــد مــن تلك 
الماركات اليابانية والكورية تجد نفسها 
اآلن تحت نفس الضغوط التي طبقتها 
بفضل  وذلــك  قبل عقود،  السوق  على 
التجارية  للعالمات  المستمر  االرتفاع 
الصينية وانتشارها في البالد، واحدة 
مــن تلك الــشــركــات هــي جــريــت وول 
تصنيع  أكبر شركة  تعد  التي  موتورز، 
ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي فــي الصين 
وشاحنات  )هــافــال(  مــوديــالت  وتقدم 
مع  وال، خصوصا  او جريت   )GWM(
السيارات  في صناعة  الكبير  التحسن 
في  تقدمها  التي  والخدمات  الصينية 
التسهيالت  المعتمد  وكيلها  البحرين 
للسيارات، وبالشك سيجذب انتباه أي 

مشتر اليوم.
ــارات الــبــالد   وضــعــنــا فــي صفحة ســي
والتجربة  المحك  على  واحدة  مؤخرا 
لديها  ــان  كـ إذا  مــا  لــمــعــرفــة  الــســريــعــة 
القوة الالزمة للنجاح في الحروب بين 
الشاحنات القوية، وهو موديل ”بوير“ 

الجديدة بالكامل من جريت وال.
بدأت هذه الشاحنة األنيقة من الصين 
 ،2020 لسنة  كموديل   2019 عــام  في 
الصين،  فــي  ــطــراز  ال هــذا  ويــتــم صنع 
البحرين  وروسيا، وتايلند، وتأتي في 
جدا  عالية  كنسخة  الغمارتين  بنسخة 
مــن الــفــخــامــة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
الشرح  فــي  الــشــروع  وقبل  وبفئتين، 
لبعض  عندنا  كانت  التي  السيارة  عن 
أن  علينا  يــجــب  لــلــتــجــربــة،  الــســاعــات 
نــعــرف اخــتــصــار اســمــهــا Poer والــتــي 
 Power( التالية  الجملة  اختصار  هي 
 ،)Off�Road Enjoyability Reliability
فحرف P من )Power( القوة، وحرف 
على  االستعراض   )Off�Road( من   O
Enjoy�( من E  الطرق الوعرة، وحرف
R )Reli� وحرف  االستمتاع،   )ability
وكلها  والتحمل  الموثوقية   )ability
جلوسنا  خـــالل  مــن  لمسانها  صــفــات 

خلف مقودها.
بنزين  بــمــحــركــات  الــشــاحــنــة  تــتــوفــر   
ــاقــل حركة  ــاعــي ون مــع نــظــام دفـــع رب
 ZF طــراز  8 ســرعــات  مــن  اوتوماتيك 
ومثبت سرعة تفاعلي ونظام الفرامل 
ــمــفــاجــئ والـــمـــســـاعـــدة فـــي الــبــقــاء  ال
عــلــى الــمــســار الــمــحــدد والــتــحــذيــر من 

الـــحـــوادث حـــول الــســيــارة، والــســيــارة 
مع   4 لليورو  مطابقة  بانبعاثات  تأتي 
أشكال للجسم تشمل كابينة و2 كابينة 
وشــاســيــه طــويــل وشــاســيــه ســتــانــدرد 
ــطــول مــا بين  ــعــالــم، ويــبــلــغ ال حـــول ال
5.665 مم و5.425 مم وعرض 1.883 
مم وارتفاع من 1.892 الي 1.882 مم 
مع قاعدة عجالت تتراوح من 3.230 
الـــي 3.470 مــم وتــعــلــيــق أمــامــي  مــم 
نوابض  مــزدوج وخلفي  موحه عرض 

صفائحية بمحور صلب.
محول عزم الــدوران من ZF األلمانية 
بــنــيــت بــمــوجــب تــرخــيــص مـــن قبل 
بــصــورة  ــيء  شــ كـــل  ــدم  ــقـ ويـ  ،GWM
بين  اآللـــي  فــالــتــحــول  لــلــغــايــة،  سلسة 
ثماني نسب متباعدة بشكل وثيق، أو 
مجموعة  مــع  الــيــدوي،  التحول  حتى 
الذي  الذكي  التلقائي  الرباعي  الدفع 
مع  المتغيرة،  الجر  لــظــروف  يتجيب 
ثــالثــة أوضـــــاع الســـتـــخـــدام الــمــحــرك 

ــادي، الـــعـــادي  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ )االقـ
باإلضافة  والــريــاضــي( 

إلى قفل فرق الخلفي.
وقفص  قــوي  تعليق  السيارة  وتحمل 
حــمــايــة وصـــنـــدوق تــحــمــيــل مــعــزول 
وهــيــكــل قــاعــدي قـــوي، فــهــي شاحنة 
جديدة من األلف إلى الياء مع قاعدة 
كبيرة  مركبة  في   3230mm عجالت 
وهــي أوســع وأطـــول وأكــبــر مــن فــورد 

رينجر التي واقرب الى اف 150.
للشاحنة  ينتج تصنيف حمولة أصلي 
كجم،   1050 ويبلغ  واحــد  طــن  بــوزن 
كما تم تصنيفها لسحب ما يصل إلى 
3000 كجم من مقطورة الفرامل ولكن 
 595 بــمــقــدار  الــحــمــولــة  تقليل  يــجــب 
 GCM 5555kg تجاوز  لتجنب  كجم 
بشكل  وسحبها  حمل  يمكنها  كــم  )أو 
الــوقــت(. وهــذا من  قانوني في نفس 
 kg شــأنــه أيــضــا أن يــتــرك فــقــط 455 
من حمولة السيارة مع مساحاة كبيرة 
بأناقة  اغراضك  لحمل  مبطنة  وأنيقة 
مع الغالف الخارجي الحامي، فحوض 
الحمل طويل وواسع 
ــد تــم  ــ ــ جـــــــدا، وق
الباب  تجهيز 
الــخــلــفــي مع 
ــات  ــ ــامـ ــ ــدعـ ــ الـ
تساعد  التي 
فـــــــــي فـــتـــح 
ســــــــــــهــــــــــــل 
وإغــــــــــــــــالق 
وإخـــــــــفـــــــــاء 

يــدوي  بماسك  الخلفي  الــبــاب  داخـــل 
مــمــاثــل لــتــلــك الـــتـــي شـــوهـــدت على 
شقيقاتها من الواليات المتحدة، والتي 
الخلفي  ــبــاب  ال وغــلــق  سحبها  يمكن 
الدخول  لتوفير سهولة مع مساعدات 
ويتضمن  أيضا،  الحوض  منطقة  إلــى 
منطقة تخزين المقصورة سلة تخزين 
باإلضافة  أمامي  بــاب  كل  في  نحيلة 
إلـــى اثــنــيــن مــن أمــاكــن الــتــخــزيــن إلــى 
قفازات  وعلبة  صينية  السائق،  يمين 

كبيرة.
ــتــجــربــة تــأتــي جــريــت  ومــــن خــــالل ال
بـــجـــودة ركـــوب  ــجــديــدة  وال بــويــر ال
مــمــتــازة وراحــــة أكــثــر وضــوحــا على 
الطرق الوعرة، خصوصا عندما يصبح 
ــوب أقـــســـى بــشــكــل مــلــحــوظ، مع  ــ ركـ
ركاب  وخمس  ثقيلة  حموالت  تحمل 
مـــزودة  فــهــي  للجميع،  كــبــيــرة  بــراحــة 
من  للتقليل  القوة  فائق  تعليق  بنظام 
خالل  من  القيادة،  أثناء  االهــتــزازات 
الحكم  يمكن  السيارة،  معلومات  جمع 
ــا إذا كــانــت الـــســـيـــارة تــنــزلــق  عــلــى مـ
في  التحكم  يمكن  بحيث  تــــدور،  أو 
النقل،  ــــدوران مــن خــالل علبة  ال عــزم 
الطريق  التغلب على ظروف  وبالتالي 
المعقدة وتحقيق تحويل معقول بين 
اساليب الدفع الخلفي والدفع الرباعي، 
هوائية  بوسائد  الشاحنة  تجهيز  تم   ،
المركبة،  كامل  فــي  قياسية  بأكياس 
وهي مجهزة بعالمة تجارية مشهورة 
بتكنولوجيا   ،Autoliv مـــن  ــا  عــالــمــًي
متطورة ومستقرة وموثوقة، وسرعة 
حادث  وقوع  حالة  في  الفتح سريعة 
ويــمــكــن فــتــحــه بــســرعــة خـــالل 0.25 

ثانية.
لــلــســيــارة كــامــيــرا 360 درجــة  يــتــوفــر 
ونـــظـــام رؤيــــة أمــامــيــة ذكــــي ونــظــام 
الوسائد  عــدد من  مع  بــوش  ESP من 
وفتحة  والجانبية  األمامية  الهوائية 
للمحرك  تشغيل  مــع  للشاحنة  سقف 
وفتح للسيارة بدون مفتاح ومصابيح 
أمامية ذكية وباب خلفي يفتح بصورة 
مختلفة مع شاشة 9 بوصة ومصابيح 
LED وشحن السلكي  أمامية وخلفية 
للهواتف المحمولة مع توصيل كار ابل 
كاميرا  مع  باهر،  صوتي  ونظام  بــالي 
ــلــرجــوع لــلــخــلــف وتــشــغــيــل الــمــحــرك  ل
بضغطة زر ونظام التحكم اإللكتروني 
من  الكثير  وهناك  األلمانية،  بوش  من 
وارتــفــاع  الــســائــق  مقعد  فــي  التعديل 
جنب  إلى  جنبا  والتي  القيادة،  عجلة 
يجعل  الكبير  األيسر  القدم  مسند  مع 
مع  ذلــك،  ومع  مريحة  القيادة  لموقف 
مــســاعــدة حفظ  وظــيــفــة  فــي  تحسن 

الحارة والمزيد.

أكد مسؤولو معرض شيكاغو 
الدولي للسيارات عن إقامة 

الفعاليات في الموعد المحدد 
سلًفا في الفترة بين يوم 

15 ويوم 19 في شهر يوليو 
القادم. وكان من المفترض 

أن يقام معرض شيكاغو في 
موعده الرسمي في شهر فبراير 

الماضي، ولكن تم تأجيله 
بسبب فرض اإلجراءات 

االحترازية والوقائية.

ستصل سيارة جولف بجيلها الثامن قريًبا للبحرين لدى وكيلها بهباني اخوان، 
وفي الموديل الجديد تم تعزيز ديناميكية السيارة والطابع الرياضي واألناقة 
رائــدة،  بتقنيات  مــزودة  السيارة  وتأتي  السابق.  من  أكثر  االستجابة  وسرعة 
فولكس  مــن  السائق  ومساعدة  االتــصــال  أنظمة  بــأحــدث  تجهيزها  تــم  حيث 
واجن، إلى جانب لوحة العدادات الرقمية الجديدة كليًا، ما يمثل أكبر تحديث 
معايير جديدة  الجديدة   GTI وتضع سيارة جولف  السيارة.  تاريخ  في  تقني 
لفئة السيارات الرياضية المدمجة بفضل محرك TSI سعة 2 ليتر مع الشاحن 
التوربيني، والذي ُينتج 180 كيلووات/245 حصانًا. وتتسارع السيارة المدمجة 
األقوى  المحرك  ثانية. وبجانب   4.7 كلم/س في غضون   100 إلى  الثبات  من 
فضال  والمكابح،  التعليق  لمجموعة  جديد  ضبط  هناك  الرباعي  الدفع  ونظام 
عن خيارات موسعة من برامج القيادة، التي يمكن تفعيلها من مقود السيارة. 

وستصل الدفعة األولى من سيارة جولف GTI إلى المنطقة قريبا جدا.

فولكس واجن جولف GTI الجديدة تصل قريًبا

منافســة جديــدة فــي ســوق الشــاحنات القويــة واألنيقــة

تجربة قيادة:

 الشاحنة
 جريت

وال بوير
طارق البحار
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عيد الفطر.. كالسيكي ملون مع “مدرسة المشاغبين” باأللوان

بعـــد مـــرور مـــا يقـــرب مـــن 50 عاًمـــا على 
العـــرض األول فـــي مســـرح القاهـــرة، تـــم 
عـــرض النســـخة المتلفزة من المســـرحية 
الكوميديـــة الخالـــدة المصريـــة “مدرســـة 
المشـــاغبين” باأللـــوان باســـتخدام تقنيـــة 
األلـــوان، وذلـــك ألول مـــرة بعـــد عرضهـــا 
منـــذ 47 عامـــا ألول مـــرة كمفاجـــأة كبيرة 
هـــذا العـــام فـــي عيد الفطـــر المبـــارك على 
منصة شـــاهد، وسيكون متاًحا لمشتركين 

المنصة بشكل دائم بعد العرض االول.
المسرحية المشهورة مستوحاة من الفيلم 
البريطاني To Sir، with Love عام 1967، 
من بطولة سيدني بواتييه وعرضت ألول 
مـــرة علـــى المســـرح عـــام 1973، وال يعـــد 
تلوين المســـرحية فكـــرة جديدة 100 %، 
إذ قـــام المهنـــدس المصري محمـــد الديب 
بتلويـــن مجموعة مـــن اللقطات في أفالم 
األبيـــض واألســـود في الســـابق من خالل 

استخدام الذكاء االصطناعي.
وفـــي مدرســـة المشـــاغبين يقـــدم أداوًرا 

البطولة كال من النجوم عادل إمام وسعيد 
صالـــح إلى جانـــب النجوم يونس شـــلبي، 
الصاعـــد  الشـــاب  النجـــم  إلـــى  باإلضافـــة 
فـــي ذلـــك الوقت أحمد زكـــي وعبدالهادي 
الجيـــار، وعـــن مجموعة مـــن التالميذ في 
مرجلة الثانوية ال يمكن الســـيطرة عليهم 
إال مـــن خـــالل األســـاليب غيـــر التقليديـــة 
للمعلـــم الجديـــد، الـــذي تقـــوم بـــه النجمة 
ســـهير البابلـــي إلى جانب المديـــر المهزوز 
حســـن مصطفى، وهـــو من كتابـــة المبدع 

المسرحي والشاعر الشهير علي سالم.
أطلقـــت هذه المســـرحية جميـــع الممثلين 

الشـــباب الذين قاموا بـــأداء أدوراهم بكل 
جديـــة وتميز وعلى رأســـهم: عـــادل إمام، 
ســـعيد صالح، بعد أن نجحت المســـرحية 
نجاحـــا كبيرا، شـــجعت هـــذه المســـرحية 
أبطالها على إعادة الكرة بمسرحية أخرى 
القـــت نجاحـــا كبيرا وهـــي العيـــال كبرت 
ولكن هذه المرة بدون عادل إمام وســـهير 
البابلـــي الذيـــن انطلقا إلـــى تكوين فرقهما 
الخاصة وتمثيل مسرحيات وأفالم كانت 

البطولة المطلقة فيها لهما.
مدرســـة  بطولـــة  فـــي  أيضـــا  يشـــارك 
المشـــاغبين ايضا كال من عبد هللا فرغلي 

بـــدور عـــالم الملوانـــي، ونظيـــم شـــعراوي 
بـــدور مراد األباصيـــري بيه، وســـمير ولي 

الدين بدور جابر )فراش المدرسة(.
“مدرســـة  مســـرحية  تلويـــن  ُيعـــد  وال 
قـــام  إذ  حديثـــة،  فكـــرة  المشـــاغبين” 
المهنـــدس المصري محمـــد الديب بتلوين 
مجموعة مـــن اللقطات في أفالم األبيض 
واألســـود مـــن خـــالل اســـتخدام الـــذكاء 
االصطناعـــي. وصـــرح وقتهـــا بـــأن األمـــر 
لرغبته في إحياء التراث، وجذب فئة من 
األجيـــال صغار الســـن إلى هـــذه األعمال. 
وقام بالفعل بتلوين أكثر من 200 صورة.

طارق البحار

نشرت النجمة إيفا مينديز صورة لوجهها في “إنستغرام” من أحد  «
أفالمها التي تم عرضها في العام 2001، حيث بدت ساحرة بشعرها 

المصفف ومكياجها. ولفتت شريكة النجم ريان غوسلينغ في التعليق 
إلى أنها كانت “تكره” وجهها “الغريب”، إال أنها تقّدر اآلن كيف كان 
مظهرها في سن الـ26، على الرغم من أنها ال تزال فائقة الجمال”.
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فــي الســابق كانــت النســاء والفتيــات يتدافعــن للحصول علــى الحناء علــى أيديهم في 
الصالونــات قبــل العيــد، واليــوم مــع التدابيــر الصحية فــي المملكة األمــور اختلفت من 
حيث التنفيذ، لكن فكرة الحناء من أساسيات العيد في البحرين بالرغم من كل شيء.

تحب النساء تطبيق تصاميم جميلة من 
الحناء علـــى أيديهـــن وأقدامهن خاصة 
عشـــية العيد، إلى جانب إعداد األطباق 
الجديـــدة  المالبـــس  وشـــراء  الفخمـــة 
المناســـبة  بهـــذه  لالحتفـــال  والمكيـــاج 
الســـعيدة، ويعتبـــر وضع الحنـــاء أيضا 
بالشـــك،  االحتفـــال  كبيـــًرا  جـــزءا 
وبســـبب تدابيـــر الفريـــق الوطنـــي، 
الحناء تطبق فـــي البيوت من قبل 
أعـــداد قليلـــة داخـــل العائـــالت 
مـــع الفكـــرة االساســـية هي 
أن العيـــد ال يكتمل مطلقا 
عنـــد  الحنـــاء  غيـــر  مـــن 

الفتيات.
فـــي كل عـــام، تصطف 

صالونـــات  فـــي  المنطقـــة  فـــي  النســـاء 
الحنـــاء لتزيين راحـــة اليد وظهر اليدين 
بالصبغة النباتيـــة وتكون النتائج مذهلة 

بصرًيا دائًما.
الحنـــاء متجذرة أيضا في ثقافتنا حيث 
ينظـــر إليها على أنها رمز للحظ الســـعيد 
واالحتفال، وعلى مدى السنوات القليلة 
الماضية، أصبحت هذه الممارسة عالمية 
مع صالونات الحنـــاء ووصلت ايًضا إلى 
المـــدن الغربيـــة مثـــل لنـــدن ونيويـــورك 

ولوس أنجلوس وميالنو.
عندما يتعلق األمر باالتجاهات المختلفة 
في الحناء، هناك أيضا “الحناء البيضاء، 
والفضيـــة  الذهبيـــة  المعدنيـــة  الحنـــاء 
األصلـــي  البنـــي  الحنـــاء  عـــن  ناهيـــك 
والحنـــاء الجاغـــوا الـــذي هو بديـــل آمن 
للحنـــاء الســـوداء كما هـــو كل العضوية، 

غير سامة ونباتية ودية.
مـــن التصاميم البســـيطة والمعاصرة إلى 
التصاميم التفصيلية والمعقدة، يمكن أن 

تبدو الحناء مهما كانت واحدة من أجمل 
األشياء التي تتزين بها الفتاة البحرينية 
وهي أسهل وأسلم طريقة لتتزين بالفن، 
الجريئـــة  التصاميـــم  اليـــوم  وأصبحـــت 
التي تشـــبه أنماط الوشم هي األكثر حبا 
وانتشارا في الوقت الحالي عند الفتيات 
الكالســـيكية  الطـــرق  مـــع  المراهقـــات، 
مثـــل وضـــع الحناء على طـــول المفاصل 
واألصابـــع وبالتأكيـــد الجـــزء الخلفي من 
كف اليدين مع خطوط مستقيمة، وأيضا 
التصاميـــم التـــي تبدو مثـــل المجوهرات 

والسالسل والخواتم.
بحسب خبيرات الحنة، ينصح الكتساب 
اللـــون األغنـــى فـــي يـــوم العيـــد، يجـــب 
مراعاة توقيـــت تطبيق الحناء، فتقترح 
المصممات عادة بإنجاز الحناء قبل يوم 
إلى يومين من العيد، وعادة ما تستغرق 
الحنـــاء 48 ســـاعة للوصـــول إلـــى ذروة 
اللون، لذلك هـــذا هو أفضل وقت للقيام 

بذلك وضمان أنها تبدو جديدة.

العيد والحنة عند الفتيات.. وجهان لعملة واحدة جميلة

القفاص عن غياب سعاد عبدهلل في رمضان: “الفقد موقت والقادم أجمل”
عندمـــا يغيـــب القمر يختفـــي النور الـــذي يضيء 
عتمـــة الليـــل. وهذا ما حدث في غياب ســـندريال 
الشاشـــة الخليجيـــة الفنانـــة ســـعاد عبـــدهللا عـــن 
الموســـم الدرامي الرمضاني الحالـــي، إذ إن عدم 
وجـــود مسلســـل درامـــي لهـــا بيـــن كـــّم األعمـــال 
تـــرك فراًغـــا كبيـــًرا ال يمكـــن  ـــا  المتواجـــدة حاليًّ
أن يســـّده أحـــد، وهـــي التـــي أصبحت جـــزًءا من 
طقـــوس وأجـــواء رمضان، ولـــم ُتعـــّود جمهورها 

ومحبيها على هذا الغياب.
أم طـــالل المتجـــددة والمتلّونـــة غابـــت احتراًمـــا 
لتاريخهـــا الفني الذي يشـــهد له الجميع، حيث إن 
ظروف جائحة فيروس كورونا أفضت إلى اتخاذ 
هـــذا القرار لحيـــن وضوح الرؤية وعـــودة الحياة 
إلى طبيعتها، فكانت مثااًل للفنانة الحريصة على 
ســـالمة وصحـــة كل العامليـــن معهـــا، خاصـــة أننا 
نعلم أن اتخاذ مثل هذا القرار لفنانة بمثل قامتها 
ليس بالســـهل أبًدا، لكـــن وضعت المصلحة العامة 

فوق كل اعتبار بحسب الراي الكويتية.

وعـــن غيابهـــا قال المخـــرج محمد القفـــاص الذي 
الماضيـــة  ســـنوات  العشـــر  خـــالل  معهـــا  تعـــاون 
بأربعة أعمال، إنها الشـــامخة التي حفرت اســـمها 
علـــى جبيـــن الدرامـــا الخليجيـــة، وقـــال: “)درس 
خصوصـــي( بشـــخصية ســـعاد، )خـــرج ولـــم يعد( 
بشـــخصية  قماشـــة(  )خالتـــي  دالل،  بشـــخصية 

محبوبـــة، )رقيـــة وســـبيجة( بشـــخصية مبروكة، 
)على الدنيا الســـالم( بشخصية مبروكة، )سليمان 
االســـكافي(  )زمـــن  طيبـــة،  بشـــخصية  الطيـــب( 
بشـــخصية دليلـــة، )القـــدر المحتـــوم( بشـــخصية 
بدريـــة، )حكـــم البشـــر( بشـــخصية عواطـــف، )بعد 
الشـــتات( بشـــخصية هنـــد، )فضـــة قلبهـــا أبيـــض( 

بشـــخصية فضة، )أم البنات( بشـــخصية شـــريفة، 
)نوايـــا(  مـــوزة،  بشـــخصية  خميـــس(  )زوارة 
ثريـــا  بشـــخصيتي  )ثريـــا(  شـــيخة،  بشـــخصية 
وموضي، )أمنا رويحة الجنة( بشـــخصية فاطمة، 
)ســـاق البامبـــو( بشـــخصية غنيمة، )عبرة شـــارع( 
بشـــخصية انتصار، و)جنة هلي( بشخصية أديبة، 

كل هذا وأكثر.
كل هذه الشخصيات المحفورة في ذاكرة الدراما 
الخليجيـــة تناقلتهـــا األجيال وعاشـــت معها بكل 
تفاصيلهـــا المفرحـــة والمحزنة، أبكتنا وأســـعدتنا 
بكاًء يغســـل ما في ذواتنا من ألم وكأنه مؤاســـاة 
ســـعادة مثل ســـعادة األطفال وهم يتلقون هدايا 
أعيادهم المختلفة، هي الشـــامخة ســـعاد عبدهللا 
التي حفرت اسمها على جبين الدراما الخليجية، 
وعندمـــا نقـــول افتقدناهـــا، عســـى أن يكـــون هذا 
الفقـــد موقًتـــا، وكلي يقين بـــأن يكون اســـتعداًدا 
وهدنـــة ووقفة لقـــادم أجمل. هي المعرفة التي ال 

تحتاج إلى التعريف بها”.
القـــادم، وأتمنـــى  للجديـــد  “كلنـــا شـــوق  وأردف: 
مخلًصـــا أن يمنحنـــا هللا تعاوًنـــا فنًيـــا جديًدا في 
القـــادم مـــن الزمـــن، وأن يمـــّن هللا عليهـــا بـــدوام 
الصحة وطول العمر، شكًرا لها لكل ما أعطته من 
فـــن أصيل عاش ومـــازال في وجـــدان جمهورها 

الذي يبادلها وتبادله حًبا وعشًقا”.

طارق البحار



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

السنة الثالثة عشرة - العدد 4595 

السبت 
15 مايو 2021 
3 شوال 1442

albiladpress.com

local @albiladpress.com

األمير هاري يكشف “أسرار الماضي” وسبب الرحيل
عــزا األميــر هــاري في مقابلــة ُعرضــت الخميــس انتقاله مع 
زوجته وابنهما إلى الواليات المتحدة، إلى الرغبة في كســر 
“حلقــة المعانــاة” في العائلة، بعدما اكتشــف أن والده األمير 

تشارلز كان يعامله “بالطريقة التي كان قد عومل بها”.
وتنــدرج هــذه التصريحات هذه في ســياق المقابلــة النارية 
التــي أجراهــا هــاري وزوجتــه ميغــن مــاركل مــع اإلعالميــة 
األميركيــة أوبــرا وينفري وأحدثت صدمة فــي بريطانيا إثر 
عرضهــا فــي مارس. وقــد اتهم هاري وميغن خــالل المقابلة 
خصوصــا فــردا لــم يســمياه فــي العائلــة الملكيــة البريطانية 
بالتســاؤل عــن لــون بشــرة طفــل الزوجيــن المنتظــر حينهــا. 
المــوارد  “قطعــوا  تشــارلز  عائلتــه واألميــر  أن  هــاري  وأكــد 

حرفيا” عنه مطلع 2020.
وأكد األمير هاري عبر مدونة “أرمتشــير إكســبرت” الصوتية 
األميركيــة أنــه غيــر عاتــب علــى والــده، معتبــرا أن األخيــر 
بــدوره “عانــى” فــي صغــره. لكنــه قــال إنــه قــرر عــدم تكــرار 
األخطــاء عينهــا مع أبنائه. وقال هــاري البالغ 36 عاما خالل 
المقابلــة “علــى صعيد تربية األطفــال، وإذا ما اختبرت نوعا 
من األلم أو المعاناة بســبب األلم أو المعاناة اللذين عاشــهما 
والــداي، ســأحرص علــى كســر الحلقــة”. وســيتعاون هــاري 
وأوبــرا وينفــري علــى سلســلة وثائقيــات مخصصــة للصحة 

الذهنيــة بعنــوان “ذي مــي يــو كانت ســي”، تبــدأ عرضه “آبل 
تــي فــي +” فــي 21 مايــو. وخــالل الترويــج لهــذا البرنامــج، 
أكــد األميــر هــاري عبــر بودكاســت “أرمتشــير إكســبرت” أنــه 
أدرك بعيد بلوغه ســن العشــرين أنه ال يرغب في االســتمرار 
بااللتزامــات الملكيــة، فــي موقــف عائــد بجــزء منه إلــى “ما 
حصل مع أمي”. كما تذكر شعوره بـ “العجز التام” بعد رؤيته 
والدتــه األميــرة ديانا “مالحقة من قناصي صور المشــاهير” 
حيــن كان طفــال. ويعيش هــاري وميغان مع ابنهما آرتشــي، 
البالغ ســنتين، في مونتيســيتو شــمال لوس أنجلوس، وهما 

ينتظران مولودة هذا الصيف.

الســيطرة  مراكــز  أعلنــت  بعدمــا 
أن  منهــا،  والوقايــة  األمــراض  علــى 
تطعيمهــم  تــم  الذيــن  األشــخاص 
بالكامــل ضد كورونا ال يحتاجون إلى 
ارتــداء الكمامــات، ســواء كانــوا فــي 
الهواء الطلق أو داخل معظم األماكن 
األميركــي  الرئيــس  اعتبــر  المغلقــة، 
جــو بايــدن أن يــوم اإلعــالن عــن هذا 
القــرار هــو “يوم عظيــم”. وأضاف في 
تغريــدات عبــر تويتــر، أن هــذا القــرار 
يترك حرية ارتداء الكمامة من عدمها 
للمواطــن. جــاء كالم الرئيــس بعدمــا 
أصــدرت المراكــز المعروفــة اختصارا 
جديــدة  توصيــات   ،”CDC“ باســم 
بشــأن ارتــداء الكمامــات ودورهــا في 
الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونا، 
اعتبــرت فيهــا أن ارتــداء الكمامات 
يبقــى ضروريــا فــي أماكــن الرعايــة 
التــي  األماكــن  فــي  أو  الصحيــة 
كان  حــال  فــي  أو  ذلــك  تشــترط 

الشخص على متن طائرة.

أميركا: ال داعي 
للكمامة لمن تطّعم

قالــت إدارة الفضــاء الوطنيــة الصينية، 
فضائيــة  مركبــة  إن  الجمعــة،  أمــس 
صينية غير مأهولة ستهبط على كوكب 

المريخ بين 15 و19 مايو الجاري.
الوطنيــة  الفضــاء  إدارة  وأوضحــت 
الصينيــة أنه مــن المقرر أن تهبط مركبة 
فــي  “تيانويــن1-”  الصينيــة  الفضــاء 
منطقــة “يوتوبيــا بالنيتيــا” علــى ســطح 
الكوكــب األحمــر فــي الفترة بيــن يومي 

15 و19 مايو بتوقيت بكين.
يشــار إلــى أن المركبــة تيانويــن1- هــي 

أول مهمة صينية مستقلة للمريخ.

العاشــر  فــي  نجحــت  الصيــن  وكانــت 
مــن فبرايــر الماضــي فــي وضع المســبار 
“تيانويــن1-”، الــذي أطلقتــه مــن جزيرة 
هاينــان بجنــوب الصيــن فــي يوليــو من 
العــام الماضي، في المــدار حول المريخ 
علــى أمــل إنــزال روبــوت صغيــر علــى 

سطح الكوكب األحمر.
وتســعى الصين إلى إنزال المســبار على 
ســطح المريــخ لجمــع بيانات عــن المياه 
الجوفيــة وربمــا عالمــات علــى وجــود 
إعــالم  لوســائل  وفقــا  قديمــة،  حيــاة 

رسمية.

مسبار “تيانوين 1” الصيني يستعد للهبوط على المريخ

فتيات يزين أيديهن بالحناء التقليدية احتفاال بعيد 
الفطر )أ ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ُعثــر على ثمانية عشــر فيــال نافقا في 
أدغال والية أســام شمال شرق الهند، 
الســلطات  الجمعــة  أعلنــت  مــا  علــى 
المحليــة التــي فتحــت تحقيقا بشــأن 
رجــح  فيمــا  الحــاالت  هــذه  أســباب 
مســؤولون محليــون أن تكــون ناجمة 
عن صاعقــة. وأبدى وزير الغابات في 
والية أسام باريمال سوكالبايدا عميق 
حزنه بســبب نفــوق هــذه الحيوانات. 
وأشــار إلى أن الفيلة قد تكون قضت 
جــراء الصاعقــة التي ضربــت محمية 
غابــات كاندالــي في مقاطعــة ناغاون 

ليل األربعاء الخميس.
أســام  واليــة  وزراء  رئيــس  وأعــرب 
هيمانتــا بيســوا ســارما فــي بيــان عن 
قلقه إزاء نفوق “هذا العدد الكبير من 

الفيلة”.
مــن  فريقــا  أســام  حكومــة  وأرســلت 
األطبــاء البيطرييــن فــي منطقة تالل 
فــي  الفيلــة  نفقــت  حيــث  بامونــي، 

ظروف ال تزال غامضة.

وبكلمــات  مأســاوية  قصــة  فــي 
مؤثــرة، وّدع شــاب مصــري أصدقاءه 
ومتابعيه على صفحته في فيســبوك، 
قبــل أن ينتحــر تحــت عجــالت قطار، 
حزنــا على فراق والدتــه التي توفيت 
بإصابتهــا  متأثــرة  واحــد  يــوم  قبــل 

بفيروس كورونا.
فخــري  أحمــد  عمــرو  كتــب  فقــد 
السنبســي، البالــغ مــن العمــر 21 عاما، 
“ســامحوني  بســاعة  االنتحــار  قبــل 
غابــت  يومــا  غبــت  إن  وادعولــي، 

أخباري”.
وتوجه بعدها إلى محطة سكة حديد 
فرشــوط، وألقى بنفســه أمــام القطار، 
الحــال وتتناثــر  ليلقــى مصرعــه فــي 

جثته على قضبان السكة الحديد.
مدينــة  أهالــي  مــن  المئــات  وشــّيع 
فرشــوط بمحافظة قنــا جنوب البالد، 
صبــاح أمــس الجمعة، جثمان الشــاب 
مــن مستشــفى بهجــوره، وســط حالة 

من الحزن والصدمة.

“صاعقة” تفتك 
بـ 18 فيال في الهند

شاب ينتحر تحت 
عجالت قطار في مصر

بيعــت لوحــة “المــرأة الجالســة بالقــرب 
مــن نافــذة )ماري تيريــز(” للرســام بابلو 
 103,4 مقابــل  فــي  الخميــس  بيكاســو 
مليــون دوالر خــالل مــزاد أقيم في دار 

“كريستيز” في نيويورك.
وتنافــس عــدد من هــواة جمــع األعمال 
شــراء  علــى  دقيقــة   19 نحــو  الفنيــة 
هــذه اللوحــة التــي يبلــغ قياســها 1,46 
العــام  بيكاســو  ورســمها  متــر   1,14

1932، وبيعــت فــي النهايــة فــي مقابل 
90 مليــون دوالر، وبلــغ ســعرها النهائي 
الرســوم  إضافــة  بعــد  مالييــن   103,4

والعموالت.
ضعــف  تقريبــا  المبلــغ  هــذا  ويشــّكل 
التقدير األولي الذي وضعته “كريستيز” 
لهذه اللوحة التي تمّثل عشيقة بيكاسو 
والتــر،  تيريــز  مــاري  إلهامــه  ومصــدر 

والبالغ 55 مليون دوالر.

103 ماليين دوالر مقابل “عشيقة بيكاسو”

امرأة إندونيسية خالل صالة عيد الفطر في مسجد األزهر في العاصمة 
جاكارتا )رويترز( ويؤكد بيع هذه اللوحة حيوية سوق الفن التي لم تعان فعليا من الوباء رغم التباطؤ الذي شهدته بسبب القلق 

الناجم عن الوضعين الصحي واالقتصادي، لكنه أيضا يعكس المكانة الخاصة ألعمال بابلو بيكاسو )1881-1973(.

موقــف محــرج تعــرض لــه مذيع 
وفــاة  إعالنــه  بعــد  بريطانــي، 
عــن  الثانيــة  إليزابيــث  الملكــة 
إحــدى  خــالل  الخطــأ  طريــق 

الحلقات على الهواء مباشرة.
وأعلــن أالســتير كامبيــل، مذيــع 
برنامج “صبــاح الخير بريطانيا”، 
وفــاة ملكــة بريطانيا عــن طريق 
الخطــأ أثنــاء لقــاء عبــر الفيديــو 
يــوم  جونــز  فينــي  الممثــل  مــع 

األربعاء.
كامبيــل  قــال  التفاصيــل  فــي 
أثنــاء الحلقة: “تحدثنا كثيرا عن 
األميــر فيليــب بعــد وفــاة الملكة 

إليزابيث”.

لكنــه مــا لبــث أن تــدارك الموقف 
بعــد بضع دقائــق وقطع الحديث 
معتــذرًا، وأوضــح: “أيمكننــي أن 
ربمــا  أننــي  أعتقــد  أقــول شــيئًا، 
أعلنــت وفــاة الملكــة عــن طريق 
األميــر  قصــدت  لقــد  الخطــأ. 

فيليب طبعا”.
يذكــر أن الملكة إليزابيث الثانية 
بــدأت أول مهمة رســمية لها منذ 
الثالثــاء،  فيليــب،  األميــر  وفــاة 
من خالل إلقاء خطاب بمناســبة 
“مجلــس  لـــ  الرســمي  االفتتــاح 
العليــا  الغرفــة  وهــو  اللــوردات”، 

في برلمان المملكة المتحدة.

مذيع بريطاني يعلن بالخطأ وفاة الملكة إليزابيث

نجــا قــط مــن المــوت بأعجوبــة فــي مدينة 
شــيكاغو األميركية، بعدما شب حريق في 
بناية شاهقة، لكنه استطاع أن ينفذ بجلده. 
وبحســب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، 
فــإن القــط قفــز مــن الطابــق الخامــس، ثــم 

واصل المشي بطريقة هادئة في الخارج.
وأظهــر مقطع فيديو نشــرته هيئة اإلطفاء 
فــي شــيكاغو، تصاعــد الدخان مــن البناية، 
بينمــا كانت الجهود جارية ألجل الســيطرة 

على الحريق.
 وكان بعض الحطام قد بدأ في التساقط من النافذة، عندما أقبل القط على 

خطوته الجريئة وقفز إلى الخارج حتى ينجو من الهالك.
ولــم يجــر تســجيل إصابــات من جــراء الحريق الذي شــب في شــقة واحدة 

فقط، ولم يتم تحديد سبب اندالع النار حتى اآلن.

قط بتسعة أرواح ينجو من حريق بناية شاهقة

هاري صغيرا بصحبة عائلته
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