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التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)

أظهـــرت بيانات رســـمية أن نحو 
تأجيـــل  ألـــف عميـــل طلبـــوا   74
الشـــخصية،  القـــروض  أقســـاط 
للفترة من أول يناير حتى األول 
يمثلـــون  إذ   ،2021 يونيـــو  مـــن 
23 % مـــن إجمالـــي عـــدد زبائـــن 
البنـــوك. وبلغـــت قيمة األقســـاط 
المؤجلة ما مجموعه 343 مليون 

دينار، ما يمثل 11.9 % من قيمة 
مبالغ القـــروض اإلجمالية لهؤالء 

العمالء.
وبلـــغ إجمالـــي أقســـاط القـــروض 
جائحـــة  تفشـــي  منـــذ  المؤجلـــة 
كورونا لزبائن البنوك ومؤسســـات 
مـــا  فتـــرات   3 وعلـــى  التمويـــل، 

مجموعه 1.5 مليار دينار.

74 ألف عميل طلبوا تأجيل 
قروضهم حتى يونيو
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بوحمـــود  محمـــد  النائـــب  طالـــب 
لســـواق  الشـــعبي  الـــزي  بإلبـــاس 
التاكسي في المطار؛ ألنهم أول من 
يقابلهم زوار البحرين عند دخولهم 
للمملكة. ودعا بوحمود، المتحدث 
الرئيس بندوة “البالد” التي أدارها 
الزميل ســـيد علـــي المحافظة عن 
تحديات قطـــاع النقل البـــري، إلى 
تكاتـــف جميـــع الجهات الرســـمية 
بما يخـــدم البحرينيين ويرفع عن 
كاهلهـــم كل الضـــرر الواقـــع عليهم 
جراء المنافســـة األجنبية الدخالء 
على المهنة في قطاع النقل البري.
وأعلن رئيس رقابة وتفتيش ونقل 
البضائع وتأجيـــر المركبات بوزارة 
راشـــد  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
عتيق عن تشكيل فريق مع المرور 
وشؤون الجمارك مختص بمراقبة 

الممارســـات المخالفـــة، وإحالة من 
يقبض عليهم من غير المرخصين 

إلـــى القضاء ثـــم إلى النيابـــة، وقد 
يحكم عليهـــم بالترحيل من البالد 

العمـــل  مزاولتهـــم  إثبـــات  حيـــن 
بصورة غير شرعية.

ترحيل أجانب زاولوا مهنة “التاكسي” دون ترخيص
والغتــرة الثــوب  بارتــداء  بالمطــار  األجــرة  ســواق  بإلــزام  يطالــب  بوحمــود 

المشاركون في ندوة “البالد”

اعلنـــت المؤسســـة العامـــة لجســـر 
الملـــك فهد اكتمـــال اســـتعدادات 
بالمملكتيـــن  اإلدارات  جميـــع 
الســـتقبال المســـافرين عبر المنفذ 
الحـــدودي الرابـــط بيـــن مملكتـــي 
مؤكـــدة  والبحريـــن،  الســـعودية 
االنتهاء من كل التجهيزات ضمن 
بـــدأت  شـــاملة  تطويريـــة  خطـــة 
المتزامنـــة  التوقـــف  فتـــرة  منـــذ 
وتضمنـــت  كورونـــا  جائحـــة  مـــع 
وإعـــادة  وتوســـعات  تحســـينات 
تهيئـــة جميع مناطـــق اإلجراءات 
العاملـــة  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق 

بالمملكتين.
االســـتعدادات  تكثيـــف  ويأتـــي 
تزامنـــا مع صدور البيان اإللحاقي 

بالمملكة العربية الســـعودية برفع 
تعليـــق الســـفر للمواطنيـــن وفتح 
المنافذ البرية والجوية والبحرية 
بشـــكل كامل ابتداء من 5 شـــوال 
المقبـــل. ونـــوه الرئيـــس التنفيذي 
للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد 
عماد المحيســـن بحـــرص قيادتي 
المملكتيـــن على صحـــة مواطنيها 
اإلجـــراءات  كل  واتخاذهـــا 
االحترازية التي تحفظ سالمتهم 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا، مبينا 
أن قـــرار الســـماح بعـــودة الســـفر 
بيـــن البلدين سيســـاهم في عودة 
االجتماعيـــة  الروابـــط  وشـــائج 
وتعزيـــز الحركـــة االقتصادية في 

المملكتين.

“الجسر”: جهوزية الستقبال المسافرين

المنامة - المؤسسة العامة لجسر الملك فهد
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أكدت لجنة الشؤون التشريعية 
فاضـــل  برئاســـة  والقانونيـــة 
عـــدم  شـــبهة  وجـــود  الســـواد 
 13 المـــادة  بنـــص  دســـتورية 
مـــن  األولـــى  بالمـــادة  الـــواردة 
مشـــروع القانون بتعديل بعض 
أحـــكام القانـــون رقم 13 لســـنة 
1975 بشـــأن تنظيـــم معاشـــات 
لموظفـــي  التقاعـــد  ومكافـــآت 
للمرســـوم  المرافـــق  الحكومـــة، 
رقـــم 4 لســـنة 2021 لمخالفتـــه 
نصوص المواد 4 و5ج و31 من 

الدستور.
عـــدم  النـــواب  رأى  وبذلـــك 
دستورية رفع نسبة االشتراكات 
التأمينيـــة ورفـــع ســـن التقاعـــد 
والتغيير علـــى مكافآت التقاعد 
)...( مشـــيرين إلـــى أن تعديالت 

التـــي  القانـــون  مشـــروع  فـــي 
جـــاءت وفًقـــا لتنبـــؤات الخبيـــر 

االكتواري عديمة الثقة.
والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة 
القانونـــي أكـــدت فـــي مبـــررات 
المشـــروع بقانـــون أنـــه ضمـــان 
الســـتدامة الصناديق التقاعدية 
والتأمينيـــة، واســـتمرار قدرتها 
على الوفاء بالتزاماتها تجاه ما 

يقارب 95 ألف مواطن.
الخبيـــر  تقريـــر  أن  وأوضحـــت 
االكتـــواري أشـــار إلـــى أنـــه مـــن 
المتوقـــع نفـــاد أصـــول صندوق 
ســـنة  فـــي  المدنـــي  التقاعـــد 
تقاعـــد  ســـينفد  بينمـــا   2024
ســـنة  فـــي  الخـــاص  القطـــاع 
2023، ومجمـــوع قيمـــة العجـــز 

االكتواري 14.4 مليار.

“التشريع”: 14.4 مليار العجز االكتواري

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية 
في وزارة األشغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عـــن رفع الحظر 
عـــن صيـــد ســـرطان البحـــر )القبقـــب(، 

بدءا من أمس.
واســـتمر الحظـــر لمـــدة شـــهرين بـــدءًا 
من 15 مـــارس ولغاية 15 مايو، وذلك 
تنفيـــذًا للقـــرار رقـــم )52( لســـنة 2016 
بشـــأن حظـــر صيـــد أو تـــداول أو بيـــع 
ســـرطان البحـــر الـــذي صدر عـــن وزير 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني عصام خلف.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن قـــرار حظر 
صيد أو بيع “القبقب” جاء حرصا على 
وقف عمليات الصيد في فترة التكاثر 
مـــن أجل الحفاظ على الثروة البحرية 
الميـــاه  فـــي  البيولوجـــي  والتنـــوع 

اإلقليمية لمملكة البحرين.

رفع الحظر عن 
صيد وبيع سرطان 

البحر “القبقب”
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أكل ولعب وفرح بشارع العربات بمجمع البحرينأفضل المسلسالت لدى البحرينيينالصين تدشن 3 أضخم سفن عسكرية“PCR” شرطا لدخول السعوديةغلق 3 مساجد مخالفة أسبوعين
قررت وزارة العدل والشؤون  «

اإلسالمية واألوقاف بالتنسيق مع 
الفريق الوطني الطبي للتصدي 

لفيروس كورونا غلق 3 مساجد في 
محافظة العاصمة بشكل مؤقت 

لمدة أسبوعين؛ لمخالفتها اإلجراءات 
االحترازية الصحية لصالة العيد.

أعلنت المؤسسة العامة لجسر  «
الملك فهد استمرار اشتراط 
وجود فحص كورونا بتقنية 

“PCR” بصالحية أقصاها 
72 ساعة شرطا للدخول إلى 

السعودية عبر جسر الملك فهد 
لغير حاملي الجنسية السعودية.

أدخلت الصين 3 سفن حربية إلى  «
الخدمة أخيرا، بمواصفات عالية 
قد تقلب موازين القوى البحرية؛ 

خصوًصا أن هناك صراًعا قائًما 
في بحر الصين الجنوبي، تعد 
الواليات المتحدة طرًفا رئيسا 

فيه.

حققت بعض المسلسالت استحسان  «
البحرينيين وبدا التفاعل معها 

في السوشال ميديا، وجاء خليجيا 
مسلسل ”أمينة حاف“ في مقدمة 

المسلسالت المفضلة في البحرين، 
إلى جانب مسلسل ”االختيار 2“ عربيا؛ 
لما يقدمه العمالن من جودة وإتقان.

افُتتح شارع العربات في مجمع  «
البحرين برعاية من وكيل الوزارة 

لشؤون البلديات الشيخ محمد بن 
أحمد آل خليفة. ويضم الشارع أكبر 
تجمع لعربات األطعمة والكافيهات 

المتنقلة وعروضا للحرفيين والفنانين، والموسيقى الحية، 
وركنا لألطفال.

وزيرة الصحة: مواصفات وطنيــة لمنتجات النيكوتين اإللكترونية

حظر بيع “البان” والسيجارة اإللكترونية

قالت وزارة الصحة، اســـتناًدا للمادة 11 من 
القانون رقم 8 لســـنة 2009 بشـــأن مكافحة 
التدخيـــن والتبغ بأنواعه، إن وزير الصناعة 
التجـــارة وبعد التنســـيق مـــع وزارة الصحة 
أصـــدر قـــراًرا وزارًيا بشـــأن حظر اســـتيراد 
مادة “البان” الهندي والمواد التي تدخل في 
تصنيعها والمواد المشـــابهة التي تستخدم 

للمضغ وتحت اللسان واالستنشاق.
وأكدت في معرض ردها على سؤال تقدمت 
به النائب سوســـن كمال أنه صدر بناء على 
القرار رقم 7/ 70 الخاص بمكافحة التدخين 
الصـــادر عـــن وزراء الصحـــة لـــدول مجلس 
التعاون لدول الخليـــج العربي في المؤتمر 
رقـــم 70 خصوصـــا البنـــد 3 الحظـــر الكلـــي 
لتـــداول الســـيجارة اإللكترونيـــة فـــي دول 
مجلـــس التعاون، واســـتناًدا إلـــى توصيات 
اللجنـــة الوطنية لمكافحـــة التدخين والتبغ 

بأنواعـــه ومنتجاتـــه، صـــدر القـــرار الوزاري 
رقم 38 لســـنة 2013 بشـــأن حظر اســـتيراد 
أو توزيـــع أو بيـــع الســـيجارة اإللكترونيـــة. 
وتابعـــت الوزارة “أمـــا فيما يتعلق بمكونات 
الســـوائل التـــي تســـتخدم فـــي الســـيجارة 
اإللكترونيـــة والشيشـــة اإللكترونيـــة، فإنها 

عادة تحتوي علـــى النيكوتين والبروبيلين 
غليكول والجلســـرين النباتي، علًما أن هذه 
المنتجـــات خاضعة لرقابـــة وزارة الصناعة 
حالًيـــا  تعكـــف  إذ  والســـياحة،  والتجـــارة 
علـــى إصـــدار مواصفـــة وطنيـــة لمنتجـــات 

النيكوتين اإللكترونية.

سوسن كمال فائقة الصالح

 علوي الموسوي

علي الفردان

بدور المالكي

علوي الموسوي
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المنامة-  إديوكيشن بالس

أعـــرب المدير العام ألديوكيشـــن بالس 
التهانـــي  خالـــص  عـــن  عبـــدهللا  أميـــن 
والتبريـــكات إلـــى استشـــارية األمراض 
وطـــب  الشـــيخوخة  وطـــب  المعديـــة 
الطبـــي  الســـلمان  بمجمـــع  الباطنيـــة 
عضـــو الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
الســـلمان،  جميلـــة  كورونـــا،  لفيـــروس 
بمناســـبة فوزها بجائـــزة التميـــز للمرأة 
العربيـــة فـــي مجـــال الطب العـــام للعام 
2020 بناء علـــى التوصية الصادرة من 
األمانـــة العامة لجامعة الـــدول العربية، 
نظيـــر جهودها المتميز ودورها القيادي 
والبـــارز كأحـــد أعضـــاء فريـــق البحرين 
الوطنـــي المســـؤول عـــن إدارة األزمـــة 
الصحيـــة. وأوضح عبـــدهللا أن الجائزة 

محل تقدير واعتزاز لألسرة البحرينية 
وتأكيـــد لمكانـــة المـــرأة البحرينيـــة في 
البـــالد صاحـــب  لعاهـــل  الزاهـــر  العهـــد 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفة، والدعم البارز من قرينة العاهل 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 

إبراهيم آل خليفة.
وأشـــاد عبدهللا بالـــدور البارز للســـلمان 
الذي بذلتـــه ومازالت تبذلـــه مع الفريق 
الوطنـــي الطبـــي، مبينـــًا أن مـــا تقوم به 
من مســـاع مخلصة وإســـهامات مؤثرة 
لعـــب دورًا بـــارزًا في مواصلة المســـيرة 
المعطاء فـــي المجال الطبي، متمنيًا لها 

دوام التوفيق والنجاح والسداد.

عبداهلل: جهود مخلصة للسلمان بالمجال الطبي
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جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

الباراغواي بذكرى 
االستقالل

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
بينيتز؛  عــبــده  مـــاريـــو  ــواي  ــاراغـ ــبـ الـ
وذلـــــك بــمــنــاســبــة ذكـــــرى اســتــقــالل 
بالده أعرب جاللته فيها عن أطيب 
الصحة  بموفور  له  وتمنياته  تهانيه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

ناصر بن حمد: الشباب البحريني المعطاء يبرهن دائما أنه قادر على تجاوز الصعاب

اتصال جاللة الملك لفريق الحرس الملكي دافع لمواصلة اإلنجازات

أجـــرى مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائد 
الحـــرس الملكـــي ســـمو اللـــواء الركـــن 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اتصاالً 
مرئيًا مـــع فريق الحـــرس الملكي الذي 

وصل إلى قمة إفرست قبل أيام.
وتبـــادل ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة التهانـــي مع فريـــق الحرس 
الملكـــي التهاني والتبريكات بمناســـبة 
ســـموه  داعيـــًا  المبـــارك،  الفطـــر  عيـــد 
المولـــى عز وجل أن يعيد على الجميع 

هذه المناسبة.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفة عـــن فخره واعتزاز بالجهود 
الحـــرس  فريـــق  بذلهـــا  التـــي  البـــارزة 
تحقيـــق  علـــى  وحرصهـــم  الملكـــي 
الهدف المنشـــود وهو مـــا يؤكد قدرات 
وإمكانات الشـــباب البحريني المعطاء 
الذي يبرهن دائمًا أنه قادر على تجاوز 
الصعـــاب والســـعي الدائـــم لرفـــع أســـم 
وعلم مملكـــة البحرين خفاقًا في كافة 

المحافل العالمية.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة أن اتصـــال صاحب الجاللة 
بعـــد  الملكـــي  الحـــرس  لفريـــق  الملـــك 
تحقيـــق اإلنجـــاز بالوصـــول إلـــى قمـــة 
إفرســـت يعطـــي الفريـــق الدافـــع فـــي 
مواصلـــة تحقيق اإلنجازات المشـــرفة 
للمملكة الغالية، مشـــيدًا ســـموه بجهود 
ورجاالتـــه  الملكـــي  الحـــرس  فريـــق 

البواسل.
مـــن جانبه، قـــال رجال فريـــق الحرس 
الملكـــي إن مكالمـــة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك ســـتظل دائمـــًا أمـــام مســـمعهم 

وحافز كبير فـــي مواصلة بذل الجهود 
لتحقيـــق أفضـــل اإلنجـــازات لمملكتنـــا 

الغالية، مشـــيدين بالدور البارز والكبير 
الذي لعبه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفـــة طوال تحقيق هـــذه المهمة 
الكبيرة.

المنامة - بنا

عيد فطر سعيد
بمناســبة العيــد الســعيد نرفــع أصــدق التهانــي وأســمى التبريــكات لقيادتنــا 
الحكيمة وشعبنا الوفي ومملكتنا الغالية بأن يعيد هللا علينا وعلى أمة العرب 

والمسلمين هذه األيام المباركة ونحن في أسعد حال.
أما بعد .. هذه ليســت رســالة من صديق لصديق، أو من قريب لقريب، لكنها 
ديباجــة حرصــت أن تتقــدم قدوم عيد الفطر الســعيد هذه الســنة واألمة عن 
بكرة أبيها بل والعالم أجمع يعيش جائحة ما أنزل هللا بها من سلطان، أرقام 
اإلصابــات فــي ازديــاد مرعــب، وأعداد الوفيــات في تصاعد مهــول، ومن هم 

على منصات الرعاية المركزة تتضاعف أعدادهم وال حول لنا وال قوة.
صحيــح أن الدولــة فعلــت كل ما بوســعها، وصحيح أن بروتوكــول المواجهة 
للجائحــة لــم يتأخــر عــن موعــده، ولــم يتراجــع عــن خطــوط المواجهــة، ولــم 
يخفــت زئيــر رجالــه منــذ ينايــر 2020، لكــن مــع األســف األرقــام فــي تصاعد، 
والوفيــات تتفاقــم، والحــاالت الخطــرة إلى التــأزم، األكيد أن “الغلــق التام أو 
العيــش الــزؤام” شــعار لم يعد يصلح للمرحلة، وصحيــح أن العصا التي يمكن 
أن نجيــد التشــبث بهــا مــن المنتصــف قــد تجعلنــا أكثــر حكمــة فــي مواجهــة 
فيــروس قابــل للتحــول والتحــور كل يوم وربما كل ســاعة، واألكيــد أنه رغم 
ثــورة اللقاحــات ورغم تلقيح أكثر من نصف المجتمع البحريني مع المقيمين 
طبًعــا إال أن األعــداد ال تخجــل، والفيــروس ال يهــدأ، واإلصابــات ال تتراجــع، 
يقولــون إنــه اللقــاح الذي لــم يعد ُيجدي نفًعا، وإنه النــوع الذي نقبل األخذ به 
عندما نوافق على التطعيم بأي من التشــكيلة اللقاحية المتاحة، لكنني أقول 
إنه التســييس للقاحات، التســييس للجائحة، والتســييس ربما للبروتوكوالت 

العالجية.
هذه هي المشــكلة وهذا هو مربط الفرس، إقحام األيديولوجيات والمصالح 
واالصطفافات في حوزة جائحة ال تفهم في السياسة وإصدار أحكام مسبقة 
علــى لقاحــات بعينها ونحــن في ِحلٍّ بل وفي عجالة من أمرنا بحيث ال ندري 
أو نــدرك إذا مــا كان هــذا اللقاح أكثر نجاعة مــن ذاك، أم إن اللقاحات جميعها 

متساوية الرؤوس وأن “فوق كل ذي علم عليم”.
بالتأكيد أننا نعيش أزمة، وأن المملكة في سبيلها إلى انفتاح أكثر مع السماح 
بعبور جســر الملك فهد بعد نحو الســنة من اإلغالق، بالتأكيد أن فتح الجســر 
نعمــة، وقــرار البــد وأن نرفــع لــه القبعــات، لكــن فــي جميــع األحــوال البــد أن 
تتضاعــف إجــراءات االحتراز، أن نتقن آليات وأحكام التباعد االجتماعي، أن 
تكــون الكمامــات حجــر زاوية في اتقان آليات الوقايــة، وأن تكون المطهرات 
فــي متنــاول اليد أينما حللنا وأينما كنــا، وأن يكون التباعد االجتماعي داخل 

البيوت في العيد السعيد قاب قوسين أو أدنى من الجميع.
حتــى يكــون العيــد عيدين، وحتى ال تصبح الجائحة أكبر من إرادة اإلنســان، 
وحتــى يصبــح لدينــا اليد الطولى في تلك المعركة الشرســة الطويلة، البد أن 
نكون على قلب رجل واحد، أن يكون المواطن متفًقا مع أخيه المواطن ومع 
ضيفــه المقيــم، وأن تصبــح آليــات المواجهــة فــرض عين وليســت ترًفــا، وأن 
يكون التباعد حماية من أجل غٍد أفضل وليست من قبيل إسداء النصح لمن 
يرفضــون النصيحــة، أو إبــداء الرأي اآلخر، لمن ال يكترثــون بالرأي اآلخر، أن 
نكون على مستوى المسئولية، وأن نفهم في ثقافة التراحم بالتباعد والتآلف 

بالتعاضد، والتكاتف باالتفاق على كلمة سواء، وكل عام وأنتم بألف خير.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يجري اتصاال مرئيا مع رجال الحرس الملكي بعد الوصول لقمة إفرستد. عبداهلل الحواج

جميلة السلمان، أمين عبدالله

“الداخلية” تشدد على مواصلة االلتزام باإلجراءات االحترازية
التباعد على  للحفاظ  ــراء  إجـ آالف  و9  ــام...  ــم ك مخالفة  ــف  أل  76

شـــددت مديريات الشرطة واإلدارات 
األمنية المعنية بجهود تعزيز االلتزام 
للحـــد مـــن  باإلجـــراءات االحترازيـــة 
انتشـــار فيـــروس كورونا علـــى أهمية 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  مواصلـــة 
الفريـــق  أقرهـــا  التـــي  االحترازيـــة 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الطبـــي  الوطنـــي 
الفيروس وعدم التهاون في تطبيقها، 
خصوًصـــا خـــالل إجـــازة عيـــد الفطـــر 
المبـــارك، إذ يجـــب تجنـــب التجمعات 
العائليـــة التـــي تعتبر من أبرز أســـباب 
انتشـــار الفيـــروس واقتصارهـــا علـــى 
أفـــراد األســـرة الواحـــدة فـــي المنزل، 
وتبادل التهنئـــة عبر االتصال الهاتفي 
أو عبر وســـائل التواصل االجتماعي، 
باإلضافـــة للحرص علـــى اتخاذ جميع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة خالل الفترة 
المقبلة التي تشـــهد اســـتئناف العديد 
مـــن األنشـــطة التجاريـــة والترفيهية 
والفعاليـــات، إذ إن الـــروح المســـؤولة 
والواعية من أبرز أســـباب النجاح في 
التعامل مع الفيـــروس والوصول إلى 
األهداف المنشودة وتجاوز الجائحة.

وخـــالل األســـبوع الماضـــي، واصلت 
مديريـــات الشـــرطة فـــي المحافظات 
واتخـــاذ  التوعويـــة  حمالتهـــا  األربـــع 
حيـــال  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
المخالفين لإلجراءات االحترازية من 
خالل وجودها في مختلف المناطق، 
إذ قامـــت مديرية شـــرطة المحافظة 
الشـــمالية بـ 14 حملة توعوية، ورصد 
كمامـــة  لبـــس  عـــدم  مخالفـــة   254
الوجه فـــي األماكن العامة والمحالت 
التجارية، واتخاذ 9 إجراءات للحفاظ 

على معايير التباعد االجتماعي.
كما قامـــت مديرية شـــرطة محافظة 
توعويـــة،  حملـــة   173 بــــ  العاصمـــة 
ورصد 420 مخالفة عدم لبس كمامة 
الوجـــه، واتخـــاذ 11 إجـــراء للحفـــاظ 

على معايير التباعد االجتماعي.
شـــرطة  مديريـــة  رصـــدت  وبدورهـــا 
محافظـــة المحـــرق 99 مخالفـــة عدم 
لبـــس كمامة الوجه، والقيام 31 حملة 

توعوية.
كما قامت مديرية شـــرطة المحافظة 
الجنوبية بـ 23 حملة توعوية، ورصد 
17 مخالفـــة عدم لبـــس كمامة الوجه، 
واتخـــاذ 5 إجـــراءات للحفـــاظ علـــى 

معايير التباعد االجتماعي.
مـــن جانبهـــا، قامـــت إدارة العمليـــات 
 157 بتحريـــر  العـــام  األمـــن  برئاســـة 

مخالفـــة عـــدم ارتـــداء كمامـــة الوجه 
فـــي األماكـــن العامة، ضمـــن جهودها 
فـــي دعـــم الجهـــود المبذولـــة لتعزيـــز 
اإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائيـــة مـــن 
فيـــروس كورونـــا، كمـــا قامـــت إدارة 
النجـــدة  دوريـــات  بنشـــر  العمليـــات 
فـــي مختلف مناطـــق المملكـــة للقيام 
بدورهـــا وضمـــان ســـرعة االســـتجابة 

عند تلقي أي بالغ.
وتؤكد مديريات الشـــرطة واإلدارات 
المعنية أنها مستمرة في أداء واجبها 
فـــي الحد من انتشـــار الفيـــروس منذ 
بـــدء الجائحة، إذ بلـــغ المجموع العام 
لبـــس  لعـــدم  المرصـــودة  للمخالفـــات 
كمامـــة الوجـــه فـــي األماكـــن العامـــة 
75911 مخالفـــة، وتـــم اتخـــاذ 9123 
إجراء للحفـــاظ على معاييـــر التباعد 
االجتماعـــي، والقيـــام بـــــ 9771 حملة 

توعوية.

وخالل األسبوع الماضي كذلك تلقى 
مركـــز اإلســـعاف الوطنـــي 912 بالًغـــا 
خاًصـــا بفيـــروس كورونا، إذ باشـــرها 
اإلجـــراءات  واتخـــذ  لهـــا  واســـتجاب 
الالزمـــة عن طريق فريـــق متخصص 
ومؤهـــل للتعامـــل مـــع هـــذه الحاالت، 
وبلـــغ المجمـــوع الكلـــي للبالغات منذ 
 12107 اآلن  إلـــى  الجائحـــة  بدايـــة 

بالغات.
مـــن جانبها، قامـــت إدارة النقل خالل 
األســـبوع الماضي بتحريك 657 آلية 
شملت نقل 1518 حالة، بما مجموعه 
33834 حركـــة، و95487 حالـــة منـــذ 

بداية الجائحة.
مـــن جهة أخرى، تقـــوم اإلدارة العامة 
للدفاع المدني بدور كبير ومهم للحد 
من انتشـــار هـــذا الفيـــروس، إذ نفذت 
وتعقيـــم  تطهيـــر  عمليـــات   284306
مختلفة للمباني والمنشآت الحكومية 

وغيرهـــا،  والطرقـــات  والشـــوارع 
وأشـــرفت على 1906 عمليات تطهير 
وتعقيم شـــارك فيها المتطوعون، كما 
تم تدريب 1230 شـــخًصا من الكوادر 
المســـاجد،  لتعقيـــم  والمتطوعيـــن 
وتنفيذ 107 عمليـــات تطهير وتعقيم 
التنظيـــف،  شـــركات  مـــع  بالتعـــاون 
كمـــا أنها مســـتمرة في عقـــد الدورات 
التدريبيـــة بشـــأن الطـــرق الصحيحـــة 
لتنفيـــذ عمليـــات التطهيـــر والتعقيـــم 
االحتـــرازي فـــي المبانـــي والمنشـــآت 

الحكومية وأماكن العمل.
وبلغ عدد من شارك في الدورات التي 
نظمهـــا الدفاع المدني 1180 شـــخًصا 
من المؤسســـات والشـــركات الخاصة، 
و1051 شـــخًصا من مختلف الجهات 
الحكوميـــة، فيما بلغ عدد المتطوعين 
منذ شـــهر مارس العام الماضي 6134 

متطوًعا.

المنامة - وزارة الداخلية
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المنامة - بنا المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

كراتشي - بنا

أعلنـــت وزارة العـــدل والشـــؤون 
اإلسالمية واألوقاف أنه في إطار 
المتابعة المستمرة التي يقوم بها 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي حرًصا 
العامـــة وســـالمة  الصحـــة  علـــى 
الجميـــع، فقد تبين مخالفة ثالثة 
مســـاجد لإلجـــراءات االحترازية 

الصحية لصالة العيد.
ونظرا لتراخي القائمين على هذه 
المســـاجد في تنفيـــذ اإلجراءات 
االحترازيـــة، فقد قـــررت الوزارة 
بعد التنســـيق مع الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
غلـــق المســـاجد الثالثـــة الواقعة 
فـــي محافظـــة العاصمـــة بشـــكل 
مؤقـــت لمـــدة أســـبوعين؛ حتـــى 
تتمكن الفـــرق المعنية من القيام 
بعمليـــة تتبـــع المخالطين وكذلك 
القيـــام بعمليـــة التعقيـــم والتأكد 

من اتخاذ اإلجراءات االحترازية 
بشـــكل صحيـــح ووضعها موضع 

التنفيذ.
وتهيـــب وزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف بالجميـــع 
وخاصة القائمين على المســـاجد 
باالشـــتراطات  التـــام  بااللتـــزام 
واإلجـــراءات  الصحيـــة 
االحترازية؛ حفاظا على ســـالمة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  صحـــة 
من منطلـــق المســـؤولية الدينية 

والوطنية.

أعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية 
في وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عـــن رفع الحظر 
عـــن صيـــد ســـرطان البحـــر )القبقـــب(، 
بـــدءا من أمـــس. واســـتمر الحظر لمدة 
شـــهرين بـــدًءا مـــن 15 مـــارس ولغاية 
15 مايو، تنفيًذا للقرار رقم )52( لســـنة 
2016 بشـــأن حظـــر صيـــد أو تداول أو 
بيع سرطان البحر الذي صدر عن وزير 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عصام خلف. وأشارت الوكالة 
إلى أن قرار حظر صيد أو بيع “القبقب” 
جـــاء حرصا على وقف عمليات الصيد 
في فترة التكاثر من أجل الحفاظ على 
الثـــروة البحريـــة والتنـــوع البيولوجي 
فـــي المياه اإلقليميـــة لمملكة البحرين، 
ولفتت إلـــى أن الفرق التابعة لها كانت 
تقوم بتفتيش مســـتمر على األســـواق 
للتأكـــد مـــن االلتـــزام بقـــرار حظر صيد 

صيـــد  حظـــر  قـــرار  ونـــص  القبقـــب. 
“القبقـــب” فـــي مادتـــه األولـــى على أنه 
“يحظر صيد ســـرطان البحـــر )القبقب( 
في الميـــاه اإلقليمية لمملكـــة البحرين 
اعتبـــاًرا من 15 مارس ولغاية 15 مايو 
مـــن كل عـــام، كما يحظر وجود شـــباك 
أو أدوات أو آالت أو أية وســـيلة لصيد 
ســـرطان البحـــر علـــى ظهـــر القـــوارب 
فـــي المناطق المحددة لصيد ســـرطان 
البحـــر، وكذلـــك مناطق رســـو القوارب 
إذا كان الغـــرض مـــن وجودهـــا صيـــد 
ســـرطان البحـــر خـــالل فتـــرة ســـريان 
الحظـــر”. وأكـــدت المـــادة الثالثـــة مـــن 
القـــرار أنه يعاقب كل مـــن يخالف هذا 
القرار بالعقوبات المنصوص عليها في 
المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2002 
بشـــأن تنظيم صيد واستغالل وحماية 

الثروة البحرية.

ســـلم القنصل العام لمملكة البحرين 
في كراتشي ياســـر عجالن الحدي، 
شـــحنة معـــدات طبيـــة وأكســـجين 
مقدمـــة مـــن مملكـــة البحريـــن إلـــى 
اإلســـالمية،  باكســـتان  جمهوريـــة 
الجانـــب  عـــن  ممثـــالً  تســـلمها 
الباكســـتاني قائد المنطقة للشـــؤون 

ظفـــر  الركـــن  اللـــواء  اللوجيســـتة 
إقبال.

وتأتـــي الخطـــوة دعًمـــا مـــن مملكة 
باكســـتان  لجمهوريـــة  البحريـــن 
الظـــرف  فـــي مواجهـــة  اإلســـالمية 
الصحـــي االســـتثنائي الـــذي تمر به 

جراء جائحة كورونا )كوفيد 19(.

غلق 3 مساجد مخالفة لمدة أسبوعين رفع الحظر عن صيد وبيع  “القبقب”

البحرين تسلم معدات طبية وأكسجين إلى باكستان

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

أعلـــن هيئة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
فتح أبواب متحـــف البحرين الوطني 
مجانـــا للجمهور مـــن الفترة مـــن بدءا 
اليوم الموافق 16 وحتى 21 من مايو 
2021، ضمـــن احتفائها باليوم العالمي 
للمتاحـــف، الـــذي تحتفـــل بـــه أكثر من 
129 دولـــة عبر قرابـــة 32 ألف متحف 

حول العالم.
وتأتي المبادرة بهدف التوعية بأهمية 
المتاحـــف ودورهـــا في الحفـــاظ على 
اإلرث اإلنســـاني والحضاري لألوطان. 
ويمكن للجمهـــور االطالع على تاريخ 
مملكـــة البحريـــن فـــي قاعـــات كقاعـــة 
دلمـــون وقاعـــة المدافن التـــي تعكس 
غنـــى اإلرث الثقافي المـــادي للمملكة، 
كمـــا يمكـــن االطـــالع علـــى مقتنيـــات 
مـــن حقـــب تاريخيـــة أخـــرى، إضافـــة 
إلـــى زيـــارة قاعـــة التقاليد التـــي تقّدم 
للزائـــر فكـــرة عن التـــراث الثقافي غير 
المادي وعادات وتقاليـــد المملكة. كما 
يســـتضيف المتحف المعرض المؤقت 
“في أعمـــاق العصر الجوراســـي” الذي 
ينظمـــه متحـــف التاريـــخ الطبيعـــي - 
لنـــدن بدعـــم مـــن المجلـــس الثقافـــي 

البريطاني.
ويفتح متحف البحرين الوطني حالًيا 
أبوابـــه مـــن الســـاعة 9 صباًحـــا وحتى 
8 مســـاًء، يومًيا ما عدا أيـــام الثالثاء. 

ومـــن أجل ســـالمة المجتمـــع والتزاًما 
أقرتهـــا  التـــي  الصحيـــة  باإلجـــراءات 
انتشـــار  لمكافحـــة  البحريـــن  مملكـــة 
فـــإن   ،)19 )كوفيـــد  فيـــروس كورونـــا 
الزيـــارة للمتحـــف ســـتكون مقتصـــرة 
على الحاصلين على جرعتي التطعيم 
ومرور أســـبوعين على آخر جرعة لهم 
حســـب كل تطعيـــم، إذ ســـيطلب مـــن 
الـــزوار إبـــراز شـــهادة التطعيـــم أو رمز 
الـــدرع األخضـــر فـــي تطبيـــق “مجتمع 
واعي”، كذلـــك المتعافين من فيروس 
كورونـــا مـــع إبـــراز مـــا يثبت ذلـــك عبر 
تطبيـــق مجتمـــع واعي ومـــن هم دون 
الــــ 18 عاًما الذين هـــم بصحبة أولياء 
أمورهـــم المتطعميـــن. كذلك ســـيكون 
على الـــزوار االلتزام بارتـــداء الكمامة 
فـــي جميـــع األوقـــات والحفـــاظ علـــى 

مسافة التباعد االجتماعي اآلمنة.
يشـــار إلـــى أن العالـــم يحتفـــل ســـنوًيا 
العالمـــي  بـ”اليـــوم   1977 العـــام  ومنـــذ 
للمتاحـــف”، بهـــدف إلقاء الضـــوء على 
دور المتاحف كمراكز للتنمية الثقافية، 
فالمتاحف عدا عن كونها تعرض دالئل 
ماديـــة قّيمـــة علـــى حضـــارات األرض 
وتاريخهـــا، تســـهم بشـــكٍل فاعـــٍل فـــي 
مـــد جســـوٍر بيـــن الشـــعوب والثقافات 
المختلفـــة حـــول العالم، وتفتـــح آفاًقا 

جديدة لمعرفة اآلخر.

إعفاء زوار المتحف من الرسوم من 16 إلى 21 مايو

“القيصرية” يوثق لفترة كان اللؤلؤ فيها عصب االقتصاد
مـــي بنـــت محمـــد: نواصـــل تحقيـــق المنجـــز الثقافـــي فـــي “مســـار اللؤلـــؤ”

شـــهدت مدينـــة المحـــرق مســـاء أمـــس 
الواقـــع  القيصريـــة”  “ســـوق  افتتـــاح 
ضمـــن موقع “مســـار اللؤلؤ: شـــاهد على 
اقتصـــاد جزيـــرة” فـــي مدينـــة المحـــرق 
والمســـجل علـــى قائمة التـــراث العالمي 
لمنظمة األمـــم المتحـــدة للتربية والعلم 
والثقافـــة )يونيســـكو(، بحضـــور المديـــر 
العـــام للثقافـــة والفنون بهيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار الشـــيخة هال بنت محمد 
آل خليفـــة، إضافـــة إلى وجـــود عدد من 
القائميـــن علـــى المحـــالت فـــي الســـوق 
والمهتمين بالشـــأن الثقافـــي في مملكة 

البحرين. 
وبهـــذه المناســـبة، قالـــت رئيســـة هيئـــة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مي 
بنـــت محمد آل خليفـــة “نواصل تحقيق 
فـــي مشـــروع مســـار  الثقافـــي  المنجـــز 
اللؤلـــؤ هذا العـــام، وأنظارنـــا تتجه نحو 
اســـتكماله هذا العام.. ســـوق القيصرية 
تعـــد من أهم أجزاء موقع مســـار اللؤلؤ، 
المـــادي  التـــراث  غنـــى  تعكـــس  فهـــي 
وتوثـــق  المحـــرق  لمدينـــة  والمعمـــاري 
لفتـــرة كان اللؤلـــؤ فيها عصـــب اقتصاد 
البحرين، وستعمل السوق على االرتقاء 

بالمجتمع المحلـــي وتعزز جهود التنمية 
المستدامة في المدينة”.

وتقام فعالية افتتاح “ســـوق القيصرية” 
علـــى مـــدى يومـــي 15 و16 مـــن الشـــهر 
الجـــاري، وهـــي مفتوحـــة للجمهـــور من 
الســـاعة 4 وحتى 9 مســـاء. وتعد سوق 
القيصريـــة إحـــدى أقـــدم مناطق ســـوق 
المحرق. وكان للســـوق دور أســـاس في 
تشـــكيل اقتصـــاد اللؤلـــؤ فـــي البحرين، 
حيث كانت تشـــهد صفقات شـــراء وبيع 
اللؤلؤ واستالم وتخزين األخشاب التي 
اســـتخدمت فـــي بنـــاء أســـاطيل ســـفن 
صيـــد اللؤلـــؤ. وتضـــم الســـوق 5 مبـــان 

تاريخية تقـــع ضمن موقع مســـار اللؤلؤ 
من بينها محالت ودكاكين سيادي التي 
تمثل نمـــاذج معمارية للمتاجر الصغيرة 

التي كان يتكون منها معظم السوق.
ضمـــن  القيصريـــة  ســـوق  وتتضمـــن 
المشروع الحالي لهيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار، محـــالت تجاريـــة معاصرة قام 
هولتـــروب،  آن  اســـتوديو  بتصميمهـــا 
تجاريـــة  عالمـــات  المتاجـــر  وتعـــرض 
إلـــى  إضافـــة  والمجوهـــرات،  لألزيـــاء 
احتوائهـــا علـــى المقاهـــي وغيرهـــا مـــن 
المحـــالت فـــي قلـــب الســـوق. مـــن بين 
العالمات التجارية والمحالت في سوق 

القيصرية: كايا، هال كيكسو، مجوهرات 
بـــاي نيتشـــر،  أمـــل الماجـــد، بيســـيكس 
تاينـــي أوم،  يـــال حبيبـــي، ڤـــي. ديزاينز،  
مهيـــري بويـــل، أومني للعناية بالبشـــرة، 
قرطـــاس، آيســـد، كـــب كريم، ماســـا، آي 
كـــي إس، آيالنـــدرز، عايشـــة،  ترينيتاي، 
زيلونـــا، أيادي اإلغاثيـــة، كاال ديزاين مع 

بريتي رانا.
يذكر أن موقع “مسار اللؤلؤ: شاهد على 
اقتصاد جزيرة” هـــو ثاني مواقع مملكة 
البحريـــن المســـجلة على قائمـــة التراث 
ويمتـــد  اليونيســـكو،  لمنظمـــة  العالمـــي 
مـــا بيـــن شـــاطئ قلعـــة بوماهـــر جنوب 
المحـــرق، وصـــواًل إلى مجلس ومســـجد 

سيادي في قلب المدينة التاريخية.
ويربط هذا المسار العديد من المكونات 
الحضريـــة التـــي تحكـــي وتشـــرح قصة 
صيد وتجارة اللؤلؤ في مملكة البحرين، 
وهـــي عبارة عن 16 مبنى أثرًيا تاريخًيا 
هـــذا  العامـــة،  الســـاحات  مـــن  والعديـــد 
إضافـــة إلى مركـــز الـــزوار الرئيس الذي 
يحتضـــن فـــي تصميمه الداخلـــي البقايا 
األثريـــة لعمارة يوســـف بـــن عبدالرحمن 
فخـــرو التاريخيـــة، التي تـــم بناؤها في 

ثالثينات القرن العشرين.

 المدير العام للثقافة والفنون في افتتاح سوق القيصرية

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المؤسسة العامة لجسر الملك

اعلنـــت المؤسســـة العامـــة لجســـر الملك 
فهد اكتمال اســـتعدادات جميع اإلدارات 
بالمملكتيـــن الســـتقبال المســـافرين عبـــر 
المنفـــذ الحـــدودي الرابـــط بيـــن مملكتي 
الســـعودية والبحريـــن ، مؤكـــدة االنتهاء 
خطـــة  ضمـــن  التجهيـــزات  كافـــة  مـــن 
تطويرية شاملة بدأت منذ فترة التوقف 
المتزامنـــة مع جائحة كورونـــا وتضمنت 
تحسينات وتوسعات وإعادة تهيئة كافة 
مناطق اإلجراءات بالتنسيق مع الجهات 

العاملة بالمملكتين .
االســـتعدادات  هـــذه  تكثيـــف  ويأتـــي 
االلحاقـــي  البيـــان  صـــدور  مـــع  تزامنـــا 
بالمملكـــة العربية الســـعودية برفع تعليق 
الســـفر للمواطنيـــن وفتح المنافـــذ البرية 
والجويـــة والبحرية بشـــكل كامل ابتداء 

من 5 شوال القادم .
 وثمن الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة 
لجسر الملك فهد  عماد المحيسن حرص 

قيادتي المملكتين على صحة مواطنيها 
واتخاذهـــا كافة اإلجـــراءات االحترازية 
التـــي تحفظ ســـالمتهم في ظـــل جائحة 
كورونـــا، مبينـــا أن قـــرار الســـماح بعـــودة 
الســـفر بيـــن البلدين سيســـاهم في عودة 
وتعزيـــز  االجتماعيـــة  الروابـــط  وشـــائج 

الحركة االقتصادية في المملكتين. 
توقـــف  فتـــرة  أن  المحيســـن  وأوضـــح 
الســـفر بســـبب جائحـــة كورونـــا شـــهدت 
إنجـــاز الكثيـــر مـــن المشـــاريع الخدميـــة 
بالجانبيـــن الســـعودي والبحرينـــي ضمن 
خطـــة تنســـيقية مـــع مختلـــف اإلدارات 
إلتمـــام  النجـــاح  شـــركاء  مـــن  المعنيـــة 
الخطة التطويرية التي تصب في خدمة 
المســـتفيدين والمســـافرين بين البلدين ، 
مضيفا أن المؤسسة تهدف دائما لتقديم 
المطلـــوب  والدعـــم  التســـهيالت  كامـــل 
لجميـــع اإلدارات العاملـــة بكامل طاقاتها 
حتـــى تـــؤدي أعمالها بالصـــورة المطلوبة 
التـــي تســـاهم فـــي رفـــع معـــدالت التميز 

العملـــي مـــع تحقيـــق مزيدا مـــن معدالت 
العبـــور وفعالية وســـرعة إنهاء إجراءات 

المسافرين في ذات الوقت. 
كما أكد المحيســـن بأنـــه من خالل اعمال 
التنســـيق المكثفة مع اإلدارات المختصة 
درجـــات  رفـــع  ســـيتم  بأنـــه  بالمملكتيـــن 
االســـتعداد الـــى الدرجـــة القصـــوى مـــن 
خالل فتح كافة المســـارات، كما ســـتقوم 
المملكتيـــن  فـــي  المختصـــة  الجهـــات 
الســـعودي والبحرينـــي بتطبيـــق األنظمة 
مـــن  عليهـــا  المنصـــوص  واالشـــتراطات 
الجهـــات الصحيـــة بالمملكتيـــن لمغـــادرة 
وقدوم المسافرين، حيث يقتصر السماح 
بمغادرة السعودية لمن يظهر لديهم حالة 
محصـــن او متعاف بحســـب ما يظهر في 
تطبيـــق )توكلنا( او شـــهادة تأمين خاصة 

بكورونا لمن هم دون سن 18 سنة.
 كما يتطلب للقادمين الى مملكة البحرين 
الصحيـــة  التطبيقـــات  مـــن  أي  حمـــل 
المعتمدة بـــدول مجلس التعـــاون والتي 

تظهر حالة محصن او متعاف بحسب ما 
يظهر في تطبيـــق )توكلنا( او التطبيقات 
المعتمدة بدول المجلس، او حمل شهادة 
فحـــص كورونا بما ال يتجاوز مدتها )72( 

من وقت اخذ العينة. 
 فيما أوضح المحيسن أن الفريق الوطني 
»كورونـــا«  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
بمملكـــة البحرين حدد كافـــة اإلجراءات 
االحترازية للمســـافرين حيث أعلن إلغاء 
فحص فيروس كورونـــا »PCR« من أول 
أيـــام عيـــد الفطر المبـــارك عنـــد الوصول 
للمتطعمين والمتعافين من دول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليج  من خـــالل إبراز 
الشـــعار األخضر للمتطعمين والمتعافين 

في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم 
لفيروس »كورونا«، أو شـــهادات التطعيم 
والتعافـــي الصادرة مـــن وزارات الصحة 
بـــدول مجلـــس التعـــاون، دون الحاجـــة 
لتطبيـــق الحجر الصحـــي االحترازي، وال 
يســـري قرار إلغـــاء الفحص علـــى الفئات 
العمرية بين 17-6 سنة وغير المتطعمين 

وغير المتعافين.
 امـــا فيمـــا يتعلـــق للقادميـــن للســـعودية 
فإنـــه حاليًا ال يتطلب إجـــراءات إضافية 
بالنســـبة للســـعوديين مـــع وجـــوب حمل 
شهادة فحص كورونا للجنسيات األخرى 
بمـــا ال يتجاوز مدتهـــا )72( من وقت اخذ 
العينـــة او أي اشـــتراطات إضافيـــة يتـــم 

اضافتها من الجهات المختصة.
 وشـــدد المهندس المحيســـن على أهمية 
متابعـــة ما يصـــدر من الجهات الرســـمية 
بالمملكتيـــن فيمـــا يتعلق بـــأي تحديثات 
تتعلـــق باالشـــتراطات المطلوبة للدخول 
فـــي اي من المملكتين، مـــع أخذ الحيطة 

وااللتـــزام بجميـــع االحتـــرازات والقيـــود 
المفروضـــة مـــن المملكتيـــن، تفاديـــًا ألي 
إشـــكاليات أو صعوبـــات قـــد تواجههـــم، 
االشـــتراطات  هـــذه  تطبيـــق  أن  مؤكـــدا 
والتدابيـــر الوقائية يأتي لضمان ســـالمة 
ومقيميـــن  مواطنيـــن  مـــن  المســـافرين 
بمتابعـــة مـــن مختلـــف الجهـــات المعنيـــة 
كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي  مـــن  للحـــّد 
المســـتجد )كوفيـــد 19(، مؤكـــدا حـــرص 
إدارتهـــا  مجلـــس  بدعـــم  المؤسســـة 
وبالتعـــاون والتنســـيق الوثيـــق مع جميع 
الجهـــات العاملـــة بالمملكتيـــن علـــى بذل 
كل الجهـــود لتقديـــم كل مـــا مـــن شـــأنه 
خدمـــة المواطنين والمقيميـــن. وختاما، 
قدم المحيسن الشـــكر والتقدير لقيادتي 
المملكتيـــن على ما تجده المؤسســـة من 
دعـــم وتوجيـــه من ســـمو أميـــر المنطقة 
الشـــرقية وســـمو نائبـــه ووزيـــر الداخلية 
بمملكـــة البحرين وتعاون دائم من جميع 

االدارات العاملة بجسر الملك فهد.

للســفر مؤهلــون  ســاعة   72 يتجــاوز  ال   ”PCR“ لديهــم  ومــن  والمتعافــون  المحصنــون 

“الجسر”: جهوزية اإلدارات الستقبال المسافرين بين البحرين والسعودية

القائمون عليها لم 
يلتزموا باإلجراءات 

االحترازية
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والغترة  الثوب  بارتداء  المطار  في  األجــرة  ســواق  بإلزام  يطالب   ”^“ بندوة  بوحمود 
النائــب محمــد  “البــاد”  بنــدوة  الرئيــس  المتحــدث  ^اســتعرض 
بوحمــود أهــم ما يواجهه هذا القطاع مــن تحديات وما يتوافر له من 
فرص مهمة ومكامن القصور في التشــريعات والقوانين الراعية لهذا 

القطاع والسبيل إلى معالجتها.
وأشار النائب إلى أن قطاع النقل يعد أحد 
القطاعـــات الداعمة لالقتصاد، مشـــيرا إلى 
أن الجائحة كانت الســـبب في تعطيل هذا 
النشـــاط الحيـــوي وأدت إلـــى توقف عمل 
كثيريـــن في هـــذا الجانـــب كانـــوا يعملون 
فيـــه فـــي ظل عـــدم وجـــود قانـــون لرصد 
علـــى  “الداخليـــن  ومنافســـة  المخالفـــات، 
هـــذه المهنة مـــن األجانب”، مبينـــا أن أكثر 
المتضررين هم سواق األجرة المواطنين.

ونـــوه بوحمود بـــأن اإلدارة العامة للمرور، 
ووزارة المواصـــالت واالتصـــاالت تقومان 

بمالحقة هـــؤالء األجانب، ولكن لحد اآلن 
إجـــراءات  أو  للعمليـــة  ال يوجـــد “ضبـــط” 
كافيـــة تـــؤدي الـــى منـــع هـــؤالء الســـواق 
األجانـــب من منافســـة العمالـــة البحرينية 
فـــي هـــذا المجال، ولقـــد تكلمنـــا كثيرا عن 
ضرورة تقنين منح الرخص، ولكن الوضع 
لـــم يتغير وأي شـــخص يســـتطيع الذهاب 
للمـــرور والحصـــول علـــى رخصـــة ويدخل 
السوق من غير رادع، ما كان أثره واضحا 
في انخفاض مكســـب ودخـــل البحرينيين 

من سوق سيارات األجرة.

وأشـــار إلـــى العمـــر االفتراضـــي لســـيارات 
الجهـــات  داعيـــا  ســـنة(،   15( األجـــرة 
المســـؤولة  لمراعاة المواطنيـــن، وأكثرهم 

مـــن المتقاعديـــن والذين يقومون بشـــراء 
الســـيارات من خالل األقســـاط والقروض، 
وأن تحديـــد عمر افتراضـــي يلحق الضرر 

بهم وبعوائلهم.
وتحدث عن ضرورة وجود قانون متكامل 
لتنظيـــم كل آليات هـــذه القضية، فمنذ 35 
عاما انطلقت الحافالت والشاحنات للعمل 
في جسر الملك فهد ولم يكن هناك قانون 
ينظـــم هذا العمل، مشـــيرا إلـــى أن القانون 
الوحيـــد والذي يعمل به هو قانون المرور، 
مردفا أن دورنا كســـلطة تشـــريعية حماية 
العاملين في هذا الحقل والذين يواجهون 

من خالل عملهم  تحديدات كبيرة. 
وأشـــار إلى أن اســـتخدام المترو مستقبال 
اســـتخدام  علـــى  كبيـــر  أثـــر  لـــه  ســـيكون 
ســـيارات األجـــرة، وأنـــه سيشـــكل ضـــررا 
لســـواق األجـــرة، مبينا أن الرقابـــة الحالية 
هـــي “ذر الرماد بالعيـــون” وغير كافية؛ ألن 
القطـــاع متضـــرر بســـبب دخـــول األجانب 

بكثرة في هذا المجال.
وأوضـــح أن الدولة قدمت خالل الجائحة 
دعمها، بينمـــا المتقاعد العامل في نشـــاط 
ســـيارات األجـــرة ال يملـــك إال راتبـــه الذي 
يتـــراوح ما بيـــن 300 و400 دينـــار ويدفع 
منـــه قســـط الســـيارة التـــي يعيـــش منهـــا، 
منتقـــدا وجود ســـيارات األجرة لشـــركات 
يديرهـــا  بحرينيـــة  ســـيارات  أو  أجنبيـــة 
أجانـــب في موقع مطـــار البحرين الدولي، 
بينمـــا مـــن المفتـــرض أن يشـــكل المطـــار 
أن  داعيـــا  للبحريـــن،  حضاريـــة  واجهـــة 
يكونـــوا ســـواق األجـــرة البحرينييـــن هـــم 
هـــذه الواجهة الحضارية، ومطالبا بارتداء 
الزي الشعبي لســـواق التاكسي؛ ألنهم أول 
مـــن يقابلهـــم زوار البحرين عنـــد دخولهم 

للمملكة.

المشاركون في ندوة “البالد”

الستثناء “التاكسي” البحريني من تحديد عمر افتراضي لسيارته

“كورونا” تعصف بالنقل البري... و“تمكين” طوق النجاة
المحافظـــة: 1434 ســـيارة أجـــرة بينهـــا 974 ألفـــراد و460 لشـــركات

علـــي  ســـيد  الزميـــل  ^أدار 
المحافظـــة نـــدوة صحيفـــة “البالد” 
التـــي تناولت أبـــرز تحديات “قطاع 
النقل” في البحرين، مســـتعرضا من 
خـــالل مقدمتـــه وأيضـــا مـــن خالل 
قدمهـــا  الـــذي  الثريـــة  المداخـــالت 
ضيوف الندوة مستقبل هذا القطاع 
المهـــم والمؤثـــر في دعـــم االقتصاد 
لمملكـــة  المســـتدامة  والتنميـــة 

البحرين.
وأكـــد المحافظـــة أن قطـــاع النقـــل 
البري يســـجل حضورا متميزا كأحد 
القطاعـــات الداعمة لسياســـة تنويع 
الدخل، وتحقيق الرؤية االقتصادية 
2030، موضحـــا  البحريـــن  لمملكـــة 
أن هـــذا القطاع، ولألســـف الشـــديد، 
أصيب بوعكة صحية خالل جائحة 
كورونـــا، إذ ســـاهمت الجائحـــة فـــي 

تعطيل النشاط السياحي.
وقال، بالرجوع إلى الميزانية العامة 
 2021 للعاميـــن  إقرارهـــا  تـــم  التـــي 
إيـــرادات  تقديـــرات  إن  و2022، 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  قطـــاع 

بلغـــت 100 مليـــون دينـــار للســـنتين 
تتجـــاوز  لـــم  حيـــن  فـــي  الماليتيـــن، 
مليـــون   57 المتكـــررة  مصروفاتهـــا 
 9 دينـــار، ومصروفـــات مشـــروعاتها 
مالييـــن دينـــار، الفتا إلى أنـــه ووفق 
اإلحصـــاءات المتوافـــرة لدينـــا يبلـــغ 
عدد ســـيارات األجرة 1434 ســـيارة، 
لألفـــراد،  أجـــرة  ســـيارة   974 بينهـــا 
علـــى  موزعـــة  أجـــرة  ســـيارة  و460 
شركات تخدم قطاع سيارات األجرة 

وأردف  الطلـــب.  تحـــت  واألجـــرة 
المحافظـــة أنه وفي خضـــم كل هذه 
وبرامـــج  توجـــه  هنـــاك  التحديـــات، 
ومشـــروعات حكوميـــة تســـعى إلـــى 
سرعة تعافي هذا القطاع، والنهوض 
بـــه؛ لتحقيـــق الخطة اإلســـتراتيجية 
الطموحة للنقل البري، مشيرا إلى أنه 
عند الحديث عـــن قطاع النقل البري 
يبرز دور وجهـــود وزارة المواصالت 
واالتصـــاالت كجهـــة راعيـــة ومنظمة 

القطـــاع،  هـــذا  علـــى  ومشـــرفة 
ومضطلعـــة بتحســـين جميع جوانب 
النقل البري في مملكة البحرين، مبينا 
أنـــه عندما نتحدث عن قطـــاع النقل 
البـــري البد من اإلشـــارة إلـــى الجهود 
الخليجيـــة فـــي هـــذا اإلطـــار، إذ يتم 
العمـــل على وضع نظام موحد للنقل.

واســـتعرض المحافظة الدور المهم 
الذي لعبـــه “تمكين” خالل الجائحة، 
إذ كان بمثابـــة طـــوق النجاة لجميع 
القطاعات من االنهيار عبر ما ساهم 
به من دعـــم لها، إذ يعد قطاع النقل 
البـــري من القطاعـــات التي تضررت 

كثيرا بفعل الجائحة.

عدد المتابعين

بلـــغ عـــدد مـــن تابـــع نـــدوة صحيفة 
“البالد” 446 متابعا، منهم 82 متابعا 
عبر “اليف أنســـتغرام”، و300 متابع 
فـــي موقع “البـــالد” اإللكتروني و41 
متابعـــا عبر “اليوتيوب”، و23 متابعا 

عبر منصة “زووم”.

وزيـــر  مستشـــار  ^اســـتعرض 
لشـــؤون  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
النقل البـــري عبدالرحمـــن الجناحي 
الـــوزارة  ومشـــروعات  خطـــط 
لتطوير وتنمية قطـــاع النقل البري، 
ومســـاعيها للتعافـــي الســـريع لهـــذا 
ميزانيـــات  مـــن  ونصيبـــه  القطـــاع، 

المشروعات واإليرادات.
وتابع المستشار جناحي أن البحرين 
مرتبطة في بعض القوانين الدولية 
الخاصـــة بالبيئـــة والمنـــاخ وغيرهـــا 
والتي تدفـــع الحكومة إلـــى تطبيق 

بعـــض اإلجـــراءات المحـــددة مثـــل 
العمـــر االفتراضـــي للمركبـــات، ومن 
خـــالل توقيع العديد مـــن االتفاقات 
للحفـــاظ علـــى البيئـــة التـــي الزمت 
البحرين بالعديد من االلتزامات في 

هذا الجانب.
وأشـــار إلى أن الوزارة وبتوجيهات 
مســـتمرة مـــن الوزيـــر كمـــال أحمـــد 
تدعـــو للتعاون مـــع الجميـــع إليجاد 
حلـــول لحـــل جميـــع المشـــاكل التي 

تواجـــه العامليـــن في هـــذا القطاع، 
وتعقـــد اجتماعـــات دوريـــة في هذا 
مـــع  اجتماعـــات  وتنظـــم  الجانـــب 
جهات أخرى كاإلدارة العامة للمرور 

وغيرها من الجهات.
أوضـــح الوزير أنه فـــي حالة وجود 
األجنبيـــة  العمالـــة  بشـــأن  قضايـــا 
أدلـــة  مـــن  فالبـــد  المرخصـــة،  غيـــر 
وبراهيـــن مثبتـــة، ال يدخـــل ضمنهـــا 
مـــن  المخالفيـــن  “الفيديـــو” إلحالـــة 
الجهـــات  إلـــى  األجنبيـــة  العمالـــة 
ـــا  المختصـــة، مؤكـــًدا أنـــه يتـــم حاليًّ

تطويـــر األجهزة واســـتخدام أجهزة 
ومتطـــورة  حديثـــة  إلكترونيـــة 
وضبطهـــا،  القضايـــا  هـــذه  لمتابعـــة 
منّوًها بأن ســـيارات األجرة سيكون 

لهـــا موقـــف مخصص فـــي محطات 
مشـــروع المتـــرو والقطـــار القادمـــة 
ولن ينتهـــي دورها من خالل وجود 

المترو أو القطار.

مستشـــار وزيـــر المواصـــات: الفيديـــو ليـــس دليـــا ضـــد الســـائق األجنبـــي المخالـــف

تحديد عمر افتراضي للسيارات بسبب االلتزام بقوانين بيئية

^تحـــّدث رئيـــس أول قســـم 
بــــ  العمـــالء  ودعـــم  الشـــراكات 
“تمكيـــن” أحمد جناحي عن كيفية 
اســـتفادة قطـــاع النقـــل البـــري من 
حزمـــة الدعم مـــن تمكيـــن “خالل 
الجائحـــة “ ومـــا الدور الـــذي يلعبه 
وتدريـــب  تأهيـــل  فـــي  “تمكيـــن” 
والعامليـــن  القطـــاع  هـــذا  ودعـــم 
فيـــه، قائـــاًل إن قطـــاع النقـــل هـــو 
مـــن القطاعـــات ذات األولوية في 
االقتصـــاد والتنميـــة وإن “تمكين” 
منذ يوم تأسيسه وهو مهتم بدعم 
هـــذا القطـــاع من خالل مشـــروعه 

في دعم تطوير األعمال.
وأوضح أن 140 مؤسسة تقّدمت 
للحصـــول علـــى هـــذا الدعـــم، وأن 
“تمكين” قام بدعم كل المؤسسات 
هـــذا  فـــي  الموجـــودة  الرســـمية 
البضائـــع  نقـــل  بشـــّقيه،  القطـــاع 
الـــذي واجـــه تحديات كبيـــرة كان 
لــــ “تمكيـــن” دور كبيـــر فـــي دعمه، 
األفـــراد  نقـــل  الثانـــي  والشـــق 
“تمكيـــن”  قـــدم  إذ  واالتحـــادات، 

خـــالل  مـــن  للمؤسســـات  دعًمـــا 
ســـيارات  دعـــم  محفظـــة  طرحـــه 
ودعـــم  أشـــهر   9 لمـــدة  األجـــرة 
توفيـــر  خـــالل  مـــن  المؤسســـات 
الجائحـــة،  فتـــرة  خـــالل  حلـــول 
ومســـاعدة الشـــباب الذيـــن دخلوا 
“تمكيـــن”  ومـــازال  القطـــاع،  هـــذا 
يعمل على العديد من المشروعات 
بالتعاون مع وزارة العمل لمواجهة 
التحديـــات باإلضافـــة إلـــى إطالق 
لالســـتراتيجية التـــي نعمـــل عليها 

ا للفترة 2021 - 2025. حاليًّ

140 مؤسسة نقل حصلت على 
دعم “تمكين” خالل 9 أشهر

محمد بوحمود

عبدالرحمن الجناحي

سيد علي المحافظة مديرا الندوة

أحمد جناحي

استخدام أجهزة إلكترونية حديثة ومتطورة 
لمتابعة السواق األجانب المخالفين

“بارك” للتاكسي بمحطات المترو والقطار
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رئيس رقابة نقل البضائع بـ “المواصالت”: إلزام من يدخل الميناء أن يكون مرّخصا 
^تحّدث رئيس رقابة وتفتيش ونقل البضائع 
وتأجير المركبات بـــوزارة المواصالت واالتصاالت 
راشد عتيق، عن جهود إدارة رقابة وتفتيش النقل 
البري، وتقييمها لمســـتوى أداء الشـــركات واألفراد 
العاملة في نشاط النقل البري خالل فترة الجائحة، 
وأبـــرز إحصائيـــات ونوعيـــة المخالفـــات التـــي تـــم 
رصدهـــا خالل الفترة الماضيـــة، وكيف تم التعامل 
معهـــا، قائـــالً، إن وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت 
التفتيشـــية علـــى  الحمـــالت  مـــن  بالعديـــد  قامـــت 
التراخيص والمرخصين وكانت آخر حملة تفتيش 

كبيرة في شـــهر نوفمبر الماضي فـــي ميناء خليفة 
بن سلمان حيث تم إلزام من يدخل إلى الميناء أن 

يكون مرّخًصا، ويمتلك نشاط حمل البضائع، مشيًرا 
إلـــى أن هذه الحمالت تســـاهم بمنـــع دخول العمالة 

األجنبيـــة إلى البحرين أو الســـيارات األجنبية التي 
تدخـــل إلى البحرين للنقل العام والذين يمارســـون 

النشاط من غير ترخيص.
وأشـــار عتيق إلى أنه تم العمل على تشـــكيل فريق 
مع المرور وشـــئون الجمارك مختـــص بمراقبة هذه 
الممارســـات، ثـــم يحول من يتـــم القبض عليهم من 
غير المرخصين إلى النيابة العامة ثم تحويلهم إلى 
القضاء وقد يتم الحكم عليهم بالترحيل من البالد 
حين إثبـــات عملهم ومزاولتهم للعمـــل بصورة غير 

شرعية.

ترحيل أجانب زاولوا مهنة النقل البري دون ترخيص

رئيس “سواق التاكسي”: منافسة شديدة من سيارات األجانب بالمطار
يســرقون رزقنا... وال لتوريث أو بيع الرخص... و95 % من الســواق متقاعدون

جمعيـــة  رئيـــس  ^تحـــدث 
محمـــد  العـــام  النقـــل  ســـواق 
ســـواق  واقـــع  حـــول  البربـــوري، 
األجـــرة خـــالل جائحـــة كورونـــا، 
مـــن  النشـــاط  هـــذا  يواجـــه  ومـــا 
تحديات، موضحا أن هناك بعض 
المعوقـــات التـــي تمنـــع المواطـــن 
من الحصول على رخصة، مبينا، 
لدينـــا عـــدد مـــن كبـــار الســـن مـــن 
ســـواق التكســـي والذين يرغبون 
فـــي إعطـــاء أوالدهـــم رخصهـــم، 
ولكن لم يتمكنوا من ذلك بســـبب 
رفض الـــوزارة، موضحـــا أن كبار 
الســـن مـــن ســـواق األجـــرة كانت 
جائحـــة كورونـــا مؤثـــرة عليهـــم 
جـــدا، وأن الـــوزارة غيـــر متعاونة 
معهـــم، وحاولنـــا كثيـــرا التواصل 
معهـــم  والجلـــوس  الـــوزارة  مـــع 
إليجـــاد حلـــول، ولكـــن مـــن غيـــر 
نتيجـــة ، وهم يطلبـــون من عندنا 

أن نســـلم أرقام الســـيارات للمزاد 
وهـــذه األرقـــام هي ملـــك لنا منذ 

سنين طويلة.
وتنـــاول فـــي حديثـــه المنافســـة 
الســـواق  قبـــل  مـــن  الشـــديدة 
األجانـــب من أصحاب الســـيارات 
الكبيـــرة وســـيارات األجـــرة التي 
يتعرضـــون لها في مطار البحرين 
الدولـــي، مبينـــا أن المطار مراقب 
األجانـــب  ان  يالحظـــوا  أفلـــم 
مطالبيـــن  أرزاقنـــا،  يســـرقون 
وزارة المواصـــالت بإيجـــاد حـــل 

لبيع وشـــراء الســـيارات خصوصا 
بعـــد توقف العمل بســـبب جائحة 
كورونـــا، وإن لم نتمكن بتســـديد 
مـــا علينـــا مـــن التزامـــات ســـواء 
التزامـــات  أو  شـــخصية  كانـــت 
أخرى، ونحن كلنا من المتقاعدين 
حيـــث تصـــل نســـبة المتقاعديـــن 
من ســـواق ســـيارات األجـــرة إلى 
الدعـــم  طلبنـــا  وعندمـــا   ،%  95
مـــن تمكيـــن منعتنـــا الـــوزارة من 
الحصـــول على الدعـــم من خالل 
بعثهـــا لرســـالة بأننـــا “متخلفـــون” 

وال يحـــق لنـــا الدعـــم، مردفـــا أن 
الوزارة تريد ســـحب الرقم، وهذا 
الرقـــم قمنـــا بشـــرائه مـــن أموالنا 
الخاصـــة، وتريد ان تجعل عملية 
بيـــع األرقام من خـــالل المزاد وال 
تنظـــر إلى حالنـــا أو رأينا في هذا 

الجانب.

المتعثرون لم 
يصلهم الدعم 
ونرفض إعطاء 
أرقامنا للمزاد

جمعيـــة  رئيـــس  ^تنـــاول 
النقـــل  مؤسســـات  أصحـــاب 
والمعـــدات الثقيلـــة والمواصالت 
أحمـــد ضيـــف أبـــرز مـــا يعتـــرض 
قطـــاع النقـــل والمواصـــالت مـــن 
فتـــرة  فـــي  الســـيما  تحديـــات، 
مشـــاكلنا  إن  قائـــال  الجائحـــة، 
هـــذا  فـــي  كثيـــرة  وتحدياتنـــا 
القطـــاع والبـــد أن نصـــل لحل مع 
الوافديـــن الذين يعملون في هذا 
القطاع وبأســـعار زهيـــدة وندعو 
الجهـــات المختصـــة إلـــى ســـرعة 
العمـــل إليجـــاد حـــل، معربـــا عـــن 
شكره لوزارة المواصالت على ما 
تقـــوم به من حمـــالت، منوها لقد 
خاطبنـــا الـــوزارة وهيئـــة تنظيـــم 
المـــرور  وإدارة  العمـــل  ســـوق 
لتشـــكيل لجنـــة للمخالفيـــن فـــي 

الميناء وكافة الشوارع.
وقال: فـــي البحرين 300 شـــركة 

شـــحن وكنـــا حتـــى الثمانينات ال 
نتجـــاوز 15، ولكـــن ال يزال مكان 
الفحص في إدارة المرور مثل ما 
كان عليـــه قبـــل 30 عاما وهذا ما 
يسبب تعطال في العمل في جسر 
الملك فهد، وألن فحص الشاحنة 
ال يتم بوقتها؛ لذلك ندعو المرور 
لفتـــح أكثر مـــن منطقـــة للفحص 

حتى ال نتأخر.

 مكان فحص “المرور” ال يستوعب 
300 شركة شحن ونتعطل بالجسر

راشد عتيق

محمد البربوري

 أحمد ضيف

لم نتمكن من 
تسديد االلتزامات 
بعد توقف العمل 

في فترة كورونا

تشكيل فريق مع 
“المرور” والجمارك 

لمراقبة غير 
المرخصين

حمالت تفتيشية على 
التراخيص والمرخصين 
وآخرها بميناء خليفة 

بن سلمان 

نائب رئيس لجنة النقل بـ “الغرفة”: االنتعاش بدأ يعود تدريجيا للقطاع
منافسة كبيرة من شركات نقل غير مرخصة يديرها األجانب

^استعرض نائب رئيس لجنة 
النقل والخدمات اللوجستية بغرفة 
خالـــد  البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة 
الدوســـري، فـــي مداخلتـــه تأثيرات 
جائحة كورونا على شـــركات النقل 
بيـــن  البضائـــع  ونقـــل  البحرينيـــة 
الحـــدود، والدور المهم الـــذي تلعبه 
الغرفة في ســـبيل تســـهيل عمليات 

النقل البري.
وســـلط الدوســـري الضوء على أبرز 
التحديـــات التـــي تواجـــه رواد هذا 
القطاع قائال، إن تداعيات الجائحة 
لـــم تطل فقـــط قطـــاع النقـــل وإنما 
كل القطاعـــات مجتمعة، مســـتدرًكا 
أن قطاع النقـــل لدينا لم يتأثر مثل 
الـــدول األخرى نظًرا لصغر مســـاحة 
هـــذا القطـــاع، فلقد شـــاهدنا العديد 

الـــدول األخـــرى ولـــد انشـــّلت  مـــن 
حركـــة التجارة فيها وشـــمل بدوره 

قطاع النقل.
وأوضـــح الدوســـري أن حركة النقل 

لم تعد كسابق عهدها بسبب جائحة 
كورونا، لكـــن القطاع بدأ باالنتعاش 
ـــا مـــن جديـــد، ولكـــن ال ننســـى  حاليًّ
هنا المنافســـة الكبيرة من الشركات 

غير الرســـمية وغير المرخصة التي 
تديرهـــا الجاليـــات األجنبيـــة والتي 
تشـــغل حّيًزا كبيًرا في هذا القطاع، 
لـــذا علـــى الجميـــع التكاتـــف لتنفيذ 
القانـــون ومالحقـــة هذه الشـــريحة، 
داعًيـــا جميـــع االطـــراف مـــن وزارة 
والغرفـــة  والداخليـــة  المواصـــالت 
لمواجهة هذه الظاهرة والعمل على 

إيجاد حلول سريع لها.

خالد الدوسري

على الجميع 
التكاتف لتنفيذ 

القانون ومالحقة 
المخالفين

منسق ندوة “البالد”: سيدعلي المحافظة «

التغطية: بدور المالكي «

إخراج وتنفيذ الملحق: قسم اإلنتاج الفني «

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، لبيبة فارس، محمد العصفور، عبدالجليل سلمان «

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 «

السكرتارية: سميرة المبروك «

فريق تغطية ندوة “^”

شـــركة  ممثـــل  ^اســـتعرض 
الوردي للنقليات في جمعية أصحاب 
مؤسســـات النقـــل والمعـــدات الثقيلة 
البونوظـــة،  فرحـــات  والمواصـــالت، 
النقـــل  قطـــاع  مشـــكالت وتحديـــات 
كثيـــرة  مشـــاكلنا  إن  قائـــال  البـــري، 
ومتشعبة والتحديدات أمامنا وأمام 
القطـــاع كبيرة؛ ألنه قطاع واســـع وله 
تأثير كبير في رفد االقتصاد الوطني 

واستدامته.
وأكد أن على المسؤولين العاملين في 

القطـــاع الحكومي والقطـــاع الخاص 
والجهـــات المعنية التعـــاون؛ من أجل 
وضع حلول حاســـمة لمشكالت عانى 
واليزال يعني منها العاملون في هذا 
القطـــاع مـــن المواطنيـــن ســـواء مـــن 
ســـائقي األجرة أو ســـيارات الشـــحن 
ولســـنين طويلـــة، ولكـــن وإلـــى اآلن 
لم نصـــل لحلـــول جذريـــة، مؤكدا أن 
الوضع أصبح بحاجة إلى حل ســـريع 

من أصحاب القرار.
يســـتطيع  كيـــف  البونوظـــة:  وقـــال 

ســـواق التاكســـي منافســـة األجانـــب 
الذيـــن يســـتغلون الوضـــع ويعملـــون 
بأسعار زهيدة جدا تجعلهم مطلوبين 
أكثـــر فـــي هـــذه الســـوق، معربـــا عـــن 
علـــى  المواصـــالت  لـــوزارة  شـــكره 
الحمالت التي تقوم بها مشددا، نحن 
بحاجة لمزيد من مثل هذه الحمالت 
فـــي كافة أماكـــن ومناطق وشـــوارع 

البحرين.
وأشار، ممثل شركة الوردي للنقليات 
في جمعية أصحاب مؤسسات النقل 

والمواصـــالت  الثقيلـــة  والمعـــدات 
فرحات البونوظة، لقد خاطبنا المرور 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  ووزارة 
وســـوق العمـــل وعـــددا مـــن الجهـــات 
المعنية والمســـؤولة وطالبنا بتشكيل 
لجنـــة خاصة مـــن كل هـــذه األطراف 
لهـــا دور مختـــص أو متعلـــق  يكـــون 
والضبـــط  التفتيـــش  الجانـــب  فـــي 
لـــكل المخالفيـــن للقوانيـــن، مشـــددا، 
ندعـــو المســـؤولين أال تكـــون حمالت 
التفتيـــش فقط في مينـــاء خليفة بن 

ســـلمان أو بعـــض األماكـــن المعروفة؛ 
مـــن  عـــدد  أكبـــر  ضبـــط  يتـــم  حتـــى 

المخالفيـــن في هذه المهنة وإحالتهم 
للجهات المختصة.

البونوظة يقترح تشـــكيل لجنة من “المرور” و ”المواصالت” و ”LMRA” لضبط المخالفين

لتعميم حمالت التفتيش وعدم اقتصارها بالميناء أو األماكن المعروفة

فرحات البونوظة

خفض التوسع في منح الرخص للعمالة األجنبية للعمل في نشاط سيارات  «
األجرة لئال يتأثر السائق البحريني.

زيادة إجراءات منع السواق األجانب المخالفين من منافسة العمالة  «
البحرينية.

مراعاة المواطنين المتقاعدين بموضوع تحديد العمر االفتراضي للسيارة. «

سن قانون لتنظيم نشاط الحافالت خصوصا التي تعبر جسر الملك فهد بدال  «
من خضوع النشاط لقانون المرور.

تعميم ارتداء الزي الشعبي لسواق األجرة بمنطقة المطار، وقصر وجودهم  «
على البحرينيين.

السماح بتوريث رخصة التاكسي من السائق كبير السن ألوالده. «

مطالبة اإلدارة العامة للمرور بفتح أكثر من منطقة لفحص الشاحنات تفاديا  «
لتأخر الحركة بجسر الملك فهد.

المطالبة بتعميم حمالت التفتيش بجميع  «
شوارع البحرين وعدم اقتصارها على ميناء 

خليفة بن سلمان أو األماكن المعروفة.

اقتراح تشكيل لجنة من وزارة المواصالت  «
واالتصاالت وهيئة تنظيم سوق العمل 

واإلدارة العامة للمرور لضبط المخالفين 
بنشاط النقل البري.

توصيات ندوة “^” للجهات المعنية
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قــدم عــدد مــن النــواب اقتراحــا بقانــون بتعديــل المــادة التاســعة مــن 
القانــون رقــم 18 لســنة 2006 بشــأن الضمان االجتماعــي يتضمن تعديل 
الحــد األدنى للمســاعدات االجتماعية الشــهرية لتصبــح 100 دينار للفرد 
الواحد و160 دينارا لألسرة المكونة من فردين، و50 دينارا لكل فرد من 

أفراد األسرة التي يزيد عددها عن ذلك.

قدمـــه  الـــذي  االقتـــراح  ويهـــدف 
كل مـــن النـــواب ســـيد فالح هاشـــم 
وعبدالنبـــي ســـلمان ويوســـف زينل 
وممدوح الصالح ومحمد العباســـي 
إلـــى توفيـــر ظـــروف حيـــاة أفضـــل 
لشريحة غير قليلة من أبناء الوطن 
وتحسين الوضع المادي والمعاشي 
لهم وتمكينهم من مواجهة موجات 
ارتفاع تكاليف المعيشـــة في جميع 
األمـــان  وتحقـــق  الحيـــاة  جوانـــب 
االقتصـــادي للمواطنيـــن مـــن هـــذه 
الفئـــة ووقاية المجتمـــع من أخطار 

الفاقة والعوز.
اإليضاحيـــة  المذكـــرة  فـــي  وورد 
لالقتـــراح بقانـــون تعديـــل المادة 9 
مـــن قانون 18 لســـنة 2006 كالتالي 
“ال يجـــوز فـــي جميـــع األحـــوال أن 
تقل المســـاعدة االجتماعية شـــهريا 
عن 100 دينار للفـــرد الواحد و160 
دينارا لألســـرة المكونـــة من فردين 
لـــكل فـــرد مـــن أفـــراد  و50 دينـــارا 
األسرة التي يزيد عددها عن ذلك”.
فيمـــا يتضمـــن االقتـــراح رفـــع مبلغ 
المســـاعدات الماليـــة التـــي تقدمهـــا 
إلـــى  االجتماعيـــة  التنميـــة  وزارة 
المســـتحقين لتلك المساعدات، بأن 
يســـتحق الفـــرد الواحـــد مبلـــغ 100 
دينار بداًل من 70 دينارا، و لألســـرة 
المكونة من شخصين 160 بدال من 
120 دينـــارا، ولـــكل فـــرد مـــن أفراد 
األســـرة التي يزيـــد عددها عن ذلك 

مبلغ 50 دينارا.
المصلحـــة  فـــي مقتضيـــات  وجـــاء 
العامـــة كما في المذكرة اإليضاحية 
لشـــريحة  مســـتقرة  حيـــاة  توفيـــر 
البحرينييـــن  واألفـــراد  األســـر  مـــن 
بكرامـــة  العيـــش  مـــن  وتمكينهـــم 
ومســـاعدتهم على تصريف شـــؤون 
حياتهم ومواجهة ارتفاع األســـعار، 
ووقايـــة المجتمع من إخطار الفاقة 
والعـــوز لعـــدم كفايـــة مـــا يقـــدم من 
مساعدات لتأمين متطلبات الحياة 
اليوميـــة، وتحقيق العجالة واألمان 
االقتصادي للمواطنين ممن هم في 

أمس الحاجة لها.
وذكـــر فـــي المالحظـــات القانونيـــة 
على االقتراح بقانـــون التي أعدتها 
لجنة الخدمات أن االقتراح بقانون 
يســـعى إلى رفـــع مبلغ المســـاعدات 
وزارة  تقدمهـــا  التـــي  االجتماعيـــة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
رقـــم  لقانـــون  طبقـــا  لمســـتحقيها 
الضمـــان  بشـــأن   2006 لســـنة   )18(
بموجـــب  والمعـــدل  االجتماعـــي 
 2013 لســـنة   )18( رقـــم  القانـــون 
لتكـــون 100 دينـــار للفـــرد الواحـــد، 
بدال من 70 دينارا المنصوص عليها 
فـــي المـــادة األصليـــة، و160 دينارا 
لألسرة المكونة من فردين، بدال من 
120 دينـــارا، و50 دينـــارا لـــكل فرد 
من أفراد األســـرة التي يزيد عددها 

عن اثنين بدال من 25 دينارا.
االقتـــراح  أن  الدارســـة  وأضافـــت 
التضامـــن  مبـــدأ  يؤكـــد  بقانـــون 
االجتماعي الذي نـــص عليه ميثاق 
العمـــل الوطنـــي فـــي الفصـــل األول 
األساســـية  بالمقومـــات  المعنـــون 
أن  إلـــى  يشـــير  والـــذي  للمجتمـــع، 

الضمـــان  تحقيـــق  تكفـــل  الدولـــة 
للمواطنيـــن  الـــالزم  االجتماعـــي 
العجـــز  أو  الشـــيخوخة  فـــي حالـــة 
عـــن العمـــل أو اليتـــم أو الترمـــل أو 
البطالـــة، كمـــا تؤمـــن لهـــم خدمـــات 
التأمين االجتماعي، وتؤمن الدولة 
الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات 
الصحيـــة التي تعزز أهداف الصحة 

للجميع.
بقانـــون  االقتـــراح  أن  وذكـــرت 
يتماشـــى مع ما أشـــار إليه دســـتور 

مملكة البحرين
في نـــص المادة )4( إلـــى أن “العدل 
أســـاس الحكم، والتعاون والتراحم 
المواطنيـــن،  بيـــن  وثقـــى  صلـــة 
واألمـــن  والمســـاواة  والحريـــة 
والتضامـــن  والعلـــم  والطمأنينـــة 
االجتماعـــي وتكافـــؤ الفـــرص بيـــن 
للمجتمـــع  دعامـــات  المواطنيـــن 
تكفلهـــا الدولة”، مبينـــا أن التضامن 
االجتماعي يعتبر من أهم الدعامات 

التي يقوم عليها المجتمع.
إلى جانب ما أكدته المادة )5( الفقرة 
)ج( مـــن دســـتور مملكـــة البحريـــن 
التي تشـــير إلـــى أنه “تكفـــل الدولة 
تحقيق الضمـــان االجتماعي الالزم 
للمواطنيـــن فـــي حالة الشـــيخوخة 
أو المـــرض أو العجـــز أو المـــرض أو 

اليتم أو الترمل أو البطالة”.

المذكرة االقتصادية

وجاء في مذكرة اقتصادية بشـــأن 
الحد األدنى للمعيشة الالزم لتوفير 
متطلبات الحياة األساســـية بمملكة 
عبـــدهللا  اعدهـــا  الـــذي  البحريـــن 
المـــادة  )3( مـــن  البنـــد  الصـــادق أن 
األولـــى من قانـــون رقم )18( لســـنة 
2006 بشـــأن الضمـــان االجتماعـــي 
يتضمن تعريف للضمان االجتماعي 
المســـاعدة  هـــو  أنـــه  أســـاس  علـــى 
االجتماعيـــة التـــي تقدمهـــا الدولـــة 
للمواطنيـــن مـــن أفـــراد وأســـر مـــن 
الفئـــات المنصـــوص عليهـــا في هذا 
القانـــون؛ بهـــدف مســـاعدتهم علـــى 
تأميـــن الحـــد األنـــى مـــن متطلبات 

الحياة األساسية.
وأشـــار الصـــادق إلـــى أن موضـــوع 
النقديـــة  االجتماعيـــة  المســـاعدات 
يدخـــل ضمن مـــا يســـمى بمكافحة 
الفقـــر أو العـــوز االجتماعـــي. ولقـــد 
درجـــت الـــدول بمختلـــف درجـــات 
مســـاعدات  تقديـــم  علـــى  تقدمهـــا 
اجتماعية نقدية للفئات المحرومة 
من الدخـــل الكافي في مجتمعاتها؛ 
مـــن  األدنـــى  الحـــد  توفيـــر  بقصـــد 

متطلبات الحياة األساسية.
وذكـــر أن الحـــد األدنـــى لمتطلبـــات 
طابـــع  ذات  األساســـية  الحيـــاة 
اجتماعـــي يتغيـــر حســـب مســـتوى 
المجتمـــع،  فـــي  الوطنـــي  الدخـــل 
وبالطبـــع حســـب ثقافتـــه وظروفه 
المنظمـــات  أن  كمـــا  االجتماعيـــة. 
الدوليـــة ومنها البنـــك الدولي يؤكد 
االجتماعيـــة  المســـاعدات  أهميـــة 
النقدية على أساس أنها توفر الحد 
األدنى لمتطلبات الحياة األساســـية 
لألســـر الفقيرة واألقل دخال حسب 
الظـــروف االقتصادية واالجتماعية 

للمجتمع.

كمية السلع

تعبيـــر  أن  إلـــى  الصـــادق  ولفـــت 
مجتمـــع  فـــي  المعيشـــة  مســـتوى 
معين إلـــى كمية الســـلع والخدمات 
التي يســـتطيع أفـــراد ذلك المجتمع 
المعيشـــة  مســـتوى  وأن  شـــراءها. 
يعتمد على كمية الســـلع والخدمات 
المســـتهلكة فـــي المجتمـــع، ســـواء 
كانـــت تلـــك الســـلع والخدمـــات تم 
إنتاجها محليا أو تم استيرادها من 

الخارج.
أن  إلـــى  المذكـــرة  فـــي  ويشـــير 
مســـتوى المعيشـــة بالمعنى الضيق 
إلى مســـتوى المعيشـــة المادي فيما 
يتعلق بكمية السلع والخدمات التي 
يســـتهلكها أفـــراد المجتمـــع ومنهـــا 
كميـــة ونوعيـــة الغذاء المســـتهلكة، 
وحجـــم ونوعيـــة الســـكن، وحجـــم 
ونوعيـــة المواصـــالت واالتصـــاالت 
مـــن ســـيارات ووســـائل مواصـــالت 
واتصـــاالت أخرى، وحجـــم ونوعية 
خدمـــات الصحـــة العامـــة المتاحة، 
وحجم ونوعية الخدمات العالجية 
المتوافرة، وحجم ونوعية خدمات 
التعليـــم، وحجـــم ونوعيـــة خدمات 

الترفيه وما نحو ذلك.
الســـلع  هـــذه  قيـــاس  ويمكـــن 
والخدمـــات مـــن خـــالل مـــا يســـمى 
بالناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي. وبيـــن 
انه يتم اســـتخدام متوسط نصيب 
الفـــرد من الناتـــج المحلي اإلجمالي 
باألســـعار الثابتـــة لقياس متوســـط 

مستوى المعيشة للفرد.
المعيشـــة  مســـتوى  أن  وبيـــن 
بالمعنـــى الواســـع يشـــمل باإلضافة 
إلـــى كمية الســـلع والخدمـــات التي 
المحلـــي  بالناتـــج  قياســـها  يمكـــن 
اإلجمالـــي خدمـــات أخـــرى ال يمكن 
المحلـــي  الناتـــج  ضمـــن  قياســـها 
المتعـــارف عليـــه حاليـــا  اإلجمالـــي 
مثل االســـتمتاع بالبيئة الخالية من 
التلوث، والشـــعور بالرضا، واألمان، 
والتســـامح، والســـعادة، وغيـــر ذلك 

من هذه الخدمات.
األدنـــى  الحـــد  مفهـــوم  أن  وتابـــع 
للمعيشـــة يمثـــل الحـــد األدنـــى مـــن 
اســـتهالك الســـلع والخدمات المشار 
التـــي تدخل ضمن عناصر مســـتوى 
المعيشـــة، ســـواء كان ذلك بالمعنى 

الضيق أو بالمعنى الواسع.
وأوضح الصـــادق أنه يمكن تعريف 
مفهوم الحد األنى للمعيشة بالمعنى 
المطلق أو بالمعنى النسبي. ويعتمد 
بالمعنـــى  للمعيشـــة  األدنـــى  الحـــد 
المطلـــق علـــى مفهـــوم ســـلة ثابتـــة 
المطلوبـــة  الســـلع والخدمـــات  مـــن 

لســـد متطلبـــات الحياة االساســـية. 
وبالتالـــي، فان أي أســـرة ذات دخل 
غير كاف لشـــراء متطلبـــات الحياة 

األساسية تقع تحت الحد األدنى.
وأردف أن مـــا يمثـــل الحـــد األدنـــى 
من المعيشـــة هو مفهوم ذات طابع 
ثقافـــة  حســـب  يتغيـــر  اجتماعـــي 
المجتمـــع والفتـــرة التاريخية. لهذا 
يفضـــل العديـــد مـــن االقتصادييـــن 
المتقدمـــة  الـــدول  فـــي  خصوصـــا 
الحـــد  بمفهـــوم  األخـــذ  والناشـــئة 
األدنـــى للمعيشـــة بالمعنى النســـبي 
وذلك على أســـاس نسبة معينة من 
مستوى المعيشة للمجتمع بالمعنى 
الضيـــق. وبالتالـــي، يتم اســـتخدام 
للمعيشـــة  األدنـــى  الحـــد  مفهـــوم 
باالعتماد على الموقع السبي لألسر 
من نسبة معينة من الدخل الوسيط 

في المجتمع.

القياس

ولفـــت الصـــادق إلـــى عـــدم وجـــود 
قانون حاليا يحدد خط الحد األدنى 
للمعيشـــة في مملكـــة البحرين، وأن 
تحديـــد الحـــد األدنـــى للمعيشـــة أو 
متطلبـــات الحيـــاة األساســـية فـــي 
إلـــى  يســـتند  أن  البـــد  مجتمـــع  أي 
إحصائيـــات دقيقـــة عـــن واقع حال 
نفقات ودخل األســـر الموجودة في 

ذلك المجتمع.
وقـــال إنـــه يتـــم عـــادة تحديـــد هذا 
الحيـــاة  لمتطلبـــات  األدنـــى  الحـــد 
األساســـية باالعتمـــاد على ما يطلق 
عليه “مســـح نفقات ودخل األســـر” 
وهـــو مـــا يتـــم إجـــراؤه فـــي مملكة 

البحرين كل عشر سنوات.
وبيـــن أنـــه تـــم إجـــراء آخـــر مســـح 
لنفقات ودخل األســـر بالبحرين في 
ســـنة 2014 - 2015. وتقدم بيانات 
هـــذا المســـح إمـــكان التوصـــل إلـــى 
وســـيط الدخـــل لألســـر البحرينية، 
ومـــن ثـــم يمكـــن احتســـاب نصـــف 
وســـيط الدخـــل علـــى أســـاس أنـــه 
يمثل مـــا يطلق عليه فـــي األدبيات 
االقتصادية بالحد األدنى للمعيشـــة 
االتحـــاد  لمعيـــار  وفقـــا  النســـبي 
األوروبـــي والعديـــد من الـــدول في 

العالم.
الوســـيط  مؤشـــر  أن  إلـــى  ولفـــت 
يختلـــف عـــن مؤشـــر المتوســـط، إذ 
يحدد الوســـيط الرقـــم الذي يفصل 
النصـــف األعلـــى مـــن عينـــة األســـر 
البحرينية عن النصف األقل بحيث 
يتســـاوى علـــى طرفـــه عـــدد القيـــم 
بعـــد ترتيبها تصاعديا، هو المؤشـــر 
اإلحصائـــي المتعـــارف اســـتخدامه 
دوليا في تحليل مســـوحات نفقات 
ودخـــل األســـر. إضافـــة إلـــى ذلـــك، 

ببيانـــات  االســـتعانة  يمكـــن  فإنـــه 
المسح نفسه لتحديد حجم األسرة 

البحرينية.
وأوضـــح أنـــه البيانـــات تشـــير إلـــى 
ان وســـيط الدخل الســـنوي لألسرة 
البحرينيـــة ارتفـــع 7,418.5 دينـــارا 
إلـــى   1995   -  1994 الســـنة  فـــي 
15.808.8 دينارا في الســـنة 2014 
- 2015، وعليـــه ويمكـــن القـــول إن 
متوســـط دخـــل االســـرة البحرينية 
فـــي  ارتفـــع  البحريـــن  فـــي مملكـــة 
الفترة من  1994 - 1995 إلى 2014 
-   2015 بمـــا يعادل 3.8 % ســـنويا. 
كمـــا أن مســـتوى المعيشـــة لألســـرة 
البحرينية قد ارتفع خالل العشرين 
السنة من   1994 - 1995 إلى 2014 

-   2015 بما يعادل الضعف.
كما توضح البيانات أنه وفقا لمسح 
نفقات ودخل األســـر لســـنة 2014 - 
2015، وأخـــذا في عين االعتبار أن 
متوســـط حجـــم األســـرة البحرينية 
4 أفـــراد تقريبـــا، فـــإن الحـــد األدنى 
الحيـــاة  متطلبـــات  لتوفيـــر  الـــالزم 
األساســـية هـــو 659 دينـــارا، الحـــد 
األدنى للمعيشـــة 05 % من وسيط 
دخـــل األســـر البحرينيـــة فـــي حالة 
احتساب مؤشر وفقا لمعيار االتحاد 
األوروبـــي والعديد من النول. يذكر 
أن هذا الحـــد األدنى المذكور أعاله 
يفترض بـــأن هناك فـــرد على األقل 

في العمل.
وأضـــاف أن الحـــد األدنـــى لألســـرة 
غير العاملة، عادة، أقل من األســـرة 
العاملة؛ وذلك لتشـــجيع قيم العمل 
فـــي المجتمـــع. ويبقـــى القـــول إنـــه 
يمكـــن اختيـــار المعيـــار البحرينـــي 
مـــن خالل تحديـــد النســـبة المئوية 
المناســـبة، مثـــال فـــي نطـــاق 40 % 
إلـــى 50 % مـــن وســـيط الدخل، أو 
باألرقـــام من 527 إلـــى 659 دينارا، 
مـــع التأكد مـــن وجـــود االعتمادات 

المالية الالزمة.

الحد األدنى

وفـــي ذات االتجـــاه، بيـــن الصـــادق 
لمعيشـــة  األدنـــى  الحـــد  تقديـــر  أن 
األســـرة البحرينيـــة يتطلب تطبيقه 
عمليـــا التعـــرف على حجم األســـرة 
البحرينيـــة. فالحد األدنى لمعيشـــة 
الفـــرد يختلـــف بالطبـــع عـــن الحـــد 
األدنى للمعيشـــة اســـرة من فردين. 
وبالمثل فإن الحد األدنى للمعيشـــة 
مـــن  األســـرة  حالـــة  فـــي  يختلـــف 
أكثـــر مـــن فرديـــن. وإليجـــاد اآللية 
المناســـبة لمعالجة هـــذا الموضوع، 
فإن الدراسات االقتصادية الخاصة 
للمعيشـــة  األدنـــى  الحـــد  بتحديـــد 
تســـتخدم آليـــة ما يســـمى بمقياس 

التكافؤ.
وأفاد بأنه يمكن شـــرح هـــذه اآللية 
المســـاعدات  مبالـــغ  باســـتخدام 
االجتماعيـــة النقديـــة التـــي تقدمها 
وزارة العمـــل التنميـــة االجتماعيـــة 
الضمـــان  بتنفيـــذ  يتعلـــق  فيمـــا 

االجتماعي كالتالي:
لســـنة   )18( رقـــم  القانـــون  تضمـــن 
المســـاعدات  قيمـــة  رفـــع   2013
االجتماعيـــة التـــي تصـــرف لألفراد 
واألســـر، إذ تـــم تحديـــد 70 دينـــارا 
للفرد، و120 دينارا لألسرة المكونة 
مـــن فرديـــن، و25 دينـــارا لـــكل فرد 

يزيد.
هـــذه  تحويـــل  يمكـــن  بأنـــه  وأفـــاد 
النقديـــة  االجتماعيـــة  المســـاعدات 
إلى ما يطلق عليه مقياس التكافؤ، 
أخـــذا فـــي عيـــن االعتبـــار أن وزارة 
العمل والتنميـــة االجتماعية تعتمد 
األدنـــى  الحـــد  دينـــار   337 مبلـــغ 
للمعيشـــة والـــذي على أساســـه يتم 
االجتماعيـــة  المســـاعدة  تقديـــم 

النقدية.
األساســـية  المتطلبـــات  أن  وذكـــر 
لمعيشـــة األســـرة ذات الثالثة أفراد 
أكثر كلفة من األســـرة ذات الفردين 
بمقـــدار 21 %. وبالمثل، فإن تكلفة 
المتطلبات األساســـية لألســـرة ذات 
األربع أفراد 42 %، والخمسة أفراد 

63 %، و6 أفراد 83 %.
وقـــال إنـــه تـــم اســـتخدام منهجية 
االجتماعيـــة  المســـاعدات  توزيـــع 
النقديـــة المطبقـــة حاليـــا مـــن قبـــل 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
فيما يتعلق بالحد األدنى للمعيشـــة 
المقدر بـ 527 دينارا إلى 659 ألسرة 
مـــن أربعـــة أفـــراد وفقا ألخر مســـح 
ميدانـــي لدخـــل األســـر البحرينيـــة 
والـــذي تم في   2014 - 2015 يمكن 

أن نحصل على التوزيع المقترح.
إلـــى  باإلشـــارة  الصـــادق  واختتـــم 
أنه يمكـــن القول إن ســـيناريو 527 
دينارا وكذلك ســـيناريو 659 دينارا 
يشكالن تحديثا لمبالغ المساعدات 
االجتماعية النقدية في الســـيناريو 
التي تدفع حاليا على أســـاس أنهما 
تـــم احســـابهم وفقا ألحدث مســـح 
األســـر  ودخـــل  لنفقـــات  ميدانـــي 
البحرينية وذلك في السنة 2014 - 
2015. اما االختيار بين الســـيناريو 
527 دينارا والســـيناريو 659 دينارا 
فيتم على أساس وجود االعتمادات 
المالية الالزمة وما يتصل بذلك من 
إمـــكان الوفـــاء بااللتزامـــات المالية 

على المدى المتوسط والبعيد.
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أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة فاضل السواد وجود شبهة عدم دستورية 
بنص المادة 13 الواردة بالمادة األولى من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 
لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم 4 

لسنة 2021 لمخالفته نصوص المواد 4 و)5ج( و31 من الدستور.

نسبة  رفــع  دستورية  عــدم  الــنــواب  رأى  وبذلك 
ــتـــراكـــات الــتــأمــيــنــيــة ورفــــع ســـن الــتــقــاعــد  االشـ
والتغيير على مكافآت التقاعد )...( مشيرين إلى 
جاءت  التي  القانون  مشروع  في  تعديالت  أن 

وفًقا لتنبؤات الخبير االكتواري عديمة الثقة.
وأشارت إلى وجود شبهة عدم دستورية بنص 
المادة 5 من الفقرة الثالثة الواردة بالمادة األولى 
من مشروع القانون لتعارض مع نص المادة )9 

ج( من الدستور.
ــــى وجــــود شــبــهــة عــــدم دســتــوريــة  وأفــــــادت إل
ــواردة بــالــمــادة األولــى  ــ أخـــرى فــي الــمــادة 43 ال
 4 المادتين  مع  لتعارضها  القانون،  مشروع  من 
و18 من الدستور، فيما تضمنه النص من جعل 
مسألة صرف نصف المكافأة المضافة المذكورة 
مسألة جوازية لجهة اإلدارة، بما قد يخل بمبدأ 
المساواة والدالة بين المتقاعدين، ووجود شبهة 
عــدم دســتــوريــة فــي الفقرة األولـــى مــن الــمــادة 
لتعارضها مع  الــقــانــون  مــشــروع  مــن  الــســادســة 

المواد 4 و)5 ج( و31 من الدستور.
ــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة،  ــمــال ــا لــجــنــة الـــشـــؤون ال أمــ
التعديالت  تنفيذ  على  سيترتب  ــه  أن فــأكــدت 
إليه  المشار  القانون  مشروع  ضمن  المطروحة 
من  المشتركين  عــلــى  الــمــالــيــة  األعـــبـــاء  ــادة  ــ زي
المزايا االقتصادية  ناحية وتقليص واضح في 

وبحسب  أخـــرى،  ناحية  مــن  للمتقاعدين 
فإن  االكــتــواري،  الخبير  تقديرات 

الــتــعــديــالت الــمــطــروحــة ضمن 
ستساهم  القانون  مشروع 

المالية  االســتــدامــة  فــي 
لــلــصــنــاديــق الــتــقــاعــديــة، 
تقديرات  أن  مستدركًة 

الــخــبــيــر االكـــتـــواري 
مـــبـــنـــيـــة عــلــى 

تــــنــــبــــؤات 

وعادة  تقريًبا  سنة   50 إلى  تصل  األمــد  طويلة 
عدم  البعيد  الــمــدى  على  التنبؤات  يكتنف  مــا 
تتغير  افتراضات  على  مبنية  أنها  بسبب  الثقة 
إلى  تدعو  اللجنة  فإن  عــادة، وعليه  الوقت  مع 
البحث عن حلول بديلة أفضل وأقل تكلفة على 

المشتركين والمتقاعدين.

التشريع

هــيــئــة الــتــشــريــع والـــــرأي الــقــانــونــي أكــــدت في 
أنه ضمان الستدامة  بقانون  المشروع  مبررات 
واســتــمــرار  والتأمينية،  التقاعدية  الصناديق 
يقارب  ما  بالتزاماتها تجاه  الوفاء  قدرتها على 

95 ألف مواطن.
وأوضحت أن تقرير الخبير االكتواري أشار إلى 
التقاعد  صندوق  أصــول  نفاد  المتوقع  من  أنــه 
تقاعد  سينفد  بينما   2024 ســنــة  فــي  الــمــدنــي 
القطاع الخاص في سنة 2023، ومجموع قيمة 

العجز االكتواري 14.4 مليار.
وعلى صعيد متصل أكد جهاز الخدمة المدنية 
ــواردة بمشروع  ــ عــلــى اتــفــاقــيــة مــع األحــكــام الـ

القانون المحال لمجلس النواب من الحكومة.

اللجان

ــجــان الــبــرلــمــانــيــة الــنــصــوص  ــل واســتــعــرضــت ال
الدستورية التي تتعارض مع القانون حيث 
ــدســتــور  ــادة 4 مـــن ال ــمــ ــ أشــــــارت ال
الحكم  أســـاس  ــعــدل  “ال أن  إلــى 
والتعاون والتراحم صلة وثقى 
بــيــن الــمــواطــنــيــن والــحــريــة 
والمساواة واألمن والطمأنينة 
االجتماعي  والتضامن  والعلم 
وتكافؤ الفرص بين المواطنين 

دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
الدستور  من  ج(   5( المادة  وتنص 
على أن “تكفل الدولة تحقيق 
الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـــي 
في  للمواطنين  الــالزم 
ــة الــشــيــخــوخــة  ــالـ حـ
العجز  أو  والمرض 
الـــعـــمـــل أو  ــن  ــ عـ
أو  ــم  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
أو  ــل  ــرمـ ــتـ الـ
ــالـــة،  ــبـــطـ الـ
كــــــــــمــــــــــا 
تــــؤمــــن 
لـــــــهـــــــم 

الصحية  والرعية  االجتماعي  التأمين  خدمات 
وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف 

والفاقة.
ــمــادة )9 ج( مــن الــدســتــور عــلــى أن “  وتــنــص ال
الملكية الخاصة مصونة، فال يمنع من التصرف 
ينزع عن  وال  القانون،  حــدود  إال في  ملكه  في 
أحد ملكه إال بسبب المنفعة العامة في األحوال 
المبنية في القانون وبالكيفية المنصوص عليها 

فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويًضا عادال”.
وتنص المادة )18( من الدستور على أن “الناس 
ســواســيــة فــي الــكــرامــة اإلنــســانــيــة، ويــتــســاوى 
المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات 
العامة ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو 

األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.

األساسي

ويتضمن التعديل القانوني الذي تضمنه القانون 
األخــيــر،  األســـاســـي  الـــراتـــب  تــعــريــف مصطلح 
ويتمثل التعديل بجعل حسب متوسط الراتب 
السابقة،  األخــيــرة  الخمس  للسنوات  األســاســي 
مما  بدال   12 على  مقسوًما  التقاعد  تاريخ  على 
الراتب  متوسط  على  يحسب  كونه  مــن  قائم 
على  السابقتين  األخيرتين  للسنتين  األساسي 

تاريخ التقاعد مقسوًما على 12.
فبشكل  الثالثة،  الفقرة   5 المادة  طال  وتعديل 
أعيد  مــا  إذا  المعاش  صاحب  حالة  تنظم  عــام 
ــــى  لــلــخــدمــة، حــيــث تــنــظــم فـــي فــقــريــتــهــا األول
عند  المعاش  بوقف  المتعلقة  األحكام  والثانية 
من  بذلك  يرتبط  ومــا  مًعا  المدتين  وضــم  ذلــك 
ال  التعديل  فــي  الثالثة  الفقرة  وتنص  أحــكــام، 

يجوز الجمع بين المعاش والراتب.
ــهــا مــشــروع  ــتــي أدخــل ــتــعــديــالت ال وأمــــا عـــن ال
أنه  فــي  فتتمثل  الــرابــعــة،  الفقرة  على  القانون 
مدة  ضمن  تحسب  ال  االفتراضية  المدة  جعل 
الخدمة المحسوبة في التقاعد التي تحدد على 
عند  إال  للموظف  االستبدالية  الحقوق  أساسها 
بلوغه سن 55 سنة بدال مما هو مقرر حالًيا من 

بلوغ 50 فقط.
الذي  التعديل الجوهري  11 يتمثل  المادة  وفي 
أدخــلــه مــشــروع الــقــانــون على هــذه الــمــادة أنه 
األساسي  الراتب  من  تقتطع  التي  النسبة  رفــع 
للموظف من 6 % إلى 7 % ورفع نسبة مساهمة 
الــراتــب  20 % مــن  إلـــى   % 18 الــحــكــومــة مــن 

األساسي للموظف.
والمادة 19 فقد أورد التعديل أنه إذا كان انتهاء 
الخدمة بسبب االستقالة يخفض المعاش بنسبة 
6 % عن كل سنة كاملة يقل سن الموظف فيها 
ال يجوز صرف  بأنه   37 والــمــادة   ،60 عــن ســن 

أكثر من معاش واحد يستحق طبًقا ألحكام هذا 
القانون أو أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني 
آخر وإذا استحق أكثر من معاش صرف األكبر 

قيمة أو أدي إليه الفرق.
بــأن  الــتــعــديــل فيها  41، فــقــد جـــاء  الــمــادة  أمـــا 
هو  المكافأة  أساسه  على  تحسب  الذي  الراتب 
الشهر  كسور  وتعتبر  األخير  األساسي  الراتب 

شهًرا كامال.

إصابة

وفي المادة 55 جاء التعديل بأنه يخصص في 
صندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية حساب 
خاص لتأمين إصابات العمل والمنصوص عليه 
في هذا القانون تتكون أمواله من االشتراكات 
 %  3 بواقع  الحكومة  بها  تلتزم  التي  الشهرية 
من الراتب األساسي لكل موظف خاضع ألحكام 
هذا القانون، تخصم من مساهمة الحكومة في 
أنه  مــن  حالًيا  عليه  المنصوص  التقاعد  نظام 
لصندوق  العامة  الهيئة  صندوق  في  يخصص 
الــقــانــون حــســاب خــاص  بــهــذا  الــتــقــاعــد المنشأ 
لتأمين إصابات العمل المنصوص عليه في هذا 
القانون تتكون أمواله من االشتراكات الشهرية 
التي تلتزم بها الحكومة بواقع 3 % من الراتب 
القانون  ألحكام  خاضع  موظف  لكل  األساسي 
المذكور، تخصم من مساهمة الحكمة المحددة 
ــظــام الــتــقــاعــد  بــنــســبــة 14 % كــاشــتــراك فـــي ن

المنصوص عليه في هذا القانون.

شبهة

قانون  بمشروع  يتعلق  وفيما 
بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام قــانــون 
الــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي الــصــادر 

لسنة   24 رقــم  بقانون  بمرسوم 
الــشــؤون  لجنة  رأت  فــقــد   ،1976

شبهة  وجــود  والقانونية  التشريعية 
ــواردة  ــ دســتــوريــة بــنــص الــمــادة 43 ال

بالمادة األولى من مشروع قانون 
المادتين  لتعارضه مع نص 

4 و18 من الدستور.
ووجــــــود شــبــهــة عــدم 
ــتـــوريـــة فـــي نص  دسـ
من  التاسعة  ــمــادة  ال
مـــشـــروع الــقــانــون 
لتعارضه مع المادة 
الدستور،  32 من 
مــــشــــيــــرة إلــــى 
إطـــــــــالق  أن 

اإلخـــــــــطـــــــــار 

ــى من  ــ ــمــادة 104 مـــن الـــمـــادة األولـ ــال الـــــوارد ب
للوزير  القانون وترك طريقة تحديدها  مشروع 
بدال مما هو مقرر بالنص القائم من كونه مسجل 
بضمانات  اإلخــالل  شأنه  من  ما  الوصول  بعلم 
التأمين  أحــكــام  تنظيم  مــجــال  فــي  جــوهــريــة 

االجتماعي.
وأكد اللجنة أنه سيترتب على تنفيذ التعديالت 
إليه  المشار  القانون  مشروع  ضمن  المطروحة 
زيادة األعباء المالية على المشتركين من ناحية 
وتقليص واضح في المزايا االقتصادية والمالية 
للمتقاعدين من ناحية أخرى، وبحسب تقديرات 
المطروحة  التعديالت  فإن  اللكتواري،  الخبير 
ضمن مشروع القانون ستساهم في االستدامة 
المالية للصناديق التقاعدية، إال أنه من الجدير 
بالذكر أن تعديالت الخبير االكتواري مبنية على 
50 سنة تقريًبا  تنبؤات طويلة األمد تصل إلى 
البعيد  المدى  على  التنبؤات  يكتنف  ما  وعــادة 
افتراضات  على  مبنية  أنها  بسبب  الثقة  عــدم 
إلى  اللجنة تدعو  الوقت عــادة، فإن  تتغير عبر 
البحث عن حلول بديلة أفضل وأقل كلفة على 

المشتركين والمتقاعدين.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين، فقد وافقت 
الحر  االتحاد  أكد  فيما  بقانون،  المشروع  على 
لــنــقــابــات عــمــال الــبــحــريــن عــلــى عـــدم موافقته 
مـــع مـــا ذهــــب إلــيــه 
ــروع  ــشــ ــمــ ــ ال

بقانون.

95 ألف متقاعد... والعجز االكتواري 14.4 مليار دينار
2024 سنة  فــي  المدني  التقاعد  صــنــدوق  أصـــول  نــفــاد  يتوقع  االكــتــواري  الخبير 

“فيتو” حكومي برلماني تجاري إلعادة تشكيل مجلس إدارة “تمكين”
ــل ــم ــع ال ــدوق  ــ ــن ــ ص إلدارة  مـــثـــالـــيـــا  ــا  ــ ــوازنـ ــ تـ يــشــكــل  ــي  ــالـ ــحـ الـ  ”BOARD“ الــــــ 

رفعــت الحكومــة وغرفة التجارة والصناعة ولجنة الخدمات بمجلس النواب “فيتو” في وجه 
المشــروع بقانــون بتعديــل بعــض أحــكام القانون رقم 57 لســنة 2006 بإنشــاء صندوق العمل 
والــذي يهــدف إلــى تمثيل المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيرة والمتوســطة في مجلس 

إدارة صندوق العمل.

وطالبت الحكومة بإعادة النظر في المشـــروع 
بقانـــون في ضـــوء المالحظـــات التاليـــة: تنفذ 
الغايـــة المرجو تحقيقها من مشـــروع القانون؛ 
وفـــق  الحالـــي  المجلـــس  أعضـــاء  ثلثـــي  ألن 
القانـــون النافـــذ هـــم مـــن القطـــاع األهلـــي أو 

منظمات المجتمع المدني.
أن  إلـــى  مرئياتهـــا  فـــي  الحكومـــة  وأشـــارت 
المشـــروع بقانـــون خـــال مـــن تحديـــد واضـــح 
منظمـــات  مـــن  مرشـــحين  لمفهـــوم  ودقيـــق 
المجتمع المدني المعنية بشـــؤون المؤسســـات 

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأفادت بأن تمثيـــل منظمات المجتمع المدني 
لـــن يكون ممثال لمصالح المؤسســـات متناهية 
الصغـــر والصغيرة والمتوســـطة؛ ألن العضوية 
فـــي المنظمـــات غيـــر إجباريـــة، موضحـــة أن 
المشـــروع افتقد تعريف المؤسسات المتناهية 
للمرونـــة  والمتوســـطة  والصغيـــرة  الصغـــر 

التشريعية.
أمـــا وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة، فقد 
أكـــدت أنـــه تـــم اعتمـــاد تصنيـــف المؤسســـات 
والمتوســـطة  والصغيـــرة  الصغـــر  المتناهيـــة 
المنشور في الجريدة الرسمية من خالل القرار 

رقـــم 229 لســـنة 2017 والـــذي بموجبـــه يتـــم 
تصنيف المؤسســـات بناء على معيارين اثنين 
فقط هنا )عدد العمالة اإليرادات السنوية( بعد 

أن كان االعتماد على ثالثة معايير سابًقا.
وبينـــت أنه تـــم بموجب قرار مجلـــس الوزراء 
رقم 06-2416 الموافقة على تخصيص حصة 
نسبتها 20 % من قيمة مشتريات ومناقصات 
الحكومة للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
مع إعطاء تلك المؤسســـات أفضلية بنسبة 10 
% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري 

داخل منشآت الجهات الحكومية.
العمـــل  أكـــد صنـــدوق  ذاتـــه،  الصعيـــد  وعلـــى 
“تمكيـــن” في مرئياتـــه على مشـــروع القانون، 
ضـــرورة إعـــادة النظر فـــي التعديـــل، حيث إن 
تمثيل الجهات المختلفة بحسب نص المادة 5 
من القانون يشـــكل توازًنا مثالًيا لمجلس إدارة 

صندوق العمل.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  مرئيـــات  وتلخصـــت 
علـــى  التعديـــل  أن  قولهـــا  فـــي  االجتماعيـــة 
المـــادة األولى بموجـــب االقتـــراح بقانون قبل 
إحالته بصيغة مشـــروع بقانـــون بإضافة فقرة 
تعريفية جديدة بشـــأن )المؤسسات المتناهية 

الصغـــر والصغيرة والمتوســـطة( وباســـتطالع 
هـــذه الفقرة تبين أنهـــا ال تأتي بتعريف واضح 

ومحدد لهذه المؤسسات.
تجـــارة  أكـــدت غرفـــة  ذاتـــه،  الســـياق  وعلـــى 
وصناعـــة البحريـــن وجمعية البحريـــن لتنمية 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة أن التوافق 
مـــن حيـــث المبـــدأ مع المشـــروع بقانـــون الذي 
يهدف إلى تمثيل المؤسسات المتناهية الصغر 
والصغيـــرة والمتوســـطة ضمـــن مجلـــس إدارة 
صندوق العمل تمكين ألهمية هذه المؤسسات 

ودورهـــا الكبيـــر في تنميـــة األفـــراد من خالل 
الخبرة والتجربة بما يحقق أهداف الصندوق، 
مـــع اقتـــراح تعديل البنـــد 6 من الفقـــرة )أ( من 

المادة .
أما لجنة الخدمات  فقد أكدت أنه بعد االطالع 
على الدستور وعلى رأي كل من لجنة الشؤون 
التشـــريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية 
ومالحظـــات  الحكومـــة  ورأي  واالقتصاديـــة 
هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، وعلى اآلراء 
والمذكـــرات القانونيـــة وعلى مرئيـــات كل من 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وصندوق 
والتنميـــة  العمـــل  ووزارة  تمكيـــن  العمـــل 
االجتماعيـــة وغرفة تجـــارة وصناعة البحرين 
وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة رأت بإجمـــاع أصـــوات أعضائهـــا 
الحاضريـــن رفـــض المشـــروع بقانـــون بتعديل 
أحـــكام القانـــون رقم 57 لســـنة 2006 بإنشـــاء 

صندوق العمل من حيث المبدأ.
وذكـــرت اللجنـــة بأنها وجـــدت أن غرفة تجارة 
قطاعـــات  جميـــع  تمثـــل  البحريـــن  وصناعـــة 
أصحـــاب األعمال وتمثل القطاع الخاص الذي 
يشمل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر 

والمتوسطة.
أن  الرفـــض  أســـباب  جملـــة  مـــن  أن  وبينـــت 
صنـــدوق  إدارة  لمجلـــس  الحاليـــة  التشـــكيلة 
العمل جاءت متناســـقة ومتوازنة مع األهداف 
التـــي يســـعى صنـــدوق العمـــل إلـــى تحقيقهـــا، 
القـــرار بشـــكل يحقـــق  وهـــي تضمـــن صـــدور 
مصالح الجميع ســـيما وأن زيـــادة عدد أعضاء 
مجلس اإلدارة لن يحقق التوازن المنشود في 

األهداف الواردة.
واختتمـــت “لمـــا كانـــت المؤسســـات متناهيـــة 
الصغر والصغيرة والمتوســـطة تمثل قرابة 80 
% مـــن القطاع الخاص بحســـب ما ذهبت إليه 
غرفـــة تجـــارة وصناعة البحرين فـــي مرئياتها 
الموجهـــة إلـــى اللجنة، فهـــذا يعنـــي أن أغلبية 

أصوات الجمعية العمومية للغرفة”.

لجنة الخدمات بمجلس النواب

“الغرفة” ترحب بتعديالت قانون 
التأمينات

اذا لم يقر التشريع سينفد تقاعد 
القطاع الخاص في سنة 2023

local@albiladpress.com
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Vacancies Available
ISMCO COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Emcy Aluminium Company W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17874160  or  emcybahrain@gmail.com 

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

FAWAL ALTTAYIF RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39777680  or  ZAJRAH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33660133  or  BASSMANGULF@GMAIL.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 

DAR ALQEMMA FRESH FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36111686  or  LAMSTLAYAN9@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

Zenon clearing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229242  or  AWAIS.BASHIR94@HOTMAIL.COM 

CIEANNA FASHION HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17103002  or  ashikka@cieannaonline.com 

URBANSOFT TECHNOLOGIES MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact
 77787226  or  UMA.M@URBANSOFT.CO 

SUPER GLOBAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 33506525  or  samialmajedbh@gmail.com 

Galali Live Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66668611  or  AHMED-ALKHARAZ@HOTMAIL.COM 

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

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17008945  or  SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM 

Affinity soft services co wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17007217  or  SHAKEELW@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

KHAIR DIN DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33446399  or  HHAB65009@GMAIL.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 

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 

A & Z TRADING SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33593752  or  IMT_AHMED08@HOTMAIL.COM 

A & Z TRADING SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33593752  or  IMT_AHMED08@HOTMAIL.COM 

MADHIF AL MOODAWEB REETAVRANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39413377  or  EBRAHIMALMB14@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39335858  or  TALALALNOAIMI@GMAIL.COM 

NOOR ALTAQWA DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36873285  or  BASSAALNAIMAT@GMAIL.COM 

SHABAN LINE ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33862221  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

Pure Skin Spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17642655  or  ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM 

SARA SAEED JAFFAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32123332  or  SARAJAAFAR91@GMAIL.COM 

Mueller Middle East B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 16632660  or  hussainalbazzaz@gmail.com 

Zahra jan food stuff 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36627566  or  wahbialbalushi@gmail.com 

BAHRAINI TATHMEEN COMPANY FOR ASSET VALUATION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  APPRAISER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17330069  or  bahraintathmeen@gmail.com 

BAHRAINI TATHMEEN COMPANY FOR ASSET VALUATION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  APPRAISER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17330069  or  bahraintathmeen@gmail.com 

Innovative Value  for Management Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37772318  or  ALIQASIM2012@YAHOO.COM 

East Plum Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33701007  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66636230  or  SHKRKR@LIVE.COM 

ABUSAMI WHEELS AUTO SPARE PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17001549  or  RANAAL66@GMAIL.COM 

KARAMI FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39338545  or  hr@karamigroup.com 

BU SAAD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35586050  or  GUJJAR55570@GMAIL.COM 

BU SAAD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35586050  or  GUJJAR55570@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 

Fello Fish  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39340311  or  abhilash7580@gmail.com 

Maitham ALsabbagh Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39800300  or  MAITHAM.ALSABBAGH@GMAIL.COM 

Maitham ALsabbagh Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39800300  or  MAITHAM.ALSABBAGH@GMAIL.COM 

New York 973 Burgers & Hotdogs 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39666416  or  M.KHALID.ATEEQ@GMAIL.COM 

HAIFA OPTICAL CENTRE w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252574  or  MONEM@DRHAIFAEYEHOSPITAL.COM 

ROMA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.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 

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 

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 

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 

BEACON PRIVATE SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH 

110Building Materials Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

Khunnay  Kanom Thai W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

 33002483  or  PROMSOMTHIEHANAKAN@GMAIL.COM 

KAMALA LADIES BEAUTY SALON WLL 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66908231  or  ARBUJASURESH4@GMAIL.COM 

ROOTS PHARMACY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39137826  or  wahmur@gmail.com 

GREAT WALL CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77371367  or  BACCUMIYA01@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36767312  or  mwtcleaning@gmail.com 

Seoul resturant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33863711  or  SEOULADLIYA@GMAIL.COM 

ALSABAH TRAVEL 
has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17229040  or  ARABIANAGENCY1@YAHOO.COM 

WANIYA STAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35947209  or  asma.minhas005@gmail.com 

CLASS VEIL CLOACKS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17772374  or  CLASSYVEIL.NA@GMAIL.COM 

AL SHIRAWI U.S.CHILLERS (L.L.C) - FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39460303 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35356790  or  ANWARCERGOHANDLINGSPC@YAHOO.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39647665  or  bablumiah1993@gmail.com 

NILUPA CLEANING & INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 35373816  or  FASTWAYBH@GMAIL.COM 

KHAN AND BROTHERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33323251  or  SK33323251@GMAIL.COM 

AHMED ABDULLA CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  AHMADBH811@GMAIL.COM 

ASPIREDIA   CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33228104  or  ALI_O_ALI@HOTMAIL.COM 

MAHMOOD QADEER JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699467  or  MINAHILMEHMOODALII@GMAIL.COM 

AL MEEZAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

A M AND M A  SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  AMANDMASERVICESBH@GMAIL.COM 

ALAWI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33923345  or  ABWFWADALRDAY@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 33979584  or  ZEHANNAN000@GMAIL.COM 

RAHI AUTO CAR SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36383778  or  88ALMANAMI88@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM 

RAJ R INTERIOR DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

RAJ R TO INSTALL AND ASSEMBLE BILLBOARDS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

ALSAEED ENTERPRISES 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17162348  or  modernmarblecontracting@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 

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 

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 

EXCELLENCE ENGINEERING ENTERPRIZES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

THUNDERBOLT DOCUMENT CLEARENCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

Amin Car Maintenance Center 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34451818  or  FAYEZALZAGRI1@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED MUHANNA JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

M S D INTERIOR DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33506093  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact
 36446668  or  MIRZA_22@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ABDULHA@BATELCO.COM.BH 

S N INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32171292  or  SWIMCONWLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 65002314  or  SHALINEEPER@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33005162  or  AMIRIKRAM121@GMAIL.COM 

AL SHAYAN BUILDING MATERIALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17335780  or  HAJISHAHBAZ@YMAIL.COM 

M S TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
  33701470   or  MS8571933@GMAIL.COM 

NOOR AL DIYAR  PRIVATE SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 77507777  or  INFO@NOORALDIYAR.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 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

MOHAMMED ALI JASSIM 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17223698  or  ANDY_PANAHI@LIVE.COM 

FADHEL EBRAHIM EDHRABOOH (SAQER ALSAFON - 8146) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39094999  or  fadheledrabooh82@gmail.com 

SHIFAN CARGO AND COURIER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35437262  or  MMFAROOQ130@GMAIL.COM 

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

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

Almuntazah stationery 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  REFRIGERATION AND AC PLANT INSTALLER/MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ALAMAL CARGO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292565  or  JASEER@ALAMALTRAVEL.COM 

ABDULLA ALI MOHAMMED KHAMIS FURNITURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17440162  or  ALKHAMIS@BATELCO.COM.BH 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277360  or  aliam@batelco.com.bh 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17227777  or  MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17401212  or  cv@salamgas.com 

ALSHAHEEN CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17683576  or  basheer.ktr@hotmail.com 

ELITE BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456022  or  MOFAZZAL888@GMAIL.COM 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of
  ANALYST(COMPUTER SYSTEMS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

DELMON FISH 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  FDELMON@BATELCO.COM.BH 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17732677  or  hasan.aldeebel@gmail.com 

Boskalis Westminster Contracting Limited 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17535757  or  boskalis@batelco.com.bh 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

DEEKO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

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

  SPECTACLES FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36026121  or  ahmed.director@optica.net 

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

  SENIOR QUANTITY SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66633465  or  MINGORABH@GMAIL.COM 

Easy and Fast Trade 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36606610  or  EASYFAST.BH@GMAIL.COM 

Universal Cold Store Trgd .Co .LTd Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36103031  or  HR_BAHRAIN@UNIVERSALCSC.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

BORA BORA S.P.C OWNED BY FAISAL ABDULLA HASAN ISA ALJASIM 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36361311  or  BORABORA.BAHRAIN@GMAIL.COM  
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ــد بـــــــرس” بــغــزة ــتـ ــيـ ــيـ ــوشـ ــف إســـرائـــيـــلـــي لـــمـــقـــر ”اسـ ــصـ  قـ

2000 صاروخ على الدولة العبرية... واستشهاد 139 فلسطينيا بينهم 39 طفال

أســقط قصــف إســرائيلي علــى قطــاع غــّزة أمــس مبنــى يضــم مقــّرات وســائل 
إعــالم دوليــة بعد إنذار للجيش بوجوب إخالئــه، وذلك تزامًنا مع عودة إطالق 
الصواريخ باتجاه منطقة تل أبيب، ما أســفر عن مقتل شــخص. وانهار المبنى 
ذو الطوابق الـ13 أرًضا بعيد إخالئه خصوًصا من فريق وكالة األنباء األميركية 

“اسوشييتد برس” )ايه بي(.

وكان الصحافـــي فـــي “ايه بي” بغزة 
فـــارس أكرم غّرد قبيل وقوع الغارة 
“لقد هرعنا إلى الســـالم من الطبقة 
الحاديـــة عشـــرة وننظـــر حاليـــا إلى 
المبنى من مكان بعيد آملين بتراجع 
الجيـــش )عـــن القصـــف( فـــي نهايـــة 

المطاف”.
“صدمتهـــا  عـــن  الوكالـــة  وأعربـــت 
وارتياعهـــا”، وقال مديرها التنفيذي 
غـــاري برويت في بيـــان “هذا تطور 
مقلـــق للغايـــة، لقد تفادينـــا بصعوبة 
األرواح”.  فـــي  فادحـــة  خســـائر 
وأضـــاف أن “العالـــم ســـيكون أقـــل 
اطاعـــا علـــى مـــا يحـــدث فـــي غزة 

بسبب ما جرى اليوم”.
وقـــال البيـــت األبيـــض أمـــس فـــي 
تغريدة “قلنا لإلســـرائيليين مباشرة 
الصحافييـــن  ســـامة  ضمـــان  إن 
ووسائل اإلعام المستقلة مسؤولية 

بالغة األهمية”.
اإلســـرائيلي  الجـــو  لســـاح  وســـبق 
أن دّمـــر الخميـــس، مبنـــى مـــن أكثر 
مـــن 10 طوابق، يضـــم مكاتب قناة 
األقصى الفلســـطينية التي أنشـــأتها 
حمـــاس قبـــل بضـــع ســـنوات. وقال 
وليـــد العمري مديـــر مكتب الجزيرة 
في إسرائيل واألراضي الفلسطينية 
“هـــذه جريمة تضـــاف الـــى الجرائم 

اإلسرائيلية”.
ومن المقرر وســـط هـــذه التطورات 
الشـــؤون  مســـؤول  يلتقـــي  أن 
اإلسرائيلية والفلسطينية في وزارة 
الخارجيـــة األميركية هـــادي عمرو، 
مع القادة اإلســـرائيليين في القدس 
اليوم األحد قبل التوجه إلى الضفة 

الغربيـــة المحتلة إلجـــراء محادثات 
مع المسؤولين الفلسطينيين.

وتواجه واشـــنطن انتقادات تتهمها 
بعدم بذل جهود كافية لوقف العنف 
بعـــد عرقلة انعقـــاد اجتماع لمجلس 

األمن الدولي كان مقررا الجمعة.
ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة 
إلنهـــاء 5 أيـــام من القتـــال في غزة، 
قصف ساح الجو اإلسرائيلي عددا 
مـــن المواقع فـــي القطاع الســـاحلي 
ليل الجمعة الســـبت، بينما أطلق من 
القطـــاع حوالـــي 300 صـــاروخ على 

إسرائيل، بحسب الجيش.
عمليـــات  سلســـلة  ضحايـــا  وبيـــن 
القصف األخيرة للجيب الفلسطيني 
عائلـــة  مـــن  وامرأتـــان  أطفـــال   8
واحـــدة كانوا فـــي منزلهم في مبنى 
مـــن 3 طوابـــق في مخيم الشـــاطئ 
لاجئين، حســـب مصـــادر طبية في 

غزة.
المكتـــب  رئيـــس  دان  جهتـــه  مـــن 
السياســـي لحركة حماس إسماعيل 

هنية في بيان “المجزرة البشعة”.
وحســـب أحدث تقرير مـــن الجانب 
الفلسطيني، بلغت حصيلة الضحايا 
الفلســـطينيين في الغـــارات الجوية 
اإلســـرائيلية على غزة منـــذ االثنين 
139 قتيـــا بينهـــم 39 طفـــا، وألف 

جريح.
وفـــي جنـــوب إســـرائيل لـــم يتوقف 
دوي صفـــارات اإلنـــذار ليـــل الجمعة 
تـــم  إنـــه  الجيـــش  وقـــال  الســـبت. 
إطـــاق أكثر من ألفـــي صاروخ على 
األراضي اإلسرائيلية منذ االثنين ما 
أســـفر عـــن مقتل 9 أشـــخاص بينهم 

طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560 
آخرين بجروح. وأوضح الجيش أن 
الـــدرع الصاروخية “القبـــة الحديد” 
اعترضـــت حوالـــي 90 % مـــن هذه 

الصواريخ. 
وأكد الجيش االســـرائيلي في وقت 
مبكـــر من أمس أن طائراته الحربية 
قصفت ليل الجمعة الســـبت “مكتب 
المقاومـــة  لحركـــة  تابعـــا  عمليـــات” 
مـــن  بالقـــرب  )حمـــاس(  اإلســـامية 
وســـط مدينة غـــزة، بضربـــات ليلية 
أســـماه  مـــا  اســـتهدفت  إضافيـــة 
الجيـــش “مواقـــع إطـــاق” صواريخ 

تحت األرض.
لوقـــف  الدوليـــة  الدعـــوات  ورغـــم 
الـــوزراء  رئيـــس  حـــذر  التصعيـــد، 
اإلســـرائيلي بنياميـــن نتانياهـــو من 
أن جيشه ســـوف يلحق “انتكاسات 
خطيـــرة” بحركة حماس “اإلرهابية” 
غـــزة  قطـــاع  علـــى  تســـيطر  التـــي 

الفلسطيني المحاصر. 
وتقاتل إســـرائيل على جبهات عدة. 
ففـــي الضفـــة الغربيـــة، مـــن نابلـــس 
أنحـــاء  وفـــي جميـــع  الخليـــل  إلـــى 
األراضي التي تحتلها إســـرائيل منذ 
1967، رشق فلسطينيون بالحجارة 
والزجاجـــات الحارقـــة وغيرهـــا من 

اإلســـرائيلية  القـــوات  المقذوفـــات، 
الرصـــاص  مســـتخدمة  ردت  التـــي 
األحيـــان  بعـــض  وفـــي  المطـــاط 

الرصاص الحي.
وأدت هـــذه الصدامات مـــع الجيش 
اإلســـرائيلي إلـــى ســـقوط 11 قتيا 
فـــي  وحـــده  جريحـــا   250 ونحـــو 
الجانب الفلسطيني خصوصا خال 
تظاهـــرات غضـــب وتأييـــد لســـكان 
الفلســـطينيون  قطـــاع غزة.ويحيي 
مـــن  مايـــو   15 فـــي  النكبـــة  ذكـــرى 
اشـــتباكات  يشـــهد  الـــذي  عـــام  كل 
عنيفة مع الجيش أو المســـتوطنين 

اإلسرائيليين.
جبهـــة رابعـــة فـــي الشـــمال وتواجه 
للعنـــف  داخليـــا تصعيـــدا  إســـرائيل 
المـــدن  فـــي  والعـــرب  اليهـــود  بيـــن 
“المختلطـــة” حيـــث يعيشـــون عادة 
معا، الســـيما في اللد )وســـط( ويافا 
القريبـــة مـــن تـــل أبيـــب وعـــكا، في 

شمال الباد.
اإلســـرائيلي  الجيـــش  واســـتدعى 
االحتيـــاط خشـــية مـــن فتـــح جبهة 
رابعـــة. فقـــد ســـمع دوي 3 صواريخ 
أطلقـــت من ســـوريا مســـاء الجمعة 

على شمال إسرائيل.

غزة، القدس - وكاالت

مقر وسائل اإلعالم المدمر جراء القصف اإلسرائيلي لغزة

عدلون - أف ب

اإلعـــام  أناشـــيد وبيـــن  علـــى وقـــع 
هللا،  حـــزب  ورايـــات  الفلســـطينية 
شـــيع مئات أمس عنصـــًرا في حزب 
إطـــاق  جـــراء  الجمعـــة  قتـــل  هللا 
قـــوات إســـرائيلية قذيفتيـــن خـــال 
محاولـــة متظاهرين اجتياز الســـياج 
الشـــائك في جنوب لبنـــان احتجاًجا 
ضـــد  اإلســـرائيلي  التصعيـــد  علـــى 

الفلسطينيين.
وإثـــر مقتل محمـــد طحـــان، وتزامًنا 
مـــع ذكـــرى النكبـــة، توالـــت الدعوات 
بمشـــاركة  التظاهـــرات  لتجـــدد 
لبنانيين وفلسطينيين قرب الحدود 
الجنوبية، فيما عزز الجيش اللبناني 

انتشاره في المنطقة.
ُلـــف جثمـــان  بلدتـــه عدلـــون،  وفـــي 

الشـــاب الـــذي لـــم يتجـــاوز 21 عاًمـــا 
برايـــة حـــزب هللا الصفـــراء، وعلقت 
فـــي الشـــارع الرئيس الفتـــات عليها 
لقبـــة  ومـــن خلفـــه صـــورة  صورتـــه 

الصخرة في القدس. 
عشـــرات  تجمـــع  الجمعـــة،  وعصـــر 
مـــن اللبنانييـــن عنـــد الحـــدود مقابل 
مستوطنة المطلة، تنديًدا بالتصعيد 
اإلســـرائيلي على قطاع غـــزة ودعًما 
للفلســـطينيين فـــي القـــدس وجميع 

المدن التي تشهد صدامات.
شـــبان  مجموعـــة  اجتيـــاز  ولـــدى 
الشـــريط الشائك عند الحدود، أطلق 
الجيش اإلسرائيلي قذيفتين تسّببتا 
بإصابة طحان وشـــاب آخر. وتوفي 

طحان الحًقا متأثًرا بإصابته.

تشييع عنصر من حزب هلل قتل بنيران إسرائيلية

عمان، القاهرة - وكاالت

تظاهـــر مئـــات األردنييـــن أمـــس فـــي 
الضفـــة  مـــع  الحـــدود  وقـــرب  عمـــان 
مـــع  تضامنـــا  المحتلـــة،  الغربيـــة 
الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس 
الشـــرقية المحتلة. وشـــارك نحو 500 
شـــخص فـــي تظاهـــرة قـــرب مســـجد 
الكالوتـــي الـــذي يبعـــد نحـــو 500 متر 
عـــن مبنـــى الســـفارة اإلســـرائيلية في 
عمـــان وهـــم يرفعـــون أعامـــا أردنية 
وفلســـطينية والفتـــات كبيـــرة كتـــب 
عليها باللون األسود “نكبة” و ”نكسة”.
وهتـــف المتظاهرون “سنســـتمر حتى 
تتحرر فلسطين” و “ثورة حتى النصر” 
فلســـطين  غربيـــة  وال  شـــرقية  “ال  و 
عربية” و ”صواريـــخ المقاومة الممثل 

األوحد للشعوب العربية”.
من جانبها، قامت الســـلطات المصرية 
البـــري  رفـــح  معبـــر  بفتـــح  أمـــس 

الحـــدودي مـــع قطـــاع غـــزة الدخـــال 
ســـيارات إســـعاف إلـــى القطـــاع لنقل 
المصابيـــن جراء القصف اإلســـرائيلي 

إلى المستشفيات المصرية.
وقال مسؤول الطبي إن مصر “فتحت 
المعبـــر بشـــكل اســـتثنائي لدخول 10 
ســـيارات إســـعاف مصرية إلى قطاع 

غزة لنقـــل الجرحـــى الفلســـطينيين.. 
لتلقي العـــاج بمصر”. وأكد مســـؤول 
فـــي الحـــدود أن فتـــح المعبـــر يعتبـــر 
“اســـتثنائيا”؛ بهـــدف نقـــل المصابيـــن 
ألن العـــادة تقضـــي بإغاقه فـــي أيام 
العطـــات الرســـمية، فـــي إشـــارة إلى 

عطلة عيد الفطر.

جانب من تظاهرات األردنيين

ــارات إســـعـــاف لــقــطــاع غــزة ــ ــي ــ ــل س ــرسـ مــصــر تـ
األردنيون يتظاهرون ضد العدوان اإلسرائيلي بفلسطين

طهران - وكاالت

أوســـاط  فـــي  بـــارزان  اســـمان  رســـم 
المحافظيـــن اإليرانيين، المعتدل علي 
الريجاني والمتشـــدد إبراهيم رئيسي، 
إلـــى حـــد كبيـــر معالـــم المنافســـة فـــي 
االنتخابـــات الرئاســـية الشـــهر المقبل، 
مـــع إعانهما الترشـــح في يـــوم انتهاء 
المهلـــة الرســـمية أمـــس، والـــذي شـــهد 
بترشـــيحها  معروفـــة  أســـماء  تقـــدم 
بـــدء  األخيرة.ومـــع  اللحظـــات  فـــي 
اليـــوم الخامـــس واألخيـــر مـــن المهلة 
الرئيـــس  الريجانـــي،  بّكـــر  القانونيـــة، 
الســـابق لمجلس الشورى والخاسر في 
انتخابـــات 2005، بالحضور إلى وزارة 

الداخلية لتسجيل ترشيحه.
وبعد ســـاعات، كان دور حجة اإلسام 
رئيسي الذي يشغل منذ 2019 منصب 
رئيس الســـلطة القضائية، وخســـر في 
الـــدورة االنتخابية الرئاســـية األخيرة 

العام 2017، للحضور لتقديم الترشيح 
الـــذي أعلنـــه قبيل ذلـــك ببيان نشـــرته 

وسائل اإلعام.
أمـــس  المرشـــحين  دائـــرة  واتســـعت 
لرئيـــس  األول  النائـــب  لتشـــمل 
الجمهورية اسحاق جهانغيري، وأمين 
النظـــام  مصلحـــة  تشـــخيص  مجمـــع 

القائد الســـابق للحرس الثوري محسن 
رضائي، وسعيد جليلي األمين السابق 

للمجلس األعلى لألمن القومي.
وقدم أكثر من 300 شخص ترشيحهم، 
وفق األرقام الرسمية لوزارة الداخلية.

لكن عدد المتنافسين سيكون أقل من 
ذلك بكثير، إذ إن الترشيحات النهائية 
صيانـــة  مجلـــس  بمصادقـــة  ترتبـــط 
الدستور الذي يهمن عليه المحافظون، 

ويعود له تحديد أهلية المرشحين.
وحتـــى قبل إعان األســـماء الرســـمية 
)بحلـــول 27 مايـــو(، يرجـــح أن يهيمن 
اسما الريجاني ورئيسي على المنافسة 
في الدورة األولى لانتخابات الختيار 
خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني 
فـــي 18 يونيو، علما أن األخير ال يحق 

له الترشح لوالية ثالثة متتالية.

الريجاني  إبراهيم رئيسي

ــرئــاســة ــل ل ــوا   ــحـ ــرشـ تـ شــخــص   300 مـــن  ــر  ــثـ أكـ
المرشحان الريجاني ورئيسي يرسمان معالم انتخابات إيران

بكين - وكاالت

أدخلـــت الصين 3 ســـفن حربية إلى 
الخدمـــة أخيـــرا، بمواصفـــات عالية 
قـــد تقلـــب موازين القـــوى البحرية، 
خصوًصـــا أن هناك صراًعا قائًما في 
بحـــر الصين الجنوبي، تعد الواليات 
المتحدة طرًفا رئيسا فيه. ووضعت 
البحريـــة الصينيـــة 3 ســـفن حربيـــة 

جديدة في الخدمة، في حفل مهيب. وتعد القطع البحرية الثاث، وهي 
هاينـــان طـــراد الصواريخ الموجهة من فئة رينهاي، والســـفينة الهجومية 
البرمائية داليان من فئة يوشـــين، وغواصة الصواريخ الباليســـتية تشانغ 

تشنغ 18 من فئة جين، من أكبر وأهم أنواع السفن الحربية.
فداليـــان هي ســـفينة على متنها منصة هبوط للطائـــرات المروحية، على 
غرار الســـفن من فئة واســـب التابعة للبحرية األميركية، وتستوعب نحو 
30 طائـــرة مروحيـــة، بما في ذلك مزيج من مروحيات النقل المتوســـطة 

والثقيلة والهجومية والخدمية.
أمـــا هاينان، فتعتبر أول ســـفينة بحجم الطراد تـــم تصميمها من الجيش 

الصيني. 
في حين غواصة تشـــانغ تشـــنغ 18، هي سادس أو سابع غواصة من فئة 

جين تنضم إلى الجيش الصيني منذ العام 2010.

الصين تدشن 3 أضخم سفن عسكرية
كراكاس - وكاالت

ربـــط الرئيـــس الفنزويلي نيكوالس 
مـــادورو مشـــاركته فـــي مفاوضات 
المعارضـــة  زعيـــم  مـــع  جديـــدة 
خـــوان غوايـــدو باســـترداد األموال 
المحتجـــزة في الخارج والســـيطرة 
على شـــركة النفط العامة “سيتغو”. 
بثهـــا  كلمـــة  فـــي  الرئيـــس  وقـــال 
التلفزيون الرسمي “عليهم االفصاح 
عن جميع الموارد التي منحتها لهم 
الحكومة األميركيـــة للتآمر وإعادة 
جميع الحسابات المصرفية وشركة 
ســـيتغو و )شـــركة البتروكيمائيات( 

مونومير إلى مؤسسات الدولة”.
وكان غوايدو الذي تعترف 

بينهـــا  دولـــة   58 بـــه 
المتحدة  الواليـــات 
موقتـــا  رئيســـا 
قـــد اقترح  للباد، 
علـــى  الثاثـــاء 

الســـلطة التفـــاوض لرفـــع العقوبات 
المفروضـــة علـــى كـــراكاس مقابـــل 
حـــرة  النتخابـــات  زمنـــي  “جـــدول 
ونزيهة”، داعيا إلى “اتفاق للخاص 
واشـــنطن  وتعتـــرف  الوطنـــي”.  
بغوايدو رئيســـا انتقاليـــا للباد وقد 
ســـّلمت معســـكره فـــي العـــام 2019 
األميركـــي  الفـــرع  ســـيتغو،  إدارة 
لشـــركة النفط الوطنيـــة الفنزويلية، 
وتعتبر مادورو غير شـــرعي بســـبب 
شـــهور  بعـــد  انتخابيـــة.  مخالفـــات 
اســـتئناف  احتمـــال  رفضـــه  مـــن 
المحادثـــات، أعلـــن مـــادورو أنه 
مستعد للتباحث “في المكان 
والصيغة التـــي يريدونها”، 
مـــن دون اإلشـــارة إلـــى 
الرئاســـية  االنتخابات 
الجديدة المقترحة.

مادورو يضع شروطا للتفاوض مع المعارضة

سكان يفرون من بلداتهم 
بالنيجر بسبب الجهاديين

نيامى - وكاالت

انــزورو  منطقة  من سكان  مئات  فر 
بلداتهم بسبب  النيجر من  في غرب 
هــجــمــات جــهــاديــة مــتــكــررة عــلــى ما 

أفاد مسؤولون محليون.
وقال مسؤول بلدي أمس “جزء كبير 
باتجاه  ينتقلون  انـــزورو  سكان  مــن 
ــلـــت مـــوجـــات من  الــجــنــوب. وووصـ
وزيبان،  تيغي  كويرا  زيبان،  بلدات 
إلى  )الجمعة(  وغــادابــو  زينو  كويرا 
تيالبيري”. وأوضح “يفر الناس سيرا 

أو في السيارة أو على عربات”.

اديس ابابا - أف ب

اإلثيوبـــي  الجيـــش  أعلـــن 
مجموعـــة  “تدميـــر”  تـــم  أنـــه 
كبيـــرة مـــن المقاتلين، يشـــتبه 
الحـــزب  إلـــى  ينتمـــون  بأنهـــم 
الحاكم ســـابقا إلقليـــم تيغراي 
أثنـــاء محاولتهم  المضطـــرب، 
البـــاد مـــن الســـودان  دخـــول 

المجاور. وأفاد العميد الركن تيســـفاي أياليو “هيئة فانا للبث” الرســـمية بأن 
قـــوة تضم 320 عنصـــرا حاولت دخول إثيوبيا عبر بلدة حميرة في شـــمال 

تيغراي.
وقال “قضى بعضهم على الطريق نتيجة العطش وألقي القبض على قســـم 

منهم بينما قضى الجيش على أولئك الذين رفضوا االستسام”.
وغرقت تيغراي في نزاع دام في نوفمبر العام الماضي عندما أرسل رئيس 
الوزراء اإلثيوبي أبيي أحمد الحائز نوبل للسام سنة 2019 قوات لإلطاحة 
بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي هيمن على الساحة السياسية في 

الباد على مدى عقود. 
وبينما تعّهد أن تكون الحملة العسكرية قصيرة األمد، يتواصل القتال فيما 
ال تلـــوح نهاية في األفق، فيما تكشـــف أدلة عن وقوع مجازر وأعمال عنف 

جنسي وحشية في ظل مخاوف من كارثية إنسانية.

إثيوبيا تعلن “تدمير” قوة من مقاتلي تيغراي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مكاني ليس في البرلمانات أو المجالس البلدية
أحد الجيران اقترح علي في ثاني أيام العيد وبعد السالم والترحيب 
كونـــي  القـــادم  النيابـــي  للمجلـــس  أترشـــح  أن  وغيرهـــا  والمعايـــدة 
صحافيـــا وإعالميـــا معروفا ولن يتردد النـــاس في انتخابي، ضحكت 
واالســـتغراب يفيـــض على شـــفتي وقلـــت له.. “رحـــم هللا امرئ عرف 
قدر نفســـه”، مكاني ليس في البرلمانـــات أو المجالس البلدية، وليس 
بالضـــرورة أن يكون الوجه المعروف اجتماعيـــا مؤهال بقوة للدخول 
في البرلمان، “بويوسف”.. الموضوع أكبر مما تراه ويحتاج إلى شرح 
مفصـــل، لكن ثق تمامـــا أن كل مواطن فينا يدرك مســـؤوليته الكبيرة 
والقيـــام بواجبه تجـــاه البحرين. وانتهى حديثنا وقبل أن يذهب قال 

“هذه وجهة نظري”.
الكاتـــب واألديـــب دائمـــا يبقى فـــي منزلـــة المتأمل البعيـــد عن خضم 
الحيـــاة، وعلـــى مدار التاريخ كله هناك ظاهـــرة ال يمكن إنكارها وهي 
أن الكتابـــة واألدب يمتـــازان دائما بالرفض، فالكاتـــب يرفض وينتقد 
وال يتـــالءم مع المجتمع في شـــكله، يســـتمتع بمجـــد الكلمة وروعتها، 
وروعة التفكير، وفي تصوري الشخصي ال يمكن التوفيق بين الكتابة 

“األدب” وبيـــن العمل البرلماني والتفاعل مع الناس والصبر على كالم 
الناخبيـــن، ألن الكاتـــب لديـــه طريقتـــه فـــي تطوير المجتمـــع والواقع 
بعيـــدا عن جمع المـــادة أو الخيالء والزهو كما يفعـــل البعض، الكاتب 
والصحافي يمكن أن يبلغ رسالته بالكتابة ويبلغها بالعمل اليومي مع 
زمالئه في درب الكفاح.. الكاتب مطالب بتحمل المســـؤولية ألنه حر 
ومســـؤول، وعليـــه أن يدخـــل المجتمـــع بكتاباته وآرائـــه فهي المحك 

القيم، ومن غير أن يتورط بعمل ال يستطيع القيام به.
قد يســـألون، أال يوجد كتاب وصحافيون اقتحموا الميدان السياسي 
وتبـــوءوا منصبا حكوميا ونجحوا في العمـــل البرلماني؟ نقول لهم... 
من الممكن ولكنهم انطلقوا في عملهم السياسي وهم يحملون أفكارا 
أدبية وهذا يعني حساسية وشفافية تفكير واتساع خيال وأحاسيس 
مختلفـــة وكلهـــا صفات قـــد تجعلهم غيـــر مفيدين فـــي البرلمان الذي 

يعتمد على تفكير واتجاه آخر غير تفكير الصحافي واألديب.
ما أقوله هو المناسب واألقرب إلى المعقول، ألن عالم األدب والكتابة  «

مناخ غير مالئم للعمل البرلماني.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أبطال منطقة سافرة
عشـــت أجمل ســـنوات العمر في منطقة “ســـافرة” بفترة الطفولة والمراهقة 
وما بعدها بقليل، في ذلك الوقت كانت الحياة بســـيطة، والناس والعادات، 
ال ازدحام سيارات، وال شبكات نت خانقة، وال تكلف أو تصنع في المعاملة، 
كانت فترة ذهبية ونقية، تغلبها العفوية والبساطة، ووصل الناس والبيوت 

المفتوحة.
كمـــا تميزت تلـــك الفترة التـــي أفتقدهـــا كثيـــرًا، بالتربية القاســـية والصلبة 
والحازمـــة، فجيـــل رجاالت منطقة ســـافرة لـــم يكونوا يقبلوا القســـمة على 
اثنيـــن فيما يتعلـــق بتربية أوالدهـــم، وزرع الخصال الحميـــدة بهم، فكانت 
النتائج واضحة وجلية.. نواب، وصحافيون، ومدرسون، وضباط، وأطباء، 

ومهندسون، وغيرهم الكثير.
مـــن الجيـــل المؤســـس هذا، والدي الســـيد أحمـــد النهام رحمـــه هللا صاحب 
الرقم العسكري )979( والراحل الوالد محسن البحيري )والد النائب السابق 
ســـامي البحيـــري( صاحب الرقم العســـكري )485( وغيرهمـــا ممن كنا نراهم 
كل ظهيـــرة وصبـــاح بالمالبس العســـكرية الخضراء والتـــي كانت تميز تلك 

الحقبة الذهبية.
اســـتذكرت هـــذه األيـــام االســـتثنائية وهـــذه الشـــخوص الفريدة األســـبوع 
الماضـــي تحديـــدا، والذي صادف وفـــاة والدي ووالد األخ ســـامي البحيري 
والـــذي كان معروفـــا بالشـــجاعة والكـــرم والتواضـــع الجم، وصوتـــه المميز 
والقـــوي، رحمهمـــا هللا وغفـــر لهما وأســـكنهما فســـيح جناته.. وفي تشـــييع 
جنازة والدي بمقبرة الحنينية، رأيت وجوها عزيزة من األصدقاء ومعارف 
الوالد، والذين تقطعت بهم ســـبل الوصل لســـنوات طويلة، لظروف الحياة 
ومســـبباتها ومـــا أكثرها، لكن الذكريـــات الجميلة والحميميـــة تظل حاضرة 
فـــي الذاكرة، معهم، وبهم، ومع آبائهـــم الذين قدموا الكثير مما نقدمه نحن 

اليوم، للوطن والقيادة والناس.
أســـتذكر اليوم عرفانـــًا ووفاء، بعض رجال منطقة ســـافرة األوفياء بحقبة 
التأســـيس األولـــى لشـــرطة البحريـــن، ممـــن قدمـــوا دروســـًا مســـتفادة في 
التضحيـــة والفداء.. أســـتذكر: أحمد الظاهـــري، عبدالخالق عبدالحق، ثابت 
ناجي، صالح األشـــقر، مصلح المريســـي، محمد الخالقـــي، صالح الخالقي، 
حســـين الشفيري، أحمد الحيدري، عبده الظفري، علي القشار، ناجي حزام، 
صالـــح الجعونـــي، ناصـــر أحمـــد، ناصـــر صـــالح، صالح التـــام، علـــي البكري، 
عبدالرحمـــن البكـــري، محمد ناشـــر الصعدي، علـــي الجابـــري، أحمد عبدهللا 
العمري، عبدهللا عامر األسد، زين حيدره، محمد المرشد، غول محمد، أحمد 
مـــراد، أحمد ناصر جاســـم، إبراهيم ســـرحان، عبيد نـــزال، وغيرهم ممن لم 
تستحضرهم الذاكرة الهشة، رحم هللا من مات منهم، وحفظ من كان حيا.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مضـــى عيد الفطر ومازال العدوان الصهيوني الغاشـــم على فلســـطين 
وشـــعبها مســـتمًرا، وتشـــهد مدينة القـــدس الفلســـطينية العربيـــة منُذ 
أواخر شـــهر رمضان المبارك عدواًنا واقتحاًما بربرًيا للمسجد األقصى 
المبارك، أبناء القدس وفلسطين لم يقفوا بل قاوموا بما لديهم من قوة 
اإليمان والعقيدة وما يملكون من العزيمة واإلرادة، طريقا سلكوه منُذ 
1948م، إنه الطريق الذي ستعود به فلسطين، مؤمنين بأنه بالمقاومة 
نعـــود وبالقدس نكـــون، نعود إلى أرضنا وفي القدس نعيش ويترعرع 
أبناؤنـــا، وبهـــذا اإليمان تكون فلســـطين أقـــرب إلى العـــودة إلى أمتها 

العربية والكيان الصهيوني أقرب إلى الزوال.
إن طريـــق العـــودة الذي تجلى فـــي االنتفاضات الفلســـطينية لن يهدأ 
فمـــازال هناك ُمطالب بحقه ورافـــض للصهيونية فكًرا ووجوًدا، حيث 
نرى القدس قريبة ويدفع من أجلها الفلسطينيون أرواحهم ودماءهم 
قرباًنـــا لعودة فلســـطين وقدســـها وشـــعبها، وإن ما يتخيلـــه العدو من 
قـــوة فهـــو يعيش خيااًل ال يســـتمر وال يـــدوم، وعودة القدس وشـــعبها 

أقـــرب مـــن حبـــل الوريد حًقـــا وواجًبـــا. إن الدفـــاع عن القـــدس ليس 
دفاًعا عن فلســـطين وشـــعبها فحســـب، بل عن األمة العربية والشعب 
العربي، فاحتالل فلسطين اعتداء على األمة العربية وشعبها العربي، 
والدفاع عن فلســـطين دفاع عن حقوق األمة العربية، حيث استطاع 
أبنـــاء فلســـطين االحتفـــاظ بأراضيهـــم ووجودهـــم الفلســـطيني رغم 
التعسف واإلغراء واإلرهاب والقهر الصهيوني، ألن أراضيهم استمرار 

لوجودهم ونسلهم. 

إن سجل التاريخ الفلسطيني يروي بطوالت الذين حملوا األرواح على الراح  «
وجاهدوا في سبيل بالدهم، وتسلم الراية من بعدهم األبناء فاألحفاد الذين 

قدموا ومازالوا صفحات خالدة من النضال من أجل عودة الحق ألهله. 
إنه سجل العطاء المشرق إلزالة كارثة اغتصاب فلسطين عن جبين األمة 
الدامي بمداد من الدم والتضحيات، وهاهي السنون تمضي والعدو يزداد 
غطرسًة واستكبارا وأبناء فلسطين يزدادون غضًبا وتضحية، فمن عاش 

على أرض فلسطين بعد تحريرها سيكون من السعداء ومن ُقتل على أيدي 
الغزاة كان من الشهداء، فنصٌر من الله وفتٌح قريب.

عبدعلي الغسرة

بالقدس نكون

القيادة الملهمة
قـــال تعالـــى “ِإنَّ َخْيَر َمِن اْســـَتْأَجْرَت اْلَقـــِويُّ اأْلَِميـــن”، وُتعتبر هذه اآلية 
المعيار األساسي في القيادة، فهي ُتحّدد صفتي القّوة واألمانة، ففيهما 
كّل معانـــي القيـــادة، وفـــي البداية أود أن أقف إجالاًل واحتراًما لســـيدي 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه 
هللا، وإلى صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة تسجيلهما 
فـــي برنامـــج التبرع باألعضاء التابع للمركز الســـعودي للتبرع باألعضاء، 

امتثااًل لقول هللا تعالى “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميًعا”.
فقـــد نشـــرت الصحـــف ووكاالت األنباء هذا الخبر الـــذي أعتبره من أنبل 
المبـــادرات اإلنســـانية، حيـــث يعكـــس ذلـــك عنايتهمـــا البالغـــة بمرضـــى 
الفشـــل العضوي النهائـــي، وتأتي هذه المبادرة غير المســـتغربة من هذه 
القيادة الملهمة تشـــجيًعا منها للمواطنين والمقيمين للتسجيل في ذات 
البرنامـــج، لما له من أهمية بالغـــة في منح األمل للمرضى الذين تتوقف 

حياتهم على زراعة عضو جديد.
إن هـــذه البـــادرة غيـــر المســـبوقة تعتبر مصـــدر إلهام وقدوة حســـنة من 
القيادة الرشـــيدة، وهذا بالطبع من صفات القائد المحنك والحكيم الذي 
أعتبره نبراســـا لنا جميًعا، كما أنها تشكل لفتة أبوية حانية تجاه مرضى 
الفشـــل العضـــوي، وتعـــزز واحـــدة مـــن أهم صـــور التكافل فـــي المجتمع 
السعودي الشقيق، وأجمل ما في الخبر أنه لم تمض سوى ساعات قليلة 
على تسجيلهما في البرنامج أعاله حتى شهد الموقع اإللكتروني للتبرع 

إقبااًل منقطع النظير وضغًطا كثيًفا.
وكان بـــودي أن أذكـــر معلومات إضافيـــة كثيرة عن هـــذا المركز المتميز 
لوال محدودية المســـاحة المخصصة لي، لكنني أود أن أركز وأشدد على 
مقدمـــة المقـــال وهي قـــوة وتأثيـــر القـــادة الملهمين على رســـم خارطة 
الطريـــق إلنجـــاح أي مشـــروع أو برنامـــج لخدمـــة الوطـــن والمواطـــن 
والمقيم. أدعو رب العرش العظيم أن يحفظ خادم الحرمين الشـــريفين 
وولي عهده األمين وأن ينعم عليهما والشـــعب الســـعودي الشقيق بنعمة 

األمن واألمان... اللهم آمين.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

منـــذ ما يقـــارب األربعة أعـــوام كتبت عمـــودا أتلمس فيـــه التغييرات 
الكبيـــرة التـــي طالت اإلعالم البرلماني وتوجهاتـــه وبناءه عددا كبيرا 
مـــن الشـــراكات بينـــه وبيـــن المجتمـــع مـــن خـــالل إقامـــة المؤتمرات 
والنـــدوات وغيرهـــا، اســـتمرت الجهـــود الكبيـــرة وتواصلـــت لتدمـــج 
شـــراكات حقيقية بين أصحـــاب الرأي والمواطنيـــن وطواقم اإلعالم 
فـــي المملكـــة والعاملين فـــي المجلـــس البرلماني بجميـــع الفئات، وال 
أســـتثني أحدا من رئيس البرلمان ألصغر العاملين في أيقونة تحاول 
دوما أن تجد شكال مناسبا لهذا التعاون البناء لخدمة البالد والعباد.

ورغم الجائحة وما نمر به من ظروف اســـتطاع اإلعالم البرلماني أن 
ينمو بشـــكل مغاير، وأتحدث هنا عن أشخاص عملت معهم عن قرب 
وأعلـــم جيدا مدى اهتمامهم بالجمهور الكريم، لذلك لم تكن الظروف 
عائقا في التواصل الذي يحث عليه ميثاق عمل هؤالء، وقد تفاجأت 
بعدد من المسابقات والمبادرات التي أطلقها مجلس النواب في عدد 
مـــن الصحف المحلية وعبر الحســـاب الرســـمي في وســـائل التواصل 

االجتماعي، وهو ما عزز فكرة استمرارية الشراكة المجتمعية المهمة، 
بـــل إن المجلس ســـلط الضوء مؤخرا على الرســـائل التـــي كتبها كبار 
الـــزوار في دفتر التشـــريفات في خطوة تعطي المزيد من الشـــفافية 
وتطلـــع المواطن على أهـــم ما كتب داخل ذلك الدفتـــر، وكأنما جميع 
المواطنيـــن كانـــوا لحظتها مـــن الضيوف الذين عاشـــوا تفاصيل هذه 

األحداث.
أرفـــع القبعـــة دومـــا ال لكونـــي متحيـــزة للمرأة وأشـــعر بالفخـــر الكبير 
لوجـــود امـــرأة في منصب الرئيس، إنما لهـــذا العطاء الذي لم يتوقف 
وهـــذا النمـــو الكبير في األفكار واالهتمام بتحديث وســـائل التواصل 
وقنـــوات خدمـــة الجمهور الكبيـــر بكل الطرق وهو ما نســـعى له دوما 
ال فـــي المجلـــس فحســـب، إنما فـــي كل الدوائر واإلدارات واألقســـام 
والـــوزارات، فالمواطـــن أصبح أكثـــر ذكاء وتطلعا ودرايـــة بما يجري 

حوله مع استخدامه أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحالية.

سمر األبيوكي

اإلعالم البرلماني من جديد



مسؤولون: خالد بن حمد يتصدى للمهمات بكل حنكة واقتدار

تلقى النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، مزيدا من برقيات التهنئة؛ بمناســبة صدور المرســوم الملكي من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة، بتعيين سموه رئيًسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وهنـــأ رئيس الحـــرس الوطني الفريق أول 
الركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
خليفـــة بمناســـبة صدور المرســـوم الملكي 
مـــن لـــدن صاحب الجاللـــة الملـــك بتعيين 
ســـموه رئيًســـا لمجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.
وأكد سموه أن تلك الثقة الملكية السامية 
تأتـــي تكليـــاًل للـــدور الكبيـــر الـــذي حققـــه 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
فـــي االرتقـــاء بمســـتويات الرياضـــة مـــن 
خالل حصـــد اإلنجـــازات في المشـــاركات 
والتأهـــل  والدوليـــة  القاريـــة  الرياضيـــة 
المتواصل لعدد مـــن الرياضات البحرينية 
فـــي األلعـــاب األولمبيـــة، متمنًيـــا لســـموه 
الرؤيـــة  ترجمـــة  فـــي  والســـداد  التوفيـــق 
الملكيـــة لتطوير المنظومـــة الرياضية في 

المملكة.

كمـــا هنأ الممثل الشـــخصي لجاللـــة الملك 
رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ 
عبـــدهللا بن حمد آل خليفة، ســـمو الشـــيخ 

خالد بن حمد آل خليفة بهذه المناسبة.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمد آل 
خليفـــة أن الثقة الملكية الســـامية بتعيين 
سموه لمنصب رئاسة مجلس إدارة الهيئة 
العامـــة للرياضـــة يعكـــس ما حققه ســـموه 
مـــن إنجـــازات وطنيـــة ورياضيـــة متميزة 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، والتـــي تترجـــم 
لجاللـــة  الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 

الملك.
وأعرب ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل 
خليفـــة عـــن تمنياتـــه لســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بالتوفيـــق والســـداد 
وتحقيـــق مزيـــد من النجاحـــات في العمل 
الرياضـــي وترجمة الرؤية الملكية لتطوير 

المنظومة الرياضية في المملكة.
كما تلقى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الوزراء الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا 
المرســـوم  صـــدور  بمناســـبة  خليفـــة؛  آل 
الملكـــي مـــن لـــدن جاللـــة الملـــك، بتعييـــن 
ســـموه رئيســـا لمجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.
وأعـــرب عـــن خالـــص التهانـــي إلـــى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة بالثقة 
الملكيـــة، مؤكدا أن الثقـــة التي يحظى بها 

ســـموه من لـــدن جاللـــة الملك، مـــا هي إال 
تأكيد للجهود المتميزة التي يبذلها ســـموه 
لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر 
التطلعـــات  لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة 
الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.

وتلقـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة برقية تهنئة من رئيس ديوان ولي 
العهد الشـــيخ ســـلمان بن أحمد بن سلمان 
خليفة؛ بمناســـبة صدور المرســـوم الملكي 
من لـــدن صاحـــب الجاللة الملـــك، بتعيين 
ســـموه رئيســـا لمجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.
وأعـــرب عـــن خالـــص التهانـــي إلـــى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة بالثقة 
الملكيـــة، مؤكدا أن الثقـــة التي يحظى بها 
ســـموه من لـــدن جاللـــة الملك، مـــا هي إال 
تأكيد للجهود المتميزة التي يبذلها ســـموه 
لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر 
التطلعـــات  لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة 
الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.

 وتلقـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفة، برقية تهنئة من الرئيس التنفيذي 
لهيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
محمـــد القائـــد؛ بمناســـبة صدور المرســـوم 
الملكـــي مـــن لـــدن جاللـــة الملـــك، بتعييـــن 
ســـموه رئيســـا لمجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.
وأعـــرب عـــن خالـــص التهانـــي إلـــى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة بالثقة 
الملكيـــة، مؤكدا أن الثقـــة التي يحظى بها 
ســـموه من لـــدن جاللـــة الملك، مـــا هي إال 
تأكيد للجهود المتميزة التي يبذلها ســـموه 
لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر 
التطلعـــات  لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة 
الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.

إلـــى ذلـــك، تلقـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفة، برقيـــة تهنئة من الرئيس 
التنفيـــذي لهيئـــة الكهربـــاء والماء الشـــيخ 
نـــواف بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة؛ بمناســـبة 
صدور المرســـوم الملكي مـــن لدن صاحب 
رئيســـا  ســـموه  بتعييـــن  الملـــك،  الجاللـــة 

لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأعـــرب عـــن خالـــص التهانـــي إلـــى ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة بالثقة 

الملكيـــة، مؤكدا أن الثقـــة التي يحظى بها 
ســـموه من لـــدن جاللـــة الملك، مـــا هي إال 
تأكيد للجهود المتميزة التي يبذلها ســـموه 
لخدمـــة مملكـــة البحريـــن، متمنيا لســـموه 
التوفيـــق والســـداد فـــي مواصلـــة تطويـــر 
التطلعـــات  لتحقيـــق  الرياضيـــة،  الحركـــة 
الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.
األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  ورفـــع 
للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ 
خالد بـــن حمد آل خليفـــة، منوها بجهوده 
والمتميـــزة،  الرياضيـــة  الحركـــة  لتطويـــر 
متمنيا لســـموه التوفيق والنجاح لمواصلة 
بقيـــادة  البحرينيـــة  الرياضيـــة  النهضـــة 

صاحب الجاللة عاهل البالد.
كمـــا هنـــأ نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشـــار 
عبدهللا بن حســـن البوعينين سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، مؤكـــدا جهود 
ســـموه الواضحة والمتميـــزة في قطاعات 
الرياضـــي  المجـــال  فـــي  الســـيما  عديـــدة 
وحرص ســـموه على تقدم مملكة البحرين 
وتقدمهـــا فـــي المجـــال الرياضـــي، متمنيا 
لســـموه التوفيق والنجـــاح لنهضة مملكتنا 

الغالية بقيادة صاحب الجاللة الملك.
مـــن جهته، قـــال رئيـــس جامعـــة البحرين 
ريـــاض حمـــزة إن نيـــل ســـموه هـــذه الثقة 
ســـياق  فـــي  يأتـــي  الســـامية  الملكيـــة 
النجاحـــات التـــي حققها ســـموه في جميع 
المناصـــب التـــي تبوأهـــا، والمهمـــات التي 
تصـــدى لها بكل حنكة واقتـــدار، معرًبا عن 
ثقتـــه بـــأن القطـــاع الرياضـــي فـــي مملكة 
تأســـيس  ظـــل  فـــي  سيشـــهد،  البحريـــن 
الهيئـــة العامـــة للرياضة، نهضـــة باالنتقال 
بهـــذا القطـــاع الحيـــوي مـــن الهوايـــة إلـــى 
االحتـــراف، بمـــا يخـــدم القطـــاع الشـــبابي 

والتنمية في مملكة البحرين.
وأكـــد أن جامعـــة البحريـــن تضـــع جميـــع 
إمكاناتهـــا من خالل كليـــة العلوم الصحية 
والرياضيـــة لدعـــم الهيئة العامـــة للرياضة 
وأهدافهـــا، متمنًيا لســـموه ومجلس إدارة 

الهيئة التوفيق والسداد في مهمتهم.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لرفع األثقال فـــارس الكوهجي 
تفتخـــر  األثقـــال  رفـــع  رياضـــة  أســـرة  أن 
بترؤس سموه مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة، وثقتهم في سموه الكريم كبيرة 

لمواصلة طريق العطاء واالزدهار للرياضة 
البحرينيـــة ومواصلة تنفيذ مزيد من حزم 
المبادرات التي ترتقـــي بالقطاع الرياضي 

بالمملكة في جميع مجاالتها.
وأضـــاف أن ســـموه قائـــد رياضـــي محنك 
بأفضـــل  الهيئـــة  إدارة  علـــى  قـــادر  وهـــو 
الصـــور مـــع األعضـــاء ويمتلك ســـموه كل 
المؤهالت لذلك، وقد حقق ســـموه العديد 
للرياضـــة  والنجاحـــات  اإلنجـــازات  مـــن 
البحرينيـــة من خالل تبوئـــه لمنصب نائب 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 

ورئيس اللجنة األولمبية البحرينية.
واختتـــم قائاًل إنهم في اتحاد رفع األثقال 
يتمنون لســـموه كل التوفيق والنجاح في 
تحقيـــق أهـــداف الهيئـــة العامـــة للرياضـــة 
وإنهم رهن االشـــارة ما في كل ما هو خير 

ومصلحة الوطن الغالي.
المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  هنـــأ  بـــدوره، 
والتســـجيل العقاري رئيـــس مجلس إدارة 
مؤسســـة التنظيم العقاري الشـــيخ سلمان 
بـــن عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة، ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، مؤكدا 
أن هذه الثقة الغالية أتت كثمرة لعطاءات 
وجهـــود ســـموه ومـــا حققـــه مـــن إنجازات 
مختلـــف  فـــي  مميـــزة  وجهـــود  وطنيـــة، 
المجاالت الســـيما المجال الرياضي، ليأتي 
هذا التكليف ليستكمل سموه تلك الجهود 
ليصل بها إلى تحقيق توجيهات وتطلعات 
نحـــو  الراميـــة  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
تحقيق التنمية الشاملة ورفاه المواطنين 
وطموحات الشـــباب الرياضـــي في مملكة 

البحرين.
وأضاف أن ما يتمتع به سموه من خبرات 
وقـــدرات قياديـــة ســـتمكنه بـــال شـــك من 
تعزيز منظومـــة العمل الرياضـــي لتحقيق 
أكبر اإلنجازات التي من شـــأنها رفع اســـم 
المحافـــل  مختلـــف  فـــي  عالًيـــا  البحريـــن 
الرياضية واإلقليميـــة والقارية والعالمية، 
ومزيـــدا  التوفيـــق  دوام  لســـموه  متمنًيـــا 
مـــن النجـــاح فـــي مواصلـــة تطويـــر العمل 

الرياضي في مملكة البحرين.
وتلقـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة برقية تهنئة من سمو الشيخ سلمان 
بن راشـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وأعرب 
سموه عن خالص التهاني إلى سمو الشيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة بالثقـــة الملكية، 
مؤكدا أن الثقة التي يحظى بها سموه من 

لدن جاللة الملك، ما هي إال تأكيد الجهود 
المتميزة التي يبذلها سموه لخدمة مملكة 
البحرين، متمنيا لسموه التوفيق والسداد 
فـــي مواصلـــة تطويـــر الحركـــة الرياضية، 
لتحقيق التطلعـــات الملكية لنهضة وتقدم 
ســـموه  تلقـــى  كمـــا  البحرينيـــة،  الرياضـــة 
برقيـــات تهنئـــة مماثلـــة من ســـمو الشـــيخ 
نـــواف بـــن راشـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وسمو الشيخ ســـلمان بن راشد بن عيسى 
آل خليفة، ومن ســـمو الشـــيخ إبراهيم بن 

راشد بن عيسى آل خليفة.
وتقـــدم رئيس مجلـــس إدارة نادي النجمة 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بن مبـــارك آل خليفة 
وجميع أعضاء المجلس ومنتسبي النادي 
بأجمـــل التهانـــي لســـموه الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة بتعيينـــه رئيســـا لمجلس 

إدارة الهيئة العامة للرياضة.
 وبين أن تعيين سموه ليس سوى انعكاسا 
لمـــا حققه مـــن إنجازات كبيـــرة منذ توليه 
رئاســـة اللجنة األولمبيـــة البحرينية وهي 
تتويج لجهوده الجبـــارة، متمنين له دوام 

التوفيق والسداد في المهمة.
ومن جانب آخر، أشـــاد الشيخ عبدالرحمن 
بـــن مبارك بالمرســـوم الملكـــي من صاحب 
العامـــة  الهيئـــة  بإنشـــاء  الملـــك  الجاللـــة 
للرياضـــة، مـــا يؤكـــد حـــرص جاللتـــه على 
دعم الحركة الرياضية في مملكة البحرين 
وتهيئـــة جميـــع الســـبل لتحقيـــق مزيد من 

اإلنجازات الرياضية.
وتلقـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن المديـــر العـــام 
لشـــؤون المدارس محمد مبارك، بمناســـبة 
صـــدور المرســـوم الملكي رقم )67( لســـنة 
2021 بتعيين ســـمو رئيســـا لمجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة. 
رئيســـا  ســـموه  تعييـــن  إن  مبـــارك  وقـــال 
حكوميـــة  هيئـــة  أول  إدارة  لمجلـــس 
لدليـــل  الرياضـــي  الشـــأن  فـــي  مختصـــة 
علـــى قـــدرة ســـموه وتميـــزه فـــي إحـــداث 
يســـتحقهما  اللتيـــن  والرعايـــة  التطويـــر 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الرياضـــي  العمـــل 
مؤكـــًدا أن قطاع شـــؤون المدارس بوزارة 
التربية والتعليم، المعني بتدريس التربية 
الرياضيـــة واألداء البدنـــي لجميـــع طلبـــة 
المـــدارس، ســـوف يكـــون رهـــن توجيهات 
ســـموه وتطلعـــات الهيئة العامـــة للرياضة، 
بما يخدم صالح تطوير الرياضة ومهارات 
الطلبة البدنية في مملكة البحرين، متمنًيا 

لسموه كل التوفيق والنجاح والسداد.
بـــدوره، رفـــع رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 

لكمـــال األجســـام واللياقة البدنية ســـامي 
الحداد أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
لســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
بمناسبة صدور المرســـوم الملكي السامي 
مـــن جاللـــة الملـــك، بتعيين ســـموه رئيًســـا 

لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأشـــار الحداد إلى أن رئاســـة سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة للهيئة تشـــكل 
إضافة نوعيـــة لالرتقاء بالقطاع الرياضي 
الملكيـــة  الرعايـــة  ظـــل  فـــي  بالمملكـــة 
الســـامية من لدن صاحـــب الجاللة الملك، 
مؤكـــًدا أن هـــذه الثقـــة الملكيـــة تعكس ما 
يمتـــاز بـــه ســـموه من كفـــاءة واقتدار 
لقيـــادة الهيئة وتحقيق النجاحات 
تشـــكيل  أن  مشـــيًرا  المنشـــودة، 
الهيئة سيسهم في تعزيز االنتقال 
نحـــو  والصحيـــح  المـــدروس 
االحتـــراف الرياضي فـــي مختلف 
األلعاب الرياضية وتحقيق العديد 
من األهداف على الصعيد اإلداري 
الرياضيـــة  للمنظومـــة  والفنـــي 
وإضافـــة  الحبيبـــة  بالمملكـــة 
للرياضة  النجاحات والمكتســـبات 

البحرينية.
إدارة  مجلـــس  أن  الحـــداد  وأكـــد 
اتحـــاد كمـــال األجســـام واللياقـــة 
البدنية يفخر برئاسة سمو الشيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة لمجلس 
للرياضـــة،  العامـــة  الهيئـــة  إدارة 
داعيـــا المولى عز وجـــل أن يوفقه 
ويســـدد خطـــاه ويحفـــظ المملكة 
الحبيبة وقيادتها الرشيدة من كل 

سوء ومكروه.
هـــذا وتلقـــى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة، مزيدا من برقيـــات التهنئة. إذ 
تلقـــى ســـموه برقيـــات تهنئة مـــن كل من، 
رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع 
واألمـــن الوطني بمجلـــس النـــواب النائب 
وعضـــو  البوعينيـــن،  السيســـي  محمـــد 
مجلـــس النـــواب النائب يوســـف الذوادي، 
زينـــب  النائـــب  النـــواب  مجلـــس  وعضـــو 
عبداألمير، و عضو مجلس الشورى صباح 
الدوســـري، والشـــيخ حمـــد بـــن طـــالل بن 
محمـــد آل خليفـــة، والرئيـــس التنفيـــذي لـ 
“ســـتاندرد تشـــارترد بنك” عبدهللا بوخوة 
ورئيس وحدة العائلـــة المالكة والخدمات 
المصرفية اإلســـالمية بســـتاندرد تشارترد 
بنـــك حمـــد بوجيـــري، والعضـــو المنتـــدب 
للشـــركة العربيـــة لبنـــاء وإصـــالح الســـفن 
)أســـري( مازن مطر ورئيـــس مجلس إدارة 
الزياني للخدمات التجارية أفنان الزياني، 
والعضـــو المنتـــدب لشـــركة ديفيدند جيت 
كابيتال محمد خنجي، والرئيس التنفيذي 
خالـــد  كابيتـــال  جيـــت  ديفيدنـــد  لشـــركة 
الحمـــادي، ورئيـــس ســـفريات كانـــو نبيـــل 
كانو، ورئيس مجلس أمناء جامعة العلوم 
التطبيقيـــة والرئيـــس التنفيـــذي لمجلـــس 
اإلدارة وهيـــب الخاجـــة ورئيـــس جامعـــة 
العلـــوم التطبيقيـــة غســـان عـــواد ورئيس 
وأعضـــاء نـــادي عالـــي، ورئيـــس وأعضاء 
نادي االتحاد الرياضـــي، ورئيس وأعضاء 
نـــادي االتفاق، وعبـــدهللا آل رضي، وأحمد 

كانو، وفهد كانو وطالل كانو.
وأعـــرب المهنئون عـــن خالص التهاني إلى 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بالثقـــة الملكيـــة، مؤكديـــن أن الثقـــة التي 
يحظـــى بها ســـموه من لدن جاللـــة الملك، 
مـــا هـــي إال تأكيد علـــى الجهـــود المتميزة 
التي يبذلها سموه لخدمة مملكة البحرين، 
متمنيـــن لســـموه التوفيـــق والســـداد فـــي 
الرياضيـــة،  الحركـــة  تطويـــر  مواصلـــة 
لتحقيق التطلعـــات الملكية لنهضة وتقدم 

الرياضة البحرينية.
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سمو الشيخ محمد بن عيسى

سامي الحداد

عبدالرحمن بن مبارك

فارس الكوهجي

نواف بن إبراهيم

رياض حمزة

سلمان بن أحمد

محمد القائد

علي الكعبي

محمد مبارك

عبدالله البوعينين

سمو الشيخ عيسى بن راشد الشيخ سلمان بن عبدالله الشيخ خالد بن عبدالله سمو الشيخ خالد بن حمدسمو الشيخ عبدالله بن حمد



مملكـــة  فـــي  الشـــعرية  الســـاحة  فقـــدت 
البحرين الشـــاعر الغنائي خليفة العيسى 
كاتب األغنية الشـــهيرة “أنا المايات على 
أســـيافك يـــا بحريـــن”، الـــذي انتقـــل إلى 
رحمـــه هللا تعالـــى بعـــد مســـيرة طويلـــة 
وحافلة مـــن العطاء، أثرى فيها الســـاحة 
بالكثير من األعمال تنوعت بين القصائد 
واألبوذيـــات  والزهيريـــات،  الوطنيـــة، 
والثنائيـــات، كمـــا لـــه حضـــور قـــوي فـــي 
الصحافـــة المحليـــة عبـــر نشـــره العديـــد 
مـــن القصائـــد، وله مـــا يقـــارب 60 أغنيه 
وطنيـــة مســـجلة فـــي إذاعـــة وتلفزيـــون 
البحرين باإلضافة إلى بعض من األغاني 
العاطفية المســـجلة فـــي البحرين ودول 

مجلس التعاون.
وكان الشـــاعر العيســـى قد ظهر قبل أيام 

في وســـائل التواصل االجتماعي مرتديا 
مضاعفـــات  جـــراء  مـــن  “األوكســـجين” 
كورونـــا وطلـــب مـــن محبيـــه الدعـــاء له 

بالشفاء.
للشـــاعر خليفـــة العيســـى عـــدة دووايـــن 
شـــعرية هـــي “ظمـــأ الوجـــدان”، “غنـــاوي 
للوطن”، “شعبيات من البحرين”، “كلمات 

غنائيـــة”، “أبوذيـــات خليفـــه العيســـى”، و 
“ثنائيـــات العيســـى” المجموعـــة األولـــى 

والثانية.
أمضى الشـــاعر العيســـى منذ سنة 1981 
فـــي تأليـــف األغاني واألناشـــيد الوطنية 
الـــوالء  قيـــم  غـــرس  إلـــى  تهـــدف  التـــي 
والمواطنـــة، واســـتطاع أن يكون لنفســـه 

أسلوبا معينا في الوسط الشعري وعرف 
عنه شغفه باألغاني الوطنية وشارك في 
الكثير من األمسيات الشعرية والحفالت 
واألصبوحـــات فـــي البحريـــن وخارجها، 
وكذلـــك في مهرجان المـــوال األول ألذى 
أقامتـــه وزارة التربيـــة والتعليم في عام 

2010 والمهرجان الثاني العام 2012.

تلقـــت الفنانـــة شـــيماء ســـبت الجرعـــة األولى مـــن اللقاح 
المضـــاد لفيروس كورونا المســـتجد )كوفيـــد 19(، موجهة 

الشكر إلى األطقم الطبية والتمريضية في المملكة.
ونشـــرت شـــيماء في “إنســـتغرام” مقطع فيديو لهـــا أثناء 
حصولهـــا علـــى الجرعـــة األولى مـــن اللقـــاح، وعلقت على 
الفيديـــو، قائلـــة “الحمـــد لله أخـــذت اليـــوم أول جرعة من 
لقـــاح ســـينوفارم الصينـــي“. وكشـــفت ســـبت عـــن ســـبب 
تأخرهـــا في تلقي اللقـــاح حتى اآلن، قائلة “ســـبب التأخر 
بأخـــذ اللقـــاح ألنني كنت مصابة بكورونـــا وانتظرت مرور 
6 أشـــهر مع أن الدكاترة قالوا ممكن للمتعافي أخذ اللقاح 

بعد 3 أشهر لكن أنا خوافة”.
وحرصت الفنانة البحرينية على توجيه الشكر إلى الطاقم 
الطبـــي والتمريضي بمركز بنـــك البحرين الوطني الصحي 
علـــى التنظيـــم وســـرعة الخدمـــة وسالســـة اإلجـــراءات، 

داعية لهم قائلة “يعطيكم العافية عيال الديرة”.
كما نشـــرت سبت صورة من الشـــهادة التي حصلت عليها 
بعـــد تلقيها اللقاح، وجـــاء نصها كاآلتي “شـــهادة تطعيم.. 
المســـتهدفة  الفئـــات  لجميـــع  تســـتخدم  الشـــهادة  هـــذه 

بالتطعيم ولجميع األعمار”.
وكانت شـــيماء قد نشـــرت مقطـــع فيديو في “إنســـتغرام” 
نوفمبـــر الماضـــي، أعلنت فيـــه إصابتها بفيـــروس كورونا، 

مؤكدة أنها خضعت للفحص وأتت نتيجتها إيجابية.

الشاعر الراحل خليفة العيسى

رحيل كاتب األغنية الشهيرة “أنا المايات على أسيافك يا بحرين”

لماذا تأخرت الفنانة شيماء سبت بالتطعيم؟

أعرب النجم محمد إمام، عن ســعادته بنجاح مسلســل النمر، 
في موســم دراما رمضان المنتهى، مشــيًرا إلى أن مسلسلي 
النمــر وهوجــان عالمتان في مشــواره الفني، مقدًما الشــكر 
لطاقــم اإلنتاج والعمل بقيادة المنتج تامر مرســى، والمؤلف 

محمد صــالح العزب، والمخرجة شــيرين عــادل. وكتب محمد 
إمام، عبر حســابه على “إنســتغرام”: “النجاح حلــو مفيش كالم.. 

الحمــد لله، هوجان والنمر عالمتان في مشــواري، االتنين تقريًبــا نفس فريق العمل، 
المخرجة القديرة أختي حبيبتي شيرين عادل، المؤلف العبقري محمد صالح العزب”.

أكــدت الفنانة حورية فرغلي أنهــا مازالت في مرحلة النقاهة 
مــن الجراحات األربــع إلعادة بناء أنفهــا، والتي أجريت على 
مــدار الشــهرين الماضييــن في أميــركا. ولفتــت إلى أنها 
تنتظر زوال الورم حول األنف، وستســافر بعدها إلى أميركا 

للعرض على فريقها المعالج، للتخطيط للجراحة الخامسة 
واألخيرة وتســتهدف توســيع فتحــات األنف، بعــد االطمئنان 

تمامــا على نجاح الجراحات الســابقة. وكشــفت حورية في أول ظهــور عام لها في 
مصر ما تعرضت له منذ سقوطها من على ظهر الحصان أثناء تدريبات الفروسية.

وافقــت الفنانــة الســورية ســالف فواخرجي على العــودة إلى 
الســينما المصرية ببطولة أول فيلم روائي قصير عن تجربة 
العــزل الصحــي لمصابــي فيــروس كورونا ويحمــل عنوان 

“قباني في العزل”.
ســالف التي شاركت سابقا في تجربة سينمائية مصرية وحيدة 

بفيلم “حليم” من بطولة الراحل أحمد زكي، وإخراج شــريف عرفة، 
وافقــت على تقديم أول أفالمها الروائية المصريــة القصيرة وهو بعنوان “قباني في 

العزل”، والفيلم من تأليف وإخراج محمد عادل عبد العظيم.

عودة سالفمرحلة النقاهةنجاح محمد
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الجزء الثاني من فيلم االكشن 
 The Hitman’s الكوميدي

Bodyguard سوف يعرض 
بصاالت السينما حول العالم في 

16 يونيو المقبل، وسيكون بعنوان 
Hitman’s Wife Bodyguard من 
بطولة سلمى حايك وصامويل ال 

جاكسون وريان رينولدس.

tariq_albahhar

“االختيار 2”  و“أمينة حاف”... األفضل في البحرين
فـــي بعض األعمال التـــي عرضت في 
نجحـــت   2021 الرمضانـــي  الموســـم 
بقـــوة  نفســـها  وقدمـــت  مسلســـالت 
ســـواء فـــي منطقتنـــا أو باقـــي الدول 
العربيـــة، مسلســـالت أخـــدت خطوط 
متنوعـــة بيـــن أألكشـــن والكوميديـــا، 
وبعـــد 30 حلقة مـــن المتابعة، حققت 
استحســـان  المسلســـالت  بعـــض 
البحرينييـــن وبـــدا التفاعـــل معها في 
السوشـــال ميديا عن طريق ”تويتات“ 
وبوســـتات، وجـــاء خليجيا مسلســـل 
”أمينة حاف“ في مقدمة المسلسالت 
المفضلـــة فـــي البحريـــن، إلـــى جانـــب 
مسلسل ”االختيار 2“ عربيا لما يقدمه 

هذان العمالن جودة وتمثيل.
مسلســـل االختيار 2 رجـــال الظل من 
إخراج المبـــدع بيتر ميمـــي وينتظره 
الجميع في المملكة يوميا في رمضان 
بفـــارغ الصبر لمشـــاهدته والـــذي كان 
تجاريـــة  إعالنـــات  بـــدون  يعـــرض 
بحلقات حاســـمة في تاريخ مصر بعد 
اإلطاحـــة بنظام الجماعـــة المحظورة 
من جماعـــة اإلخوان المســـلمين لمدة 
عام واحد، وكيف كان أفراد الشـــرطة 

المصرية يتعاملون مع أعضاء جماعة 
اإلخوان المسلمين ومخاطر مؤيديهم 
عندمـــا كانـــوا ينظمـــون االعتصامات 
في ميـــدان رابعة العدويـــة، والنهضة 

في القاهرة والجيزة.
واعتبـــر العديـــد من المتابعيـــن النجم 
ممثـــل  أفضـــل  عبدالعزيـــز،  كريـــم 
فـــي الموســـم بعـــد دوره المتقـــن فـــي 
االختيار إلى جانب النجم أحمد مكي 

وعدد من نجوم مصر الضيوف.
مسلســـل “االختيـــار 2” تأليـــف هانـــى 
سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة 
كريـــم عبـــد العزيـــز، أحمد مكـــي، إياد 
نصـــار، بشـــرى، إنجي المقدم، أســـماء 
أبواليزيد، الراحل هادي الجيار، احمد 
حـــالوة، احمـــد شـــاكر عبـــد اللطيـــف، 
محمـــد عـــالء، اســـالم جمـــال، احمـــد 
سعيد عبد الغني، سلوى عثمان، على 

الطيـــب طارق صبري، عمر الشـــناوي، 
وهـــو  الشـــباب  الفنانيـــن  مـــن  وعـــدد 

وإنتاج شركة سينرجي.
المسلســـل الكوميدي الكويتي “أمينة 
حاف” للفنانة إلهام الفضالة أثار قضية 
كوميديـــة  بصـــورة  الزوجـــات  تعـــدد 
خفيفة كانت حديث السوشال ميديا 
فـــي البحرين بعـــد األداء الخفيف من 
نجوم العمـــل، وكانت الحلقة األخيرة 
جيـــدة،  بصـــورة  المسلســـل  مفاجـــأة 
الفنـــان  يقـــدم  الكوميـــدي  المسلســـل 
شـــهاب جوهر هو بطل القصة بعد أن 
يتزوج من 4 نساء باختالف مشاربهم 
وتربيتهـــم، وبصـــورة حلـــم كبير تجد 
نفســـها إلهام الفضالـــة التي تقدم دور 
”أمينة“ وسط ”شريكات“ بعد أن تقرر 
األمـــوال المخبـــأة من طـــرف زوجها، 
تقـــرر الخـــالص منـــه واالبتعـــاد عـــن 
الحيـــاة البســـيطة التي كانت تعيشـــه 
مـــع أمهـــا ”الطماعـــة“ وأخواتهـــا إلـــى 
أماكن لـــم تتخيل أنها ســـتذهب إليها 
بعـــد أن تـــرث مـــن زوجهـــا كنـــزًا كان 
الرابعـــة”  “الزوجـــة  وتصبـــح  يخبئـــه، 
وتدخل في مشكالت ومشاحنات مع 
الزوجـــات الثـــالث األخريـــات بصورة 

كوميدية خفيفة.

المسلسل األسطوري “االختيار 2”

المسلسل الكوميدي “امينة حاف”

تحدثت النجمة جنيفر أنيستون عن كواليس دورها  «
 ”Friends“ في سلسلة المسلسل الكوميدي األشهر

وبعض الصعوبات التي واجهتها وقت تصوير 
دور رايتشل غرين الذي اشتهرت به على 

مدار مشوارها الفني. وأكدت جينيفر 
في مقابلة مع صديقتها ليزا كودرو 
التي قدمت دور فيبي بالمسلسل 

نفسه، أنها حاولت الهروب من 
شخصية ريتشل، وأنها كانت ترى 

أنها تملك أكثر مما تقدمه في 
هذه الشخصية، وتابعت: “لم أستطع 

إخراج رايتشل غرين مني طوال حياتي”. 
كما كشفت النجمة في المقابلة التي نشرتها 

 The“ مجلة “فارايتي” أن دورها في فيلم
Good Girl” تسبب لها في حالة من الذعر 

لعدم ثقتها في البداية من مدى تمكنها من 
أداء هذا الدور أم ال، بسبب ارتباطها بشخصية 

ريتشل واعتياد الجمهور عليها في هذا الدور 
 فقط

|وتابعت: “لقد قاتلت مع نفسي ومع من 
كنت في هذه الصناعة إلى األبد، وكان األمر 

يتعلق بمحاولة إثبات أنني كنت أكثر من تلك 
الشخصية”، الفتة إلى أن تقدمها في العمر 

جعلها تشعر بحرية أكثر وعدم التفاتها لبعض 
 األمور التي كانت تزعجها في السابق.

وتنتظر جينيفر أنستون تصوير الحلقة 
االستثنائية من المسلسل الشهير قريًبا، بعد 
أن تم تأجيلها من قبل عقب انتشار فيروس 

كورونا. 

إلــى مؤلــف مسلســل  النجــم أحمــد حلمــي الشــكر  وجــه 
“االختيــار 2” هانــي ســرحان، الــذي ظهــر في مشــهد مؤثر 
تفاعــل معه الجمهور على السوشــيال ميديا، جســد عبره 

رجل بسيط فقد ابنته في عملية إرهابية.

وكتـــب حلمـــي عبر حســـابه 
بموقـــع تويتـــر “لمـــا قريـــت 
المشـــهد اللـــي كاتبـــه هاني 
مسلســـل  مؤلـــف  ســـرحان 
“االختيـــار 2 “ اتأثـــرت بيـــه، 
وده طمنـــي إن الناس كمان 
هتحـــس المشـــهد زي ما أنا 

حسيته.. شكرا يا هاني”.
ورد المؤلف هاني ســـرحان، 
قائـــاًل “شـــكرا ليـــك أنـــت يـــا 
أســـتاذ وهللا على إحساسك 
في المشـــهد اللي وصل لكل 
الناس وخلى المشـــهد مؤثر 
كده وبجد اتشرفت بالشغل 
معاك حتى لو مشهد واحد”.

أحمـــد  النجـــم  وشـــارك 
حقيقيـــة  صـــورة  حلمـــي 
التـــي جســـدها  للشـــخصية 
الشـــخصي  حســـابه  علـــى 
بموقـــع “إنســـتغرام”، وهـــي 
أثنـــاء  ابنتـــه  فقـــد  لرجـــل 
اإلرهابيـــة  العمليـــات  احـــد 
بعبـــوة  تنفيذهـــا  التـــي 
ناســـفة، معلًقـــا “دي الصورة 
الحقيقيـــة لألســـتاذ محمـــد 
وهو شـــايل بنتـــه على إيده 
قبـــل مـــا يحصـــل االنفجـــار 
وتـــروح غـــدر.. حـــق بنتـــك 
رجعلـــك يـــا أســـتاذ محمـــد 

وربنا يصبرك”.

حلمي يشكر مؤلف “االختيار”

صعوبات ”رايتشل غرين“ 
”Friends“ في

محرر مسافات

طارق البحار
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لمــدة 6 أشــهر وبقيمــة أقســاط تبلــغ 343 مليــون دينــار

74 ألف عميل طلبوا تأجيل قروضهم حتى يونيو

أظهــرت بيانــات رســمية أن نحــو 74 ألــف عميــل طلبــوا تأجيل أقســاط 
القروض الشــخصية، وذلك للفترة من أول يناير حتى األول من يونيو 

2021، إذ يمثلون 23 % من إجمالي عدد زبائن البنوك.

ما  المؤجلة  األقــســاط  قيمة  وبلغت 
مجموعه 343 مليون دينار، ما يمثل 
الــقــروض  مــبــالــغ  قيمة  مــن   %  11.9

اإلجمالية لهؤالء العمالء.
ــاط الـــقـــروض  ــســ ــي أقــ ــالـ ــمـ وبـــلـــغ إجـ
كورونا  جائحة  تفشي  منذ  المؤجلة 
التمويل،  ومؤسسات  البنوك  لزبائن 
وعلى 3 فترات ما مجموعه 1.5 مليار 

دينار.
وكان مصرف البحرين المركزي وجه 
لتأجيل األقساط لـ 3 مرات منذ تفشي 

كانت  األولــى   ،”19  – “كوفيد  جائحة 
لجميع األفراد والمؤسسات ومن دون 
فوائد أو أرباح وذلك لمدة 6 أشهر من 

مارس حتى سبتمبر 2020.
الثانية  الــمــرة  فــي  الــبــنــوك  وجــه  كما 
ــع احــتــســاب  لــتــأجــيــل األقــــســــاط مــ
الفوائد وذلك لمدة 4 أشهر في الفترة 
وفي   ،2020 ديسمبر  حتى  الممتدة 
أقساط  لتأجيل  وجــه  األخــيــرة  المرة 
وذلك  الفوائد  احتساب  مع  القروض 

من يناير 2021 حتى يونيو 2021.

المركزي  البحرين  مــصــرف  وأوضـــح 
تأجيل  طلبات  أن  حديثة  أرقــام  في 
 6 لفترة  للزبائن  االختيارية  القروض 
المقبل  يونيو  في  تنتهي  التي  أشهر 
قيمتها  إجمالي  يبلغ  لــقــروض  كانت 
الشركات  مــن  لكل  ديــنــار،  مليار   2.8
واألفراد بما يمثل 27 % من إجمالي 

محفظة القروض.
التي أوردهــا تقرير  وبحسب األرقــام 

المركزي،  البحرين  لمصرف  حــديــث 
استفاد  التي  األولـــى  الــمــرة  فــي  فإنه 
من التأجيل جميع المقترضين تقريبا 
 6.2 نحو  الــقــروض  قيمة  بلغت  فقد 
مليار دينار منها 2 مليار دينار لقروض 
لقروض  دينار  مليار  و4.2  الشركات 
البحرين أقرت  األفــراد. يشار إلى أن 
كبيرة  دعــم  2020 حزمة  مــارس  في 
ــقــروض  تــضــمــنــت تــأجــيــل أقـــســـاط ال
أشهر،   6 لمدة  ــراد  واألفــ للمؤسسات 
وإعفاء من رسوم البلدية، وإعفاء من 
الحكومة  وتكفلت  السياحة،  رســوم 
بدفع فواتير الكهرباء، إذ بلغ إجمالي 
مليار   4.3 مجموعه  ما  الدعم  حزمة 

دينار.

بروكسل - رويترز

قطاعات الطاقة والتجزئة 
تدعم أسهم أوروبا

ــم األوروبــــيــــة ، تــقــودهــا  ــهـ قـــفـــزت األسـ
والتجزئة  الطاقة  قطاعات  في  مكاسب 
بعد أن قال مجلس االحتياطي االتحادي 
األميركي إنه لن يكون هناك تحرك وشيك 
لــتــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة، مــا خفف 
الــقــلــق حــيــال ارتــفــاع التضخم  بــواعــث 
المؤشر  دفع  والــذي  المتحدة،  بالواليات 
ستوكس 600 األوروبي إلى تكبد خسائر 
على مدار األسبوع. وزاد ستوكس 600 
قطاعات  مكاسب  تقوده   ،% 1.1 بنسبة 

النفط والغاز والتجزئة.

أخبار متفرقة

المنامة - منصة تدريب هب

قــال رائـــد األعــمــال خليل الــقــاهــري إن 
دورة “العمل المستقل” التي يقدمها عبر 
حتى  استقطبت  هــب”  “تــدريــب  منصة 
اآلن أكثر من 700 مشارك من البحرين 
تمكن  بعضهم  والعالم،  العربي  والوطن 
اإلنترنت  عبر  تأسيس عمل  من  بالفعل 
نسبيا،  جــيــدة  عــوائــد  بتحقيق  والــبــدء 
المهارات  من  العديد  أتقنوا  بعد  وذلــك 
التسويق  مــثــل  ــدورة  ــ الـ تــقــدمــهــا  الــتــي 
والتصميم والبيع عبر اإلنترنت خصوصا 
مثل  الكبرى  اإللكترونية  المتاجر  فــي 

أمازون وعلي بابا.
ــال  ــاف الــقــاهــري أن تـــزايـــد اإلقــب ــ وأضـ
الــدورة كــان بسبب الظروف  على هــذه 
االســتــثــنــائــيــة الــتــي فــرضــتــهــا جــائــحــة 

الشباب  خاصة  الناس  واتجاه  كورونا، 
المنزل والبحث عن مدخول  للعمل من 
تقديم  أو جزئي من خالل  كامل  مادي 
ــا إلــى  خــدمــاتــهــم عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، الفــت
البحرين  مملكة  فــي  الــعــمــل  ســـوق  أن 
بــفــرص العمل  والــمــنــطــقــة غــنــيــة جـــدا 
المستقل التي تحقق الكثير من الفوائد 
للمهنيين واالحترافيين من جهة، وتقلل 
الــنــفــقــات وااللـــتـــزامـــات عــلــى أصــحــاب 

األعمال من جهة أخرى.
المستقل  العمل  دورة  أن  إلــى  وأشـــار 
واضــحــة  ــيــات  آل لتكريس  أيــضــا  تعمل 
لممارسة هذا العمل لدى كل من مقدمي 
ومتلقيها،  اإلنــتــرنــت  عــبــر  الــخــدمــات 
هذا  تكتنف  الــتــي  التحديات  وتــجــاوز 

النوع من العمل مثل التسعير والجودة 
المحدد  الوقت  في  بالتسليم  وااللتزام 

وطرق الحصول على المقابل المادي.
وأكد التزام منصة “تدريب هب” بتوفير 
تـــدريـــب نـــوعـــي يـــواكـــب احــتــيــاجــات 
ويدعم  تطلعاتهم  ويحقق  المتدربين 
ســـوق الــعــمــل بــالــمــواهــب والــكــفــاءات، 

مشيرا إلى أن المنصة تقدم العديد من 
دول  من  لمتدربين  التدريبية  الــدورات 
السعودية واإلمارات  بينها  مختلفة من 
ــتــــى مــصــر  ــراق وحــ ــ ــ ــع ــ ــ ــت وال ــ ــوي ــكــ ــ وال
في  مسجلين  إلـــى  إضــافــة  والــجــزائــر، 
المنصة من العرب المقيمين في أوروبا 

وأميركا وغيرها.

القاهري خالل تقديم الدورة

ــرص ــف ــال ــة ب ــي ــن ــي الـــبـــحـــريـــن والــمــنــطــقــة غ ــ ــوق الـــعـــمـــل ف ــ سـ
700 مشارك بدورة “العمل المستقل” عبر “تدريب َهب”

20 متحدثا عالميا ومحليا في المؤتمر العربي لالدخار

االستقالل االقتصادي للبحرينية يعزز مساهمتها بالتنمية الوطنية

مايـــو  25 وينطلـــق  األوســـط  الشـــرق  بمنطقـــة  نوعـــه  مـــن  األول 

شـــؤونهن إدارة  كيفيـــة  علـــى  النســـاء  تـــدرب  “ألوانـــي”  عواجـــي: 

ــدادات النــعــقــاد أول  ــعـ ــتـ  اكــتــمــلــت االسـ
الــعــائــلــي فـــي منطقة  ــار  لـــالدخـ مــؤتــمــر 
وذلك  إفريقا،  وشمال  األوســط  الشرق 
متميزة  نخبة  مشاركة  تأكيد  خالل  من 
من 20 خبيرا عالميا ومحليا في الفعالية 
الــبــحــريــن فــي وقــت  الــتــي ستعقد فــي 
و26   25 )بتاريخ  الشهر  هــذا  من  الحــق 

مايو(.
من خالل أجندته التي تغطي مجموعة 
واسعة من المفاهيم من الثقافة المالية 
fi� المالي  الشمول  إلى  المالي  )والتعليم 

المالي،  والسلوك   )nancial inclusion
اجتذب المؤتمر بعًضا من أرقى المراكز 
البحثية والمنظمات والمؤسسات المالية 

الرائدة في هذا المجال.
ــمــي لــمــحــو األمــيــة  ــعــال مـــركـــز الــتــمــيــز ال
لجامعة جورج  التابع   ”GFLEC“ المالية 
في  الــمــالــي  التعليم  وإدارة  واشــنــطــن، 
والتنمية،  االقــتــصــادي  التعاون  منظمة 

ــد فــي  ــاعـ ــقـ ــتـ ــرات والـ ــدخــ ــمــ ــ ــق ال ــ ــري وفــ
االقتصادية  البحوث  وإدارة   ،Amundi
ومعهد  البحرين،  وبورصة   ،SSGA في 
والمالية،  المصرفية  للدراسات  البحرين 
وبنك  للتأمين،  العالمية   AXA وشــركــة 
ــريـــن اإلســــالمــــي  ــبـــحـ ــــك الـ ــن ــ ســـيـــكـــو وب
الحياة،  على  للتأمين  الوطنية  والشركة 
البحرينيين،  االقــتــصــاديــيــن  وجــمــعــيــة 
إلدارة  الــمــصــريــة  الــقــومــيــة  والـــشـــركـــة 
إدارة  ــول واالســتــثــمــار، ومــنــصــة  ــ األصـ
بين  مــن  هــم   )FNZ( العالمية  ــثــروات  ال
المؤتمر  فــي  الــرئــيــســيــيــن  الــمــتــحــدثــيــن 
المؤتمر  ينظم   .2021 لــالدخــار  العربي 
البحرينية  الشركة  شركة فينتك روبوز، 
ويمكن  والتقاعد،  اإلدخـــار  لتكنولوجيا 
الــرابــط:  هــذا  على  للمشاركة  التسجيل 
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ومـــن أهـــم الــمــوضــوعــات الــتــي ســوف 
يــتــطــرق لــهــا الــمــؤتــمــر هـــي اقــتــصــادات 

ــل،  ــمـــدخـــرات الــعــائــلــيــة طــويــلــة األجــ الـ
للعائلة  المالية  الــمــرونــة  فــي  وأهميتها 
الفردية  المالية  والــجــوانــب  والمجمتع 
ــــطــــرق  وال  ،)Personal Finance(
األصــول  وبناء  اإلدخـــار  لبناء  المناسبة 
األوســط  الشرق  منطقة  مجتمعات  في 
تجارب  واســتــعــراض  إفريقيا،  وشــمــال 
ــار  الــعــالــم مــن حيث االدخـ أفــضــل دول 

والمالئة المالية.
فينتك  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأشار 
أن  إلــى  إبراهيم،  خليل  إبراهيم  روبــوز 
األوسط  الشرق  الناس في منطقة  ثلث 
أموال،  أية  يدخرون  ال  إفريقيا  وشمال 
ما  يـــدخـــرون  ال  األشـــخـــاص  ثلثي  وأن 
يكفي أو بانتظام، وأن ما يقرب من 80 
% من الناس ال يشعرون بالثقة الكبيرة 

بشأن مستقبلهم المالي.
ــنـــاك عــالقــة  ــم أن هـ ــيـ ــراهـ إبـ  وأضــــــاف 
ــرة  مــبــاشــرة بــيــن نــســب مـــدخـــرات األسـ
السليم، وبين نسب  الوطني  واالقتصاد 
االجتماعي  والضمان  األســرة  مدخرات 
في المستقبل، مشيرا إلى أنه “إذا كانت 
ــمــدخــرات مــفــتــاًحــا القــتــصــاد صحي،  ال
عالية  بنسب  اإلدخــار  يكون  أن  فيجب 
أرادت  ما  إذا  ومستدامة بشكل معقول 
لدخل  إمكاناتها  تحقق  أن  منطقة  أي 

حقيقي أعلى ومستوى معيشة أفضل.

ألواني  قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
البحرين الخبير االقتصادي عمار عواجي 
اقتصاديا  البحرينية  الــمــرأة  تمكين  إن 
المالي  االســتــقــالل  مــن  الــمــزيــد  ومنحها 
واالقتصادي يسهم في زيادة مساهمتها 
والتنمية  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في 
أطلقها  التي  بالمبادرة  منوها  الوطنية، 
بشأن  مــؤخــرا  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس 
تدريب وتأهيل المرأة صاحبة المشروع 
مشروعها  وتطوير  تنمية  على  المنزلي 
من خالل حصولها على خدمات اإلرشاد 
والتوجيه من رائدات أعمال وصاحبات 

مشروعات قائمة.
وأضاف عواجي أن مثل هذه المبادرات 
تــعــزيــز االســتــقــالل  الــنــوعــيــة تسهم فــي 
القدرة  البالغة  المرأة  يمنح  الــذي  المالي 

واتخاذ  الخاصة،  بأموالها  التحكم  على 
اإلنفاق واالدخار  بشأن  قرارات مستقلة 
وتأسيس المشروعات، بدال من االعتماد 
أو  مـــثـــل األب  ــك  ــ ذلـ ــي  فــ الـــغـــيـــر  عـــلـــى 
تواجه  النساء  ألن  ــاء؛  األقــرب أو  الـــزوج 
تحديات مختلفة ال يمكنهن تجاوزها إال 

باالستقالل المالي.
البحرين  ألــوانــي  جمعية  حـــرص  وأكـــد 
برامجها  تنفيذ  فــي  قدما  المضي  على 
كيفية  على  النساء  بتدريب  الصلة  ذات 
إدارة شؤونهن المالية، وتشجيعهن على 
االستثمار، وضخ المال الكافي، والتحلي 
وتحقيق  الـــالزمـــة،  ــة  ــ ــدراي ــ وال بــالــثــقــة، 

النجاح وإن على المدى الطويل.
التي  الرئيسة  األســبــاب  أحــد  إن  وقـــال 
مهتمون  الــعــالــم  حـــول  الــخــبــراء  تجعل 

هو  للنساء،  الــمــالــي  االســتــقــالل  بقضية 
النساء  المرأة تعيش أطول، وغالبية  أن 
أنفسهن  إعــالــة  عــن  مــســؤوالت  يصبحن 
تشير  فاألرقام  السن،  تقدم  مع  بالكامل 
النساء يصبحن  75 % من  أن نحو  إلى 
بينما  56 ســنــة،  عــمــر  بــمــتــوســط  أرامــــل 

 65 فــوق سن  النساء  من   % 37 تعيش 
أو  مطلقات  ألنــهــن  إمــا  بمفردهن،  عــاًمــا 
وعندما  مطلًقا،  يــتــزوجــن  لــم  أو  ــل  أرامـ
يتعلق األمر بــإدارة األمــوال، فإن هؤالء 
الــنــســاء عـــادة مــا يــضــطــررن للجوء إلى 

شخص آخر.
االستقالل  أن  السياق  هذا  وأوضــح في 
ــلــمــرأة ال يــعــنــي انــفــصــالــهــا عن  ــمــالــي ل ال
عن  تخليها  أيــضــا  يــعــنــي  وال  أســرتــهــا، 
ــة فــــي تــنــشــئــة  ــسـ ــيـ ــرئـ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الـ
صالحة  تربية  األطــفــال  وتربية  األســـرة 
لحاضر  بــنــاة  خير  ليكونوا  وتجهيزهم 
ومستقبل وطنهم، ولكن هذه المسؤولية 
أن  ذاتــه  الوقت  في  يجب  ال  األساسية 
تمنع المرأة من امتالك مصدر دخل مالي 

مستقبل ودائم.

إبراهيم خليل  

عمار عواجي

المنامة - شركة فينتك روبوز

المنامة - جمعية ألواني البحرين

الــدولــي عن  النقد  أعــلــن صــنــدوق 
على  التنفيذي  المجلس  موافقة 
ما  مراقبة  على  مؤقتة  تعديالت 
نهاية  حتى   ) PPM ( برنامج  بعد 
الصندوق  وأوضـــح   .2022 الــعــام 
اإلقـــــــراض في  فـــي  الــــزيــــادة  أن 
أعــقــاب جــائــحــة  كــوفــيــد19� أدت 
إلى مبلغ غير مسبوق من االئتمان 
إلى  الحاجة  يؤكد  مما  المستحق، 
ضمانات  مناسبة للميزانية، مشيرا 
أحد  يعد   ) PPM ( برنامج  أن  إلــى 

الــضــمــانــات. وقــــرر مجلس  هــــذه 
الــتــنــفــيــذ  طــــرق  تــعــديــل  اإلدارة 
 ) PPM ( بـــرنـــامـــج  فــــي  الـــخـــاصـــة 
ــا مـــن خـــالل تــعــلــيــق تقرير   مــؤقــًت
وإجراء  المستقل  السنوي    )PPM (
وقـــت  فــــي    )PPM ( ــاقـــشـــات  ــنـ مـ
مشاورة  المادة الرابعة، مشيرا إلى 
لألعضاء  الرابعة  المادة  تقرير  أن 
  )PPM ( ــــون  ــان ــقــ ــ ل الـــخـــاضـــعـــيـــن 
ــا جــمــيــع عــنــاصــر  ــًضــ ــ ســيــشــمــل  أي

.)PPM ( مناقشة

“النقد الدولي” يقر تعديالت مؤقتة إلجراءات اإلقراض

أكــــدت وكـــالـــة ســتــانــدرد أنـــد بـــورز 
“الضغوط  أن  االئتمانية  للتصنيفات 
إسرائيل  تصنيف  على  تــتــزايــد  قــد 
األمــنــيــة  ــمــخــاطــر  ال ــد  أمــ ــال  إذا طــ

والــســيــاســيــة الــمــرتــبــطــة بــالــصــراع 
الدائر حاليا، بما يؤثر على االقتصاد 
والوضع المالي وميزان المدفوعات” 

بحسب “رويترز”.

 المخاطر األمنية تضغط على ميزان مدفوعات إسرائيل

األلمانية  الطيران  شركة  أعلنت 
“لوفتهانزا”  تمديد تعليق رحالتها 
بسبب  أبيب؛  تل  لمطار  الجوية 

األوضاع األمنية المضطربة.
الخميس،  ألغت  الشركة  وكانت 
جــمــيــع رحـــالتـــهـــا الـــجـــويـــة إلــى 
إســــرائــــيــــل لـــيـــومـــيـــن؛ بــســبــب 

األوضاع في غزة.
ــل إغـــــالق  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وأعــــلــــنــــت إسـ
ــب، اعـــتـــبـــارا من  ــيـ ــل أبـ مـــطـــار تـ
تهديد  بسبب  الخميس؛  صــبــاح 
الــصــواريــخ، وتــحــويــل الــرحــالت 
إلـــى مــطــار رامــــون فــي صــحــراء 

النقب.

“لوفتهانزا” تمدد تعليق رحالتها إلى مطار تل أبيب 

إلى  التركية  الــصــادرات  حققت 
ليبيا، زيادة بنسبة 58 %، خالل 
ـــ 4 األولــــى مــن الــعــام  األشــهــر الـ
2021، مقارنة بالفترة نفسها من 
قيمة  وارتفعت  الماضي.  الــعــام 
ليبيا،  إلـــى  الــتــركــيــة  الـــصـــادرات 

في هذه الفترة، إلى 826 مليون 
دوالر.

وفي أبريل الماضي لوحده، زاد 
ــادرات الــتــركــيــة إلــى  حــجــم الـــصـ
مقارنة   ،%  228 بنسبة  ليبيا، 

بالشهر ذاته من العام الماضي.

زيادة حجم الصادرات التركية إلى ليبيا 58 %

نــجــحــت الــصــيــن أمــــس في 
ــا الــصــغــيــر  ــ ــه ــ ــوت ــ إنــــــــزال روب
“تشورونغ” الذي يتم التحكم 
به عن بعد على سطح المريخ 
اآلسيوية  للدولة  سابقة  في 
ــعــمــالقــة، كــمــا ذكــــرت قــنــاة  ال

)ســي  الحكومية  الــتــلــفــزيــون 
على  والهبوط  فــي(.  تي  سي 
الــكــوكــب األحـــمـــر أمـــر معقد 
وأخــفــقــت مــهــمــات أوروبـــيـــة 
عدة  وأميركية  وسوفياتية 

في تحقيقه في الماضي.

الصين: إنزال روبوت صغير على سطح المريخ 

ــات األمــيــركــيــة  ــ ــوالي ــ ــردد ال ــتـ تـ
واألعــمــال الــتــجــاريــة واألفـــراد 
فــــي االســـتـــجـــابـــة لــلــتــوصــيــة 
أعلى  عــن  الــصــادرة  المفاجئة 
ــي الـــبـــالد  ــ ســـلـــطـــة صـــحـــيـــة فـ

بما  القيود،  معظم  إلغاء  بشأن 
بالنسبة  الــكــمــامــات،  ذلـــك  فــي 
كامل  تلقوا  الذين  لألشخاص 
جــرعــات الــلــقــاحــات الــمــضــادة 

لكوفيد19�.

األميركيون مترددون في التخلي عن الكمامات 

لجسر  العامة  المؤسسة  أعلنت 
الملك فهد عن استمرار اشتراط 
بتقنية  كـــورونـــا  فــحــص  ــود  وجــ
 72 أقــصــاهــا  بــصــالحــيــة   )PCR(
ساعة وذلك كشرط للدخول إلى 
فهد  الملك  جسر  عبر  السعودية 
لغير حاملي الجنسية السعودية.

الجسر  يستعّد  فيما  ذلك  ويأتي 
الستئناف نشاطه االعتيادي بعد 

قرار السعودية رفع تعليق السفر 
بما  كامل  بشكل  المنافذ  وفتح 
فــي ذلـــك جــســر الــمــلــك فــهــد غد 
في  المؤسسة  وقــالــت  االثــنــيــن. 
تغريدٍة لها عبر تويتر إن الدخول 
للسعودية من قبل السعوديين ال 
إضافية،  إجـــراءات  أّيــة  يتطّلب 
فيما سيتم فرض وجود فحص 

)PCR( لغير السعوديين.

فحص “PCR” شرًطا لدخول السعودية عبر جسر الملك فهد

23.3 % من زبائن علي الفردان
البنوك طلبوا 

تأجيل قروضهم 
هذا العام
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افتتـــح شـــارع العربـــات فـــي مجمـــع 
البحريـــن برعايـــة كريمـــة مـــن وكيـــل 
الشـــيخ  البلديـــات  لشـــؤون  الـــوزارة 

محمد بن أحمد آل خليفة.
ويضـــم الشـــارع أكبـــر تجمـــع لعربـــات 
المتنقلـــة  والكافيهـــات  األطعمـــة 
والفنانيـــن،  للحرفييـــن  وعروضـــا 
إلـــى  والموســـيقى الحيـــة، باإلضافـــة 
تخصيص ركـــن لألطفال، مع الحرص 
علـــى تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية 
فيـــروس  ضـــد  الوقائيـــة  والتدابيـــر 

“كورونا”.
داعمـــة  منصـــة  العربـــات  وشـــارع 
للمشروعات البحرينية، ويستمر لغاية 
31 يوليو المقبل، ويقام من الساعة 5 

مساًء ولغاية 12 منتصف الليل.
وبمناســـبة عيـــد الفطر الســـعيد ينظم 
متنوعـــة  فعاليـــات  العربـــات  شـــارع 

ومسابقات وهدايا للجمهور الكريم.

تصوير: رسول الحجيري
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األعياد ال تحلو إال بالحلويات.. بعضها عربية وبعضها غربية

ربما  أو  تقليل  التي تحثنا على  الطبية  النصائح  بالرغم من 
ال  لكننا  رمــضــان،  فــي شهر  الحلويات  تــنــاول  عــن  االمــتــنــاع 
نستطيع مقاومة لذتها أبدا، خصوصا مع تنوعها بين المحلية 
العالمية،  البوابة  عبر  إلينا  دخلت  التي  والعالمية  والشامية 
وشــكــلــت ذكــريــات الــطــفــولــة للعديد مــن مــنــا فــي األعــيــاد، 
العالم  أن  بحقيقة  كبيرة  عالقة  لها  ذلــك  وراء  والقصص 
وبالطبع  والثقافات  للحضارات  طرق  مفترق   - كان  العربي 
يربط  الــذي  اإلستراتيجي-  موقعه  إلــى  وصــوال  المأكوالت، 
الشرق والغرب، وبالشك يتأثر باألمبراطوريات مثل الرومان 

والفرس والعثمانيين. 
”البسبوسة“ «

تعود أصولها إلى المأكوالت التركية، وهي كعكة كالسيكية 
الفعل  من  ينبع  العربي  االســم  العثمانية.  األمبراطورية  من 
باسبوسة عن طريق  إعــداد  يتم  كما  مزيج،  بمعنى  “بــاس”، 
الهريسة  باسم  يعرف  كما  السمن.  مع  السميد  دقيق  مــزج 
العالم  أركــان  من  ركن  كل  في  البسبوسة  وتتوفر  ونــامــورا، 

العربي من شمال إفريقيا وبالد الشام إلى الخليج العربي.
”الكنافة“ «

أصولها  التقليدية،  االختالفات  من  العديد  مع  حلوى شهية 

عربية بحتة، وليست تركية كما يعتقد الكثيرون.
تــم تقديمه ألول مــرة فــي رمــضــان واالعــيــاد خــالل األســرة 
طبق  بــإعــداد  طباخة  المعوية  الخليفة  أمــر  عندما  األمــويــة 
مثل  العجين  رقيقة  الصيام.  تحمل  على  لمساعدته  غني 
أو  الجبن،  مع  صينية  في  طبقات  بشكل  تقدم  المعكرونة، 
والسفلي  العلوي  الــجــزء  والــزبــيــب.  المحمصة  المكسرات 
مقرمش من الخارج بفضل المقالة، ومثل الحلويات الشرق 
كبيرة  كمية  بسكب  منها  االنتهاء  يتم  النموذجية،  أوسطية 

من شراب السكر حولها.
”القطايف“ «

ربطته  كما  فاطمية،  أسرية  أصــول  لها  القطايف  إن  ويقال 
كفطيرة  القطايف  تعتبر  العباسية.  بالخالفة  الكتب  بعض 
ولذيذة، ويمكن  ”زالبية“ حلوة  تأخذ شكل  أن  يمكن  رقيقة 
يتم  والجبن،  القشدة  والسكر  المكسرات  من  بخليط  ملؤها 
قليه حتى يصبح مقرمشا ذهبيا ثم يغطى في شراب السكر.

العمالقة  أمــازون  مجموعة  أعلنت 
أنها ستستحدث أكثر من 10 آالف 
غداة  وذلــك  بريطانيا،  في  وظيفة 
إطالق حملة توظيف في الواليات 
الكبير  االرتــفــاع  بــمــوازاة  المتحدة 
االلكتروني  التسوق  على  للطلب 

خالل الجائحة.
اليد  خمس  يــوازي  الــذي  والتوسع 
الــعــامــلــة ألمـــــازون فـــي بــريــطــانــيــا، 
لموظفيها  اإلجمالي  العدد  سيرفع 
ألفا   55 البلد إلى أكثر من  في هذا 
العام، ويأتي اإلعالن  بحلول نهاية 
غداة كشف أمازون خططا إلضافة 
الـــواليـــات  ألــــف وظــيــفــة فـــي   75

المتحدة وكندا.
وقال مدير أمازون لبريطانيا جون 
بــومــبــري “إنـــنـــا بــصــدد اســتــحــداث 
أنحاء  في  الجيدة  الوظائف  آالف 
مجموعة  مـــن  الــمــتــحــدة  الــمــمــلــكــة 
رواتـــب  مـــع  األدوار،  مـــن  واســـعـــة 

وميزات ممتازة”.

“أمازون” تستحدث آالف 
الوظائف ببريطانيا

استمر سبعة  بعد حجر  التنقل  مع عودة حرية  السياحي  الموسم  اليونان  اطلقت 
أشهر، وقال وزير السياحة اليوناني هاري ثيوخاريس مع افتتاحه الموسم السياحي 
من معبد بوسايدون األثري قرب أثينا “نترك وراءنا غيوم الخوف السوداء”، فقد 
ُرفع منع التنقل بين المناطق أو التوجه إلى الجزر ونظام الحصول على إذن خروج 

عبر الرسائل النصية القصيرة.
وتعيد متاحف اليونان التي فرضت إجراءات إغالق منذ السابع من نوفمبر فتح 
أبوابها اليوم وبات الشرط الوحيد لزيارة اليونان الذي يرتهن اقتصادها بالسياحة 
إلى حد كبير، هو الحصول على اللقاح أو اختبار لتشخيص اإلصابة بكورونا سلبي 
النتيجة. وباشرت الحكومة اليونانية كذلك حملة تلقيح تحضيرا للموسم السياحي 
والسيما في الجزر، وقال وزير السياحة “ستكون كل الجزر محمية بحلول نهاية 
يونيو، وقد تم التلقيح في ثلث الجزر” وتلقى أكثر من 3,8 ماليين شخص جرعة 

على األقل من اللقاح في بلد يعد 11 مليون نسمة.

اليونان تفتح أبوابها أمام السياح

رجل يقطف الورد في مدينة الطائف بالسعودية 
في موسم ازدهاره في صورة جميلة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يخوض رجل ماهر في غواتيماال 
نشط  بركان  قرب  غريبة  مغامرة 
إلطالق موجة جديدة من الهوس 
بالطعام. ودأب ديفيد غارسيا على 
طهي البيتزا فوق الحمم البركانية 
والتي  باكايا،  بركان  من  المنبعثة 
بدأت في الثوران مرة أخرى في 
العديدة  األسابيع  خــالل  فبراير، 
مصورة  لقطات  وُتظهر  الماضية. 
كــيــف يـــرتـــدي غـــارســـيـــا مــالبــس 
واقية ويخبز البيتزا على صفائح 
تحمل  يمكنها  خــاصــة،  مــعــدنــيــة 
درجـــات حـــرارة تصل إلــى 1800 

درجة فهرنهايت.
ويـــتـــدفـــق الـــســـيـــاح إلــــى الــجــبــل 
لــلــحــصــول عــلــى شــريــحــة بــيــتــزا 
ونشر الصور على مواقع التواصل 

االجتماعي.
ــمــحــاســب غـــارســـيـــا خبز  وبـــــدأ ال
كهوف  فــي   2013 ــعــام  ال الــبــيــتــزا 

صغيرة على سفح الجبل.

نجيم  نسيب  نادين  اللبنانية  ألمحت 
 ،”2020“ مسلسل  منتجي  اتجاه  إلى 
إلــى تقديم جــزء ثــاٍن خــالل الموسم 

الرمضاني المقبل.
وبــعــد انــتــهــاء الــحــلــقــة األخـــيـــرة من 
“2020” أّطلت كاتبة المسلسل نادين 
جـــابـــر عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي على 
يمت  لــم  صافي  أن  وكشفت  تويتر، 
وســيــشــارك فــي الــمــوســم الــثــانــي من 

المسلسل في رمضان المقبل 2022.
اللبناني صادق الصباح  المنتج  وقال 
فـــي تــصــريــحــات إعــالمــيــة إن قـــرار 
الــثــانــي جــاء “انطالقا  الــجــزء  إنــتــاج 
من إحساسنا بالمسؤولية، إلى جانب 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، فــي الــكــشــف عن 
الــمــخــدرات،  بتهريب  تتعلق  حقائق 

واإلتجار بها في لبنان”.
األعمال  أنجح  من  المسلسل  ويعتبر 
ــان، إذ  ــضـ الـــدرامـــيـــة خـــالل شــهــر رمـ
ــادات  حــصــد مــشــاهــدات عــالــيــة وإشــ

كبيرة.

بيتزا البركان.. 
هوس جديد

جزء ثان من 
”2020”

األلماني  المسلسل  أبــطــال  يــعــود 
جديدة  سلسلة  لتقديم   ”DARK“
ــــذي حققته  بــعــد نــجــاح الــكــبــيــر ال
ــي نــالــت  ــتـ الــســلــســلــة األولــــــــى، الـ
على  الجمهور  من  كبيرا  اهتماما 
العالم، وقد أعلنت شبكة  مستوى 

“نتفليكس” عن تفاصيل جديدة تخص العمل المنتظر عرضه قريبا.
عنوان  تحمل  التي  الجديدة  السلسلة  تفاصيل  “نتفليكس” عن  وأعلنت شبكة 
“1899”، التي يشارك في بطولتها عدد من أبطال سلسلة “DARK” الشهيرة التي 

حققت نجاحا ضخما منذ عرض موسمها األول في ديسمبر العام 2017.
8 حلقات وتتناول قصة وظروفا غامضة حول  الجديدة تتكون من  السلسلة 
إلى  أوروبــا  الجنسيات قادمين من  رحلة سفينة تحمل مهاجرين من مختلف 
هؤالء  رحلة  وتواجه  نيويورك،  والية  وتحديدا  األميركية  المتحدة  الواليات 
في  عــدة  أشــهــرا  مفقودة  كانت  أخــرى  سفينة  يكتشفون  بعدما  صعبا  موقفا 
عرض المحيط، ومن هنا تبدأ رحلتهم تمر بالعديد من األسرار التي تقترب من 

الكابوس بسبب ماضي كل راكب.
في  مــرة  ألول  وعرضها  متعددة  بلغات  تقديمها  يتم  ســوف   ”1899“ سلسلة 
العام 2022، إذ أوضحت كاتبة السيناريو والمنتجة األلمانية يانتيه فريزه في 
لكنه  أوروبــي  درامي  “1899” عمل  أن مسلسل   ”deadline“ لموقع  تصريحاتها 
الذين سوف يشاركون في  العالم  النجوم من مختلف دول  العديد من  يجمع 
يتحدثون  سوف  السلسلة  أبطال  أن  كما  االستثنائية،  والمغامرة  الرحلة  هذه 

بلغتهم والتي من بينها اإلسبانية، والفرنسية، والبولندية.

صناع “dark” يعودون في رحلة غموض جديدة

عاصمة 
األرجنتين 

بوينس آيرس 
في صورة 
جميلة من 

األعلى.

الصغيرة  الــجــزيــرة  نـــاورو  أعلنت 
أنها  الهادئ  المحيط  في  الواقعة 
في  عالميا”  قياسيا  “رقما  سجلت 
تلقى  بعدما  كورونا  ضد  التلقيح 
الجرعة  البالغين  سكانها  جميع 
ــت هـــــذه الـــدولـــة  ــ ــال ــ األولــــــــى، وق
الصغيرة، وهي واحدة من البلدان 
القليلة في العالم التي لم تسجل 
ــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا، إن  إصـ
فاقت  بها  الخاصة  التلقيح  حملة 
تلقى  الـــتـــوقـــعـــات وخـــــالل شــهــر 
الجرعة  البالغين  سكانها  جميع 

األولى.
ــيــان إن  وقـــالـــت الــحــكــومــة فـــي ب
بمكافحة  المعنية  العمل  “فــرقــة 
ــا تـــرحـــب بــهــذا  ــ ــورون فـــيـــروس كــ
وتشكر  العالمي  القياسي  الــرقــم 

جميع السكان على المساهمة في 
ضمان بقاء ناورو مكانا خاليا من 

كورونا”.
ــر رئــيــس فــرقــة الــعــمــل هــذه،  وأقــ
كــيــريــن كــيــكــي بـــأن أصــغــر دولـــة 
جزرية في العالم كانت محظوظة 
عــلــى جــرعــات كافية  بــحــصــولــهــا 
البالغين،  سكانها  جميع  لتحصين 
إخضاع  في  االستمرار  تأكيد  مع 

السكان لفحوصات كورونا.
وأضــــــاف أنــــه “عـــنـــد وصـــــول أي 
مسافر، هناك خطر انتقال فيروس 
ــاورو، وقــد أظهرت  كــورونــا إلــى نـ
غينيا  بابوا  في  األخــيــرة  الوقائع 
الــجــديــدة وفــيــجــي والــهــنــد مــدى 
السرعة التي يمكن أن يتطور بها 

الوضع”.

جزيرة ناورو تسجل “رقما قياسيا” بتطعيم كل سكانها

focus- ــة  وكــال “كــشــف مــوقــع 
2move” األمريكية عن ترتيب 
الــدول  في  السيارات  مبيعات 
ــدول  ــ ــن أكـــثـــر ال الــعــربــيــة، وعــ
شراء للسيارات، خالل األشهر 
األولى من العام 2021. وأشار 
الموقع إلى أن األسواق العربية 
ــارات  ــيــ ــهــــدت مـــبـــيـــعـــات ســ شــ

قائمة  السعودية  واحتلت   ،2021 من  األول  الربع  في  سيارة  ألف   397804 بواقع 
ترتیب مبيعات السيارات. وأظهرت إحصاءات الوكالة أن أكثر 5 دول عربية مبيعا 
 140631 مبيعات  بإجمالي  السعودية   - اآلتــي: 1  النحو  2021 على  للسيارات في 
سيارة. 2 - مصر بإجمالي مبيعات 50800 سيارة .3 - اإلمــارات بإجمالي مبيعات 
49397 سيارة. 4 - المغرب بإجمالي مبيعات 44217 سيارة. 5 - الكويت بإجمالي 
في  السيارات  مبيعات  ترتیب  قائمة  المملكة  واحتلت  ســيــارة”.   27674 مبيعات 

الدول العربية، خالل األشهر األولى من العام 2021.
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