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مــشــاركــــات مســـابــقــــة اإلعالمــــــــي الصغـيــــــــــر
نظمت صحيفة البالد بالتعاون مع منصة اإلبداع ورشة عمل في مقر الصحيفة بعنوان »ورشة اإلعالمي الصغير« بمشاركة عدد من األطفال والناشئة حضورًيا في مبنى الصحيفة وعبر االتصال المرئي »زوم« التعرف على جوانب من العمل الصحفي.

قدم رئيس التحرير مؤنس المردي نبذة مختصرة حول أقسام الصحيفة والمهام الوظيفية للصحفيين واألطقم اإلدارية والفنية.
وتناول الرئيس التنفيذي السابق أحمد البحر أهم متطلبات نجاح الصحفي أو اإلعالمي، وتجربة الصحيفة في إصدار ملحق »أجيال البالد« كتجربة واعدة في مجال صحافة وثقافة الطفل.

وتحدثت مدير أول المبيعات والتسويق واالشتراكات دليلة أرناؤوط حول أهمية مثل هذه األنشطة السيما وأنها تدخل في إطار مبادرة »سفراء الطفولة«، وترفد تجربة »أجيال البالد« في اكتشاف مواهب األطفال والناشئة في مختلف المجاالت وخصوًصا في 
مجال الكتابة. 

وفي الجزء الثاني من برنامج الزيارة، انتظمت المجموعة األولى في قاعة المحاضرات وفق اإلجراءات االحترازية والمجموعة الثانية عبر االتصال المرئي »زوم« للمشاركة في الدورة التدريبة التي حاضر فيها مشرف تحرير المالحق بصحيفة البالد سعيد محمد 
بعنوان »اإلعالمي الصغير«.

 وشارك المتدربون في النقاش والتمارين التي شملت تعريفات مبسطة للفئة المستهدفة حول اإلعالم وفنون الكتابة الصحفية وكيفية االستفادة من منصات التواصل االجتماعي واإلعالم الرقمي، باإلضافة إلى مباديء ميسرة حول فن الكتابة وكيفية اختيار 
األفكار وترجمتها إلى نصوص مميزة للقراءة. 

فتحت باب المشاركة في مسابقة »اإلعالمي الصغير« ودعت أسرة تحرير »ملحق أجيال« أطفال منصة اإلبداع أعضاء النادي والمشاركين في دورة »اإلعالمي الصغير« للمشاركة في مسابقة الكتابة التي خصصت لها الصحيفة ثالث جوائز مالية: 100 دينار للفائز 
األول، و50 دينار للفائزين الثاني والثالث. وعناوين المشاركة كانت:

فريق عمل ملحق أجيال: دليلة أرناؤوط، سعيد محمد، زينب سوار، كوثر جاسم
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ــا ــا كــــمــــا وصـــلـــتـــنـ ــ ــره ــ ــش ــ ــن ــ ن

بقلم: نورة محمد الصائغ
 

أليــس مــن الرائــع أن نقضــي بعــض الوقــت فــي حديقة صغيــرة جميلــة فيها ألــوان الزهور 
المتفتحــة النضــرة، وفيهــا األغصان الخضراء تتمايل ونســمع ونســتمتع بتغريــد الطيور؟.. 
بلبــل يغنــي هنــا بألحــان جميلة.. عصفــور يزقزق على شــجرة قريبة.. حمامة لطيفة نســمع 

هديلها الذي يرسل لقلوبنا هدية رائعة من السعادة؟! 
النهر.. جميل هو النهر الذي يجري بعذوبة مائه الذي يترقرق تحت أشــعة الشــمس فيشــع 
بالبهجــة.. مهــًا... رأيــت وجه أمي الحبيبة على صفحة الماء.. زادت ســعادتي أكثر وأكثر.. 

ركضت نحوها ثم ارتميت في أحضانها ورقصنا وغنينا ونحن ندور بالقرب من النهر...
كل ذلك عشته في حديقة دخلتها ألول مرة في حياتي.. أبوابها مفتوحة للجميع واألجمل 
أن كل مــن فــي تلــك الحديقــة مــن النــاس.. صغــاًرا وكبــاًرا تعلوهــم االبتســامة والطيبــة 
والســرور.. فــي تلــك الحديقة عــدة أبواب، دخلت من الباب األول الكبير ألشــاهد مجموعة 
مــن األطفــال المبدعيــن األذكيــاء... نظرت في وجوههــم وكأنني أعرفهم جيًدا وتســاءلت 
:«تــرى، مــن هــؤالء؟ هــذه الوجوه ليســت غريبة علــي؟ هذه الفتــاة ذات العيون المبتســمة 
رأيتها في مدرستي؟ ذلك الولد األنيق سبق وأن رأيته في منزل إحدى قريباتي... وبينما 
أنا أحاول أن أتذكر، أمسكت فتاة بيدي ونظرت في وجهي وقالت :«أها صديقتي نورة.. 
تعالــي معــي هيــا هيــا«.. ركضت وركضت معهــا وأنا أضحك حتى أنني لم أســألها من أنت..

ضحكنــا ونحــن نركــض وضحكنــا في فــرح وغبطة حتــى وصلنا إلــى باب أصغــر قليًا من 
الباب الســابق.. دخلنا إلى عالم من الخيال.. فيه القصص والحكايات الجميلة المشــوقة... 
جلســت أســتمع وأستمع ونظرت إلى الفتاة التي كانت معي وأنا سعيدة لكي أتعرف عليها 
لكنهــا فجــأة.. اختفــت.. لــم تكن معني! بقيت بعــض الوقت أواصل االســتماع إلى القصص 
والحكواتــي ينتقــل بين األطفــال الذين تجمعوا حوله وأنا معهم... نظر إلي وابتســم وقال 
:«أيهــا األصدقــاء.. هــذه صديقتنــا نــورة رحبوا بها فســتحكي لنا قصة«.. ســمعت التصفيق 
والهتــاف والتشــجيع... طــرت مــن الفــرح.. تملكتنــي هــذه الحديقــة بجمالهــا.. أتــدرون أين 
كنــت؟ حســًنا.. تلك الحديقة اليانعة الرائعــة هي ملحق »أجيال الباد«.. في الحقيقة، كنت 

بين عدد من الموهوبين نرسم أمنياتنا الواعدة.

بقلم: كوثر عادل الشويخ
 

ملحق أجيال التابع لجريدة الباد الذي ُأنِشئ في عام 2021. هو ملحق يهتم بموهبة 
األطفــال وتنميــة مهاراتهــم، حيــث قامــت صحيفــة البــاد بإنشــائه فــي شــهر يونيــو 
عــام 2021. يهــدف هــذا الملحــق إلعــادة روح صحافــة الطفــل بتقديــم ملحــق متنوع 
بموضوعــات وأفــكار متنوعــة، كونــه داعمــًا لموهبــة األطفــال ومســاهم فــي تنميتهــا 
وتطويرهــا. اهتمــت صحيفة الباد بإبراز مواهب األطفال، وفتح أبواب واســعة طلبًا 
لإلبــداع واإلبتــكار، وإلثبــات ذاتهــم. وقــام ملحــق أجيال بإعداد ورشــة فــي مقر صحيفة البــاد عن الخبر الصحفــي حضرها بعض 
األطفال، باإلضافة إلى بّثها مباشــرة عبر برنامج”الزوم”.  أجيال الباد”الموهوبون” و”بأقامهم حروف بألوان الســعادة” عنوانين 

للعددين األول والثاني..

أجيــال البــاد “الموهوبــون” العــدد األول لملحق أجيال، حيث يبدأ بمســابقة العدد، الفائز يحصل على جائــزة نقدية. وهنا نرى بأن 
ملحــق أجيــال يدعــم مواهــب األطفــال ويحفّزهــم. قــام ملحق أجيال بإجــراء مقابات مــع األطفــال الموهوبين ليبــرزوا مواهبهم 
وهواياتهــم، بالتالــي فــإن الملحــق لــم يقتصر على دعــم األطفال الموهوبيــن، بل وقّدم بعــض النصائح التربوية لآلبــاء والمعلمين، 
ومســاعدتهم على تنمية مواهب أطفالهم، أجرى ملحق أجيال لقاءات مع خبراء وتربويين والمؤسســات المســاعدة. قّدم الملحق 

في هذا العدد مجموعة من التسالي للترفيه وتنمية بعض المواهب الفكرية.

“بأقامهــم حــروف بألــوان الســعادة” وكالعــدد األول يبدأ العدد الثاني بمســابقة تدعــم األطفال الموهوبيــن. مجموعة من القصص 
بأقــام األطفــال الموهوبــون ينشــرها ملحــق األجيــال داعمــًا لمواهب أطفــال البحريــن. فقرة مواهــب التي تبث مواهــب األطفال 
بطريقــة جميلــة تحــوي اإلنتمــاء للوطن. كما يحتوي العــدد الثاني على إعاناٍت تعرض بطريقة تناســب األطفال، فهو يحوي على 
نــدوة أجيــال البــاد، وأيضًا مجموعة من المقابات مع باحثين وأكادميين، مدربين، كّتاب، فنانين، أســاتذة نقد، ومؤلفيين. يختم 

الملحق العدد بالتسالي كما العدد األول.

أجيال الباد “الموهوبين” و”بأقامهم حروف الســعادة” ليســا إاّل بداية، برأيي الخاص ســيكون من الجميل لو كانت األعداد تنزل 
بشــكل شــهري عوًضا عن الدوري، وهنا يأتي دوركم أنتم األطفال، لتقرؤوا وتشــاركوا في أجيال الباد وتنموا مواهبكم. ودوركم 

كآباء ومعلمين لتستفيدوا من نصائح أجيال الباد.ودوركم كمؤسسات وصحف لدعم مواهب األطفال.

بقلم: زينب عادل الشويخ
 

منصة اإلبداع هي منصة تفاعلية دشــنت بـ”االنســتقرام”  في 10 فبرايرمن عام 2020 
حيــث  قامــت الناشــطة اإلجتماعيــة “أمانــي النفيعــي” بالتواصــل مــع المــدرب التربوي 
والمستشار”ســمير نــور الديــن”، لتجميــع خبــراء إلعداد فيديــو إلى دعوة النــاس للبقاء 
فــي المنــزل  وتــم االتفاق على محتوى الفيديو ، فقد قدم كل مدرب عمله المبدع الذي 
يفيده ويفيد المبدعين الصغار ليوجه رســالة بختام “هاشتاق#عشــان ديرتي أبدع من 
بيتي” ونشــر الفيديو يوم الثاثاء الموافق 30 مارس 2020 تحديدًا الســاعة الســابعة 
مســاء والتــي هدفــت إلــى تشــجيع المبدعيــن  لتطويــر مواهبهــم مــن خــال البقاء في 

البيت أثناء الحجر الصحي المنزلي ، وكان ذلك تزامًنا مع فريق البحرين.

أطلقــت منصــة إبــداع مــن البيت التــي تضم مجموعة من المدربين والكوتشــيز والتربويــن ورجال األعمــال والعاملين في مجال 
التنميــة والمــوارد البشــرية وأصحــاب المواهــب العديــد من المبادرات والبرامج والمســابقات ، البث المباشــر “لمة عيلة”، “أمســية 
تجربتــي مــع كورونــا”، “المقارنــة بيــن األطفال”،”برنامــج تكنــو التعليم”،”مبــادرة كــن أمــل الحيــاة”، “مبــادرة ســفراء الطفولــة” 
،”استشارات في مجال”،”برامج رمضان والعيد”، “قطار المواهب” ، وما كانت تلك البرامج والندوات سوى البداية ، فقد هدفت 
المنصة من تقديم هذه الفعاليات إلى إكساب مجموعة من فئات المجتمع المهارات الشخصية الازمة ليكونوا مؤهلين لانخراط 
فــي المجتمــع ، وتوعيــة فئــات المجتمــع المحلــي واإلقليمــي والعربــي والجاليــات العربية ودعــم ورعاية ذوي الهمــم من أصحاب 
اإلعاقــات الذهنيــة والجســيدة ومرضــى الســرطان،باإلضافة لترســيخ ثقافة ريــادة األعمال ونشــر الوعــي التجاري،باإلضافة إلى 

اكتشاف وتنمية وتطوير مواهبهم.

وإلبــراز موهبــة طفلــك دعــه يســتثمر كل دقيقــة تمــر عليه و شــجعه لإلنضمام إلــى أعضاء أطفال منصــة اإلبداع والمشــاركة في 
فعالياتهم من أجل جيل متميز مبدع، فمن وجهة نظري بأن أكثر طريقة ممكنة لتنمية وتطوير المواهب هو المشــاركة في هذه 
المنصة ، التي ستكســب طفلك الحماس واإلنطاق،ولربما قد يكون طفلك من نوع خجول لكن منصة اإلبداع ســتعطيه الفرصة 
والجرأة لبدء مشــواره وصقل شــخصيته،أتقدم بالشــكر الجزيل للكاتبة نســرين التي عرفتني على هذه المنصة الرائعة كما أتقدم 

بالشكر والتقدير للمدرب سمير نور الدين والمدربين القائمين على منصة إبداع من البيت.

بقلم: علي محمود التميمي
 

بصراحــة لســت مــن محبــي القــراءة ! ومــع شــعوري بأننــي كبــرت زاد 
معــي  مايتشــاركه  فيــه  أتصفــح  وأصبحــت  النقــال  بهاتفــي  تعلقــي 
أصدقائي من قصص حول مانشاهده من أنمي كرتوني . كل ماحدث 
بعــد ذلــك بــدأ بصدفــة. تخرجت مــن الثانويــة وأنا غير مصــدق بأنني 

كبرت الى هذا الحد والأدري متى كبرت !
بــدأت رحلتــي بعدهــا بورشــة غيــرت حياتــي ، فعمل تطوعــي فزيارة 
لمقــر جريــدة البــاد. تــم اعطائــي خالهــا نســخة مــن مجلــة »أجيال«. 
فالبداية شــدني تغليفها الجميل وشــخصية بابا ياســين التي تعشــقها 
أمــي وتمجدهــا. لكنني بعد ان أطلعت عليهــا تغيرت نظرتي تماما. لم 
أر في حياتي مجلة من األطفال لألطفال اال ربما منشورات المدرسة. 
كان والــداي يحادثاننــي عــن مجلــة » ماجــد« وكنــت انــا أميــل لمجلــة 
»سبيســتون« لكــن »أجيــال« مختلفــة تماما. إنها وفــي كل صفحة منها 
تحمــل مشــاعرنا كأطفــال بحريينيــن بأحامنــا وخياالتنــا وإبداعاتنــا 
وطموحاتنا . فسألت نفسي : أين كانت عني أجيال ؟ لماذا لم أعرفها 
و أجدهــا فــي صغــري . إنهم لمحظوظون من ظهروا في عددها األول 
فقد شهدو مياد التميز . كل مافيها ذا قيمة فهو يمثلني و يؤثر في. 
أدركت حينها بأنني لم أكبر كفاية فأنا أريد أن ابقى طفا ليقرأ أجيال 

ويشارك فيها.
اليوم ، أنا أخبئ هذه النســخة من »أجيال« تحت وســادتي فهي اآلن 
كنــزي الجديــد . مجلــة فيها شــئ متميز وإصــدار جميل غيــر نظراتي 
للقراءة والكتابة وزيارتي لمقرها حدث لن يتكرر معي كل يوم ولكن 

سبقى أثره معي كل يوم.

بقلم: مريم صالح مهدي حسن سعيد
 

فــي ظل هــذه الجائحة كنا بأمــس الحاجة 
إلــى مــلء أوقــات فراغنا بكل ما هــو مفيٌد 
وممتــع، الســيما أن مدارســنا الحبيبة التي 

افتقدناها كثيرًا قد أغلقت أبوابها لفترٍة طويلة لم نعهدها من قبل.

فجــاءت منصــة اإلبــداع بفــرص جميلة جعلتنــا نتنفس من جديــد ونحلق بكل حب، 
واســتمتاع، وحمــاس نحــو اســتخراج بعضــًا ممــا وهبنــا هللا ســبحانه وتعالــى مــن 
مواهــب ومهــارات فكأننــا )البحر في أعماقــه الدرُّ كامُن(. وأخــذت بأيدينا نحو عالم 
من المعرفة والترفيه، فكانت أولى مشاركاتي في هذه المنصة عبر مسابقة خطاب 
إعامــي لألطفــال عــن قضاء وقت الفــراغ وفزت بها بالمركــز األول بحمده تعالى، و 
)حزاوينا( التي أجريت بعد عدة جلسات يتم فيها تقييمنا من ِقبل اللجنة المشرفة. 

وقد حزت على جائزة تصويت الجمهور في هذه المسابقة التراثية الرائعة. 
ثــم تلتهــا عــدة فعاليات كنت أســعى جاهدة للمشــاركة فيها، من بين تلــك الفعاليات 
الفريــدة من نوعها )شــرح قصة ســر البئــر( ومضمونها أن يكتب المشــاركون أحداث 
هذه القصة المصورة من وحي خيالهم. فكانت محطة مختلفًة لي في رحلة الكتابة 

واإلبداع، وكذلك نلت المركز األول بفضله سبحانه.

هــذا ولــم تقتصــر فعاليــات منصــة اإلبداع علــى الفضــاء اإللكتروني بــل أقامت عدة 
فعاليــات حضوريــة فــي أماكن متفرقة من بينها مكتبة الوقــت، مجمع الرملي، مركز 
عيسى الثقافي. وكان لهذه الفعاليات الحضورية بالغ األثر في نفوسنا؛ ألنها جاءت 

في وقٍت كنا فيه بأمس الحاجة إلى هذا الجو المرح والحيوي التفاعلي.
ما ميز منصة اإلبداع عن بقية الفعاليات التي أقيمت في الفترة الماضية وبالدرجة 
األولــى الُخلق الحســن والســلوك الراقــي الذي تتحلى به الجهة المســؤولة عن إقامة 
البرامــج، هــذا باإلضافــة إلــى أســاليب التعليــم المتنوعــة والتــي تعــد ســببًا رئيســيًا 

لحضورنا المتواصل وشوقنا الدائم للفعاليات المعدة. 

أود أن أتقدم بجزيل الشــكر للجهة المنظمة على إتاحة مثل هذه الفرص لكل طفٍل 
يســعى للخــوض فــي تجــارب شــيقة تصقــل مــن مواهبــه وميولــه فــي تطويــر ذاتــه 
وخدمــة وطنــه وفــي الختــام أدعــو ربنا ســبحانه أن يجعلنــا من المخلصيــن بخدمة 

وطننا المفدى وإعاء شأنه.

في واحة 
»أجيال ^« 

أدهشتني 
الزهور وتغريد 

الطيور

أجيال المستقبل 
وملحق أجيال..

مًعا نحو اإلبداع

أين 
كانت 

»أجيال«؟

منصة 
اإلبداع

سيتم تقييم المشاركات من قبل إدارة التحرير في صحيفة البالد، وبمشاركة كّتاب قصص األطفال. وستعلن النتائج على منصة التواصل االجتماعي للصحيفة. ترقبونا

٣- ملحـــــق أجيــــــال البـــاد١- فكــــــرة سفـــــــراء الطفولـــــة ٢- نـــادي أطفـــــال منصــــــة اإلبـــــداع

كشفت الوكيل المساعد للخدمات  «
البلدية المشتركة شوقية حميدان عن 

إطالق تجربة مبادرة شجرة الطاقة 
البديلة في كورنيش الفاتح بالتعاون 

مع القطاع الخاص كمبادرة تعتمد 
على استخدامات تقنيات الطاقة 

الشمسية في مشاريع البلدية.

نفذت وزارة الصناعة والثروة  «
المعدنية السعودية 702 جولة رقابية 

على عدد من المواقع التعدينية 
في مختلف مناطق المملكة في 

يناير الماضي 2022، حيث أصدرت 
51 عقوبة على المنشآت المخالفة 

لنظام االستثمار التعديني.

أعلنت الواليات المتحدة إحراز  «
“تقدم كبير” في مفاوضات 

فيينا، معتبرة أن إمكان إبرام 
اتفاق عن البرنامج النووي 

اإليراني ممكنة “في غضون أيام” 
إذا أظهرت طهران “جدية” في 

هذا الشأن.

تقيم جمعية البحرين للفنون  «
التشكيلية، معرًضا مشترًكا 

للفنانين عبداإلله العرب وجمال 
عبدالرحيم بعنوان “أفتقدك”، 
يوم غد )ألحد( بمقر الجمعية، 
وسيستمر المعرض مفتوًحا 

لغاية الخميس 3 مارس.

توج ممثل جاللة الملك لألعمال  «
اإلنسانية وشؤون الشباب الرئيس 
الفخري لالتحاد الملكي للفروسية 

وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة فارس فريق فيكتوريوس 

عيسى العنزي بطاًل لكأس صاحب 
الجاللة الملك لفئة الناشئين والشباب.

يناقش مجلس النواب في جلسته 
الشـــؤون  لجنـــة  تقريـــر  المقبلـــة، 
المالية واالقتصادية بشأن مشروع 
مـــن  نســـبة  إيـــداع  بشـــأن  قانـــون 
صافـــي أربـــاح الشـــركات المملوكة 
الحســـاب  فـــي  بالكامـــل  للدولـــة 
العمومـــي للدولة، المعـــد في ضوء 
االقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” 
المقـــدم من مجلس النواب. وتقوم 
األســـس والمبادئ العامة للمشروع 
بإلـــزام الحكومـــة بتحويـــل نســـبة 
صافـــي  مـــن   %  50 عـــن  تقـــل  ال 
مـــن  للدولـــة  المتحققـــة  األربـــاح 
شـــركة ممتلكات البحرين القابضة 
والشركة القابضة للنفط والغاز في 

الحساب العمومي للدولة.
وتمثـــل خالصـــة رأي الحكومة في 
القانـــون،  بمشـــروع  النظـــر  إعـــادة 
عـــدم  اآلتيـــة:  للمالحظـــات  وفًقـــا 
خضوع شـــركة ممتلـــكات البحرين 
القابضة، والشـــركة القابضة للنفط 
الختاميـــة  وحســـاباتهما  والغـــاز 
ألحكام المرســـوم بقانون رقم )39( 
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة 
للدولة. وقالت إن مشروع القانون 
يتعـــارض مـــع الهـــدف مـــن إنشـــاء 
الشـــركات المملوكة للدولة، ويعيق 
اســـتقاللها، وال يتفق مـــع طبيعتها 
الخاصـــة، وســـيؤدي إلـــى إحجـــام 
القطـــاع الخـــاص عن الشـــراكة مع 

القطاع الحكومي.

الحكومة: إيداع 50 % من أرباح شركات الدولة 
بالحساب العمومي يعوق االستقاللية

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  كشـــفت 
العديـــد  تنفيـــذ  عزمهـــا  والمعـــارض 
مـــن الفعاليات واألنشـــطة الســـياحية 
والترفيهية المجانية والمفتوحة أمام 
الســـياح ضمن برنامج متكامل يشمل 
مناطق مختلفة فـــي مملكة البحرين، 
احتفاء بيـــوم الســـياحة العربي الذي 

يصادف يوم الجمعة 25 فبراير.
وأعلنت هيئة “الســـياحة” أن “طيران 
 %  10 خصمـــا  ســـتمنح  الخليـــج” 
على تذاكر الســـفر لعمالئهـــا وأعضاء 
لرحالتهـــا  فاليـــر”  “فالكـــون  برنامـــج 
القادمة إلـــى البحرين من 24 إلى 26 
فبرايـــر مـــن كل مـــن أبوظبـــي ودبـــي 
والرياض ومســـقط والكويت وعمان 
والقاهرة؛ من أجل تشـــجيع مزيد من 
سياح هذه الدول العربية على زيارة 

البحرين.

“السياحة”: خصم 10 % 
على تذاكر السفر بالتعاون 

مع “طيران الخليج”

)17(
)05(
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العنزي بطال لكأس جاللة الملك لفئة الناشئين للقدرة“أفتقدك” في ذكرى العرب األولىواشنطن ال تستبعد اتفاقا مع إيرانمعاقبة 51 منشأة سعودية“شجرة الطاقة” تنير الفاتح

زينــل رئيسـة لالتحــاد البرلمانـي العربـي
القضيبية - مجلس النواب

تســـلمت رئيســـة مجلس النواب رئيســـة اللجنة التنفيذية للشعبة 
البرلمانيـــة فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل، أمـــس رئاســـة االتحـــاد 
البرلمانـــي العربي، خلًفا لرئيس المجلس الوطني االتحادي لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة صقر غباش.
وجـــرت مراســـم انتقال الرئاســـة، ضمن الجلســـة أعمـــال المؤتمر 
الثاني والثالثين لالتحاد البرلماني العربي، المنعقد في جمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة، إذ تتولى رئيســـة مجلـــس النواب الدورة 

القادمة لالتحاد البرلماني.
وعقـــب تســـلمها رئاســـة االتحـــاد، أكـــدت رئيســـة مجلـــس النواب 

زينل تكرم الرئيس السابق لالتحاد البرلماني العربيالتوجه للبناء على ما تحقق. )٠٢(

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أصدر قطاع شـــؤون المدارس بوزارة التربيـــة والتعليم تعميما لجميع المدارس 
الحكوميـــة، جـــاء فيه أنه فـــي ضوء ما تم االتفاق عليه فـــي االجتماع العام مع 
المديـــر العام لشـــؤون المدارس، فإنه تمت إعـــادة جدولة خطة التطبيقات، وأن 

موعد بدء تنفيذها سيكون من الثالثاء المقبل.
وبيـــن التعميم أنه فـــي ضوء ذلك، يتوجب تطبيق اإلجراءات اآلتية عند تنفيذ 
الخطة، تنفيذ التطبيقات لطلبة الحضور الفعلي ورقًيا أو إلكترونيا )في المدرسة 
وأثناء حضور الطلبة الحصة الدراســـية( وفق ما تقرره المدرســـة، وكذلك تنفيذ 
التطبيقـــات عـــن بعـــد لطلبة التعلـــم عن بعد بحســـب اآللية الســـابقة أثناء وقت 
الحصة الدراســـية. كما أشار التعميم إلى أن قطاع العمليات التعليمية سيوافي 

جميع المدارس الحكومية بآلية تنفيذ التطبيقات الشاملة في وقت الحق.

إعادة جدولة خطة التطبيقات المدرسية
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بدء المشروع خالل العام الجاري... وإنهاء هورة سند بـ 2025

زايد لـ “^”: إسكان الصحافيين في الموافقات النهائية
قال النائب الثاني لرئيس مجلس 
النواب النائب علـــي زايد لـ”البالد” 
أن مشـــروع إســـكان الصحافييـــن 
دخـــل نطـــاق الموافقـــات النهائية 
في التخطيط العمراني وسيدخل 
حّيـــز التنفيذ خالل العـــام الجاري 
فـــي رابعـــة الجنوبيـــة، معلنـــا في 
ذات الوقت، أن مشـــروع إســـكان 
فـــي  إنهـــاءه  هـــورة ســـند مقـــررا 

غضون 3 سنوات.
مشـــروع  أن  زايـــد  وأوضـــح 
 400 مـــن  يتكـــون  ســـند،  هـــورة 
وحـــدة ســـكنية شـــاملة الخدمات 
إســـكان  وأن  واألساســـيات، 
مـــن  جـــزءا  يعتبـــر  الصحافييـــن 
المشـــروع وخالل المرحلة األولى 

تابعـــة  وحـــدة   50 بنـــاء  ســـيتم 
للصحافيين.

باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  أن  يذكـــر 
الحمـــر كان قـــد أوضـــح في وقت 

لهـــذا  المخطـــط  مـــن  أن  ســـابق 
عـــدة  علـــى  تنفيـــذه  المشـــروع 
مراحل، بحيث تشرع الوزارة في 
بنـــاء 50 وحدة ســـكنية بالمرحلة 
األولـــى بعـــد اعتمـــاد المخططات 

النهائية.
 وأردف أن الـــوزارة عكفـــت، منـــذ 
صـــدور التوجيه الملكي الســـامي 
بإنشاء إســـكان الصحافيين، على 
التنسيق مع الجهات الخدمية ذات 
الصلـــة، بهـــدف تنفيـــذ المشـــروع، 
موضًحـــا أن منطقـــة هـــورة ســـند 
وفـــور  للمشـــروع،  اختيـــرت 
التخطيطية  اكتمـــال اإلجـــراءات 
والتصميمية ستشرع الوزارة في 

التنفيذ.

مشاركــــــــــات 
مســــابقـــــــــة 
اإلعالمي الصغير
)٠٦(و)07(
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30 ألف متطوع نصفهم من اإلناث... “األعلى للمرأة”:

األدوار القيادية للبحرينية أسهمت في احتواء الجائحة
الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أظهرت دراسة أصدرها المجلس األعلى للمرأة، مؤخًرا، 
بالتعـــاون مـــع الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات، لفريـــق باحث 
ترأسه أستاذ مشارك بكلية إدارة األعمال سمر البرغوثي، 
وشاركت به كل من الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة 
وهاجـــر عامر من مركز الدراســـات العامـــة بالجامعة، أن 
األدوار القيادية للمرأة البحرينية في الصفوف األمامية 
ا في نجاح جهود مملكة البحرين  شـــكَّلت ســـبًبا أساســـيًّ
فـــي احتـــواء آثار جائحـــة كورونا، بما فـــي ذلك حضور 
المرأة في مختلف اللجان المشـــكلة لمكافحة الجائحة، 
وعلـــى جميـــع المســـتويات، وأن النجـــاح الـــذي حققتـــه 
المرأة في البحرين يأتي كاســـتمرارية لنهج دعم وتقدم 

المرأة والذي بدأ مع بدايات القرن العشرين.
المبـــادرات  مســـاهمة  مـــدى  إلـــى  الدراســـة  وتطرقـــت 
الوطنية الرســـمية فـــي دعم المرأة واألســـرة البحرينية 
فـــي التصدي للجائحة، مع تســـليط الضوء على الجهود 
التطوعيـــة ودور مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ضمـــن 
هـــذه الجهـــود، إذ بلغ عدد المتطوعيـــن أكثر من 30 ألف 
متطـــوع في الحملة الوطنية لمكافحة الجائحة نصفهم 

غالف الدراسةتقريبا من اإلناث.

“التنمية” للجمعيات: ال تشتغلوا بالسياسة
منع المساس بسالمة الدولة أو بشكل الحكومة

المنامة - بنا

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أكـــدت 
االجتماعيـــة أنه في إطـــار دورها في 
منظمـــات  علـــى  والرقابـــة  اإلشـــراف 
المجتمـــع المدنـــي، ومـــع مـــا تقـــوم به 
هـــذه المنظمـــات مـــن جهـــود حثيثـــة 
ومخلصـــة لتعزيـــز الثوابـــت واللحمـــة 
صالـــح  فـــي  يصـــب  وبمـــا  الوطنيـــة، 
الوطـــن والمواطـــن من خالل مســـيرة 
العطاء ســـواء في المجال االجتماعي 
خدماتهـــم  وتقديـــم  واإلنســـاني 
لمختلـــف شـــرائح المجتمـــع بعمومية 
وتجريد، فإنه يتعيـــن على المنظمات 
األهـــداف  ذات  األهليـــة  والجمعيـــات 
االجتماعيـــة والخيريـــة توخي الحذر 
من أية مسائل تتعارض مع ما تقضي 
بـــه األنظمة القانونية المعمول بها في 
مملكـــة البحريـــن، خصوصا مـــا يتعلق 

بعدم االشتغال بالسياسة، أو الدخول 
فـــي مضاربات مالية، أو أية مخالفات 

أخرى وفًقا لهذه األنظمة.
وأكدت الـــوزارة أن المنظمات األهلية 
أثبتـــت التزامهـــا مـــن خـــالل مســـيرة 
العطـــاء بدورها الفعـــال والتنموي في 

مختلـــف القطاعـــات، وأكـــدت قدرتها 
على تحقيق أهدافها وأثرها اإليجابي 
في رفد جهود المؤسســـات الرســـمية 
فـــي شـــتى مناحـــي الحيـــاة وخدمـــة 
المواطنين بجميع فئاتهم، من منطلق 

)٠٣(شراكة مجتمعية فاعلة.
)03(

مروة أحمدإبراهيم النهام

علي زايد 

400 مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين البحرين وإيطاليا
فتح الطيران المباشر بين البلدين يعزز الحركة التجارية والسياحية... مكناس لـ “^”:

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
الصداقـــة البحرينيـــة اإليطاليـــة، أكـــرم 
بيـــن  التجـــاري  التعـــاون  إن  مكنـــاس، 
مملكة البحريـــن والجمهورية اإليطالية 
بـــدأ منذ العـــام 1973، إذ تعـــّد البحرين 
مؤسســـة   60 مـــن  ألكثـــر  ا  مقـــرًّ اليـــوم 

تجارية إيطالية في مختلف القطاعات 
والتخصصات.

“البـــالد  مـــع  لقـــاء  فـــي  مكنـــاس  وأكـــد 
حثيثـــة  مســـاٍع  وجـــود  االقتصـــادي” 
لزيـــادة التبـــادل التجاري بيـــن البحرين 
ـــا على 400  وإيطاليـــا والـــذي يزيد حاليًّ
مليون دوالر، ويبلـــغ إجمالي الصادرات 

اإليطاليـــة للبحريـــن 270 مليـــون دوالر، 
فيمـــا تصدر البحرين إلى روما منتجات 
قيمتها 150 مليون دوالر. وأكد مكناس 
أن جمعية الصداقة اإليطالية البحرينية 
تشـــجع على إعادة فتح الخط المباشـــر 
بين المنامة وروما، بما من شـــأنه تعزيز 

التجارة والسياحة بين البلدين.

حسن عبدالنبي

أكرم مكناس)19(

مع العدد
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بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة إلى 
رئيس جمهورية جامبيا آداما 
بـــارو، وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى 

استقال باده.
أطيـــب  عـــن  جالتـــه  أعـــرب 
لفخامتـــه  وتمنياتـــه  تهانيـــه 
والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور 

بهذه المناسبة الوطنية.

جـاللـــة الملــك يهنــــئ جامبيـــا
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البحرين تهنئ نيبال بيوم الديمقراطية
بعـــث عاهـــل الباد حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيتي تهنئة إلى رئيسة جمهورية 
نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري، وذلك بمناســـبة 
ذكـــرى يـــوم الديمقراطيـــة لبادهـــا، أعربا فيهـــا عن أطيـــب تهانيهما 

وتمنياتهما لها بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
برقيـــة تهنئة مماثلة إلى رئيـــس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية 

االتحادية شير ديوبا.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

تســـلمت رئيســـة مجلس النواب رئيسة اللجنة 
التنفيذية للشعبة البرلمانية فوزية زينل، امس 
الجمعة رئاســـة االتحاد البرلماني العربي، خلًفا 
لرئيـــس المجلـــس الوطنـــي االتحـــادي لدولـــة 
صقـــر  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 

غباش.
وجرت مراســـم انتقال الرئاســـة، ضمن الجلسة 
لاتحـــاد  والثاثيـــن  الثانـــي  المؤتمـــر  أعمـــال 
البرلمانـــي العربـــي، المنعقد في جمهورية مصر 
العربيـــة الشـــقيقة، إذ تتولـــى رئيســـة مجلـــس 

النواب الدورة القادمة لاتحاد البرلماني.
وعقب تســـلمها رئاســـة االتحاد، أكدت رئيســـة 
مجلـــس النـــواب التوجه للبناء علـــى ما تحقق، 
ومواصلة المســـيرة البرلمانية العربية، واألخذ 
بها إلى أفق أوسع من العطاء واإلنجاز، ارتكازا 
علـــى روح العمـــل الموحـــد، والشـــراكة الفاعلة 

والتطلـــع المشـــترك ليكـــون االتحـــاد معبرا عن 
التطلعـــات المتناميـــة لتعزيـــز الثقـــل البرلماني 

العربي على المستوى العالمي.
وأكـــدت أن الرؤيـــة الملكيـــة الســـامية الثاقبـــة 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ودعـــم جالتـــه المتواصل 
كان لـــه بالـــغ األثـــر فـــي ترســـيخ دور الســـلطة 
التشـــريعية لمملكة البحريـــن، وتعزيز جهودها 
فـــي تقويـــة مســـار العمـــل البرلمانـــي العربـــي 
المشـــترك، ومشـــيرة إلـــى أن مجلـــس النـــواب 
اســـتنار بالرؤى الملكية السامية لتطوير العمل 
البرلمانـــي، وتفعيـــل الدبلوماســـية البرلمانيـــة، 
وتكريســـها مـــن أجل تعظيم العطـــاء واإلنجاز، 
وتوظيف ذلك ضمن مســـار التعـــاون البرلماني 
العربـــي المشـــترك، بمـــا يحقق تطلعـــات وآمال 

وطموحات دول وشعوب األمة العربية.
وأوضحت رئيسة مجلس النواب أن ما تواجهه 

المنطقـــة العربيـــة من تطـــورات ومســـتجدات 
في المنطقة، تســـتلزم العمل كوحـــدة برلمانية 
واحـــدة، والتكاتـــف معا في مواجهـــة األخطار 
والتحديـــات رغـــم الظـــروف االســـتثنائية على 
مختلف األصعدة، ومنوهة إلى أهمية تنســـيق 
بيـــن  والـــرؤى  التعـــاون  ومضاعفـــة  المواقـــف 
البرلمانـــات العربيـــة تعزيزا لدور الدبلوماســـية 
الدوليـــة، وتوحيـــد  المحافـــل  فـــي  البرلمانيـــة 

الجهود إلبراز المنجزات الحضارية العربية.

مـــن جهته، رفع النائب عيســـى القاضي أســـمى 
التقديـــر  وعظيـــم  واالمتنـــان،  الشـــكر  آيـــات 
البـــاد صاحـــب  إلـــى مقـــام عاهـــل  والعرفـــان، 
الجالـــة الملك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، لما 
يوليـــه جالته مـــن دعم كبير ال محـــدود للعمل 
النيابي، وما تشـــهده مملكـــة البحرين من تقدم 

ونماء، وتحقيق اإلنجازات للوطن والمواطنين، 
في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

بمملكـــة  الوطنـــي  العمـــل  أن  القاضـــي  وأكـــد 
البحرين، وفي ظل دولة القانون والمؤسســـات 
التي أرســـى دعائمها جالة الملك، يشهد المزيد 
مـــن التطـــور الشـــامل فـــي مختلـــف المجاالت، 
وقصـــص نجـــاح متميـــزة، بفضـــل التوجيهـــات 
الملكية الســـامية، والقيادة الحكيمة والمتميزة 
لولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ومنهجيـــة العمـــل الرائـــدة فـــي تعزيـــز التعاون 
المثمـــر بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، 
والعمـــل المشـــترك لـــكل مـــا فيـــه خيـــر وصالح 

الوطن والمواطنين.
وأعرب عن بالغ الفخر واالعتزاز بمناسبة تسلمه 
جائزة “التميز البرلمانـــي” من االتحاد البرلماني 
العربـــي، فـــي ختـــام اجتماعاتـــه المنعقـــدة في 

القاهرة امس، وبحضور وفد الشعبة البرلمانية 
لمملكة البحرين برئاسة رئيسة مجلس النواب.

وبهـــذه المناســـبة، أوضح القاضي أنه يتشـــرف 
بإهـــداء الجائـــزة البرلمانية العربيـــة إلى جالة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وســـمو  العاهـــل 
الـــوزراء، وأن كل اإلنجـــازات البحرينية ما كان 
لهـــا أن تتحقق لـــوال الدعم العظيم مـــن القيادة 

الحكيمة.
وأضـــاف القاضـــي أن هـــذه الجائـــزة البرلمانية 
للدبلوماســـية  اإلنجـــازات  لســـجل  تضـــاف 
البرلمانيـــة فـــي مملكـــة البحرين، ومـــا يقوم به 
مجلـــس النـــواب مـــن أعمـــال نيابية، تشـــريعية 
ورقابيـــة، تهـــدف فـــي المقـــام األول لمصلحـــة 
بمســـيرة  واالرتقـــاء  والمواطنيـــن،  الوطـــن 
العمـــل الوطنـــي، فـــي ظـــل النهضـــة الحديثـــة 
والديمقراطيـــة الرفيعـــة التـــي تشـــهدها مملكة 

البحرين.

زينل: الدعم الملكي المتواصل رسخ دور السلطة التشريعية

زينل رئيسة لالتحـــاد البرلمانــي العربـــي

القاضي متسلما جائزة التميز البرلماني العربي زينل تكرم الرئيس السابق لالتحاد رئيس المجلس الوطني االتحادي االماراتي

القضيبية - مجلس الشورى

منح االتحاد البرلماني العربي، رئيس 
الشـــورى،  بمجلـــس  الخدمـــات  لجنـــة 
الخارجيـــة  العاقـــات  لجنـــة  رئيـــس 
اإلنســـان  لحقـــوق  العربـــي  بالمرصـــد 
التابع للبرلمان العربـــي جهاد الفاضل، 
جائزة التميـــز البرلماني للفئـــة الثانية 
“عضـــو برلمـــان” التي ينظمهـــا االتحاد 
نشـــاطها  نظيـــر  وذلـــك   ،2021 للعـــام 
البرلماني المتميز من خال استخدام 
أدواتهـــا الدســـتورية بالشـــكل األمثل 
وقيادتها لمشروعات تسهم في تعزيز 
ومشـــاركاتها  عربيـــا  الغذائـــي  األمـــن 
بمحافـــل عربية ودوليـــة بموضوعات 
برلمانيـــة حيوية عديدة وعلى رأســـها 
موضوع اســـتدامة الغـــذاء فضا عن 
البرلمانيـــة  الدبلوماســـية  اســـتثمارها 

لتعزيـــز المواقـــف الوطنيـــة بالمحافل 
الخارجية.

امـــس  الجائـــزة  الفاضـــل  وتســـّلمت 
الجمعـــة علـــى هامـــش مشـــاركة وفد 
الشـــعبة البرلمانيـــة لمملكـــة البحريـــن 
برئاسة رئيســـة مجلس النواب فوزية 
زينـــل في أعمال المؤتمـــر 32 لاتحاد 
البرلماني العربي المنعقد في العاصمة 
المصريـــة القاهرة، الذي يحمل شـــعار 
“التضامـــن العربي”، إذ شـــهدت أعمال 
المؤتمـــر انتقـــال رئاســـة االتحـــاد مـــن 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 

الشقيقة إلى مملكة البحرين.
أن  الفاضـــل  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
الســـلطة  حققتهـــا  التـــي  اإلنجـــازات 
الجهـــود  خـــال  مـــن  التشـــريعية 
المخلصـــة لكافـــة أعضاءهـــا، تعكـــس 
مســـتوى الدعـــم والرعايـــة الكبيرتين 

التـــي تحظـــى بهـــا مـــن عاهـــل البـــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
مســـيرة  قائـــد  باعتبـــاره  خليفـــة،  آل 
التـــي  والحديثـــة  الشـــاملة  النهضـــة 
تشـــهدها مملكـــة البحريـــن فـــي عهده 
الزاهر، والماضية نحو أهداف سامية 
من النمو واالزدهار المستمر لمستقبل 
والمواطـــن،  للوطـــن  إشـــراًقا  أكثـــر 
وملتـــزم  واضـــح  نهـــج  خـــال  مـــن 
بالممارسات الديمقراطية التي تسهم 
الجميع في وضـــع بصماته لبناء دولة 

القانون والمؤسسات.
وأشـــارت إلى ان الجائزة تعتبر حافًزا 
نحـــو مزيـــد مـــن البـــذل والعطـــاء في 
مجاالت العمل التشـــريعية المختلف، 
نظير ما تتمتع به الســـلطة التشريعية 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن دور مهـــم 
وحيوي في مســـاندة العمل الحكومي 

وتوفير األطر الازمة لتضافر الجهود 
رئيـــس  يظهـــره  بمـــا  مشـــيدًة  كافـــة، 
مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح، مـــن 

ومســـاندة  دعـــم  علـــى  كبيـــر  حـــرص 
األعضـــاء للقيـــام بالدور المنـــاط بهم، 
وتكثيـــف جهـــود بالشـــكل الـــذي يبرز 

المكانة المرموقة للســـلطة التشريعية 
في مسيرة العمل الوطني.

وذكرت الفاضـــل أن المكانة المتقدمة 
التـــي أصبحـــت تتبوأهـــا المملكـــة في 
مختلـــف المحافل المحلية واإلقليمية 
بـــه  تنعـــم  مـــا  نتـــاج  هـــي  والدوليـــة، 
منظومـــة العمل الوطني من مســـاحة 
واسعة للعمل واإلبداع والمبادرة بكل 
مـــا يســـهم فـــي دفـــع عجـــل االزدهار، 
مؤكـــدًة أن مملكـــة البحريـــن تعيـــش 
أزهى عهودها فـــي عهد جالة الملك، 
يحتـــذى  ونموذًجـــا  منـــارة  وســـتبقى 
التنمويـــة  المجـــاالت  كافـــة  فـــي  بهـــا 
والتطويرية، وســـتواصل شق طريقها 
للعليـــاء وفـــي كل مياديـــن ومحافـــل 
اإلنجـــازات بـــإرادة وطنيـــة مخلصـــة، 
وبعزيمـــة صادقـــة لرفع اســـم المملكة 

عالًيا على كل المستويات.

نظير قيادتها لمشروعات تعزيز األمن الغذائي

“البرلمانــي العربــي” يمنـــح الفاضـــل جائــزة التميــز لعام 2021
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أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونيـــة بمجلـــس الشـــورى، عضو 
دالل  المحاميـــة  العربـــي  البرلمـــان 
الزايد، بمناسبة تســـلمها جائزة التميز 
البرلمانـــي  االتحـــاد  مـــن  البرلمانـــي 
التكريـــم  بهـــذا  اعتزازهـــا  العربـــي، 
الـــذي يعـــد إنجـــاًزا ُيضاف إلى ســـجل 
والتـــي  البحريـــن،  مملكـــة  إنجـــازات 
تمضي بخطـــى ثابتة ضمن مســـارات 
العمل الديمقراطـــي، وتطوير األنظمة 
بالمزيـــد  للنهـــوض  والتشـــريعيات 
مـــن المنجـــزات والمكتســـبات للوطن 

والمواطن.
وأعربت عن اعتزازها وعالي تقديرها 
مـــن  المســـتمرين  والدعـــم  للمســـاندة 
عاهـــل الباد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، والـــذي 
أولى المكانة الرفيعة للمرأة البحرينية 
ومشـــاركتها في الشـــأن العام، ومكنها 
مـــن أن تمـــارس مســـؤولياتها ودورها 
ورفعتـــه،  الوطـــن  تجـــاه  وواجباتهـــا 
الوطـــن  مســـيرة  دعائـــم  وترســـيخ 
المباركـــة علـــى درب التقـــدم والرقـــي 

واالزدهار.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة تســـلمها جائـــزة 
امـــس  العربـــي  البرلمانـــي  االتحـــاد 

)الجمعـــة( تزامًنـــا مـــع مشـــاركة وفـــد 
الشـــعبة البرلمانيـــة لمملكـــة البحريـــن 
برئاســـة رئيســـة مجلـــس النـــواب في 
والثاثـــون  الثانـــي  المؤتمـــر  أعمـــال 
المنعقـــد  العربـــي  البرلمانـــي  لاتحـــاد 
فـــي القاهـــرة تحـــت شـــعار “التضامن 
العربـــي”، الـــذي شـــهد انتقـــال رئاســـة 
االتحـــاد مـــن دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة إلى مملكة البحرين.
وأشـــارت الزايد إلـــى أن الفوز بجائزة 
التميـــز البرلمانـــي يؤكـــد متانـــة العمل 
مملكـــة  فـــي  والرقابـــي  التشـــريعي 
البحريـــن، ويعكـــس مـــا توصـــل إليـــه 
الســـلطتين  بيـــن  المشـــترك  العمـــل 

التشـــريعية والتنفيذيـــة من مســـتوى 
بالتوجيهـــات  مشـــيدًة  متقـــدم، 
المســـتمرة لولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بتعزيـــز 
العمل البرلماني المشـــترك وبما يحقق 
التكامل في الجهود نحو هدف واحد 
قوامـــه تحقيـــق مزيـــد مـــن المنجزات 
التنمويـــة والمســـتدامة للمملكة، وهو 
ما أوجد الفرص والتجارب الســـانحة 
ألعضاء السلطة التشـــريعية من أجل 
تقديـــم كل مـــا هـــو متميـــز، وبالتالـــي 
إحـــراز مثـــل هـــذه الجوائـــز بشـــهادة 

عربية.

جاللة الملك أولى مكانة رفيعة للمرأة البحرينية

جائزة التميز تؤكد متانة العمل التشريعي البحريني
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المنامة - بنا

اجتمعت رئيســـة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفة، أمس، مع وزير الثقافة اإليطالي 
داريو فرانشيسكيني، وبحضور السفير 
البحرينـــي فـــي إيطاليـــا ناصـــر محمـــد 
البلوشـــي وذلك في مقـــر وزارة الثقافة 

بالعاصمة اإليطالية روما.
وأعربت الشيخة عن سرورها بهذا اللقاء 
الـــذي يعكس عمق العالقات الثقافية ما 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، مؤكـــدًة على 
علـــى  الثقافـــي  القطـــاع  تعزيـــز  أهميـــة 
المســـتوى الدولـــي، خصوًصـــا فـــي ظل 
التحديـــات التـــي واجههـــا هـــذا القطاع 

خالل العامين الماضيين. 
وأشـــادت بالنتائج المثمـــرة التي حققها 
التواصـــل البنـــاء مـــا بيـــن المؤسســـات 
الثقافيـــة البحرينيـــة واإليطاليـــة والتي 
من خاللها تم إنجاز مشاريع عديدة في 
مجاالت الفنون والموسيقى والتصميم 
أهـــم  ومـــن  الثقافـــي،  التـــراث  وحفـــظ 
النمـــاذج على ذلك، تعاقد هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار مـــع مركز الحفظ األثري 
فـــي روما؛ مـــن أجل العمل علـــى ترميم 
موزاييـــك منـــارة الفاضـــل فـــي مدينـــة 
المنامـــة، إضافـــة إلـــى التعـــاون الوطيد 
مع الســـفارة اإليطالية لدى البحرين في 
تقديم الكثير من النشاطات ومنها حفل 
لمســـرح ماســـيمو مـــن مدينـــة باليرمـــو 
ضمن مهرجـــان ربيع الثقافـــة الذي يبدأ 
هـــذا األســـبوع. وأثنـــاء اللقـــاء، ناقـــش 
الثقافيـــة  القضايـــا  مختلـــف  الطرفـــان 
وتوجهـــت  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 
الشـــيخة مـــي بدعـــوة لفرانسيسشـــيني 

لزيـــارة مملكـــة البحريـــن والتعرف على 
تجربـــة البحرين الثقافية وعلى معالمها 
وتاريخهـــا العريق الـــذي يعود إلى عصر 
حضارة دلمون. يذكر أن مملكة البحرين 
ثقافيـــة  بعالقـــات  تتمتعـــان  وإيطاليـــا 
ثقافـــي  حضـــور  وللبحريـــن  وطيـــدة. 
كبيـــر فـــي إيطاليا، إذ تشـــارك دورًيا في 
بينالـــي العمـــارة الدولـــي فـــي البندقية، 
وفـــي العـــام 2011 وحصلـــت البحريـــن 
علـــى جائـــزة “األســـد الذهبـــي” كأفضـــل 
مشاركة وطنية. كذلك حضرت المملكة 
بقوة في إكســـبو ميالنـــو 2015 وفازت 
عـــن جناحهـــا “آثـــار خضـــراء” بالجائـــزة 
الفضيـــة عـــن فئـــة الهندســـة المعمارية، 
إضافة إلى اتفاق الشراكة ما بين الهيئة 
وأكاديميـــة ألبيرتينـــا للفنـــون التي تعد 
أحد أهم وأعرق المؤسسات األكاديمية 
للفن على مســـتوى أوروبا والعالم، الذي 
أثمر فعاليـــات متبادلة ما بين الجهتين. 
كما كان إليطاليا دور في إثراء المشـــهد 
اســـتقبلت  إذ  البحريـــن،  فـــي  الثقافـــي 
المملكـــة أنشـــطة إيطاليـــة متنوعـــة من 
عروض فنية كبرى، محاضرات وندوات 
ومعـــارض متنوعة حول فنـــون وثقافة 
البحريـــن  متحـــف  اســـتضافها  إيطاليـــا 

الوطني.

ترميم موزاييك منارة الفاضل بالشراكة مع روما
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أطروحة ماجستير عن التحقيق اإلداري ببيئة العمل
التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميدان، فــي مكتبــه بالوزارة، 
الموظفة في هيئة تنظيم سوق العمل هدى أحمد، التي أهدته نسخة من رسالتها 

لنيل الماجستير “القواعد اإلجرائية للتحقيق اإلداري في مملكة البحرين”.

وتناولـــت الدراســـة القواعد اإلجرائية 
اإلداري  التحقيـــق  يتطلبهـــا  التـــي 
مقارنـــة  البحرينـــي  التشـــريع  فـــي 
ومراحلـــه  األخـــرى  بالتشـــريعات 
بـــدءا مـــن التحقيـــق المباشـــر مـــروًرا 
باإلجراءات القانونية وانتهاء بمرحلة 
اإلداري،  التحقيـــق  فـــي  التصـــرف 
وقواعـــد توفير التـــوازن بين مصلحة 
موظفـــي  ومصلحـــة  اإلدارة  جهـــة 
اإلدارة في توافر الضمانات التأديبية 

وعـــدم تعســـف الجهـــات اإلدارية عند 
مساءلتهم تأديبًيا.

وأشاد حميدان بالجهود المبذولة في 
هـــذه الدراســـة األكاديميـــة وأهميتهـــا 
خصوصا أنهـــا تتعلق بموضوع حيوي 
يختـــص بالتحقيـــق اإلداري فـــي بيئة 
العمـــل، منوًها بحرص الموظفين على 
إكمال التحصيل في الدراسات العليا، 
المهنيـــة  تطلعاتهـــم  لتحقيـــق  وذلـــك 

وخدمة وطنهم.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان متلقيًا نسخة من رسالة الماجستير

منع المساس بسالمة الدولة أو بشكل الحكومة
حظر االشتغال بالسياسة والدخول بمضاربات مالية... “التنمية” للجمعيات:

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أكـــدت 
االجتماعيـــة أنـــه فـــي إطـــار دورها في 
منظمـــات  علـــى  والرقابـــة  اإلشـــراف 
المجتمـــع المدني، ومع ما تقوم به هذه 
المنظمات من جهـــود حثيثة ومخلصة 
لتعزيز الثوابت واللحمة الوطنية، وبما 
يصـــب فـــي صالـــح الوطـــن والمواطـــن 
مـــن خـــالل مســـيرة العطاء ســـواء في 
المجال االجتماعي واإلنساني وتقديم 
خدماتهـــم لمختلـــف شـــرائح المجتمـــع 
بعموميـــة وتجريـــد، فإنـــه يتعيـــن على 
ذات  األهليـــة  والجمعيـــات  المنظمـــات 
األهداف االجتماعية والخيرية توخي 
الحذر من أية مســـائل تتعـــارض مع ما 
تقضي بـــه األنظمة القانونيـــة المعمول 

بها فـــي مملكـــة البحريـــن، خصوصا ما 
يتعلـــق بعدم االشـــتغال بالسياســـة، أو 
الدخـــول في مضاربـــات ماليـــة، أو أية 

مخالفات أخرى وفًقا لهذه األنظمة.
وأكدت الـــوزارة أن المنظمـــات األهلية 
مســـيرة  خـــالل  مـــن  التزامهـــا  أثبتـــت 
العطـــاء بدورهـــا الفعـــال والتنموي في 
مختلـــف القطاعـــات، وأكـــدت قدرتهـــا 
على تحقيـــق أهدافها وأثرها اإليجابي 
فـــي رفـــد جهود المؤسســـات الرســـمية 
وخدمـــة  الحيـــاة  مناحـــي  شـــتى  فـــي 
المواطنين بجميـــع فئاتهم، من منطلق 

شراكة مجتمعية فاعلة.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وقالـــت 
االجتماعية إنه ومن أجل حســـن ســـير 
العمل وانتظامه في المنظمات األهلية 

فإننا نهيـــب بجميع منظمـــات المجتمع 
واألنظمـــة  بالقوانيـــن  التقيـــد  المدنـــي 
في مملكـــة البحرين وبضرورة االلتزام 
بالنصوص القانونية المعمول بها بشأن 
ومراعـــاة  بالسياســـة  االشـــتغال  عـــدم 
النظـــام العـــام، وذلك اســـتناًدا إلى نص 
المـــادة رقـــم )18( من المرســـوم بقانون 
رقـــم )21( لســـنة 1989م بشـــأن إصدار 
قانون الجمعيات واألندية االجتماعية 
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في 
ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات 
الخاصة وتعديالتـــه، ونص المادة رقم 
)5( من القرار رقم )4( لسنة 2007 بشأن 
الالئحـــة النموذجيـــة للنظام األساســـي 
االجتماعيـــة  واألنديـــة  للجمعيـــات 
وزارة  إلشـــراف  الخاضعـــة  والثقافيـــة 

اللتـــان  العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، 
تؤكـــدان علـــى أنـــه )ال يجـــوز للجمعية 
يجـــوز  ال  كمـــا  بالسياســـة،  االشـــتغال 
للجمعية الدخول فـــي مضاربات مالية 
وعليهـــا مراعـــاة النظام العـــام واآلداب 
وااللتـــزام فـــي جميـــع أنشـــطتها بعـــدم 
بشـــكل  أو  الدولـــة  بســـالمة  المســـاس 

الحكومة أو نظامها االجتماعي(.
وفـــي هذا الصدد، أعربـــت وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية عن ثقتها بحرص 
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  والتـــزام 
واهتمامهـــا  المختلفـــة،  بتخصصاتهـــا 
مـــع  بالتعـــاون  المواطنيـــن  بخدمـــة 
أجهزة الدولـــة المختلفة، وفقا لألنظمة 
المعمـــول بها، وبما يحقق صالح الوطن 

والمواطنين.

المنامة - بنا

الثقافة األمنيـة
كلما زادت أفعال الجاني اإلجرامية 

شددت عليه العقوبة
Û  منــح المشــرع البحريني للقاضي ســلطة تقديرية فــي أن يحكم على

المتهــم بعقوبــة أشــد ممــا يقــرره القانــون للجريمــة، أو تجــاوز الحــد 
األقصــى الــذي وضعــه القانــون كعقوبــة لهــذه الجريمــة، فعندما ســن 
المشــرع القوانيــن وضــع فــي اعتبــاره أسســا ومعاييــر ترتكــز عليهــا 
أحــكام القضــاء، فالجانــي الذي لــم يتوقف عند حد ارتــكاب جريمته 
بــل تمــادى فــي جرمــه وانتهز فرصة عجــز المجني وعــدم تمكنه من 
المقاومــة أو الدفــاع عــن نفســه فعندئــذ يجــوز تشــديد العقوبة على 
الجاني؛ ألن ذلك يشكل تحقيقا للعدالة وإرضاء ألهل وذوي المجني 

عليه والمجتمع وتتحقق المصالح المجتمعية والفردية.
Û  وترجــع علــة أســباب التشــديد فــي العقوبــة فــي تمكيــن القاضي من

تحقيق مالئمة كاملة بين العقوبة التي ينطق بها والظروف الواقعية 
للدعوى التي تقتضي مزيدا من التشــديد، فكلما زادت نوايا وأفعال 
الجانــي اإلجرامية وإهانته للمجني عليه شــددت العقوبة، إذ تعرض 
في بعض الدعاوى ظروفا خاصة تقتضي مزيًدا من الشــدة فيصبح 

هدف التشديد هو تمكين القاضي من تحقيق ذلك.
Û  وهنــاك ظــروف مشــددة مادية وشــخصية، فالشــخصية تفــي ازدياد

خطورة اإلثم أو ازدياد خطورة الشــخصية اإلجرامية، ومثالها ســبق 
اإلصرار والترصد في جريمة القتل كالتعذيب قبل القتل أو التمثيل 
بالجثــة ومثالهــا كذلــك صفات يرى المشــرع أنهــا إذا توافرت للجاني 
دلت على إســاءته اســتغالل الثقة التي وضعت فيه أو الســلطة التي 
خولــت لــه، كصفــة الخــادم فــي االغتصــاب وهتــك العــرض، أو صفة 
الموظــف العــام فــي ارتــكاب الجرائــم المتعلقــة بالوظيفــة كالتربــح 
واالختــالس، أما الظــروف المادية فتتعلق بالجانــب المادي للجريمة 
- فــي أحــد عناصــره - وتعنــي تحققــه على نحــو يزيد في جســامته، 
سواء كان اتصاال بالفعل أم بالنتيجة اإلجرامية، فإن اتصلت بالفعل 
فهي تفترض ارتكابه على نحو يجعله أكثر خطورة، وقد ترجع هذه 
الخطورة في استخدام وسيلة معينة تزيد من جسامته كاإلكراه في 
السرقة وقد ترجع الخطورة إلى مكان معين كإتالف األموال العامه 
)مدرسة أو جامعة حكومية( أو ارتكابه في زمن معين كالسرقة ليال، 
وقــد تتصل الظــروف المادية بالنتيجة اإلجرامية وتفترض جســامة 

األذى الذي أحدثه الفعل كالجرائم التي تتصل بها أفعال إرهابية.
Û  وقــد نصــت المــادة 75 من قانــون العقوبــات البحريني فــي الظروف

المشــددة العامــة وهــي ارتــكاب الجريمــة لبواعــث دنيئــة، ارتــكاب 
الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف 
ال تمكن الغير من الدفاع عنه، اتخاذ طرق وحشــية الرتكاب الجرية 
أو التمثيــل بالمجنــي عليــه، وقوع الجريمة مــن موظف عام أثناء أو 
بســبب أو بمناســبة تأديــة وظيفتــه، ما لم يقــرر القانــون عقابا خاصا 

اعتبارا لصفته. األدوار القيادية للبحرينية أسهمت في احتواء الجائحة
30 ألف متطوع نصفهم من اإلناث... “األعلى للمرأة”:

المجلـــس  أصدرهـــا  دراســـة  أظهـــرت 
األعلـــى للمـــرأة، مؤخـــًرا، بالتعاون مع 
الجامعة الملكية للبنات، لفريق باحث 
إدارة  بكليـــة  مشـــارك  أســـتاذ  ترأســـه 
األعمـــال ســـمر البرغوثـــي، وشـــاركت 
بـــه كل من الشـــيخة ضـــوى بنت خالد 
آل خليفـــة وهاجـــر عامـــر مـــن مركـــز 
أن  بالجامعـــة،  العامـــة  الدراســـات 
البحرينيـــة  للمـــرأة  القياديـــة  األدوار 
فـــي الصفوف األمامية شـــكَّلت ســـبًبا 
مملكـــة  جهـــود  نجـــاح  فـــي  ا  أساســـيًّ
البحريـــن فـــي احتـــواء آثـــار جائحـــة 
كورونـــا، بمـــا في ذلـــك حضـــور المرأة 
في مختلف اللجان المشكلة لمكافحة 
الجائحـــة، وعلـــى جميع المســـتويات، 
وأن النجـــاح الـــذي حققتـــه المرأة في 
البحرين يأتي كاستمرارية لنهج دعم 
وتقـــدم المـــرأة والذي بدأ مـــع بدايات 

القرن العشرين.
وأكدت الدراســـة التي تناولت توثيق 
البحريـــن فـــي تحجيـــم آثـــار جائحـــة 
“كوفيـــد 19” علـــى المـــرأة البحرينيـــة 
وأسرتها أن مشاركة المرأة البحرينية 
في مجال صناعة القرار ضمن الجهود 
الوطنيـــة للتصـــدي لألزمـــة الصحيـــة 
انعكـــس إيجابـــا علـــى تحقيـــق األمـــن 

االقتصادي واالجتماعي للمرأة.
وســـلطت الدراسة الضوء على تجربة 
مملكـــة البحريـــن في احتـــواء جائحة 
“كوفيـــد 19” وتخفيـــف آثارهـــا علـــى 
اســـتقرار المـــرأة البحرينية وأســـرتها، 
وما نتـــج عـــن التجربة من سياســـات 
وبرامـــج وإجراءات اســـتباقية كونت 
متكاملـــة  منظومـــة  مجملهـــا  فـــي 
وهـــي   ،”19 آثار”كوفيـــد  مـــن  للحـــد 
سياســـات وبرامـــج اســـتهدفت كافـــة 
فئـــات المجتمـــع وراعـــت احتياجاتها 
وخصوصياتها. كما تطرقت الدراســـة 
إلى مدى مساهمة المبادرات الوطنية 
الرســـمية فـــي دعـــم المـــرأة واألســـرة 
للجائحـــة،  التصـــدي  فـــي  البحرينيـــة 
الجهـــود  علـــى  الضـــوء  تســـليط  مـــع 
التطوعيـــة ودور مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي ضمـــن هـــذه الجهـــود، إذ بلـــغ 
عـــدد المتطوعيـــن أكثـــر مـــن 30 ألـــف 
متطوع في الحملة الوطنية لمكافحة 

الجائحة نصفهم تقريبا من اإلناث.
مـــن  بعـــدد  الدراســـة  وخرجـــت 
التوصيـــات المتعلقة بتعزيـــز عمليات 
إدارة المعرفـــة فـــي رصد المؤشـــرات 
فيمـــا  الممارســـات  أفضـــل  وتوثيـــق 

يتعلـــق بـــإدارة األزمـــات واالســـتجابة 
لهـــا، مع األخذ في االعتبار احتياجات 
المرأة واألســـرة فـــي مختلف األوقات 
خالل األزمات وما بعدها، إضافة إلى 
التحول الرقمي وبناء قدرات الكوادر 
الوطنيـــة في المجـــال. وعلى الصعيد 
االجتماعي، أوصت الدراسة بالتوسع 
الحمايـــة  شـــبكة  تفعيـــل  آليـــات  فـــي 
االجتماعية وبرامج الرعاية األســـرية 
وتطويـــر الخدمـــات عـــن بعـــد لمـــا تم 
رصـــده مـــن نتائـــج إيجابيـــة ألتمتـــة 

الخدمات خالل فترة الجائحة.

التبادل المعرفي

وأكدت الدراســـة على أهمية استمرار 
السياســـات  تبنـــي  فـــي  المؤسســـات 
واللوائـــح التنظيميـــة وتطويـــر أنظمة 
التطـــور المهنـــي لالرتقـــاء بالخبـــرات 
الوطنية ومنظومـــة التبادل المعرفي، 
إضافة إلـــى تعزيز المبـــادرات والنظم 
المؤسسية الداعمة لألسرة واستمرار 
وتطويـــر أنظمة العمل المـــرن والعمل 
عن بعد بما يســـاهم فـــي دعم تحقيق 
التوفيـــق بين المســـؤوليات األســـرية 
والمهنيـــة، إضافـــة إلى تطويـــر قطاع 
األعمـــال  وتســـهيل  األعمـــال  ريـــادة 
التجاريـــة واالســـتدامة فـــي التحـــول 
الرقمي للخدمات بما يشـــمل خدمات 

التجـــارة  فـــي  والمشـــاركة  التصديـــر 
الدولية.

وفي جانب التعليـــم والتدريب وبناء 
القـــدرات أوصـــت الدراســـة بضـــرورة 
والسياســـات  التشـــريعات  تطويـــر 
المتعلقـــة باســـتدامة وتوســـعة آليات 
المرتبطـــة  وتلـــك  بعـــد”  عـــن  “التعلـــم 
مـــن  والتدريـــب  التعليـــم  بقطـــاع 
خـــالل اعتمـــاد الشـــهادات األكاديمية 
والتدريبية عبر المنصات اإللكترونية، 
إضافـــة إلـــى تطويـــر وتنويع وســـائل 
وآليات اإلرشـــاد والتوجيه المهني بما 
يتفق مع مســـتجدات التعليم وســـوق 
تطويـــر  فـــي  االســـتمرار  مـــع  العمـــل، 
الكفاءة المؤسســـية لمـــدارس التعليم 
الفنـــي والمهني للطالبـــات بما يتوافق 

مع متطلبات المستقبل.
ضـــرورة  علـــى  الدراســـة  وشـــددت 
الصحيـــة  الجوانـــب  مواصلـــة تعزيـــز 
والوقائيـــة فـــي المجتمـــع للحـــد مـــن 
المســـتقبل  فـــي  المخاطـــر  انتشـــار 
وذلـــك عبـــر تطويـــر برامـــج الصحـــة 
والســـالمة المهنية بمؤسسات القطاع 
العـــام والخاص وتكثيـــف خطط عمل 
واألســـرة  للمـــرأة  التوعيـــة  وبرامـــج 
حـــول الممارســـات الصحيـــة الوقائية 
والنفســـية والمراقبـــة الذاتية للتعامل 
مـــع األزمات، بمـــا يمكـــن المجتمع من 

التعاطي السليم مع الظروف الصحية 
الطارئة.

مثال مرجعي

وقالـــت األمين العـــام للمجلس األعلى 
للمرأة هالة األنصاري، إن هذه الدراسة 
هـــي نتـــاج تعـــاون علمي رصيـــن بين 
المجلـــس والجامعـــة الملكيـــة للبنات، 
تأتـــي في إطـــار جهوده في اإلســـهام 
علمًيـــا فـــي البنـــاء المعرفـــي المتســـق 
مع كون مملكـــة البحرين مركًزا نوعًيا 
للخبـــرة فـــي شـــؤون وقضايـــا المرأة، 
وبمـــا يتوافـــق مـــع توجهـــات الخطـــة 
الوطنيـــة لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة 
التي تركـــز على جانب تعزيز وتطوير 
نظم الحمايـــة االجتماعيـــة واالرتقاء 
ببرامـــج جـــودة حياة المرأة واألســـرة 
وفـــق أحـــدث الممارســـات وبمقاربات 
دولية توضح جوانب الخبرة للتجربة 

البحرينية. 
وأضافت األنصـــاري أن رصد وتوثيق 
واألســـرة  بالمـــرأة  الخاصـــة  الجهـــود 
البحرينيـــة خالل الجائحـــة أبرز ميزة 
تؤكد على تميز التجربة البحرينية في 
وضع السياسات التي واجهت جائحة 
“كوفيـــد 19” بكفاءة وقـــدرة عاليتين، 
مما جعـــل المملكة مثـــال مرجعي في 

مواجهة األزمات الصحية وإدارتها.

معلومات موثقة

مـــن جانبهـــا، ثمنـــت رئيســـة الجامعـــة 
الملكية للبنات يســـرى المزوغي، دعم 
أجـــل  مـــن  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
تنفيذ هذه الدراســـة العلميـــة، مؤكدة 
أن فريـــق الدراســـة بـــذل كل مـــا يلزم 
مـــن جهـــود مـــن أجـــل إثـــراء محتوى 
الدراســـة بالمعلومات الموثوقة، متبعا 
مـــن أجـــل ذلـــك منهجـــا علميـــا رصينا 
فـــي البحـــث والتقصي، معتمـــدا على 
جمـــع المعلومات والبيانات واألدبيات 
والممارســـات والتقاريـــر الدولية وهو 
مـــا منحـــه أهمية في توثيـــق الحقائق 
أزمـــة  فتـــرة  فـــي  البحريـــن  لتجربـــة 

صحية جارفة حّلت بالعالم أجمع. 
اإلنجـــاز  بهـــذا  “فخـــورون  وأضافـــت 
البحثـــي بالتعاون مع المجلس األعلى 
للمرأة، والذي أصبح اآلن مرجعا علميا 
الـــدول  وحتـــى  المؤسســـات  لجميـــع 
مـــن  واالســـتفادة  بالتعـــرف  الراغبـــة 
التجارب المتقدمة في مجال الحفاظ 
على األمـــن االقتصـــادي واالجتماعي 

للمرأة واألسرة في األزمات”.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

هاجر عامر

غالف الدراسة

الشيخه ضوى بنت خالد

سمر البرغوثي

رئيسة “الثقافة” 
تدعو نظيرها 

اإليطالي لزيارة 
البحرين
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“بوليفــارد 202” سيستقطــب نصــف مليـــون زائـــر
مهرجان ترفيهي في حديقة المحرق الكبرى

إقامـــة  عـــن  الشـــاعر  شـــركة  أفـــادت 
مســـمى  تحـــت  ترفيهـــي  مهرجـــان 
“بوليفـــارد 202”، وذلـــك فـــي حديقـــة 

المحرق الكبرى.
أن  المزمـــع  مـــن  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 
يستقطب المهرجان نصف مليون زائر 

في 6 أشهر.
وأكد المدير التنفيذي لشـــركة الشـــاعر 
غدير عبـــدهللا أن المهرجان ســـينطلق 
بداية شـــهر مارس، من الساعة الرابعة 
عصًرا حتى منتصف الليل في حديقة 

المحرق الكبرى.
وأشـــارت إلـــى أن المهرجـــان ســـيكون 

علـــى درجـــة كبيرة مـــن الضخامـــة، إذ 
ســـيتضمن فعاليات وأنشطة ترفيهية 
وجوائـــز  كرنفاليـــة  وألعاًبـــا  للعوائـــل، 
ســـوق  وجـــود  إلـــى  إضافـــة  قيمـــة، 
خارجيـــة وعروض حية مشـــوقة، إلى 
لفـــرق  الموســـيقية  العـــروض  جانـــب 
محليـــة مبدعـــة، وكذلك على سلســـلة 
من المطاعـــم والكافيهـــات والمحالت 
كبيـــرة  بعنايـــة  المنتقـــاة  التجاريـــة 

وجودة عالية.
ووجهـــت عبـــدهللا شـــكًرا خاًصـــا إلـــى 
إدارة  مـــع  لتعاونهـــا  المحـــرق،  بلديـــة 
الشركة وحرصها المستمر على متابعة 

مجريـــات األعمـــال وآخـــر التطـــورات 
بشـــكل دوري، ما له مـــن دور كبير في 

نجاح عملية بناء وتطوير الحديقة.
وفي ذات السياق، أشاد رئيس مجلس 
المحرق البلدي غـــازي المرباطي أثناء 
المحـــرق  الميدانيـــة لحديقـــة  زيارتـــه 
الكبـــرى، علـــى تنـــوع وتميـــز المرافـــق 
واأللعـــاب الترفيهية الموجودة، والتي 
تعتبر نقلة نوعية على مستوى مملكة 

البحرين.
وثمـــن الجهـــود المبذولـــة علـــى نجاح 
القائمين على هذا المهرجان لتوفيرهم 

جميع احتياجات مرتادي الحديقة.

علياء الموسوي

علياء الموسوي

شجــرة الطاقــة تنيــر 40 عمــودا بكورنيــش الفاتــح
للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل  تحدثـــت 
البلدية المشـــتركة شـــوقية حميدان عن 
إطـــالق تجربـــة مبـــادرة شـــجرة الطاقـــة 
البديلـــة فـــي كورنيش الفاتـــح بالعاصمة 
والتي تمت بالتعاون مع القطاع الخاص 
اســـتخدامات  علـــى  تعتمـــد  كمبـــادرة 
تقنيـــات الطاقة الشمســـية في مشـــاريع 

البلدية.
وأضافـــت حميـــدان “قـــام مصنع ســـوالر 
تيـــك بتصنيـــع وتركيـــب مجســـم علـــى 
شكل شـــجرة تحمل على أغصانها ألواح 
الطاقة الشمسية كعمل تجريبي باالتفاق 
مـــع أمانة العاصمة والتي تم تثبيتها في 
كورنيـــش الفاتـــح، وهي تجربـــة ناجحة، 
كبدايـــة لتعميـــم التجربـــة فـــي عـــدد من 

المرافق العامة والحدائق والمتنزهات”.
واطلـــع وكيل الـــوزارة لشـــؤون البلديات 

خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
البلديـــة  للخدمـــات  المســـاعد  والوكيـــل 
المشـــتركة ومديـــر عـــام أمانـــة العاصمة 
محمـــد الســـهلي ورئيـــس مجلـــس أمانة 
العاصمة صالح طرادة على موقع تثبيت 
النتائـــج  علـــى  البديلـــة  الطاقـــة  شـــجرة 
التـــي ســـوف توفرها الشـــجرة من طاقة 

كهربائية إلنارة المنطقة. 
وأوضحت حميدان “أن مجســـم الشجرة 
تحتـــوي علـــى 12 لـــوح طاقـــة شمســـية 
تنتـــج بمقـــدار 5 كيلوا وات في الســـاعة 
كما تقوم ألواح الطاقة الشمسية المركبة 
على الشـــجرة بإنـــارة ما يقارب 40 عمود 

إنارة بقوة 140 وات لكل عمود”. 
كمـــا أكدت حميدان على توجيهات وزير 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي عـــص خلـــف بتكثيـــف العمـــل 

من أجـــل توظيف الطاقة الشمســـية في 
مشـــروعات الـــوزارة، والتـــي تهـــدف إلى 
توفيـــر الطاقـــة وتقليـــل كلفـــة الصيانـــة 

والتشغيل والتوعية البيئية. 
وأشـــارت إلـــى أن الـــوزارة ماضيـــة فـــي 
خطتها بشأن استغالل الطاقة الشمسية 
فـــي إنـــارة الحدائـــق والســـواحل العامة 

والمتنزهات ومضامير المشـــي والمواقع 
الخاصة بالوزارة.

وأشـــارت حميـــدان إلـــى أن الكثيـــر مـــن 
مشـــاريع البلديـــات بـــدأت بالفعـــل بنـــاء 
على توجيهات الوزير باستخدام الطاقة 
المتجـــددة، بالذات فيما يتعلـــق باإلنارة، 
وهـــي جـــزء مـــن إســـتراتيجية الـــوزارة 

فيما يتعلق بترشيد الطاقة وتقليل كلفة 
الصيانـــة، وقالت “قامت الوزارة بتكثيف 
العمل من أجل توظيف الطاقة الشمسية 
فـــي مشـــروعات الـــوزارة، والتـــي تهدف 
إلى توفيـــر الطاقة وتقليل كلفة الصيانة 

والتشغيل والتوعية البيئية”.
وأوضحـــت أن الـــوزارة بـــدأت فعليا في 

استخدام الطاقة المتجددة في الحدائق 
والســـواحل والمالعـــب والتـــي توفر 15 
الكهربائيـــة،  الطاقـــة  اســـتهالك  مـــن   %
ممـــا يســـهل االعتمـــاد الذاتي فـــي توليد 

الكهرباء لإلنارة.
وأكـــدت أن “مشـــروع الواجهـــة البحرية 
لســـاحل البســـيتين من أهم المشروعات 
التـــي تعمل علـــى الطاقـــة المتجددة في 
محافظة المحرق وبمساحة تزيد عن 43 
ألـــف متر مربـــع، إذ يحتوي على ممشـــى 
يمتـــد علـــى مســـاحة طولهـــا 2 كيلومتر، 
كما يتميز ممشى قاللي والذي بلغ طوله 
700 متر بعمل إنارته بالطاقة الشمســـية 
بشـــكل كامـــل، مشـــيرة إلـــى أن الـــوزارة 
بدأت بالفعل بتطبيق هذه اإلستراتيجية 
فـــي الكثير مـــن المشـــاريع فـــي مختلف 

محافظات المملكة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيرة الصحـــة فائقة الصالح 
وفًدا من مجلس إدارة جمعية التمريض 

البحرينية برئاسة جميلة مخيمر.
وقد تم خالل اللقاء اســـتعراض وبحث 
عـــدد من أهم الموضوعـــات التي تتعلق 
بمهنـــة التمريـــض فـــي مملكـــة البحرين 
ومـــن أبرزهـــا دعـــوة الجمعيـــة لوزيـــرة 
فـــي  الصحـــة لمشـــاركة وزارة الصحـــة 
للتمريـــض  العالمـــي  المؤتمـــر  أعمـــال 

والقبالـــة، الذي من المقرر أن يقام تحت 
رعاية رئيـــس المجلـــس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 

آل خليفة، وذلك في ديسمبر 2022.
وأكدت مخيمـــر أن الجمعية تتطلع إلى 
تحقيـــق وتنفيـــذ المزيـــد مـــن الشـــراكة 
والخطط والمساعي في سبيل مساندة 
وتطويـــر  والقبالـــة  التمريـــض  مهنـــة 

مستوى الخدمات التمريضية.

تطوير مستوى الخدمات التمريضية

قالت عضو جمعية الكيميائيين نســـرين 
قاهـــري إن أخطر أنـــواع البطاريات هي 
الليثيوم، لما تحتويه من مواد مشـــابهة 
إلى العملة النقدية، والتي تؤدي بدورها 
إلـــى أضـــرار جســـيمة بالجهـــاز الهضمي 
الحتوائهـــا علـــى مـــواد قابلـــة لالحتراق 

بشكل سريع.
مـــن  التخلـــص  أهميـــة  إلـــى  ونوهـــت 
البطاريـــات بعـــد االنتهـــاء منهـــا، وعـــدم 
شـــراء ألعـــاب ال تحتـــوي علـــى غطـــاء 

خاص بالبطارية.
وأضافـــت أن خطـــر ابتـــالع البطارية ال 
يمكن تصـــور مضاعفاتـــه، فعندما يقوم 
الطفل بابتالع البطارية خصوًصا عندما 
تكون فارغة، فإن االحتماالت الخطيرة 
واردة وأكيـــدة، ابتداًء من التســـمم إلى 
الحـــروق فـــي المـــريء، وقـــد تصـــل في 

بعض األحيان إلى الوفاة.
أما بالنســـبة إلى األعـــراض التي تصيب 
الطفـــل عنـــد ابتالعـــه البطاريـــة، فهـــي 
نوعهـــا  يختلـــف  عـــدة  أعراضـــا  تشـــمل 
فالبطاريـــات  البطاريـــة،  حســـب  علـــى 

الحمضية تســـبب تهيجـــا أو حروقا في 
الفـــم وضعفـــا عامـــا فـــي الجســـم، بينما 
البطاريـــات القلوية فقد تســـبب إســـهاال 
وقيئا وانخفاضا سريعا في ضغط الدم.

وأشـــارت إلى أهمية اإلســـراع بالذهاب 
إلى المستشـــفى في حال ابتالع الطفل 
للبطاريـــة، دون التدخل الشـــخصي بأي 
شـــكل كان، أو االتصـــال باإلســـعاف فور 
حـــدوث الحادث، فالبطاريـــة جهاز قادر 
علـــى تحويـــل الطاقـــة الكيميائيـــة إلـــى 
طاقـــة كهربائية، لمـــا يحتويه من خاليا 

كهروكيميائية منتجة لإللكترونات.

ابتالع البطاريات يصل إلى حد الوفاة

صفوف تعليمية لمرضى السرطان وإنشاء حدائق استشفائية
ملتقى “مدرسة المستشفى” يخرج بجملة من التوصيات لعدد من الوزارات:

األول  اليـــوم  فعاليـــات  انطلقـــت 
األول  الخليجـــي  الملتقـــى  مـــن 
“مدرســـة المستشفى خبرات ورؤى 
مســـتقبلية”، الذي نظمته مؤسســـة 
بحريـــن ترســـت بشـــراكة وثيقة مع 
نخبـــة مـــن المؤسســـات الخليجيـــة 
والعربيـــة، وذلك في ختـــام حملتها 
)أطفالنا - أبطالنا( التي انطلقت منذ 
ســـبتمبر 2021 واختتمـــت فـــي 15 
فبرايـــر الذي يصادف اليوم العالمي 

لسرطان األطفال.
واســـتهّل الملتقـــى بكلمـــة ترحيبية 
تفّضـــل بهـــا رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
الراعـــي  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
الرســـمي للملتقى الشـــيخ هشام بن 
عبدالعزيـــز آل خليفـــة، تلتهـــا كلمـــة 
مؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس  لرئيـــس 

بحرين ترست فاطمة البلوشي.
واختتمت فعاليات الجلســـة األولى 
بعـــرض بدايـــات وتجـــارب برنامـــج 
علمني بمدرســـة دينا كانو المصغرة 
بمستشفى السلمانية - أول مدرسة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  مستشـــفى 
ومدرســـة مستشـــفى الملـــك حمـــد 
الجامعـــي قدمـــه المديـــر التنفيـــذي 
ومديـــر برنامج المـــدارس المصغرة 
في مؤسســـة بحرين ترســـت سمير 

نور الدين.
مـــن  عـــدد  إلـــى  الملتقـــى  وخلـــص 
والتـــي  والتوصيـــات  النتائـــج 
انبثقـــت مـــن تســـليط الضـــوء على 
بدايـــة فكـــرة المبـــادرات الخليجية 
الثـــالث، وكيف تبلورت واســـتمرت 
تقديـــم خدماتهـــا وعطاءهـــا،  فـــي 
وتبـــادل الخبـــرات المشـــتركة بيـــن 
النقـــاش،  مجـــال  وفتـــح  الجميـــع، 
ليطـــرح الحضور استفســـاراتهم مع 
مقدمـــي الملتقى الذي أثرى الجميع 
تخـــدم  والتـــي  الفعالـــة  بأنشـــطته 
بدورها شـــريحة األطفال المرضى، 
عبروا فيه عن جزيل امتنانهم لقاء 
ما وجدوا من دعم هذه المؤسسات 
التـــي كرســـت جهودهـــا لخدمتهـــم، 
اتضـــح ذلـــك مـــن آراء ومداخـــالت 
بعـــض األطفـــال المرضـــى وأوليـــاء 
األمـــور المشـــاركين في هـــذا اللقاء 
المثمر، والذي كان االنطالقة للمزيد 

مـــن الملتقيـــات ومجـــاالت التعاون 
في المستقبل.

بعـــدد  المشـــاركين  بعـــض  وخـــرج 
مـــن التوصيـــات المرفوعـــة لـــوزارة 
فـــي  تمّثلـــت  والتعليـــم  التربيـــة 
تكثيـــف التوعيـــة بأهميـــة االهتمام 
ودعـــم مرضـــى الســـرطان، إضافـــة 
إلى تشـــجيع طلبة الثانويـــة العامة 
فـــي مقـــررات الخدمـــة المجتمعية، 
اإلبـــداع واالبتـــكار  وإنشـــاء مركـــز 
وتنميـــة  والتعليـــم  التعلـــم  فـــي 
مهـــارات وتعزيز ممارســـات التنمية 

المستدامة في التعليم. 
أخـــرى  مجموعـــة  رفعـــت  كمـــا 
توصياتهـــا لـــوزارة الصحـــة آمليـــن 
منها إبـــداء التعاون مع كل الجهات 

وكذلـــك  المختصـــة  الحكوميـــة 
األفراد لتعزيز الشراكة المجتمعية، 
وتوفيـــر صفـــوف تعليميـــة لمرضى 
السرطان في كل محافظة للوصول 
إلـــى جميـــع المرضـــى، كمـــا يطمـــح 
المشاركون إلنشـــاء شبكة الحدائق 

التعلـــم  ومراكـــز  االستشـــفائية 
الترويحـــي  والترفيهـــي  الحرفـــي 
والعـــالج بالعمل في المستشـــفيات 
والمراكـــز الصحيـــة، واعتماد وجود 
فصل دراســـي فـــي مبانيها وتوعية 

الطاقم الطبي بتشجيع المرضى.
أهميـــة  الملتقـــى  نتائـــج  وأبـــرزت 
إشـــراك وزارة اإلعـــالم فـــي تقديـــم 
التوعويـــة،  والنشـــرات  البرامـــج 
عبـــر  التوعويـــة  الرســـائل  وكذلـــك 
ووســـائل  والتلفزيـــون  اإلذاعـــة 
ترتكـــز  إذ  االجتماعـــي،  التواصـــل 
مســـؤولية مراكز اإلعـــالم والثقافة 
علـــى إيصـــال جميـــع هـــذه البرامج 
للمرضى في المستشفيات، وتوعية 

المجتمع المدني بكافة وسائله.

المنامة - مؤسسة بحرين ترست

شوقية حميدان

نسرين قاهري
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قالت وزارة اإلســـكان فـــي ردها 
على الســـؤال المقـــدم من النائب 
زينـــب عبداألميـــر خليـــل بشـــأن 
للدائـــرة  اإلســـكانية  الطلبـــات 
الســـابعة لمحافظة العاصمة بأن 
عـــدد طلبـــات الدائـــرة مـــن العام 
2002 وحتـــى العـــام 2021 هـــي 
ســـكنية(  )وحـــدة  طلًبـــا   1595
و)36(  ســـكنية،  قســـيمة  و)41( 

شقة تمليك.
وأوضحـــت الـــوزارة فـــي ســـياق 
المســـتفيدين  نســـبة  أن  ردهـــا 
مـــن أهالـــي الدائرة الســـابعة في 
محافظـــة العاصمة بلغت 8.3 % 
من إجمالي توزيعات يناير للعام 

2022 مـــع العلـــم أنـــه تـــم تلبيـــة 
طلبـــات 2001 وجزء من طلبات 

العام 2002.

1595 طلب وحدة سكنية في “سابعة العاصمة”

قالت وزارة اإلسكان في ردها 
على السؤال المقدم من النائب 
إبراهيـــم النفيعـــي بشـــأن عدد 
ألهالـــي  اإلســـكانية  الطلبـــات 
بمحافظـــة  الثانيـــة  الدائـــرة 
الطلبـــات  عـــدد  إن  المحـــرق 
مـــن العـــام 2001 وحتـــى العام 
2021 هـــي 1027 طلًبا )وحدة 
ســـكنية(، و)25( طلًبا )قســـيمة 
)شـــقة  طلًبـــا  و)70(  ســـكنية(، 

تمليك(.
وبشـــأن عدد المســـتفيدين من 

الطلبات اإلســـكانية بمختلف أنواعها ولـــكل نوع على حدة اعتبارًا 
مـــن 1 ينايـــر 2019 ولحـــد اآلن، أجابت الـــوزارة: 291 طلًبا )وحدة 
ســـكنية أو شـــقة(، 15 طلًبا )قسائم سكنية(، ســـبعة طلبات )تمويل 

بناء(، و348 طلًبا )مزايا(.

1027 طلب بيت لـ “ثانية 
تشريع يسمح لصغار المستثمرين بالشركة تعيين أعضاء باإلدارةالمحرق” و70 لشقة تمليك

“اإلسكان”: ملتزمون بتوزيع 25 ألف بيت حتى نهاية 2022

أعضاء مجلس اإلدارة 5 بدًل عن 3

624 طلب وحدة سكنية لـ “تاسعة الجنوبية”

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة االقتراح بقانون بشأن بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية. وتضمنت المادة األولى في االقتراح بقانون 
أنه يستبدل بنص المادتين نصان جديدان بحيث ال يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن )خمسة( أعضاء بدالً من )ثالثة( أعضاء.

وتضمنت المبادئ واألسس العامة 
للمشـــروع منـــح الحـــق لمـــن يملك 
نسبة قليلة تبلغ 10 % من رأسمال 
الشـــركات المســـاهمة فـــي تعييـــن 
بنســـبة  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 
موازيـــة إلى رأس المال المســـاهم 
فيـــه، حيـــث إن عمليـــة التصويت 
قائمـــة  اإلدارة  مجلـــس  ألعضـــاء 
علـــى نســـبة وتناســـب، ومـــن ثـــم 
ضمـــان حقوق هؤالء المســـاهمين 
في االشـــتراك فـــي إدارة الشـــركة 
من خـــال إلغـــاء القيد الـــذي كان 
مـــن  األخيـــرة  الفقـــرة  فـــي  وارًدا 
المادة، والذي كان من شأنه إهدار 

الغرض األساسي من النص. 
مـــع  التوافـــق  تضمنـــت  كمـــا 

للمرســـوم  الاحقـــة  التشـــريعات 
صغـــار  وتشـــجيع  بقانـــون، 
المســـاهمين علـــى االنضمـــام إلـــى 
والحفـــاظ  المســـاهمة،  الشـــركات 
على حقوقهم فيها، وذلك بالسماح 
بمجلـــس  أعضـــاء  بتعييـــن  لهـــم 
اإلدارة، وضـــرورة أن يكون لصغار 
المساهمين تمثيًا يحفظ أموالهم 
ويراقبها، وتكـــون هناك إجراءات 
داعمـــة لهـــم، وتحقيق انعكاســـات 
إيجابيـــة بالنســـبة للحـــاالت التـــي 
تمتلك فيها الحكومة نســـبة قليلة 
من أسهم بعض شركات المساهمة، 
بمـــا يحفـــظ الحـــق والمـــال العام، 
وتفادي المفهوم الخاطئ لتطبيق 
النـــص الحالـــي للمـــادة، حيـــث إن 

بقـــاء النص بوضعـــه الحالي يهدر 
الغرض التشـــريعي منه ويتســـبب 
الفـــرص  مـــن  الكثيـــر  إهـــدار  فـــي 
واالســـتثمارات التجاريـــة لصغـــار 
مـــع  يتناقـــض  بمـــا  المســـاهمين، 
الجهـــود التشـــريعية والحكوميـــة 
التي تســـعى إلى تنشـــيط التجارة 
واالســـتثمار ورفع مستوى الدخل 

القومي. 
مقدمـــي  مـــع  اللجنـــة  توافقـــت 
تعديـــل  علـــى  بقانـــون  االقتـــراح 
صيغتـــه، حيث تم تعديلها مرتين، 
تم في المرة األولى تعديل صياغة 
المرافقـــة  اإليضاحيـــة  المذكـــرة 
لاقتراح بقانون، وتفصيل أهدافه 

ومبررات تقديمه بشكل أوضح.

أمـــا الصيغـــة المعدلـــة الثانية فقد 
األولـــى  المـــادة  تعديـــل  تضمنـــت 
“الفقـــرة  تعديـــل  علـــى  لتنـــص 
مـــن   )175( المـــادة  مـــن  األولـــى” 
قانون الشـــركات التجارية الصادر 
بالمرســـوم بقانون رقم )21( لسنة 
الفقـــرة  تعديـــل  وكذلـــك   ،2001
مـــن   )240( المـــادة  مـــن  األولـــى 
المرســـوم بقانـــون ذاتـــه بحيث ال 
يقـــل عـــدد أعضـــاء مجلـــس إدارة 
أعضـــاء  )خمســـة(  عـــن  الشـــركة 
مـــن  أعضـــاء،  )ثاثـــة(  مـــن  بـــدالً 
المرجـــّوة  الغايـــة  تحقيـــق  أجـــل 
مـــن االقتـــراح، وتم حـــذف المادة 

الثانية.

ردهـــا  فـــي  اإلســـكان  وزارة  قالـــت 
علـــى الســـؤال المقـــدم مـــن النائـــب 
بـــدر الدوســـري عـــن عـــدد الطلبـــات 
التاســـعة  للدائـــرة  اإلســـكانية 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة إن مجمـــوع 
عـــدد طلبات الوحدات الســـكنية هو 
624 و11 قسيمة سكنية، و24 شقق 
تمليـــك، للطلبـــات مـــن العـــام 2001 

وحتى العام 2021.
وعـــن خطة الـــوزارة لتغطية طلبات 
تاسعة الجنوبية، والطلبات القديمة  
التســـعينيات(  )طلبـــات  تحديـــدًا 
أجابت اإلسكان: تقوم خطة الوزارة 
اإلســـكانية  الطلبـــات  تلبيـــة  علـــى 
فـــي هـــذه الدائـــرة، وجميـــع طلبات 

المحافظات على عدة مسارات.
كما تعتزم الوزارة تنفيذ مشروعات 
كالتالـــي:  وهـــي  عـــدة  مـــدن  فـــي 
اســـتكمال مدينة ســـلمان، استكمال 
اســـتكمال  الحـــد،  شـــرق  مدينـــة 

البـــدء فـــي تنفيـــذ  مدينـــة خليفـــة، 
مدينة شـــرق الحد، وتنفيذ مشـــاريع 
ضمنهـــا  مـــن  الســـكنية  المجمعـــات 
مشـــاريع فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة 
البحيـــر ومشـــروع وادي  كمشـــروع 
الســـيل، ومشـــاريع الوزارة بالتعاون 
مـــع القطـــاع الخـــاص، مشـــاريع بنك 
التمويليـــة،  الخدمـــات  اإلســـكان، 

االستفادة من خدمة مزايا.
وقد بدأت الوزارة خال هذا الشـــهر 
بتنفيذ أمر ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة بتوزيع 
2000 وحدة ســـكنية، باإلضافة إلى 
اســـتمرار الوزارة بتقديـــم الخدمات 
التمويليـــة األخرى، كخدمـــة تمويل 

البناء والشراء وخدمة مزايا.
وحســـب مـــا تـــم التوافق عليـــه بين 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  الســـلطة 
فـــي برنامج الحكومة، فـــإن الوزارة 
ملتزمة بالعمل على توفير ما ال يقل 
عن 25 ألـــف وحدة ســـكنية جديدة 
وحتـــى   2019 مـــن  الفتـــرة  خـــال 
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بدر الدوسري

زينب عبداألمير

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل المادة 
)24( من القانون رقم )19( لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمعد 
بناًء على االقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب.
وتتناول األســـس والمبادئ التي يقوم عليها المشـــروع بإنفاذ ما أوردته 
المـــادة )13/ د( مـــن دســـتور مملكة البحرين التي نصـــت على أن: “ينظم 
القانون، على أســـس اقتصاديـــة مع مراعاة قواعـــد العدالة االجتماعية، 
العاقة بين العمال وأصحاب األعمال”، إعادة تنظيم إجراءات وشروط 
إصـــدار تصريـــح العمـــل علـــى نحو يكفـــل تلبيـــة متطلبات ســـوق العمل 
واســـتمرار جودة الخدمات المقدمة، وتجســـيد أهمية دور العلم والعمل 
فـــي بنـــاء الـــدول والحضـــارات، والتصـــدي النتشـــار ظاهـــرة الشـــهادات 

الجامعية المزورة في الوظائف التخصصية. 
وأوصت اللجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على نص الديباجة 
كما ورد في المشروع بقانون، ونصت المادة األولى من المشروع بقانون 
بأنـــه: ُيضـــاف بنـــد جديـــد برقـــم )5( إلى الفقـــرة )ب( من المـــادة )24( من 
القانون رقم )19( لســـنة 2006 بشـــأن تنظيم ســـوق العمل، وُيعاد ترتيب 
باقي البنود تبعًا لذلك، ويكون نصه اآلتي: )5( أن يكون العامل األجنبي 
حاصـــاً علـــى شـــهادة جامعية تمـــت معادلتها من قبل الجهـــة المختصة 
بالنســـبة للوظائف التخصصية التي تتطلب تأهياً أكاديميًا جامعيًا في 

التخصص ذاته”.

تشريع للتصدي للشهادات 
المزورة من الوافدين

يناقــش مجلس النواب في جلســته المقبلــة تقرير لجنة الخدمات 
تنظيــم  بشــأن  المعدلــة  بصيغتــه  بقانــون  االقتــراح  بخصــوص 
الســياحة، والمقــّدم مــن النــواب: عبــدهللا خليفة الــذوادي، زينب 
عبداألميــر خليــل، عــادل عبدالرحمــن العســومي، باســم ســلمان 

المالكي، ممدوح عباس الصالح. 

إلـــى  بقانـــون  االقتـــراح  ويهـــدف 
تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة فـــي 
مجال الســـياحة البحريـــة وغيرها، 
وذلك من خال االرتقاء بالخدمات 
السياحية واحتياجاتها، واستغال 
الشـــواطئ البحريـــة وتحويلها إلى 
منتجعات ومجمعات تحتوي على 
األلعـــاب المائية، وجعل الشـــواطئ 
البحريـــة مكانـــًا مناســـبًا لممارســـة 
وترتيـــب  البحريـــة،  الرياضـــات 

الرحات البحرية السياحية، وذلك 
الســـياحة  دور  ألهميـــة  تكريســـًا 
البحريـــة  والســـياحة  عـــام  بشـــكل 
بشكل خاص في تنمية االقتصاد.  
وأوصـــت اللجنـــة، وبتوافـــق جميع 
بالموافقـــة  الحاضريـــن،  أعضائهـــا 
بصيغتـــه  بقانـــون  االقتـــراح  علـــى 
المعدلـــة بشـــأن تنظيـــم الســـياحة؛ 
نظـــرًا لوجاهـــة األســـس والمبـــادئ 

العامة التي يستند إليها.

تحويل الشواطئ لمنتجعات وألعاب مائية

إيداع 50 % من أرباح شركات الدولة بالحساب العمومي
الحكومة: المقترح يعيق الستقاللية وُيحِجم الشراكة بين القطاعين

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية بشأن مشروع قانون بشأن إيداع 
نســبة مــن صافــي أرباح الشــركات المملوكــة للدولة بالكامل في الحســاب العمومــي للدولة، المعد في ضــوء االقتراح 

بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب.

العامـــة  والمبـــادئ  األســـس  وتقـــوم 
بتحويـــل  الحكومـــة  بإلـــزام  للمشـــروع 
نســـبة ال تقـــل عـــن 50 % مـــن صافـــي 
األربـــاح المتحققـــة للدولـــة مـــن شـــركة 
ممتلـــكات البحريـــن القابضة والشـــركة 
القابضـــة للنفـــط والغـــاز فـــي الحســـاب 
العمومـــي للدولة، والحرص على أموال 
الدولـــة بجميع أنواعها العامة والخاصة 
وأمـــوال الشـــركات المملوكـــة بالكامـــل 
لهـــا، وأيضـــًا تعزيـــز مبدأ الشـــفافية في 
والتصـــرف  األمـــوال  هـــذه  اســـتثمار 
فيهـــا، وتحقيق مبدأ الرقابـــة البرلمانية 

بـــكل مواردهـــا  الدولـــة  علـــى ميزانيـــة 
ومصاريفهـــا، ودعـــم الميزانيـــة العامـــة 
بإيرادات الدولة من عوائد استثماراتها.
فـــي  الحكومـــة  رأي  خاصـــة  وتمثـــل 
إعـــادة النظـــر بمشـــروع القانـــون، وفًقا 
للماحظات اآلتية: عدم خضوع شركة 
ممتلـــكات البحرين القابضة، والشـــركة 
وحســـاباتهما  والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة 
الختامية ألحكام المرسوم بقانون رقم 
)39( لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة 

للدولة.
وقالت إن مشروع القانون يتعارض مع 

الهـــدف من إنشـــاء الشـــركات المملوكة 
للدولة، ويعيق اســـتقالها، وال يتفق مع 
طبيعتها الخاصة، ســـيؤدي إلى إحجام 
القطاع الخاص عن الشراكة مع القطاع 
الحكومـــي طالمـــا أنـــه ســـينفرد باتخاذ 
يحقـــق  ال  للشـــركة،  المهمـــة  القـــرارات 
مشـــروع القانـــون الغايـــة التـــي يهـــدف 
إليهـــا، هنـــاك عقبة قانونيـــة تحول دون 

تطبيق مشروع القانون. 
الغايـــة المرجـــو تحقيقهـــا من مشـــروع 
القانـــون متوافرة بالفعل، يوجد اقتراح 
النـــواب  مجلـــس  مـــن  مقـــدم  بقانـــون 

بإضافـــة فقـــرة )ج( إلى المـــادة )10( من 
المرســـوم بقانون رقم )39( لسنة 2002 
بشـــأن الميزانية العامة، وتمت صياغته 
تضمـــن  وقـــد  قانـــون،  مشـــروع  فـــي 
األهـــداف المرجـــوة ذاتهـــا من مشـــروع 

القانون محل الدراسة.
لجنـــة  انتهـــى رأي  آخـــر،  علـــى صعيـــد 
الشـــئون الماليـــة واالقتصادية بمجلس 
النواب إلى سامة مشروع القانون من 

الناحية الدستورية.
جميـــع  وبتوافـــق  اللجنـــة  وأوصـــت 
مـــن  بالموافقـــة  الحاضريـــن،  أعضائهـــا 
القانـــون  المبـــدأ علـــى مشـــروع  حيـــث 
بإيداع نسبة من صافي أرباح الشركات 
المملوكـــة للدولة بالكامل في الحســـاب 

العمومي للدولة.

اشتراط تقديم 6 وثائق ورسومات لقبول تراخيض البناء
لتالفي انهيارات اإلنشاءات بسبب رداءة التربة ... مقترح نيابي:

يناقــش مجلــس النــواب فــي جلســته المقبلــة تقريــر اللجنــة بخصــوص مشــروع 
قانــون بتعديــل المــادة )5( مــن قانــون تنظيــم المباني الصــادر بالمرســوم بقانون 
رقم )13( لســنة 1977 المعد بناء على االقتراح بقانون )بصيغته المعّدلة( المقدم 

من مجلس النواب.

العامـــة  واألســـس  المبـــادئ  وتقـــوم 
للمشـــروع لتافي حاالت تعّرض بعض 
اإلنشـــاءات لانهيار بسبب عدم جودة 
التربـــة وكفاءتهـــا، وعـــدم تناســـبها مع 
المبنـــى المقام عليها، ومـــا يترتَّب على 
عدم فحص التربة من تهديد لســـامة 
وأيضـــًا  ومرتاديـــه،  المبنـــى  قاطنـــي 
وتعزيـــز  والممتلـــكات  األرواح  حفـــظ 
بهـــا  تتمتـــع  التـــي  العقاريـــة  الســـمعة 
مملكة البحرين، واســـتكمال النصوص 
النافـــذة،  القوانيـــن  فـــي  التشـــريعية 
خصوصـــًا المتعلقة بالتنظيم العمراني، 

بغية مواكبة ما يتصف به هذا المجال 
من تغّير وتطّور مستمر. 

ووافقت لجنـــة المرافق العامة والبيئة 
على َنــــص المادة كما ورد في مشروع 
التعديـــات  مراعـــاة  مـــع  القانـــون، 
اللفظية، والتي تشـــمل ُيســـتبدل بنص 
المـــادة )5( مـــن قانـــون تنظيـــم المباني 
الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم )13( 

لسنة 1977، النص اآلتي: 
 “ال يجـــوز إعطـــاء الترخيـــص إال بعـــد 

تقديم الرسومات والوثائق اآلتية: 
1. رسم للموقع العمومي موضًحا عليه 

العقارات المتاخمـــة ضمن دائرة نصف 
قطرهـــا )100( متـــر على األقـــل، وذلك 
التـــي  الصغيـــرة  البنايـــات  باســـتثناء 

تحددها الائحة التنفيذية. 
2. رسم مبين عليه موقع البناء بالنسبة 
لألرض وكذلك المنشـــآت القائمة عليها 

وقت تقديم الطلب. 
للبنـــاء  المعماريـــة  الرســـومات   .3

والمذكرة الحسابية اإلنشائية. 
لألساســـات  اإلنشـــائية  الرســـومات   .4

وجميع الطوابق. 
5. شـــهادة فحـــص للتربـــة التي ســـيتم 

البناء عليها. 
6. أن يقـــدم طالـــب الترخيص ما يبين 
أو  البنـــاء  بموقـــع  عاقتـــه  أو  صفتـــه 

العمل.
الخاصـــة  األنظمـــة  البلديـــة  وتصـــدر 

فـــي  االتبـــاع  واجبـــة  بالمقاييـــس 
الذكـــر  ســـالفة  والوثائـــق  الرســـومات 
وبالرســـومات األخـــرى والوثائـــق التي 

تراها ضرورية. 
وتبين الائحـــة التنفيذية لهذا القانون 
شـــهادة  قبـــول  وإجـــراءات  شـــروط 
فحص التربـــة المبينة في البند )5( من 
الفقرة األولى من هـــذه المادة، وكذلك 
أحـــوال اإلعفاء من تقديم الرســـومات 
المبينـــة فـــي البنـــود )1، 2، 3، 4( مـــن 
الفقـــرة األولى من هـــذه المادة على أن 
يكون ســـبب اإلعفاء هو صغر مساحة 
األرض المزمـــع إقامـــة البنـــاء عليها أو 
انخفـــاض قيمـــة البناء أو قلـــة تكاليف 
لألســـباب  أو  ردمهـــا  أو  األرض  حفـــر 
األخرى التي تقررها الائحة التنفيذية 
وتتعلق بالظروف الخاصة بكل طلب.

8.3 % نسبة المستفيدين من توزيعات 
يناير الماضي

إبراهيم النفيعي
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مــشــاركــــات مســـابــقــــة اإلعالمــــــــي الصغـيــــــــــر
نظمت صحيفة البالد بالتعاون مع منصة اإلبداع ورشة عمل في مقر الصحيفة بعنوان »ورشة اإلعالمي الصغير« بمشاركة عدد من األطفال والناشئة حضورًيا في مبنى الصحيفة وعبر االتصال المرئي »زوم« التعرف على جوانب من العمل الصحفي.

قدم رئيس التحرير مؤنس المردي نبذة مختصرة حول أقسام الصحيفة والمهام الوظيفية للصحفيين واألطقم اإلدارية والفنية.
وتناول الرئيس التنفيذي السابق أحمد البحر أهم متطلبات نجاح الصحفي أو اإلعالمي، وتجربة الصحيفة في إصدار ملحق »أجيال البالد« كتجربة واعدة في مجال صحافة وثقافة الطفل.

وتحدثت مدير أول المبيعات والتسويق واالشتراكات دليلة أرناؤوط حول أهمية مثل هذه األنشطة السيما وأنها تدخل في إطار مبادرة »سفراء الطفولة«، وترفد تجربة »أجيال البالد« في اكتشاف مواهب األطفال والناشئة في مختلف المجاالت وخصوًصا في 
مجال الكتابة. 

وفي الجزء الثاني من برنامج الزيارة، انتظمت المجموعة األولى في قاعة المحاضرات وفق اإلجراءات االحترازية والمجموعة الثانية عبر االتصال المرئي »زوم« للمشاركة في الدورة التدريبة التي حاضر فيها مشرف تحرير المالحق بصحيفة البالد سعيد محمد 
بعنوان »اإلعالمي الصغير«.

 وشارك المتدربون في النقاش والتمارين التي شملت تعريفات مبسطة للفئة المستهدفة حول اإلعالم وفنون الكتابة الصحفية وكيفية االستفادة من منصات التواصل االجتماعي واإلعالم الرقمي، باإلضافة إلى مباديء ميسرة حول فن الكتابة وكيفية اختيار 
األفكار وترجمتها إلى نصوص مميزة للقراءة. 

فتحت باب المشاركة في مسابقة »اإلعالمي الصغير« ودعت أسرة تحرير »ملحق أجيال« أطفال منصة اإلبداع أعضاء النادي والمشاركين في دورة »اإلعالمي الصغير« للمشاركة في مسابقة الكتابة التي خصصت لها الصحيفة ثالث جوائز مالية: 100 دينار للفائز 
األول، و50 دينار للفائزين الثاني والثالث. وعناوين المشاركة كانت:

فريق عمل ملحق أجيال: دليلة أرناؤوط، سعيد محمد، زينب سوار، كوثر جاسم
ajyal@albiladpress.com - Tel: 36060113 :للتواصل

ــا ــا كــــمــــا وصـــلـــتـــنـ ــ ــره ــ ــش ــ ــن ــ ن

بقلم: نورة محمد الصائغ
 

أليــس مــن الرائــع أن نقضــي بعــض الوقــت فــي حديقة صغيــرة جميلــة فيها ألــوان الزهور 
المتفتحــة النضــرة، وفيهــا األغصان الخضراء تتمايل ونســمع ونســتمتع بتغريــد الطيور؟.. 
بلبــل يغنــي هنــا بألحــان جميلة.. عصفــور يزقزق على شــجرة قريبة.. حمامة لطيفة نســمع 

هديلها الذي يرسل لقلوبنا هدية رائعة من السعادة؟! 
النهر.. جميل هو النهر الذي يجري بعذوبة مائه الذي يترقرق تحت أشــعة الشــمس فيشــع 
بالبهجــة.. مهــًا... رأيــت وجه أمي الحبيبة على صفحة الماء.. زادت ســعادتي أكثر وأكثر.. 

ركضت نحوها ثم ارتميت في أحضانها ورقصنا وغنينا ونحن ندور بالقرب من النهر...
كل ذلك عشته في حديقة دخلتها ألول مرة في حياتي.. أبوابها مفتوحة للجميع واألجمل 
أن كل مــن فــي تلــك الحديقــة مــن النــاس.. صغــاًرا وكبــاًرا تعلوهــم االبتســامة والطيبــة 
والســرور.. فــي تلــك الحديقة عــدة أبواب، دخلت من الباب األول الكبير ألشــاهد مجموعة 
مــن األطفــال المبدعيــن األذكيــاء... نظرت في وجوههــم وكأنني أعرفهم جيًدا وتســاءلت 
:«تــرى، مــن هــؤالء؟ هــذه الوجوه ليســت غريبة علــي؟ هذه الفتــاة ذات العيون المبتســمة 
رأيتها في مدرستي؟ ذلك الولد األنيق سبق وأن رأيته في منزل إحدى قريباتي... وبينما 
أنا أحاول أن أتذكر، أمسكت فتاة بيدي ونظرت في وجهي وقالت :«أها صديقتي نورة.. 
تعالــي معــي هيــا هيــا«.. ركضت وركضت معهــا وأنا أضحك حتى أنني لم أســألها من أنت..

ضحكنــا ونحــن نركــض وضحكنــا في فــرح وغبطة حتــى وصلنا إلــى باب أصغــر قليًا من 
الباب الســابق.. دخلنا إلى عالم من الخيال.. فيه القصص والحكايات الجميلة المشــوقة... 
جلســت أســتمع وأستمع ونظرت إلى الفتاة التي كانت معي وأنا سعيدة لكي أتعرف عليها 
لكنهــا فجــأة.. اختفــت.. لــم تكن معني! بقيت بعــض الوقت أواصل االســتماع إلى القصص 
والحكواتــي ينتقــل بين األطفــال الذين تجمعوا حوله وأنا معهم... نظر إلي وابتســم وقال 
:«أيهــا األصدقــاء.. هــذه صديقتنــا نــورة رحبوا بها فســتحكي لنا قصة«.. ســمعت التصفيق 
والهتــاف والتشــجيع... طــرت مــن الفــرح.. تملكتنــي هــذه الحديقــة بجمالهــا.. أتــدرون أين 
كنــت؟ حســًنا.. تلك الحديقة اليانعة الرائعــة هي ملحق »أجيال الباد«.. في الحقيقة، كنت 

بين عدد من الموهوبين نرسم أمنياتنا الواعدة.

بقلم: سيد حسن يوسف جواد
 

نــادي منصــة اإلبــداع هي منصة تســاعد على 
بنــاء الموهبــة و خصوصــًا األطفال. قدمت الكثير من األنشــطة المخصصة لألطفال مثل 
مخيــم الصيــف للمواهــب مــع أكثــر مــن 15 موهبــة مثــل التمثيــل و المونتــاج و اإلعامي 
الصغيــر )قطــار المواهــب( وأيضــًا قدمــت ورش ممتعــة لألطفــال كالكودينــج فــي الماين 
كرافــت. هنــاك برامــج ترفيه لألطفال مثل ســوالفنا مع أم صقر في شــهر رمضان المبارك 

للتحدث عن األدوات القديمة والتراث الشعبي.

كما اســتضافت المنصة الكتاب والمذيعين ليســتفيد األطفال. قاموا بإســتضافة عدد من 
الكتــاب، لكــن أبــرز هــذه المــرات هــي ورشــة أنا أكتب قصة مع األســتاذ يوســف النشــابة، 
ومن خالها نكتب قصة بمساعدة األستاذ و أيضًا اللقاء مع أسرة األدباء و الكتاب ومن 
خالهــا أهــدوا لنــا قصــص من كتابــة األدباء الكبــار في مجــال أدب الطفــل البحريني، ثم 
تحاورنــا معهــم حــول  القصــة والكتابة عامة. هنــاك أيضًا برامج مخصصــة لألطفال مثل 
ملتقى يوم الطفل الخليجي والذي تبادلنا فيه الخبرات و المواهب و األحام بيننا وبين 

أشقائنا أطفال دول مجلس التعاون الخليجي.
 كمــا كانــت هناك مشــاركة لألطفــال في إذاعة البحريــن ببرنامج صباح الخيــر يا بحرين،  
وصحيفة الباد مع ملحق )أجيال الباد( أقام األطفال. أيضًا هناك برامج كثيرة بأسعار 
رمزيــة مــع المشــاهير مثل ورشــة األســتاذة ندى الفــردان و الحكواتية األســتاذة نســرين 

النور تكون باألوناين بسبب ظروف جائحة كورونا.
في النهاية ، بين البيت و بين جائحة كورونا و جاءت لنا المنصة و ساعدتني في تنمية 
هواياتي في الســباحة مع برنامج عالم الموهبة و جعلتني أغوص في داخلي و اكتشــف 
أشياء كثيرة لم أكن أعرفها عن نفسي، وكسرت حاجز الخجل الذي كنت أواجهه.  كانت 
المنصــة فقــط للكبــار لكن في شــهر رمضان الماضي بدأت االهتمــام باألطفال في برنامج 
قطــار المواهــب، ومــن خال ذلك توســعت المنصة وركــزت على تنميــة مواهب األطفال 

العرب.

بقلم:  سلسبيل محمد سعد الخالدي
 

لــم تكــن الطفولــة يومــا عائقــا أمــام التقــدم و 
النجــاح ، فأطفــال اليــوم يختلفون عــن أطفال 
الماضــي، حيــث أن مــا هــو متــاٌح اآلن لــم يكن 

متاحــًا فــي الســابق ، ال أعنــي بذلك اإلســتخفاف بذاك الجيل بل على العكــس تمامًا ، ففي ذلك 
الجيــل لــم تكــن التكنولوجيــا متوفــرًة كمــا اآلن و لــم يكــن لديهم مــدارس المســتقبل الحالية ، 
إال أنهــم أبدعــوا و وصلــوا إلــى مــا وصلــوا عليــه اآلن ، فهــا نحــن نــرى أجيالهــم تتعاقــُب فينــا ، 
فنحن ثمرات تلك األجيال ، اللذين هم أولئك األطباء ،المهندســين ، اإلعاميين ، الُمدرســين ، 

الموظفين و العاملين ، لم نكن لنكن شيئًا لوال وجودهم )رغم بساطة ذاك الجيل(.
وكما أن لكل مقاٍم مقال جائت فكرة إنشاء صحيفة الباد لملحقها )أجيال الباد( لتنفرد بِه عن 
بقية الُصُحِف باهتمامها بأجيال الغد ، لتحفر بذلك أسماؤنا في ملحقها دعوًة منها لنا للتأُلِق و 
النجاح ، فهذا الملحق الذي ُأنِشــيء في يونيو من عام ٢٠٢١م حاول إبراْز مواِهب و ِهواياِت 
جاِنبًا من أطفال البحرين ، كما اســتعرض ذلك العدد إكتشــاف أولياء األمور لمواهِب أطفالِهم 

، فماذا بعد ذلك اإلكتشاف؟
كل ذلــك يهــدف لتعزيــز ثقــة األطفــال بأنُفِســهم حين يرون صورهــم قد ُنِشــرت و مواِهبهم قد 

برزت.
أطفال اليوم هم إعاميين الغد ، هم كتاب الغد ، و هم األِطباَء و الُمهندسين ، وهم علماء الغد.

إهتمام صحفية الباد بإنشاء ملحقها )أجيال الباد( لم يأتي عبثًا ، بل جاء ألنُهم يعلمون تمامًا 
أن..نقطة األساِس ترتِكُز ُهنا و تبدُأ من هذا الُمنطلق ، فإن أردنا جياً واعيًا ، ناِضجًا ، ُمتحِدثًا 

، واِثقًا ، فابد أن ينطِلَق ُمنُذ الُطُفولة.

بقلم:  شيخه عبداهلل حمود

انطلقــت منصــة اإلبــداع فــي تاريــخ ٣٠/٣/٢٠٢٠، أسســها األســتاذ ســمير نــور الديــن،  
تهــدف المنصــة إلى جمع األجيال وكســب األطفال معلومات مفيــدة وجديدة وتنمية 
مواهبهــم، كمــا تقــوم بتقديــم برامــج ترفيهية وبرامــج تعليميــة، وأيضًا لهــا  انجازات 
كثيــرة، منهــا تنظيــم برنامج قطار المواهب، وفيه تم اللقــاء والتعرف على أطفال من 

البحرين والدول العربية.
وقدمت مجموعة من البرامج واللقاءات عن بعد، بسبب أزمة الكورونا، و قامت أيضًا 
بالتعــاون مــع مجموعــة مــن التربوييــن و المدربيــن في تقديــم ورش وبرامــج تربوية 
وتعليمية مختلفة، وسعدت ألنه قد تم  ترشيحي من قبل األستاذ سمير لتقديم أحد 
البرامــج فــي المنصــة، اســتفدت كثيــرًا من البرامــج التي قدمتهــا المنصــة والفعاليات 

الجديدة، وهي بدورها ترحب  بالجميع للمشاركة في برامجها المتنوعة.

بقلم:  سندس أسامة عبيد

 ، الطفولــة  مرحلــة  إلــى  تحــن  النــاس  كل 
فكثيًرا ما تغنى الشعراء بها ، يقول الشاعر: 
إنــا لفــي زمــن الطفولــة والبــراءة والطهــور       
نحيا كما تحيا البابل والجداول والزهور 

فــإذا ذكرنــا كلمــة الطفولــة فــإن الكثيــر من 
المفــردات تتدافــع فــي أذهاننــا إنهــا االبتســامة والبــراءة واللعــب ، إنهــا الحــب وصفاء 
النفس ، فالطفل على الرغم من بســاطته إال أنه  عميق  فهو مستكشــف وباحث ودائًما 
يطلــب تفســيًرا ويتســاءل : لمــاذا ؟ ولمــاذا؟ وإذا لــم يجــد الجــواب الــذي يرضيــه فــإن  
لخياله الواســع  إجابة تشــبع تطلعاته ، ومن منطلق هذا الخيال يبني عالًما يعيش فيه  
، وإذا كان الواقــع مقارًبــا لهــذا العالم اشــتعلت جذوة اإلبداع للطفــل ، فينطلق في بيئة 
إبداعية توفر له التعلم في جو من المتعة والتسلية واللعب وهذا ما نجده في النوادي 
التــي تهتــم بفئــة األطفــال فــي وطننا الغالــي ، ومن هذه النــوادي نــادي األطفال منصة 
اإلبداع الذي وفر المناخ اإلبداعي لألطفال في مجتمع تربوي تضمن تنمية اإلبداع في 
مجاالت مختلفة ، فهو محطة للطفل لكشف مواهب األطفال  وإشباع قدراتهم وتنمية 
مهاراتهــم ، فالبيئــة الجاذبــة التــي يوفرهــا على يد مدربين تشــجع األطفــال على إبراز 
مواهبهم ، فاألنشطة الهادفة التي يقوم بها النادي تكسب الطفل مهارات وخبرات تعزز 
الهويــة الوطنيــة فتبنــي أجيــاال منتجين محبين لإلنجاز ، متطلعين لمســتقبل مشــرق ، 
ومن ثمَّ يســاهمون في بناء الوطن،  وال غرو فهذه المنصة تنطلق من رؤية مســتقبلية 
إلعــداد أجيــال واعــدة . فتحية لنادي األطفال منصة اإلبــداع وتحية لكل النوادي التي 

تسعى لبناء الكيان البشري الذي هو ثروة الباد وركيزة نهضتها .

بقلم: بدور حسين فردان
 

أحــبُّ عالمــي الخيالــي الــذي ال يختلــف عــن 
عالمــي الواقعــي كثيــًرا، لطالمــا كانــت تغــّص 
التــي  والخطــوط  بالدوائــر  عالمــي  أوراق 

تطّورت إلى كلمات واضحة الشكل ومفهومة فيما بعد، حتى أنني عجزت عن غلق أدراج 
مكتبي بإحكام نظًرا المتائه باألوراق.

كنــت أتســامر مــع أوراقــي كل ليلة، أســألها تــارة فتجيبني ســطورها وتارة أخرى تســألني 
فأجيبهــا، ال أحــد يعرف أســرارنا ســوانا، حتى بدأ النور يتســلل إلى عالمــي الواقعي حينما 
وقــع ناظــري ذات يــوم علــى عبارة "ملحــق أجيال البــاد"، كانت تتصدر صفحــات تزّينت 
بأقام ملّونة وورُيقات مرسومة، تلك األقام والوريقات تشبه لحد ما أقامي وأوراقي.

فتحــت محــّرك البحــث "قوقــل" وبــدأت البحث عــن تلك العبــارة التي بقي صداهــا يترّدد 
في ذهني، نعم ها أنا أفك أسرار تلك العبارة.. كانت "أجيال الباد" صفحات ذات قوالب 
تحريريــة جذابــة أحاطــت بكل جوانب المعرفة التي صيغت في مواد مكتوبة ومرســومة 
بطــرق وأســاليب خاصــة ومناســبة لمدركاتنــا نحــن األطفال ونفســياتنا وطباعنا، وما شــد 
انتباهــي أكثــر وجــود قوالب صحفيــة لم تكن موجودة من قبل فــي المجات التي أقرأها 

كفن الحديث والمقال والكاريكاتير والكارتون، كل هذا وبلغة بسيطة وسهلة أفهمها.
فّتشــت أكثــر فــي صفحــات ملحــق "أجيــال البــاد" حتــى وجــدت القصــص ذات المغــزى 
المفيد، وقد أفردت صفحات للمسابقات التي تجذب انتباه القراء الصغار إلى جانب بريد 

القراء بكافة أشكاله بهدف ربطنا نحن األطفال بصحيفتنا الغراء من خال هذا الباب.
إن "ملحق أجيال الباد" من األدوات التي ساهمت في تشكيل طفولتي وهّيأتني ألكون 
طاقــة خاقــة فــي حاضــري ومســتقبلي، كمــا كان لهــا دور كبيــر فــي تنمية عقلــي وتطوير 
مهاراتــي الكتابيــة، ألنهــا أداة توجيــه وإمتــاع وتنميــة للمهــارات ونقــل معلومــات وأفــكار 
وإجابة على كثير من تساؤالتنا نحن األطفال، كما أنها مّثلت خبرتي األولى للقراءة، ألنها 

أول لقاء مباشر لي مع األدب والفن والعلوم مجتمعة مع بعضها.
"أجيــال البــاد" هــي البــاب الــذي فتحته لــي صحيفة البــاد، ألبحث عّما يشــحذ موهبتي 
في الكتابة ويعزز من ملكاتي اإلبداعية، وهي األيدي األمينة التي ُمّدت لي ألخطو أولى 

خطواتي الجادة على طريق المستقبل الزاهر.

بقلم: زينب عقيل مطر
 

أحبُّ نظمت منصة إبداع برئاســة األستاذ سمير 
نور الدين _ مدير المنصة _ العديد من الفعاليات 
ألطفــال المنصــة خــال الفصــل الدراســي األول 

باسم )سفراء الطفولة(.
أوضــح اســتاذ ســمير أن البرنامــج مهــم للطفــل ألنه يهتــم بالمواهــب وتنميتها وتعريــف الطفل 

بحقوقه و واجباته من خال مراكز الدولة المهتمة بالطفل .
فخــال الفصــل الدراســي األول نظمــت المنصــة  كرنفــال أطفالنــا آمالنــا فــي نوفمبــر 2021م. 

والتقى األطفال فيه بكّتاب أدب الطفل في الخليج بمناسبة يوم الطفولة العالمي.
ونظمــت المنصــة ملتقى كاتب وطفل بالتعاون مع أســرة األدبــاء والكتاب البحرينية يومي 23 

و 24 نوفمبر 2021م.
كمــا أقامــت ورشــة )أنــا أكتــب قصــة لألطفــال( مع دكتــور يوســف النشــابة بتاريخ 25 ديســمبر 

2021م.
كل هذه الفعاليات لتطوير الطفل في القراءة وكتابة القصص، ومساندة األطفال الذين يملكون 

الموهبة في الكتابة.والتي كانت أهمها زيارة صحيفة الباد و ورشة كتابة الخبر الصحفي.
وللتعرف على المناطق السياحية واألثرية في الوطن والتي من المهم أن يتعرف الطفل عليها 
قامت المنصة برحات في ربوع الوطن خال شــهر ديســمبر وزيارات منّظمة للمراكز المهتمة 
بالطفل .مثل زيارة مركز المحرق الشبابي النموذجي بتاريخ 12 يناير ..وزيارة إفتراضية لمركز 

رعاية الطلبة الموهوبين
ولألطفال الموهوبين نظمت المنصة ورشة مهارات إذاعية بتاريخ 27يناير و ورشة أساسيات 
التصوير بالهاتف بتاريخ 29 يناير و ورشة المدخل لتوظيف تطبيق الكنفا في تصميم اإلعان 

٩ يناير
ولتغطيــة كل هــذه الفعاليــات كانــت المنصــة مهتمــة بــأن يعمــل األطفــال فيديــوات مصــوره 

يتحدثون فيها عن الفعاليات التي شاركوا بها.
البرامــج لــم تقتصــر على أطفــال المنصة بل أطفال الوطن العربي الذين شــاركوا في الفعاليات 

األفتراضية.

بقلم: ميثم زكريا يوسف رضي
 

في وقت كان مماً  وشعرت أنه يمضي رتيبا 
وبطيئــا فــي البيــت ، كنت أشــعر بأني محبوٌس، تســاءلُت ماهو الشــيء الذي بواســطته 
أخــرج الموهبــة المدفونــة مــن تحــت  ركام الحبــس والملــل، وإضاعــة الوقــت،  فــي هذا 
الوقت   خرجت منصة إبداع من البيت، التي أخرجت المواهب وبقوة من تلك الكومة 

المدمرة، لتعيد للموهبة قوتها من جديد.

منصــة إبــداع مــن البيــت هــي منصــة تفاعليــة لتمكيــن وإبــراز المبدعين العرب. أسســها 
مــن البحريــن المــدرب ســمير نورالديــن وتضــم أعضــاء مــن العالــم العربــي .دشــنت فــي 
٣٠مــارس٢٠٢٠م - مركــز الموهوبيــن     وقــد قــام بالكثيــر مــن األنشــطة إلــى األطفــال 
والشباب،  وقد استطاع أن يخرج أقوى المواهب، وقدم التشجيع  ألي شخص يحتاج 
مساعدة وتعليم،وأنتج  الفكر المنّمي   لإلبداع الرائع والهادف بالنسبة لي كانت تجربة  
مشاركتي مع منصة إبداع من البيت، تجربة جميلة ورائعة، حيث استمتعت  بالمشاركة 
والفعاليات الهادفة والجميلة وأحسست أن هناك مكانا مناسبا يحتضن أفكاري وميولي  
وعشــت هــذه التجربــة بشــوق وفــرح وبعزيمــة وأصــرار ونمــت أفــكاري وموهبتــي  في 
القــراءة والكتابــه و شــجعتني علــى كتابــة القصــص وإخــراج المواهــب المدفونــة لــدي 
واســتطعت تفعيــل جميــع مــا تعلمتــه عــن طريــق األنشــطة والفعاليــات األخــرى ومنهــا 

مشاركتي في مسرحية حكايا عّمار مؤخرا.

عن تجربة ومعاينة فإن منصة إبداع من البيت جاءت في وقتها المناسب ال سيما في 
الوقت الذي عاش العالم فيه في عزلة بســبب جائحة الكورونا، ومثلت فرصة لألطفال 
مــن عمــري فــي أن يحركــوا إبداعاتهــم ويحركــوا مخيلتهــم، بــل إن طموحــي يرتفــع مع 
هــذه المنصــة إلــى ما هو أبعد من المشــاركة كأن تبــادر المنصة إلى أن تتبنى مشــاركات 
األطفال وتحولها إلى كتاب منشــور ما يمكن أن يعزز لدى األطفال تجربتهم وإبداعهم، 
شكرا لمنصة إبداع في البيت وشكرا لألستاذ سمير نور الدين على حركته الخاقة في 

تنشيط األطفال وتحريك إبداعهم. 

بقلم: كوثر عادل الشويخ
 

ملحق أجيال التابع لجريدة الباد الذي ُأنِشئ في عام 2021. هو ملحق يهتم بموهبة 
األطفــال وتنميــة مهاراتهــم، حيــث قامــت صحيفــة البــاد بإنشــائه فــي شــهر يونيــو 
عــام 2021. يهــدف هــذا الملحــق إلعــادة روح صحافــة الطفــل بتقديــم ملحــق متنوع 
بموضوعــات وأفــكار متنوعــة، كونــه داعمــًا لموهبــة األطفــال ومســاهم فــي تنميتهــا 
وتطويرهــا. اهتمــت صحيفة الباد بإبراز مواهب األطفال، وفتح أبواب واســعة طلبًا 
لإلبــداع واإلبتــكار، وإلثبــات ذاتهــم. وقــام ملحــق أجيال بإعداد ورشــة فــي مقر صحيفة البــاد عن الخبر الصحفــي حضرها بعض 
األطفال، باإلضافة إلى بّثها مباشــرة عبر برنامج”الزوم”.  أجيال الباد”الموهوبون” و”بأقامهم حروف بألوان الســعادة” عنوانين 

للعددين األول والثاني..

أجيــال البــاد “الموهوبــون” العــدد األول لملحق أجيال، حيث يبدأ بمســابقة العدد، الفائز يحصل على جائــزة نقدية. وهنا نرى بأن 
ملحــق أجيــال يدعــم مواهــب األطفــال ويحفّزهــم. قــام ملحق أجيال بإجــراء مقابات مــع األطفــال الموهوبين ليبــرزوا مواهبهم 
وهواياتهــم، بالتالــي فــإن الملحــق لــم يقتصر على دعــم األطفال الموهوبيــن، بل وقّدم بعــض النصائح التربوية لآلبــاء والمعلمين، 
ومســاعدتهم على تنمية مواهب أطفالهم، أجرى ملحق أجيال لقاءات مع خبراء وتربويين والمؤسســات المســاعدة. قّدم الملحق 

في هذا العدد مجموعة من التسالي للترفيه وتنمية بعض المواهب الفكرية.

“بأقامهــم حــروف بألــوان الســعادة” وكالعــدد األول يبدأ العدد الثاني بمســابقة تدعــم األطفال الموهوبيــن. مجموعة من القصص 
بأقــام األطفــال الموهوبــون ينشــرها ملحــق األجيــال داعمــًا لمواهب أطفــال البحريــن. فقرة مواهــب التي تبث مواهــب األطفال 
بطريقــة جميلــة تحــوي اإلنتمــاء للوطن. كما يحتوي العــدد الثاني على إعاناٍت تعرض بطريقة تناســب األطفال، فهو يحوي على 
نــدوة أجيــال البــاد، وأيضًا مجموعة من المقابات مع باحثين وأكادميين، مدربين، كّتاب، فنانين، أســاتذة نقد، ومؤلفيين. يختم 

الملحق العدد بالتسالي كما العدد األول.

أجيال الباد “الموهوبين” و”بأقامهم حروف الســعادة” ليســا إاّل بداية، برأيي الخاص ســيكون من الجميل لو كانت األعداد تنزل 
بشــكل شــهري عوًضا عن الدوري، وهنا يأتي دوركم أنتم األطفال، لتقرؤوا وتشــاركوا في أجيال الباد وتنموا مواهبكم. ودوركم 

كآباء ومعلمين لتستفيدوا من نصائح أجيال الباد.ودوركم كمؤسسات وصحف لدعم مواهب األطفال.

بقلم: فيصل طالل علي
 

نادي أطفال منصة االبداع هي منصة تفاعلية    لتبريز مواهب األطفال. أسسها من البحرين األستاذ سمير نورالدين مع 12 شخص من 
عدة مجاالت. بدأوا العمل في 10 فبراير 2020، لها اهداف عديده توعويه وثقافيه وتعليمية.   

مــن البرامــج الرائعــة قطــار المواهــب الــذي شــاركت فيــه وتعلمــت من خالــه كيفيــة التخاطــب والمحاورة مع عــدة متحدثيــن وكيفيه 
التنسيق بيننا. وكانت تجربه خياليه.

أحببــت كثيــرا فكــرة ســفراء الطفولــة وكيف ينقلــون ثقافاتهم وتجاربهم الى بعض. هــذه المنصة كانت مفيدة لنــا خصوصا في جائحة 
كورونــا ألننــا كنــا ملتزمــون في البيت، ولكن عندما ســمعنا عن هذه التجربة شــاركنا في هذه المنصة االلكترونية واســتفدنا منها كثيرا.  
أتوقع ان هذه المنصة ستكون صرحا حيث ستتطور مواهب عديدة وتساعد األطفال الكتشاف مواهبهم، فعا انها منصة لإلبداع.          

بقلم: ياسر عمار علي حجير
 

تتنوع المواهب و تختلف اإلهتمامات فتبهرنا العروض ما بين األداء الجيد و صنع المهارات إلى إحترافية التصوير و تخليد الذكريات. 
د لمشــاريع األطفال المجتمعية الهادفة في البحرين و الوطن العربي  يعتبر نادي منصة اإلبداع و ســفراء الطفولة أول نادي إلكتروني ُشــيِّ

، تأسس منذ العام ٢٠٢١ بإشراف معلمين متخصصين في مجال الطفولة و العمل التطوعي. 

وتتضافر فيه جهود األطفال بالتعاون مع مؤسسات حكومية و أهلية بإنجاز عدد من المشاريع عبر الفضاء اإللكتروني و الحضور الشخصي 
إن أمكن و قد أطلق عليه إسم " إبداع من البيت " حسب الوضع الحالي لجائحة كورونا. 

 كما تسعى منصة اإلبداع لمواجهة العزلة اإلجتماعية اإللكترونية وإزالة الطبقية بين األطفال عن طريق إشراك أطفال من مملكة البحرين 
مع أقرانهم من دول الوطن العربي في ورش عمل تشاركية و القيام بأنشطة ترفيهية تفاعلية مختلفة وتبادل الثقافات العربية. 

و عــادًة مــا تقتصــر العضويــة فــي هذا النادي علــى األطفال الذين تبلغ أعمارهم ما بين ٤-١٨ ســنة لرعايتهم في ضــوء الثقافة المجتمعية 
الوطنيــة و تطويــر ُمجمــل خصائصهــم النمائيــة و تعزيــز التفاعل االجتماعي بينهم و إشــغال وقت فراغهم بأعمال نافعة من خال ما يناســب ميولهم من فعاليات فنية و رياضية و 

ثقافية تتماشى والثقافة المجتمعية للمجتمع العربي. 
من هنا أطلق نادي منصة اإلبداع و سفراء الطفولة في أولى اللقاءات لعام ٢٠٢١ كرنفال "أطفالنا آمالنا "حيث ضم اللقاء إختصاصيين في أدب الطفل من البحرين و اإلمارات و 
الكويت بمشاركة أطفال من العالم العربي بمناسبة يوم الطفولة العالمي. وحرصًا من مؤسسي منصة اإلبداع على أهمية الكتابة فقد ُأقيم ملتقى"كاتب و طفل" بالتعاون مع أسرة 
األدبــاء و الكتــاب لتكريــم اربعــة مــن رواد أدب الطفولــة فــي البحريــن و قدمت المنصة ورشــة عنوانها. " أنا أكتب قصة " لألطفال من تقديم الدكتور يوســف النشــابة، وأيضًا قاموا 

األطفال بزيارة صحيفة الباد حيث ُأقيمت ورشة أساسيات كتابة الخبر الصحفي و ورشة في كتابة القصة مع األستاذة ندى الفردان. 
باإلضافة الى العديد من المشاركات و الفعاليات التي ُأقيمت بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين. 

و السيما العديد من الزيارات االفتراضية عبر الفضاء اإللكتروني ببرنامج الزوم و إقامة مختلف الورش الممتعة آخرها ورشة أساسيات التصوير بالهاتف مع المدرب محمد فزيع.

في الختام ال يوجد مجال ال يحتاج إلى مبدعين و مبتكرين و أطفالنا هم البذرة التي سُتجنى ثمارها المعطاءة إذا ما ُغرست في المكان المناسب.  فهل لكم أن تنضموا وتسافروا 
معنا عبر الفضاء اإللكتروني مع منصة و نادي اإلبداع ليتسنى لكم التعرف على المزيد من الورش و الفعاليات الشيقة و المفيدة لكل طفل عربي ملهم و شغوف يحب نفسه ووطنه.

بقلم: زينب عادل الشويخ
 

منصة اإلبداع هي منصة تفاعلية دشــنت بـ”االنســتقرام”  في 10 فبرايرمن عام 2020 
حيــث  قامــت الناشــطة اإلجتماعيــة “أمانــي النفيعــي” بالتواصــل مــع المــدرب التربوي 
والمستشار”ســمير نــور الديــن”، لتجميــع خبــراء إلعداد فيديــو إلى دعوة النــاس للبقاء 
فــي المنــزل  وتــم االتفاق على محتوى الفيديو ، فقد قدم كل مدرب عمله المبدع الذي 
يفيده ويفيد المبدعين الصغار ليوجه رســالة بختام “هاشتاق#عشــان ديرتي أبدع من 
بيتي” ونشــر الفيديو يوم الثاثاء الموافق 30 مارس 2020 تحديدًا الســاعة الســابعة 
مســاء والتــي هدفــت إلــى تشــجيع المبدعيــن  لتطويــر مواهبهــم مــن خــال البقاء في 

البيت أثناء الحجر الصحي المنزلي ، وكان ذلك تزامًنا مع فريق البحرين.

أطلقــت منصــة إبــداع مــن البيت التــي تضم مجموعة من المدربين والكوتشــيز والتربويــن ورجال األعمــال والعاملين في مجال 
التنميــة والمــوارد البشــرية وأصحــاب المواهــب العديــد من المبادرات والبرامج والمســابقات ، البث المباشــر “لمة عيلة”، “أمســية 
تجربتــي مــع كورونــا”، “المقارنــة بيــن األطفال”،”برنامــج تكنــو التعليم”،”مبــادرة كــن أمــل الحيــاة”، “مبــادرة ســفراء الطفولــة” 
،”استشارات في مجال”،”برامج رمضان والعيد”، “قطار المواهب” ، وما كانت تلك البرامج والندوات سوى البداية ، فقد هدفت 
المنصة من تقديم هذه الفعاليات إلى إكساب مجموعة من فئات المجتمع المهارات الشخصية الازمة ليكونوا مؤهلين لانخراط 
فــي المجتمــع ، وتوعيــة فئــات المجتمــع المحلــي واإلقليمــي والعربــي والجاليــات العربية ودعــم ورعاية ذوي الهمــم من أصحاب 
اإلعاقــات الذهنيــة والجســيدة ومرضــى الســرطان،باإلضافة لترســيخ ثقافة ريــادة األعمال ونشــر الوعــي التجاري،باإلضافة إلى 

اكتشاف وتنمية وتطوير مواهبهم.

وإلبــراز موهبــة طفلــك دعــه يســتثمر كل دقيقــة تمــر عليه و شــجعه لإلنضمام إلــى أعضاء أطفال منصــة اإلبداع والمشــاركة في 
فعالياتهم من أجل جيل متميز مبدع، فمن وجهة نظري بأن أكثر طريقة ممكنة لتنمية وتطوير المواهب هو المشــاركة في هذه 
المنصة ، التي ستكســب طفلك الحماس واإلنطاق،ولربما قد يكون طفلك من نوع خجول لكن منصة اإلبداع ســتعطيه الفرصة 
والجرأة لبدء مشــواره وصقل شــخصيته،أتقدم بالشــكر الجزيل للكاتبة نســرين التي عرفتني على هذه المنصة الرائعة كما أتقدم 

بالشكر والتقدير للمدرب سمير نور الدين والمدربين القائمين على منصة إبداع من البيت.

بقلم: علي محمود التميمي
 

بصراحــة لســت مــن محبــي القــراءة ! ومــع شــعوري بأننــي كبــرت زاد 
معــي  مايتشــاركه  فيــه  أتصفــح  وأصبحــت  النقــال  بهاتفــي  تعلقــي 
أصدقائي من قصص حول مانشاهده من أنمي كرتوني . كل ماحدث 
بعــد ذلــك بــدأ بصدفــة. تخرجت مــن الثانويــة وأنا غير مصــدق بأنني 

كبرت الى هذا الحد والأدري متى كبرت !
بــدأت رحلتــي بعدهــا بورشــة غيــرت حياتــي ، فعمل تطوعــي فزيارة 
لمقــر جريــدة البــاد. تــم اعطائــي خالهــا نســخة مــن مجلــة »أجيال«. 
فالبداية شــدني تغليفها الجميل وشــخصية بابا ياســين التي تعشــقها 
أمــي وتمجدهــا. لكنني بعد ان أطلعت عليهــا تغيرت نظرتي تماما. لم 
أر في حياتي مجلة من األطفال لألطفال اال ربما منشورات المدرسة. 
كان والــداي يحادثاننــي عــن مجلــة » ماجــد« وكنــت انــا أميــل لمجلــة 
»سبيســتون« لكــن »أجيــال« مختلفــة تماما. إنها وفــي كل صفحة منها 
تحمــل مشــاعرنا كأطفــال بحريينيــن بأحامنــا وخياالتنــا وإبداعاتنــا 
وطموحاتنا . فسألت نفسي : أين كانت عني أجيال ؟ لماذا لم أعرفها 
و أجدهــا فــي صغــري . إنهم لمحظوظون من ظهروا في عددها األول 
فقد شهدو مياد التميز . كل مافيها ذا قيمة فهو يمثلني و يؤثر في. 
أدركت حينها بأنني لم أكبر كفاية فأنا أريد أن ابقى طفا ليقرأ أجيال 

ويشارك فيها.
اليوم ، أنا أخبئ هذه النســخة من »أجيال« تحت وســادتي فهي اآلن 
كنــزي الجديــد . مجلــة فيها شــئ متميز وإصــدار جميل غيــر نظراتي 
للقراءة والكتابة وزيارتي لمقرها حدث لن يتكرر معي كل يوم ولكن 

سبقى أثره معي كل يوم.

بقلم: مريم صالح مهدي حسن سعيد
 

فــي ظل هــذه الجائحة كنا بأمــس الحاجة 
إلــى مــلء أوقــات فراغنا بكل ما هــو مفيٌد 
وممتــع، الســيما أن مدارســنا الحبيبة التي 

افتقدناها كثيرًا قد أغلقت أبوابها لفترٍة طويلة لم نعهدها من قبل.

فجــاءت منصــة اإلبــداع بفــرص جميلة جعلتنــا نتنفس من جديــد ونحلق بكل حب، 
واســتمتاع، وحمــاس نحــو اســتخراج بعضــًا ممــا وهبنــا هللا ســبحانه وتعالــى مــن 
مواهــب ومهــارات فكأننــا )البحر في أعماقــه الدرُّ كامُن(. وأخــذت بأيدينا نحو عالم 
من المعرفة والترفيه، فكانت أولى مشاركاتي في هذه المنصة عبر مسابقة خطاب 
إعامــي لألطفــال عــن قضاء وقت الفــراغ وفزت بها بالمركــز األول بحمده تعالى، و 
)حزاوينا( التي أجريت بعد عدة جلسات يتم فيها تقييمنا من ِقبل اللجنة المشرفة. 

وقد حزت على جائزة تصويت الجمهور في هذه المسابقة التراثية الرائعة. 
ثــم تلتهــا عــدة فعاليات كنت أســعى جاهدة للمشــاركة فيها، من بين تلــك الفعاليات 
الفريــدة من نوعها )شــرح قصة ســر البئــر( ومضمونها أن يكتب المشــاركون أحداث 
هذه القصة المصورة من وحي خيالهم. فكانت محطة مختلفًة لي في رحلة الكتابة 

واإلبداع، وكذلك نلت المركز األول بفضله سبحانه.

هــذا ولــم تقتصــر فعاليــات منصــة اإلبداع علــى الفضــاء اإللكتروني بــل أقامت عدة 
فعاليــات حضوريــة فــي أماكن متفرقة من بينها مكتبة الوقــت، مجمع الرملي، مركز 
عيسى الثقافي. وكان لهذه الفعاليات الحضورية بالغ األثر في نفوسنا؛ ألنها جاءت 

في وقٍت كنا فيه بأمس الحاجة إلى هذا الجو المرح والحيوي التفاعلي.
ما ميز منصة اإلبداع عن بقية الفعاليات التي أقيمت في الفترة الماضية وبالدرجة 
األولــى الُخلق الحســن والســلوك الراقــي الذي تتحلى به الجهة المســؤولة عن إقامة 
البرامــج، هــذا باإلضافــة إلــى أســاليب التعليــم المتنوعــة والتــي تعــد ســببًا رئيســيًا 

لحضورنا المتواصل وشوقنا الدائم للفعاليات المعدة. 

أود أن أتقدم بجزيل الشــكر للجهة المنظمة على إتاحة مثل هذه الفرص لكل طفٍل 
يســعى للخــوض فــي تجــارب شــيقة تصقــل مــن مواهبــه وميولــه فــي تطويــر ذاتــه 
وخدمــة وطنــه وفــي الختــام أدعــو ربنا ســبحانه أن يجعلنــا من المخلصيــن بخدمة 

وطننا المفدى وإعاء شأنه.

في واحة 
»أجيال ^« 

أدهشتني 
الزهور وتغريد 

الطيور

عجائب نادي 
أطفال منصة 

اإلبداع

ثم تبدُأ 
الِرحلة..

رحلتي 
مع منصة 

اإلبداع 

نادي أطفال 
منصة اإلبداع 

»أجيال ^«.. 
جسر نقلني من 

الخيال إلى الواقع

سفراء 
الطفولة

إبداع 
من 

البيت

أجيال المستقبل 
وملحق أجيال..

منصة لإلبداع

منصة في الفضاء اإللكتروني

مًعا نحو اإلبداع

أين 
كانت 

»أجيال«؟

منصة 
اإلبداع

سيتم تقييم المشاركات من قبل إدارة التحرير في صحيفة البالد، وبمشاركة كّتاب قصص األطفال. وستعلن النتائج على منصة التواصل االجتماعي للصحيفة. ترقبونا

٣- ملحـــــق أجيــــــال البـــاد١- فكــــــرة سفـــــــراء الطفولـــــة ٢- نـــادي أطفـــــال منصــــــة اإلبـــــداع



ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

خطة التعافي لتنويع الدخل وتقليل االعتماد على النفط
^وصلت أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم 
تصـــل إليها منذ 8 ســـنوات، وربما أصبـــح وصولها إلى 

عتبة 100 دوالر للبرميل مسألة وقت ليس أكثر.
ويتحـــدث بعـــض خبراء أســـواق المال عـــن توقعاتهم 
بوصول ســـعر البرميل إلى 120 دوالًرا للبرميل خالل 

الشهور الفائتة.
 ممـــا يعنـــي أن الدول المصدرة للنفـــط ومنها البحرين 
على موعد مع زيادة مهمة في إيراداتها، ينعكس على 
موازناتها العمومية من خالل سد العجز المالي، وربما 

تحقيق وفورات مالية.
تأتـــي هذه التطـــورات اإليجابيـــة لدولنا التـــي الزالت 
ا، بشـــكل أساسي على إيرادات النفط  تعتمد، اقتصاديًّ

ا، وبعد سلسلة من الخطوات المالية  في وقت هام جدًّ
التي سببها انخفاض أسعار النفط بشكل هائل.

 أما اآلن واألســـعار في مستويات مرتفعة، فالمواطن 
يحدوه األمل أن ينعكس ذلك على اقتصاد البلد بشكل 

عام، وعلى الوضع المعيشي عليه بشكل خاص.
فالمواطـــن يأمل بانخفاض مســـتوى الدين العام الذي 
وصل لمســـتويات قياســـية، وأصبحـــت تكلفة فوائده 
العاليـــة تأتي على نســـبة هامة من إيـــرادات البحرين 

السنوية.
 كمـــا يأمـــل بإجـــراءات تقـــوم علـــى تنويـــع مصـــادر 
الدخـــل الوطنـــي، وبمـــا يـــؤدي لتقليـــل االعتمـــاد على 
إيرادات النفط مســـتقباًل، ويزيد مساهمات القطاعات 

االقتصاديـــة األخـــرى كالصناعة والســـياحة 
فـــي الناتج المحلي، وخصوًصا بعد المبادرات 
العديـــدة التـــي اتخذتها الحكومـــة مثل خطة 

التعافـــي االقتصادية، واالســـتراتيجيات 
التي أعلنت عنها فيما يخص أكثر من 

قطاع اقتصادي.
ويأمـــل المواطـــن كذلـــك فـــي إعـــادة 
النظـــر في قـــرارات تـــم اتخاذها على 
الصعـــب،  االقتصـــادي  الوضـــع  ضـــوء 
للمســـتجدات  وفًقـــا  ومراجعتهـــا 

الحالية.
ياسر الخياط

حادث أقعد عمر عن العمل.. و“التنمية” ترفض مساعدته

17 سنة أنتظر بيت العمر.. هل نسيت “اإلسكان” طلبي؟

األوقاف عّينته مؤّذًنا احتياطيًّا.. وال معيل له بعد وفاة والديه

لم أنتفع بوحدة إسكانية وأرى أنني مستحق

صعوبة فرض الرقابة الصحية على من يمارسونها بالبيوت

حــادث يعــود إلــى العــام 2015 غّير مجــرى حياة عمــر وفرض عليه 
الراحــة الســريرية كل 4 ســاعات، كان التحــدي األكبــر أمــام أحــد 
المواطنيــن الذي شــكا عدم تمّكنه مــن الحصول على وظيفة تالئم 
ظرفــه الصحــي، وامتنــاع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة عن 

صرف أي مساعدات مالية له تحت مبرر أنه قادر على العمل.

رســـالته  فـــي  المواطـــن  وقـــال   
عبر “البالد” إنه اســـتطاع مؤخًرا 
ا باألوقاف  العمل مؤذًنا احتياطيًّ
الســـنية، حيث ينحصر عمله في 
حال وجود شاغر بأحد المساجد 
نتيجـــة مـــرض أو تعـــذر مـــؤذن 
المســـجد، وهـــو مـــا لـــم يمثـــل له 

مصدر دخل ثابت ومستقر.
الصحيـــة  ظروفـــه  إن  وقـــال   
الناتجـــة عن إصابتـــه في العمود 
الفقـــري والكاحليـــن تحّتـــم عليه 
الراحة الســـريرية كل 4 ساعات، 
وهـــو مـــا تعـــّذر عليـــه الحصـــول 
علـــى وظيفة تالئـــم هذا الظرف، 

ودفعـــه للجوء إلـــى وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة للتقديـــم 
على طلب صرف مساعدة مالية 
لـــه تراعـــي ظرفـــه الصحـــي مـــن 
جانـــب، واإلنســـاني مـــن جانـــب 
آخـــر، حيـــث ال معيـــل لـــه إذ إن 

والديه متوفيان.
وأكـــد المواطـــن حاجتـــه للعمـــل 
للحصول على مصدر دخل يعينه 
علـــى أداء متطلبـــات الحياة، إما 
مـــن خـــالل تثبيتـــه مؤذًنـــا دائًما 
لـــدى األوقاف الســـنية أو العثور 
لـــه على أي وظيفـــة أخرى تالئم 

ظروفه الصحية.

فـــي  الموضـــوع  هـــذا  ^أطـــرح 
صحيفـــة “البـــالد” الغـــّراء لالستفســـار 
عـــن طلبي الذي يعود إلى العام 2005 
“بيـــت”، فحتـــى اآلن لم أنتفـــع بوحدة 
إســـكانية رغـــم مـــرور هذه الســـنوات 
تكـــرار  رغـــم  مســـتحق  أننـــي  وأرى 
المتابعـــة والمراجعة لوزارة اإلســـكان، 
والـــرد الـــذي تلقيته هو أنـــه في جميع 
أم  الحاليـــة  اإلســـكانية  المشـــاريع 
بحســـب  التوزيـــع  يتـــم  المســـتقبلية 
النظـــام وأقدميـــة الطلبـــات وانطبـــاق 
الشروط، وعليه فالطلب مدرج ضمن 

المشاريع القادمة.

 وبـــوّدي أن أتســـاءل :”وفـــق النظـــام، 
)طلبـــي  الطلبـــات  أقدميـــة  حســـب 
)تنطبـــق  الشـــروط  انطبـــاق  قديـــم(.. 
علي الشـــروط(، تبّقى أن طلبي مدرج 
ضمـــن المشـــاريع القادمة، حســـًنا، لقد 
أن  يعقـــل  فهـــل  عاًمـــا،   17 انتظـــرت 
أم  “األقدميـــة  تحـــت  طلـــب  ينـــدرج 
ال؟”، ومـــا هـــي األســـباب التـــي بنـــاء 
عليهـــا تم “نســـيان” طلبـــي طوال هذه 
الســـنين رغـــم المراجعـــة المســـتمرة؟ 
أتمنى من المسؤولين بوزارة اإلسكان 

مشكورين إفادتي.
حسين العصفور

قال رئيس جمعية البحرين للحجامة عادل سعد إن مستجدات الجائحة أّثرت على 
اســتقطاب الخليجيين في البحرين، موضًحا أن ســوق الحجامة لم يشــهد انتعاًشا 
بعد بالشكل المطلوب، بالرغم من تخفيف اإلجراءات الخاصة بمكافحة الفيروس.

 ولفـــت ســـعد في تصريحـــه لـ”البالد” إلى 
أن عدد الخليجيين الذين كانوا يزورون 
عيادته قبل الجائحة بحدود 15 شـــخًصا 
ا، في حين ال يتجاوزون اآلن 5  أســـبوعيًّ

فقط.
أخـــذ  يفّضـــل  البعـــض  أن  إلـــى  وأشـــار   
الحجامـــة فـــي البيـــوت بســـبب رخصها، 
وبأســـعار تتفاوت ما بيـــن 5 - 10 دنانير، 
في حيـــن تكّلف الحجامة فـــي العيادات 
المرخصـــة بأســـعار تتفاوت مـــا بين 21 - 
25 ديناًرا شاملة الضريبة، وهي تسعيرة 

يستثقلها البعض.

ســـوداء  ســـوق  هنالـــك  ســـعد  وبّيـــن   
تتبعهـــا،  يصعـــب  للحجامـــة،  متزايـــدة 
بســـبب صعوبـــة فرض الرقابـــة الصحية 
على من يمارســـون المهنة بشـــكل فردي 
فـــي مســـاكنهم الخـــاص، والتـــي ال يتـــم 
الوصـــول إليهم إال بحالة وجود شـــكوى 

ضدهم.
 وعـــن أكثـــر األعـــراض التـــي تنتـــاب من 
قـــال  أخيـــًرا،  الحجامـــة  لعمـــل  يســـعون 
ســـعد “الصداع بأنواعه، الخمول، الكسل، 
مشـــاكل المعـــدة، وبالنســـبة للرياضييـــن، 

اآلالم أسفل الظهر )القولني(”.

التقرير الطبي لعمر

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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ســوق سـوداء للحجــامــة 
بأسعــار ال تتجـاوز 10 دنــانير

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية “الذرابة” مطلوبة
أســـتهلُّ مقالـــي هـــذا بعنـــوان المقال نفســـه ألمســـك بصلبه 
مباشـــرة، الذرابـــة مطلوبـــة.. نعم .. رغم التطـــور الذي طال 
دول العالـــم بقطاعاتـــه وعلـــى رأس الهـــرم قطـــاع التربيـــة 
والتعليـــم من خالل تطوير واســـتحداث المناهج بين حين 
إلـــى حيـــن كالحاصل فـــي المملكـــة، وجهـــود المعنيين فيه 
مشـــكورة بكل تأكيد إال أن مـــادة “الذرابة” لم تدرس قط ال 
فـــي المدارس وال المعاهـــد وال الجامعات وال حتى من قبل 

المدرسين الخصوصيين.
 مـــن منظـــور شـــخصي أرى أن إدراج هـــذا المقـــرر وجعلـــه 
ا في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا لضرورة  ا ال ثانويًّ أساسيًّ
مـــن الضـــرورات الملحـــة ألن المخرجات التي ســـتنبثق عن 
تدريسه وبالتالي ستنعكس على الجيل الواعد بمشيئة هللا 

ستكون إيجابية.
ا أن ليومنـــا هذا نرى أناًســـا انخرطوا في  مـــن المؤســـف جدًّ
الحياة الجامعية ولكن “الذرابة” معدومة لديهم، لدرجة أن 
يدخلوا مجلًسا وال يلقوا التحية، وإن كانت عن بعد - نظًرا 
للظروف الراهنة- وهذا غير الذين وصلوا إلى سن متقدمة 
ومازالـــوا يدخلـــون فـــي خصوصيـــات غيرهـــم بأســـئلة من 
المفتـــرض أن ال تطرح مثل “ليش مـــا تزوجت لهالوقت؟!”، 
“عســـى مهـــرج مب قليل بـــس؟!, “جم صرفت في الســـفر؟! 

“راتبك في شنو تصرفه؟” والقائمة تطول.
دور األهـــل “الفعلـــي” المتمثل بالوالدين ال أنكـــره وال ألغيه، 
فشـــكًرا مـــن القلب بحجـــم الخـــط العريض لكل مـــن يوّجه 
فلذات كبده لطريـــق الصواب، وفي المقابل عتبي على من 
ال يعلمهم “الصح” من “الخطأ” منذ نعومة أظفارهم وبالشك 

يتسّبب في نشأتهم على أسس غير قويمة.
 أيهـــا الكـــرام لكم كل االحتـــرام إال أن المقولـــة هذه ترّددت 
ا  على مســـامعنا كثيًرا “القطو العود ما يتربى” وأنا شـــخصيًّ
وربما هناك من يتفق معي بأن التربية والتنشئة الصحيحة 
للطفـــل تبـــدأ منـــذ نعومة األظفـــار، ومن ثم تتحـــول لمجرد 
توجيـــه لعام كحد أقصى لإلعدادية ال لســـن ما قبل الزواج 
وحتـــى بعده! فـــإدراج مثل هـــذه المقررات مـــن قبل وزارة 
التربيـــة والتعليـــم أعيـــد تـــارة أخرى ألؤكـــد أنهـــا غاية في 

األهمية .
 التربية قبل التعليم، وهي أهم، فحذاِر يا أولياء األمور من 
االلتفـــات لتحصيـــل فلـــذات أكبادكم ورفع القبعـــة لهم على 
كل نجاح وإهمال جانب التربية والمتمثل مثااًل في تقويم 
السلوك وتعزيز الجيد منه وخلق جيل “سنع” بمعنى الكلمة.

البـــد مـــن أن تتظافر جهـــود المنـــزل والمؤسســـة التعليمية 
لتكتمـــل العمليـــة ويتحقق الهدف المنشـــود، فلكم النداء يا 

وزارة التربية والتعليم.

منال الشيخ

بطاقة الطلب االسكاني

^أنـــا متزوج ولدي 3 أبناء وأســـكن في اإليجار، وعلّي قرض 
وديون، وال يتبقى لي إال القليل الذي ال يكفي لدفع اإليجار.

 أناشـــد وزارة اإلســـكان النظـــر فـــي موضوعـــي واالســـتعجال في 
إعطائي شقة سكنية. طلبي منذ العام 2011، وتم تخصيص شقة 

سكنية في مدينة سلمان.
 علًما أن المشروع ينتهي في 2023، وأعاني بسبب وضعي المادي. 

أرجو النظر في موضوعي.
محمد خليفة

الستعجال توفير شقة بمدينة سلمان

عادل سعد
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تحدثـــت عضـــو مجلـــس النـــواب استشـــاري 
الطـــب النفســـي معصومـــة عبدالرحيـــم عـــن 
العمالـــة  بيـــن  أن ظاهـــرة االنتحـــار تتفشـــى 
إلـــى أن هـــذه الظاهـــرة  اآلســـيوية، مشـــيًرة 
تتنامـــى لـــدى الرجـــال الذين  يعملـــون تحت 
وصايـــة الكفيل من الشـــركات والمؤسســـات 

الخاصة.
وأفـــادت بأن أســـلوب االنتحار المنتشـــر بين 
الرجـــال هو الشـــنق عبر اســـتخدام المروحة، 
أو قطـــع أو جـــرح الرســـخ بأي وســـيلة حادة 
مما يـــؤدي إلى مضاعفات دائمـــة تفضي إلى 

الموت.
ونوهـــت إلى أن كثيرا مـــن الوافدين يصلون 
إلى البحرين وهم يعانون من أمراض نفسية، 
مثـــل االكتئاب والقلق، دون علم الكفيل، وأن 
بعضهم يعالجون في بلدانهم، قبل وصولهم، 
عن طريق أســـاليب السحر والشـــعوذة، على 

أمل الشفاء من األمراض التي يعانون منها.
وبالنســـبة للعمالـــة فـــي المنـــزل مـــن النســـاء، 
أكـــدت أن محاوالت االنتحـــار بين هذه الفئة 

أقل بكثير وعادة يســـتخدمن مواد التنظيف 
البنـــدول  وحبـــوب  والمبيضـــات  والتعقيـــم 
لمحاولـــة االنتحـــار، منوًهة بأن هـــذه العمالة 
متوافـــرة  كونهـــا  األدوات  هـــذه  تســـتخدم 

وتحت متناول اليد.
إلـــى  تـــؤدي  التـــي  الدوافـــع  عـــن  وتحدثـــت 
االنتحـــار قائلـــة “إن أغلـــب الوافديـــن، بعدما 
يصلـــون إلـــى البحريـــن، يشـــعرون بحالة من 
الضيـــق واأللـــم، بســـبب عـــدم قدرتهـــم علـــى 
التكيـــف مـــع المحيـــط الجديد، الســـيما أنهم 
قبـــل  مختلفـــة  وأفـــكار  تصـــورات  يضعـــون 

مجيئهم، باإلضافة إلى ضغوطات العمل التي 
يتعرضون لها بطرق وأســـاليب غير إنسانية. 
وعـــن طريقة وصولهم إلى مستشـــفى الطب 
النفســـي، قالت إن معظم الحـــاالت تأتي عن 
طريـــق الكفيـــل أو الزميـــل في مكان الســـكن 
أو العمـــل، وفي بعض األحيان وجدنا حاالت 
في مواقف السيارات في حالة يرثى لها، أما 

تكون فاقدة للوعي أو قد فارقت الحياة. 
وأشـــارت إلى أنه خالل خبرتها التي تتجاوز 
20 عاًمـــا فـــي الطـــب النفســـي عـــن قضايـــا 
الوافدين المتعلقة باألمراض النفسية، وصلها 
العديـــد من حاالت االنتحـــار الجماعي، حيث 
يقوم رب األسرة بقتل نفسه ثم اإلجهاز على 

بقية أفراد العائلة كاملة.
أما بالنسبة إلى الحاالت الفردية، فإن أكثرها 
مـــن الرجـــال، خصوًصا الذيـــن يعملون تحت 
وصايـــة الكفيل من الشـــركات والمؤسســـات 
أعلـــى  فـــي  الشـــنق  طريـــق  عـــن  الخاصـــة، 
المروحة، والخنق بـــأي صورة ممكنة، وأيًضا 
قطـــع أو جـــرح الرســـخ بـــأي وســـيلة حـــادة 
بالموقـــع  الموضـــوع  )تتمـــة  لديـــه.  متوفـــرة 

اإللكتروني(

تنامي حاالت االنتحار بين أوساطها... عبدالرحيم لـ “^”:

عدد كبير من العمالة الوافدة يأتون البحرين “مسحورين”

معصومة عبدالرحيم

عبداهلل األحمدي.. مثال جيل من المسؤولين من الصعب تعويضهمعلياء الموسوي
الكفـــاءات،  مـــن  الكثيـــر  العزيـــزة تقاعـــد  شـــهدت مملكتنـــا 
وعوضـــت بكفاءات من ذات المســـتوى أو أفضل، ولكن في 
بعض األحيان هناك مسؤولون وموظفون عندما يتقاعدون 
ال يتركون كراسي فارغة وإنما يرث من يأتي بعدهم تاريخا 

حافال من اإلنجازات ويصعب على المراجعين نسيانه. 
عبدهللا األحمدي الوكيل المســـاعد لشؤون أموال القاصرين 
بـــوزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية مثـــاالً لهـــذا النوع من 
الكفاءات البحرينية التي يصعب على المراجعين نسيانهم. 
قرأت للدكتور غـــازي عبدالرحمن القصيبي كتابه “حياة في 
اإلدارة” وكان يتكلـــم عـــن صفات المديـــر أو اإلداري الناجح 
من خالل تعاملنا مع عبدهللا األحمدي منذ العام 1999م إلى 
تاريخ تقاعده وجدت فيه صفات كثيرة مما ذكرت بواسطة 
المرحـــوم الدكتور غـــازي عبدالرحمن القصيبـــي الذي قضى 
جـــزءا كبيـــرا مـــن حياته فـــي اإلدارة الســـيما في الـــوزارات 

والمؤسسات الحكومية.
كان األحمـــدي أول الموظفيـــن حضـــورا وآخرهـــم انصراًفا، 
عندمـــا تراجـــع إدارة أمـــوال القاصريـــن وال تجـــد الموظـــف 
المسؤول تجد األحمدي المسؤول حاضًرا مبتسًما ومتعاوًنا.
كان يعمـــل لســـاعات طويلـــة واألغـــرب يمكـــن لكثيـــر مـــن 
المراجعيـــن التواصل معه على موبايله الخاص حتى خارج 

أوقات العمل الرســـمية وكان يقوم بأخـــذ ملفات العمل معه 
بعد أوقات الدوام وكنا نستلم منه رسائل نصية بشأن بعض 

األمور في أوقات مختلفة وحتى أيام اإلجازات.
الصبر كانت صفته األوضح في شخصيته يتحمل شطحات 

المراجعين وافتراءاتهم أحياًنا بابتسامة وصبر ومثابرة.
مـــن  الســـن  كبـــار  لبعـــض  ليذهـــب  يتـــرك مكتبـــه  شـــاهدته 
المراجعيـــن إلى أماكـــن االنتظـــار ويقوم بإتمـــام معامالتهم 
وال أنســـى موقًفا في إحدى الزيارات لمكتبه أكمل موضوع 
صـــرف مبلـــغ إلحـــدى المراجعـــات من كبـــار الســـن وأعطاها 
الشـــيك وقّبـــل رأســـها وقال لهـــا بالحـــرف الواحد هـــذا رقم 

موبايلي كلميني يمة إذا كانت لديك أي معاملة.
ترك العمل متقاعًدا ولكنه يبقى قي قلوب جميع المراجعين 
رمًزا للبحريني الطيب األصيل الذي ال يتوانى في مساعدة 

اآلخرين. 
هـــو وأمثالـــه مثـــال للرمز في خدمـــة المراجعيـــن وفي أداء 

عمله فيكون بذلك ملهًما لمن بعده.
وفقـــك هللا أبـــو أحمـــد أينمـــا حللت وأطـــال هللا فـــي عمرك 

وأعطاك الصحة والعافية.
هذا نوع من الرجال والكفاءات التي يجب أن نفخر بها.

د. فخر سعيد
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التاريخ 13-2-2022
)CR2022-2397( اعالن رقم

تنازل او بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: خليل صالح حسن علي بطلب تحويل المحل التجاري التالي: أميال 
للسفر والسياحة والمسجل تحت القيد رقم 

68585-3 ليصبح كفرع في مؤسسة زاد الكفيل والمسجل تحت القيد 141992 والمملوك 
من قبل السيدة: ليلى بنت يونس بن محمد بوكنان، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  االعالن  تاريخ  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

اعتراضه.

قيد رقم :  
3-68585

االسم التجاري : أميال للسفر والسياحه



11 السبت 19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 - العدد 4876 Vacancies Available
Amarat Alkhaleej Real Estate W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@GMAIL.COM 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

SULTANA STAR FOR IRONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66950555  or  YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM 

Alreem Island For Publicity and Advertising 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(MARKETING RESEARCH) 
 suitably qualified applicants can contact
 39469449  or  H_556655@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI ABDULLA ALASHEERI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34348636  or  ALSAEED4@AOL.COM 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17229824  or  arjun@devji.com 

BLUE BERRY ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

MATAI METWALLY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39652696  or  metwally.2.1970@gmail.com 

CORRAL MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38479048  or  SYEDGROUPBH@GMAIL.COM 

SH AND MI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35438368  or  SHANDMIBH@GMAIL.COM 

(ALKADI SERVICES MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33009972  or  ELKADICLEANING@GMAIL.COM 

GULF TAIPEI CHAINES RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699542  or  KHALILDAWANI@YAHOO.CO.UK 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300455  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

ALARISH AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34145555  or  SAMIRSHAIKH905@HOTMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666250  or  KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

ALMODEER RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 39993770  or  FMS12121@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

JARADAH FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

A & M CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  ZAINAB-ALMANAMI@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300455  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

GULF TAIPEI CHAINES RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699542  or  KHALILDAWANI@YAHOO.CO.UK 

Armacell Middle East Company S. P. C. owned by Armacell Internat 
has a vacancy for the occupation of

  SUPV WAREHOUSE 
 suitably qualified applicants can contact

 17376900  or  NEVILLE.DSOUZA@ARMACELL.COM 

HAMED AHMED EBRAHIMMOHAMED ALSHAWI 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36526256  or  hamedalshawi2@gmail.com 

AMAN EVENTS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39754555  or  AMANOO9090@GMAIL.COM 

Maria palace printing services 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39267257  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

AL GHIAM AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33440114  or  ALGHAEEM@GMAIL.COM 

MY GARDEN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786878  or  BMCPOOLS07@GMAIL.COM 

ABU ABDULLA ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17690074  or  KEYANN67@GMAIL.COM 

BAHRAIN ALUMINIUM KITCHENS CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  info@CIHBAHRAIN.COM 

SARINA MECHANICAL AND ELECTRICAL CONTRACTING - SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17112344  or  KIOUMJIZ@GMAIL.COM 

AL KARAMI WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34180337  or  MUSHTAQ11009@GMAIL.COM 

Roma stars for maintenance of swimming pools 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66708118  or  Fatima@awtadgroup.com 

UNIVERSAL FOR DOORS & WINDOWS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456330  or  RAED@SAMAHIJI.COM 

BLAZER PAINTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33381440  or  SUNEER_SIDHIQUE@HOTMAIL.COM 

Aranos for Juices & Ice Cream 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  HAWRA@EDAMA.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com 

BARLIN CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17740823  or  BERLINCONTRACTINGEST@HOTMAIL.COM 

Arabsat ebroidery and tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39684887  or  AWAL2375@GMAIL.COM 

ALDHAIF BUILDING MATERIALS EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33440073  or  ahmmedmaki@yahoo.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALFAJAR BLACKSMITH AND WELDING CONTRACTOR 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39688835  or  info@alfajar-factory.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Jalal Ionics Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39476363  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

ALBAROON AIR CONDITIONING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17681757  or  XBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

Pakistan star restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39126738  or  JAHAN4352@GMAIL.COM 

BOSTON STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33407382  or  SHIRLEYSURESH@GMAIL.COM 

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

CAPETA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33332012  or  CAPETA320@GMAIL.COM 

RATAJ LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39025069  or  munawaradc@gmail.com 

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33600501 

Glamorous Plus Decor 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33337073  or  glamorous.pluss@gmail.com

ALSAIE INFORMATION TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17710024  or  NASALSAIE@HOTMAIL.COM 

MONA ALDAR YEMENI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290028  or  CHIRMAN.NADACO@HOTMAIL.COM 

LATIX  CONSTRUCTION CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 39666825  or  LATIX2030@GMAIL.COM 

ALLIANCE PROJECTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17535727  or  ACE10@BATELCO.COM.BH 

Farhana for toys and household utensils 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39899554  or  ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM 

DANAT AL MUHARRAQ CLEANING AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33100237  or  ALIALAOD1@GMAIL.COM 

HORAIN AC REPAIRING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35531230  or  bee93907@gmail.com 

KARAMI CORNER RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
 suitably qualified applicants can contact

 77019913  or  ali@karamigroup.com 

ARAD FOR CHARITY SOCIETY 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17702090  or  ARAD4CHARITY@GMAIL.COM 

RINSHA SHAWARMA - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

MOHAMMED SAEED JUMA 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39991755  or  mohamedsaeedjuma@gmail.com 

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

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh 

Altuff coldstores 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33550863  or  M.FARDAN@DURRATBAHRAIN.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

AMIN 99 SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  MARDANSVCS@GMAIL.COM 

AlFateh Group W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

YELLOW GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33483415  or  ZAHEER1966@HOTMAIL.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39788869  or  KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

ALTALUF CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17345944  or  donna@lawyerzuhair.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17749111  or  DR.MENONKS@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

AMIN 99 SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  MARDANSVCS@GMAIL.COM 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17704040  or  recruitment@bapco.net 

Stone Box Contracting Co Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35301525  or  STONEBOXBH@GMAIL.COM 

Atlas carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17467071  or  isa00786@gmail.com 

Kraum And Spruk Technologies W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17564960  or  ASHOKRMA@GMAIL.COM 

AL MAWATENEEN WELDING & BLACKSMITH & FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227838  or  EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

  RIGGER(CONSTR.HOISTING EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

Confi dental for medical supplies 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 66969700  or  pirateshipservice@gmail.com 

Ahmadi carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33707595  or  ABDULLAHUSSAIN117@GMAIL.COM 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

FIRST KID TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 36404200  or  SINTHUJANT@GMAIL.COM 

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36668870  or  SAYEDMASHTAN@GMAIL.COM 

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIFT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM 

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

ALSHOMILI CARPENTRY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17676987  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36668870  or  SAYEDMASHTAN@GMAIL.COM 

SALEH ALSALEH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274411  or  info@SALEHALSALEH.COM 

Leila Bahrain restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

NEW SHOWPIECE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740080  or  JAMBOOLAUNDRY@YAHOO.CO.LN 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

Jalal Ionics Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39476363  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

NEW SHOWPIECE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740080  or  JAMBOOLAUNDRY@YAHOO.CO.LN 

THE GRUB SHACK GRILL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39674740  or  RNAKFOUR1@HOTMAIL.COM 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ELEC.ELEVATORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

MOHAMED ZAKI MAHJOOB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33757529  or  WADZAKI741@GMAIL.COM 

SHOBAIZ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625030  or  SHWOPIECE99@HOTMAIL.COM 

UNION PRESS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

TABASSUM FAROOQ CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36253266  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM 

In Out Total Home Care Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh 

THOBX TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33999926  or  ASMA1550@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33365227  or  NISHADKARAL@GMAIL.COM 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291499  or  alahbarconstruction@gmail.com 

UNION PRESS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

ELIYAH HOUSE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36002060  or  Eliyahhouse@hotmail.com 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17291499  or  alahbarconstruction@gmail.com 

In Out Total Home Care Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh 

CAMEL READY CLOTHES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414012  or  CAMEL-GROUP@HOTMAIL.COM 

CERTIFICATION ASSURANCE INTERNATIONAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 38211947  or  ZIA.SQS@GMAIL.COM 

In Out Total Home Care Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291499  or  alahbarconstruction@gmail.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

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

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33365227  or  NISHADKARAL@GMAIL.COM 

UNION PRESS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

CAMEL READY CLOTHES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414012  or  CAMEL-GROUP@HOTMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com  

Vacancies Availableالسبت 19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 - العدد 104876
AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

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

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

ALMEABAD ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33157387  or  ALMEABAD81@GMAIL.COM 

Dorat Samaheej Markets 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35360036  or  AQAG@HOTMAIL.COM 

FIREX BAHRAIN FOR SAFETY ITEMS COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 36555075  or  molcy@firexbahrain.com 

Shahwaiz contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33897992  or  A3DOCUMENT36@GMAIL.COM 

NOOR ALHUDA Plastic Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33328722  or  NOORALHUDAPLASTIC@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

SUHAILA FOR BUIDING CONTRACTING CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36336233  or  suhailaconstruction@gmail.com 

In Out Total Home Care Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh 

MOHAMMAD RAFIQ FAZAL HUSSAIN  MOHAMMAD DIN (115928) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33097268  or  HAJI5932@GMAIL.COM 

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

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact
 36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

GLC CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33255427  or  FAWAZ83IM@GMAIL.COM 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

M . a  trading for import and export co w l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33192228  or  MUNEER@DARALSHAI.COM.SA 

KEY MOON CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33141755  or  MO-A-Y@HOTMAIL.COM 

ALHAYSHAN FASHION CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33186597  or  KHDYIHQAB0@GMAIL.COM 

ALHAYSHAN FASHION CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186597  or  KHDYIHQAB0@GMAIL.COM 

AL NAJJAR TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33044180  or  ALNAJJAR.WATER.EST@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  JANITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660507  or  SUJITH686633@YAHOO.CO.IN 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM 

Bright Light Company Trading International WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17621912  or  SANDHIA7@GMAIL.COM 

MAYER DOWA TRADING Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346047  or  MAYERDOWACOWLL@GMAIL.COM 

Diamond shine laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33265898  or  DAWOODRAO111@GMAIL.COM 

UNITED AQUACULTURE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730091  or  ZUHAIR@TCCLH.COM 

5G TECH FOR MOBILE COMPUTER SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39840693  or  MONA123ZEED@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

WHITE LION GENTS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39055654  or  S.MAHMOODASAAD@GMAIL.COM 

Dura Kool Air Conditioning & Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contact
 33188531  or  SATHIYASELVAKUMAR.S@GMAIL.COM 

BU NAWAF CLOTH IRONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33321006  or  BHS.CLIENT@GMAIL.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALESTIQLAL SERVICES STATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FUEL STATION ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17625900  or  ADNAN-FU@HOTMAIL.COM 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net 

Shamal electro mechanical contracting company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33348546  or  yaqoobi@hotmail.com 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

3 Z COMPUTER AND PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33719225  or  SAMIA.IFTHKAR@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

CAN & CANS FOOD COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17699385  or  INFOCAN.CANSFOOD@GMAIL.COM 

SOLO EXPRESS LOGISTICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32183210  or  SLYGOK@YAHOO.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

Shamal electro mechanical contracting company WLL 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 33348546  or  yaqoobi@hotmail.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

AL GAILANI PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312593  or  ALNAHHAM173@YAHOO.COM 

Horizon Mechanical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39813955  or  info.hmsbh@gmail.com 

BAHRAIN RADIATERS & AUTO A/C SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

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

 suitably qualified applicants can contact
 33175733  or  NNNA301@HOTMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

DYNAMICS SOLUTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17295603  or  KENNEDY@DYNAMICSSOLUTIONSGROUP.COM 

Al kahi hospitality 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311137  or  OSAMABH142@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

D & D Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 38077777  or  FAWAZ6666@BATELCO.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17333384  or  ashif@map-rental.com 

ZUHAL FALAFIL & CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17246485  or  adc.bah2020@gmail.com 

Almearaaj cafeteria and juice 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33285166  or  EBRAHIMALAMANA@GMAIL.COM 

DELMON FURNITURE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700999  or  LMRA@ajmkooheji.com 

WINGMAN Juffair W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226616  or  govt@zainalent.com 

SAAJ TECHNICAL MECHANICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242583  or  INFO@SAAJTECH.COM 

CAN & CANS FOOD COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17699385  or  INFOCAN.CANSFOOD@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33660482  or  SARWARBH7@GMAIL.COM 

KADRA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34449898  or  NENOOO11@HOTMAIL.COM 

ELIAS ALUMINIUM CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17761010  or  elias.alu@almezeal.com 

THE EGYPTION MOROCCAN RIWAQ RESTAURANT & CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636688  or  HAMADAELSOKAIR@YAHOO.COM 

AFNAN COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17692976  or  MJH1950@HOTMAIL.COM 

THOOMAKRI FISH AND MEAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35581314  or  PAYMENT.JAMAL@GMAIL.COM 

BILAL GOLDSMITH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39244435  or  AMR.AFR@HOTMAIL.COM 

ALQASSAR MARINE SERIVES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  ALQASSARMARINE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33660482  or  SARWARBH7@GMAIL.COM 

Nada iqbal gents tailoring Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39579351  or  ISHAQMD74@GMAIL.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SHAWARMA MAMA RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

FIVE SQUARE CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34548946  or  Waqaslillah@yahoo.com 

MULTI LEVEL MANAGEMENT TECHNOLOGY S.P.C OWNED BY MUHAMMAD KHURRAM BIN EHSAN CHAUDHRY 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 35082787  or  KHURRAMCHAUDHRY999@GMAIL.COM 

Aldiyar For Electrical Elevator And Escalators 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33413344  or  EBRAHIMBEC@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ABUAHMED CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17673661  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

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

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

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

UNION ENVELOPS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737732  or  MD@UNIONGROUP.CC 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17341852  or  ALQANDEEL.BH@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

Eighty line for contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33419310  or  BAIGSHAKIL0617@GMAIL.COM 

CAFETERIA FALAFIL AL HAMALA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39737177  or  CONT_14_EST@HOTMAIL.CO.UK 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Al Mustafa Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447761  or  SHAUKAT.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17217800  or  ASHRAF@SKYINTLBH.COM 

JAMAL MOHAMMED EBRAHIM ALAHMED 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342263  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

HASAN FALAMARZI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17712937  or  HFDECOR@BATELCO.COM.BH 

ALBAIRAQ ALAALI CAR SEAT UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34443210  or  NEWLIFEDOCUMENT@GMAIL.COM 

JAMAL MOHAMMED EBRAHIM ALAHMED 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17342263  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

Slider Station W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

JAMAL MOHAMMED EBRAHIM ALAHMED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17342263  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

ALOWENAH BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39275585  or  HUSSAINKARIM99@HOTMAIL.COM 

ALADALEH AUTO SPARE PARTS EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33880407  or  SADIQNEMA@GMAIL.COM 

Seedar for foodstuff and cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17320087  or  SHIMA2027@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17741000  or  INSPIRONCONTRACTING@GMAIL.COM 

MARVEL BUSINESS CONSULTANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39885090  or  UMERTOQIR@GMAIL.COM 

UPWINGS EVENTS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33005885  or  ESSA96334@GMAIL.COM 

Maham restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39637271  or  ILAHORI@YAHOO.COM 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  MUQARABSAB@GMAIL.COM 

CONCORD FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39600118  or  Mohd.bagard@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35114403  or  DPASIF@YAHOO.COM 

ALSADIQ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785604  or  ZNHQ@HOTMAIL.COM 

GULF POWER BEAT 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR M.O.C. 
 suitably qualified applicants can contact
 17830831  or  yuosif22mym@hotmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39005310  or  HA21.SVCS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  MUQARABSAB@GMAIL.COM 

WAHAT AL DIRAZ  CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36555561  or  QSSIM.890@GMAIL.COM 

AL MASTOORA ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 39842912  or  alii_4000@hotmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39005310  or  HA21.SVCS@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

AL DORAH CARPENTRY & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612820  or  ahmed_yoif81@hotmail.com 

WAHAT AL DIRAZ  CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36555561  or  QSSIM.890@GMAIL.COM 

MODERN EVENTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36255501  or  MALIKMUNIR4@GMAIL.COM 

GERMAN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39522889  or  SJABERAZIZ61@GMAIL.COM 

ABDUR REHMAN AND ASIF FOR CARGO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35546147  or  MSAJJAD@IDMMOVERS.COM 

ZAHED MODERN PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466778  or  nizam1710@gmail.com 

MALAK GUERMOUDI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33353444 

Metropolitan Builders Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17717717  or  md@mhcwll.com

Power Links Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35387760  or  PLC@POWERLINKS.SA.COM 

ALNAIROOZ GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36062662  or  KKOOHEJI@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ALSAYED AHMED MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 37737739  or  MD@MHCWLL.COM 

HAMEEDA MOHAMMED ABDULRAZZAQ 
has a vacancy for the occupation of

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

BANEEN FOR CONSTRUCTION MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39266637  or  FADHEL.PALACE@GMAIL.COM 

URBAN WAVE FURNITURE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39269034  or  IQBALARCHI5@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 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

ZONE SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33553906  or  ahmed.thamer@hotmail.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

TEA CORT KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39501060  or  BH_1996@ICLOUD.COM 

MEHFIL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33802007  or  ALSAIRATRADING@GMAIL.COM 

S K Sara co Bahraini Partnership co 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34045666  or  KHALILFTEMP@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 
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دبي ـ وكاالت

فـــي  الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف  أفـــاد 
اليمـــن، أمـــس الجمعـــة، بتدمير زورق 
مفخـــخ تابـــع لميليشـــيا الحوثـــي في 
جنـــوب البحـــر األحمـــر. وأوضـــح في 
بيان أن الميليشـــيا استخدمت ميناء 
الحديـــدة إلطـــاق الـــزورق المفخـــخ، 
مشـــيًرا إلـــى أن اســـتخدام الحوثيين 
للميناء عســـكرًيا يهدد حرية الماحة 

والتجارة العالمية.
وقـــدم التحالف أدلة تثبت اســـتخدام 
ميليشـــيات الحوثي ميناءي الحديدة 

والصليف ألغراض عسكرية.
كمـــا عـــرض صـــوًرا لمنطقـــة تجـــارب 
عسكرية حوثية قرب ميناء الصليف، 

تقـــوم  الميليشـــيات  أن  إلـــى  الفًتـــا 
بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من 

الميناء.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلـــن التحالـــف 
عـــن تدميـــر غـــرف عمليـــات للتحكـــم 
بالطائرات المســـيرة أثناء غاراته على 

اليمن مساء الخميس. 
وقـــال في بيـــان لـــه، إنه نفـــذ ضرباته 
الجوية “اســـتجابة للتهديد والضرورة 

العسكرية لحماية المدنيين”.
وأشـــار إلـــى أن الغـــارات أســـفرت عن 
“تدميـــر موقـــع يضـــم غـــرف عمليـــات 
غـــرب  المســـيرة  بالطائـــرات  للتحكـــم 

صنعاء”.

التحالف يدمر زورقا حوثيا مفخخا

بروكسل ـ وكاالت

نــفــى الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعّيد 
ليصبح  ــاٍع  ــسـ مـ ــة  ــ أي لـــديـــه  تـــكـــون  أن 
ــل حـــوار  ــه “رجــ ــورا، مـــؤكـــدا أنـ ــات ــكــت دي

ومفاوضات”.
بها  ــى  أدل تصريحات  فــي  وقــال سعيد 
القمة  اجتماع  مقر  أمــام  للصحافيين 
ــة بــالــعــاصــمــة  ــ ــيـ ــ اإلفـــريـــقـــيـــة - األوروبـ
“راديــو  بحسب  بــروكــســل،  البلجيكية، 
ــــخــــاص ردا  ال الـــتـــونـــســـي  ــيــــك”  ــ مــــوزاي
“مثلما  ديــكــتــاتــور  ــه  ــأن ب اتــهــامــه  عــلــى 
قــال الــجــنــرال )شــــارل( ديــغــول )رئيس 
فــرنــســا األســبــق( لــيــس فــي هـــذا العمر 
سعّيد  وأضاف  ديكتاتور”.  مسيرة  أبدأ 

هناك مخارج ومحادثات  “ستكون 
ــات وأنــــــا أســـتـــاذ  ــاوضــ ــ ــف ومــ

قــــانــــون دســـــتـــــوري وال 
إال  أكـــــــون  أن  يـــمـــكـــن 
ــمــــن ســــيــــاق دولـــــة  ضــ
والمؤسسات”.  القانون 

وبخصوص ما سيطرحه 

سعيد  قــال  بها  يشارك  التي  القمة  في 
“أنـــا أحــضــر هـــذه الــقــمــة؛ ألتــحــدث عن 
األوضــاع،  لهذه  بنا  أدت  التي  األسباب 
يمكن  جــديــدة  وســائــل  عــن  ولنتحدث 
 25 أن نتجاوز بها هــذه األمـــور”. وفــي 
إجراءات  فرض سعيد  الماضي،  يوليو 
اختصاصات  تجميد  منها:  استثنائية 
بمراسيم  تشريعات  وإصــدار  البرلمان، 
وتعيين  الــحــكــومــة،  وإقـــالـــة  رئــاســيــة، 
أخرى جديدة. وأضاف سعيد “أكثر من 
70 سنة واألوضاع تسوء، تحصلنا على 
هناك  يــكــون  أن  بــد  ال  ولــكــن  استقالنا 
الجميع  مع  المساواة  قدم  على  تعاون 

بين جميع األطراف”.
ــا ســعــيــد فــــي الـــقـــمـــة إلـــى  ــ ودعــ
ــردي  ــ ــ ــاب ت ــ ــ ــب ــ مـــعـــالـــجـــة أســ
األوضـــــــاع فـــي إفــريــقــيــا، 
وإعـــــــــــــــادة الـــــــثـــــــروات 
المنهوبة من  واألمــوال 

دول القارة.

الرئيس التونسي: لست مشروع “ديكتاتور”
موسكو ـ وكاالت

وزارة  باســـم  المتحدثـــة  قالـــت 
الخارجية الروســـية ماريـــا زاخاروفا، 
أمـــس الجمعـــة، إن “تصريحـــات وزير 
الخارجيـــة األميركي أنتونـــي بلينكن، 
للبيـــت  الصحافيـــة  والســـكرتيرة 
والمتحـــدث  ســـاكي،  جيـــن  األبيـــض 
باســـم وزارة الخارجية األميركية نيد 
برايـــس، بشـــأن غـــزو روســـي وشـــيك 
ألوكرانيا يشهد على فشل المخابرات 
األميركيـــة”. وكتبـــت زاخاروفـــا عبـــر 
حســـابها علـــى تليغـــرام “إن إشـــارات 
بلينكن وبساكي وبرايس وبقية فريق 
الدعاية للحرب إلى بيانات المخابرات 

األميركيـــة تشـــهد علـــى فشـــل 
المخابـــرات  أجهـــزة 

ســـؤال  األميركيـــة، 
مهـــم، أي مـــن هذه 
نشـــر  الهيـــاكل 
الـــّزور فـــي البيـــت 

األبيض؟”.

وســـخرت زاخاروفا، في وقت سابق، 
من تقارير وسائل اإلعام الغربية التي 
حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم 
ضـــد أوكرانيـــا. وقالـــت زاخاروفا عبر 
حســـابها الموثق في موقع “فيسبوك”: 
“نرجو من وســـائل التضليل اإلعامي 
األميركية والبريطانية مثل بلومبيرغ 
ونيويـــورك تايمـــز وذا صـــن وغيرهـــا 
نشـــر جدول “الغزوات” الروســـية لهذا 
العـــام”. وانتقدت الخارجية الروســـية 
فـــي وقـــت ســـابق، الهجـــوم اإلعامي 

المنسق ضد الباد.
وأضافت أن هســـتيريا البيت األبيض 
أكثـــر داللـــة مـــن أي وقت مضـــى، إذ 
“يحتاج األنجلوسكســـونيون إلى 
حـــرب بـــأي ثمـــن”، متابعـــة أن 
االســـتفزازات والمعلومـــات 
والتهديـــدات  الخاطئـــة 
هـــي الطريقـــة المفضلة 

لحل مشاكلهم.

زاخاروفا: المخابرات األميركية “أثبتت فشلها”
القاهرة ـ وكاالت

نبيه  اللبناني  البرلمان  رئــيــس  دعــا 
بــري، أمــس الجمعة، إلــى بــدء حوار 

بين باده ودول الخليج.
جاء ذلك خال مشاركته في افتتاح 
لمؤتمر االتحاد   32 الـ  الدورة  أعمال 
البرلماني العربي في القاهرة، أوردت 
مفادها وسائل إعام لبنانية محلية.
وطالب نبيه بري بـ “البدء في الحوار 
برعاية  الخليج  ودول  لــبــنــان  بــيــن 

الكويت”.
والــخــمــيــس أكـــد بـــري حـــرص بــلــده 
على بــنــاء أفــضــل الــعــاقــات مــع كل 
ــعــرب بــنــاَء عــلــى قــواعــد  أشــقــائــه ال

االحترام المتبادل الستقال 
الــدول وأمنها  وســيــادة 

واســـــــتـــــــقـــــــرارهـــــــا 
واستقالها.

وبـــــــــعـــــــــد أزمــــــــــة 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 

ودول  ــان  ــن ــب ل ــيــن  ب

لــوزيــر  تــصــريــحــات  عــقــب  خليجية، 
ــســابــق جــــورج قــرداحــي  اإلعـــــام ال
ــيــمــن، قــدمــت  انــتــقــد فــيــهــا حــــرب ال
خليجية  مبادرة  لبنان  إلــى  الكويت 
ــه” ومــازالــت  ــول “إعـــــادة الــثــقــة بـ حـ
على  الخليجي  ــرد  ال تنتظر  بــيــروت 

ردها بشأن المبادرة.
ــري الــتــأكــيــد عــلــى “تمسك  ــدد بـ وجــ
من  واحـــد  بتطبيق  والــتــزامــه  لبنان 
ــي وهــو  ــعــرب ــجــزات الــتــضــامــن ال مــن
اتفاق الطائف كإطار ناظم للعاقات 
بـــيـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن”. لـــكـــن مـــصـــادر 
من  تشاؤمها  عن  عبرت  خليجية 
بين  التــفــاق  التوصل  إمكانية 
واألطــراف  اللبناني  الطرف 
ــع إصـــــرار  ــيــجــيــة مــ الــخــل
ــاء  ــفـ ــلـ وحـ هللا  حـــــــزب 
إيـــران على اإلضــرار 
بــــعــــاقــــات لـــبـــنـــان 

الخارجية.

بري: إلطالق حوار مع الخليج

الصدر: شعب العراق 
يريد حكومة أغلبية

تياره  المشاورات بين  فيما يتوقع أن تستمر 
أعرب  الحكومة،  تشكيل  أجــل  من  وحلفائه 
أمس  الــصــدر  مقتدى  الــصــدري  التيار  زعــيــم 
التهديدات في هذا  الجمعة عن استيائه من 
الملف. وأكد في تغريدة غاضبة أن “تهديدات 
الوحوش الكاسرة” لن تثنيه عن المضي في 
تشكيل حكومة أغلبية. كما أضاف أن “أغلب 
الشعب مع حكومة أغلبية وطنية”، مؤكدا أنه 
لن يقف مكتوف األيدي. وتابع “كفاكم تهديدا 
الفاسدين  بيد  البلد  نعيد  لن  فنحن  ووعيدا 

ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود”.
إلى ذلك، كشف أن التهديدات الصادرة عمن 
الشركاء  تطال  الكاسرة،  بالوحوش  وصفهم 

والحلفاء في حكومة األغلبية.

روسيا تجري مناورات الثالوث النووي بإطالق صواريخ باليستية

غوتيريش يحذر من “تداعيات كارثية” في حال اندالع حرب

نشر 4500 جندي أميركي في بولندا لردع أي طارئ

حذر األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
أمـــس الجمعة، من تداعيات “كارثية”، في حال تفجر 

األزمة “الروسية - األوكرانية” واندالع حرب.
وجـــاءت تحذيرات غوتيريش، خـــال افتتاح مؤتمر 
ميونيخ الســـنوي لألمن الذي ال تحضره موســـكو هذا 

العام.
وقـــال المســـؤول األممـــي “مع انتشـــار كثيـــف لجنود 
روس فـــي محيـــط أوكرانيـــا، أشـــعر بقلق بالغ بشـــأن 
تصاعـــد التوتـــرات وازديـــاد التكهنـــات بشـــأن نـــزاع 
عســـكري فـــي أوروبـــا”، مضيفـــا أنـــه إذا حصـــل ذلـــك 
“ســـيكون األمـــر كارثيـــا”. وشـــدد األمين العـــام لألمم 
المتحـــدة على “عـــدم وجود بديل عن الدبلوماســـية” 
ألجل تسوية األزمة الحالية. وتخشى الدول الغربية 
قيام روســـيا بنشـــر نحو 150 ألف جنـــدي من قواتها، 
بما في ذلك حوالي 60 % من إجمالي قوات روســـيا 
البريـــة، قرب الحدود األوكرانية، فيما يصر الكرملين 

على عدم وجود أي خطط لغزو أوكرانيا.
لكن موســـكو طالبـــت الواليـــات المتحـــدة وحلفاءها 
إبقـــاء أوكرانيـــا والجمهوريـــات الســـوفيتية الســـابقة 
األخرى، خارج الناتو، وعدم نشر أسلحة في أوكرانيا 

وكذلك سحب قوات الحلف من أوروبا الشرقية.
ورفضت واشـــنطن وحلفاؤها بشكل قاطع، المطالب 

الروسية، وهددت موسكو باتخاذ “إجراءات عسكرية 
تقنيـــة” غير محددة إذا اســـتمر الغـــرب في المماطلة. 
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الروســـية، أمـــس الجمعة، أن 
االســـتراتيجي  الـــردع  لقـــوات  المزمعـــة  التدريبـــات 
ســـتجرى اليـــوم الســـبت، بقيـــادة الرئيـــس الروســـي 
فاديميـــر بوتيـــن، وإطـــاق الصواريـــخ الباليســـتية 
والصواريـــخ المجنحة. وجاء فـــي البيان أنه “في 19 
فبراير، وتحت قيادة القائد األعلى للقوات المســـلحة 
الروســـية فاديمير بوتين، ســـتجرى مناورة مخطط 
لها لقوات الردع االســـتراتيجي، سيتم خالها إطاق 

صواريـــخ باليســـتية وصواريـــخ كـــروز”. وستشـــارك 
فـــي التدريبـــات قوات الفضـــاء والمنطقة العســـكرية 
الجنوبية وقوات الصواريخ االستراتيجية وأسطول 
البحـــر الشـــمالي والبحر األســـود. وأضـــاف البيان “تم 
التخطيـــط لتدريب قـــوات الردع االســـتراتيجي في 
وقـــت ســـابق للتحقـــق مـــن جاهزيـــة هيئـــات القيادة 
والســـيطرة العســـكرية، وإطاق أطقم القتال وأطقم 
الســـفن الحربية وناقـــات الصواريخ االســـتراتيجية 
للقيـــام بالمهـــام الموكلـــة إليهـــا، فضـــا عـــن موثوقية 

األسلحة النووية االستراتيجية”.

على وقع األزمة الروسية مع الغرب 
بشـــأن أوكرانيـــا، أعلن وزيـــر الدفاع 
 4500 نشـــرت  بـــاده  أن  األميركـــي 
األراضـــي  علـــى  أميركـــي  جنـــدي 
البولنديـــة للـــرد على أي طـــارئ، في 
إشارة إلى احتمال تنفيذ الروس أي 

غزو للجارة الغربية.
وقال فـــي مؤتمر صحافي مشـــترك 
ماريـــوس  البولنـــدي  نظيـــره  مـــع 
باشتشاك، أمس الجمعة من وارسو، 
إن الواليـــات المتحدة ســـتعمل على 
تطوير القدرات الدفاعية البولندية.

كما شـــدد على أن الواليات المتحدة 
بالتعـــاون مـــع حلفائهـــا ستســـتخدم 

كافـــة أدوات الـــردع الجماعـــي مـــن 
أجل كبح التصرفات الروسية، وذلك 

بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية.
مـــن جهته، دعا باشتشـــاك المجتمع 
الدولـــي إلـــى الضغـــط علـــى الرئيس 
لوقـــف  بوتيـــن  فاديميـــر  الروســـي 

التصعيد على الحدود.
كمـــا أكـــد أن بـــاده مازالـــت تفضـــل 
مـــع  للتعامـــل  الدبلوماســـي  الخيـــار 

األزمة األوكرانية.
 Redzikowo قريـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
البولنديـــة، التـــي تبعـــد حوالي 100 
ميـــل فقـــط عـــن األراضي الروســـية 
موســـكو  مـــن  ميـــل   800 وبالـــكاد 
نفســـها، تحتضـــن منشـــأة عســـكرية 

أميركية تثير غضب الكرملين.

عواصم ـ وكاالت

وارسو ـ وكاالت

فالديمير بوتين يشرف على تدريبات عسكرية

القاعدة العسكرية األميركية في بولندا

عواصم ـ وكاالت

أعلنـــت الواليـــات المتحـــدة إحـــراز “تقـــدم كبير” فـــي مفاوضات 
فيينـــا، معتبـــرة أن إمكانيـــة إبـــرام اتفاق حـــول البرنامج النووي 
اإليرانـــي ممكنـــة “في غضون أيـــام” إذا أظهرت طهـــران “جدية” 

في هذا الشأن.
وقـــال متحدث باســـم الخارجية األميركية إنه “تـــم إحراز تقدم 
كبير في األســـبوع الماضي”، ولكن “لن يكون هناك اتفاق شـــامل 
مـــا لم يتم االتفـــاق على أدق التفاصيل”. وأضاف “باســـتطاعتنا، 
بـــل ينبغي علينـــا أن نتوصل إلى تفاهم بشـــأن العـــودة المتبادلة 
إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشـــاملة المشـــتركة في غضون 
أيـــام”، في إشـــارة إلى اتفاق 2015 الذي ُيفتـــرض أن يمنع إيران 
مـــن امتـــاك قنبلة نووية. وشـــدد المتحـــدث علـــى أن أي تأخير 
“يتجاوز ذلك بكثير، من شأنه أن يعرض إمكانية العودة لاتفاق 
الـــى خطر جســـيم”. وأكد دبلوماســـي أوروبي أمـــس الجمعة أن 
أيامـــا قليلة متبقية أمـــام المفاوضات للتوصل إلـــى توافق ينقذ 

االتفاق النووي الموقع مع إيران العام 2015.
وأوضـــح أن ممثل السياســـة الخارجيـــة في االتحـــاد األوروبي، 
جوزيب بوريل، ســـيقدم تقريـــرا يوم االثنين المقبـــل إلى وزراء 

الخارجية حول التقدم الذي أحرزته المفاوضات.

ونفت طهران على الدوام ســـعيها إلى تطوير ســـاح نووي، وهو 
ما ســـبق لدول غربية في مقدمها الواليات المتحدة واســـرائيل، 

أن اتهمتها بالعمل عليه.
وتشـــدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب 
ترامـــب مـــن االتفاق، والتحقق مـــن ذلك عمليـــا، والحصول على 

ضمانات بعدم تكرار االنسحاب األميركي.
في المقابل، تركز الواليات المتحدة واألطراف األوروبيون على 

عودة إيران الحترام كامل التزاماتها في االتفاق.

دبلوماسي أوروبي: أيام قليلة إلنقاذ المحادثات في فيينا

واشنطن ال تستبعد اتفاقا نوويا مع إيران خالل أيام

ايران والقوى الغربية تتحدث عن تقدم في المفاوضات

القدس ـ وكاالت

أقـــر الجيش اإلســـرائيلي أنه فشـــل في اعتـــراض الطائرة 
المســـيرة التـــي قيـــل إنهـــا خرقت الحـــدود أمـــس الجمعة 
قادمة من لبنان، ما تسبب في تفعيل صافرات اإلنذار في 

أجزاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش في بيان، إن “طائرة مسّيرة معادية صغيرة 
تســـللت مـــن لبنـــان إلـــى األراضـــي اإلســـرائيلية، حيث تم 
تفعيـــل اإلنـــذارات فـــي منطقـــة الجليـــل، ما دفع الســـكان 

للجوء إلى الماجئ في شمال إسرائيل”.
وذكر المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، 
على حســـابه في “تويتر” أن التحقيق األولي في الحادث 
كشـــف أن الطائـــرة المســـيرة الصغيـــرة رصـــدت ألول مرة 
فـــي أجواء لبنان، وهي كانت تحلق صوب الحدود. وتابع 
أدرعي “بعد خرقها السيادة اإلسرائيلية ومع متابعتها عبر 
أنظمـــة الرصد تم اســـتدعاء مروحيـــات وطائرات حربية، 
كما تـــم إطاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية دون 

تمكنه من اعتراض المسيرة وتم تفعيل اإلنذارات”.
وأشـــار المتحـــدث إلـــى أن الطائـــرة تمكنـــت، بعـــد دقائـــق 
معـــدودة، مـــن العـــودة إلى أجـــواء لبنان، مشـــددا على أن 

الحالة في الجبهة الداخلية مازالت “اعتيادية وطبيعية”.
ويأتـــي ذلـــك علـــى الرغم من تداول نشـــطاء فـــي “تويتر” 
لقطـــات قيل إنها تظهر عمـــود دخان يتصاعد فوق المكان 

الذي زعم أن الطائرة تحطمت فيه إثر إسقاطها.
وتســـبب هذا الحادث، وفقا لهيئة البث اإلسرائيلي “كان”، 
بتفعيـــل صافرات اإلنذار في عدد من البلدات في الجليل 
األعلى واألســـفل، وكذلك، ألول مرة منذ العام 2006، في 

مجلس غور األردن اإلقليمي.

إطالق صافرات اإلنذار ما دفع السكان للجوء إلى المالجئ

إسرائيل تفشل في اعتراض مسيرة تسللت من لبنان

إسرائيل أطلقت صواريخ القبة الحديدية على الطائرة

دبي - العربية.نت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

أعمال مخلصة وجادة في حماية حدودنا
نـــدرك أننـــا قـــد تأخرنـــا قليال عـــن طرح هـــذا الموضـــوع، وذلك بســـبب كثرة 
المناســـبات المختلفة التي مـــرت علينا خالل الفترة األخيـــرة، وقد تناولناها 
عبـــر الزاويـــة بحســـب أهميتهـــا وتوقيتاتها الزمنيـــة، على أية حـــال المملكة 
احتفلـــت حديثـــا كباقـــي دول العالـــم باليوم العالمـــي للجمـــارك، وذلك تحت 
شعار”توســـيع نطاق التحول الرقمي للجمارك من خالل تبني ثقافة البيانات 

وبناء نظام بيئي للبيانات”.
وباختيار هذا الشـــعار لهذا العام وكما ذكر أحد خبراء الجمارك “يتم تشـــجيع 
أعضاء منظمة الجمارك العالمية على النظر في كيفية خلق بيئة رقمية آمنة 
للشـــركات التي من شـــأنها تعزيز مشـــاركتهم في التجارة عبر الحدود، وبناء 

نظام بيئي يعمل على سهولة تداول المعلومات والبيانات”.
فـــي البحرين ومنذ قديـــم الزمان وتحديدا في عـــام 1860، والذي تم خالله 
إنشاء إدارة الجمارك بشكل رسمي، فمنذ تلك الحقبة الزمنية إلى يومنا هذا 
وجمـــارك البحريـــن تســـخر كل إمكانياتهـــا لتوفير كل الخدمات، وهي تســـير 
بخطوات احترافية ومهنية نحو تقديم األفضل وفق أرقى المعايير العالمية 

المتعلقة بهذا الجانب الحيوي والمهم جدا.

بدورنـــا كمواطنيـــن نثـــق ونثمن ونشـــيد بالدور الكبيـــر الذي يقـــوم به جميع 
منتســـبي الجمـــارك العاملين فـــي كل المنافذ وما حققوه مـــن أعمال مخلصة 
وجادة في حماية حدودنا الجوية والبحرية والبرية والذود عنها بكل بسالة 
وشـــجاعة وإقـــدام، كونهم اســـتطاعوا بكل جـــدارة أن يميـــزوا صوت دبيب 
النمل عن غيره من األصوات، خصوصا بعد إلحاقهم تحت مســـؤولية وزارة 
الداخلية في عام 2008م، وأمانة وبدافع وطني وحس أمني وفراسة وترقب 
ويقظـــة، من خالل ضبطياتهم المختلفة التي يتم نشـــرها واإلعالن عنها في 
صحفنـــا المحلية بين فتـــرة وأخرى وإطالع الرأي العـــام المحلي عليها، خير 

شاهد على إنجازاتهم وأعمالهم البطولية وهم محل تقدير الجميع.

الصورة الثانية

يحـــز فـــي النفـــس غيـــاب عدد مـــن كتـــاب األعمـــدة المؤثريـــن فـــي المجتمع 
البحرينـــي عـــن الكتابـــة الصحافية دون ســـابق إنـــذار، وهنا لن نذكر أســـماء 
هذه الكوكبة من الزمالء “علشـــان ما ننســـى أحد منهم”، لكننا نتمنى عودتهم 

لمواصلة عطائهم في خدمة مجتمعهم. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

ذكرى الميثاق.. جاللة العاهل يجدد مسيرة التحديث
كانت أجواء األسبوع الماضي، في رحاب الذكرى الحادية والعشرين للتصويت 
علـــى ميثـــاق العمل الوطني، وضمن اســـتقباالت حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى بحضور صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما هللا 
ورعاهمـــا، أجـــواء ذات رونق “بحريني خاص”، إال أن أبـــرز تجليات ذلك الرونق 

هو تجديد مسيرة التحديث بقيادة جاللة الملك المفدى أيده هللا.
هناك عدة محاور ونحن نحتفل بالذكرى 21 نوجزها في التالي:

* المنطوق السامي لجاللة الملك رعاه هللا بوصف الذكرى كانطالقة واعدة في 
مسيرة التحديث الشامل لمؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية.

* اإليمان بضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات هو السبيل الناجح لترسيخ 
قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة دون تمييز.

* اإلنجـــازات المهمـــة فـــي جميـــع الميادين جعلـــت بالدنا تحظـــى بمكانة رفيعة 
ومتقدمة بين دول العالم.

* تطوير عالقات المملكة مع سائر الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ مواقفها 
المشرفة في مختلف المحافل العالمية.

* تعزيز الدور الريادي لمملكة البحرين في محيطها العربي والدولي.
* تطويـــر منظومـــة القوانيـــن والتشـــريعات التـــي تلبـــي تطلعـــات المواطنيـــن 
واحتياجاتهـــم، وترســـيخ دعائـــم النهج الديمقراطـــي ومواصلة البنـــاء على ما 

تحقق من مكتسبات وطنية.
* الوقفـــة المشـــرفة ألبنـــاء البحرين والتي جســـدت الهويـــة البحرينية األصيلة 

والمتطلعة للتطوير والتقدم الحضاري.
* ثوابـــت الميثـــاق بروحهـــا المتجـــددة ورؤيتهـــا الواعـــدة ســـتظل دافعـــًا ألبناء 
البحرين نحو المزيد من البناء وتعزيز دور المؤسسات التشريعية، وفتح آفاق 

أرحب للمشاركة الشعبية وفق النهج الديمقراطي المتطور.
فـــي ســـجل تاريخ البحريـــن المعاصر، تتجـــدد أيامنـــا الوطنية كل عـــام، إال أنه 
باإلضافـــة إلى المحاور أعاله، حري بنـــا أن نفخر بروح المحبة والتآلف وتالقي 
تطلعـــات القيادة والشـــعب نحو المســـتقبل، وهو ما رســـخه جاللـــة الملك طيلة 
عقدين من الزمن، وهاهي االنطالقة تتجدد برؤية طموحة يترجمها سمو ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الوزراء، وهـــذه صفحة تتلوها صفحـــات تعبر عن اعتزاز 
شعب البحرين وجهود أبنائها المخلصين، ورجاالتها ونسائها، مستذكرين أيًضا 
دور فقيـــد الوطـــن المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالى ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة طيـــب هللا ثراه، الـــذي كان ينظر بتفاؤل لمســـتقبل بالدنا الغالية في 
مواصلة مســـيرة النهضة بإيمان البحرين، ملًكا وحكومًة وشـــعًبا، وقدرتها على 

بلوغ أعلى المراتب.

عادل المرزوق

األزمة األوكرانية والفقاعة اإلعالمية
مازالـــت الواليـــات المتحـــدة تتمتـــع بأكبر امبراطوريـــة إعالمية فـــي العالم ذات 
وســـائل وتقنيات بالغة التطور، بل مازالت السباقة دومًا في تطويرها، وبالتالي 
ال تســـتطيع غريمتها روســـيا بأي حال مجاراتها في الحرب النفســـية اإلعالمية 
الدائـــرة رحاهـــا حاليـــًا حـــول أوكرانيـــا بينها وبيـــن أميـــركا وحلفائهـــا الغربيين، 
فاإلعـــالم األميركـــي ما انفك يعمل بأقصـــى طاقته للتهويل من حجم الحشـــود 
العســـكرية الروســـية علـــى حدودها مع أكرانيـــا؛ بغية بث ذعـــر أوكرانيا وأوروبا 
والعالم بأســـره من خطورة الحشـــد. في البداية قدرت واشـــنطن تلك الحشـــود 
بنحو 100 ألف جندي روســـي، ثم رفعت الرقم إلى أكثر من 100 ألف، ثم رفعه 
الرئيس بايدن أخيرًا إلى 150 ألف جندي! يجري ذلك في ظل تصعيد سياســـي 
وإعالمـــي محمـــوم متبادل بيـــن الجانبيـــن، وإن كانت المعركـــة اإلعالمية تميل 
كفتها لصالح واشـــنطن للعامـــل اآلنف ذكره، حتى بلغ الهذيـــان اإلعالمي ذروته 

بأن حددت أميركا موعد الغزو الروسي ألوكرانيا في 16 فبراير.
هذا ال يعني بطبيعة الحال أن ال وجود لحشـــود عســـكرية روســـية، لكن المؤكد 
ليست بالصورة المضخمة من ِقبل أميركا، وهذا ما تقر به أوساط سياسية نافذة 
داخلها ال تخفي معارضتها التصعيد وتوريط البالد في حروب خارجية جديدة، 
فحســـب تقرير لبي بي سي ُنشـــر أخيرًا فإن ناخبين من كال الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي والذين تجذبهم شـــخصية الرئيس الروســـي بوتين يســـعون إلى 
إفشال خطط الرئيس بايدن نحو تصعيد األزمة األوكرانية، ويشاركهم في ذلك 
ناشـــطون من اليمين المتطرف واليســـار يتهمون بايدن بأنه هو من يقرع طبول 
الحـــرب في أوروبا، دع عنك صقور الحزب الجمهوري المعارضين إلدارة بايدن، 
وصرح أحدهم )جوناثون اريكســـون(: لسنا بحاجة للتدخل في كل نزاع صغير، 
بينما أبدى اإلعالمي الكبير ســـهراب أحمري تفهمه لمخاوف روســـيا من حشـــود 
“الناتو” على حدودها مع البلدان المجاورة لها والتي كانت حليفة لها قبل انهيار 
االتحاد الســـوفييتي. والواقع أن هذا الوضع الجيو سياســـي الناشـــئ منذ انهيار 
االتحاد السوفييتي في 1991 شّكل ومازال يشكل جرحًا غائرًا لكبرياء القطب 
الروســـي، وبـــرز بوجه خاص منذ تولـــي الرئيس القوي الحالـــي فالديمير بوتين 

الحكم مطلع األلفية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

رضي السّماك

ال أعلـــم حتـــى لحظة كتابة حروف هـــذا المقال ما يمكـــن أن يحدث في 
األيـــام القادمـــة فـــي الشـــرق األوروبـــي، فعلـــى الرغـــم من بـــوادر خفض 
التصعيـــد فيمـــا يخـــص احتمال غـــزو روســـي ألوكرانيـــا، إال أن تطورات 
األحـــداث مازالـــت تحمـــل زخما كبيرا، فعلـــى الرغم من ذهـــاب جمع من 
المراقبيـــن وكنـــت من ضمنهم الســـتبعاد أي غزو روســـي ألوكرانيا إال أن 

جميع الخيارات فعليًا متاحة وممكنة في ضوء المستجدات الراهنة.
مازالـــت الواليـــات المتحدة األميركيـــة إضافة للـــدول األوروبية تحاول 
بـــكل قوتهـــا ثني روســـيا عن غـــزو أوكرانيا، هـــذا ما نراه ظاهريـــًا، إال أن 
ثلة من المراقبين ترى أن واشـــنطن تريد أن تســـتدرج روســـيا لمســـتنقع 
تســـتنفد فيـــه قوتها، بحيث ينهكها عســـكريًا واقتصاديـــًا، في حين ترى 
ثلـــة أخرى أن روســـيا نفســـها ال تضمر أيـــة نية حقيقة في غـــزو أوكرنيا، 
بـــل إن جـــل تحركاتها تدور فـــي محور الترهيب والردع االســـتراتيجي، 
فالدولتـــان تعلمـــان كمـــا يعلـــم العالـــم أن كلفـــة الدخـــول في حـــرب على 
مستوى الالعبين الكبار ستكون تكلفتها عالية جدًا على جميع األصعدة 

وهي التكلفة اللتي يعي العالم أنه ليس بمقدوره تحملها.
منطلق روســـيا في حماية أمنها القومي واقعي جدًا إذا ما حيدنا آراءنا 
للحظـــة فـــي األســـلوب الـــذي مـــن الممكـــن أن تعبر عنـــه، وهو مـــا تقابله 
علـــى الطرف اآلخر شـــرعية المنطلق الذي تبني عليـــه أوكرانيا مطالبتها 
باالنضمام لحلف شـــمال األطلســـي كدول كاملة السيادة، األمر الذي ترى 

فيه موسكو أنه يتقاطع ويهدد أمنها واستقرارها.
الكثيـــر مـــن الدبلوماســـية وفيـــض من جلســـات الحـــوار هو مـــا يحتاجه 
الطرفـــان للتوصل لنقطة تفاهم، وإن كانـــت في قراءة أولية صعبة لحد 
مـــا، لكـــن البد أن تكون هناك نقطة التقاء، وهو ما يجب أن تدعمه جميع 
الـــدول واألطراف الدولية في ســـبيل تجنيب العالم حربا من الممكن أن 
تقوم بناء على أي اســـتفزاز أو تصريح من الممكن أن يســـاء فهمه، فإذا 
ما قامت أي حرب هناك فاألمر األكيد أن نارها ستطأ العالم أجمع، لذلك 
وجـــب تكثيف الجهـــد الدولي لتجنيـــب العالم أية عواقـــب لهذه الحرب 

المحتملة.

بدور عدنان

على شفا حرب

bedoor.articles
@gmail.com

كمـــا أســـلفنا وذكرنا بـــأن الدول العظمى تســـعى لتحقيـــق مصالحها 
عبر عدة أســـاليب وطـــرق صنفناها واختزلناها بنظريات سياســـية 
تناســـب وتنطبـــق علـــى كل دولة من هـــذه الـــدول العظمى الخمس 
دائمـــة العضويـــة بمجلـــس األمـــن، فالصيـــن لهـــا نظريـــة سياســـية 
تســـتخدمها لتحقيـــق مصالحهـــا تتمثل كما ذكرنا بأســـلوب التعاون 
واالتفاقيـــات السياســـية، بـــدال مـــن اســـتخدام القوة العســـكرية أو 
التهديد والتلويح بها، وكذلك النظرية الفرنســـية السياســـية، والتي 
تتشـــابه مـــع النظريـــة الصينيـــة وتتركـــز علـــى أســـلوب االتفاقيات 
والتعـــاون االقتصـــادي، والنظريـــة السياســـية الروســـية تمـــزج بين 
أســـلوب القوة العسكرية وأسلوب التعاون االقتصادي، أما النظرية 
السياســـية األنجلوسكســـونية فهـــي تتمثـــل في اســـتغالل الفرص، 
أي انتظـــار نشـــوب أزمة وحرب، لتدخل واشـــنطن إلطفائهـــا، بينما 
تســـتخدم لنـــدن طريقة “أنـــا مع وضد ومحايد”، حتـــى ال تدفع ثمنا 
باهظـــا لتدخلهـــا المباشـــر، والطريقتـــان تمثـــالن أســـلوب اســـتغالل 

الفرص كأساس للنظرية األنجلوسكسونية.

أمـــا الـــدول اإلقليمية فتتمثـــل فيها عـــدة نظريات، ومنهـــا النظرية 
السياســـية اإليرانيـــة التـــي ترتكز على احتالل بـــالد العرب وتدمير 
أي بلـــد يحتلونه بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر تدميـــرا كامال، ومن 
ثـــم بناء البلد وفق العقيدة والهويـــة والرؤية الصفوية، كما تحاول 
إيران اآلن بالعراق وســـوريا ولبنان واليمن، أما النظرية السياســـية 
العثمانيـــة فتتركـــز علـــى نهب خيـــرات البلـــد الذي يحتلونه بشـــكل 
مباشـــر أو غير مباشـــر، وســـرقة مقومات وأســـس الصناعـــة والعلم 
لديه، ومنع أي تطور لهذا البلد، ولعل شـــمس االمبراطورية العربية 
مـــن طـــب وعلوم وفلـــك وثقافـــة غابت منـــذ ان احتـــل العثمانيون 
البـــالد العربيـــة، وطبقوا النظرية السياســـية العثمانيـــة علينا، ألنهم 
نهبوا خيراتنا وســـرقوها ومنعوا عنـــا كل تطور وتقدم، وبعد نهبهم 
خيراتنـــا قاموا باســـتخدامها لبناء المدن والصناعـــات التي أجبروا 
الصناع والمهرة العرب على الرحيل من بلدانهم العربية وأسكنوهم 

في بالدهم حتى يبنوها.

tariq 
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

النظرية السياسية الصفوية العثمانية
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اللجنة اإلعالمية

 تحـــت رعاية عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، توج 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشؤون الشـــباب الرئيس الفخري لالتحاد 
الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبحضور 
رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القدرة سمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفة، فارس فريق فيكتوريوس عيســـى 
العنزي بطاًل لـــكأس صاحب الجاللة الملك 
لفئـــة الناشـــئين والشـــباب ضمـــن مهرجان 
جاللتـــه، الـــذي ينظمه االتحـــاد الملكي في 

قرية البحرين الدولية للقدرة.
 كمـــا توج ســـموه، فـــارس فريق الفرســـان 
سعود مبارك سبت بالمركز الثاني، وفارس 
فريق الزعيم محمد خالد الرويعي بالمركز 
الثالـــث. وبهذه المناســـبة، أكد ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب، 
الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية 
وســـباقات القـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، أن مهرجان كأس صاحب 
الجاللـــة الملـــك الدولـــي دائًمـــا مـــا يشـــهد 
اإلثـــارة والنديـــة والمشـــاركة الواســـعة من 
االســـطبالت والفرســـان، إذ يعطي الجميع 
اهتماًمـــا كبيـــًرا للمهرجـــان خصوًصـــا أنـــه 
يحمل اســـم فـــارس المملكة األول صاحب 
الجاللـــة الملـــك، إذ يعتبـــر المهرجـــان أحـــد 
المعالم البارزة في خريطة سباقات القدرة 
في الموسم البحريني.  وأشار سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة أن سباق الناشئين 
والشباب يســـهم في بلورة أهداف االتحاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة في 
تهيئة األجواء المثالية للفرســـان الناشئين 
وتقديـــم كامـــل الدعم لهم ألنهم مســـتقبل 
القـــدرة البحرينيـــة، مبيًنـــا ســـموه إلـــى أن 
االتحـــاد يســـير وفـــق رؤية توســـيع قاعدة 
الفرسان عبر دعمهم وتشجيعهم للمشاركة 

والتواجد القوي في سباقات القدرة. 
وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
الفرســـان الفائزين بالمراكـــز الثالثة األولى 
وجهودهـــم البـــارزة التـــي قدموهـــا خـــالل 
مراحل الســـباق والمســـتوى التنافسي بين 

جميع الفرسان.

  متابعة مستمرة

 وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة مراحل ســـباق 120 كـــم، إذ حرص 
ســـموه على توجيه الفرسان الذين حصلوا 
علـــى دفعـــة معنوية عالية من دعم ســـموه 

وتوجيهاته الهادفة إلى التطور المستمر.

“فيكتوريوس” والكلمة الحاسمة

 وبعـــد ســـباق مثيـــر وقـــوي لمســـافة 120 
كم للناشـــئين والشـــباب، اســـتطاع عيسى 
العنـــزي من فريق فيكتوريوس أن يحســـم 
اللقـــب لصالح فيكتوريـــوس، بعد أن أنهى 
و37  ســـاعات   4( وقـــدره  بزمـــن  الســـباق 
دقيقـــة و12 ثانيـــة(، وجاء فريق الفرســـان 
عبر فارســـه الشاب سعود مبارك سبت في 
المركـــز الثانـــي بعد أن أنهى الســـباق بزمن 
وقدره )4 ســـاعات و37 دقيقة و17 ثانية(، 

فيما جاء فريـــق الزعيم في المركز الثالث 
عبـــر فارســـه محمـــد خالـــد الرويعـــي بزمن 
وقدره )4 ساعات و45 دقيقة و41 ثانية(.

 العنزي: شكًرا ناصر بن حمد 

وسعادتي كبيرة

 أعـــرب الفارس عيســـى العنـــزي من فريق 
فيكتوريوس عن سعادته الكبيرة بحصوله 
علـــى لقـــب كأس صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
للقدرة لفئة الناشئين والشباب، مشيًرا إلى 
أن هذا اللقب ثمرة دعم واهتمام ومساندة 

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة.  
وأوضـــح العنـــزي أن متابعة ســـمو الشـــيخ 
آل خليفـــة وتوجيهاتـــه  بـــن حمـــد  ناصـــر 
الدائمة له طوال السباق ساهمت بحصوله 
الســـباق  “كان  المركـــز األول، وقـــال  علـــى 
صعًبا للغاية، شـــهد منافسة قوية ومثيرة، 
حيـــث تمكنـــت وبفضـــل توجيهات ســـموه 
مـــن احتـــالل المركـــز األول بعـــد أن كنـــت 
متأخـــًرا بعـــد المرحلتيـــن األولـــى والثانية 
ولكـــن عودتي كانت قوية فـــي المرحلتين 
األخيرتيـــن”.  وأشـــار العنـــزي إلـــى أن هذا 

الفـــوز ســـيكون حافـــًزا كبيـــًرا لـــه لمواصلة 
تحقيـــق النتائـــج اإليجابية في الســـباقات 
لفريقـــه  التوفيـــق  دوام  متمنًيـــا  القادمـــة 

فيكتوريوس. 

 إثارة سباق 160 كم

 وســـيقام اليـــوم الســـبت الســـباق الرئيـــس 
لمســـافة 160 كم الذي لن يخلو من اإلثارة 
والنديـــة، إذ يطمح الفرســـان فـــي الصعود 
علـــى منصـــة التتويـــج عبر الحصـــول على 

المراكز الثالثة األولى.

 جائزة أفضل حالة جواد

تحـــت رعايـــة قائـــد فريق الفرســـان ســـمو 
الشـــيخة نورة بنت حمد آل خليفة، ستقام 
اليوم جائزة أفضل حالة جواد لسباق 160 
كـــم لمهرجان كأس صاحـــب الجاللة الملك 
للقدرة. وترتكز مســـابقة أفضل حالة جواد 
علـــى معاييـــر عـــدة منها أخذ معـــدل نبض 
القلـــب والزمـــن المتطلب للتبريـــد وقياس 
معـــدل الجفـــاف وحركـــة االمعـــاء وتقييم 
الخبـــب وذلك في الســـاعة األولى لوصول 
الجواد الحائز علـــى المركز األول والمراكز 
األخـــرى التـــي تليـــه ويســـتبعد أي جواد ال 
تتوافق حالته الصحية بالمعايير المطلوبة 

بعد ارتياحه لمدة ساعة.
 وتـــم تخصيـــص مكافئـــات عينيـــة ومالية 
للجواد الفائز والطاقم الفني المشرف على 
ســـالمة وصحة الجـــواد، وتشـــمل المدرب 

والفارس والسائس. 

  سباق األهالي محط األنظار

الخاصـــة  االســـطبالت  ســـباق  وســـيكون   
المحليـــة لمســـافة 120 كـــم محـــط أنظـــار 
االســـطبالت الخاصـــة، إذ مـــن المتوقـــع أن 
يشهد السباق مشاركة واسعة من الفرسان 

واالسطبالت.

  النقل المباشر يتواصل اليوم

قنـــاة  علـــى  المباشـــر  النقـــل  ويتواصـــل   
البحرين الرياضية اليوم الســـبت، إذ سيتم 
نقـــل الســـباق الرئيســـي لمســـافة 160 كـــم 
على الهواء مباشـــرة انطالًقـــا من المرحلة 
الرابعـــة مـــع اســـتوديو تحليلي مـــع صدام 
ناصر وعايض الغيالن واستضافة عدد من 
المحليين والفنيين، وسيقوم ناصر العمري 

بإجراء اللقاءات الميدانية.

  مراحل سباقي اليوم

 وســـيقام ســـباق 160 كـــم علـــى 5 مراحل 
علـــى النحـــو اآلتـــي: المرحلة األولـــى )لون 
أحمر( لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية )لون 
أزرق( لمسافة 35 كم، المرحلة الثالثة )لون 
أخضـــر( لمســـافة 35 كـــم، المرحلـــة الرابعة 
30 كـــم، المرحلـــة  )لـــون أبيـــض( لمســـافة 
الخامســـة )لـــون أصفـــر( لمســـافة 20 كـــم.  
أما ســـباق 120 كـــم لالســـطبالت الخاصة، 
ســـيكون علـــى 4 مراحـــل، المرحلـــة األولى 
)لون أحمر( لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية 
)لون أزرق( لمسافة 30 كم، المرحلة الثالثة 
)لـــون أخضـــر( لمســـافة 30 كـــم، المرحلـــة 

الرابعة )لون أصفر( لمسافة 20 كم.

 “فيكتوريوس” والمحافظة على اللقب

 ويطمـــح فريـــق فيكتوريـــوس المحافظـــة 
علـــى لقـــب كأس صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
للقـــدرة لمســـافة 160 كـــم بعـــد أن توجـــت 
باللقـــب  فخـــراوي  منـــال  الفريـــق  فارســـة 
العـــام الماضـــي. وأكـــد مـــدرب فـــي فريـــق 
فيكتوريـــوس جعفر ميرزا أن دعم واهتمام 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة له 
األثـــر اإليجابي فـــي إعطاء الفرســـان دفعة 
معنوية عالية لتقديم المســـتويات المتميزة 
والمحافظة على اللقب الذي تحقق الموسم 
الماضـــي، مبيًنـــا إلـــى أن الطموحـــات عالية 

وتأكيد تميز الفريق في االحتفاظ باللقب.

سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل التتويج

عيسى العنزي سعود سبت

“فيكتوريوس” كشف عن نواياه في الخطوات األخيرة بعد منافسة قوية في سباق 120 كم

ناصر بن حمد يتوج العنزي بطال لكأس جاللة الملك لفئة الناشئين والشباب للقدرة

سعود مبارك من 
فريق الفرسان ثانًيا 

ومحمد الرويعي 
من الزعيم ثالًثا

األنظار شاخصة 
اليوم نحو السباق 

الرئيس لمسافة 
160 كم للعموم

سباق األهالي 
محط األنظار 

اليوم لمسافة 
120 كم

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أشـــاد النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، بالفوز الـــذي تحقق 
KHK RAC� بفريـــق  “شـــهامة”  طريـــق  “عـــن 
ING”، إذ حققت “شـــهامة” المركز األول بســـباق 
UAE Oaks بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة.   وأكـــد ســـموه أن هـــذا الفـــوز ســـاهم 
فـــي تســـجيل إنجاز جديـــد يضاف إلى سلســـلة 

 ”KHK Racing“ اإلنجـــازات التـــي حققها فريـــق
في مختلف المشـــاركات الدولية، منوهًا أن هذه 
النتيجـــة المشـــرفة حافـــز للمواصلـــة في حصد 

المزيد من النتائج المتميزة.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
بجهـــود المـــدرب الوطنـــي فوزي نـــاس وحرصه 
علـــى تهيئـــة “شـــهامة” لتحقيـــق الفـــوز فـــي هذا 
المحفـــل الكبيـــر، تحت قيادة الفـــارس الهولندي 

أدريس ديفريس.

خالد بن حمد يشيد بانتصار 
”UAE Oaks“ شهامة” في سباق“



برعايـــة ممثل جاللة الملـــك لألعمال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
وبحضـــور رئيس الهيئـــة العليا لنادي 
راشـــد للفروسية وسباق الخيل سمو 
الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل 
خليفة ونائب رئيس المجلس األعلى 
العليـــا  الهيئـــة  رئيـــس  نائـــب  للبيئـــة 
للنادي سمو الشـــيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة، نظم نادي راشد للفروسية 
وســـباق الخيل عصر أمس السباق الـ 
21 لهـــذا الموســـم، الـــذي أقيـــم علـــى 
كأس سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة وكؤوس أنجاله الكرام ســـمو 
الشيخة شيمه بنت ناصر بن حمد آل 
خليفة وســـمو الشـــيخ حمد بن ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن ناصر بن حمـــد آل خليفة 
ناصـــر  بـــن  حمـــدان  الشـــيخ  وســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بجانب كأســـي 
الصخير والرؤية االقتصادية 2030، 
فـــي ختام ســـباقات بطولـــة البحرين 
الدولية األولى لســـباق الخيل، وذلك 
علـــى مضمار ســـباق النـــادي بمنطقة 

الرفة بالصخير.
وحضـــر الســـباق عـــدد مـــن أصحاب 
السمو وممثلي شـــركة بتلكو الراعي 
للســـباق الختامـــي لبطولـــة البحرين 
الدوليـــة للخيل وجمهـــور من محبي 

رياضة الفروسية وسباق الخيل.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة اعتـــزازه وحرصـــه علـــى 
مـــن  الســـامية  التوجيهـــات  ترجمـــة 
لـــدن صاحب الجاللـــة الملك الفارس 
للفروســـية  األكبـــر  والداعـــم  األول 
االهتمـــام  بضـــرورة  المملكـــة  فـــي 
ودعـــم مختلـــف رياضات الفروســـية 
والخيل في المملكة بما يســـاهم في 
المحافظـــة على مكانتها األصيلة في 
تاريـــخ مملكة البحريـــن والعمل على 
تطويرهـــا نحـــو أفضل المســـتويات، 
مشـــيًرا ســـموه إلى حرصه على دعم 
الجهـــود والخطوات التطويرية التي 
للفروســـية  راشـــد  نـــادي  بهـــا  يقـــوم 
الرئيـــس  برئاســـة  الخيـــل  وســـباق 
الفخري للنادي ســـمو الشيخ عبدهللا 
بن عيســـى آل خليفة ورئيس الهيئة 
العليـــا للنـــادي ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بن ســـلمان بن حمـــد آل خليفة وذلك 
لالرتقـــاء برياضـــة ســـباق الخيل في 
المملكة وانعكاســـاتها اإليجابية على 
ارتفاع مســـتوى الســـباقات المحلية، 
من خالل اهتمام المالك بجلب جياد 
ذات مســـتويات عاليـــة ونخبـــة مـــن 
والمحترفيـــن،  العالمييـــن  الفرســـان 
المـــالك  مـــن  عـــدد  تحقيـــق  وكذلـــك 
انتصارات مميزة خالل مشـــاركاتهم 

الخارجية.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة بالجهـــود المبذولة مـــن نادي 
راشد للفروســـية والتي ساهمت في 
الخيـــل  لســـباق  التنظيمـــي  النجـــاح 
ســـموه  كـــؤوس  علـــى  أقيـــم  الـــذي 
مشـــيًدا  الكـــرام،  أنجالـــه  وكـــؤوس 
ســـموه بالتنظيـــم والنجـــاح المتميـــز 
البحريـــن  بطولـــة  ســـباقات  لختـــام 
الخيـــل،  لســـباق  األولـــى  الدوليـــة 
النجاحـــات  سلســـلة  إلـــى  ليضـــاف 
التـــي حققها نادي راشـــد فـــي تنظيم 
ســـباقات الخيل الدولية والمكاســـب 

العديدة التي تحققها استضافة مثل 
هذه البطـــوالت الدوليـــة، بما يعكس 
الصورة النموذجية المشـــرفة لمملكة 
تنظيـــم  علـــى  وقدرتهـــا  البحريـــن 
مختلف البطوالت الرياضية الدولية 
بما يســـاهم في تعزيز مكانة المملكة 

على خريطة الرياضة العالمية.
وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة عن تقديـــره للجهود التي 
بذلها نادي راشـــد للفروســـية وسباق 
لهـــذا  والتنظيـــم  لألعـــداد  الخيـــل 
الســـباق وكذلك بالمشـــاركة المتميزة 
مـــن مختلف االســـطبالت المشـــاركة 
الســـباق  أشـــواط  منافســـات  فـــي 
والمنافســـات  العاليـــة  والمســـتويات 
القويـــة للمشـــاركين والتـــي عكســـت 
تطور مســـتوى رياضة ســـباق الخيل 
الخيـــل  مـــالك  وجهـــود  واهتمـــام 
واالســـتعدادات الكبيرة لإلســـطبالت 
المختلفـــة، معرًبـــا عـــن تهاني ســـموه 
المـــالك  لجميـــع  الكـــرام  وأنجالـــه 
الفائزيـــن  والفرســـان  والمضمريـــن 

بكؤوس السباق.

انتصارات مثيرة

وشهد الســـباق ختام سلسلة أشواط 
ســـباقات بطولـــة البحريـــن الدوليـــة 

األولى لسباق الخيل والتي اشتملت 
بإقامـــة  متفرقـــة  أشـــواط   10 علـــى 
اآلخيريـــن  الدولييـــن  الشـــوطين 
على كأســـي الصخيـــر وكأس الرؤية 
“برعايـــة ودعـــم   2030 االقتصاديـــة 
كبيـــرة  وبمشـــاركة  بتلكـــو”  شـــركة 
للجيـــاد مـــن االســـطبالت البحرينيـــة 
الشـــوط  أقيـــم  حيـــث  والعالميـــة، 
الدولـــي التاســـع علـــى كأس الصخير 
والمخصـــص لجيـــاد ســـباق التـــوازن 
إذ  متـــر،   1400 مســـافة  “مســـتورد” 
اســـتطاع الحصـــان “ســـايلنت فيلـــم” 
ألســـطبل غودلفين اإلماراتي انتزاع 
فـــي  األولـــى  مشـــاركته  فـــي  الفـــوز 

األشواط الدولية. 
فيمـــا أقيـــم الشـــوط الدولي العاشـــر 
الرؤيـــة  كأس  علـــى  واألخيـــر 
والمخصـــص   2030 االقتصاديـــة 
“مســـتورد”  التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد 
تألـــق  وشـــهد  متـــر،   2000 مســـافة 
الجـــواد البحريني “زاغاتو” الســـطبل 
إذ  كاالن،  نيـــل  وبقيـــادة  المحمديـــة 
ســـجل فـــوزه األول ويكتـــب مســـك 
الختـــام لســـيطرة الجيـــاد البحرينية 

على أغلب األشواط الدولية.
فـــي المقابـــل شـــهدت بقيـــة أشـــواط 
ومثيـــرة  قويـــة  منافســـات  الســـباق 

تفوقت من خاللها الجياد المرشـــحة 
مـــن  بـــدًءا  االنتصـــارات  بتحقيـــق 
الشـــوط األول، الذي أقيم على كأس 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة والمخصـــص لجياد 
الدرجـــة األولـــى مـــن خيـــل البحرين 
العربيـــة األصيلـــة “الواهـــو” مســـافة 
1600 متـــر والجائزة 3000 دينار، إذ 
تمكن الحصان المرشح األول “عبيان 
1777” ملـــك KHK ريســـنغ وبقيـــادة 
الفارســـة روزي جاســـب انتزاع فوزه 

السابع بجدارة.
الثانـــي علـــى كأس  الشـــوط  وأقيـــم 
ســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن ناصـــر بن 
حمد آل خليفة لجياد الدرجة الثالثة 
والرابعة والمبتدئـــات “إنتاج محلي” 
مســـافة 1600 متـــر والجائـــزة 3500 
دينـــار، واســـتطاع الحصـــان “توبـــاز” 
ملك ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
بن عيســـى آل خليفـــة وبقيادة أوين 

والش تسجيل أول انتصاراته. 
وأقيـــم الشـــوط الثالـــث علـــى كأس 
ســـمو الشـــيخ حمد بن ناصر بن حمد 
آل خليفـــة للجيـــاد المبتدئـــات “نتاج 
محلي” مســـافة 1200 متر والجائزة 
الحصـــان  واســـتطاع  دينـــار،   3500
المرشـــح “مدلل” الســـطبل المحمدية 

وبقيـــادة نيـــل كاالن تســـجيل فـــوزه 
األول في مشاركته الثالثة.

كأس  علـــى  الرابـــع  الشـــوط  وأقيـــم 
ناصـــر  بنـــت  شـــيمة  الشـــيخة  ســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لجيـــاد ســـباق 
 1000 مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن 
متر مســـتقيم والجائزة 5000 دينار، 
ملـــك  “البـــرق”  الحصـــان  واســـتطاع 
حسن العجمي وبقيادة حسين مكي 

انتزاع فوزه الثاني هذا الموسم.
وأقيـــم الشـــوط الســـابع علـــى كأس 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة للفئة الثانية من جياد الدرجة 
األولـــى )إنتاج محلي( مســـافة 2200 
متـــر والجائـــزة 5000 دينـــار، وتمكن 
الحصان المرشـــح الثانـــي “إبك” ملك 
عبـــدهللا فـــوزي ناس وبقيـــادة دايفد 
آيجـــن مـــن انتـــزاع الفـــوز الخامـــس 
في رصيده ليواصـــل انتصاراته هذا 

الموسم. 
وأقيم الشـــوط الثامـــن واألخير على 
كأس سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة للفئة الثانية من جياد الدرجة 
األولى “مســـتورد” مسافة 2200 متر 
والجائـــزة 10000 دينـــار واســـتطاع 
الحصان المرشـــح “طوارق” السطبل 
فيكتوريـــوس وبقيـــادة دايفد آيجن 

انتزاع الفوز بجدارة.

تتويج الفائزين

وأنـــاب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة لتتويج 
الفائزين بكأسي سموه، إذ قدم كأس 
الشـــوط الســـابع إلـــى المالـــك الفائـــز 
عبـــدهللا فوزي ناس، وكأس الشـــوط 
الثامـــن إلى ســـمو الشـــيخ فيصل بن 
راشـــد آل خليفـــة، فيمـــا أنـــاب ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سمو 
الشـــيخ فيصل بـــن راشـــد آل خليفة 
الفائزيـــن بكـــؤوس أنجـــال  لتتويـــج 
ســـمو الشيخ ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، إذ قدم كأس الشوط 
األول إلى عبدهللا فوزي ناس وكأس 
الشـــوط الثانـــي إلـــى المضمـــر الفائز 
حيدر ابراهيم، وكأس الشوط الثالث 
إلى ســـمو الشـــيخ ســـلطان الدين بن 
محمـــد بن ســـلمان آل خليفة، وكأس 
الشوط الرابع إلى المالك الفائز حسن 

العجمي.
وقام ســـمو الشيخ عيسى بن سلمان 
بن حمد آل خليفـــة بتتويج الفائزين 
بكأســـي الشـــوطين الدوليين التاسع 
كأس  ســـموه  قـــدم  إذ  والعاشـــر، 
الصخير إلى كريس ممثل اسطبالت 
كأس  ســـموه  قـــدم  كمـــا  غودلفيـــن، 
الرؤيـــة االقتصادية 2030 إلى ســـمو 
الشـــيخ ســـلطان الدين بـــن محمد بن 
ســـلمان آل خليفـــة، كمـــا قدم ســـموه 
جوائـــز إلـــى المضمريـــن والفارســـين 
الفائزين بالمركز األول في الشوطين 
وذلـــك  والعاشـــر  التاســـع  الدولييـــن 
بحضـــور رئيس مجلس إدارة شـــركة 
بتلكـــو الراعـــي الرســـمي للشـــوطين 
الدوليين الشـــيخ عبـــدهللا بن خليفة 

آل خليفة.

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

انتصارات قوية بكؤوس ناصر بن حمد وأنجاله
عيسى بن سلمان وفيصل بن راشد توجا الفائزين وختام مثير للبطولة الدولية
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تســتأنف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى تصوير مشاهدها 
في فيلم “رمســيس باريس” مطلع شهر مارس المقبل 
وذلــك بعد فترة إجازة حصلت عليها بطلة العمل هيفاء 
وهبى، بســبب حفلهــا الذى أحييتــه أخيًرا بالمكســيك، 

وانتهــى صنــاع الفيلم من تصوير الغالبيــة العظمى من 
مشاهدهم في فرنسا والتى اســتغرقت أكثر من أسبوعين. 

الفيلــم يتم تصويره بين فرنســا ومصــر، وتدور أحداثه في إطــار كوميدي، وبعد 
تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا .

بمناســبة االحتفال باألعيــاد الوطنية بالكويــت، فرغ المطرب 
نبيل شــعيل من تســجيل أحــدث أعماله الغنائيــة الوطنية 
بعنــوان “الله يازيــن بالدي”، كلمات عالية مبارك الحســاوي، 
وألحــان الموســيقار أنــور عبداللــه، وتصدى إلخــراج األغنية 

المخرج علي حسن. وعن األغنية قال شعيل: “أغنية الله يازين 
بالدي تأتي عامــرة بالمفردات والمضامين التي ترســخ مجموعة 

مــن القيم، في مقدمتهــا التأكيد علــى مكانة الكويــت وأهميتها، وقــد صاغت هذه 
الكلمات والمعاني الشاعرة المتميزة عالية مبارك الحساوي بكثير من العمق.

ا بالرياض وذلك يوم 22  تحيي النجمة أصالة حفــاًل غنائيًّ
فبراير الجاري، بمناسبة يوم التأسيس السعودي، ومن 
المقــرر أن تقــدم لجمهورها باقة متنوعــة من أغانيها 
القديمــة والحديثة ومنها “بنت أكابــر” و”قد الحروف” 

و”منــازل” و”خانــة الذكريات”وغيرهــا مــن األغاني التي 
يحبها جمهورها. وكانت المطربة أصالة قد نشرت منذ عدة 

أيــام مقطًعا من أغنيتهــا الجديدة “تقول تبغاني”، والتي طرحتها بمناســبة 
عيد الحب، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”.

“يازين بالدي”“رمسيس باريس” أصالة في الرياض
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دافعت الممثلة 
األسترالية كيت 

بالنشيت عن 
السينما، 

مبدية قلقها 
مما تواجهه 

جراء طغيان 
منصات البث 

التدفقي 
والمسلسالت 

التي عززت 
الجائحة اإلقبال 
عليها. واعتبرت 

بالنشيت أن 
“االحتكارات 

كارثية وخطيرة”.

tariq_albahhar

توزيع جوائز “بريت” لموسيقى البوب في بريطانيا
حققت أخيًرا المغنية البريطانية الجميلة أديل ثالث جوائز كبرى في أّول 
نســخة مــن حفــل توزيــع جوائــز “بريــت” لموســيقى البــوب فــي بريطانيا، ال 

تتضمن فئات على أساس الجنس.

مقدم  عليها  أطلق  التي  أديــل  وحصلت 
“ملكة بريت”،  الحفل مو جيليجان لقب 
على الجائزة األولى في االحتفال، وهي 
 Easy“ أغنيتها  عن  العام  أغنية  جائزة 
األغاني  قائمة  تــصــدرت  التي   ”On Me

األكثر استماًعا.
إصــدارهــا  يتم  أغنية  أول  هــذه  وكــانــت 
عودتها،  دّشــن  الــذي   ”30“ ألبومها  ضمن 
وقالت أديل إنها قدمتها لشرح مالبسات 
أديــل  نالت  كما  الصغير.  البنها  طالقها 

جائزة ألبوم العام.
ــا فــخــورة جــدًا بنفسي  وقــالــت أديـــل  “أن
ألنني تمسكت بأسلحتي وأصدرت ألبومًا 
الشديدة  بالخصوصية  يتسم  أمــر  عــن 
الكثير  هناك  يعد  لــم  )ألنـــه(  لــي  بالنسبة 
من الناس الذين ُيقدمون على مثل هذه 
األمور”. وفازت أديل أيضًا بجائزة فنان 
فيها  المرشحين  قائمة  وضــّمــت  الــعــام، 
الراب  ومغني  سيمز  ليتل  الــراب  مغنية 
إد شيران  المغنيين  إلى  باإلضافة  ديف، 

وسام فيندر.
“أتفهم سبب تغيير مسمى  أديل  وقالت 

هذه الجائزة لكني أحب حقًا كوني امرأة 
بما حققناه  ــا فــخــورة  أن فــنــانــة.  وكــونــي 
ــل، الــتــي عـــادت إلى  حــقــًا”. وقــدمــت أديـ
الحفل  لحضور  لندن  في  رأسها  مسقط 
أنــهــا تعيش حــالــيــًا في  الــرغــم مــن  على 
لوس أنجلوس، استعراضًا خالل الحفل.

ــداره فــي نوفمبر  وعــلــى الــرغــم مــن إصــ
ــرابــع  ــو ال ألــبــوم “30” وهـ فــقــط، تــصــدر 
بريطانيا  في  مبيعًا  األكثر  قائمة  ألديــل، 
العام 2021، إذ بيع منه أكثر من 600 ألف 
وشكرت  فقط.  أسابيع  ستة  في  نسخة 

أديل المنتج إينفلو، الفائز بجائزة منتج 
العام، لمساعدتها في خروج هذا األلبوم.
ومن بين الفائزين اآلخرين فريق الروك 
وولـــف ألــيــس، الـــذي نـــال جــائــزة أفضل 
فريق غنائي، بينما حصلت مغنية الراب 
ليتل سيمز على لقب أفضل فنان صاعد. 
ونال إد شيران جائزة أفضل مؤلف أغاٍن 

األميركية  المغنية  وفـــازت  ــعــام.  ال عــن 
بيلي إيليش بجائزة أفضل فنان عالمي، 
رودريــجــو  أوليفيا  مواطنتها  وحصلت 
دولـــي عــلــى جــائــزة أفــضــل أغــنــيــة على 

المستوى العالمي عن “جود فور يو”.
فــريــق غنائي عالمي  أفــضــل  أمــا جــائــزة 
فذهبت إلى ثنائي فريق سيلك سونيك 
األميركي لموسيقى اآلر أند بي، المغني 
الــراب  بــرونــو مـــارس والــمــؤلــف ومغني 
ــاك. وضــمــن الــســعــي إلبـــراز  أنـــدرســـون. بـ
مجموعة من أنواع الموسيقى الجديدة، 
اسُتحدثت أربع جوائز جديدة هذا العام 
الــجــوائــز.  حــفــل  مــن   42 النسخة  خـــالل 
وصوت الجمهور على الفائزين بالجوائز 

األربع.

وصلت أغنية فيلم الكارتون “Encanto” من شركة ديزني والتي بعنوان: 
األغاني  متقدمة في سباق  مرتبة  “We Don’t Talk About Bruno” في 
المتحركة  الــرســوم  فيلم  أغنية  تــجــاوزت  أخــيــًرا،   ”Billboard Hot 100“
الناجحة “نحن ال نتحدث عن برونو” وأغنيات كثيرة مما يجعلها في قمة 

الـ “Billboard”، وأصبح ثاني فيلم رسوم متحركة من 
 A Whole“ ديزني يحقق هذا اإلنجاز، بعد أغنية

الدين  فيلم عالء  من  الرائعة   ”New World
العام 1992.

وقد اعتلت األغنية التي كتبها لين مانويل 
الشهر  مدى  على  البيانية  الرسوم  ميراندا، 

العام   ”Let It Go“ أغنية  متجاوزًا  الماضي، 
2013 الذي بلغ ذروته في رقم 5، كاتبة األغنية 
ميراندا قالت في وقت سابق إنه لم يكن أحد 

يتوقع نجاح األغنية، وأضافت لمجلة بيبول: “أنا 
مندهشة”.

كل  فــيــلــم “Encanto” صــوتــيــًا  ببطولة  ويــقــوم 
ستيفاني  جيريرو،  ديــان  من: 

ليجويزامو،  جون  بياتريز، 
ويــلــمــر فـــالـــديـــرامـــا، إنــجــى 

ــــزي،  ــن ــ ــيـــدا، ســـعـــيـــد ري ــبـ ــيـ سـ
كارولينا جيتان، جيسيكا دارو، 

اداس، رافي كابوت كونيرز، ماورو 
بوتيرو  سيسيليا  ــا  ومــاري كاستيلو، 

بحسب مجلة بيبول األميركية.

نجاحات أغاني “Encanto” من “ديزني”

”Culprits“ تارا عبود تنضم إلى فريق
ــعــد حــصــولــهــا على  ب
الشاشة  “نجمة  لقب 
الــــــــصــــــــاعــــــــدة” مـــن 
الصحف  فــي  الــنــقــاد 
الــعــالــمــيــة، ُاخــتــيــرت 
الــمــمــثــلــة األردنــــيــــة 
ــارا  ــ ــفــلــســطــيــنــيــة ت ال
لــتــكــون ضمن  عــبــود 
مسلسل  عمل  طاقم 
ــذي  ــ ال  ”Culprits“
 Disney+“ تــنــتــجــه 
سلسلة  ضــمــن   ”UK
أعـــمـــالـــهـــا األصـــلـــيـــة، 
ــم الــعــمــل  ــاقـ وهــــو طـ
كالًّ  أيًضا  الــذي يضم 
أرتــيــرتــون  جيما  مــن 
اللتان  ألجار  ونيامه 

قد حصلتا على اللقب نفسه من قبل.
في  أجــزاء  ثمانية  من  المكون   ”Culprits“ مسلسل  أحــداث  تــدور 
إطار من الكوميديا السوداء، حول تقفي آثار عملية سرقة قام بها 
مجموعة من األفراد، ليجدوا أنفسهم مستهدفين كل على حدة من 
قبل أحد القتلة. ويتخذ المسلسل موقع تصويره في كندا، وهو من 
إخراج جي بالكسون وكلير أوكلي، وشارك في بطولته أيًضا إيدي 
ونيد  فيدال  كيفين  الباشا،  كامل  بابتيست،  هويل  كيربي  إيــزارد، 

دينيهي.
يأتي ذلك بعد أن احتل اسم تارا عبود صدارة العديد من الصحف 
ديــاب،  محمد  للمخرج  أمــيــرة  فيلم  فــي  بــأدائــهــا  إشـــادة  العالمية 
بعد أن القى ردود فعل قوية من جمهور مهرجان فينيسيا  وذلك 
السينمائي في عرضه العالمي األول في مسابقة آفاق. كما وصفتها 
مجلة “إيطالي 24 نيوز” )Italy 24 News( بـ”زندايا الشرق األوسط”، 
نسبة إلى الممثلة األميركية زندايا ماري كولمان، كما حصد الفيلم 

ثالث جوائز بالمهرجان.

ترجمة: طارق البحار

“أفتقدك”.. معرض بالذكرى األولى لوفاة المبدع العرب

بعد عرض البحرين... سطو مسلح” عبر المنصات اإللكترونية

للفنون  الوطني  المجلس  رئيس  رعاية  تحت 
للفنون  البحرين  لجمعية  الــفــخــري  الــرئــيــس 
التشكيلية، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، 
للفنانين  مــشــتــرًكــا  مــعــرًضــا  الــجــمــعــيــة  تــقــيــم 
بعنوان  عبدالرحيم  وجمال  العرب  عبداإلله 
“أفتقدك”، وذلك يوم األحد الموافق 20 فبراير 
في الساعة الـ12 ظهًرا بمقر الجمعية، وسوف 
 3 الخميس  لغاية  مفتوًحا  المعرض  يستمر 

مارس.
ـــ “الـــبـــالد” قـــال الــفــنــان جمال  وفـــي تــصــريــح ل
لوحة   25 على  المعرض  يشتمل  عبدالرحيم: 
العرب  عبداإلله  والخطاط  للفنان  وســجــادة 
)رحمه هللا(، و31 منحونة، ويصادف المعرض 
لرحيله، حيث توفي  األولى  السنوية  الذكرى 

في فبراير 2021. 
للمعرض  أنه تم اإلعــداد  وأضــاف عبدالرحيم 
بعد وفاته كوفاء له، ونظمت معرًضا مشابًها 
عن الروائي الصديق فريد رمضان في نوفمبر 

الـــحـــج” بمتحف  ــوان “طـــريـــق  ــعــن ب ــمــاضــي  ال
البحرين الوطني.

بنصوص  مطّعمة  لــوحــة   82 لمعرض  ــّم  وضـ
فريد رمضان، وقد وضعت فيه لب تجربتي 
الكلمات  وامتزجت  وتقنياتها.  الطباعة  في 
ــذ الــمــعــرض  ــات حــيــث أخــ ــوحـ ــلـ بــالــصــور والـ
لدى  “الــحــج”  مفهوم  تــصــّور  نحو  الحاضرين 

كل من فريد رمضان وعبداإلله 
العرب.

بعد أن اختتمت عروضها في مملكة 
المسرحية  عــرض  سيتم  البحرين 
للفنان  مسلح”،  “سطو  الكوميدية 
الـــمـــنـــصـــات  ــــر  ــب عــ ــيـــن  ــسـ حـ داود 
قاعدة  لتوسيع  وذلــك  اإللكترونية 
المشاهدة، وقد شارك في المسرحية 
البحرينيين  الفنانين  من  مجموعة 
التمار،  وجعفر  محمد،  حسن  وهم: 
واإلخــراج  ونــورة جمال،  وبوصابر، 
الـــدرزي،  عبدهللا  البحريني  للفنان 
وإشراف  الشطي،  لجمال  والتأليف 

سياق  وفــي  السليطي.  محمد  عــام 
متصل، كشف الفنان محمد عاشور، 
ــه لم  بــطــل ومــنــتــج الــمــســرحــيــة، أنـ
ــى عــرضــهــا عــلــى خشبة  ــ يــتــجــه إل
المسارح الكويتية، بل إلى ترويجها 
ا للعرض عبر المنصات الرقمية  رقميًّ
ناجح  ختام  بعد  يوتيوب،  وموقع 
ــلــعــروض فـــي الــبــحــريــن وحــضــور  ل
فيديو،  تصويرها  تــم  حيث  كبير، 
ــداًدا النــــطــــالق عـــروضـــهـــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ

اإللكترونية.

لوحة للعرب

الخطاط الراحل العرب 

أسامة الماجد

منحوتة 
لعبدالرحيم
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“السياحة” بالتعاون مع “طيران الخليج”: خصم 10 % على التذاكر
أنشطة مجانية متنوعة احتفاال بيوم السياحة العربي

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  كشـــفت 
العديـــد  تنفيـــذ  عزمهـــا  والمعـــارض 
الســـياحية  واألنشـــطة  الفعاليـــات  مـــن 
والترفيهيـــة المجانيـــة والمفتوحـــة أمـــام 
الســـياح ضمـــن برنامـــج متكامـــل يشـــمل 
مناطـــق مختلفـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، 
وذلك احتفاء بيوم السياحة العربي الذي 

يصادف يوم الجمعة 25 فبراير.
وأوضحـــت الهيئـــة أن الفعاليـــات تشـــمل 
العربيـــة  للموســـيقى  حيـــة  عروضـــا 
التقليديـــة فـــي جميـــع أنحـــاء البحريـــن 
أجـــواء  اليـــوم وتعزيـــز  بهـــذا  لالحتفـــال 
البهجـــة والســـعادة، إضافـــة إلـــى رحالت 
تصويـــر المعالـــم األثريـــة والحديثـــة في 
المنامـــة، واكتشـــاف المناطق الســـياحية 
فـــي المحـــرق، وركـــوب الدراجـــات هناك، 
وتســـلق الصخـــور، وأنشـــطة بحرية مثل 
التجديف، وفعاليات رياضية في حديقة 

باديل وغيرها الكثير.
“طيـــران  أن  “الســـياحة”  هيئـــة  وأعلنـــت 
الخليج” ستمنح خصما 10 % على تذاكر 
الســـفر لعمالئها وأعضاء برنامج “فالكون 
فالير” لرحالتها القادمة إلى البحرين من 
24 إلـــى 26 فبرايـــر مـــن كل مـــن أبوظبي 
والكويـــت  ومســـقط  والريـــاض  ودبـــي 

وعمان والقاهرة؛ وذلك من أجل تشـــجيع 
المزيد من سياح هذه الدول العربية على 
زيارة البحرين. وصرح الرئيس التنفيذي 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ناصر 
قائدي “نعمل على اســـتثمار مناســـبة يوم 

جـــدول  تنظيـــم  فـــي  العربـــي  الســـياحة 
فعاليات مختلفـــة متكاملة تلبي تطلعات 
والـــزوار  والمقيميـــن  المواطنيـــن  جميـــع 
والســـياح، ونقدمهـــا لهـــم مجانـــا وبأرقى 
طريقـــة تنظيميـــة ممكنـــة احتفـــاء بهـــم 

وإثـــراء لتجاربهـــم، وكرســـالة محبـــة من 
البحرين للجميع”.

وأضاف قائدي أن هيئة “الســـياحة” تعمل 
مـــن خـــالل هـــذه المناســـبة علـــى وضـــع 
البحريـــن على خريطة الســـياحة العربية، 
وتعزيـــز تنافســـيتها الســـياحية، وجعلهـــا 
الســـائح  اختيـــارات  فـــي  أولـــى  وجهـــة 
الخليجـــي والعربي، والترويـــج لما تتمتع 
بـــه مـــن عناصر جـــذب ســـياحية كجزيرة 
يمكـــن االســـتمتاع بكثيـــر مـــن التجـــارب 
مناطـــق  فـــي  والترفيهيـــة  الســـياحية 
مختلفة داخلية وســـاحلية وبحرية دون 

الحاجة للسفر لمسافات طويلة.
وأكـــد حـــرص هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
علـــى التعاون مع األمانـــة العامة للمنظمة 
العربيـــة للســـياحة فـــي إحيـــاء مناســـبة 
يـــوم الســـياحة العربـــي، الـــذي انطلق من 
تاريخ ميالد الرحالة العربي ابن بطوطة، 
ويتبنـــى هـــذا العام شـــعار “نحو ســـياحة 
رقميـــة مســـتدامة”، مؤكدا ثـــراء التجربة 
البحرينيـــة فـــي تبنـــي التحـــول الرقمـــي 
فـــي مختلف مكونات القطاع الســـياحي، 
إضافـــة إلى التوجه الجاد نحو الســـياحة 
علـــى  الحفـــاظ  خـــالل  مـــن  المســـتدامة 

استدامة الموارد والمعالم السياحية.

نفـــذت وزارة الصناعة والثـــروة المعدنية 
الســـعودية 702 جولـــة رقابيـــة على عدد 
مختلـــف  فـــي  التعدينيـــة  المواقـــع  مـــن 
مناطق المملكة خالل شهر يناير الماضي 
2022، حيـــث أصـــدرت 51 عقوبـــة علـــى 
االســـتثمار  لنظـــام  المخالفـــة  المنشـــآت 

التعديني.
وأوضحـــت الوزارة أن العقوبات الصادرة 
تتمثـــل فـــي 29 عقوبة الســـتغالل الرمل 
والحصـــى و8 عقوبـــات الســـتغالل خـــام 
البحـــص و7 الســـتغالل مـــواد الردميـــات 
و4 عقوبات الستغالل مواد الطين، بينما 
أصدرت عقوبة واحدة الســـتغالل الحجر 
الجيري، ورمل السيليكا، ومواد الفلسبار.

وأشـــارت الـــوزارة ممثلـــة بوكالـــة الرقابة 
التعدينيـــة إلـــى أن المخالفين في منطقة 
مكة المكرمة والمنطقة الشرقية يشكلون 

النســـبة الكبـــرى مـــن إجمالـــي العقوبـــات 
الصـــادرة بــــ 13 عقوبـــة لـــكل منهمـــا، ثـــم 
منطقة الرياض بـ12 عقوبة، تليها منطقة 
تبـــوك بــــ 6 عقوبـــات، ومنطقـــة المدينـــة 
المنـــورة بــــ4 عقوبـــات، في حين ســـجلت 
مناطق القصيم والجوف وجازان عقوبة 

واحدة لكل منها.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
الســـعودية أنها تسعى إلى مواصلة تنفيذ 
الجـــوالت الرقابيـــة؛ للتأكـــد مـــن متابعـــة 
حمايـــة  وضمـــان  التعدينيـــة،  األنشـــطة 
القطـــاع مـــن الممارســـات غيـــر النظامية، 
المعدنيـــة  الثـــروات  علـــى  والمحافظـــة 
لتحقيق االســـتغالل األمثل لهـــا، وحماية 
المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق 
الئحـــة نظـــام االســـتثمار التعدينـــي بمـــا 

يحقق استدامة القطاع.

“الصناعة” السعودية تعاقب 51 منشأة 
لمخالفة نظام االستثمار التعديني

ألول مرة في 2022

مكاسب بورصة البحرين تقفز 3.1 % في أسبوع
ســـجلت بورصـــة البحريـــن االســـبوع الماضـــي أعلى 
مكاســـب لهـــا هـــذه الســـنة بارتفـــاع مؤشـــر البحريـــن 
العـــام بنســـبة 3.12 % لتغلـــق البورصة عند مســـتوى 
1,925.59 نقطة.  وبلغت كمية األسهم المتداولة في 
بورصـــة البحرين خالل األســـبوع الماضي 14 مليون 
و93 ألف و134 سهم بقيمة إجمالية قدرها 4 ماليين 
و662 ألـــف و386 دينـــار، نفذهـــا الوســـطاء لصالـــح 

المستثمرين من خالل 565 صفقة.
وتداول المســـتثمرون خالل األســـبوع الجاري أسهم 
30 شـــركة، ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، في حين 

انخفضت أســـعار أسهم 7 شـــركات، واحتفظت باقي 
الشركات بأسعار إقفالها السابق. 

واســـتحوذ على المركز األول في تعامالت األســـبوع 
الماضـــي قطـــاع المـــال، حيـــث بلغـــت قيمـــة أســـهمه 
المتداولـــة مليونيـــن و164 ألـــف و543 دينـــارًا أو مـــا 
نســـبته 46.43 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
وبكمية قدرها 10 ماليين و577 ألفًا و273 سهمًا، تم 

تنفيذها من خالل 271 صفقة.
أمـــا المرتبـــة الثانيـــة، فقـــد كانـــت من نصيـــب قطاع 

المواد األساســـية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
مليونين و26 ألفًا و476 دينارًا بنســـبة 43.46 % من 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة في البورصة وبكمية 
قدرها مليون و838 ألفًا و765 سهمًا، تم تنفيذها من 
خـــالل 162 صفقة. أما على مســـتوى الشـــركات، فقد 
جاءت شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( في المركز األول 
من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه مليونين و26 
ألف و476 دينار وبنســـبة %43.46 من قيمة األسهم 
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا مليـــون و838 ألف و765 

سهمًا، تم تنفيذها من خالل 162 صفقة.

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
17  فبراير 2022

اإلقفال السابق
 10  فبراير 2022

التغير )%(التغير )نقطة(

1,925.591,867.3258.283.12مؤشر البحرين العام

758.83756.861.970.26مؤشر البحرين اإلسالمي

 الشركات األكثر 
تداوال من حيث القيمة

بقية الشركات

2,026,476.370

346,675.530

232,591.650

196,920.240

1,003,012.590

856,709.140

آلة كاتبة
قال لي محامي إنه يخشـــى على مســـتقبله المهني بعد أن سمع أن الصين بدأت 
تعتمـــد على قضـــاة آليين يصـــدرون أحكامهـــم اعتمـــادًا على الـــذكاء الصناعي، 
اب العدل والموثقين  مشـــيرًا إلى أن هذا األمر ربما يمتد ليشـــمل المحامين وُكتَّ
وحتى “ُبرعي” الذي ينادي على القضايا في مســـرحية “شـــاهد ماشفش حاجة”، 
وأنـــا أخبرتـــه بأنـــه على حـــق، وأن مخاوفـــه في محلهـــا، بل ســـتصبح حقيقة ال 
محالة، وعليه أن يستعد لها بشكل أو بآخر. قلت له إنه قبل 15 أو 20 عاًما كان 
متخصصون بالضرب على اآللة الكاتبة يقفون أمام المحاكم لطباعة المستندات 

للناس، فأين هؤالء “الكتيبة” اآلن؟
قطـــاع األعمال ال يتبع التحول الرقمي للحكومات، بل يقوده، خاصة في الدول 
المتقدمـــة، أمـــا هنـــا فـــي البحرين فمـــازال  الكثير من شـــركات القطـــاع الخاص 
تحتـــاج إلى فهم أو مســـاعدة في تبني الحلـــول الرقمية في عملها، فيما نجد أن 
هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية تخطو خطوات واسعة في هذا المجال، 

، تبقى مسيرة التحول الرقمي رحلة مستمرة ال وجهة نهائية لها. وعلى كلٍّ
وفي ظل التطور غير المحدود في عالم األعمال والتكنولوجيا، أصبحت عملية 
رقمنة عملك أمر مهم ألنه المســـتقبل، ســـيكون من الضروري أن تظّل قادًرا على 
المنافسة في الســـوق ومواكبة طلب العمالء المتغير باستمرار والمرتبط بشكل 
كبير في كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، لهذا ال يمكن التقليل من أهمية 
رقمنة عملك. في الواقع، توقع بعض الخبراء أن أولئك الذين ال يقومون برقمنة 

أعمالهم ستنقرض أعمالهم في السنوات القليلة المقبلة.
تعد الرقمنة مهمة لعدد من األســـباب، ولكـــن أحد الجوانب األكثر أهمية هو أنها 
تتيح تجربة أســـهل للعمالء، فلم يعد العمالء مقّيدين بالجغرافيا أو الوقت عند 
التفاعـــل مـــع شـــركتك، يمكنهـــم التفاعل معك متـــى وأينما يحلو لهـــم من خالل 
وســـيلة رقمية مثل تطبيق شـــركتك اإللكتروني، أو البريد اإللكتروني أو وسائل 

التواصل االجتماعي.
الـــذكاء االصطناعـــي )AI( هـــو الـــذكاء الـــذي تعرضـــه اآلالت أو البرامـــج. الذكاء 
االصطناعـــي هـــو فـــرع من فـــروع علـــوم الكمبيوتر يتعامـــل مع الســـلوك الذكي 
والتعلم والتكيف، والتحول الرقمي هو عملية تطور لنماذج األعمال والمنتجات 
لتلبيـــة احتياجـــات العمـــالء في مشـــهد رقمـــي دائم التغيـــر يعتمد علـــى تحليل 
بيانات العمالء وفهم سلوكهم وتعاملهم بشكل رقمي بعيًدا عن التدخل البشري 

المباشر. 
لقـــد أحدث الذكاء االصطناعي طفرة في العالـــم الرقمي، مع زيادة ذكاء الذكاء 
االصطناعـــي، نـــرى العديد من الشـــركات تســـتثمر مالييـــن الـــدوالرات في هذه 

التكنولوجيا لجعل أعمالها تنمو بشكل أسرع من أي وقت مضى.
التحول الرقمي ليس مجرد كلمة طنانة. إنها حقيقة يجب أن يواجهها كل رائد 
عمـــل، تتعدد فوائد التحول الرقمي وقد يكون من الصعب اختيار المزايا األكثر 
أهميـــة لعملـــك، لكن الفائدة األهم من التحـــول الرقمي هي القدرة على الوصول 
إلـــى المزيد من العمالء في األســـواق الجديدة، بفضل التحول الرقمي وتذويبه 
للمعوقات فقد تســـمح القنوات الرقمية للشـــركات ببيع منتجاتها وخدماتها في 

أماكن لم تكن تعتقد أنها ممكنة من قبل.
التحـــول الرقمـــي يتمحـــور حول كيفيـــة اســـتخدامنا للتكنولوجيـــا لخلق فرص 
جديـــدة ألعمالنـــا ومســـتهلكينا ومجتمعنـــا، الرقمنـــة هـــي اســـتراتيجية مثاليـــة 
للشـــركات التـــي ترغـــب فـــي تقديم تجربـــة عميل متخصصة ومحســـنة بشـــكل 
أفضل، لن يســـاعدك فقط في الوصول إلى جمهور أوســـع، بل سيســـاعدك أيًضا 
علـــى إدارة أعمـــال أكثـــر مراعـــاة للبيئـــة والحفاظ علـــى قدرتك التنافســـية في 

السوق سريع التغير.

همسة للرواد

مســـتقبل التحـــول الرقمـــي فـــي أيـــدي التكنولوجيـــا، مـــع كل هـــذه التغيـــرات 
الســـريعة في العالم، من المهم زيادة الوعي بكل ما هو جديد في العالم الرقمي 

واالستعداد لما هو مقبل.

خليل القاهري

Muna.almutlaq 
@albiladpress.com

إعداد: منى المطلق

لمزيـــد مـــن التفاصيـــل بشـــأن موضـــوع 
إنهـــاء عقـــد العمـــل انتظرونـــا األســـبوع 
المقبـــل في إضاءة قانونية مع المحامي 
لمشـــاركتكم  نتطلـــع  العجـــوز.  حســـن 

واستفساراتكم عبر البريد اإللكتروني

أنا طالبة جامعية، أعمل سكرتيرة لدى إحدى العيادات الطبية في الفترة المسائية، وأرغب في الحصول على إجازتي  «
السنوية في فترة امتحانات منتصف الفصل في الجامعة، إال أن مديرة العيادة ترفض خروجي في إجازة في الفترة 
رة ذلك بأن زميلتي ستكون في إجازة في الفترة ذاتها مما سيتسبب في تعثر العمل بالعيادة، خاّصة  المذكورة؛ مبّرِ

مع عدم وجود موظفة أخرى للقيام بمهامي الوظيفية.

وسؤالي: هل يحق لمديرة العيادة أن ترفض منحي اإلجازة لهذا السبب؟ «

رغـــم أن تحديد تاريـــخ ومدة إجازة العامل الســـنوية 
هو أمر متروك لصاحب العمل وفًقا لما يقتضيه العمل 
وظروفـــه بنـــاًء على نـــص المادة 59 مـــن قانون العمل 
فـــي القطاع األهلـــي، إاّل أّن القانون قـــد راعى الطالب 
العامـــل بمنحه الحق في تحديـــد موعد إجازته وذلك 
في حال كان متقّدًما ألداء امتحان في إحدى مراحل 
التعليم، على أن يراعي الطالب العامل إخطار صاحب 
العمـــل بذلك قبل مـــدة ال تقل عـــن 30 يوًما من موعد 

اإلجازة.
وعليـــه فإّنه يحق لك تحديد موعد إجازتك الســـنوية 

فـــي حال قيامك بإخطار مديـــرة العيادة قبل 30 يوًما 
مـــن موعـــد اإلجازة اســـتناًدا إلـــى نص المـــادة 61 من 
قانـــون العمـــل التي نّصت على أّنـــه: “للعامل الحق في 
تحديـــد موعد إجازته الســـنوية إذا كان متقدمًا ألداء 
امتحـــان فـــي إحـــدى مراحـــل التعليـــم بشـــرط إخطار 
صاحـــب العمـــل قبل قيامـــه باإلجازة بمـــدة ال تقل عن 
ثالثيـــن يوًمـــا” وهـــو ما يســـتفاد معه بـــأّن الحكمة من 
تحديـــد فترة اإلخطار هو منح صاحب العمل الفرصة 
للتنســـيق وتالفـــي أي تعثـــر للعمـــل أو نقـــص في عدد 

الموظفين.

ما حكم اإلجازة السنوية للموظف الجامعي؟

المحامي حسن العجوز

43.46%

21.51%
7.44%

4.99%
4.22%

18.37%

الرياض - واس:



الـــذي  العمـــل  فـــرص  مؤشـــر  كشـــف 
أجراه مؤخـــًرا بيت.كـــوم، أكبر موقع 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  للوظائـــف 
المنظمـــة  يوجـــوف،  مـــع  بالتعـــاون 
الرائدة المتخصصة بأبحاث الســـوق، 
أن حوالي ثالثة أرباع أصحاب العمل 
ينـــوون  الخليـــج  دول  فـــي   )%  73(
تعييـــن موظفيـــن جـــدد خـــالل عـــام 

 .2022
معظـــم  أن  لالهتمـــام  المثيـــر  ومـــن 
عـــن  تبحـــث  الخليجيـــة  الشـــركات 
مهـــارات تواصـــل جيدة فـــي اللغتين 
 ،)%  67( والعربيـــة  اإلنجليزيـــة 
والقـــدرة علـــى العمـــل ضمـــن فريـــق 
)45 %(، والقـــدرة علـــى العمل تحت 
إلـــى  باإلضافـــة   ،)%  43( الضغـــط 

المهارات القيادية الجيدة )41 %(.
ا  يتم إصدار هذا المؤشر مرتين سنويًّ
وهو عبارة عن دراسة متعمقة تهدف 
إلى قياس توفر الوظائف واتجاهات 
التوظيف السائدة. كما يسّلط الضوء 
على توّجهات سوق العمل في الشرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا ومجموعة 

المهارات والمؤهالت األكثر طلًبا.
 17( المحاســـب  وظائـــف  وتعتبـــر 
 16( الميكانيكـــي  والمهنـــدس   )%
 )%  15( المبيعـــات  وتنفيـــذي   )%
أكثـــر   )%  15( المبيعـــات  ومديـــر 
قبـــل  مـــن  طلًبـــا  الوظيفيـــة  األدوار 
أصحـــاب العمـــل فـــي دول الخليـــج 
خـــالل الربـــع المقبـــل. كما صـــرح 35 
% مـــن المشـــاركين أنهـــم يبحثـــون 
عـــن مرّشـــحين يتمتعـــون بخبرة في 
 34 قـــال  بينمـــا  والتســـويق،  البيـــع 
مرّشـــحين  عـــن  يبحثـــون  إنهـــم   %
يتمتعـــون بخبرة إدارية )القدرة على 

إدارة فريـــق(، فـــي حيـــن يبحـــث 28 
% عـــن مرّشـــحين مـــن ذوي الخبـــرة 

المتوسطة. 
كما تعتبر شـــهادات الهندسة )30 %( 
والتجـــارة   )%  29( األعمـــال  وإدارة 
)21 %( المؤهـــالت األكاديمية األكثر 
طلًبـــا مـــن قبـــل أصحـــاب العمـــل في 

المنطقة.
 وتعليًقـــا على االســـتبيان، قالت ُعال 
للمـــوارد  اإلداريـــة  المديـــرة  حـــداد، 
البشرية في بيت.كوم: “يؤكد مؤشر 
فـــرص عمـــل الشـــرق األوســـط علـــى 
استمرار زيادة الطلب على الكفاءات 
عبر مختلف القطاعات والمستويات 
المهنيـــة. ويعتبـــر اتبـــاع نهـــج فعـــال 
لجـــذب الكفـــاءات، وتوضيـــح رؤيـــة 

الشـــركة، مـــع تســـليط الضـــوء علـــى 
التـــي  المرنـــة  واألســـاليب  ثقافتهـــا 
التـــي  العوامـــل  أهـــم  مـــن  توفرهـــا، 
تجـــذب أفضـــل الكفـــاءات وتحتفظ 

بها”.
اتجاهات التوظيف في دول الخليج
 تبـــدو التوقعـــات إيجابيـــة للباحثين 
عن عمل عبر منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، حيث يظهر أصحاب 
العمل في مختلف القطاعات رغبتهم 
في التوظيف على المدى القصير، إذ 
تصدرت قطاعـــات الموارد البشـــرية 
)68 %( والضيافـــة/ الترفيه )67 %( 
والخدمـــات المصرفيـــة/ الماليـــة )65 
%( قائمة القطاعات األكثر احتمالية 
الثالثـــة  األشـــهر  خـــالل  للتوظيـــف 

المقبلة.
 باإلضافـــة إلـــى ذلك، ســـتقوم 42 % 
من الشركات الخليجية التي تخطط 
للتوظيف في األشـــهر الثالثة المقبلة 
بمـــلء 5 شـــواغر كحد أقصـــى، بينما 
ســـتقوم 21 % مـــن الشـــركات بملء 

من 6 إلى 10 شواغر وظيفية.
 كما تبدو توقعات التوظيف إيجابية 
علـــى المـــدى الطويـــل أيًضـــا، حيـــث 
تصـــدر قطاع الضيافـــة/ الترفيه )79 
%( قائمة القطاعات األعلى احتمالية 
للتوظيـــف خـــالل العام القـــادم، يليه 
إدارة  األعمـــال/  استشـــارات  قطـــاع 
األعمـــال/ االستشـــارات اإلدارية )78 

%( والصناعة )75 %(.
وبرزت قطاعات اإلعالن/ التســـويق/ 

العالقات العامة )31 %(، وتكنولوجيا 
التجـــارة  اإلنترنـــت/  المعلومـــات/ 
 / والعقـــارات   ،)%  30( اإللكترونيـــة 
 )% 30( العقـــاري  التطويـــر   / البنـــاء 
كأكثر القطاعات جذًبا للكفاءات في 

دول الخليج. 
 ومـــن جهته، قـــال ظافر شـــاه، مدير 
“يبـــدو  يوجـــوف:  فـــي  األبحـــاث 
عـــن  للباحثيـــن  مشـــرًقا  المســـتقبل 
عمـــل فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
بـــدأت  حيـــث  إفريقيـــا،  وشـــمال 
مـــن  ـــا  تدريجيًّ بالتعافـــي  المنطقـــة 
اآلثـــار التـــي خلفتهـــا الجائحـــة. وقد 
أدت اللقاحات الفعالة ضد الفيروس 
مـــع عـــودة الموظفين إلـــى مكاتبهم، 
التأثيـــر بشـــكل إيجابـــي علـــى  إلـــى 

اتجاهـــات التوظيـــف، حيـــث أظهـــر 
مؤشـــر فرص العمل األول لهذا العام، 
والذي يســـلط الضوء على مجموعة 
المهارات والوظائف المطلوبة، نتائج 

إيجابية”.
تـــم جمع بيانات مؤشـــر فرص العمل 
في منطقة الشـــرق األوســـط وشمال 
إفريقيا عبـــر اإلنترنت خـــالل الفترة 
الممتـــدة مـــا بيـــن 8 ديســـمبر 2021 
بمشـــاركة   ،2022 ينايـــر   10 وحتـــى 
اإلمـــارات،  مـــن  شـــخًصا   1,481
وُعمـــان،  والكويـــت،  والســـعودية، 
وقطـــر، والبحرين، ولبنـــان، واألردن، 
وســـوريا،  وفلســـطين،  والعـــراق، 
ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، 

وليبيا، والسودان، وغيرها.

المحاسب والمهندس الميكانيكي ومدير المبيعات أكثر الوظائف طلًبا في الخليج
في استبيان لـ“بيت.كوم” و“يوجوف” يشمل البحرين

عال الحداد

“صناديق االستثمار” تحمل حلًّ أكثر أماًنا لمستثمري األسهم وسط التقلبات
كانت األحداث الجيوسياســـية بين روسيا وأوكرانيا واستمرار 
تضخم األســـعار عالميًا والتوجهات بتغيير السياســـات النقدية 
للبنـــوك المركزيـــة بارتفاع أســـعار الفائـــدة على الودائع، أســـبابًا 
رئيســـية دفعت أسواق األســـهم العالمية واإلقليمية لألداء غير 
المســـتقر منذ األســـبوعين الماضيين وحتـــى اآلن، رغم هدوئها 
النســـبي الـــذي نشـــهده تزامنًا مع انتشـــار تقاريـــر إخبارية تؤكد 
رغبـــة الكرملين في الحل الدبلوماســـي، بينما ما زالت الواليات 
المتحدة والحلف األطلسي يحذران من أن ما يحدث هو تهيئة 

لضربة عسكرية وشيكة ألوكرانيا.
ووســـط تلـــك األحـــداث وتفاعل مؤشـــرات البورصـــات العربية 
ســـلبًا تـــارة وإيجابـــًا، يرصـــد معلومـــات مباشـــر فـــي الســـطور 
التالية نصائح بعض المحللين بأســـواق المال التي ربما تســـاعد 
المتعامليـــن الصغار فـــي اختيار فرص االســـتثمار اآلمنة والتي 

تتمثل في التعامل على صناديق االستثمار.

قرار مناسب

وأوضـــح محمـــد الشـــربيني، نائـــب رئيس االســـتثمار لـــدى “إن 
أي كابيتـــال”، لـ”معلومـــات مباشـــر”، أنه من المؤكـــد أن صناديق 
االســـتثمار هي الحل األمثل الحالي ال ســـيما لصغار المتداولين 
باألسواق العربية والتي ما زالت خبرتهم محدودة في التعامل 

مع التقلبات الشديدة بشكل جيد.
وأشـــار إلـــى أن مـــا يميـــز الصناديـــق االســـتثمارية لديهـــا إدارة 
فنيـــة قريبة من األحـــداث واالطالع علـــى المعلومات واألخبار 

االقتصادية بشكل أكبر وأسرع من المستثمرين األفراد.
وأكـــد أن تلك المزايا تجعل تلك الصناديق االســـتثمارية قادرة 
على اتخاذ القرار االســـتثماري المناسب في التوقيت المناسب 
بشـــكل أكثر فاعلية، ولذلك نجد أنه من األفضل االســـتثمار من 

خالل الصناديق االستثمارية عن االستثمار الفردي.

استثمار جماعي

وبـــدوره، قال محمد حســـن، العضـــو المنتدب لدى شـــركة بلوم 
مصر لالستثمارات، إن صناديق االستثمار تقوم بدور االستثمار 
الجماعـــي حيـــث إن لديهـــا إدارات متخصصـــة فـــي االســـتثمار 

بكافة أشكاله وأنواعه.
ولفـــت إلـــى أن تلـــك الصناديـــق تقـــوم بـــدور مهـــم وكبيـــر فـــي 
األســـواق وخاصة البورصـــات حيث إنها تقوم على االســـتثمار 
بأحجـــام كبيـــرة مما يجعلهـــا تدعم محافظ المســـتثمرين لديها 

بشكل جيد وسط التقلبات التي تمر بها المنطقة.
وأشار إلى أن الصناديق االستثمارية تعتبر هي الخيار األفضل 

لصغار المســـتثمرين حيث إنها تتكون من مجموعة استثمارات 
مختلفـــة يعجـــز عـــن تكوينهـــا صغـــار المســـتثمرين باإلضافـــة 
إلـــى انخفـــاض مخاطـــر األســـهم بالصناديق نتيجـــة للتنوع في 

االستثمارات.
ونـــوه إلـــى أنه وفًقـــا للتعديل فـــي قانون الضرائب في الســـوق 
المصـــري يســـتفيد مســـتثمر الصنـــدوق بإعفـــاء الصناديـــق من 
ضرائب األرباح الرأسمالية وجميع الضرائب المقررة عليها، مما 
يساعد على زيادة في األرباح وتكون الضرائب فقط 5 % على 
العائـــد المحقـــق من أرباح بيـــع وثائق الصناديـــق للعميل والتي 
تعد أقل من ضرائب أرباح االســـتثمارات في البورصة مباشـــرة 

مما يساعد على زيادة حجم الصناديق في الفترة القادمة.
وأكـــد أن صناديـــق االســـتثمار تعد صمـــام األمان للمســـتثمرين 
الراغبيـــن فـــي االســـتثمار فـــي البورصـــة بأقل مخاطـــر لتجنب 

تقلبات األسواق وتدهورها وعدم استقرارها.

ازدهار ونمو

من جانبها، قالت جيهان يعقوب، العضو المنتدب بشركة إيجي 
ترينـــد لتـــداول األوراق المالية، إن االقتصـــاد العالمي والمحلي 
عـــادة مـــا يمر بفتـــرات ازدهار ونمـــو وفترات ركـــود، وكل فترة 
لهـــا طريقـــة االســـتثمار المناســـب لهـــا، وبالتالي المســـتثمر غير 
المتخصـــص ال تتوفـــر لـــه األدوات الالزمـــة الختيار االســـتثمار 

لتحديـــد  المحترفـــة  اإلدارة  دور  يأتـــي  وهنـــا  لـــه،  المناســـب 
االستثمار المناسب والمخاطر المرتبطة به وهي إدارة صناديق 

االستثمار.
وأوضحـــت أننـــا نجد فـــي فترات الركـــود يتجه االســـتثمار إلى 
الشـــهادات والودائـــع وأذون الخزانـــة والســـندات، مشـــيرًا إلـــى 
أنـــه في فتـــرات النمو يكون في صالح االســـتثمار المباشـــر في 
الشركات بما لديها من فرص في تحقيق معدالت ربحية عالية 

وفي وقت آخر يكون في صالح االستثمار في المعادن.
وأكدت أن صناديق االستثمار بما لها من القدرة على التنوع في 
االســـتثمارات وتنوع المخاطر تمثل االختيار األمثل للمستثمر 
غيـــر المتخصص مع تفـــاوت المالءة المالية لديه، مشـــيرًة إلى 
أنـــه حين االتفـــاق مع صندوق اســـتثمار يجب عليـــه  الرد على 
ســـؤالين أولها درجـــة المخاطرة التي يســـتطيع تحملها وثانيها 

دورية العوائد التي يرغب في الحصول عليها.
وأوضحـــت أن صناديـــق االســـتثمار تصنـــف اســـتثماراتها على 
حســـب درجـــة المخاطـــر، فعالـــي المخاطـــر يعنـــي أن يســـتثمر 
بالدرجة األولى باألسهم وهكذا تتدرج، مشيرًا إلى أن صناديق 
االســـتثمار تعمـــل علـــى التـــوازن بيـــن االســـتثمار فـــي األســـهم 
والســـندات. وأكـــدت أن ما يميـــز هذه الصناديق هو االســـترداد 
بـــدون غرامـــات ونوعيـــة العائد ودوريته حيـــث إن هناك العائد 
التراكمـــي ويعتبـــر مناســـبًا لمســـتثمر يخطـــط لســـن المعاش أو 

لتحقيـــق الحريـــة المالية في ســـن معين، مشـــيرًة إلـــى أن هناك 
أيضًا العائد الدوري وذلك لمواجهة تكاليف المعيشة الدورية.

وأشـــارت إلـــى أن ثقافـــة االســـتثمار بصناديـــق االســـتثمار غير 
منتشـــرة بكثافة بين األفـــراد غير المتخصصيـــن، ولذلك يجب 
على مالكي صناديق االستثمار مثل البنوك والشركات الخاصة 
العمـــل على توعيـــة المســـتثمرين وخاصة أن البنـــوك المصرية 

تستحوذ على أكثر من 80 % من الصناديق المتاحة.

األكثر أمانًا

بشـــركة  االســـتثمار  مديـــر  عيـــد،  حســـام  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
إنترناشـــونال للتداول، إن صناديق االســـتثمار تعتبر من أدوات 
االســـتثمار األكثـــر أمانًا في ظـــل التقلبات الحـــادة التي تمر بها 
األســـواق الماليـــة، ومـــن أهـــم مميزاتها أنهـــا أقـــل مخاطرة من 
االســـتثمار المباشر للمستثمرين بســـوق األوراق المالية وتتميز 

أيضًا بالمالءة المالية القوية.
وأوضـــح أن إدارة صناديـــق االســـتثمار تتكـــون مـــن مجموعـــة 
من خبراء ســـوق المال ينتقون األســـهم القيادية والقوية ماليًا 
ويوجهـــون أموال حملة الوثائق الخاصة بالصندوق إليها بوزن 
نسبي محدد من إجمالي أموال الصندوق وبالتالي تكون نتائج 
الصنـــدوق أكثـــر ربحية من القرارات الفرديـــة في ظل التقلبات 

التي تمر بها األسواق المالية حاليًا.
ولفـــت إلى أن صناديق االســـتثمار المغلقة تختلف عن صناديق 
االستثمار المفتوحة، حيث يتم التداول على الصناديق المغلقة 
بحريـــة في أســـواق رأس المال مثـــل البورصـــة المصرية مثلها 

مثل األوراق المالية األخرى.
وأشـــار حســـام عيد إلى أنـــه يوجد باألســـواق الماليـــة صناديق 
مفتوحـــة، بمعنـــى عندمـــا يرغـــب المســـتثمر فـــي بيع أو شـــراء 
وثيقة صندوق االستثمار يتخذ نفس خطوات بيع وشراء بقية 

األوراق المالية.
وتابـــع: “حيـــث يجـــب أن يعطـــي أمـــرًا لشـــركة السمســـرة التي 
يتعامـــل معهـــا لتنفيذ أمـــر الشـــراء أو البيع، ويوجـــد أيضًا نوع 
من أنواع صناديق االســـتثمار وهو الصناديق المغلقة، وتختلف 
عـــن صناديـــق االســـتثمار المفتوحة، حيـــث يتم التـــداول على 
الصناديق المغلقة بحرية في أســـواق رأس المال مثل البورصة 

المصرية مثلها مثل األوراق المالية األخرى”.
وأضـــاف أنه في حالة رغبة المســـتثمر شـــراء وثيقة الصندوق 
يجـــب أن يبحـــث عـــن بائع، أمـــا إذا أراد المســـتثمر بيـــع نصيبه 
مـــن الصنـــدوق يجب أن يبحث عن مشـــتٍر، وهذا يعني أن عدد 
مستثمري الصندوق ال يتغير في حالة بيع أو شراء أعضاء هذا 

الصندوق ألنصبتهم.

معلومات مباشر
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ــا ــر طلًبــــ ــة األكثــــ ــات األكـــاديميـــ ــارة المــؤهـــ ــال والتجــــ ــة وإدارة األعمـــ الهنــدســـ

معظــــــم الشـــركــــــات الخليجيــــــة تبحـــــث عـــــن مهــــــارات تــواصــــــل جيــــــدة باللغتيــــــن

خصوصا لصغار المتداولين باألسواق العربية
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المملكـــة مقـــّر ألكثـــر مـــن 60 مؤسســـة تجاريـــة إيطاليـــة فـــي مختلـــف القطاعـــات

جمعية الصداقة تسعى لشرح البيئة االستثمارية الصديقة لكل األنشطة االقتصادية اإليطالية

حسن عبدالنبي

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة البحرينية اإليطالية، أكرم مكناس، إن التعاون التجاري بين مملكة البحرين 
ا ألكثر من 60 مؤسســة تجارية إيطالية في  والجمهوريــة اإليطاليــة بــدأ منــذ العــام 1973، إذ تعــّد البحرين اليوم مقــرًّ

مختلف القطاعات والتخصصات.

وأكــد مكنــاس فــي لقــاء مع “البــاد االقتصادي” وجود مســاٍع حثيثة لزيــادة التبادل التجــاري بين البحريــن وإيطاليا 
ــا علــى 400 مليون دوالر، ويبلغ إجمالي الصادرات اإليطالية للبحرين 270 مليون دوالر، فيما تصدر  والــذي يزيــد حاليًّ

البحرين إلى روما منتجات قيمتها 150 مليون دوالر.

مواظب منذ 40 سنة 
على زيارة إيطاليا 
لمتابعة نهضتها 

العريقة

الصداقـــة  جمعيـــة  أن  مكنـــاس  وأكـــد 
اإليطاليـــة البحرينية تشـــجع علـــى إعادة 
فتـــح الخط المباشـــر بيـــن المنامة وروما، 
بما من شـــأنه تعزيـــز التجارة والســـياحة 
بيـــن البلديـــن، الســـيما أن إيطاليا هي بلد 
ســـياحي ووجهـــة مفضلة لعـــدد كبير من 
الســـياح البحرينييـــن، فضـــاً عـــن عرض 
الفرص االســـتثمارية والمزايا التنافســـية 
قطاعـــات  فـــي  البحريـــن  توفرهـــا  التـــي 
الخدمـــات الماليـــة والصناعة والســـياحة 

والضيافة وغيرها.
مكنـــاس،  بحســـب  الجمعيـــة،  وتســـعى 
إلى شـــرح البيئـــة االســـتثمارية الصديقة 
لـــكل األنشـــطة االقتصاديـــة التـــي تجـــد 
المثلـــى  البيئـــة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
الســـتثماراتها ومشـــاريعها المختلفة، عبر 
االستفادة من التســـهيات والفرص التي 
توفرهـــا البحرين للمســـتثمرين في جميع 

القطاعات االقتصادية.
وأشـــار مكنـــاس إلى أن جمعيـــة الصداقة 
البحرينيـــة اإليطاليـــة تأسســـت في العام 
2006 علـــى يـــد عدد مـــن الدبلوماســـيين 
ورجال األعمال اإليطاليين والبحرينيين، 
وتهـــدف  ربحيـــة  غيـــر  منظمـــة  وهـــي 
التقـــاء  ونقطـــة  مرجعـــًا  تكـــون  أن  إلـــى 
لمواطنـــي مملكـــة البحريـــن والجمهورية 
اإليطالية المهتمين بالمجـــاالت الثقافية، 
االجتماعيـــة، الســـياحة، الســـفر، التعليم، 
العلوم، الرياضة وكذلك األعمال الخيرية.
وبيـــن مكنـــاس أن المملكـــة تعتبـــر اليـــوم 
مـــن بين أفضل األمثلة في كيفية تعايش 
والتأكيـــد  البحرينييـــن  مـــع  اإليطالييـــن 
علـــى كيف أنه من الســـهل علـــى الطرفين 
العمل معًا بشـــكل فعال، وقد نجحت في 
تنظيـــم الكثير مـــن الفعاليات االجتماعية 

والثقافيـــة وغيرهـــا من البرامج، الســـيما 
أن البحريـــن تحتضن اليوم أكثر من 500 

إيطالي يعملون بوظائف متعددة.
وأضـــاف مكنـــاس “فـــي فبراير مـــن العام 
2018 تشـــرفت باختياري رئيسًا لمجلس 
إدارة هـــذه الجمعيـــة، وإدراكـــي لحجـــم 
الفرص والمكاسب التي يمكن أن تحققها 
تعزيـــز  مـــع  وإيطاليـــا  البحريـــن  مـــن  كل 
التعـــاون بينهمـــا فـــي جميع المســـتويات، 
ونحن في مجلس إدارة جمعية الصداقة 
اإليطاليـــة البحرينيـــة نجتمـــع على محبة 
اآلخـــر، ونؤمـــن بأهمية التقـــارب الثقافي 
والعلمـــي والمعرفـــي واالقتصـــادي، ولقد 
انضـــم للجمعيـــة الكثيـــر مـــن اإليطالييـــن 
المقيمين فـــي البحريـــن، وخصصنا حيًزا 
مـــن جهدنـــا مـــن أجـــل نشـــر تعليـــم اللغة 
إلـــى  إضافـــة  البحريـــن،  فـــي  اإليطاليـــة 
تعريف اإليطاليين باللغة العربية، ونظمنا 
جائحـــة  لكـــن  ونـــدوات،  فعاليـــات  عـــدة 
الجميـــع،  كمـــا فاجـــأت  كورونـــا فاجأتنـــا 
فتوقفت أنشـــطتنا لفترة، وها نحن اليوم 
نخطـــط إلعـــادة الحيوية والنشـــاط لهذه 

الجمعية”.
بـــدور وجهـــود الســـفير  وأشـــاد مكنـــاس 
اإليطالي السابق لدى البحرين دومينيكو 
إطـــار  فـــي  الجمعيـــة  دعـــم  فـــي  بياتـــو 
مـــا قـــام بـــه مـــن جهـــود مـــن أجـــل تعزيز 

العاقـــات بيـــن بـــاده والبحريـــن، وهـــي 
ا الســـفيرة اإليطالية  جهـــود تواصلها حاليًّ
بـــووال امـــادي التـــي لهـــا نشـــاطها الكبيـــر 
في البحريـــن، أما الســـفير البحريني لدى 
رومـــا ناصر محمد البلوشـــي فهو الركيزة 
األساســـية لنا في الجمعية، ونعتز بدعمه 
وحرصـــه على متابعة أعمالنـــا، ونرى فيه 
نعـــم الدبلوماســـي ونعم الرجـــل المتفاني 

في عمله والمخلص لقيادته ووطنه.
وقال: “أنا مواظب منذ نحو 40 سنة على 
زيـــارة إيطاليا في كل عـــام تقريًبا، وأتابع 
عن كثب نهضة هذا البلد األوروبي العريق، 
واســـتمتع فـــي معايشـــة آثارهـــا العريقـــة 
التـــي تبـــدو واضحـــة حتـــى فـــي القـــرى 
الصغيرة، وفي عاقاتها االجتماعية، كما 
أتابع التجربة اإليطالية الثرية في مجال 
تطويـــر القطاعات الصناعية والســـياحية 
والخدميـــة متحديـــة تراكم الديـــن العام، 
بالطعـــام والموضـــة  وإيطاليـــا ال تشـــتهر 
وكرة القدم فحسب، بل بالسياحة وتقنية 

المعلومات والصناعة”.
وأوضـــح مكنـــاس أن إيطاليـــا تعتبر ثاني 
أكبـــر بلـــد صناعـــي فـــي أوروبـــا وخامس 
بلـــد صناعـــي فـــي العالـــم، ويبلـــغ إجمالي 
الفائـــض في الميـــزان التجـــاري 50 مليار 
ـــا ألنهـــا تضم  دوالر، وإيطاليـــا مهمـــة دينيًّ
ـــا لكونهـــا تضـــم  الفاتيـــكان، ومهمـــة عمليًّ

مثـــًا الوكالـــة األوروبيـــة للفضـــاء، فضاً 
عن نشـــاطها القـــوي في مجـــال التقنيات 
المتقدمـــة مثل الذكاء الصناعي وإنترنت 
األشـــياء والحوســـبة الســـحابية واألمـــن 
الســـيبراني وغيرهـــا، كمـــا أن إيطاليا هي 
بوابـــة أوروبا الجنوبية بالنســـبة لمنطقتنا 
العربيـــة، ونحـــن فـــي الجمعيـــة نحـــرص 
علـــى أن تكـــون إيطاليا ضمـــن التحالفات 

التجارية الوطيدة لمملكة البحرين.
وقال مكناس إنه في شهر فبراير من العام 
2020 كان ضمـــن الوفـــد المرافـــق لزيارة 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء للجمهوريـــة اإليطاليـــة، وحرص 
مناســـبة  الزيـــارة  هـــذه  تكـــون  أن  علـــى 
لتعزيـــز التعـــاون بيـــن البحريـــن وإيطاليا 
من خال نشـــاطه ضمن هـــذا الوفد الذي 
ضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، 
وبمـــا يســـهم فـــي خيـــر ورخـــاء وازدهـــار 
أســـهمت  الزيـــارة  أن  مؤكـــدًا  البحريـــن، 
حينهـــا في إعفاء حاملي جوازات الســـفر 
مـــن  والخاصـــة  والخدمـــة  الدبلوماســـية 
التعـــاون  وتعزيـــز  التأشـــيرة،  متطلبـــات 
التجـــاري،  التبـــادل  وزيـــادة  االقتصـــادي 
ودعـــم العاقـــات االســـتثمارية التجارية 
في مجال التصدير، واإلعان عن انطاق 
رحات طيران الخليج إلى ميان، فضاً 

عـــن تنفيـــذ عـــدة مشـــاريع فـــي قطاعات 
النفـــط والغـــاز وصناعـــة البتروكيماويات 
واأللمنيـــوم وغيرها، باإلضافة إلى توقيع 
14 اتفاقيـــة لتعزيـــز الشـــراكة البحرينيـــة 
اإليطاليـــة في مجـــاالت الفضـــاء والنفط 
والبتروكيماويـــات واأللمنيوم والخدمات 
والصحـــة  والتربيـــة  والثقافيـــة  الجويـــة 
وغيرهـــا، الفتًا إلـــى أن قيمـــة االتفاقيات 
بيـــن القطاع الخـــاص البحرينـــي ونظيره 
اإليطالـــي تصـــل إلـــى 330 مليـــون يورو، 
والتي ستشكل دفعة قوية نحو مزيد من 
الفرص االســـتثمارية والتجارية والمالية، 
وتحفيـــز القطاعات غيـــر النفطية والدفع 

بعجلة التنمية االقتصادية في البحرين.
وأضاف: “هناك تعّرفنا على أربع شـــركات 
وبدأنـــا  بأعمالنـــا،  مباشـــرة  عاقـــة  ذات 
كورونـــا  جائحـــة  ولكـــن  معهـــا،  التعامـــل 
أوقفـــت مـــع األســـف هـــذا النشـــاط، لكننا 
اليـــوم نعيـــد تواصلنا مـــع تلك الشـــركات 
إلحيـــاء التعـــاون معهـــم، أو الدخـــول في 
شـــراكات معهم، كما افتتحنـــا نهاية العام 
2019 في الطابق األرضي للمقر الرئيسي 
لمجموعة »بروموِســـِفن« في المحرق مقر 
»مركـــز التصميم اإليطالي )IDH(«، ويمكن 
ألي كان من خال هذا المركز معرفة مدى 
رواج المنتجـــات اإليطاليـــة في البحرين، 

خاصة تلك المتعلقة بمواد البناء”.

14 اتفاقية بـ330 
مليون يورو تشكل 

دفعة قوية للقطاع 
الخاص

150 مليون دوالر 
قيمة الصادرات 
البحرينية لروما

التجربة اإليطالية ثرية 
في تطوير التصنيع 
والسياحة والتقنية 

الحديثة

أكرم مكناس
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هوت من السادس إلى الحادي عشر

“ميتا” تخرج من قائمة أغلى 10 شركات في العالم

فـــي وقـــت تترقب فيه األســـواق رفع أســـعار الفائدة 
فـــي مـــارس المقبـــل، تتواصـــل التصريحـــات الالفتة 
من عدد من رؤســـاء بنوك االحتياطي الفيدرالي في 

بعض مناطق الواليات المتحدة.
كان آخـــر هـــذه التصريحـــات مـــا قالـــه رئيـــس بنـــك 
االحتياطـــي الفيدرالـــي فـــي ســـانت لويـــس، جيمس 
بـــوالرد إن خفض التضخم قـــد يتطلب تجاوز معدل 
الفائـــدة 2 %. فيمـــا قالـــت رئيســـة االحتياطـــي فـــي 

كليفالند، لوريتا ميســـتر إن المركزي يحتاج للتحرك 
بســـرعة لرفـــع أســـعار الفائدة أســـرع ممـــا فعل عقب 
أزمة الكساد الكبير. وكان رئيس الفيدرالي األميركي 
جيروم باول قال إنه يجب رفع ســـعر الفائدة بمقدار 
100 نقطة أســـاس بحلـــول األول من يوليـــو المقبل، 
وأن يبـــدأ خفض الميزانية العمومية في الربع الثاني 
وذلـــك لمواجهـــة ارتفـــاع مســـتويات التضخـــم التي 

وصلت إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا.

تزايد الدعوات األميركية لرفع الفائدة فوق 2 % لكبح التضخم

تراجعت مكانة “ميتا بالتفورمز” في تصنيفات أكبر 10 شـــركات 
مـــن ناحية القيمة الســـوقية فـــي العالم، متأثرة بأســـوأ انخفاض 

شهري في األسهم على اإلطالق.
بعـــد أن كانـــت ســـادس أكبر شـــركة فـــي العالـــم بتقييـــم يتجاوز 
تريليـــون دوالر؛ أغلقـــت الشـــركة األم لـ”فيســـبوك” يوم الخميس 
بقيمة 565 مليار دوالر، لتحتل المرتبة 11 خلف شركة “تينسنت 

هولدينغز”، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ.
وشهدت “ميتا بالتفورمز” التي غّيرت اسمها من “فيسبوك” العام 
الماضـــي كجـــزء من محاولة رئيســـها التنفيذي مـــارك زوكربيرغ 
تحويـــل تركيزهـــا إلـــى تجارب رقميـــة تفاعلية، تدميـــر أكثر من 

500 مليار دوالر من قيمتها السوقية منذ ذروة سبتمبر.
وواصل السهم خســـائره يوم الخميس في أعقاب تقرير األرباح 
الســـيئ الذي كشف عن ركود نمو المســـتخدمين قبل أسبوعين. 
وانخفض الرقم حاليًا بنسبة 46 % عن الرقم القياسي المسجل 

في العام الماضي.
واحتلـــت “تســـال” بقيمتها الســـوقية البالغة 906 مليـــارات دوالر 

مكان “ميتا”، باعتبارها ســـادس أكبر شـــركة بعد عمالقة التجارة 
اإللكترونيـــة “أمـــازون دوت كـــوم”، وتلتهـــا “بيركشـــاير هاثاواي” 
التابعـــة للمليارديـــر وارين بافيت بــــ 700 مليـــار دوالر، وُمصنعة 
الرقائق “إنفيديـــا” بقيمة 613 مليار دوالر. وتتجاوز القيمة التي 
تم القضاء عليها بســـبب عمليات بيع أســـهم “ميتا” ســـقف أسعار 
السوق لجميع الشركات باستثناء ثماني شركات في مؤشر “إس 

أند بي 500”.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

أكدت فعاليات ســـياحية تسجيل إلغاءات 
فـــي حجوزات ســـفر بغرض الســـياحة الى 
أوكرانيا وروسيا بسبب العالقات المتوترة 
بيـــن البلديـــن واحتمال نشـــوب حرب بين 
الطرفيـــن، مع توقعات بأن األمور ســـتعود 
هـــذا  زوال  فـــور  الطبيعـــي  وضعهـــا  إلـــى 
العـــارض، بينمـــا قـــال مراقبون آخـــرون إن 
الحركة السياحية لن تتأثر بشكل كبير بين 

مملكة البحرين وهذين البلدين.
وأوضحـــوا أن تركيا ودول البلقان وتايلند 
حلـــت كوجهـــات بديلة في الوقـــت الحالي 
وخـــالل الفتـــرة المقبلـــة، مشـــيرين إلى أنه 
في العادة خالل شـــهر فبراير ومارس يقل 
الســـفر إلـــى الخـــارج لعدم وجـــود عطالت 
وكذلك لقرب حلول  شهر رمضان المبارك.
فـــي هذا الســـياق، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة “بحرين هوليديز”، محمود الكاظم 
“إن اوكرانيا كانت هذا العام وجهة مفضلة 
للبحرينييـــن واإلخـــوة الســـعوديين نظـــرا 
لعـــدد المـــدن الداخليـــة التـــي يرغـــب فـــي 
زيارتها البحرينيون واألشقاء الخليجيون، 

وكان عليهـــا ضغـــط كبيـــر خـــالل األشـــهر 
الماضية قبل التوتر الحاصل بين البلدين”.
األســـبوعية  “الرحـــالت  الكاظـــم  وأضـــاف 
تكـــون كاملـــة العدد على الطيران المباشـــر 
أوكرانيـــا  إلـــى  الدمـــام  مـــن  أب”  “ســـكاي 
والســـعوديون  البحرينيـــون  يســـتخدمه 
بمعـــدل رحلتيـــن فـــي األســـبوع يحمـــالن 
189 راكبـــا فـــي كل رحلـــة” ، موضحـــا أن 
هناك شـــركات طيران أخرى إلـــى أوكرانيا 

وروسيا ولكن ليست مباشرة.
وقـــال الكاظـــم “منـــذ أســـبوعين اســـتقبلنا 
طلبات كثيرة إللغاء الرحالت مما استدعى 
لتوقيف الرحالت نظرا التجاذب السياسي 
بيـــن الدولتيـــن واوضـــح أن  شـــهر فبرايـــر 
ومـــارس قطاع الســـياحة يكـــون منخفض 

بسبب انتهاء اإلجازات”.
واردف الكاظـــم” الوجهـــات البديلـــة والتي 
ســـيتجه اليهـــا البحرينيـــون هـــي تركيا مع 
تحســـن العالقـــات حديثـــا بيـــن جمهوريـــة 
تركيـــا والمملكة العربية الســـعودية ودولة 
األمـــارات العربيـــة المتحـــدة باإلضافة الى 
الجهـــة  والبوســـنة  وجورجيـــا  أذربيجـــان 
قـــوي  بديـــل  وســـتكون  كثيـــرًا  المطلوبـــة 

تايلند، اوزباكستان”. 
وأشـــار الكاظـــم الـــى أن 60 % من مكاتب 
علـــى  تعتمـــد  البحريـــن  فـــي  الســـفريات 
رحلتـــه  يبـــدأ  الـــذي  الســـعودي  المســـافر 
إلـــى  ليذهـــب  البحريـــن  مـــن  الســـياحية 
الوجهـــات المفضلة لديه وذلك لثقتهم في 
مكاتـــب الســـفريات بالبحريـــن وأســـعارها 

التنافسية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ”فيزيت 
بحرين” الســـياحية، علي أمر هللا “ال تأثير 
مباشـــر على الحركة السياحية في روسيا 

وأوكرانيـــا مـــع عـــدم وجـــود توتـــر يعـــوق 
الحركـــة الســـياحية، مشـــيرا إلى اســـتمرار 

التعاون السياحي األوكراني البحريني”.
ولفـــت أمـــر هللا إلـــى عـــدم وجـــود تأثيـــر 
ملحوظ ومباشـــر على السياحة الخارجية 
مـــن أوكرانيـــا إلى الـــدول األخـــرى، وذلك 
بعـــد التواصـــل مـــع الشـــركات الســـياحية 
األوكرانيـــة. وتوقع أمر هللا، زيادة اإلقبال 
علـــى كل مـــن تركيـــا، أذربيجان، البوســـنة 

والهرسك، في الفترة المقبلة.
في نفس الســـياق، قـــال المديـــر التنفيذي 

لســـفريات دادباي، عدنان عزيز جيليتواال 
الـــى روســـيا  “كانـــت هنـــاك رغبـــة للســـفر 
واوكرانيـــا، وخصوًصا بعـــد مباريات كأس 
العالـــم التـــي أقيمـــت فـــي روســـيا 2018 
وانطبـــاع المســـافرين العائديـــن كان جيد 
مـــن البحريـــن وأعربوا عن رغبتهم للســـفر 
وصربيـــا  جورجيـــا  الـــى  العطـــالت  فـــي 
واوكرنيـــا”، مســـتدركا  لكـــن هـــذه الطفـــرة 
التـــي ظهـــرت حديثـــا تعطلـــت اآلن قليـــالً 
بعضهـــا  وُألغـــي  الحجـــوزات  وانخفضـــت 
بســـبب األوضـــاع السياســـية الحالية بين 

البلدين روسيا وأوكرانيا. 
واوضـــح عدنـــان “أعددنـــا عـــروض ســـفر 
الماضـــي واســـتقبلنا  ينايـــر  )باكـــج( شـــهر 
طلبات فاقت الـ 300 مسافر كانوا راغبين 
فـــي الســـفر الـــى أوكرانيـــا وروســـيا ولكن 
تطـــور األحـــداث السياســـية بيـــن البلدين 
وبيـــان وزارة الخارجية الذي حذر الســـفر 

الى هناك أوقف طلبات السفر”.
وتوقـــع عدنـــان أن تعود األوضاع ســـريعا 
الـــى ســـابق عهدها بعـــد الهـــدوء المرتقب 
بين البلدين نظرا ألن أوكرانيا وروسيا من 

البلدان المفضلة للبحرينيين.

تفاؤل بعودة السياحة لروسيا وأوكرانيا رغم طبول الحرب
باعتبارها أحدث وجهات البحرينيين المفضلة.. خبراء سفر لـ “^”:

كييف

هبة محسن

ترجمة: طارق البحار

“تاتا موتورز” الهندية تدخل بثبات عالم السيارات الكهربائية
علـــى الرغم من حقيقة أن مبيعاتهـــا آخذة في االزدياد، 
الهندية تاتا لصناعة الســـيارات ال تزال تقدم خصومات 
كبيرة ومزايا يمكن أن تصل إلى مجموع 60،000 روبية 
اعتمـــاًدا على الموديل تشـــجيًعا منها لشـــراء ســـياراتها 

.news18.com الجديدة، بحسب موقع
كانـــت األشـــهر القليلـــة الماضية جيدة لتاتـــا موتورز مع 
ارتفاع مبيعات سياراتها وعزمها دخول عالم السيارات 
الكهربائيـــة فـــي ســـياراتها وشـــاحناتها، ففـــي ديســـمبر 
2021، تخطت شركة هيونداي في المركز الثاني، وكان 

شهر يناير 2022 أفضل شهر حتى اآلن للشركة. 
وحققت شـــركة الســـيارات الكبرى ذلك مع استراتيجية 
لتقديـــم خصومـــات ضخمـــة على مجموعة واســـعة من 
الســـيارات فـــي الشـــهر الماضي، على الرغـــم من حقيقة 
أن المبيعـــات آخـــذة فـــي االزديـــاد، تاتـــا ال تـــزال تقـــدم 

خصومات كبيرة ومزايا عديدة.
 ومؤخـــًرا ارتفعـــت أســـهم شـــركة تاتـــا موتـــورز المالكة 
للعالمـــات جاكـــوار والنـــد روڤـــر بنســـبة 20 % تقريًبـــا، 
وقالـــت إنهـــا ستســـتثمر أكثـــر مـــن مليـــاري دوالر فـــي 
أعمالهـــا فـــي مجـــال الســـيارات الكهربائيـــة )EV( علـــى 
 TPG مدى الســـنوات الخمس المقبلة. وأكدت أن شركة
وشـــركة أبوظبي القابضة الحكوميـــة ADQ اتفقتا على 
اســـتثمار حوالـــي مليـــار دوالر لتوســـيع أعمال الشـــركة 
في مجـــال الســـيارات الكهربائية التي ستشـــكل وحدة 
منفصلـــة لها، وســـط شـــركات صناعة الســـيارات عالمية 
مثل جنـــرال موتـــورز وفولكس واجـــن وتويوتا موتور 
تنفق بشـــكل كبير لتسريع اعتماد الســـيارات الكهربائية 

.EV
 وقـــال محللـــو “أمبيـــت كابيتال” في مذكـــرة إن خطوة 
إنشـــاء شـــركة فرعيـــة منفصلـــة لشـــركة EV والحصول 
علـــى تمويـــل مـــن كبـــار ”العبي“ األســـهم الخاصـــة مثل 
TPG من شـــأنها أن تمنح تاتا موتورز إمكانية الوصول 

إلـــى  قـــدرات EV ذات المســـتوى العالمي لزيـــادة صقل 
استراتيجيتها.

وتعتزم الهند أن تشكل السيارات الكهربائية 30 % من 
إجمالـــي مبيعات الســـيارات بحلول عـــام 2030 من أقل 
مـــن 1 % فـــي الوقت الحالـــي للحد مـــن اعتمادها على 
النفط والحد من التلوث. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت 
الحكومـــة العديد من خطط الحوافز، بما في ذلك خطة 

إلنشاء تصنيع محلي للبطاريات.
 وقال محللو إمكاي جلوبال في مذكرة إن االستثمارات 
الكبيـــرة والمزيـــد مـــن خيـــارات المنتجات والسياســـات 
الحكومية المواتية ستسّرع وتيرة اعتماد EV في الهند.

 تاتـــا موتـــورز هي أكبـــر بائـــع للســـيارات الكهربائية في 
 EV الهند مع ســـيارة المرافق الرياضية نيكســـون وتيغر
المدمجة وتخطط إلطـــالق 10 نماذج كهربائية جديدة 
بحلـــول عـــام 2025. بيـــد أن العديـــد من الشـــركات، بما 
فيها شـــركة صناعة الســـيارات الهنديـــة الكبرى ماروتي 

سوزوكي، لم تدخل بعد إلى هذا المجال.
وتأتـــي خطـــوة تاتا أيًضا مع إطالق شـــركة تســـال، أكبر 
شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم، سياراتها 

في الهند.
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