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الصخير- حلبة البحرين الدولية

تألـــق تشـــارلز ليكليـــر تحـــت األضـــواء الليلية حين 
اســـتولى على مركـــز االنطالق األول لســـباق العصر 
الجديـــد ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران 
الخليـــج للفورمـــوال واحـــد 2022 الـــذي انطلـــق في 

حلبـــة البحرين الدوليـــة “موطن رياضة الســـيارات 
في الشرق األوسط” في تمام 6 مساء.

وســـيتمكن ســـائق فريـــق فيـــراري اليـــوم األحد من 
االنطـــالق من المركز األول المكـــون من 57 لفة بعد 
أن ســـجل أفضل وقت بلغ دقيقة واحدة و30.558 
ثانية في الربع الثالث من التصفيات. وتغلب ليكلير 

علـــى بطـــل العالم ماكس فيرســـتابين ســـائق فريق 
ريد بول ريســـنغ، وكانت أفضل لفة لفيرســـتابن في 

1 دقيقة و30.681 ثانية.
وخطـــف الســـائق الســـعودي فهـــد القصيبـــي المركز 
األول للجولـــة الختاميـــة لبطولـــة البورش ســـبرنت 
والـــذي   ،2022 – 2021 لموســـم  األوســـط  الشـــرق 

انطلـــق كســـباق مســـاند لجائـــزة البحريـــن الكبـــرى 
للفورموال 1.

وأعلنـــت حلبـــة البحريـــن الدوليـــة “موطـــن رياضة 
الســـيارات في الشـــرق األوســـط” أمس عن االنتهاء 
من مشـــروع اســـتخدام مصـــادر الطاقـــة المتجددة 
للطاقـــة بعد البدء في المشـــروع العام 2021 لجعل 

ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 
للفورمـــوال واحد 2022 ســـباقا صديقا للبيئة، حيث 
ســـيتّم االعتمـــاد الكلـــي علـــى الطاقـــة البديلـــة عبر 
مصادر الطاقة المســـتدامة لتغّطيـــة كل احتياجات 
الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة  ســـباق  خـــالل  الحلبـــة 

للفورموال 1.

بدء سباق الفورموال 1 باستخدام مصادر الطاقة المتجددة

ليكلير يتألق ويحقق مركـز االنطـالق األول

)17(

سمير ناس يحصد أعلى األصوات

اكتساح تاريخي لـ “تجار 22” في 
انتخابات الغرفة

أســـدل الســـتار أمس علـــى انتخابـــات غرفة 
 )30( للـــدورة  البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة 
باإلعالن عن مشـــاركة 1346 شـــخصا وعدد 
بمجمـــوع  تجاريـــا  ســـجال   3121 ســـجالت 
أصوات بلغ 87.6 ألف صوت، ووصلت نسبة 

المشاركة إلى 9.53 %.

وشهدت العملية االنتخابية، بحسب ناخبين 
ومترشحين لـ “البالد”، انسيابية في التنظيم 
ولـــم تشـــهد أي مخالفات أو مشـــاهد خارجة 

عن المألوف. 
الناخبيـــن وممثلـــي  تركـــزت مطالـــب  فيمـــا 
الشـــارع التجـــاري علـــى أن تكـــون أولويـــات 

مجلـــس اإلدارة الجديـــد بدورتـــه الـ 30 على 
المؤسســـات  دور  بتعزيـــز  أكثـــر  االهتمـــام 
النشـــاط  فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
القطـــاع  فـــي  دورهـــا  وتفعيـــل  االقتصـــادي 
الخـــاص، وإعـــادة النظـــر فـــي الفيـــزا المرنـــة 

المسقطي مصرحا للصحافيين عند إغالق صناديق االقتراعوتعزيز األمن الغذائي وغيرها. )24 - 21(

)11(

قال النائب أحمد الدمستاني 
إن انهيار الســـد في دمستان 
بيـــوت   3 تضـــرر  إلـــى  أدى 
مالصقـــة إلى هـــذا الشـــارع، 
والتي احتاجت إلى 10 - 15 
خزانات ماء لشفط الكميات 
الناتجة عن التسريب، حيث 
قامت وزارة الكهرباء والماء 
األمـــر.  بمتابعـــة  مشـــكورة 
وتابع أن ســـبب انهيار الســـد 
فتـــرة وأخـــرى، يرجـــع  بيـــن 
إلى أن عمليـــة دفنه بطريقة 
غيـــر صحيحـــة، دون مراعاة 
الخاصـــة  الســـالمة  قواعـــد 
بالبناء. وأشار إلى أن الشارع 
قديم جًدا وهو شارع فرعي 
بـــن  زيـــد  مـــن أصـــل شـــارع 
عميرة، وهو ممتد إلى داخل 
القرية، وفي داخله ســـد ماء 
منذ أكثر من 100 ســـنة، وقد 
كان في وقت سابق يمر عبر 

البحر.

الدمستاني: 3 بيوت 
متضررة... ونأمل 

إعادة تعمير الشارع 
بصورة أفضل

250 مبنى تحتوي على 1884 شقة مخصصة لخدمة السكن المؤقت... “اإلسكان”:

طرح جيل جديد من العمارات يتالءم مع حاجات المواطنين
قالـــت وزارة اإلســـكان، ردا على ســـؤال برلماني، إن 
عدد العمارات القديمة التي تستهدفها خطة الوزارة 
للهدم يبلغ 240 عمارة، حيث أصبحت صيانتها غير 
مجديـــة ومكلفـــة.  جاء ذلك رًدا على ســـؤال النائب 
ممـــدوح الصالـــح عـــن عـــدد المبانـــي التـــي تحتوي 
علـــى شـــقق إســـكانية مؤقتـــة فـــي البحرين ســـواء 

كانت مســـكونة أو غير مســـكونة، وعـــن اإلجراءات 
المتبعة بشأن مشروع هدم الشقق السكنية المؤقتة 

القديمة منذ أكثر من 40 سنة.
وأضافت أن عدد العمارات اإلســـكانية التي تمتلكها 
الـــوزارة يبلـــغ 250 مبنـــى إســـكانيا، وتحتـــوي علـــى 
1884 شـــقة مخصصة، لخدمة السكن المؤقت التي 
تمنـــح لـــذوي الدخل المحـــدود. وبينت الـــوزارة أنها 
قامـــت بالبدء بعملية إخالء إلى تلك المباني تمهيًدا 

لهدمهـــا وإعـــادة بنائهـــا، وذلـــك حرًصـــا علـــى توفير 
ســـكن مالئم للمواطنين، ما يتيح طرح جيل جديد 
مـــن العمـــارات الســـكنية التـــي تتالءم مـــع حاجات 

المواطنين.
وأكـــدت الوزارة أنه تم تقديم بدل للمنتفعين مقابل 
اإلخـــالء، تتمثل في صرف مبلغ بدل ســـكن شـــهري 
بقيمـــة 200 دينـــار بحريني لمقدم الطلـــب، لتمكنيه 

)08(من الحصول على سكن مناسب.
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وكيل األمين العام لألمم المتحدة: توثيق تجربة البحرين لتصبح مرجعا دوليا ُيحتذى به
أّكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمـــل رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة 
لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص جمـــال 
البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  أن  العلـــوي، 
علـــى بنـــاء منظومة متكاملـــة لمكافحة 
أفضـــل  وفـــق  باألشـــخاص  االتجـــار 
المعايير الدولية، يأتي في ظل المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيادة عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وتنفيـــذا لتوجيهات جاللته 
أحـــد  اإلنســـان  حقـــوق  مجـــال  بجعـــل 
المحـــاور الرئيســـة في كافـــة المبادرات 
والمشـــاريع الوطنية، والتي تسير وفق 
اســـتراتيجية متكاملة تتبناها الحكومة 
بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.

جـــاء ذلـــك في لقائـــه غادة والـــي وكيل 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة، المديـــر 
التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني 
 ،)UNODC( والجريمـــة  بالمخـــدرات 
فـــي فينيا، لبحث ســـبل تعزيـــز التعاون 
المشـــترك فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان 
والدفـــع بها نحـــو آفاق أرحـــب بما يلّبي 

التطلعات واألهداف المنشودة.
وأوضـــح العلـــوي أن تعزيـــز الجهود في 
مجـــال حقـــوق اإلنســـان مســـتمر نحـــو 
إيجـــاد بيئـــة عمـــل جاذبة وآمنـــة، يمثل 
فيهـــا التعـــاون والتكامـــل بيـــن األجهزة 
الـــوكاالت  مـــع  والشـــراكة  الحكوميـــة 
العالقـــة وضمـــن ســـياق  األمميـــة ذات 
عملهـــا، لضمـــان تمتـــع جميـــع األطـــراف 
بحقوقهـــا، والحد من أوجه االســـتغالل 

كافة.

إلـــى  اللقـــاء  فـــي  الجانبـــان  وتطـــرق 
دور المركـــز اإلقليمـــي للتدريـــب وبنـــاء 
القـــدرات لمكافحة االتجار باألشـــخاص 
وبيـــت  المعرفـــة،  نوافـــذ  مـــن  كنافـــذة 
قـــدرات  ببنـــاء  ُيعنـــى  إقليمـــي  خبـــرة 
اإلقليمـــي  الصعيـــد  علـــى  المتعامليـــن 
أو  باألشـــخاص  االتجـــار  ضحايـــا  مـــع 
الضحايـــا المحتمليـــن، إلـــى جانب دوره 
في إعداد الدراســـات والبحوث العلمية 
بهذا المجـــال، وإعداد وتنفيـــذ وتطوير 
البرامـــج التدريبيـــة المتخصصـــة وفـــق 

رؤية ومنظور إقليمي.
ومن جانبهـــا، أعربت غـــادة والي وكيل 
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة، المديـــر 
المتحـــدة  األمـــم  لمكتـــب  التنفيـــذي 
عـــن  والجريمـــة،  بالمخـــدرات  المعنـــي 
اعتزازها بالشراكة القائمة على التعاون 

الفنـــي والتنســـيق مـــع مملكـــة البحرين 
فـــي مجـــال مكافحـــة جريمـــة االتجـــار 
باألشخاص وأوجه االستغالل كافة في 
بيئة العمل مع ضمان حماية ومســـاعدة 
الضحايـــا، معربـــة أن مـــا بذلتـــه المملكة 
الدولـــي  للمجتمـــع  مـــن جهـــود ُقدمـــت 

عمومـــا، والمنطقـــة العربيـــة خصوصـــا، 
تعـــد تجربة رائـــدة ونموذًجـــا لمنظومة 
ُيحتـــذى بها، لما ترتكـــز عليه من مبادئ 
العمل المشـــترك، وتوفير شـــراكات على 

المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
المتميـــزة  الشـــراكة  والـــي  ثمنـــت  كّمـــا 

المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب  مـــع  القائمـــة 
المعني بالمخدرات والجريمة، في دعم 
برامج المركز من خالل توفير الخبرات 
الفنيـــة واألدوات الالزمة، منوهة بدوره 
المهم على المســـتوى اإلقليمي في نقل 
وتبـــادل الخبـــرات القائمة وفـــق أفضل 
الممارســـات الدوليـــة المتبعـــة، وأهميـــة 
توثيـــق تجربة مملكـــة البحرين لتصبح 
مرجًعـــا دولًيا متاًحا يحتذى به من قبل 
المنظمات والجهات الرسمية والباحثين 

في هذا المجال.
وتطلع الجانبـــان إلى أهمّية تعزيز آفاق 
التعـــاون بيـــن مملكة البحريـــن ومكتب 
بالمخـــدرات  المعنـــي  المتحـــدة  األمـــم 
والجريمـــة من خالل العمل على تطوير 
اآلليـــات واألدوات في مجـــال مكافحة 

االتجار باألشخاص.

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

المنامة - بنا

الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
للشـــؤون الدبلوماســـية، الشـــيخ خالـــد 
خليفـــة،  آل  محمـــد  بـــن  أحمـــد  بـــن 
بمكتبـــه بقصـــر القضيبيـــة أمـــس، وزير 
خارجيـــة جمهورية ســـنغافورة فيفيان 
باالكريشـــنان، والوفد المرافق له خالل 

زيارته المملكة.  
وقـــد رحـــب الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن 
محمد آل خليفة بفيفيان باالكريشنان، 
مشـــيًدا بتميـــز عالقات الصداقـــة التي 
تربـــط بين مملكة البحريـــن وجمهورية 
التعـــاون  يشـــهده  ومـــا  ســـنغافورة، 

الثنائي والعمل المشـــترك بيـــن البلدين 
علـــى  مســـتمر  تقـــدم  مـــن  الصديقيـــن 
المستويات كافة، وبما يجسد تطلعهما 
الدائـــم للمضـــي بكافـــة أوجـــه التعـــاون 
مصالحهمـــا  يعـــزز  بمـــا  أرحـــب  آلفـــاق 

المشتركة. 
مـــن جهته، أعرب فيفيان باالكريشـــنان 
عن اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، مؤكـــدًا حـــرص 
بالده على توطيـــد العالقات مع مملكة 
البحرين في جميع المجاالت، والتشاور 
الدائم فيما يتعلق بالتطورات الدولية. 

المضي بأوجه التعاون مع سنغافورة آلفاق أرحب
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بذكرى االستقالل
بعـــث عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
برقيتـــي تهنئـــة إلى الرئيس قيس ســـعّيد رئيس الجمهورية التونســـية الشـــقيقة؛ 
وذلك بمناســـبة الذكرى الســـنوية االســـتقالل بالده.  وأعرب جاللته وســـموه في 
البرقيتيـــن عـــن أطيب تهانيهم وتمنياتهم له بموفور الصحة والســـعادة ولشـــعب 

الجمهورية التونسية الشقيق تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه برقية تهنئة مماثلة إلى رئيسة الحكومة التونسية نجالء بودن.

المنامة - بنا

800 وظيفة في يوم
لو لم يكن األمر بيدي، ولو لم تتوافر الوطائف أمامي لقلت إنها فرقعة إعالمية، 
ولــو لــم تكــن الجامعــة األهليــة بالتعاون واإلشــراف مــن وزارة العمــل والتنمية 
االجتماعيــة فــي معــرض يــوم المهن الذي شــاركت فيــه 70 شــركة وطنية قبل 
أيــام لقلــت إن الوظائــف مجرد أضغاث أحالم وإن الشــركات تســعى إلى جذب 
االنتباه، لكنها الحقيقة، لكنها الوظائف الـ 800 ولكنها الشركات السبعين، ولكنها 
بعد هذا وذاك الجامعة األهلية التي شرفت بتأسيسها وأرأس مجلس أمنائها.

 مــن هنــا كان البــد لــي أن أصــدق وأن أؤمن بــل وأن أفخر بأن فــي بالدنا تعليم 
يؤهل، واقتصاد يستوعب، وشركات تلبي، ودولة تدعم، هنا يكتمل هرم البناء 
المؤسســي للوطــن المعاصــر، للفــرص الذهبية غيــر الضائعة، لألمــل الكبير الذي 
ينتظــر كل شــاب بعــد أن ينهــي تعليمه الجامعــي بأن تعبه لن يضيــع هدرا، وأن 
ســهر الليالــي لــن يذهــب ســدى، وأن تحويشــة العمــر للعائالت متوســطة الحال 
أو محــدودة الدخــل لــن يخيــب ظنهــا فــي أبنائهــا، وأن هنــاك من يحــرص على 
جعــل المســتقبل أفضــل، وهنــاك مــن يعمــل علــى أن يكــون ألبنائنــا فرصة عمل 
بعــد االنتهــاء مــن الدراســة، وأن هناك مــن الجامعات ما هي جديــرة بأن تؤهل، 
أو أن تبني جيال قادرا على اســتيعاب حاجات ســوق العمل بل واالنضمام إلى 
هذه السوق بكل شجاعة وإقدام وثقة بأن ما تلقاه من علوم في الجامعة، وما 
حصــل عليــه مــن تدريب ومعارف يؤهله لكي يكون قــادرا على التعامل بمهنية 

واحتراف مع أية وظيفة يتم عرضها عليه.
ونحمد هللا ونشكر فضله أننا في الجامعة األهلية وعلى مدار السنوات البعيدة 
الماضيــة نجحنــا مــع هــذا المعــرض، تنظيمًيــا وحضوريــا ومهنًيــا، وجعلنــا منــه 
منصة سنوية لتوظيف خريجينا بل وخريجي الجامعات األخرى تأكيدا لدورنا 
الوطنــي فــي خدمــة المجتمــع ورًدا لفضــل الوطــن علينــا بأنــه هو الــذي وفر لنا 
التشــريعات واللوائح التي تؤهلنا للقيام بأدوارنا الثالثة كجامعات في التعليم 

والبحث العلمي وخدمة المجتمع. 
ولعل حرص الدولة ممثلة في وزير العمل والشــؤون االجتماعية ســعادة السيد 
جميــل حميــدان علــى المشــاركة فــي هــذا المعــرض الســنوي الخــالق، يترجــم 
الشراكة المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما أكده السيد الوزير 

وهو يتفقد المعرض المهني الكبير بالجامعة األهلية يوم الخميس الماضي. 
إن جامعاتنــا الخاصــة يمكــن أن تقــدم للوطــن الكثيــر فيمــا تمتلــك مــن الــرؤى 
واإلمكانات، ما يجعلها قادرة على المساهمة مع الحكومة في عالج العديد من 
مشكالتنا المجتمعية وعلى رأسها مشكلة البطالة، بل وتلك المشكالت الناجمة 
عــن العجــز المزمــن في الموازنات العامة، من حيــث أن تلك الجامعات وعددها 
نحــو 16 جامعــة تســتطيع اجتــذاب آالف الطلبة من الدول الشــقيقة المجاورة، 
فقــط كل مــا نحتــاج إليــه هو تعميــم االعتماد األكاديمــي على الجهــات المعنية 
فــي تلــك الــدول بل وتبــادل ذلك االعتــراف تلقائيا مــن دون تلكــؤ أو انتظار أو 
بيروقراطيــة. إننــا ننتظــر من مســؤولينا الكثير، ألننا نســتطيع أن نحقق لبالدنا 

أكثر، وهللا ولي التوفيق.

د. عبد اهلل الحواج

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

ناصر بن حمد يشيد بعالقات الصداقة مع سنغافورة
تطوير أطر التعاون الثنائي بين البلدين

اســـتقبل ممثل جاللة الملـــك لألعمال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وزير 
خارجية جمهورية سنغافورة فيفيان 
باالكريشنان، والوفد المرافق له خالل 
زيارته للمملكة، بحضور وزير شـــؤون 
الشباب والرياضة أيمن المؤيد ونائب 
للتنســـيق  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار 

والمتابعـــة الشـــيخ خالـــد بـــن علي آل 
خليفة.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة بعالقـــات الصداقة الثنائية 
المتميـــزة التي تربـــط مملكة البحرين 
وجمهورية سنغافورة في تأكيد العمل 
الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك 
الـــذي يشـــهد تقدم ونمو مســـتمر على 

األصعدة كافة، مؤكًدا ســـموه الحرص 
الدائـــم علـــى المضي قدًما فـــي تعزيز 
أوجه التعاون آلفاق واســـعة بما يعزز 

مصالح البلدين الصديقين.
خارجيـــة  وزيـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
شـــكره  عـــن  ســـنغافورة  جمهوريـــة 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  إلـــى  وتقديـــره 
حفـــاوة  علـــى  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 

االستقبال، مشـــيًدا بالمستوى المتميز 
الذي وصلت إليه العالقات بين مملكة 
البحرين وجمهورية سنغافورة بفضل 
حـــرص البلديـــن على تطويـــر مختلف 
يتوفـــر  ومـــا  الثنائـــي  التعـــاون  أطـــر 
فـــرص  مـــن  البلديـــن  بيـــن  للعالقـــات 
ومقومـــات كبيـــرة للمضـــي بهـــا آلفاق 

أرحب على المستويات كافة.

المنامة - بنا

نتطلع لمسارات تعاون جديدة بين البرلمانات العربية
تأصيل التشاور والحوار الفاعل بشأن مختلف القضايا... زينل:

أكدت رئيســـة مجلس النواب رئيســـة 
فوزيـــة  العربـــي  البرلمانـــي  االتحـــاد 
بنـــت عبـــدهللا زينـــل، ضـــرورة إيجـــاد 
مســـارات تعـــاوٍن جديـــدة للبرلمانـــات 
الـــدول  فـــي  التشـــريعية  والمجالـــس 
العربيـــة، واســـتمرار تضافـــر الجهـــود 
الداعمة للمصالح المشـــتركة، مشـــيرة 
إلى أن البرلمانات تعتبر شـــريكًا فاعال 
والبرامـــج  التصـــورات  تشـــكيل  فـــي 
والخطـــط التنمويـــة التـــي تعمل على 
تنفيذهـــا الحكومات، بما يحقق مزيًدا 
من النماء واالزدهار للدول والشعوب 

العربية.
البرلمانـــي  االتحـــاد  رئيســـة  ولفتـــت 
العربي إلى أن مساندة القضايا العربية 
المشـــتركة  المصـــاح  عـــن  والدفـــاع 
يقـــع ضمن أولويـــات عمـــل البرلمانات 
بالمســـتويات  مشـــيدة  العربيـــة، 
المتقدمة من التنســـيق والتعاضد بين 
البرلمانات وتأصيل التشـــاور والحوار 
الفاعل بشـــأن الموضوعات المختلفة، 

خصوًصـــا مـــا ُيطـــرح أمـــام المحافـــل 
البرلمانية الدولية.

رئيســـة  تـــرؤس  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
االتحـــاد  رئيســـة  النـــواب  مجلـــس 
البرلماني العربي، االجتماع التنسيقي 
فـــي  العربيـــة  البرلمانيـــة  للمجموعـــة 
االتحـــاد البرلماني الدولـــي، الذي ُعقد 
بالـــي  جزيـــرة  فـــي  )الســـبت(،  أمـــس 
بجمهورية إندونيسيا الشقيقة، ضمن 
أعمال الجمعية العامة الـ 144 لالتحاد 
واالجتماعـــات  الدولـــي،  البرلمانـــي 
المصاحبة، بحضور دوارتي باتشـــيكو 
الدولـــي،  البرلمانـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
لمملكـــة  البرلمانيـــة  الشـــعبة  ووفـــد 
البحريـــن، الـــذي يضـــم: جمـــال محمد 
فخـــرو النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
ســـلمان  عبدالنبـــي  النائـــب  الشـــورى، 
النائب األول لرئيســـة مجلس النواب، 
جميلـــة علـــي ســـلمان النائـــب الثانـــي 
لرئيس مجلس الشورى، النائب محمد 
لجنـــة  رئيـــس  البوعينيـــن  السيســـي 

الشـــؤون الخارجيـــة والدفـــاع واألمن 
عضـــو  فايـــز  رمـــزي  هالـــة  الوطنـــي، 
مجلس الشورى، النائب محمد عيسى 
العباســـي، النائـــب عبـــدهللا الـــذوادي، 
بونجمـــة  محمـــد  راشـــد  والمستشـــار 
أميـــن عـــام مجلـــس النواب أمين ســـر 

اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
التـــي  التحديـــات  أن  زينـــل  وذكـــرت 
تواجهها الـــدول العربية، والمحاوالت 
المستمرة للمساس بأمنها واستقرارها 

التكاتـــف  تعزيـــز  تتطلـــب  ووحدتهـــا، 
الـــرؤى  وتوحيـــد  المشـــترك  والعمـــل 
والمواقف بيـــن برلماناتها ومجالســـها 

التشريعية.
اجتماعـــات  انتظـــام  أن  ورأت 
مهـــم  دور  لـــه  العربيـــة  المجموعـــة 
ومحـــوري في تعزيز العمـــل البرلماني 
وحـــكام  قـــادة  توجهـــات  لترجمـــة 
وشـــعوب الدول العربية، عبر االرتقاء 
بمســـتوى التواصل والتعاون المستمر 
والتشاور وتبادل الخبرات، والتنسيق 
ذات  والقضايـــا  المســـتجدات  بشـــأن 
االهتمـــام المتبـــادل، مشـــيرة إلـــى أن 
المشـــاركة الفاعلة للبرلمانـــات العربية 
فـــي االجتماعـــات التنســـيقية يثبـــت 
اإليمان الراســـخ بأهمية الدبلوماسية 
الجهـــود  تمثلـــه  ومـــا  البرلمانيـــة، 
البرلمانية من تأثير مميز في مساندة 
الدبلوماســـية الرســـمية القائمـــة علـــى 
والمصيـــر  الموحـــد  العربـــي  العمـــل 

المشترك.

بالي - بنا

فوزية زينل
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افتتـــح الرئيـــس التنفيذي لهيئة البحرين للســـياحة 
والمعارض ناصر قائدي، أمس، الدورة السادسة من 
“مهرجـــان البحرين للطعام” الـــذي تنظمه الهيئة في 
خليـــج البحرين، ويشـــارك فيه أكثر من 120 مطعما 
مـــن أحجـــام ومســـتويات مختلفـــة تقـــدم أصنافـــا 
متنوعة من المأكوالت، ويتضمن برنامجا حافال من 
الفعاليـــات الترفيهية التي تلبي تطلعات المواطنين 
والمقيمين والزوار والسياح، ويستمر حتى 1 أبريل 
المقبل. ويعود “مهرجان البحرين للطعام” هذا العام 
بنســـخة اســـتثنائية من ناحية عدد وتنوع المطاعم 
المشـــاركة، والفعاليـــات المصاحبـــة، ويبرهـــن علـــى 
نجاح هيئة البحرين للسياحة في تطوير الفعاليات 
الســـنوية القائمة وإطالق فعاليـــات جديدة، تنفيذا 
لألهـــداف الطموحة التـــي تضمنتها رؤيـــة البحرين 
الســـياحية 2022 - 2026، والتـــي وضعت ســـياحة 

الترفيه ضمن ركائزها األساس.
وتتضمن فعاليات المهرجان هذا العام “ركن الطبخ” 
بحضور عدد من رواد ورائدات الطبخ “الشيف” في 
البحريـــن، حيث يقومون بتحضيـــر وطهي أصناف 
مختلفـــة من الطعام أمام الجمهور مباشـــرة، وســـط 

أجواء تفاعلية مميزة.
وإضافـــة إلـــى الطعـــام، تزخـــر الـــدورة الحاليـــة من 
هـــذا المهرجـــان بعدد كبير من الفعاليـــات المتنّوعة، 
المهرجـــان  الرائعـــة، حيـــث يســـتضيف  واألنشـــطة 
العـــروض  مـــن  عـــدد  لتقديـــم  بحرينيـــة  مواهـــب 
منطقـــة  تخصيـــص  وجـــرى  والفنيـــة،  الموســـيقية 
ترفيهية جاذبة لزوار المهرجان، ومنطقة مخصصة 
للعـــب لألطفال، ويشـــهد المهرجان أيضا ســـحوبات 
علـــى جوائز بالتعاون مع فنادق ومطاعم في جميع 
أنحـــاء البحرين، وذلك بما يعزز من تكامل التجربة 
التـــي يقدمها هـــذه المهرجان لـــزواره ومرتاديه من 
المواطنيـــن والمقيميـــن والســـياح. ووجهـــت هيئـــة 
البحرين للســـياحة دعوة خاصـــة لزوار البحرين من 
عشاق السيارات متابعي سباق “الفورموال 1” لزيارة 
مهرجـــان البحريـــن للطعـــام، واالســـتمتاع بأجوائه، 
وســـط توقعـــات بـــأن ينعكـــس زيـــادة أعداد ســـياح 
الفورمـــوال الدوليين التي تقارب الـ 50 % هذا العام 
مقارنـــة بعام 2019 إيجابا على عدد زوار المهرجان 

وتحقيق تطلعات المشاركين فيه.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض ناصـــر قائدي إن مهرجـــان الطعام يقدم 
وجهة ســـياحية ترفيهية جاذبـــة للعائالت واألفراد، 
الفتـــا إلـــى أن حـــرص الهيئـــة علـــى تنويـــع عروض 
المهرجـــان مـــن المأكـــوالت والترفيـــه والجوائز إنما 
يرمـــي إلى تشـــجيع الجميع علـــى زيـــارة المهرجان 
لمـــرات عديدة خالل فتـــرة إقامته، ومنحهم فرصة 
تجريـــب جميـــع أو معظـــم المطاعـــم التـــي يضمهـــا 
والمشـــاركة فـــي الفعاليات المختلفة التـــي ينظمها، 
إضافـــة إلـــى جعـــل زيـــارة المهرجـــان ضمـــن أجندة 

الســـياح الوافديـــن للبحريـــن خالل هـــذه الفترة من 
العام.

وأضـــاف فـــي تصريح لـــه على هامـــش االفتتاح أن 
جميـــع المعطيات تبشـــر بنجاح “مهرجـــان البحرين 
للطعام” هذا العام في استقبال عدد كبير من الزوار 
مـــن داخل وخـــارج البحرين، مدعومـــا بعوامل عدة 
مـــن بينهـــا جاذبيـــة المهرجـــان نفســـه، وتزامنـــه مع 
فعاليـــات كبـــرى تســـتضيفها البحريـــن مثـــل ســـباق 
الفورمـــوال 1، منوهـــا بالشـــراكة مع منشـــآت القطاع 
الخاص فـــي تنظيم هذا المهرجـــان، وإخراجه بهذا 
الشـــكل الذي يليق بســـمعته، ومؤكدا دور المهرجان 

أيضا في تنشيط القطاع التجاري في البحرين.
النســـخة  تشـــهد  أن  توقعـــه  عـــن  قائـــدي  وأعـــرب 
الحاليـــة من مهرجان الطعام إقبـــاال كثيفا خصوصا 
مـــن خـــارج البحرين، الفتـــا في هذا الصـــدد إلى أن 
هيئـــة الســـياحة عملت وتعمـــل علـــى التعريف بهذا 
المهرجان على أوسع نطاق ممكن من خالل حملتها 
 What’s on in الترويجيـــة “مـــارس فـــي البحريـــن
March” الراميـــة للتعريـــف محليـــا وإقليميا ودوليا 
ببرنامـــج الفعاليـــات الحافل الذي ستشـــهده مملكة 
البحريـــن خـــالل هـــذا الشـــهر، بمـــا فـــي ذلك ســـباق 
الفورمـــوال 1، ومهرجان “ذهـــب المنامة”، ومهرجان 

الطعـــام، وأســـبوع بريـــف الدولي للقتـــال، وحفالت 
“مهرجـــان  أن  وأضـــاف  وغيرهـــا.  الدانـــة،  مســـرح 
قطـــاع  تعافـــي  حالـــة  يعكـــس  للطعـــام”  البحريـــن 
الســـياحة والضيافة والترفيـــه في البحرين، ويقدم 
نموذجـــا على مرونة وحيويـــة القطاع وقدرته على 
العـــودة لمعـــدالت النمـــو الســـابقة، بـــل وتجاوزهـــا، 
وتعزيز دوره في مقدمـــة القطاعات الواعدة وذات 
األولوية في خطة التعافي االقتصادي التي أعلنت 
عنهـــا الحكومة فـــي نوفمبر الماضـــي، وقدرته على 
خلـــق فرص العمل المجزية للمواطنين والمســـاهمة 

في الناتج المحلي اإلجمالي.

المنامة - بنا

“السياحة” تفتتح “مهرجان الطعام” بمشاركة 120 مطعما
برنامج فعاليات حافل يستمر حتى 1 أبريل
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المحكمة  أن  الــســيــد  ســامــيــة  المحامية  ذكـــرت 
الصغرى الجنائية حكمت ببراءة متهم من إهانة 
ــوزارات، حيث  ــ الـ موظفات عــامــات فــي إحـــدى 
إهانة  جنحة  تهمة  لــه  الــعــامــة  النيابة  أســنــدت 

الموظفات أثناء تأديتهن وظيفتهن.
المتهم  بإنكار  المحامية  ودفعت 

للجريمة المسندة إليه وعدم 
ــبــوت الــجــريــمــة الــمــحــالــة  ث

بكافة  العامة  النيابة  من 
المتهم،  تــجــاه  عناصرها 
ــا دفــــعــــت بـــانـــتـــفـــاء  ــمــ كــ
بركنها  الــجــريــمــة  ــان  أركــ
المادي والمعنوي )القصد 

ــائـــي(، مــؤكــدة  ــنـ الـــجـ
ــود شــكــوك  ــ وجـ

تــــــعــــــتــــــري 
األوراق 

ال  و

دليل إلدانة المتهم في األوراق.
قد  “أنها  حيثيات حكمها  في  المحكمة  وذكــرت 
أحاطت بتفاصيل الدعوى التي قد جاءت خالية 
من أي دليل قاطع على ارتكاب المتهم الواقعة 
سوى ما جاء بأقوال سالفي الذكر بمحاضر جمع 
في  الــعــامــة،  النيابة  وتحقيقات  االســتــدالالت 

حين أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهام”.
أن  المحكمة  وأمــام  بالتحقيقات  وأفــاد   
مجموعة من الرجال كانوا يطرقون باب 
المنزل بغية دخوله، فتوجه الستطالع 
األمر من خالل عدسة الباب السحرية، 
ــال يـــرتـــدون  ــ فــأبــصــرهــم ثــمــانــيــة رجـ
الـــمـــالبـــس الــمــدنــيــة وبـــســـؤالـــهـــم عن 
رجال  من  بأنهم  أفــادوه  هويتهم 
ــوا إبـــراز  ــضـ ــشــرطــة ورفـ ال
هويتهم أو إذن النيابة 
فوجئ  كما  العامة، 
بـــــرؤيـــــة ثــــالث 
ســــــــيــــــــدات 
بــــصــــالــــة 
الشقة 

وبسؤاله عن هوياتهن أجبن أنهن يعملن بمحل 
تجاري ثم أعادوا وأفادوا بأنهن موظفات 

لكنهن رفضن  ــوزارات،  ــ الـ إحـــدى  مــن 
إبراز هوياتهن، ما تسبب في حالة 

ــراد أســرتــه  ــ ذعـــر شـــديـــدة ألفـ
خصوصا أبناءه.

ــــب  ــل وحــــــيــــــنــــــهــــــا طــ
مـــــــــــن الـــــــــرجـــــــــال 
الـــــمـــــتـــــواجـــــديـــــن 
خــلــف بـــابـــا مــنــزلــه 
ــار لــحــيــن  ــظــ ــتــ ــ االن

ارتــداء زي مناسب 
ــه وارتـــــداء زوجــتــه  ل
مـــالبـــس  وأوالده 
الئقة، إال أنه فوجئ 

باب  بكسر  بقيامهم 
إليه  والــدخــول  المنزل 
باالعتداء  أحدهم  وقام 

قاموا  ثــم  بالضرب  عليه 
بالقبض عليه.

قالت  الــحــكــم،  حيثيات  وفــي 
صحة  إلـــى  اطــمــأنــت  إنــهــا  المحكمة 

إلى  ــرب  األقـ أنــهــا  ورأت  المتهم  ــة  روايـ
الصحة، مشككة في صحة راوية المجني 

عليها.

واقعة  “الــبــالد”  لـ  التاجر  محمد  المحامي  استعرض 
هذا  عــن  نتج  وقــد   2012 الــعــام  منذ  مؤلمة  زواج 
الزواج ولدان وبنت، ومنذ أيامه األولى ظهر الزوج 

على حقيقته.
ــدأ مــســلــســل الـــضـــرب والــشــتــم  ــ كــشــر عـــن أنــيــابــه وب
واإلهانات والطعن في الشرف، إذ إن الزوج 
التي  الــزوجــة  حــقــوق  بأبسط  يلتزم  لــم 
فرضها هللا عز وجل وهو شرط لصحة 
لــهــا، حيث  المهر  ــزواج وهــو دفــع  ــ ال
دفع لها جزءا فقط ولطيب قلب 

الزوجة سكتت عن حقها.
لكن بعد أن طفح الكيل بها 
المستمر  الـــضـــرب  جــــراء 
بدآ  الشرف  في  والطعن 
المحاكم  فــي  الــصــراع 
حيث   ،2016 ــام  ــعـ الـ
ــة  ــ ــزوجـ ــ ــت الـ ــهــ ــجــ ــ ات
الشرعي  لطلب حقها 
المحاكم  طــريــق  عــن 
في  تقطعت  أن  بعد 
ــل الــســبــل  وجـــهـــهـــا كــ
دعــوى  أول  ورفــعــت 
تـــطـــالـــب بـــنـــفـــقـــة لــهــا 

ولألوالد.
وحــصــلــت الـــزوجـــة على 
والنفقة،  بالحضانة  حكم 
لقرار  يمتثل  لــم  أيضا  ولكن 
ــنـــع عــــن دفـــع  ــتـ ــمــحــكــمــة وامـ ال
إن  وحيث  ولـــألوالد،  لها  النفقات 
فهي  تعمل،  ومــازالــت  كانت  الــزوجــة 
الــبــيــت واألوالد من  عــلــى  تــصــرف  الــتــي 
اإلنــفــاق  عــن  والـــزوج ممتنع  الــنــواحــي،  جميع 
واألوراق  الـــجـــوازات  تسليم  عــن  ممتنع  وكــذلــك 
الثبوتية لألوالد، مع العلم أنه يوجد حكم بتسليمها 

للزوجة.

 كما اكتشفت الزوجة أن الزوج يتعاطى المخدرات 
المرات  من  مــرة  وحــاول  كذلك  المسكرات  ويشرب 
وطردها  الشرطة  له  واستدعت  القتل،  بغية  خنقها 
بعدها من بيت الزوجية وأخذ جواز سفرها، وليس 
هذا فقط، فقد اكتشفت انه اغتصب الخادمة أيضا 
والشتم  الضرب  مسلسل  امتد  وقد  كذلك،  وضربها 

حتى لألوالد أيضا، حيث لم يسلم من شره أحد.
زواجها  منذ  ين  األمرَّ المسكينة  الزوجة  هذه  عانت 
الشهادة  كانت  للشهادة  أتت  حينما  الــزوج  أم  حتى 
لصالح الزوجة، حيث إن أم الزوج امرأه تقية نقية 
ولم تكذب في شيء حتى لو كان لصالح ابنها، ولكن 

لآلن مازالت الزوجة تعاني من هذا الزواج.
ــر مــا حــصــل بــيــن الــزوجــيــن حينما قـــام الـــزوج  وآخـ
واعتدى  عليها  وهجم  الشارع  في  للزوجة  بالترصد 
عليها بالضرب أمام الناس وفي مكان عام ووثق أحد 

المارة االعتداء بالفيديو.
وقد قدمت الزوجة على إثر هذا االعتداء بالغا في 
مركز الشرطة ليحول للنيابة العام وبعدها للمحكمة 
لــتــصــدر حكمها ضــده  ــعــة  ــراب ال الــجــنــائــيــة  الــصــغــرى 
االعتداء  تهمتي  النفاذ عن  مع  أشهر  ثالث  بالحبس 
وهاتفها  حقيبتها  وسرقة  عليها  المجني  جسم  على 

وتكسيره.
 وعن تفاصيل الدعوى قال المحامي محمد عيسى 
المتهم  بأن  عليها  المجني  عن  وكيالً  بصفته  التاجر 
عليها  المجني  على  بــاالعــتــداء  الــواقــعــة  بليلة  قــام 
مقر  من  بالقرب  العام  الطريق  في  بالضرب  زوجته 
بأن شدها مرات عدة  الناس  عملها وأمام مرأى من 

بقوة من يدها وسرق حقيبة يدها.
وجــود  عليها  المجني  معاينة  بتقرير  ثبت  وحيث 

إصابة في يدها اليسرى )المعصم( وبه احمرار، وقد 
الذي  األول  اإلثبات  لشاهد  المحكمة  استمعت 

شهد بأنه وبتاريخ الواقعة أبصر المتهم وهو 
ويضربها.  بقوة  عليها  المجني  بسحب  يقوم 

وأما الشاهد الثاني، فقد شهد على أنه وبتاريخ 
المجني  يد  بمسك  يقوم  وهو  المتهم  أبصر  الواقعة 

عليها سالفة الذكر.
وقد جاء في حكم المحكمة بأنه لما كان الثابت من 
المحكمة  إليه  تطمئن  ومــا  الجنحة  أوراق  مطالعة 
ثم  ومن  إليه  المسندة  التهمة  اقترف  قد  المتهم  أن 
يتعين إدانته ومعاقبته عمالً بنص المادة 339/1،2 و 
380/3 من قانون العقوبات وإعماالً لنص المادة 256 

من قانون اإلجراءات الجنائية.
وحيث إن الجريمتين قد وقعتا لغرض واحد وكانتا 
المحكمة  فإن  التجزئة،  يقبل  ال  ارتباطًا  مرتبطتين 
بالعقوبة  كــلــهــا جــريــمــة واحــــدة وتــقــضــي  تــعــتــبــرهــا 

إعماالً  ألشدها  لنص المادة 66 من قانون المقررة 
العقوبات.

محمد التاجر

سامية السيد
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عقد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
أمس الســـبت جلســـة مباحثات رســـمية 
مع وزيـــر خارجية جمهورية ســـنغافورة 
يقـــوم  الـــذي  باالكريشـــنان،  فيفيـــان 
بزيـــارة لمملكـــة البحريـــن. وفـــي بدايـــة 
اللقـــاء، رحب وزيـــر الخارجيـــة بفيفيان 
باالكريشنان، مشـــيًدا بعالقات الصداقة 
المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين 
وجمهورية ســـنغافورة، وما تشـــهده من 
تطور ونمو، وحرص مشترك على تعزيز 

التعاون الثنائي في مختلف المجاالت.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة اهتمـــام مملكـــة 
المشـــترك  التعـــاون  بتنميـــة  البحريـــن 
بيـــن البلديـــن إلى آفاق أشـــمل بمـــا يلبي 
التطلعـــات المشـــتركة ويحقـــق المصالح 
المتبادلـــة وعلـــى وجـــه الخصـــوص في 
واالســـتثمارية  االقتصاديـــة  المجـــاالت 
الخدمـــات  وقطاعـــات  والتجاريـــة، 

المتنوعة، وفتح فرص التعاون المشترك 
أمام القطاع الخاص في البلدين.

خارجيـــة  وزيـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
جمهورية سنغافورة عن سعادته بزيارة 
مملكـــة البحريـــن، مشـــيًدا بمـــا قوبـــل به 
من كـــرم الضيافـــة وحفاوة االســـتقبال، 
منوًها بعالقات الصداقة التاريخية التي 
تربـــط بين مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
عقـــود  إلـــى  تمتـــد  والتـــي  ســـنغافورة 

عـــدة مـــن االحتـــرام المتبـــادل والتعاون 
جمهوريـــة  اهتمـــام  مؤكـــًدا  المشـــترك، 
التعـــاون  عالقـــات  بتطويـــر  ســـنغافورة 
الثنائي مع مملكـــة البحرين في مختلف 
المجـــاالت بمـــا يخـــدم مصالـــح البلديـــن 

الصديقين.
عالقـــات  مســـار  الجانبـــان  بحـــث  وقـــد 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  الصداقـــة 
تعزيـــز  وســـبل  الصديقيـــن،  البلديـــن 

المجـــاالت  فـــي  الثنائـــي  التعـــاون 
االقتصادية والتنموية، ومواصلة تفعيل 
مذكـــرات التفاهـــم واالتفاقـــات الموقعة 
بيـــن البلديـــن، والتنســـيق المشـــترك في 
للمصالـــح  خدمـــة  الدوليـــة  المحافـــل 
المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. 
كمـــا بحث الجانبـــان تطـــورات األوضاع 
واالقتصاديـــة  واألمنيـــة  السياســـية 
اإلقليمـــي والدولـــي،  المســـتويين  علـــى 

وانعكاساتها على األمن والسلم الدولي، 
باإلضافـــة إلـــى الموضوعـــات والقضايـــا 

ذات االهتمام المشترك.
الشـــيخ  المباحثـــات،  جلســـة  حضـــر 
آل خليفـــة، وكيـــل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
السياســـية،  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
والســـفيرة منيـــرة بنـــت خليفـــة بن حمد 
ألكاديميـــة  العـــام  المديـــر  خليفـــة،  آل 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة للدراســـات 

حســـن  أروى  والســـفيرة  الدبلوماســـية، 
الســـيد، رئيـــس قطـــاع شـــؤون حقـــوق 
والســـفير  الخارجيـــة،  بـــوزارة  اإلنســـان 
رئيـــس  الظاعـــن،  عبـــدهللا  فاطمـــة 
قطـــاع الشـــؤون األفروآســـيوية بـــوزارة 
الخارجيـــة، والســـفير ونـــغ تشـــاو مينـــغ، 
ســـفير جمهورية ســـنغافورة لدى مملكة 
البحريـــن المقيـــم فـــي الريـــاض، والوفد 

المرافق لوزير الخارجية السنغافوري.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السنغافوري
تفعيل التفاهمات والدفع بالتعاون االقتصادي نحو آفاق أشمل

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعية، جميل حميدان، رئيس 
مجلـــس إدارة نادي الخريجين عبد 
اللطيف الزياني، وبحضور عدد من 
أعضـــاء مجلـــس إدارة النـــادي، في 

مكتبه بالوزارة.
بعـــض  بحـــث  اللقـــاء  تنـــاول  وقـــد 
األمـــور اإلدارية للنادي، حيث اطلع 
عمـــل  علـــى مســـتجدات  حميـــدان 

الجاريـــة  التطويريـــة  المشـــروعات 
الخريجيـــن،  لنـــادي  والمســـتقبلية 
بمـــا في ذلك طـــرح بعـــض البرامج 
واألنشـــطة الموجهـــة لدعـــم النادي 
المجتمعيـــة،  رســـالته  أداء  نحـــو 
وفي مقدمـــة هذه األنشـــطة تنفيذ 
واالجتماعيـــة  الثقافيـــة  البرامـــج 
الثقافيـــة واســـتضافة  والفعاليـــات 

الورش والمؤتمرات.

حميدان يطلع على المشروعات 
المستقبلية لـ “نادي الخريجين”

محارب السرطان “الخيج” يهزمه المرض
جاسم: قاتل آلخر شعلة أمل

انتقـــل الـــى رحمـــة هللا تعالـــى محـــارب الســـرطان حســـن 
الخيج، بعد صراع طويل مع مرض الســـرطان )ســـاركوما( 
والذي يتشـــكل في الجســـم كأنه عضلة، بدون أي مقاومة 
من الجســـم. وكان المذكور رحمه هللا، قد دخل في حملة 
شـــعبية قادهـــا مجموعـــة مـــن أصدقائـــه فـــي )السوشـــال 
ميديـــا( لجمـــع كبير من المبلغ الـــالزم لعالجه في الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة، ولقـــد نجحـــوا فـــي الحملـــة بتعاون 
مـــن المواطنين، وبتجـــاوب كريم من ممثـــل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة والذي كان له عظيم األثر بذلك.
وكتـــب المرحـــوم فـــي آخر )بوســـت( نشـــره على حســـابه 
بتطبيـــق )انســـتغرام( وكان فـــي الخامس مـــن مايو 2021 
“ فـــي آخـــر فترة خطتـــي العالجية تغيـــرت، دخلت عملية 
خزعـــة ألحـــد األورام ولألســـف العملية ما كانـــت ناجحة، 
فالدكتـــور اضطـــر يغيـــر لي العالج بســـبب تطـــور المرض، 
وأيضـــا اصبـــت بمـــرض قصـــور الغـــدة الدرقيـــة  كعـــرض 

جانبي، واتعالج منه حاليا”.
وزاد أن “الخطـــة الحاليـــة هي أني آخذ كيماويا يوميا عن 

طريـــق الحبـــوب، والبحث عـــن تجارب ســـريرية جديدة، 
وانتظار موعد األشعة والفحوصات، الحمد لله”.

وقـــال محارب الســـرطان الســـابق حمود جاســـم لـ”البالد” 
إن المرحـــوم حســـن الخيـــج مـــر بعـــدة أنواع مـــن أمراض 
الســـرطان، علـــى خمس ســـنوات، وبالرغم مـــن ذلك اكمل 
دراســـة البكالوريوس )بولتكينيك البحرين( ولقد تعاونت 
معـــه إدارة الجامعـــة مشـــكورة حتى تخرجه. وأشـــار الى 
أن بدايـــات العالج كانت في تركيا ثم انتقل الى الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة حيث توفي، بســـبب أخذ جرعة من 

العالج االكلينيكي والذي صمم ألجله هو”.
وأضاف جاســـم أنه “جمعتني به محاربة مرض السرطان، 
رأى  واذا  صالبـــة،  إرادة  وذا  قويـــا  وجدتـــه  وكشـــخص 
بصيـــص األمـــل يحارب ألجلـــه، ويحاول قـــدر اإلمكان أن 
يعيـــش حياتـــه رغـــم الظـــروف الصحيـــة التي مـــرت فيه، 
رأيت به الشـــخص الـــذي ال يهزم”. واختتـــم بالقول “حين 
ذهب الى أمريكا كانت نســـبة العـــالج ضئيلة، ولكنه وجد 
أن األمـــل الوحيـــد الـــذي كان باقيـــا لـــه، بعـــد أن انقطعت 

السبل بالمستشفيات التي مر بها”.

حسن الخيج

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

شــارك وكيل الزراعة والثروة البحرية إبراهيم الحواج ممثالً عن مملكة البحرين في 
اجتماع لمنظمة األغذية والزراعة “الفاو” التابعة لألمم المتحدة عقدته في أبوظبي، 
وذلــك حــول التحول األزرق ومســاهمته في مصائد األســماك وتربيــة األحياء المائية 

في مقاومة التغير المناخي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. 

وفي كلمته خالل االجتماع، قال الحواج: 
التعـــاون  مجلـــس  دول  معظـــم  “مثـــل 
الخليجـــي والجزر الصغيرة، تلعب مصايد 
األســـماك دورًا حيوًيـــا للبحرينييـــن، إذ إن 
الســـمك هـــو أحـــد األطبـــاق الرئيســـة على 
المائـــدة البحرينيـــة، ولكـــن فـــي العقديـــن 
الماضييـــن، شـــهدت البحريـــن ارتفاًعا في 
درجـــات حرارة الميـــاه الجويـــة والبحرية 
ممـــا تســـبب فـــي مجموعـــة واســـعة مـــن 
الموائـــل  علـــى  خصوصـــا  التأثيـــرات 

الحساســـة مثل الشعاب المرجانية، ووفًقا 
للدراسات أصبح ابيضاض المرجان حدًثا 
التغذيـــة  تعطيـــل  فـــي  يتســـبب  متكـــرًرا 
والحضانة ومناطق التفريخ لمعظم أنواع 

األسماك المحلية.
وأضاف: يمكن أن يتســـبب عدم اســـتقرار 
الموائـــل البحريـــة فـــي حـــدوث تغيير في 
بنية المجتمع المحلي لألســـماك في المياه 
بـــدأ  الحاضـــر  الوقـــت  وفـــي  اإلقليميـــة، 
المخـــزون الســـمكي المحلي يتأثـــر بزيادة 

في الحيوانات العاشـــبة قصيـــرة العمر أو 
غيرهـــا مـــن أنواع األســـماك ســـريعة النمو 
إذا مـــا قورنت باألســـماك طويلـــة العمر أو 

األسماك آكلة اللحوم، والتي عندما تضاف 
واألنشـــطة  الجائـــر  الصيـــد  أنشـــطة  إلـــى 
البشـــرية األخـــرى ســـتؤدي إلـــى اســـتنفاد 

تهديـــدأ  يشـــكل  ممـــا  المحليـــة  األســـماك 
لمصـــدر البروتيـــن الطبيعـــي الوحيـــد في 
البحرين، مبينًا أن أحد األساليب الناجحة 
للحـــد مـــن هـــذا التدهـــور الحالـــي هو من 
خالل أنشـــطة االســـتزراع الســـمكي ورفع 

القدرة اإلنتاجية الواعدة لهذا القطاع. 
وذكـــر الحواج أن “االعتماد على األســـماك 
غيـــر التجاريـــة كمكـــون رئيـــس فـــي علف 
األسماك المستزرعة لن يكون كافيًا لتلبية 
متطلبات إنتاج تربية األحياء المائية في 
المســـتقبل القريـــب، وســـيكون مـــن المهم 
متابعـــة األنشـــطة البحثيـــة والبحـــث عـــن 

البدائل المحتملة”. 
كمـــا أشـــار إلـــى أن “التقلبات فـــي درجات 
حـــرارة ميـــاه البحر قـــد يؤدي إلـــى تقييد 
األقفـــاص؛  فـــي  األســـماك  إنتـــاج  دورات 

بســـبب عدم قـــدرة األســـماك علـــى تحمل 
درجـــة حـــرارة الصيف التي قـــد تصل إلى 

37 درجة مئوية لفترة طويلة.
ودعـــا وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
إلى “تكاتـــف الجهود اإلقليميـــة والدولية؛ 
للتخفيـــف مـــن تأثيرات تغيـــر المناخ التي 
تؤثـــر علـــى األمـــن الغذائي علـــى الكوكب 

واألجيال المستقبلية”.
وقـــال المنســـق اإلقليمـــي الفرعـــي للفـــاو 
وممثل منظمة األغذية والزراعة في دولة 
اإلمـــارات دينـــو فرانسيســـكوتي موتيس: 
“علـــى الرغـــم مـــن أن األســـماك لديهـــا أقل 
بصمة كربونية بين جميع الســـلع الغذائية، 
إال أن مصائـــد األســـماك وتربيـــة األحيـــاء 
المائيـــة هي فـــي طليعة المتأثريـــن بتغير 

المناخ”.

مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بطليعة المتأثرين... الحواج:

تضافر الجهود لوقف تداعيات تغير المناخ على األمن الغذائي

المنامة - بنا

أعلنـــت جمعيـــة الريادة الشـــبابية إتاحة 
المجال لألفراد والمؤسســـات للمساهمة 
في دعـــم برامج تنمية الموارد البشـــرية 
الشبابية التي تقدمها وتنفذها الجمعية، 
عبـــر خاصيـــة جديـــدة وهي التبـــرع من 

خالل تطبيق )بنفت بي(.
وأكـــدت رئيـــس مجلـــس اإلدارة أميـــرة 
لقائمـــة  الجمعيـــة  انضمـــام  أن  محمـــود 
الجهات التي يمكن التبرع لها عبر تطبيق 
)بنفـــت بي( جـــاء بعد حصـــول الجمعية 
علـــى ترخيص جمـــع المال مـــن الجهات 
المختصـــة في مملكة البحرين، موضحة 

أن خاصيـــة التبـــرع عبـــر تطبيـــق )بنفت 
بـــي( يعـــد خيـــارًا إلكترونيـــًا آمنًا وســـهالً 
من خـــالل الهواتـــف الذكية، وستســـعى 

الجمعيـــة إلـــى اســـتثمار التبرعـــات فـــي 
تخطيـــط وتنفيـــذ العديـــد مـــن البرامـــج 
والفعاليـــات الجديدة والمطـــورة؛ بهدف 
تمكيـــن الشـــباب مـــن ممارســـة دورهـــم 

الريادي في المجتمع.
الجمعيـــة منـــذ  وأوضحـــت محمـــود أن 
تأسيسها سنة 2012 تمكنت من تدريب 
ما يزيـــد عن 4500 شـــاب ومســـاعدتهم 
فـــي تطوير مهاراتهـــم ووضعهم المهني؛ 
لتحقيـــق مســـتقبل أفضـــل، ونعمـــل في 
الفترة المقبلة على اســـتقطاب شـــريحة 
أكبـــر من الشـــباب البحريني؛ لالســـتفادة 

من برامجنا التدريبية المختلفة.

تدريب أكثر من 4500 شاب منذ 2012

“الريادة الشبابية”: إتاحة التبرع عبر “بنفت بي”

أميرة محمود

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

يدشـــن مركز الشـــيخ إبراهيم بن محمد آل خليفـــة للثقافة والبحوث، 
“المنحوتـــة المعلقـــة” من تصميـــم الفنان خالد فرحان، بمناســـبة ذكرى 
العشـــرين عاًما على تأسيس المركز. وتأخذ المنحوتة المعاصرة شكل 
الزهرة باللون األحمر، وسيتم تعليقها بالقرب من مركز الشيخ إبراهيم 
للثقافة والبحوث، وبيت النوخذة، بين المبنى الحديث نســـبًيا ومبنى 
يرتبـــط بقصـــة الماضـــي وحكايـــا اللؤلـــؤ، يكـــون ذلـــك، ضمن الموســـم 
الثقافـــي لمركز الشـــيخ إبراهيم للثقافة والبحـــوث “وقدر المرء ما هو 
رائم”، تزامًنا مع فعاليات ربيع الثقافة في نســـخته الــ16، يوم االثنين 
21 مـــارس الجـــاري، عنـــد الســـاعة الســـابعة مســـاًء، بالقـــرب مـــن بيت 
النوخذة. يذكر أن الفنان خالد فرحان من مواليد المحرق 1977، وبدأ 
بممارســـة النحت بأســـلوب احترافـــي عالي الدقة والجـــودة منذ العام 

1994، وتابع دراسته للفنون الجميلة في مصر العام 1997م.

بمناسبة الذكرى 20 على تأسيس “مركز الشيخ إبراهيم”

تدشين “المنحوتة المعلقة” للفنان خالد فرحان االثنين
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البحرين داعمة لحقوق المرأة على جميع األصعدة
ضرورة حل ملف المعلقات في المحاكم الجعفرية

أكـــد متحدثون في نـــدوة “البالد” حول 
موضـــوع المعلقـــات والحضانـــة، أنهـــم 
يأملـــون فـــي تغيير الوضـــع القائم الذي 
تمـــر بـــه المعلقات فـــي الوقـــت الحالي، 
مؤكدين أن الجهـــات المختصة لها دور 

كبير في تغيير ذلك.
وطالبوا بضرورة أخذ الموضوع بجدية 
أكبر، وتدارســـه؛ حتى تصل النساء إلى 
بـــر األمـــان وتنتهـــي معانتهـــن فـــي هذا 
الملـــف الذي يعـــد من الملفات الشـــائكة 

والمعقدة في مملكة البحرين.
من جهتهـــا، قالت مديـــرة الندوة علياء 
الموســـوي إن النـــدوة تناولـــت الثغرات 
القانونيـــة التي تعانيهـــا المادة )95( في 
الفقـــه الجعفـــري، كمـــا تـــم اســـتعراض 

حـــاالت قائمة لنســـاء معلقـــات تختلف 
قصصهن ومعاناتهن الشـــخصية، حيث 
تم التطرق إلى موضوع البعد النفســـي 

واالجتماعـــي علـــى األســـرة والمجتمـــع 
جـــراء هذه المشـــكلة.  وأضافت أنه تم 
الحديث عن حقوق المهجورات شرعًيا 

وقانونًيـــا، وإعـــادة النظـــر فـــي قضايـــا 
المعلقات العنفات جسدًيا ونفسيا.

وبيـــن المتحدثـــون أن مملكـــة البحرين 
ســـباقة في مجـــال تعزيز المـــرأة محلًيا 
ودولًيـــا، وهـــذا مـــا تشـــهده اإلنجـــازات 
الذهبيـــة والمناصب القيادية والريادية 
التي تبوأتها خالل الســـنوات الماضية، 
وذلـــك بتوجيهـــات ســـامية مـــن قرينـــة 
عاهـــل البـــالد رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وأجمعـــوا على أن المجلـــس يقدم كافة 
أنـــواع الدعم والتســـهيل لقضايا المرأة، 
فال أحد يخفى عليه دوره منذ تأسيسه 
إلـــى اآلن، فهو يتعتبـــر حصانة حقيقية 

للمرأة البحرينية.

الزميلة علياء الموسوي 

قالـــت رئيـــس لجنـــة الخدمـــات واللجنـــة 
البرلمانيـــة الدائمـــة للمـــرأة والطفـــل فـــي 
مجلـــس النواب معصومـــة عبدالرحيم إنه 
تـــم التواصل مع النســـاء المعلقات بشـــكل 
والحديـــث  بالحضـــور  ســـواء  شـــخصي، 
معهـــن، أو عـــن طريق المكالمـــات الهاتفية 
التواصـــل  أو حتـــى عـــن طريـــق وســـائل 

االجتماعي.
قـــراءة  خـــالل  مـــن  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 
التعليقـــات المكتوبـــة، ســـواء كانـــت مـــن 
ال  أنهـــن  وجـــدت  أهاليهـــن،  أو  المعلقـــات 
أو  الدعـــم  مـــن  نـــوع  أي  علـــى  يحصلـــن 
العـــالوات الحكومية، مثل بدل اإلســـكان، 

وعالوة الغالء وعالوة اللحوم. 
ولفتـــت إلـــى أن المعلقـــات طالبـــن بإيقاف 
الذيـــن  األزواج  عـــن  والعـــالوات  الدعـــم 
يعلقـــون زوجاتهـــم فـــي المحاكم، بســـبب 
اســـتفادتهم من المبالغ المالية الناتجة عن 

ذلـــك، ففي المقابل نحن ال تحصل المعلقة 
على دينار واحد من هذه العالوات.

فـــي  الرجـــل  شـــهامة  عـــن  وتســـاءلت 
مجتمعنا، فكيف يســـمح لنفســـه أن تكون 
أم أطفالـــه بـــال مصـــرف وال مأكل، بســـبب 
قضيـــة في المحكمـــة، على الرغـــم من أن 

جميع العالوات كما نعرف من الحكومة.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا وصلتهـــا فـــي اآلونـــة 
األمهـــات  أحـــد  مـــن  شـــكوى  األخيـــرة، 
المعلقات وهـــي حامل، حيث طلب الزوج 
6000 دينار، كشرط للطالق، باإلضافة إلى 

التخلي عن الطفل والتنازل عن السكن.
طفلتهـــا  ولـــدت  قـــد  األم  أن  وأضافـــت 
وأصبحـــت ذات 3 شـــهور، ومـــا زال الزوج 
مصـــرا على تلـــك الشـــروط، حيث حكمت 
لـــه المحكمة أن تكـــون الطفلة معه لمدة 9 
ســـاعات يومًيا بعيًدا عن األم، والمؤســـف 

فعاًل هو وضع الطفلة.
أخـــرى  شـــابة  معلقـــة  هنـــاك  أن  وذكـــرت 
أخبرتهـــا أن زوجهـــا ال يســـتطيع أن يقـــوم 

بواجباته الزوجية، بســـبب مرض السكري 
الـــذي يؤثر عليه فطلبـــت الطالق، ما جعل 
القاضـــي يصدر أمرا لمعاينـــة الزوج طبًيا، 
لكنـــه لألســـف يماطـــل باســـتمرار، وحيـــن 
توفـــي والدها، طلب منهـــا “مبلغا وقدره”، 
ليتـــم الخلـــع، وهو أمر غيـــر صحيح، لعدم 

تحقق شرط المعاشرة الزوجية.
وأكـــدت أن القضيـــة بـــدأت عندما ســـمعنا 
عـــن المعلقات الالتـــي يعانين من موضوع 
الطالق الذي يســـتمر إلى ســـنوات طويلة، 
بدل أن يكون محصورا في شهور أو سنة 
كحـــد أقصى وهو أمر غير مقبول، وأطلق 
اسم المعلقات لســـبب تعليق هذه القضايا 
مـــن 10 ســـنوات حتى 15 ســـنة في بعض 

الحاالت.
وذكـــرت أن عـــدد المعلقات وصـــل إلى 88 
معلقـــة حســـب القائمـــة التـــي وصلتها من 
مركـــز التفوق األســـري االستشـــاري، وهذا 
الرقم ليـــس بالقليل، لذا نحـــن نحتاج إلى 
وقفـــة جريئة وتصحيح لألمـــر، من جميع 

الجهات المعنية.
ولفتـــت إلـــى أن هنـــاك فتيـــات صغيـــرات 
عزفـــن عـــن اإلقبـــال علـــى الزواج، بســـبب 
القصـــص التـــي وصلـــت إلـــى مســـامعهن، 
وهـــذا أمر خطير، فيجب تدارك األمر قبل 
حـــدوث مشـــكالت ال نســـتطيع حلهـــا فيما 

بعد.

ولفتـــت إلـــى أنهـــا كتبـــت خطابـــا رســـميا 
بتاريـــخ 5 أكتوبـــر 2021 إلـــى وزير العدل 
والشـــؤون اإلسالمية الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة، طلبت مـــن خالله أمرين وهما: 
حصـــول المعلقات على الدعـــم الحكومي، 
مـــن العـــالوات بشـــكل مباشـــر عـــن طريق 
الحساب المصرفي، كما طالبت برد اعتبار 

عن الســـنوات الماضية.  وأكدت أن الوزير 
في اجتماع خاص، تجاوب بشكل إيجابي 
عن الموضوع، وبين لها أن هناك مباحثات 

قائمة عن ذلك مع الجهات المعنية.
وأوضحـــت أنـــه بعـــد مباحثات وجلســـات 
عـــدة مـــع المستشـــاريين القانونين بشـــأن 
المـــواد القانونيـــة، تـــم عرض المـــادة )95( 
من قانون رقم 19 لســـنة 2017، ووجد أن 
هناك شـــيئا بســـيطا، لكنه جحيم بالنســـبة 
إلـــى أخواتنـــا المعلقـــات، وهـــو فـــي البنـــد 
الثانـــي، فوفًقـــا للفقـــه الجعفـــري للزوجـــة 
حـــق فـــي إنهاء عقـــد الـــزواج بالخلع ببذل 
منهـــا ورضا من الـــزوج. وبينت أن الرضى 
المقصود فيه هنا الرضى التام، وفي حال 
عـــدم رضـــاه، فهـــل يعنـــي أن تظـــل المرأة 
البحرينيـــة معلقـــة لســـنوات دون وجـــود 
حل؟ وأشـــارت إلى أنها أرسلت خطابا إلى 
قرينـــة عاهـــل البـــالد فـــي مجلـــس النواب 
بتاريـــخ 21 ســـبتمبر فـــي 2021م بقانـــون 

بتعديل هذه المادة.

معلقات يطالبن بإيقاف العالوات الحكومية عن أزواجهن
معصومة: فتيات صغيرات يعزفن عن الزواج بسبب القصص المؤلمة

معصومة عبدالرحيم

قالـــت المحاميـــة فاطمـــة رجـــب إن أســـوأ 
الحاالت التي تمر عليها هي عندما تشتكي 
الزوجـــة مـــن وقوع الضرر النفســـي عليها، 
وهذا شـــيء صعـــب إثباته فـــي المحكمة، 
وهنـــا تلجأ إلى قـــرار الخلع الذي يشـــترط 
الرضا من الـــزوج والبذل من الزوجة على 

أن يوافق عليه الزوج.
وأكـــدت أنها تصلهـــا قضايا تتعـــرض فيها 
نساء إلى االبتزاز والعنف، والمساواة على 
حضانة األطفال حتى ال يقوم الزوج بدفع 
نفقـــات الســـكن واألطفـــال، كمـــا يشـــترط 
تنازلهـــا عـــن كل حقوقهـــا مقابـــل حصولها 

على الطالق.
التـــي  الحقيقيـــة  المشـــكلة  أن  وأضافـــت 
تواجـــه الزوجة في أروقـــة المحاكم اليوم 

هـــي عندمـــا يرفض الـــزوج بكل الوســـائل 
والطرق تطليقها، لما يشـــرطه القانون من 
رضـــاه التام عـــن الطالق، وليـــس للقاضي 
الحق في إنهاء النزاع وال الحكم في هذه 

الدعوى.
وبينـــت أن الحـــل الوحيـــد هـــو أن يأتـــي 
الـــزوج ويعبـــر عـــن أســـفه، مقابـــل أن يتم 
دفـــع مبلغ معيـــن، يطلبه هـــو، عندها تقوم 

الزوجة بدفع المبلغ المتفق عليه بينهما.
وأوضحـــت أنـــه حتـــى ولـــو كان الســـبب 
الوحيـــد إلصـــرار الزوجـــة علـــى الخلع هو 
الكراهيـــة، وعـــدم قدرتهـــا علـــى مواصلـــة 
حياتها مع الزوجة، وخوًفا من عدم إقامة 
حـــدود هللا، فـــإن المحكمـــة ترفـــض رفًضا 
قاطًعـــا تطليقهـــا منـــه، إال باشـــتراط البذل 
وهـــو المبلـــغ الـــذي يطلبـــه الـــزوج مقابـــل 

الخلع.

وبينـــت أن جملـــة مـــن النســـاء المعلقـــات 
يشتكين من التعنيف الجسدي من الزوج، 
تفصيلـــي  كتقريـــر  الدليـــل  طلـــب  وعنـــد 
بوقوع الحادث من مركز الشـــرطة، تكون 
اإلجابـــة بالنفـــي، وهنـــا المحكمـــة ترفـــض 
اتخـــاذ أي إجراء دون وجـــود دليل مثبت 

لديهم.

وأضافـــت أنه في حال وجود دليل جنائي 
يثبـــت الضرر الجســـدي، فـــإن القاضي هنا 
يملـــك ســـلطة تقديريـــة فـــي الحكـــم على 
القضية، فإذا كان الحكم درجة أولى، فإنه 
ال يطلـــق، إال إذا كان حكًما نهائًيا، ما يعني 
أنه تم تأييد االســـتئناف من قبل المحاكم 

الجنائية.

وقالـــت إن العديـــد مـــن قضايـــا مـــوكالت، 
تتم معالجتهن في البداية بشـــكل خاطئ، 
بســـبب جهلـــن بكتابة باألســـباب والالئحة 
تكـــون  فغالبيتهـــا  حقهـــن،  تضمـــن  التـــي 
خاطئـــة أو مضمـــون القضايـــا التي رفعت 

ضدها أيًضا غير صحيحة.
وتابعت أنها وصلت إليها قضية من موكلة 
معلقـــة منذ 3 ســـنوات، وعند فتـــح الملف 
معهـــا وجـــدت أنهـــا مـــن بدايـــة إجـــراءات 
الطـــالق إلى لحظة وصـــول ملفها، لم تكن 
الخطـــوات التـــي اتخذتها ســـليمة، كمثال 
أنهـــا مـــن المفتـــرض أن تقوم برفـــع قضية 
ضـــرر لعـــدم اإلنفـــاق، لكنها رفعـــت قضية 

ضرر إلى سبب آخر.
وبينت أن هذه اإلجراءات الخاطئة كفيلة 
بتأخيـــر إجراءات الطالق، ما يســـاهم في 
تعقد القضية، وتأخر معالجتها واإلســـراع 

فـــي حلهـــا، ما يـــؤدي إلى أن تكـــون المرأة 
حينها معلقة لسنوات.

وأشـــارت إلـــى أن المـــادة )2( مـــن قانـــون 
األســـرة، تنص على أن هـــذه المادة ال يتم 
تعديلها إال من بعد موافقة لجنة قبل ذوي 
االختصاص الشـــرعي من القضاة وفقهاء 
الشريعة اإلســـالمية المختصين في الفقه 
الســـني والجعفري، على أن يكون نصفهم 
قضـــاة مـــن المحاكـــم الشـــرعية، ويصـــدر 

بتشكليها أمر ملكي.
وأشـــارت إلـــى أنـــه في حـــال تعقـــد الملف 
فإنهـــا  معلقـــة،  امـــرأة  أي  إلـــى  بالنســـبة 
يمكنهـــا الرجـــوع إلـــى الجهـــات المختصة 
مثـــل المجلس األعلـــى للمـــرأة، والمجلس 
األعلـــى القضـــاء، ووزير العدل والشـــؤون 

اإلسالمية واألوقاف.

رجب: الضرر النفسي أسوأ ما يمكن إثباته
المشكلة الحقيقية في أروقة المحاكم عندما يرفض الزوج الطالق بكل الوسائل

^قالـــت رئيـــس لجنـــة تعديـــل قانون األســـرة 
ووثيقة عقد الزواج في االتحاد النسائي البحريني 
فوزية ربيعة إن ســـبب مشـــكلة المعلقات تكمن في 
المادة )95( من قانون األسرة، والتي يجب تغييرها 
كلًيا، مشـــيرة إلى أننا نطمح في االتحاد إلى إصدار 
قانـــون أســـرة موحـــد ومدني، بعيًدا عـــن أي فقه أو 
مذهـــب، ليجمـــع البحرينييـــن تحـــت مظلـــة قانـــون 

واحد على اختالف مذاهبهم وطوائفهم.
وأضافت، بالرجوع إلى قانون األســـرة لسنة 2017، 
وجدنا أن هناك خلال كبيرا في هذا القانون بشهادة 
المحاميـــن والمختصيـــن في المجـــال القانوني عند 

تطبيقه في المحاكم.
وأشـــارت إلـــى أنـــه يتـــم حالًيا فـــي االتحاد دراســـة 

تعديل قانون األســـرة عموما، وخـــالل مدة تتراوح 
بيـــن الشـــهرين إلـــى الثالثـــة أشـــهر، ســـيتم االنتهاء 
مـــن جميـــع التعديـــالت واالقتراحـــات بشـــأن ذلك، 
مردفًة أنه ســـيتم إحالة المراجعات إلى وزير العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف، وكذلك الســـلطة 
التشريعية، والجهات المعنية بذلك.  وبينت أنه مع 
إصدار أي قانون، نقوم في االتحاد إلى اختباره في 
المحاكـــم؛ لتبيـــان مواضع النقـــص والخلل فيه عند 

تطبيقه.
وأوضحـــت، حيـــن تطالـــب الحـــركات النســـوية في 
البحريـــن، بتصحيح وضع قانـــون أو إصدار قانون، 
معنـــى ذلك أن هناك خلال يجب تصحيحه من أجل 

حماية حقوق النساء في المجتمع.

وأكـــدت أن دور الحـــركات النســـوية فـــي البحرين، 
بـــدأ منـــذ مناداتها إليجـــاد قانون أحوال شـــخصية 
منـــذ الثمانيـــات، وتـــم إصـــدار القانـــون فـــي 2017، 
وهو قانون األسرة الموحد، الذي يهدف إلى حماية 

األسرة ككل، من أم وأب وأطفال.
ونوهـــت إلـــى أن دور االتحاد هو اختبـــار ومراجعة 
والقوانيـــن؛  الداعمـــة  والبرامـــج  اإلســـتراتيجيات 
لتغييـــر هذا القانـــون، حيث يحتاج ذلـــك إلى إرادة 
التغيـــرات  هـــذه  لدعـــم  الحكومـــة؛  مـــن  سياســـية 
وحمايـــة حقـــوق األســـرة، شـــاكرًة صحيفـــة “البالد” 
على االســـتضافة، وتســـليط الضـــوء على مثل هذه 
القضايـــا التـــي تســـاهم فـــي حمايـــة حقـــوق المرأة 

واألسرة ككل.

المادة 95 هي المشكلة ونطمح إلصدار قانون موحد لألسرة
تصحيح األوضاع يصب في حماية حقوق النساء ... ربيعة:

فوزية ربيعة

علياء الموسوي

علياء الموسوي

علياء الموسوي
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عمر العيد

قالت مديرة مركز التفوق األسري االستشاري للتنمية مريم الرويعي، إن المناشدة التي تم رفعها إلى الجهات المختصة متمثلة في المجلس األعلى للمرأة و 
وزارة العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف، احتوت على 88 اســم امرأة بحرينية معلقة، لكن العدد يفوق 100، معللة الســبب بأن كثيرا من النســوة سحبن 

أسماءهن لخوفهن من المجتمع وضغط أسرهن، وما قد يتعرضن له من تصرفات وأمور مجتمعية، قد تسبب لهن مشاكل أكبر، وأكثر حدة وخطورة.

االتصـــاالت  مـــن  تلقـــت مجموعـــة  أنهـــا  وأضافـــت 
مـــن أزواج بعـــض النســـاء المعلقـــات، الذيـــن قامـــوا 
بتهديدها بالشـــكوى في مركز الشـــرطة، لما ســـببته 
الحملـــة مـــن إثـــارة، كتحريـــض النســـاء علـــى عـــدم 

إطاعة الزوج وتجاوز شروطه.
وأشـــارت إلـــى أن موضـــوع الحضانة هـــو موضوع 
مهم جًدا للنســـاء المعلقـــات، فعندما يطلبن الطالق 
بســـبب الضرر، فإنه يتم رفضه حتى ولو لجأن إلى 
عـــرض مجموعة من المســـتندات التـــي تثبت ذلك، 
ســـواء أكان هناك حكـــم جنائي أو وجود تقارير من 

مركز الشرطة، فإن األمر سيان.
ولفتـــت إلـــى أنه يتم اشـــتراط وجود شـــهود عيان، 
ونحن نعـــرف جيًدا أن الفضاء واألجواء األســـرية، 
هـــي أجواء خاصة، فيســـتحال تواجد شـــهود بمثل 

هذه القضايا.
ونوهـــت بأن نســـاء كثيـــرات منهـــن محرومات من 
رؤيـــة أبنائهن منذ فترة تتراوح بين 3 - 4 ســـنوات، 
وهـــذا ليـــس أمـــر طبيعـــي، وضـــد ممارســـة فطـــرة 

األمومة.
النســـاء يطالبـــن برفـــع ســـن  وأضافـــت أن هـــؤالء 
التخيير كذلك، فوفًقا للفقه الجعفري فإن الحضانة 
7 ســـنوات إلى األنثى والذكر أي يستطيع األب أخذ 
أبناءه في هذا الســـن، بينما يبدأ سن التخيير للفتاة 

9 سنوات، 15 سنة للصبي.
وبينت أن في الفقه السني يبدأ سن التخيير للفتاة 
في عمر 17 سنة، و 15 سنة للصبي، وهو ما تتمناه 
النســـاء فـــي الفقه الجعفري، بســـبب مـــا تتعرض له 
الفتيـــات من مضايقـــات وترهيب، وهذا ما تحدثت 

عنه أمهاتهن شخصًيا.
وأكـــدت أن هدف هذ الحملة هو تعديل المادة )81( 
مـــن قانون األســـرة الموحد، حيث تشـــترط موافقة 
الـــزوج علـــى العـــوض، ليصبح على الزوجـــة القبول 
بالمبلـــغ الـــذي يضعـــه الـــزوج مقابل الحصـــول على 

حريتها.
ولفتت إلـــى أن المادة )98( وفقا للفقه الجعفري أنه 
يحـــق للزوج تطليق نفســـه بإرادته، كمـــا ضمن حق 

الزوجـــة في طلـــب الخلع، لكن المشـــكلة هنا أن في 
كثير مـــن الحاالت يتجاوز مبلغ البذل، مقدار المهر، 
وهـــو ماهـــو حاصل ومـــا أدى إلى حدوث المشـــاكل 

إلى النساء المعلقات.
وأشارت إلى أن الفقه ليس نصا مقدسا، فهو اجتهاد 
علـــى مر العصور، واالجتهاد يجب أن يواكب تطور 
الحياة ومشاكل المجتمع، وأن مدارس الفقه كثيرة 

ومصادرها كثيرة، وتحل اإلشكال الموجود.
وأكـــدت أن مقاصـــد الشـــريعة تهـــدف إلـــى ســـعادة 
البشـــر على امتداد الزمن، فيســـتحيل أن تؤدي إلى 
األوضاع الإلنسانية سيئة، مثل الحرمان والتعنيف 
النفســـي والبؤس التي تعاني منه النساء واألطفال 

في موضوع المعلقات.
وذكرت أنه تم عقد مجموعة من الجلســـات وصلت 
إلـــى الخمـــس، من أجل مناقشـــة قانون األســـرة مع 
مجموعـــة مـــن المحاميـــن والمختصيـــن القانونين، 
ليتم رفعه إلى االتحاد النسائي البحريني فيما بعد.
ونوهت بأن الحملة تركز على هذه المواد القانونية 

التي تخص قضية المعلقات، والتي تعد قضية غير 
إنسانية، فقد تجاوزت الحد، فقصص المعاناة التي 
تصلنا متشعبة ومليئة باأللم والتعب، على اختالف 
ظروفهـــن، مثل اإلعاقة الجســـدية، وقلة مدخولهن 

المادي، وكذلك العنف األسري الذي يالحقهن.
وتابعـــت أن الحملـــة أبـــرزت هـــذه المشـــكلة بشـــكل 
تفصيلي، مـــن خالل حديث كثيـــرات عن معاناتهن 
ومشـــاكلهن وما يتعرضن له، طوال هذه الســـنوات، 
دون وجـــود حـــل حقيقـــي ينصفهـــن، حيـــث قامت 
الكثيـــرات باالتصال والتواصل بعد انطالق الحملة، 

وطلب ذكر قصصهن ومعاناتهن الشخصية.
وذكـــرت أن أحد األزواج قال إنه تعرض للســـخرية 
مـــن قبل أقرانـــه وجيرانه فـــي الحي الـــذي يقطنه، 
التواصـــل  وســـائل  فـــي  زوجتـــه  ظهـــور  بســـبب 
االجتماعـــي، فقال معلقا، من المحال أن أطلقها، بل 

يجب أن تظل تحت سلطتي طوال الحياة.
وتمنت أن يكون هناك تحرك جدي من قبل الجهات 
الحكوميـــة، إلنصـــاف هؤالء النســـاء الالتي يعتبرن 
مواطنات ومن حقهن العيش باستقرار وأمان، فهن 
في نظـــر الفقه، ناشـــزات ومحرومات من ممارســـة 
حياتهن بشـــكل ســـليم، فتجمعت أســـباب الحرمان 

والبؤس عليهن.
عبدالرحيـــم،  النائبـــة معصومـــة  بالشـــكر  وخصـــت 

لمساندتها الكبيرة وتعاونها الفعال، وجاهزيتها على 
الـــدوام للمســـاعدة في رفع معانـــاة المعلقات، حيث 
قامـــت بطرح الموضوع بشـــكل جـــدي، في مجلس 
النواب، لما له من أهمية وتأثير، ونحن نعرف جيًدا 

أن التعديل لن يتم إال عن طريق المجلس.
وبينـــت أن هنـــاك تعاونا ملموســـا مع نـــواب آخرين، 
وذلـــك عن طريق المناشـــدات التـــي توجهنا بها إلى 
قرينـــة عاهل البالد رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة، وكذلـــك إلـــى وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف، حيـــث وقفـــت وقفـــة جادة 
وطلبت منا إرســـال نســـخ لهـــا، لرفعها إلـــى الجهات 
بشـــكل  معهـــم  الموضـــوع  ومتابعـــة  المختصـــة، 

شخصي.
وذكـــرت أن الحملـــة أطلقـــت في بداية ســـبتمبر من 
العـــام 2021، حيـــث أخـــذت مداها، عـــن طريق بث 
صاحبـــات القضيـــة قصصهن عبر وســـائل التواصل 

االجتماعي.
كما شـــكرت صحيفة “البـــالد” لما لها من فضل كبير، 
لتغطيتهـــا خبر إطالق هذه الحملـــة بكل التفاصيل، 
باإلضافة إلى عمل مقابالت مع صاحبات المشـــكلة، 

وإبراز قضيتهن ومعاناتهن.

أكثـــر مـــن 88 معلقـــة علـــى قائمـــة اإلنصـــاف
طالبن برفع سن التخيير أسوة بالمذهب السني

^ قال المحامي عمر العيد إن السبب المباشر لوصول المرأة بأن تكون معلقة، حينما تقوم برفع دعوى للتطليق، وتعجز عن إثبات الضرر، 
ألي سبب من األسباب القانونية المطلوبة، فإن مسار القضية حينها يتحول إلى مخالعة.

وتابـــع بعـــد أن تعجـــز المـــرأة عـــن الطـــالق، فإنها 
تطلـــب الخلـــع، ففي الفقه الســـني،  تقـــوم المرأة 
بدفـــع البـــذل وهو نفســـه المهـــر، بينما فـــي الفقه 
الجعفـــري يكـــون البـــذل هـــو المبلغ الـــذي يضعه 

الزوج مقابل الخلع.
وأشـــار إلـــى أن القاضـــي يقـــوم بتطبيـــق القانون 
دون تجـــاوز النصـــوص الدينية التـــي لديه وفق 
الفقه الشـــرعي، عن طريـــق األدلة التي تصله من 
الزوجة، وفي حال عدم وجود أي دليل، فتصبح 

حينهـــا الزوجة معلقـــة، إال إذا حكم بـــدون دليل، 
فإن هـــذا الحكم يلقى في درجة أعلى. وبين أنه 
ســـبق له واشـــترك فـــي مجموعـــة من النقاشـــات 
والمراجعات القانونية التي تخص تعديل قانون 
األســـرة، حيـــث وجـــد مـــع مجموعة مـــن الزمالء 
القانونيـــن ، بعـــض النقاط التي تخالـــف القانون، 
واألخـــرى تخالـــف الشـــريعة، في قانون األســـرة، 

وقد قمنا بإعطاء المالحظات المناسبة عليه.
وأضـــاف أنـــه مـــع تعديل المـــادة، في حـــال عدم 

ممانعـــة المذهب الجعفـــري إذ إن لكل فقه أموره 
الخاصـــة، على أن يكـــون التعديل المقترح بدون 
موافقـــة الزوج علـــى الخلع، وعليه ســـيكون حاًل 
إلنهـــاء مشـــكلة  تعانـــي منهـــا العديد من النســـاء 

المعلقات. 
وبين أن أي تعديل تشريعي مهما بلغ أي ضرر، فإن 
القانـــون يوجب، أن يكون تحـــت مظلة أصحاب 
االختصـــاص مـــن المذهبيـــن الســـني والجعفري، 
وأن هـــذا التعديـــل يشـــترط أن ال يخالـــف مبادئ 

الشـــريعة مـــن المذهبيـــن، حتـــى يتســـنى القبول 
بـــه، وتعديلـــه بصـــورة تتناســـب مع مـــا يتضمنه 
المذهبـــان من أحـــكام وتشـــريعات. وأكد أن حل 
هذا الموضوع ال يتم إال بوضع تشريع جديد، من 
قبل السلطة التشـــريعية فمهمتها تعديل القانون 
الـــذي يشـــترط رضـــا الـــزوج، وتعديـــل القانون ال 
يأتـــي إال بأمـــر ملكـــي ســـاٍم، ونحن كلنـــا أمل في 

جاللة الملك في حل الموضوع بشكل مناسب.
كمـــا خـــص بالشـــكر جريـــدة “البالد”علـــى إتاحـــة 
الفرصـــة، والحديـــث عن قضيـــة  المعلقات، التي 

تعتبر إحدى القضايا المجتمعية المهمة.

العجز عن إثبات الضرر مشكلتنا... ونأمل في حل سريع
طالب بتعديل القانون بموافقة المذهب الجعفري... العيد:

علياء الموسوي

^ قالـــت المعلقـــة أم زينـــب إنهـــا تحدثـــت إلـــى زوجهـــا عن 
الطالق، لكنه رفض ذلك، واشـــترط فـــي حال قبوله، التنازل عن 
حـــق الحضانـــة البنتها، وهو حق أساســـي وال غنى عنه بالطالق، 
خصوًصـــا مـــع علمها بأنه غير مؤهل لذلك، وســـبب إصراره على 

ذلك هو حصوله على العالوات الحكومية.
وبينت أن الزوجة عندما تغلق أمامها الســـبل، فإنها ســـوف تلجأ 
إلى طالق الخلع، لكنه يشترط أيًضا موافقة الزوج، الذي يرفض 

تطليقها ودًيا، وكذلك يستطيع طلب أي مبلغ إلجراء الطالق.
ونوهت إلى أن أغلب النســـاء عاطـــالت من العمل، وهي واحدة 
منهن، فكيف لها أن تطلب الطالق، وهي ال تعمل وال تملك راتبا 
خاصا بها، حتى تســـتطيع أخذ قرض شـــخصي، لتخليص نفسها 

من المعاناة.
وبينت أنها عندما تعيش مع زوجها، فإنها تتعرض لمختلف أنواع 
الضرر والعنف، الذي يمكن إثبات بعضها، كالعنف الجســـدي، لكن 

العنف النفسي واللفظي صعب إثباته.
وأضافـــت أن الزوج يعرف جيًدا أنه يمارس العنف على زوجته، 
دون رادع، كمثـــل أن يقف بكل قوته ويقول إنك ال تســـتطيعين 
الحصول على الطالق، من أي جهة، وأنا لن أذهب إلى المحكمة 

من أجل ذلك.

وتساءلت من الذي سمح إلى هؤالء األزواج بالتمادي والوصول 
إلـــى هـــذه المرحلة؟ هو يعـــرف جيًدا أنـــه ال قانـــون وال محكمة 
ســـوف تنصـــف زوجتـــه. وطالبـــت الجهـــات المختصـــة، بإيقاف 
العـــالوات الحكومية، التي يحصل عليها الزوج، في حال وجود 

قضايا ضده في المحاكم الشرعية.
ونوهت إلى أن المعلقات، لسن مسيسات من أي جهة وال ينتمين 
إلى أي جهة، ونحن صاحبات قضية إنسانية بحتة، تخلو من أي 

أدلجة كما يعتقد البعض.

أم زينب: الحضانة حق أساسي وال غنى عنه بالطالق

قضية المعلقات إنسانية... وليست مسيسة

أم زينب

^ قالت المعلقة أم قاسم إنها محرومة من 
رؤية أبنائها منذ 3 ســـنوات دون سبب حقيقي 
مع مطالباتها المستمرة بين فترة وأخرى، وهذا 

ما يخالف أي قانون في أي مكان وزمان.
وبينـــت أن المـــادة )126( تنـــص علـــى تســـليم 
الطفل بمجرد دخوله سن السابعة، دون دراسة 
حالة األب النفســـية واألخالقية، ومعظم اآلباء 
لألســـف يعانون مـــن ملف متراكم مـــن القضايا 
الجنائيـــة تصـــل إلـــى الشـــروع بالقتـــل، وكذلك 
ملـــف فـــي الطـــب النفســـي تنـــذر عـــن وجـــود 
مجموعـــة من األمراض، وجميعنا يعرف أن من 

شروط الحضانة هو سالمة األب نفسًيا.
وأكـــدت أن المشـــكلة ليســـت فـــي المـــادة )95( 
الخاصـــة بالخلـــع، بـــل فـــي المـــادة )98( وهـــي 

التـــي تخص الطالق بضـــرر، حيث إنها ال تطبق 
فـــي المحاكـــم الجعفريـــة، مهمـــا كانـــت األدلـــة 
واإلثباتات الخاصـــة بالمعلقة قوية وصحيحة، 
فغالبيتهـــا ال يؤخذ بهـــا، ويتم ضربها في عرض 

الحائط.
وتابعـــت أن مهما كان الضـــرر واقعا فإنه ال يتم 
تطبيـــق أي إجـــراء، مثلمـــا حصـــل معـــي، حيث 
اعتـــدى زوجي علّي أمام القاضي في المحكمة 
مع رميي بأبشع األلفاظ النابية، ولم يتم اتخاذ 
إجـــراء قانوني تجاه ذلـــك الموقف، وحتى من 

قبل شرطي األمن.
كمـــا خصت بالشـــكر “البـــالد” على االســـتضافة، 
وتسليطها الضوء على قضية المعلقات إليصال 

قضيتهم للرأي العام.

على الرغم من إثبات عدم أهلية الزوج

أم قاسم: 3 سنوات لم أر أطفالي 
دون سبـــب حقيقـــي
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تمسك شوري بـ 3 أشهر إلعداد حسابات الجهات الحكومية
الـ30 يومـًا مساس بحسن انتظام األقسام ذات الصلة بالشؤون المالية

طلبت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى إعادة النظر في  اقتراح بتعديل المادة )180( من المرسوم بقانون 
رقــم )55( لســنة 2002، والــذي يهــدف إلــى اتباع السياســة التشــريعية القائمة التي ُتوجــب على الجهات الحكومية عرض حســاباتها 
الختامية الُمدققة خالل ثالثة أشــهر من تاريخ انتهاء الســنة المالية، وأن يتم إعدادها وفقـًــا للمعايير المحاســبية المتعارف عليها، 

وتفاديـًا ألية ُمالحظات قد تنتج عن إعداد الحساب الختامي خالل مدة الثالثين يومـًا والتي ُتعد مدة قصيرة نسبيـًا.

وبينت اللجنة ســـامة فكرة االقتراح 
الدســـتورية  الناحيتيـــن  مـــن  بقانـــون 
الســـامة  ناحيـــة  فمـــن  والقانونيـــة، 
الدســـتورية، جـــاء االقتـــراح بقانـــون 
ُمستنًدا لنص المادة )92( من الدستور، 
ُمستوفيـًـــا لضوابطهـــا، كما اســـتهدف 
إضفـــاء مزيٍد من الحمايـــة على المال 
العـــام، وتقريًرا للسياســـة التشـــريعية 

القائمة.
الســـامة  ناحيـــة  مـــن  وأضافـــت، 
بقانـــون  االقتـــراح  يأتـــي  القانونيـــة، 
في إطار تنفيذ السياســـة التشـــريعية 
القائمـــة التـــي يملـــك المشـــرع زمامها 
ُملزمـًـــا بَســـْمِت الدســـتور، الـــذي قـــرر 
فـــي المادة التاســـعة منـــه  أن لألموال 

العامـــة حرمة وحمايتهـــا واجب على 
كل مواطن، وقد أتى قانون الميزانية 
بقانـــون  بالمرســـوم  الصـــادر  العامـــة 
رقـــم )39( لســـنة 2002 ُمقـــرًرا لتلـــك 
الحمايـــة  بموجـــب نـــص المـــادة )48( 
منـــه، حيـــث ألـــزم الـــوزراء ورؤســـاء 
وزارة  موافـــاة  الحكوميـــة  الجهـــات 
خـــال  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
ثاثة أشـــهر مـــن تاريخ انتهاء الســـنة 
المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل 
الحســـاب الختامي عن الســـنة المالية 
المنقضية على أن يتم إعدادها وفقـًـــا 

للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
وتابعـــت، فقد جـــاء نص المـــادة )36( 
مـــن قانون مصـــرف البحرين المركزي 

والمؤسســـات المالية الصادر بالقانون 
رقـــم )64( لســـنة 2006، ليلزم محافظ 
إلـــى  يقـــدم  أن  المركـــزي  المصـــرف 
مجلس إدارة المصـــرف خال الثاثة 
أشـــهر التاليـــة لنهايـــة الســـنة الماليـــة 
تقريًرا عـــن أعمال المصـــرف المركزي 
خال السنة المالية المنقضية ونسخة 
للمصـــرف  الختامـــي  الحســـاب  مـــن 
المركـــزي بعـــد تدقيقـــه وتقرير مدقق 
الحسابات الخارجي بشأنه. وأشارت، 
عمـــا بنـــص المـــادة )43( مـــن قانـــون 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب الصـــادر 
لســـنة   )15( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 
2002، وفي إطار التزام المجلس عند 
إعـــداد الحســـاب الختامـــي بـــأن يتبع 

األحـــكام الخاصـــة بالميزانيـــة العامـــة 
للدولـــة ذاتها عما بنـــص المادة )176( 
من الئحتـــه الداخلية، فقد كان لِزامـًـــا 
نـــص  اقتـــراح تعديـــل  إلـــى  المبـــادرة 
المـــادة )180( مـــن المرســـوم بقانـــون 
رقم )55( لســـنة ٢٠٠٢ بشـــأن الائحة 
الداخلية لمجلس الشـــورى عبر تغيير 
المـــدة المحددة فيه من ثاثين يومـًـــا 
إعـــداد  أشـــهر الســـتيفاء  ثاثـــة  إلـــى 
الحســـاب الختامـــي مـــن قبـــل األمانة 
العامـــة وتدقيقـــه مـــن طـــرف ديـــوان 
بحيـــث  واإلداريـــة.  الماليـــة  الرقابـــة 
يكون نص المـــادة )١٨٠( بعد التعديل 
على النحو اآلتي: “ ُتعد األمانة العامة 
الحســـاب الختامي للمجلـــس وُتقدمه 
ُمدَققـًا إلى الرئيس، خال ثاثة أشھر 

من انتھاء السنة المالیة”. 
ونوهـــت أنـــه يتـــم إحالتـــه للرئيـــس 
إلـــى مكتب المجلس للنظـــر فیه قبل 
لمناقشـــته  المجلـــس  علـــى  عرضـــه 
إحالـــة  المجلـــس  وإقراره،ولمكتـــب 

الحســـاب الختامي المدقق إلى لجنة 
الشـــؤون المالیة واالقتصادية لبحثه 
وتقدیـــم تقریـــر عنـــه یـُـــعرض علـــى 
المجلس في أول جلســـة تالیة، لُتتبع 
في إقرار الحســـاب الختامي المدقق 
وإصـــداره اإلجـــراءات المتبعـــة فـــي 
إقـــرار ميزانية المجلـــس وإصدارها.” 
وبينـــت أنـــه  يترتـــب علـــى االقتراح 
أبرزهـــا  النتائـــج،  مـــن  عـــدٌد  بقانـــون 
االلتزام بالسياسة التشريعية القائمة 
التـــي  الختاميـــة  الحســـابات  بشـــأن 
قررها قانون الميزانية العامة لتقرير 
مزيـــد من الحمايـــة على المـــال العام 
إعمـــاال لمـــا نص عليـــه الدســـتور، وال 
مـــراء فـــي أن َمّد هـــذه القاعـــدة إلى 
األحـــكام المنظمـــة إلعـــداد الحســـاب 
الختامي لمجلس الشـــورى من شـــأنه 
أن يكفل توحيد السياسة التشريعية 
بشأن الحســـابات الختامية للوزارات 
والمؤسســـات  الحكوميـــة  والهيئـــات 
البحريـــن  بمملكـــة  الدســـتورية 

إعـــداد  َأَمـــد  اســـتطالة  وأضافـــت، 
الحســـاب الختامـــي للمجلس ُمدققـًـــا 
لثاثـــة أشـــهر بـــدال مـــن شـــهر واحد، 
يترتـــب عليـــه تفـــادي مـــا أســـفر عنه 
ماحظـــات  مـــن  العملـــي  التطبيـــق 
متواتـــرة مؤداهـــا أن المـــدة المقـــررة 
إلعداد الحســـاب الختامـــي للمجلس 
الصلـــة  ذات  اإلجـــراءات  واســـتيفاء 
بتدقيـــق بياناته - والمقدرة بمقتضى 
النـــص النافـــذ بثاثيـــن يومـًـــا - ُتعـــد 
مســـاس  عنهـــا  ينجـــم  ممـــا  قصيـــرة 
بحســـن انتظـــام وتيرة أداء األقســـام 
ذات الصلة بالشـــؤون الماليـــة للمهام 
طلبـــات  متابعـــة  مـــن  بهـــا  المنوطـــة 
المدققيـــن واالنتهـــاء من الحســـابات 
الماليـــة  بالســـنة  المتعلقـــة  الماليـــة 
المنقضية وإقفالها وإعداد الحســـاب 
الختامـــي بشـــأنها، وكل ذلـــك خـــال 
مـــدة ال تتجـــاوز ثاثيـــن يومـًـــا علـــى 
النحـــو الـــذي اقتضتـــه المـــادة )180( 

مناط التعديل الماثل.

“اإلفصاح” المالي ضد المنفذ عليه بعد 7 أيام وعقوبة جنائية بالمخلين
أوصــت لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة بمجلس الشــورى بالموافقة على المرســوم بقانون رقم )22( لســنة 2021 بإصدار 

قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة )38( من الدستور.

والـــذي يهـــدف إلى تســـهيل اإلجـــراءات 
فـــي  القضـــاء  عمـــل  وتطويـــر  وتيســـير 
مجـــال التنفيـــذ، ليندمج فـــي المنظومة 
بعمـــل  المرتبطـــة  الحديثـــة  التشـــريعية 
الســـلطة القضائيـــة المتمثلة فـــي تعديل 
وإصـــدار عدد مـــن القوانين منهـــا قانون 
الســـلطة القضائيـــة واإلثبات فـــي المواد 
المدنيـــة والتجاريـــة والوســـاطة ونظـــام 
إدارة الدعـــوى والتعديـــات على قانون 
مـــن  والعديـــد  الجنائيـــة  اإلجـــراءات 

التشريعات المرتبطة.
وقالت وزارة العدل والشؤون اإلسامية 
جـــاء  بقانـــون  المرســـوم  إن  واألوقـــاف 
بتغييـــر جذري في إجراءات التنفيذ في 
مملكـــة البحريـــن مـــن خال اســـتحداث 
ضـــده  الُمنفـــذ  بإلـــزام  اإلفصـــاح،  نظـــام 
فـــي اليـــوم التالي مـــن تاريـــخ إعانه أو 
علمـــه بأي إجـــراء من إجـــراءات التنفيذ 
وخال ســـبعة أيام باإلفصاح عن أمواله 
فـــي حدود مـــا يغطي قيمـــة الدين محل 
الســـند التنفيذي، كما أوجب على المنفذ 
ضـــده التزاًمـــا باإلفصـــاح عـــن أي تغييـــر 
يطـــرأ عليها وحتـــى تمام التنفيـــذ، وقرر 
اإلخـــال  حالـــة  فـــي  جنائيـــة  عقوبـــات 
بواجـــب اإلفصاح. كما أجاز اإلرشـــاد عن 

أموال وممتلكات المنفذ ضده.
وأضافت أنه يســـعى للوسطية عبر خلق 
التوازن بين حق المنفذ له ومراعاة حالة 
المنفـــذ ضـــده من خـــال توفيـــر العيش 
الكريم للمنفذ ضده عبر منع الحجز على 
اإلعانـــات االجتماعيـــة والدعـــم المقـــدم 
مـــن الحكومـــة، إضافـــة إلـــى وضـــع حـــد 
أدنى لألموال التـــي ينبغي أن تكون في 
حساب الشخص وال يجوز المساس بها.

وبّينـــت أنـــه أجـــاز الترخيـــص للمنفذيـــن 
الخاصين وحدد كيفية اإلشراف عليهم، 
المنفذيـــن الخاصيـــن والعامليـــن لديهـــم 
موظفيـــن عمومييـــن، حيـــث إن فعاليـــة 

التنفيـــذ قبل صدور كانـــت مفقودة نظًرا 
والمعاينـــة،  الجـــرد  إجـــراءات  لصعوبـــة 
خاصة مع وجود الفرق الشاسع بين عدد 
ملفـــات التنفيـــذ البالغـــة )86( ألًفـــا وعدد 

مأموري التنفيذ البالغ عددهم 5 فقط.
وأشارت إلى أن قسم المنفذ ضدهم إلى 
3 فئات هي، األفراد والشركات التجارية 
والمؤسســـات المالية، وهو نظام معمول 

به في فرنسا وبريطانيا وأميركا.
ونوهـــت إلـــى أن راعى انســـيابية أعمال 
للشـــركة  فأعطـــى  التجاريـــة  الشـــركات 
ُمهلـــة )21( يوًمـــا للتســـوية، فـــإذا انتهت 
المدة دون تســـوية تنتقل الشركة لنظام 
اإلفصـــاح الكامـــل عمـــا لديها، فـــإذا ثبت 
عجزهـــا عـــن الســـداد وجب علـــى المنفذ 
ضـــده اتخـــاذ اإلجـــراءات المحـــددة في 
قانـــون إعـــادة التنظيم واإلفـــاس، وإذا 
انتهت المدة دون اتخاذ تلك اإلجراءات 
علـــى  يطبـــق  مـــا  الشـــركة  علـــى  يطبـــق 

األفراد.
وأوضحـــت إجـــراءات التنفيـــذ الخاصة 
بالمؤسسات المالية، حيث ينبغي ابتداًء 
اعتمـــاد ملـــف التنفيـــذ فـــي الـــوزارة، ثم 
ُيحـــال إلـــى مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
الذي له سلطة تحديد قواعد وإجراءات 
التنفيـــذ التـــي يتبعهـــا تجاه المؤسســـات 
المالية الخاضعة ألحكامه، والذي يعطي 
بدوره المؤسســـة المالية مـــدة )21( يوًما 
للقيـــام باإلجـــراء الـــازم وذلـــك حســـب 
قانـــون مصـــرف البحرين المركـــزي دون 
الرجـــوع لقاضـــي التنفيـــذ، فـــإذا انقضت 

المدة فللمصرف اتخاذ إجراءاته.
مـــن جهة أخـــرى، رأت اللجنـــة المختصة 
أن المرســـوم بقانـــون يتألـــف مـــن قانون 
إصدار وقانون مرافق له، اشـــتمل قانون 
اإلصدار فضًا عن الديباجة على 6 مواد 
إصـــدار، نصـــت المـــادة األولـــى منه على 
أن ُيعمـــل بالقانـــون المرافـــق فـــي شـــأن 

التنفيـــذ في المـــواد المدنيـــة والتجارية، 
ونصـــت المـــادة الثانيـــة علـــى أن تســـري 
أحكام القانـــون المرافق علـــى إجراءات 
التنفيـــذ التـــي تنـــص القوانيـــن األخـــرى 
على ســـريان قانـــون المرافعـــات المدنية 
والتجارية بشـــأنها، ونصت المادة الثالثة 
على سريان أحكام القانون المرافق على 
ملفـــات التنفيذ القائمة قبل ســـريانه وأن 
يتم توفيق أوضاع هذه الملفات خال 3 
أشـــهر من تاريخ العمل بالقانون، ونصت 
المـــادة الرابعة علـــى إلغاء البـــاب الثامن 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )12( لسنة 
1971، ومنحـــت المـــادة الخامســـة منـــه 
للوزير المعني بشـــؤون العـــدل صاحية 
للقانـــون  التنفيذيـــة  القـــرارات  إصـــدار 
السادســـة  المـــادة  وجـــاءت  المرافـــق، 

تنفيذية.
وأضافـــت أن القانـــون المرافق على )60( 
مـــادة مقســـمة علـــى 6 فصـــول، تنـــاول 
الفصل األول األحـــكام العامة في المواد 
مـــن )1( إلى )26(، حيث بّينت اختصاص 
الســـندات  وماهيـــة  التنفيـــذ،  محاكـــم 
التنفيذيـــة التـــي يتـــم التنفيـــذ بموجبها، 
كمـــا  التحكيـــم،  حكـــم  تنفيـــذ  وكيفيـــة 
أجـــازت للـــوزارة المعنية بشـــؤون العدل 
إسناد بعض األعمال المساندة إلجراءات 
التنفيـــذ إلـــى القطـــاع الخـــاص، وبّينـــت 
الخاصيـــن  للمنفذيـــن  الترخيـــص  آليـــة 
واإلشـــراف عليهم، مؤكـــدة أن المنفذين 
الخاصين والعاملين لديهم يعتبرون في 
حكـــم الموظفيـــن العموميين في تطبيق 
أحكام قانون العقوبات بالنســـبة للجرائم 
أو  بســـبب  أو عليهـــم  تقـــع منهـــم  التـــي 
بمناســـبة قيامهم باألعمـــال واإلجراءات 
اللجنـــة  وبينـــت  المرخص بها.  
أن المركز القانونـــي للمنفذين الخاصين، 
واألحكام التي يجوز تنفيذها، واألموال 

التـــي ال يجـــوز الحجز أو التنفيـــذ عليها، 
نـــت آليـــة وشـــروط تنفيـــذ األحـــكام  وبيَّ
واألوامر الصادرة في بلد أجنبي وكذلك 
الســـندات الرســـمية المحـــررة فـــي هـــذا 
البلد، وألزمت المنفذ ضده باإلفصاح عن 
أمواله عند إعانه بطلب التنفيذ أو علمه 
بـــأي إجـــراء من إجـــراءات التنفيـــذ، كما 
نظمـــت أحـــكام التنفيذ العينـــي، ونصت 
على عدم جواز إنهـــاء إجراءات التنفيذ 
إال بالتنفيـــذ الكامـــل للديـــن محل الســـند 
التنفيـــذي أو بتقديـــم اتفاق تســـوية بين 

المنفذ له والمنفذ ضده.
ـــم الفصـــل الثانـــي  ونوهـــت إلـــى أنـــه نظَّ
الطبيعييـــن  األشـــخاص  علـــى  التنفيـــذ 
المـــواد  فـــي  االعتبارييـــن  واألشـــخاص 
رت ســـريان  مـــن )27( إلى )43(، حيث قرَّ
األشـــخاص  علـــى  الفصـــل  هـــذا  أحـــكام 
االعتبارييـــن  واألشـــخاص  الطبيعييـــن 
دون الشـــركات التجاريـــة والمؤسســـات 
الماليـــة المرخـــص لهـــا بموجـــب قانـــون 
مصرف البحرين المركزي والمؤسســـات 
الماليـــة، كمـــا بّينـــت إجراءات وشـــروط 
الحجـــز علـــى أمـــوال المنفذ ضـــده، على 
أن ُيصـــدر الوزير المعني بشـــؤون العدل 
بعـــد موافقـــة المجلـــس األعلـــى للقضاء 
قـــراًرا بتحديـــد قيمـــة الحـــد األدنـــى من 
المبلـــغ الـــذي ال يجـــوز الحجـــز عليه في 
حسابات المنفذ ضده، ومنحت المنفذ له 
الحق في اإلرشـــاد عن أي أمـــوال للمنفذ 
ضـــده ســـواء كانت لديـــه أو لـــدى الغير، 
كمـــا بّينت المواد الواردة في هذا الفصل 
قواعـــد وإجـــراءات حجـــز وبيـــع أمـــوال 
المنفـــذ ضـــده وتوزيعهـــا، وبشـــأن المنـــع 
نت سلطات قاضي محكمة  من الســـفر بيَّ
التنفيذ في إصـــدار قرارات متعلقة بمنع 
المنفذ ضده من الســـفر خشية فراره من 
البـــاد تهّرًبـــا مـــن التنفيـــذ ولعـــدم كفاية 
أمواله الظاهرة لســـداد ديونه، ووضعت 
ا أقصـــى لمـــدد المنع من الســـفر، كما  حـــدًّ
تضمـــن النـــص علـــى نظـــام التأشـــير في 
الســـجل االئتمانـــي، فإذا لم تكـــِف أموال 
المنفـــذ ضـــده لســـداد الدين، أمـــر قاضي 

محكمـــة التنفيـــذ بالتأشـــير على ســـجله 
االئتمانـــي لفتـــرة ســـبع ســـنوات، حماية 
ولعـــدم  المحتمليـــن مســـتقبًا  للدائنيـــن 
زيادة مديونيـــات المنفذ ضده، وال ُيرفع 
التأشير إال في حالة التسوية أو بانقضاء 
المدة، واســـتحدثت نظـــام الترقب الذي 
يوجـــب علـــى قاضـــي محكمـــة التنفيـــذ 
التعميم على جهاز المســـاحة والتسجيل 
العقـــاري، ومصـــرف البحريـــن المركـــزي، 
واإلدارة العامة للمرور، وخفر السواحل، 
بورصـــة  وشـــركة  التجـــاري،  والســـجل 
البحريـــن، وإدارة التوثيق بإخطاره فوًرا 
عن أيـــة معامات تتعلق بأمـــوال المنفذ 
ضـــده ســـواء بالبيـــع أو الشـــراء أو الهبة 
أو االســـتبدال أو بأي شـــكل آخر يزيد أو 

ينقص من ماءته المالية.
وأشـــارت إلـــى أن الفصـــل الثالـــث وضـــع 
أحـــكام التنفيذ على الشـــركات التجارية 
فـــي المـــواد مـــن )44( إلـــى )48(، والتـــي 
نظمت األحـــكام والقواعـــد واإلجراءات 
الشـــركات  ضـــد  التنفيـــذ  فـــي  المتبعـــة 

التجارية.
وأضافـــت أن الفصل الرابع تناول أحكام 
التنفيـــذ علـــى المؤسســـات الماليـــة فـــي 
المادتيـــن )49( و)50(، فـــإذا كان المنفـــذ 
ضـــده مرخًصا له بموجب قانون مصرف 
البحريـــن المركـــزي والمؤسســـات المالية 
الصـــادر بالقانون رقم )64( لســـنة 2006، 
ُيحـــال الموضـــوع إلى مصـــرف البحرين 
المركـــزي التخاذ اإلجـــراءات المنصوص 
عليها فـــي القانون المشـــار إليه، على أن 
ُيصـــدر مصـــرف البحرين المركـــزي قراًرا 
بتحديـــد قواعد وإجراءات التنفيذ التي 
يتبعهـــا تجـــاه المرخص لـــه والخاضعين 

إلجراءاته.
ونوهـــت إلـــى أن الفصـــل الخامـــس نّظم 
أحـــكام الحجـــز االحتياطـــي فـــي المواد 
أن  بّينـــت  حيـــث   ،)57( إلـــى   )51( مـــن 
قاضي األمور المســـتعجلة هو المختص 
بتطبيـــق أحـــكام هـــذا الفصـــل، وعـــّددت 
األحـــوال التـــي يجـــوز فيهـــا للدائـــن أن 
يوقع الحجـــز االحتياطي على منقوالت 

مدينـــه، وأجازت لمالك المنقول أن يوقع 
الحجز االحتياطي عليه عند من يحوزه، 
وإجـــراءات  وقواعـــد  ضوابـــط  وبّينـــت 

الحجز االحتياطي.
وأوضحـــت أن الفصـــل الســـادس أحكام 
المســـؤولية الجنائية في المواد من )58( 
إلـــى )60(، حيـــث بّينت العقوبـــة المقررة 
عن األفعال المجرمة المرتبطة بموضوع 
التنفيذ والتي تتمثل في إخفاء األموال 
أو تهريبهـــا أو االمتنـــاع عـــن اإلفصاح أو 
تقديـــم معلومات خاطئة بقصد االمتناع 
مســـؤولية  عقـــدت  كمـــا  التنفيـــذ،  عـــن 
الشـــخص االعتبـــاري إذا ارتكبـــت هـــذه 

األفعال باسمه أو لحسابه أو لمنفعته.
وأضافت أنه صدر المرسوم بقانون رقم 
)22( لســـنة 2021 اســـتناًدا لنـــص المـــادة 
)38( مـــن الدســـتور في 9 ســـبتمبر 2021 
خال فترة توقف الســـلطة التشـــريعية، 
الثالـــث  االنعقاديـــن  دوري  بيـــن  فيمـــا 
والرابع من الفصل التشـــريعي الخامس، 
كمـــا تم عرضـــه على مجلســـي الشـــورى 
والنواب في 19 ســـبتمبر 2021، لتمكين 
السلطة التشريعية بمجلسيها من القيام 
بدورها التشريعي وبحث مدى موافقته 

ألحكام الدستور.
ولفتـــت اللجنـــة المختصـــة إلـــى أنـــه قد 
اشـــترط نـــص المـــادة )38( من الدســـتور 
إلصدار المراسيم بقوانين، أن يحدث ما 
ُيوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير سريعة 
وعاجلة ال تحتمل التأخير، وهذه الحالة 
يقدرهـــا جالـــة الملـــك باعتبـــار جالتـــه 
رأس الدولـــة عمـــًا بنـــص المـــادة )33/أ( 
مـــن الدســـتور، إذ إن مـــدى توافـــر حالـــة 
المراســـيم  إلصـــدار  الُملّحـــة  الضـــرورة 
بقوانين يراعى فيها الســـلطة التقديرية 
لـــإرادة الملكية التي عـــادًة ما تكون في 
محلهـــا والتـــي يجوز فيهـــا لجالة الملك 
إصـــدار المراســـيم بقوانيـــن التـــي تكون 
لها قوة القانون، ومن ثم فتقدير جالته 
لحالـــة االســـتعجال لهـــا مـــا يبررهـــا متى 
ما قرر إصدار مراســـيم لها قـــوة القانون 

استناًدا لتوافر هذه الحالة.

قالــت وزارة اإلســكان، ردا علــى ســؤال برلماني إن عدد العمــارات القديمة التي 
تســتهدفها خطة الوزارة للهدم يبلغ عددها 240 عمارة، حيث أصبحت صيانتها 

غير مجدية ومكلفة. 

جـــاء ذلـــك رًدا علـــى ســـؤال النائب 
ممـــدوح الصالـــح عن عـــدد المباني 
التي تحتوي على الشـــقق إسكانية 
المؤقتـــة في البحرين ســـواء كانت 
مســـكونة أو غيـــر مســـكونة، و عـــن 
اإلجراءات المتبعة بشـــأن مشـــروع 

المؤقتـــة  الســـكنية  الشـــقق  هـــدم 
القديمة منذ أكثر من40 سنة.

العمـــارات  عـــدد  أن  وأضافـــت 
اإلســـكانية التـــي تمتلكهـــا الـــوزارة 
يبلـــغ 250 مبنى إســـكانيا، ويحتوي 
على 1884 شـــقة مخصصة، لخدمة 

الســـكن المؤقت والتـــي تمنح لذوي 
الدخل المحدود.

وبينـــت الـــوزارة أنها قامـــت بالبدء 
بعمليـــة إخـــاء إلـــى تلـــك المبانـــي 
تمهيـــًدا لهدمها وإعادة بنائها، وذلك 
حرًصـــا علـــى توفيـــر ســـكن مائـــم 
للمواطنيـــن، مـــا يتيـــح طـــرح جيل 
جديد مـــن العمارات الســـكنية التي 
تتـــاءم مـــع حاجـــات المواطنيـــن. 
وأكـــدت الوزارة أنه تـــم تقديم بدل 
للمنتفعيـــن مقابـــل اإلخـــاء، تتمثل 

فـــي صرف مبلغ بدل ســـكن شـــهري 
بقيمـــة 200 دينـــار بحرينـــي لمقدم 
الطلب، لتمكنيـــه من الحصول على 

سكن مناسب.
ولفتـــت الـــوزارة إلـــى أن العمـــارات 
السكنية تقع في مواقع استراتيجية 
وحيوية قريبة من جميع الخدمات 
والمرافق األساســـية، وبالتالي فإنه 
سيساهم في تحقيق مبدأ استغال 
األمثـــل لألراضـــي ومضاعفـــة عـــدد 

الشقق المتاحة.

طرح جيل جديد من العمارات تتالءم مع حاجات المواطنين
250 مبنى يحتوي على 1884 شقة مخصصة لخدمة السكن المؤقت... “اإلسكان”:
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قال مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر إن البلدية وفي إطار تنفيذ أهداف 
االستراتيجية الوطنية للتشجير التي اعتمدها مجلس الوزراء، تستهدف خالل 
العــام الجــاري زراعة 20 ألف شــجرة جديدة في مواقــع متفرقة من المحافظة، 

ضمن خطة سنوية لزيادة الرقعة الخضراء تمتد حتى العام 2035.

وأشـــار لدى مشـــاركته فـــي فعالية إطالق 
حملـــة التشـــجير بالمحافظـــة على شـــارع 
الجـــاف  الحـــوض  لتقاطـــع  المحـــاذي   65
إلـــى أن مملكـــة البحرين تضـــم حالًيا نحو 
1.8 مليـــون شـــجرة، فـــي حين تســـتهدف 
إلـــى  للتشـــجير  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 
مضاعفـــة هذا العـــدد بحلول العـــام 2035 

ليصبح 3.6 مليون شجرة.
ولفـــت إلـــى أن بلديـــة المحـــرق بـــدأت من 
خـــالل هـــذه الفعاليـــة فـــي تحقيـــق هـــذا 
الهدف، حيث تميزت االنطالقة بمســـاهمة 
مـــن إحـــدى مؤسســـات القطـــاع الخـــاص 
التـــي تبرعت بعدد 300 شـــجرة، حيث تم 

زراعتها على شارع 65.
وبيـــن الجـــودر أن الهدف الســـنوي للبلدية 

ا، وذلك  يتمثل في زراعة 20 شجرة سنويًّ
بالتعـــاون مـــع مشـــاتل البلديـــة والـــوزارة، 
إلـــى جانـــب بعـــض المشـــاتل الخاصة، من 
ا على  أجـــل تغطيـــة العدد المطلوب ســـنويًّ
مســـتوى المملكـــة، حيـــث تم وضـــع خطة 
لدعـــم المشـــاتل الخاصـــة علـــى مســـتوى 

ا. المملكة إلنتاج العدد المطلوب سنويًّ
وقال إن االســـتراتيجية تستهدف تغطية 
حمـــالت التشـــجير كافة مناطـــق المملكة، 
حتـــى الصحـــراوي منها، وذلـــك من خالل 
زراعة أنواع األشـــجار المناسبة لكل بيئة، 
بحيـــث تكـــون دائمـــة الخضـــرة، وذات أثر 

فعال وإيجابي على تحسين البيئة.
وذكـــر الجودر أن االســـتراتيجية الوطنية 
توزيـــع  إعـــادة  اســـتلزمت  للتشـــجير 

دعـــم  لصالـــح  وتوجيههـــا  الميزانيـــات 
االســـتراتيجية، علـــى اعتبـــار أنهـــا خطـــة 
طموحـــة تســـتهدف جعـــل البحريـــن أكثر 

خضرة وذات بيئة مالئمة للعيش.
وأشـــار إلى أن البلدية خصصت 20 موقًعا 

لتحقيـــق هـــدف العـــام الحالـــي بزراعة 20 
ألـــف شـــجرة، كمـــا أن هناك خطـــة لخمس 
سنوات القادمة تســـتهدف تأهيل المواقع 
للزراعـــة وتوصيلهـــا بشـــبكات  المقترحـــة 
الـــري، حيـــث إن كافة مشـــاريع التشـــجير 

ســـتتم على أراض مملوكة للدولة، ســـواء 
أو  المماشـــي  أو  الطـــرق  جانبـــي  علـــى 

الحدائق والمنتزهات وغيرها.
وأكد مدير عام البلدية أن االســـتراتيجية 
تتـــم وفق خطط مدروســـة بالتنســـيق مع 
جميـــع الجهات ذات العالقة فـــي المملكة، 

بمـــا فيهـــا الجهات المتخصصـــة في قطاع 
البيئـــة، والتي تعمل على دراســـة وقياس 
األثر البيئي لإلســـتراتيجية، وهو ما تأمل 
المحافظـــة تحقيقـــه بجعلها أكثـــر خضرة 
وجودة للحياة خالل 5 السنوات القادمة.

إعادة توزيع 
الميزانيات 

وتوجيهها لصالح 
دعم االستراتيجية

دعم المشاتل 
الخاصة لتوفير 

الكمية المطلوبة 
من األشجار

البحرين تستهدف 
زراعة 1.8 مليون 

شجرة جديدة قبل 
2035

استهداف 20 
موقًعا للزراعة 

خالل العام 
الجاري
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ا زراعــــة 20 ألــف شـجــرة جــديــدة بـالمحــرق سنـويًّ
في إطار تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية للتشجير...الجودر لـ”^”:

الجودر متحدًثا لـ”البالد”

سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

قـــال وزيـــر اأِلشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصام بن عبدهللا 
خلف إن عدد الزوايا التي تم بيعها على 
 2018 منـــذ شـــهر ديســـمبر  المواطنيـــن 
وحتـــى العام 2022 بلـــغ 274 زاوية في 
مختلـــف مناطق المملكـــة، جاء ذلك في 
رده على ســـؤال النائـــب حمد الكوهجي 

حول اإلجراءات المتبعة لبيع الزوايا.
وأوضح الوزير خلف بأن األصل القانوني 
الذي تستند إليه وزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني في بيع 
الزوايا خارج المناطق اإلسكانية يتمثل 
فـــي قانـــون البلديات الصادر بالمرســـوم 
بقانـــون رقم )35( لســـنة 2001، والئحته 
التنفيذيـــة الصـــادرة بالقـــرار رقـــم )16( 
لســـنة 2022 وتعديالتهما وعلى األخص 
البنـــد )ق( مـــن المادة )19( من المرســـوم 
تنـــص  والتـــي  إليـــه،  المشـــار  بقانـــون 
ومواقـــع  المشـــروعات  )اقتـــراح  علـــى: 
تنفيذها في شـــؤون العمـــران والتعمير، 
وتنظيـــم المناطـــق الســـكنية والتجارية 
والصناعية، وتحديد الشـــوارع والطرق 
وخطـــوط التنظيـــم، واقتـــراح األنظمـــة 
المتعلقة بالجيوب والزوايا من األراضي 
المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات 
فـــي  األولويـــات  وإقـــرار  المختصـــة، 

تنفيذها(.
وقـــال “تســـتند الـــوزارة أيضـــًا فـــي بيـــع 
الزوايـــا إلـــى قانـــون التســـجيل العقاري 

الصـــادر بالقانون رقم )13( لســـنة 2013 
وتحديـــدًا مـــا ورد فـــي نص المـــادة رقم 
)16( منـــه بأنه “يجوز للبلديـــات أن تبيع 
الزوايا التي ال تتجاوز مساحتها 200م2 
)مئتـــا متـــر مربـــع(، وذلـــك بعد أخـــذ رأي 

الجهات المختصة.
وتابـــع “نّصت المادة المذكـــورة على أنه 
يشـــترط لبيع الزاوية أن تكون مالصقة 
لعقـــار مملوك لطالب الشـــراء، وأال تكون 
مقتطعـــة مـــن أرض حكوميـــة تتجـــاوز 
مساحتها المساحة المذكورة في الفقرة 
األولى من هذه المادة، وأال تصلح لتكون 
قطعة مستقلة يمكن استغاللها، ويترتب 
على قيد عقـــود بيع الزوايا الصادرة من 
البلديـــات إلى مالك العقـــارات المالصقة 
لهـــا في الســـجل العقاري إدمـــاج الزاوية 
فـــي العقار المالصق المملوك للمشـــتري، 
وال تصدر لها وثيقة ملكية مســـتقلة، وال 
يجوز التصرف في الزاوية المشتراة إال 

مع العقار المالصق كصفقة واحدة”.
وقـــال الوزيـــر خلف على أنه تـــم تنظيم 
آلية بيع الزوايا بعدد من القرارات آخرها 
القـــرار رقـــم )133( لســـنة 2020 باعتماد 
اآللية اإللكترونية لطلبات الزوايا، حيث 
نظمـــت هذه القرارات اآللية التي تســـير 
الزوايـــا، مؤكـــدا  بيـــع  عليهـــا إجـــراءات 
أنـــه ال توجد اســـتثناءات علـــى المعايير 

والشروط المعتمدة لبيع الزوايا. 
وعما إذا كان يشمل بيع الزوايا األرصفة 

والطـــرق العـــام، فقـــد بين الوزيـــر خلف 
بـــأن حرم الطريـــق يشـــمل الطريق الذي 
تعبر عليه السيارات واألرصفة ومواقف 
الســـيارات بجانبـــي الطريـــق وخدمـــات 
البنيـــة التحتيـــة مـــن شـــبكات الكهربـــاء 
والماء ومياه الصرف الصحي وتصريف 

مياه األمطار واالتصاالت.
وأضـــاف “يتـــم تحديـــد عـــروض حـــرم 
الشـــوارع بناًء علـــى احتياجات الجهات 
المعنيـــة بخدمـــات البنيـــة التحتية، وما 
يزيـــد عـــن الحاجـــة لحـــرم الطريـــق من 
الممكـــن النظـــر فـــي ضمـــه كزوايـــا بعـــد 
استشـــارة كافـــة الجهـــات المعنيـــة وفق 
آلية بيع الزوايا، كما أن شؤون البلديات 
بالـــوزارة تعنـــى بالنظـــر فـــي اإلجراءات 
اإلداريـــة لبيـــع الزوايا ويعتمـــد قبول أو 
رفـــض الطلـــب علـــى موافقـــة الجهـــات 

الخدمية المعنية”.
وبشـــأن بيع أجزاء من األرصفة والطرق 
العامـــة في منطقـــة البســـيتين، فقد أكد 
الوزيـــر بأنـــه “لـــم يتـــم بيـــع أجـــزاء مـــن 
الطـــرق واألرصفة فـــي مجمعات منطقة 
البســـيتين بـــل وال فـــي عمـــوم مناطـــق 
المملكـــة، حيث إن الزوايا التي تم بيعها 
في تلك المناطق تقع خارج حرم الطريق 
وبعـــد أن تـــم الحصـــول علـــى الموافقـــة 
المطلوبـــة مـــن كافـــة الجهـــات الخدمية 

وبحسب اآللية المشار لها أعاله”.

نافًيا بيع أجزاء من الطرق واألرصفة خارج حرم الطريق... خلف:
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قـــال الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة محمـــد القائد إن 
للخدمـــات  المواطنيـــن  اســـتخدام  نســـبة 
نســـبة  91 %، وهـــي  بلغـــت  اإللكترونيـــة 
مرتفعـــة جـــًدا، مقارنـــة باألعـــوام الماضية 
التـــي كانـــت تتأرجح بيـــن ٦٩ % و٨٤ %، 
بسبب جهوزية البنية التحتية من شبكات 
االتصـــال إلـــى الطاقـــم فـــي الهيئـــة، الذي 

يمتلك خبرة وكفاءة مرتفعة.
وأضـــاف أن المبلغ المســـتفاد من مجموع 
بلـــغ   2021 فـــي  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
حوالـــي 500 مليـــون دينـــار، مقارنة بالعام 
2020 الـــذي بلـــغ 231 مليـــون دينـــار، مـــا 
يـــدل علـــى وعـــي المجتمـــع فـــي التعامـــل 
واالبتعـــاد  اإللكترونيـــة،  الخدمـــات  مـــع 
التقليديـــة،  الخدمـــات  اســـتخدام  عـــن 
ونجـــاح الخطـــط المقدمـــة مـــن الحكومة 

اإللكترونية، في ظل الجائحة.
ولفـــت إلـــى أن هناك تراجعـــا ملحوظا في 

أرقـــام المراجعيـــن إلى معـــدل النصف عن 
الثـــالث ســـنوات الســـابقة، فـــي الجهـــات 
الحكومية، خصوًصـــا في موضوع بطاقة 

الهوية.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك خططـــا مســـتقبلية 
عـــدة،  تطبيقـــات  يتضمنهـــا  متنوعـــة، 
ســـيكون لهـــا تأثيـــر واضـــح وكبيـــر، منهـــا 
الخدمـــات  يجمـــع  الـــذي  التاجـــر  تطبيـــق 
التـــي يحتاجهـــا المســـتثمرون من رخص، 
وسجالت وتأمين العامين وكهرباء، كذلك 
تطبيق المواعيد الذي ســـيتم تدشينه في 

الربع المقبل.
وإضافة إلى ذلك، تطبيق نظام المراسالت 
الحكوميـــة، الذي ســـيتم من خاللـــه إلغاء 
اســـتخدام الورق بين الجهات الحكومية، 
كما ســـيتم تحويـــل الوثائق والمراســـالت 
إلـــى إلكترونية، وتفعيـــل تفويض المفتاح 

اإللكتروني من شخص إلى آخر.
وفـــي ذات الســـياق، قـــال نائـــب الرئيـــس 
التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
نســـبة  إن  الخاجـــة  زكريـــا  اإللكترونيـــة 

الخدمـــات  علـــى  التكاليـــف  انخفـــاض 
مقارنـــة   %  ٨٦ بلغـــت  قـــد  الحكوميـــة 
بالقنـــوات التقليديـــة، وأن 77 % الوقـــت 
الذي تم توفيره على المواطن والمقيم من 

خالل استخدامه ألي معاملة إلكترونية. 
وأضاف أن مجموع الخدمات اإللكترونية 
عـــن جميـــع القنـــوات مـــن بدايـــة إطـــالق 
الحكومـــة اإللكترونية بلـــغ ٥٦٣ ما يعادل 
٨٥ % مـــن جميـــع الخدمـــات المتوافـــرة، 
وهـــي  رئيســـة  قنـــوات   3 علـــى  متوزعـــة 
البوابـــة اإللكترونيـــة، ومنصـــات الخدمـــة 

الذاتية، وتطبيق الهاتف الذكي.
وأشـــار إلى أن هنـــاك 57 خدمة إلكترونية 
موزعـــة علـــى ٨ قطاعـــات تشـــغيلية منهـــا 
وزارة  قطـــاع  الداخليـــة،  وزارة  قطـــاع 
الشـــباب، قطاع المواصـــالت واالتصاالت، 
قطاع العدل، قطـــاع البيئة، وأخيًرا قطاع 
العقار واإلســـكان، الذي شـــهد قفزة نوعية 
مـــن حيث عدد المعامالت التي تم إنجازه 

من خالله.
وقـــال إن اســـتخدام هـــذه القطاعات، أدى 

إلى تضاعف عـــدد المعامالت اإللكترونية 
التـــي وصلـــت إلـــى ٣ مالييـــن و700 ألـــف 
معاملـــة منجزة في العام ٢٠٢١، وهو أكبر 

رقم تحققه الهيئة خالل مسيرتها.

المنصة اإللكترونية 

وأكـــد أنه تـــم تطوير المنصـــة اإللكترونية 
الذاتيـــة، عـــن طريـــق 3 خدمـــات رئيســـة 

منها، تطوير خدمة تحديث بيانات بطاقة 
الهويـــة دون الحاجـــة ألخذ موعد كما كان 
فـــي الســـابق، تطوير خدمة إعـــادة تعيين 
كلمة المرور للمفتاح اإللكتروني، تســـجيل 
نظـــام اإلشـــعارات الحكومـــي عـــن طريـــق 

المسجات النصية أو البريد اإللكتروني.
وتابع أنه تم تدشـــين البوابـــة اإللكترونية 
المطـــورة، ليتـــم إضافـــة أدوات متقدمـــة 
تســـاعد وتســـهل وصـــول للمعلومـــات في 
وقـــت قصير، باإلضافة إلـــى زيادة الطاقة 
االستيعابية، إذ ارتفع عدد الزوار إلى أكثر 
مـــن مليـــون زائر شـــهرًيا، كذلـــك تم عرض 

أكثر من ١٣٠٠ خدمة إلكترونية.

تطبيق مجتمع واعي

واعـــي  مجتمـــع  تطبيـــق  أن  إلـــى  وأشـــار 
يوفـــر أكثر من ٦٥ خدمـــة إلكترونية، منها 
الجواز الصحي الذي يتضمن كل تفاصيل 
الجرعات التطعيميـــة، حيث يمكن حامله 
مـــن اســـتخدامه فـــي الدخـــول والخـــروج 

مـــن البحريـــن، كما تم تطويـــر أكثر من ٢٥ 
خدمة في ذات التطبيق.

برنامـــج  ربـــط  تـــم  ذلـــك،  إلـــى  باإلضافـــة 
مجتمـــع واعي ببرنامج توكلنا في المملكة 
العربية السعودية، من أجل تسهيل عملية 
الخـــروج والدخـــول عـــن طريـــق الجســـر، 
دون إرفـــاق المســـتندات الورقية الخاصة 
بالتطعيم، ليشـــمل المواطنيـــن والمقيمين 
من الدولتين، وتكون هذه الخطوة األولى 

والسباقة على مستوى العالم. 
ولفـــت إلـــى أن مـــن أهـــم أهـــداف التحول 
القطـــاع  كفـــاءة  رفـــع  هـــو  اإللكترونـــي 
الحكومـــي مـــن خـــالل زيـــادة اإلنتاجيـــة 
طريـــق  عـــن  الموظفيـــن  أداء  وتطويـــر 
المواطنيـــن،  احتياجـــات  تلبيـــة  ســـرعة 
تحســـين وتســـهيل الخدمـــات للمواطنين 
والمقيمين، وتبســـيط إجـــراءات العمليات 
الحكومية عن طريق استخدام الخدمات 
اإللكترونية في أي مكان، ســـواء داخل أو 

خارج البحرين.

3.7 مليون معاملة... و500 مليون دينار قيمة المعامالت... القائد:

91 % نسبة استخدام الخدمات اإللكترونية في 2021

محمد القائد
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أكــد عــدد مــن الفعاليــات األمنية والسياســية فــي مملكــة البحرين 
أن تفعيل الشــراكة المجتمعية يســهم في توحيد الجهود الوطنية 
العمــل  مرتكــزات  دعــم  إلــى  الهادفــة  المخلصــة  الكــوادر  وبنــاء 

الحكومي ضمن مسيرة البناء والتنمية. 

وأشـــاروا إلى أن الشراكة تجسد 
وعـــي المجتمـــع البحرينـــي فـــي 
الوطنيـــة  المســـؤولية  تحملـــه 
بالشـــراكة مـــع األجهـــزة األمنيـــة 
في المحافظة علـــى أمن الوطن 
فـــي  معتبريـــن  واســـتقراره، 
أمـــس،  صحافيـــة،  تصريحـــات 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  يـــوم  أن 
واالنتماء الوطني الذي يصادف 
18 شهر مارس، هو فرصة لتعزيز 
واألمـــن  والـــوالء  االنتمـــاء  قـــم 
المســـيرة  فـــي ظـــل  المجتمعـــي 
التنمويـــة الشـــاملة لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

سلوك حضاري

وأكد المدير العام لإلدارة العامة 
للمباحث واألدلة الجنائية العميد 
عبدالعزيز الرميحي أن الشـــراكة 
المجتمعية في المملكة أصبحت 
تحتـــل مكانـــة كبيرة فـــي العمل 
األمنـــي، مشـــيرا إلـــى توجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، التي 
تجســـد وعي المجتمع البحريني 
فـــي تحمله المســـؤولية الوطنية 
بالشـــراكة مـــع األجهـــزة األمنيـــة 
في المحافظة علـــى أمن الوطن 
الجهـــود  وتضافـــر  واســـتقراره، 
الوطنية للمؤسســـات الحكومية 
المدنـــي  والمجتمـــع  والخاصـــة 
والمواطنين والمقيمين كشركاء 
فـــي تحقيـــق االســـتقرار األمني، 
تحـــت شـــعار “األمـــن مســـؤولية 
الضامـــن  باعتبـــاره  الجميـــع”، 
والحريـــات  الحقـــوق  لحمايـــة 
العامة، وركيزة أساســـية للنهضة 

التنموية الشاملة والمستدامة.
العامـــة  اإلدارة  أن  وأضـــاف 
الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
هـــذا  لتطبيـــق  جاهـــدة  تســـعى 
المبـــدأ بجميـــع جوانبـــه من أجل 
الوصـــول إلـــى التجســـيد األمثل 
للعالقـــة الوثقى بيـــن المواطنين 
والمجتمـــع ورجـــال األمـــن إيمانًا 
منهـــا بـــأن الشـــراكة المجتمعيـــة 
وســـلوكية  وطنيـــة  ممارســـة 
وحضاريـــة للمواطـــن فـــي بالده 
الجـــادة  المشـــاركة  فـــي  تتمثـــل 
فـــي خدمـــة البحريـــن وشـــعبها، 

وهـــي مشـــاركة نابعة مـــن القيم 
والعـــادات والتقاليـــد البحرينيـــة 
ال  وجـــزء  األصيلـــة،  العربيـــة 
يتجزأ من المشـــروع اإلصالحي 
لصاحـــب الجاللة الملك، وصورة 
الوطنـــي  التالحـــم  صـــور  مـــن 
والتعايش اإلنساني بين مختلف 
السياســـية والمذاهب،  األطياف 
كما أن تعاون المواطن البحريني 
ومؤسســـات المجتمع المدني مع 
رجـــال األمن يعمـــل على تحقيق 
الوقايـــة من الجرائم ومكافحتها 
ومعالجتها، والتصدي لمرتكبيها، 
البيـــت  فـــي  آمنـــة  بيئـــة  وخلـــق 
والعمـــل  والمجتمـــع  والمدرســـة 
األمنيـــة  الثقافـــة  وغـــرس 
المجتمعية ونشر الوعي األمني.

ســـيبقى  اليـــوم  هـــذا  أن  وأكـــد 
رمـــًزا لتحقيق العدالة اإلنســـانية 
أعلـــى  وتحقيـــق  واالجتماعيـــة 
مســـتوى من الشـــعور بالطمأنينة 
والثقـــة واالســـتقرار األمنـــي من 
خـــالل تقديـــم خدمـــات بجـــودة 
عاليـــة بما يضمـــن تحقيـــق مبدأ 
الشـــراكة المجتمعيـــة في مملكة 
قيادتهـــا،  ظـــل  تحـــت  البحريـــن 
مملكـــة  أرض  علـــى  ألن  وذلـــك 
الذيـــن  األمـــن  رجـــال  البحريـــن 
المتميـــز  بـــاألداء  يتمتعـــون 
العالـــي  باالنضبـــاط  ويتحلـــون 
فـــي تنفيـــذ األوامـــر، ويتميزون 
بالتعامل اإلنســـاني مع كل فئات 
المجتمـــع فـــي كل المواقـــف، مع 
حرصهـــم علـــى تطبيـــق القانـــون 
وفـــرض النظـــام العام، وهـــذا ما 
ســـاهم كثيًرا فـــي تحقيق األمن 
للبحريـــن  والســـالم  واالســـتقرار 

وشعبها والمقيمين على ترابها.

ترسيخ المواطنة

من جهتها، أكـــدت عضو مجلس 
أن  خضـــوري  نانســـي  الشـــورى 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  تفعيـــل 
الجهـــود  توحيـــد  فـــي  يســـهم 
الوطنية وبناء الكوادر المخلصة 
الهادفة إلى دعم مرتكزات العمل 
الحكومـــي ضمـــن مســـيرة البناء 
والتنميـــة، مثمنًة االهتمام الكبير 
الذي يوليـــه جاللة الملك لبرامج 
الشـــراكة المجتمعـــة إيماًنـــا منـــه 
بأهميـــة تضافر الجهـــود والرؤى 

األهـــداف  لبلـــوغ  والطاقـــات 
فـــي  واالســـتثمار  المنشـــودة، 
المجتمع كعنصر ال غنى عنه في 
تقديـــم واجبـــه الوطني من أجل 

ازدهار واستقرار الوطن.
الحكومـــة  بجهـــود  وأشـــادت 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ليكـــون تعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة 
القائمـــة على الشـــراكة والتعاون 
عناصـــر  أهـــم  أحـــد  المجتمعـــي 
برنامج عمـــل الحكومة الموقرة، 
وجزءا أساسا من ثقافة األجيال 
القادمـــة، معربـــًة عـــن اعتزازهـــا 
بالـــدور المحوري لوزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبدهللا آل خليفة ولجنة متابعة 
تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة لتعزيز 
االنتمـــاء الوطني وترســـيخ قيم 
المواطنـــة “بحريننـــا”، التي تأتي 
ترجمـــة للرغبـــة واإلرادة الملكية 
السامية المندرجة ضمن أهداف 
الكبيـــر  اإلصالحـــي  المشـــروع 

بقيادة صاحب الجاللة الملك.
أن  خضـــوري  وأوضحـــت 
تطبيقـــات الشـــراكة المجتمعيـــة 
أعطـــت  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
نتائجهـــا المشـــرفة خالل جائحة 
“كوفيـــد 19” على ســـبيل المثال، 
مـــن خـــالل تبنـــي جميـــع أبنـــاء 
الوطن مســـؤولياتهم وواجباتهم 
الوطنيـــة للمحافظـــة على صحة 
وســـالمة المواطنين والمقيمين، 
االزدهـــار  اســـتمرار  وضمـــان 
والتطـــور لمملكـــة البحرين، وهو 
ما لم يتحقق لوال المكانة الرفيعة 
التي تحظى بها مبادئ الشـــراكة 
المجتمعيـــة على جميع األصعدة 
أن  مبينـــًة  واألهليـــة،  الرســـمية 

التـــي  التشـــريعات  مـــن  الكثيـــر 
تزخـــر بها مملكـــة البحرين تنظم 
تطبيقـــات الشـــراكة المجتمعيـــة 
بشكل حضاري وعصري، وتوجد 
لهـــا المكانة الكبيـــرة بناء على ما 
تتســـم بـــه مـــن أهـــداف وغايات 
نبيلـــة تحقـــق األمن واالســـتقرار 

للمجتمع.

رفعة الوطن

النوعيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
الدائمـــة لحقـــوق اإلنســـان عضو 
لجنة الشئون الخارجية والدفاع 
واألمـــن الوطني بمجلس النواب 
عمـــار البنـــاي، أن يـــوم الشـــراكة 
المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي 
هو فرصـــة لتعزيـــز قـــم االنتماء 
والـــوالء واألمـــن المجتمعي في 
ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة 

لجاللة الملك. 
الســـلطة  دور  البنـــاي  وأكـــد 
دور  تعزيـــز  فـــي  التشـــريعية 
الشـــراكة المجتمعيـــة في مملكة 
دور  أهميـــة  مؤكـــدا  البحريـــن، 
الفـــرد فـــي المجتمـــع النخراطـــه 
بمشـــروعات ومبـــادرات المملكة 
لدعـــم  البحريـــن  فريـــق  ضمـــن 
مســـيرة البنـــاء والتقـــدم وتعزيز 
األمن واالســـتقرار، مشيدا بذلك 
قبـــل  الداخليـــة  وزيـــر  بمبـــادرة 
15 عامـــا “الشـــراكة المجتمعيـــة” 
والذي تحول اليوم إلى مشـــروع 
حضاري رائـــد ومجتمعي متميز 
وغذا نهج أصيل وثقافة راسخة، 
تعزز العالقة اإليجابية بين رجل 

األمن والمواطن.
وزيـــر  بمبـــادرة  البنـــاي  وأشـــاد 
يـــوم  بتخصيـــص  الداخليـــة، 
الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء 
الوطني، واهميتهـــا في االرتقاء 

الثقافي المجتمعي، ومد جســـور 
التواصـــل بيـــن أفـــراد المجتمـــع، 
والـــذي عـــزز مـــن يقظـــة الحـــس 
المجتمعـــي وإدراكه إلـــى أهمية 
الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء 
تماســـك  حفـــظ  فـــي  الوطنـــي 
وحـــدة الوصـــف وتعزيـــز االمـــن 
الوصـــول  بهـــدف  واالســـتقرار، 
وتحقيق أهداف التنمية الشاملة 
والمشـــروع اإلصالحـــي الرامـــي 

لالرتقاء بالمواطن البحريني. 
وأثنى البنـــاي على دور المواطن 
البحرينـــي الفعال في تعزيز دور 
الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء 
األصعـــدة،  بجميـــع  الوطنـــي 
وإســـهاماته الرائـــدة فـــي تعزيـــز 
التنمية االجتماعيـــة في القطاع 
والتعليمـــي،  والصحـــي  األمنـــي 
فـــي  اإليجابـــي  واندماجـــه 
المجتمـــع البحريني، ورفع درجة 
بالمسؤولية  واإلحساس  االنتباه 
تجـــاه كل مـــا يمس أمـــن الوطن 
أراضيـــه  وصيانـــة  واســـتقراره 
وحماية مقدراته، وخلق شـــراكة 
الجهـــات  جميـــع  مـــع  منفتحـــة 

المعنية. 
وأضـــاف أن هـــذه المناســـبة هي 
فرصة حقيقية لســـرد النجاحات 
البحريـــن  ابنـــاء  حققهـــا  التـــي 
فـــي جميـــع المجـــاالت ودورهـــم 
البـــارز فـــي تفعيل دور الشـــراكة 
المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي 
خـــالل العقـــود الماضيـــة والـــذي 
ترجـــم الـــروح الحقيقية للتعاون 
الوطـــن  هـــذا  لرفعـــة  والتكاتـــف 

الغالي.

سالمة المجتمع

النائـــب  أشـــادت  ذلـــك،  إلـــى 
دسوســـن كمـــال عضـــو مجلـــس 

النـــواب باســـتراتيجية الشـــراكة 
المجتمعيـــة التـــي تعمـــل عليهـــا 
وزارة الداخلية بمملكة البحرين، 
وقالـــت: تتفـــَرد وزارة الداخليـــة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الموقـــرة 
علـــى  يقتصـــر  بنهـــج حديـــث ال 
التعامـــل  فـــي  األمنـــي  التفكيـــر 
يرافقـــه  إنمـــا  التحديـــات،  مـــع 
ودور  وتوعـــوي  تثقيفـــي  دور 
مجتمعي، وهذا هو السبب الذي 
أنجـــح الـــوزارة الموقـــرة تحـــت 

مظلة وزير الداخلية.
اســـتراتيجية  أَن  وأضافـــت 
المتبعـــة  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
جعلـــت وزارة الداخليـــة الموقرة 
غيـــر  أداءات  إنجـــاز  تســـتطيع 
متوقعـــة فـــي مجـــال وظيفتهـــا 
األولى وهي حفظ أمن وســـالمة 
وردع  المحلـــي،  المجتمـــع 
المجرميـــن واإلرهابيين وإيقاف 
المخالفين للقانون والمتجاوزين 
هـــذه  تحقيـــق  يمكـــن  فـــال  لـــه، 
الوظيفـــة الصعبـــة مـــن دون أن 
يتم تيسير الحاضنة المجتمعية 
األمـــن  رجـــال  لعمـــل  الداعمـــة 

بمختلف أدوارهم.
وختمـــت: لقـــد تقدمـــت المملكة 
بفضـــل هللا وبفضـــل التحديثات 
الهيكلية واالســـتراتيجية لوزارة 
متجـــاوزًة  الموقـــرة،  الداخليـــة 
األنظمـــة التقليديـــة فـــي العمـــل 
اجتهـــدت  حيـــث  الشـــرطي، 
اإلدارات المختلفـــة فـــي التعامل 
مـــع وعـــي المجتمـــع، والتعويـــل 
القانـــون،  نفـــاذ  لضمـــان  عليـــه، 
والحفاظ على هيبة المؤسســـات 
الدســـتورية وقوتهـــا، ممـــا جعل 
المواطنيـــن والمقيميـــن ينعمون 
بالحياة الهانئـــة في العهد الزاهر 

لجاللة الملك.

الشراكة المجتمعية تحتل مكانة كبيرة في العمل األمني
فرصة لتجديد االنتماء ونشر العدالة اإلنسانية... فعاليات وطنية:

نانسي الخضوري سوسن كمال عمار البناي

المنامة - وزارة الداخلية

العنـــف  مكافحـــة  برنامـــج  مديـــر  أكـــد 
خـــالل  أمينـــي   علـــي  “معـــًا”  واإلدمـــان 
اســـتضافته في برنامـــج “األمن” اإلذاعي 
العامـــة  اإلدارة  وتقدمـــه  تعـــده  الـــذي 
لإلعـــالم والثقافـــة األمنيـــة بالتعـــاون مع 
الشـــراكة  أن   ، البحريـــن  مملكـــة  إذاعـــة 
همـــا  الوطنـــي  واالنتمـــاء  المجتمعيـــة 
أحـــد االســـتراتيجيات التي يقـــوم عليها 
عمـــل وزارة الداخلية لتحقيـــق أهدافها ، 
وتحتفـــل فيـــه المملكة في الثامن عشـــر 
من مارس كل عام لتســـليط الضوء على 
االنجازات التي تحققت في هذا المجال.
وأوضح أن الشـــراكة المجتمعية تتالقى 
مع االنتماء الوطني لما تعكســـه من قيمة 
حضاريـــة راقيـــة تبيـــن وعـــي المجتمـــع 
البحريني في تحمله المسؤولية الوطنية 
بالشـــراكة مع األجهزة األمنية للمحافظة 
على األمن واالســـتقرار واللحمة الوطنية 
المرتكزة على أسس التعايش والتسامح 
المجتمـــع  تشـــكل  والتـــي   ، والتعدديـــة 
المدنـــي المتحضـــر الـــذي يضمـــن حقوق 

الحريات العامة ويشكل العمود األساسي 
للنهضة التنموية المستدامة.

وأشـــار إلـــى أن برنامـــج “معـــًا” لمكافحـــة 
العنـــف واإلدمـــان هو أحـــد األدوات التي 
يتـــم تزويدهـــا للفئـــات المســـتفيدة مـــن 
الشـــراكة المجتمعية، إذ يتـــم عن طريقه 
كســـر الحواجز بين الطلبة وجهات تنفيذ 
القانـــون وبنـــاء عالقة ثقة بيـــن الطرفين 
مما يخلق االحســـاس باألمان والطمأنينة 
تجاه عناصر الشرطة ، وبالتالي يستطيع 
الطالب نقل المشـــكالت التي تواجهه في 
الحيـــاة للشـــرطي لمســـاعدته على إيجاد 
الحلـــول بالطريقـــة التربويـــة والتعليمية 
الصحيحـــة ، منوهـــًا بأنـــه تم اســـتحداث 
منهج خاص للتعايش السلمي ومكافحة 
االعداديـــة  المرحلتيـــن  لطلبـــة  التطـــرف 
والثانوية يهدف إلـــى تعليم الطلبة تقبل 
بيـــن  الموجـــودة  االختالفـــات  واحتـــرام 
فئـــات المجتمع، باإلضافـــة إلى تزويدهم 
تخـــص  التـــي  المتداولـــة  بالمصطلحـــات 
جانـــب  إلـــى  تأثيراتهـــا  وشـــرح  المنهـــج 

تعريفهـــم بالممارســـات التـــي تســـهم في 
تعزيـــز اللحمـــة الوطنيـــة واالبتعـــاد عـــن 
تفـــكك  فـــي  التـــي تتســـبب  الســـلوكيات 

المجتمع وتؤدي إلى نتائج وخيمة.
عـــدد  تقديـــم  البرنامـــج  تضمـــن  وقـــد 
والتوعويـــة  األمنيـــة  الفقـــرات  مـــن 
واالجتماعيـــة، حيـــث تم تســـليط الضوء 
خالل فقرة “األمن في أســـبوع” على أبرز 
البالغات التي تم التعامل معها وذلك من 
خالل االتصال المباشـــر بغرفـــة العمليات 
الرئيســـية وغرفـــة العمليـــات والمراقبـــة 

المرورية.
كمـــا ناقـــش البرنامـــج في فقرة “دردشـــة 
الخميـــس” اســـتعدادات وزارة الداخليـــة 
البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافة  إلنجـــاح 
لسباقات جائزة البحرين الكبرى لسباقات 
الفورموال1 ، واســـتضافت فقرة “إشراقة 
أمل” أحد المنتفعين من قانون العقوبات 
والتدابير البديلة وعرض مدى استفادته 
من هـــذه التجربة، التي انعكســـت إيجابًا 

على حياته كونه اآلن مع أسرته .

إبراز وعي المجتمع في تحمله المسؤولية الوطنية... أميني:

الشراكة المجتمعية مرتكز أساس ألمن واستقرار البحرين

محرر الشؤون المحلية
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حسين العريبـي

37727888
آمــــال دهيـم

37111500
هادي العسكري

66622126
علـــي صالح

37334334
حسين عبدالجليل

36799711
علــــي عيد

36600656
عباس علـــي

فرع المنامة والمحرق مديـر

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising      إلعالناتكـــم
أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

local@albiladpress.com
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قـــال النائـــب أحمـــد الدمســـتاني أن 
انهيار الســـد في دمســـتان  أدى إلى 
تضـــرر 3 بيـــوت مالصقـــة إلـــى هـــذا 
الشـــارع، والتـــي احتاجـــت إلـــى 10 
- 15 خزانـــات مـــاء لشـــفط الكميات 
الناتجة عن التسريب، حيث تابعت 
مشـــكورة  والمـــاء  الكهربـــاء  وزارة 

األمر.
وتابع أن سبب انهيار السد بين فترة 
وأخـــرى، يرجع إلـــى أن عملية دفنه 
بطريقـــة غير صحيحة، دون مراعاة 

قواعد السالمة الخاصة بالبناء.
وأشـــار إلـــى أن الشـــارع قديـــم جًدا 
وهـــو شـــارع فرعي من أصل شـــارع 
زيد بن عميرة، وهو ممتد إلى داخل 
القريـــة، وفـــي داخله ســـد مـــاء منذ 
أكثـــر مـــن 100 ســـنة، وقـــد كان في 

وقت سابق يمر عبر البحر.

أمــــل إعـــادة تعميــــره بصــــورة أفضـــل

الدمستاني.. 3 بيوت متضررة من انهيار الشارع
المنامة - وزارة األشغال

صرح الوكيل المســـاعد لمشـــاريع البناء 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  والصيانـــة 
البلديـــات والتخطيط العمراني الشـــيخ 
مشـــعل بن محمد آل خليفة بأنه ســـيتم 
البـــدء بأعمال مشـــروع أعمـــال التطوير 
والتوســـعة بمركـــز بالد القديـــم الصحي 
قريبـــًا، حيـــث إن الـــوزارة فـــي مراحـــل 

استكمال اإلجراءات للمشروع.
وكان مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
قـــد أرســـى المشـــروع خالل شـــهر يناير 
مـــن العـــام الجـــاري علـــى شـــركة المؤيد 
 1,005,293 تبلـــغ  بتكلفـــة  للمقـــاوالت 
دينارا بميزانية مشـــتركة بين مؤسســـة 
الماليـــة  ووزارة  لألعمـــال  المؤيـــد 

واالقتصاد الوطني.
وأشـــار الشيخ مشـــعل آل خليفة إلى أن 
المشـــروع ُيعد أحد المشاريع الحكومية 
الخدميـــة التـــي قامـــت الـــوزارة بإعادة 
تصميمهـــا ألغراض التطوير والتوســـعة 

علـــى أن تقـــوم الحقـــًا باإلشـــراف علـــى 
تنفيذها، مضيفًا بأنه قد تم مراعاة كافة 
متطلباتهـــم في تصميم المشـــروع وفقًا 
ألعلى المســـتويات القياســـية الهندسية 
إلى جانب توفير متطلبات ومواصفات 
االســـتدامة والمباني الخضراء وتطبيق 
الطاقـــة؛  اســـتهالك  ترشـــيد  سياســـة 

للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
التطويـــر  تشـــمل  األعمـــال  بـــأن  وأفـــاد 
العالجـــي  للقســـم  الجزئـــي  والتجديـــد 
واإلداري الحالي ومنطقة االستشـــارات 
الطبية باإلضافة إلى أعمال توسعته عن 
طريـــق إضافة مبنى يتكون من طابقين 
مـــن الجانب الخلفي للمركـــز، حيث تبلغ 
مســـاحة البناء الكلية ألعمال التوســـعة 
مربعـــة.  أمتـــار   1105.859 والصيانـــة 
ويتكـــون الطابـــق األرضـــي مـــن مواقف 
األشـــعة  لغرفـــة  باإلضافـــة  للســـيارات، 
وغرف لألطباء والتمريض. بينما يتكون 
الطابـــق األول مـــن قاعـــة لالجتماعـــات 
وقسم العالج الطبيعي للرجال وللنساء 
ومكاتـــب لـــإدارة باإلضافـــة إلـــى جميع 
الخدمـــات الكهروميكانيكية، إلى جانب 
كافـــة الخدمـــات المصاحبـــة، إلى جانب 
وتنســـيق  الخارجيـــة  األعمـــال  جميـــع 

الموقع العام.

بميزانية مشتركة بين “األشغال”و”المالية” بنحو مليون دينار

البدء في تطوير وتوسعة “بالد القديم الصحي” قريبًا

الشيخ مشعل بن محمد

علياء الموسوي
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AL ATLAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact
 35361805  or  MRXK2X@GMAIL.COM

THE POWDER ROOM BEAUTY CENTRE LADIES SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17400424  or  SAFABADER@HOTMAIL.COM

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17262256  or  aldaleem@hotmail.com

ADEL HUSSAIN ABDULLA HAMMADA ( SFOOG - 8464 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39470778  or  ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM

EXCELLENT SHAPE FOR ELECTRONIC SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33224524  or  BELALUDDIN33224524@GMAIL.COM

GOSIA FOR MATERIALS RECOVERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34585837  or  SAHIGATECONTRACTING@GMAIL.COM

THE POWDER ROOM BEAUTY CENTRE LADIES SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17400424  or  SAFABADER@HOTMAIL.COM

ALSAYED WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17730331  or  Alhawashim123@hotmail.com

ABDULLA MAKI HASAN ALI MAKI (QASIDAT SHAEAR/10572( 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33617888  or  ABDULLAMAKI87@GMAIL.COM

AL SULTANI ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17441669  or  MHAS2009@GMAIL.COM

Abdulaziz Ali Maintenance Est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39662552  or  WAFAA.A.AZIZ@GMAIL.COM

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com

RESOLTE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33219792  or  GHULAMAKBAR811@YAHOO.COM

ISMAEEL AIR CONDITIONING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39792124  or  FAQEERHUSSAIN1982@GMAIL.COM

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com

SUN CITY CENTRAL AIR CONDITIONING REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33340011  or  SUNCITYBAH@GMAIL.COM

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36752143  or  INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36752143  or  INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM

KARAMAT ALI MOHAMMED HUSSAIN ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17241007  or  KAMHE.BAH@LIVE.COM

ASAD AND FAHAD DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  M.ASAD.BUSINESS@GMAIL.COM

BARBAR BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 39600802  or  A.ALSARI60@GMAIL.COM

Lite world marketing and promotion W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33984439  or  MANGA29051987@GMAIL.COM

Budaiya angel beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  ALRIYAHDOCUMENT@GMAIL.COM

Halleys Comet Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39339630  or  CHAPY.MEFTAH@GMAIL.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

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

  PURCHASING MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 39448833  or  MALTAHMAZI011@GMAIL.COM

Dynamic Energy Smart W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39661132  or  AHMED.K55555@WINDOSLIVE.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

STICKY FINGERS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39422733  or  HANANMERZA.JAWAD@YAHOO.COM

WAHAT TYLOS CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17410208  or  MZAH_80@HOTMAIL.COM

PARADISE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17535306  or  lonenuman@gmail.com

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

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

DREAM MARBLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17410208  or  MZAH_80@HOTMAIL.COM

THE JUICERY HEALTHY DRINKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39150505  or  KHALEDCHILWAN@HOTMAIL.COM

Zarood Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER PIPEFITTER 
, suitably qualified applicants can contact
 33566335  or  info@ZaRooDGROUP.com

ABBOODI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact
 33777883  or  J_98891@HOTMAIL.COM

ELENA BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
, suitably qualified applicants can contact

 17721121  or  FALCONPLAZA@YAHOO.COM

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@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

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

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM

MEGA STAR CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 39229367  or  HASSANTAMIMI@BAS.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WAANDMASERVICESBH@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM

JENAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37777024  or  ebrahim.alhayki.51@gmail.com

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36363936  or  daytona@daytonabh.com

ETHIOSHEGER RESTAURANTS AND COFFEE SHOPS MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 38896637  or  ETHIOSHEGERCOFFEE@GMAIL.COM

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36363936  or  daytona@daytonabh.com

MHF MANAGEMENT CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66677550  or  ELMASRYMAD@GMAIL.COM

AHMAD SHAH MOHAMMED AALIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  SHAHHAMADD812@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact
 37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

S Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17785704  or  RADHI.ALMISHAL@GMAIL.COM

MAGIC SCISSOR SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
, suitably qualified applicants can contact

 39597310  or  MOAYED101@HOTMAIL.COM

LINUS PERFUMES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 33337028  or  ZRS171717@ICLOUD.COM

ALI ABDULHUSAIN ISA AHMED / ZUBARAH / 7423 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39669117  or  EDRISIGROUP@GMAIL.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

OSAMA ABDULLA AHMED AL HARAM 
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
, suitably qualified applicants can contact

 17290001  or  alharam_bahrain@yahoo.com

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17001335  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM

PAINT WITH COLOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39936654  or  PAINTWITHCOLOR@YAHOO.COM

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM

BAHRAIN APPAREL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
, suitably qualified applicants can contact

 17564451  or  SHYNAC@APPARELUAE.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

FAST WAY MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36345062  or  BALJINDERGULF1981@GMAIL.COM

ALRAQI CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39636536  or  GHATAM2@GMAIL.COM

ADEL ABBAS EBRAHIM KHALAF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17261094  or  ADELKHALAF111@GMAIL.COM

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.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

CORTADO CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33651762  or  CORTADO.BH@GMAIL.COM

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

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

FAME Car Auto Repair W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39469263  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com

QUICK TRIP MARKETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39484455  or  SNSHSL@GMAIL.COM

CASA ARABIA DESIGN STUDIO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17341488  or  INFO@CASAARABIA.ME

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

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
, suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33664969  or  ANANTHMONISH@GMAIL.COM

ABDULAAL GULF AUDIT - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17500188  or  INFO@GTBAHRAIN.COM

ALMAAMEERI CONTRACTING & MAINTENANCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact
 17701084  or  maameeri_est@hotmail.com

HAS ZONE CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66755077  or  FAISAL_NAEEM45@YAHOO.COM

Aditis Enerprise 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
, suitably qualified applicants can contact

 33225219  or  PILOTSABOUR@HOTMAIL.COM

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

GG CONSTRUCTION AND CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36941976  or  ggccbahrain@gmail.com

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED SHARIF FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 32175299  or  Shahzad@ASFBAHRAIN.COM

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  hr.admin@gbl-group.co

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH

DEEP PERFECT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 37256899  or  KIRANDEEP5222@GMAIL.COM

NMERA TOWERS PAINTING CONSTRUCION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 36780078  or  anusif@HOTMAIL.COM

JASMI’S 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH

Nice Gift International Co W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17742003  or  tcm37777@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33871603  or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM

MINSK CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM

AL KUDS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33133301  or  ALQUDSCARGO@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH

MINSK CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM

Casaforma  workshop W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
, suitably qualified applicants can contact

 39469751  or  zahra.abdullah19@gmail.com

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17775249  or  wehelp4u@gmail.com

ALJAMEEL TOWER CONSTRUCTION & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33111179  or  ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM

AL NASIR CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17714609  or  info@NASIRCONST.COM

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM

Zoom auto Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17769481  or  BUYUSRA@GMAIL.COM

AL NASIR CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17714609  or  info@NASIRCONST.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

FAHAD NASER FAHAD ALZAABI (AFAAL / 11631) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36993399  or  F.BUNASSER@HOTMAIL.COM

Anwar Karbabad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36662334  or  basimmukahal81@gmail.com

PATTNI JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact
 36409109  or  SATAPAR@HOTMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM

RP TECHNICAL EXPERTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 33382322  or  RENJITH973@GMAIL.COM

AL NASIR CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17714609  or  info@NASIRCONST.COM

IDEAL GROUP FOR SERVICES AND MAINTAINANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17242383  or  ABDULLA.ALRAYES@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

ALSAIF MOBILE ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17777794  or  mdliton08@gmail.com

MEWE IMPORT AND EXPORT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 34144443  or  CO.MOHAMED@MEWECOMPANY.COM

DAY TO DAY DISCOUNT CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17441000  or  SA1985@LIVE.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh

AL JAZEERA BUKHARI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33172898  or  SKYBAHARIN@GMAIL.COM

RED GHILLI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33392230  or  NADER.SAIF11@GMAIL.COM

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

  PLANT / UNIT OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH

AWAL PRODUCTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com

RED GHILLI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33392230  or  NADER.SAIF11@GMAIL.COM

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

KNR Scaffolding W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 33355001  or  KAMC.BH@GMAIL.COM

GEORGIA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.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

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

Shawaytnah 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17001842  or  wbsfas.fb@gmail.com

Spice court restaurant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35183314  or  M_SAJJAD_BAIG@YAHOO.COM

Alumar Aluminuim Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17333250  or  alumar.alum.bh@gmail.com

Diamond shine laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33265898  or  DAWOODRAO111@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38762367  or  STORIBAHRAIN@GMAIL.COM

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

RAHEEQ FLOWER CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39223240  or  RAHEEQMFLOWER@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM

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

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.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

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM

RAHEEQ FLOWER CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39223240  or  RAHEEQMFLOWER@GMAIL.COM

CRYSTAL PRINTING & PUBLISHING HOUSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BOOKBINDER 
, suitably qualified applicants can contact
 36423336  or  meead@CRYSTALPP.COM

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM

CRYSTAL PRINTING & PUBLISHING HOUSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BOOKBINDER 
, suitably qualified applicants can contact
 36423336  or  meead@CRYSTALPP.COM

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM

SGS NEAR EAST FZCO (FOREIGN BRANCH) 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

, suitably qualified applicants can contact
 39537012  or  salah.aboobidah@sgs.com

H B M MAINTENANCE SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38164965  or  MUHAMMADNABEEL5783@GMAIL.COM

Green Pearls Trading CoW.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 38106009  or  GREENPEARLS.BH@GMAIL.COM

CALORIE DIET DELIVERY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  FMUBARAK@HARVARD.COM.BH

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

NOORUL ISLAM TAILORING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33454129  or  NOORULISLAM343@GMAIL.COM

SANGAM CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39158777  or  SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM

Davies & mills co. .wl.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39725445  or  MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM

SILVER GATE HOTEL MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 38801907  or  SILVERGATEHOTELMANAGEMENT@OUTLOOK.COM

QUEEN HOUSE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 38885150  or  QASSAMBATOOL@GMAIL.COM

AL SABAH AIRCONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17786599  or  alabah.aiconditioning@gmail.com

ZUHOOR ALREHAN 2 TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17404086  or  REHAN.PERFUME@YAHOO.COM

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM

ZELLA ASKER SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
, suitably qualified applicants can contact

 66664555  or  ZELLAASKER.BR@GMAIL.COM

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

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

  PIPEFITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL (UNDER REORGANIZATION) B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

ROUNDABOUT 10 BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 34113488  or  jassimpalace@yahoo.com

TAG LINE Management- A BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY OWNED BY ARS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17258779  or  ARSHADKH89@GMAIL.COM

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com

ATLAS ALUMINUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 34130996  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com

NABIL VILLAGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 32253565  or  ASIF.ALRIND@GMAIL.COM

CALL US 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 36665566  or  DRWEJDANI@HWIBC.COM

BAHRAIN SURFACE COATING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  TOMINNA@BATELCO.COM.BH

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com

Starbucks Coffee 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

FLORES FOR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36787705  or  MOHAMMED.FATEEL.94@GMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

FARHAN METAL WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 32387544  or  la5074655@gmail.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

NATHRAT ALAYOON FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17257300  or  ALMOBDEA_200@HOTMAIL.COM

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

ALEESHA PERFUMES & COSMETICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 16171617  or  WAQASTANOLI028@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.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

3lines Restaurant S P C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17761311  or  sadeq.hasan@gnj-group.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

3lines Restaurant S P C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17761311  or  sadeq.hasan@gnj-group.com

Eye craft design and decor 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17440032  or  abdulla.kazim1@gmail.com

MAHAM INTERNATIONAL CO. (MAHAMCO) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39002288  or  mohdalshoala@gmail.com

ROMANA GLOBAL SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 39034167  or  BAHRAIN@SURRATIGROUP.COM

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

3lines Restaurant S P C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 39555554  or  sadeq.hasan@gnj-group.com

BADER AHMED KAIKSOW CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17731717  or  hr@bakgroup.net

ICE SCRAP TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 33220995  or  wmohd2006@gmail.com

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact
 17786348  or  bpolymer@batelco.com.bh

BADER AHMED KAIKSOW CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17731717  or  hr@bakgroup.net

Al Ezeraq Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 33552771  or  bmohdfati0@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH

CROWN INDUSTRIES BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact
 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com

AREEN MARKETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 66677784  or  ALQUTANREALESTATE@GMAIL.COM

HORMZQAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  BUZAAL55@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact
 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com

KHANPUR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 32242705  or  KHANPUR88@YAHOO.COM

INTERNATIONAL LABORATORIES AND AL HOTY STANGER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39457409  or  accounts1@interlabbh.com

Hasan Abdulla Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 39434328  or  ALBASRA.REAL@GMAIL.COM

INTERNATIONAL LABORATORIES AND AL HOTY STANGER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
, suitably qualified applicants can contact
 39457409  or  accounts1@interlabbh.com

ARLOOF TRANSACTIONS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM

SUN AND SAND RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 17311330  or  salmansooffy@yahoo.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

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

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

JASMI’S 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com

TURKUAZ SALON BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MAKE-UP MAN(STAGE AND STUDIO) 
, suitably qualified applicants can contact

 39026367  or  ABUBAKERALAMGI@YAHOO.COM

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

  MANAGER (PROJECT) 
, suitably qualified applicants can contact
 17101400  or  fmohamed@bahrainlng.com

Le soir beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 34108673  or  NAWALALTAITOON@YAHOO.COM

DERBY CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39325444  or  alanood@alshammarygroup.com

Saga burger express 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36020030  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM

RASAAL FOR FOOD DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33918404  or  DSR.2030@HOTMAIL.COM

BERTO CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 35037312  or  afroentertainmentspc@gmail.com

JASMI’S 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

HAYU PARADISE BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33286657  or  HAYATSADA777@GMAIL.COM

Al Adil Super Market Co Wll 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
, suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  BLIS@ARABASIAN.COM

JASMI’S 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com

REAL DREAM BUSINESS SUPPORT AND CONSULTANCY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 35917635  or  RD.HELP4U@GMAIL.COM

S.C.A. BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact

 39005720  or  J.DAHBOUL@SCA-LTD.CO.UK

Khanna Jewellers Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17214473  or  KAP@REEHAT.COM

JASMI’S 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.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

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

HAZEM SAAD YUSUF RASHED ALKHASHRAM 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 39666338  or  ALKHSHRAM@HOTMAIL.COM

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM

Arcapita Investment Management B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(ECONOMICS) 
, suitably qualified applicants can contact

 17218333  or  SMAKAREM@ARCAPITA.COM

FOOD WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17777993  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM

SUPER CITY AWNINGS AND BLIND 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39991192  or  DHIYAALASFOOR@HOTMAIL.COM

SEALAND MINISTOP SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39077388  or  LAYLAA797@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

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM

SAROONA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 37772188  or  OMISA1960@GMAIL.COM

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

ABRAJ  RAJ TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM

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

  CLERK 
, suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM

FATIMA AHMED ABDULLA HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39451155  or  A.SHAHEED.ALI@HOTMAIL.COM

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM

SHAH CARGO  HANDLING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34515600  or  SHAHG786.BH@GMAIL.COM

ROOTS MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33386375  or  KAASHRAF03@GMAIL.COM

CHELSEA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33114991  or  MIZOOOAMEERAA@GMAIL.COM

8555 CLEAANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33878555  or  HANI8555@HOTMAIL.COM

YELLOW PAINT INTERNATIONAL MEDIA SERVICES CO W.L.L W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38883904 

SUPPORT@ATTIRECOLLECTION.COMTALAL ABUGHAZALAH & CO. INTERNATIONAL - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17550003  or  bahrain.reg@tagorg.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

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

LAZER ZONE 
has a vacancy for the occupation of

  VEHICLE INSPECTOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH

GOLDEN WINDOWS ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33342113  or  A36611@HOTMAIL.COM

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM

Karana Corner Cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact

 39669167  or  HASAN_AA86@HOTMAIL.COM

AL YOSR AUTO SERVESES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 39130137  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM

Al abbasi Restaurant and grill 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36668189  or  jehad.anc@hotmail.com

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17262256  or  aldaleem@hotmail.com

SOUZA TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17270480  or  KITECOLDSTORE@GMAIL.COM

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17262256  or  aldaleem@hotmail.com

Perfect Balance for accounting services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 66338557
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جيروزاليم بوست

أغلقـــت مدينة بريمـــن األلمانية “مركز 
المصطفى” التابع لحزب هللا اللبناني، 
بسبب “دعمه لإلرهاب ضد إسرائيل”، 
بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

ونقلت الصحيفة عن أولريش مورير، 
عضو مجلس الشـــيوخ عـــن الداخلية 
فـــي بريمن، قوله إن “مركز المصطفى 
كيان يروج للعنف أو ألعمال جســـيمة 
مخالفة للقانون الدولي، مثل اإلرهاب 

ضد دولة إسرائيل”. 
وأشـــار بيان مورير يـــوم الجمعة، إلى 
أنـــه “ثبت أيضا وجـــود كتب وكتابات 

معادية إلســـرائيل في مقر المركز، بما 
فـــي ذلـــك علـــى ســـبيل المثال، نشـــرة 
والدينـــي  السياســـي  الزعيـــم  كتبهـــا 
إليـــران تحتـــوي علـــى رســـائل تهدف 
فقـــط إلى إنكار شـــرعية وجـــود دولة 
إسرائيل، واســـتخدام العنف لمقاومة 

إسرائيل”.
وذكـــرت الصحيفة في عـــام 2018 أن 
تقريرا لوكالة اســـتخبارات في بريمن 
أكـــد أن “مركـــز المصطفـــى المجتمعي 
يدعـــم حـــزب هللا فـــي لبنان، ال ســـيما 

من خالل جمع التبرعات”.

ألمانيا تغلق “مركز المصطفى” التابع لحزب اهلل

مقتل 4 جنود أميركيين 
خالل مناورة لـ”الناتو”

النرويجي، أمس السبت،  الوزراء  أكد رئيس 
مــقــتــل أربــعــة جــنــود أمــيــركــيــيــن فــي تحطم 
األطلسي  شمال  لحلف  مناورة  خالل  طائرة 

“الناتو”، ال عالقة لها بحرب أوكرانيا.
غار  يناس  النرويجي  الـــوزراء  رئيس  وغـــّرد 
في  قتلوا  األميركيين  الجنود  بــأن  ســتــوره، 

حادث تحطم مساء الجمعة.
ــاف أن الــجــنــود كـــانـــوا يــشــاركــون في  ــ وأضـ

تدريب الناتو )كولد ريسبونس(. 
ــقـــوات الــمــســلــحــة الــنــرويــجــيــة إن  وقـــالـــت الـ
الطائرة كانت من طراز “أوسبري في 22- بي” 

تابعة لسالح مشاة البحرية األميركية.

عمدة كييف يتهم الجيش الروسي باستخدام أسلحة محرمة دوليا

روسيا تجّرب صواريخ “الخنجر” فرط صوتية غرب أوكرانيا

جونسون: إذا انتصر بوتين فلن يتوقف عند حدود أوكرانيا

مــع اســتمرار الطوق الروســي حــول العاصمــة األوكرانية كييــف، أعلن 
عمــدة المدينــة فيتالــي كليتشــكو، أمــس الســبت، أن القــوات الروســية 

قصفت 20 موقعا في المدينة السيما عند األطراف.

كما اتهم موســـكو باســـتخدام أســـلحة 
القلـــب  قصـــف  فـــي  دوليـــا  محرمـــة 
القصـــف  أن  وأوضـــح  األوكرانـــي. 
المناطـــق  عمـــدا  يســـتهدف  الروســـي 
الســـكنية من أجـــل دفـــع المدنيين إلى 

الخروج منها.
وتعهد كليتشـــكو بعـــدم دخول القوات 
الروســـية إلـــى وســـط كييـــف، مؤكـــدا 
االســـتمرار بالقتال. كما، أعلنت الدفاع 
األوكرانيـــة أنهـــا أوقفت تقـــدم القوات 

الروسية نحو العاصمة.
أعمـــدة  تصاعـــدت  فيمـــا  ذلـــك،  أتـــى 
الدخـــان وســـط كييف بعـــد قصفها مع 

استمرار القتال في محيطها.
مـــن جانبـــه، كشـــف الجيـــش الروســـي 
أمـــس الســـبت أنـــه اســـتهدف مناطـــق 
فـــي أوكرانيا بصواريـــخ فرط صوتية، 
في ما يرجح أن يكون أول اســـتخدام 
لهـــا خـــالل نـــزاع، ويأتـــي فـــي خضـــم 
ســـباق بين القوى الكبـــرى لتطوير هذه 
األســـلحة التي ســـبق للرئيس الروسي 

فالديمير بوتين أن عّدها “ال تقهر”.

وأفـــادت وزارة الدفـــاع الروســـية عـــن 
استخدام صواريخ من طراز “كينجال” 
فـــرط الصوتية لتدمير مخزن أســـلحة 

تحت األرض في غرب أوكرانيا.
وقـــال الناطـــق باســـم الـــوزارة إيغـــور 
كوناشـــينكوف “في 18 مـــارس دمرت 
صواريخهـــا  مـــع  كينجـــال  منظومـــة 
البالســـتية فرط الصوتية مخزنا كبيرا 
والذخائـــر  للصواريـــخ  األرض  تحـــت 
فـــي  األوكرانـــي  الجـــو  لســـالح  تابعـــا 
بلـــدة ديلياتيـــن فـــي منطقـــة إيفانـــو-

فرانكيفسك”.
وتنخـــرط روســـيا راهنـــا فـــي نزاعيـــن 
عســـكريين، هما غزوهـــا ألوكرانيا منذ 
24 فبراير، ودعمها المباشر اعتبارا من 
العـــام 2015 لقـــوات الرئيس الســـوري 

بشار األسد في النزاع في بالده.
وهـــي المرة األولى تعلن فيها موســـكو 
نـــزاع  فـــي  كهـــذه  لصواريـــخ  اللجـــوء 
عســـكري، بعدما ســـبق لها اســـتخدامها 
الحربيـــة  المنـــاورات  مـــن  عـــدد  فـــي 
اعتبـــارا مـــن العـــام 2018 حين ســـّجل 

أول اختبار ناجح لها.
المحلـــل  كاتشـــين،  فاســـيلي  وقـــال 
العســـكري ومديـــر مركـــز أبحـــاث كلية 
االقتصـــاد العليـــا فـــي موســـكو، لوكالة 
فرانس برس “من المحتمل أن )روسيا( 
أرادت اســـتخدام كينجـــال في ظروف 

القتال”.
وأضاف “هذه سابقة عالمية”.

وتؤكد موســـكو أن هذا الصاروخ قادر 
على تفادي أنظمة الدفاع الجوي نظرا 
لســـرعته التـــي قـــد تبلغ “مـــاخ 10”، أي 
نحـــو 12 ألـــف كلم/ســـاعة. كما تشـــدد 
على أن قدرة التحكم به تمنحه هامش 
منـــاورة وتجعـــل اعتراضـــه مـــن قبـــل 
الدفاعـــات الجوية أمـــرا بالغ الصعوبة، 

على رغم أن خبراء عسكريين غربيين 
يـــرون أن روســـيا قـــد تبالغ فـــي بعض 

هذه القدرات.
ويعكس الهـــدف الـــذي اختارته وزارة 
الدفاع الروسية في االستخدام األول 
أي  بالروســـية(،  )الخنجـــر  لـ”كينجـــال” 
مخـــزن تحـــت األرض، رغبة في إظهار 

القدرات العملية لهذه الصواريخ.
مـــن جهتـــه، اعتبـــر الخبيـــر العســـكري 
الروســـي بافيل فلغنهاور أن استخدام 
تفوقـــا  روســـيا  يمنـــح  ال  “كينجـــال” 
استراتيجيا في أوكرانيا، بقدر ما يعزز 
العامل النفسي والثقة الناتجة عن دفع 
موسكو بأحد أبرز انتاجاتها ذات القوة 

التدميرية الى المعركة.

بعد إعالن وزارة الدفاع البريطانية، 
فشل القوات الروسية في تحقيق 
العســـكرية  العمليـــة  مـــن  أهدافهـــا 
علـــى األراضـــي األوكرانيـــة، جـــدد 
رئيـــس الوزراء بوريس جونســـون 
التأكيـــد علـــى اســـتمرار بـــالده في 
دعم أوكرانيا، مشـــيرا إلى أن لندن 

التـــي  الـــدول  فـــي طليعـــة  كانـــت 
تفرض عقوبات على حكم الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين.
وقال في كلمة ألقاها، أمس السبت، 
خـــالل مؤتمر لحـــزب المحافظين: 
“إذا انتصر بوتيـــن فإنه لن يتوقف 
عند حدود أوكرانيا، بل ســـيتمادى 

إلى جورجيا ودول البلطيق”
كمـــا اعتبر أن عـــودة العالقات إلى 
طبيعتهـــا مع الرئيس الروســـي بعد 
العمليـــة العســـكرية فـــي أوكرانيا ، 
مثلما فعلت الـــدول األوروبية عام 
ارتـــكاب  بمثابـــة  ســـتكون   ،2014
نفس الخطأ مرة أخرى، في إشارة 

إلـــى ضـــم موســـكو لشـــبه جزيـــرة 
القرم في ذاك الحين.

إلـــى ذلـــك، دعا إلى وقـــف االعتماد 
الطاقـــة  مـــوارد  علـــى  األوروبـــي 
المزيـــد  الروســـية حتـــى ال تضـــخ 
من الـــدوالرات في جيـــب الرئيس 

الروسي.

عواصم - وكاالت

لندن ـ وكاالت

مخاوف من الذخائر الروسية غير المنفجرة بأوكرانيا

أبوظبي ـ وكاالت

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس اإلمارات، أنور قرقاش، أمس 
الســـبت، أن اإلمارات مســـتمرة في انتهاج سياســـة واقعية تجاه 
خفـــض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية إليجاد 

حلول ألزمات المنطقة.
وأوضح في تغريدة نشـــرها عبر حسابه في تويتر، “أن الظروف 
اإلقليمية المعقدة تستوجب تبني منهج عملي ومنطقي ال يقبل 
تهميـــش الجهود العربية الســـاعية لمواجهـــة التحديات وتجنب 

شرور األزمات والفتن”.
كما قال إن زيارة الرئيس الســـوري بشار األسد تنطلق من توجه 
اإلمـــارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف الســـوري، 
مضيفًا أنها تأتي من قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي 

واالنفتاح والحوار على مستوى اإلقليم.
وتابـــع “المرحلـــة تحتاج خطوات شـــجاعة لترســـيخ االســـتقرار 

واالزدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها”.
وكان األســـد وصل إلى اإلمارات يوم الجمعة، واســـتقبله الشيخ 
محمـــد بن راشـــد آل مكتوم، نائب رئيس دولـــة اإلمارات، رئيس 
مجلس الـــوزراء، حاكم دبي الذي أكد أن اإلمارات حريصة على 
اكتشـــاف مســـارات جديـــدة للتعـــاون البّنـــاء مع ســـوريا، ورصد 

الفرص التي يمكن من خاللها دفع أوجه التعاون المختلفة ُقدمًا 
بما يحقق مصالح الشعبين، وذلك حسبما أفاد المكتب اإلعالمي 

لحكومة دبي عبر حسابه في “تويتر”.
كما اســـتقبله، الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائـــب القائد األعلـــى للقوات المســـلحة، وناقـــش الجانبان خالل 
اللقاء عددا من القضايا محل االهتمام المشترك وتأكيد الحفاظ 
علـــى وحـــدة األراضـــي الســـورية وانســـحاب القـــوات األجنبيـــة 
إضافة إلى دعم ســـوريا وشعبها سياســـيًا وإنسانيًا للوصول إلى 

حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها.

اإلمارات تواصل انتهاج سياسة خفض التوترات وإيجاد حلول لألزمات

قرقاش: زيارة األسد تكريس للدور العربي في ملف سوريا

محمد بن راشد مستقبال بشار األسد

موسكو ـ وكاالت

الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  حمـــل 
واشـــنطن  الفـــروف  ســـيرغي 
المســـؤولية فـــي فـــرض موقفها على 
الحكومة األوكرانية في المفاوضات 
وكييـــف  موســـكو  بيـــن  المتواصلـــة 
والتي تهـــدف لوقف العمليات القتال 

في أوكرانيا.
وشدد الفروف في كلمة ألقاها أمس 
الســـبت أمام المشـــاركين في المســـار 
الدولي من مســـابقة “زعماء روسيا”، 
علـــى أن موســـكو أيـــدت دائمـــا حـــل 
جميـــع القضايـــا دبلوماســـيا، مضيفـــا 
أن الرئيس الروســـي فالديمير بوتين 
عمليتهـــا  موســـكو  بـــدء  بعـــد  وافـــق 
العســـكرية في أوكرانيـــا على اقتراح 
رئيســـها فالديمير زيلينســـكي إطالق 

مفاوضات سالم.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  ولفـــت 

الوفـــد األوكرانـــي  إلـــى أن مشـــاركة 
فـــي المفاوضـــات كانـــت شـــكلية في 
البداية، لكن الحقا “تم تحسين بعض 

الحوار”.
وتابع: “وذلك على الرغم من أنه يشعر 
دائمـــا أن األميركييـــن علـــى األرجـــح 
يمســـكون بيـــد الوفـــد األوكرانـــي وال 

يســـمحون لـــه بالموافقـــة علـــى الحد 
األدنـــى علـــى اإلطالق، حســـب رأيي، 

من المطالب”.
وأكـــد الفـــروف أن “العمليـــة ال تـــزال 
تمضـــي قدمـــا” علـــى الرغـــم مـــن كل 

العوائق.
وأعتبـــر الفـــروف أن ما يجـــري حاليا 
فـــي أوكرانيا وما حولهـــا يمثل ذروة 
النهـــج الذي بـــدأ الغـــرب اتباعه بحق 
روســـيا منـــذ أوائل تســـعينيات القرن 
الماضـــي “عندمـــا أدرك أن روســـيا لن 
رأيـــا  لديهـــا  وأن  إلمالءاتـــه  ترضـــخ 

خاصا بها”.
وتابـــع أنـــه لم يكـــن لروســـيا أي خيار 
آخر ســـوى إطالق عمليتها العسكرية 
في أوكرانيا، مضيفا أن موسكو بهذه 
الخطوة “تمكنت من إحباط مشـــروع 

الغرب المعادي لروسيا”.

عمليتنا العسكرية أفشلت مشروع الغرب المعادي لروسيا.. الفروف:

واشنطن تفرض موقفها على الوفد األوكراني في المفاوضات

وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف

أوسلو ـ وكاالت

جنيف ـ شينخوا

بضـــرورة  مطالبتهـــا  الصيـــن  جـــددت 
ووحـــدة  ســـوريا  ســـيادة  احتـــرام 
التدخـــل  وعـــدم  أراضيهـــا  وســـالمة 
أن  مؤكـــدة  الداخليـــة،  بشـــؤونها 
الواليات المتحدة وبريطانيا تتحمالن 

مسؤولية معاناة الشعب السوري.
ونقلـــت وكالـــة “شـــينخوا” عـــن جيانغ 
لـــدى  الصينيـــة  البعثـــة  ممثـــل  دوان، 
مكتـــب األمـــم المتحـــدة فـــي جنيـــف، 
قولـــه خـــالل جلســـة لمجلـــس حقوق 
اإلنســـان التابع لألمم المتحدة: “يجب 
االعتراف بســـيادة ســـوريا واستقاللها 
ووحدتهـــا وســـالمة أراضيهـــا، فضـــال 
عن حق الشـــعب الســـوري في طريقة 
العيـــش والنمـــو، وحمايـــة جميع هذه 

الحقوق”.
“أن  جيانـــغ:  وأضـــاف 

حقيقة استمرار األزمة 
فـــي ســـوريا حتى اآلن 

تثبت أن التدخل الخارجي ومواصلة 
الضغـــط والعقوبـــات لن يـــؤدي إال إلى 

معاناة عميقة ألي بلد”.
وأشـــار إلـــى أن “اإلجراءات القســـرية 
القانونيـــة  غيـــر  الجانـــب  أحاديـــة 
ألحقـــت  ســـوريا  علـــى  المفروضـــة 
حقـــوق  بقضيـــة  واســـعة  أضـــرارا 
اإلنســـان وبالوضـــع اإلنســـاني في هذا 
البلـــد، وينبغـــي أن يكون ذلـــك بمثابة 
درس قـــوي للمجتمع الدولـــي، خاصة 
الواليـــات المتحـــدة وبريطانيـــا اللتين 
تتحمـــالن مســـؤولية معانـــاة الشـــعب 

السوري”.
وأوضح جيانغ أن “الواليات المتحدة 
شـــنت أكثر مـــن 90 ألف غارة جوية 
فـــي ســـوريا ودول أخـــرى علـــى 
مدى العقدين الماضيين، راح 
ضحيتهـــا نحـــو 48 ألفا من 

السكان المدنيين”.

الصين تجدد المطالبة باحترام سيادة سوريا
الرياض ـ واس

نفت وزارة الخارجية الســـعودية، 
تصريـــح  صحـــة  الســـبت،  أمـــس 
زيـــارة  بشـــأن  إعالميـــا  متـــداول 
وزيـــر الخارجية األميركي أنتوني 
المســـتقبل  فـــي  للمملكـــة  بلينكـــن 
وكالـــة  ذكـــرت  حســـبما  القريـــب، 

األنباء السعودية.
الخارجيـــة  وزارة  وأوضحـــت 
الســـعودية أنه “لم يصـــدر عنها أي 

تصريح بهذا الشأن”.
قـــد  “أكســـيوس”  موقـــع  وكان 
ذكـــر نقـــال عـــن مصـــادره أن وزيـــر 
أنتونـــي  األميركـــي،  الخارجيـــة 
بلينكـــن، بصـــدد زيارة الســـعودية 
والضفـــة  وإســـرائيل  واإلمـــارات 

الغربية فـــي وقت الحق من 
الشهر الحالي.

الموقـــع  وقـــال 
األميركي في تقرير 

يـــوم الجمعـــة إن “هـــذه ســـتكون 
أول زيارة يقوم بها بلينكن كوزير 
للخارجيـــة إلـــى المملكـــة العربيـــة 
العربيـــة  واإلمـــارات  الســـعودية 
المتحدة”، مشـــيرا إلى أن “الزيارة 
يمكـــن أن تجري، أما مباشـــرة قبل 
قمـــة قـــادة الناتو المقـــررة في 24 

من هذا الشهر، أو بعدها”.
وأفاد بأن “زيارة بلينكن المحتملة 
فيـــه  تشـــهد  وقـــت  فـــي  تأتـــي 
العالقـــات بيـــن واشـــنطن واثنيـــن 
من أهم حلفائها الخليجيين، وهما 
الرياض وأبوظبي، توترا ملحوظا 

منذ عدة أشهر”.
موقـــع  مصـــادر  وحـــذرت 
“أكســـيوس” من أن “األحداث 
فـــي أوكرانيا قد تؤثر على 
توقيت الرحلة، أو تؤدي 

إلى إلغائها”.

السعودية تنفي صحة التصريحات بزيارة بلينكن قريبا
دبي - العربية.نت

األميركيـــة  القيـــادة  قائـــد  أكـــد 
كينيـــث  الجنـــرال  الوســـطى 
ماكنـــزي، أن إيـــران تحـــول دون 

التوصل إلى حل في اليمن.
جلســـة  فـــي  ماكنـــزي  وأضـــاف 
اســـتماع عقدتهـــا لجنـــة القـــوات 
النـــواب  مجلـــس  فـــي  المســـلحة 
أن “طهـــران لم ترســـل كيـــس أرز 
واحـــدًا أو أي مـــواد غذائيـــة إلـــى 
اليمـــن، في الواقع كل ما أرســـلته 

هي أدوات لقتل األشخاص”.
كمـــا أكـــد أن إيـــران تعتمـــد علـــى 
لتأجيـــج  المنطقـــة  فـــي  وكالئهـــا 
الصراعات من اليمـــن إلى العراق 

وسوريا.
أن  إلـــى  أشـــار  ذلـــك،  إلـــى 

تتعـــرض  “الســـعودية 
العتداءات مستمرة 
الحوثييـــن  مـــن 

الذيـــن يتلقون مســـّيرات متقدمة 
وصواريـــخ مـــن إيـــران”، وقال إن 
“الحوثييـــن وّســـعوا اعتداءاتهـــم 
لتشـــمل مواقـــع مدنيـــة وقواعـــد 
أميركية في اإلمارات. وصواريخ 
إيران تمثل خطرًا كبيرًا على أمن 

كل دولة في المنطقة”.
ماكنـــزي  كينيـــث  الجنـــرال  وكان 
إيـــران  إن  األربعـــاء،  يـــوم  قـــال 
تمثـــل التهديـــد األكبـــر للمصالـــح 
األميركيـــة فـــي الشـــرق األوســـط 
وأمـــن المنطقة بشـــكل عـــام، على 
غـــرار التهديـــد الـــذي شـــكلته في 

عام 1979.
وأضـــاف، أن إيـــران لديهـــا أكثـــر 
من 3000 صاروخ باليســـتي، 
يمكن للعديد منها الوصول 
إلى حلفائنا في المنطقة 

بمن فيهم إسرائيل

ماكنزي: إيران تحول دون التوصل إلى حل في اليمن
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

يوم الشراكة المجتمعية.. نجاح مبهر وازدهار وإنجازات
احتفلـــت مملكة البحرين بتاريخ 18 مارس بيوم الشـــراكة المجتمعية 
واالنتماء الوطني، ولو صممنا رسوما بيانية لما تحقق من نجاح مبهر 
وازدهار وإنجازات مستمرة وتفاعل وتعاون بين كل مؤسسات الدولة 
والمجتمع، الحتل الرســـم مســـاحة كبـــرى لهذا المشـــروع العظيم الذي 
أثبـــت الترابـــط المجتمعي والشـــراكة وقـــوة وصالبة شـــعب البحرين، 
وعملـــه بجـــد وإخالص بـــكل معاني القيـــم اإلنســـانية واألخالقية، كما 
يطيـــب لنـــا أن نهنئ معالـــي وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بن عبدهللا آل خليفة وجميع منتســـبي الوزارة بهذه المناســـبة، والدور 
الكبيـــر والفعال والتنظيم والتنســـيق وتأدية الواجـــب الكامل في هذا 
الميـــدان، حيـــث كان الجميـــع فـــي مركـــز المســـؤولية وحمـــل األمانة.. 

مواطن ومقيم ومؤسسات الدولة.
يـــوم الشـــراكة المجتمعيـــة أعطـــى للعالـــم صـــورة رائعـــة لتعـــاون أهل 
البحريـــن وكل مقيم في مختلف مياديـــن العمل والحياة والتطلع نحو 
المســـتقبل، بإخالص وصدق وثقة، وإيمان ال يتزعزع في القدرة على 
بلوغ األهداف المستمدة من لدن وتوجيهات سيدي جاللة الملك حمد 

بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفـــدى حفظه هللا ورعاه، ومؤازرة 
ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعـــاه، اللذيـــن يرســـمان 
المنطلـــق الســـليم نحو آفاق القـــوة والمنعة والعزة والتقـــدم واالزدهار 

للبحرين العزيزة.
مـــا إن طرحـــت الخطة الوطنية وجدنـــا جميع المواطنيـــن قد ارتبطوا 
بهـــا مصيريـــا، واعتبر كل مواطن أنها مســـؤوليته الخاصـــة، ألنها نابعة 
مـــن الوحدة الوطنية والتماســـك واالنتماء وأداء الواجب، على اعتبار 
أن الوطـــن مســـؤولية الجميـــع، وأننـــا جميعـــا شـــركاء فـــي تحمل هذه 

المسؤولية كل في موقعه لرفع اسم البحرين.
ســـتبقى مملكة البحرين بقيادة ســـيدي جاللة الملك المفدى، وســـيدي 
ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، رمـــزا لـــكل آيـــات اإلخـــاء 
والتســـامح والتعددية واحترام اآلخر وقدسية وحدة الصف واالتجاه 
إلى المســـتقبل بثبات وثقة، وكل مواطن منا ســـيقف حاجزا منيعا في 

وجه كل من ال يريد الخير للبحرين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كيف تستحوذ على والديك عاطفيا
أجـــد صعوبة بالغة في تفســـير الجفاء الـــذي قد يقع ما بين بعض 
األبنـــاء واآلبـــاء، فقـــد تجـــد الشـــاب راشـــدا وبالغـــا لكنـــه ال يبالي 
بأبويـــه، أو أنـــه يعاملهـــم كما لـــو أنه يعامـــل الغربـــاء، فيحدد لهم 
وقتـــا محـــددا أو يوما محددا للزيـــارة، فيما تغيـــب االتصاالت أو 
االهتمـــام المتبـــادل عن طريق أية تقنية أخـــرى، وحقيقة، البعض 
يرى أن تقصيره بحق والديه برا بهم! فهو ال يود أن ينغص عليهم 
وقتهـــم أو يشـــغلهم بمشـــاكله أو ما مـــر به من يوم ثقيـــل، وأقول 
هنـــا إن اآلباء واألمهات يحتاجون للشـــعور بأهميتهم اليوم وكل 
يـــوم، فكم هي الحياة مؤلمـــة وخالية إذا ما ابتعدت عنهم بحجة 
االنشـــغال واألعمال وتكوين أســـرة منفصلة، ودعني أسرد عليك 
بعضا من األمور التي من الممكن أن تســـاهم في تقوية العالقات 

وترجمتها بشكل رائع بينك وبين والديك.
“اتصـــل يوميـــا بهمـــا كال علـــى حـــدة فقـــط للســـالم والترحيـــب 
واالهتمـــام ال غير، حاول أن تشـــاورهما فـــي موضوع معين حتى 
إن كان بســـيطا، حتـــى إن كنـــت ال تحتـــاج لذلـــك، لكـــن يجـــب أن 
تشـــعرهما بأهميتهمـــا في حياتك، تدلل علـــى والديك ودللهما فال 
عيـــب أن تطلب من والـــدك أن يرافقك في مشـــوار ما أو الذهاب 
إلـــى مكان ما، وال ضرر أن تطلب طبخة بســـيطة من والدتك بين 
الفينـــة واألخـــرى، وال تنســـى فـــي المقابـــل كلمات الشـــكر والثناء 
عليهمـــا فـــي كل مرة يلبون فيهـــا طلباتك البســـيطة، قص عليهما 
مواقفك المضحكة مع أقرانك واجعل البهجة محاطة بكم، اطلب 
منهمـــا التدخـــل الســـريع فـــي أي أمر أو موقـــف يمر فيـــه أطفالك 
فاألجـــداد آبـــاء بطبيعة الحـــال، كن حنونا بشوشـــا. إن صادف أن 
اختلفت معهم في الرأي أو احتدم بينكم النقاش غادر فورا حتى 
ال تتســـع رقعـــة “الزعـــل”، لكن حينمـــا تهدأ أوضح فكرتـــك لهما أو 

طيب خاطرهما على ما بدر منك في ذلك اليوم.
أخيـــرا ال تنســـاهما مـــن دعائك، فـــإن كانوا أحياء فأنـــت في نعمة 
وفضـــل مـــن هللا، وإن كان أحدهمـــا أو كليهمـــا فـــي رحمـــة هللا 
فعلـــم أبنـــاءك البر من اآلن حتى تحصـــده الحقا، حفظ هللا اآلباء 
واألمهـــات وأمدهـــم بطـــول العمـــر ورحـــم من ســـبقنا إلـــى جنات 

الرحمن الرحيم.

سمر األبيوكي

استهداف النواب للوزراء
مفـــردات غريبـــة، وألفـــاظ دخيلـــة، يطل علينـــا بها بعض الســـادة 
النـــواب، بين الحين واآلخر، وهم يوجهـــون الحديث لهذا الوزير 
أو ذاك، مفردات غير الئقة، وال تقبل من أحد، وإن كان هذا الوزير 

مقصرًا، وبأي شكل كان.
فلغـــة الخطـــاب هنا تعكـــس تقديـــر النائب ثقـــة الناس بـــه، حين 
اصطفوه ليكون صوتهم، وأداتهم الدســـتورية والرقابية، لذا فإن 
أي مفـــردة يتفـــوه بها، هي بلســـان ناخبيه، قبل أن تكون بلســـانه 

هو.
وال يزعجنـــي هنـــا، أكثـــر مـــن أن أرى نائـــب متعلمـــًا، ولديه خبرة 
فـــي العمل السياســـي، وربما االقتصادي، أو التجاري، وهو يســـن 
رماحه المســـنونة بالجلســـة، ويهاجم بشراسة هذا الوزير أو ذاك، 
مستخدمًا تشبيهات وألفاظا ال يقبلها حتى الخصوم، فما الرسالة 

وما الهدف من هذه الدراما المصطنعة؟
نـــواب صامتـــون في أدائهم، ال نراهم إال فـــي “الجعجعة” الفارغة 
فـــي الجلســـة العامـــة، أو فـــي منصـــات التواصـــل االجتماعـــي، 
وبمحصلة خدمية هي صفر ودون الصفر، لكنهم في كيل األلفاظ 
مشمرو السواعد و”جاهزون”، ومهمتي ككاتب ليست الدفاع عن 
الوزير أو المســـؤول، فلديهم من يتكفل بذلك، لكنني أجهر بكلمة 
الحق هنا، أسوة بأي مواطن آخر، وما نسمعه في الجلسة العامة 
للنواب من تجريحات وإســـاءات، أمر غير مقبول، وال يحمل أية 

رسالة إيجابية، ولن يؤتي بأية ثمار تذكر.
هناك وسائل كثيرة يستطيع بها النائب إيصال رسالته المنشودة 
للـــوزراء والمســـؤولين، ال تقـــرب اإلســـاءة مـــن شـــيء، إال لو كان 
الهدف من ذلك شأنا آخر، كاالستعداد المبكر للترشح لالنتخابات، 

أو استهداف وزير بعينه، ألسباب غير معلنة، لكنها موجودة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

يـــرى الكثيـــر من المراقبين أن امتناع دولة اإلمـــارات العربية المتحدة عن التصويت 
لمصلحة مشروع القرار األميركي األلباني، والذي ُطرح في مجلس األمن يمثل تحوالً 
نوعيًا مهمًا في النهج الجيوسياســـي للدولة، فالُمالِحظ للســـلوك السياسي اإلماراتي 
يـــدرك أن هـــذا النهـــج لم يكن وليـــد الصدفة، بل ســـبقته العديد من التطـــورات التي 
تراكمت على مدى ســـنوات مضت، لتترجم تموضع اإلمارات بالشـــكل الذي يتوافق 
مـــع مصالحها االســـتراتيجية واإلبقاء على عالقات جيدة مع جميـــع القوى الدولية، 
وهـــذا التموضـــع له أســـباب وخلفيـــات ودوافـــع يتناولهـــا الباحثـــون والمتخصصون 
بالتفصيـــل والتحليل في أدبيات عديدة، ونشـــير في هذا اإلطار لتحليل مهم نشـــره 
والتر راسل ميد، كاتب عمود في صحيفة “وول ستريت جورنال” قال فيه: “لقد كان 
أداء إدارة أوبامـــا لـــه تداعيـــات كارثية فيما يتعلق بشـــبكة التحالفات األميركية في 
الشـــرق األوســـط، فاالنســـحاب الســـابق ألوانه من العراق؛ وعدم وضع سياسة بناءة 
تجـــاه الربيـــع العربي؛ والنتائج البائســـة للتدخل في ليبيا؛ وســـوء التقدير المتعاقب 
فـــي ســـوريا، والـــذي انتهى بوضع روســـيا وإيران فـــي مقعد الســـائق، واندالع حرب 
أهلية وحشية وانهيار لبنان، كلها أموٌر خلّفت انطباعًا متجذرًا بعدم كفاءة الواليات 
المتحـــدة وعـــدم جدارتهـــا بالثقـــة فـــي جميـــع دول المنطقـــة. أضف إلى ذلك ســـعي 

الرئيـــس أوبامـــا المحمـــوم للتوصل إلى اتفاق نـــووي مع إيران قد ضحـــى بالمصالح 
األمنية األساســـية لحلفاء الواليات المتحدة منذ أمد طويل، لتســـهيل خروج أميركا 
مـــن منطقـــة لم تعد ترغب في الدفـــاع عنها، ما أدى إلى تعميق الشـــعور باليأس في 
جميـــع أركان المنطقـــة”، ويرى الكاتـــب أن “المفاجأة األوكرانية قد تـــؤدي إلى إعادة 
ضبـــط الوضع في واشـــنطن، لكن ما نراه لـــآن هو أن إدارة بايدن تنكر أهمية وقيمة 
شبكة التحالفات األميركية في الشرق األوسط، وال تدرك خطر إضعاف الروابط مع 
المنطقـــة”، وهـــذا النقاش يعكـــس إدراك الدوائر الغربية أســـباب تراجع قوة التحالف 
األميركي مع دول منطقة الشـــرق األوســـط والخليج العربي، والذي كان بمنزلة ردة 
فعـــل النشـــغال الواليات المتحدة بشـــرق آســـيا على حســـاب رصيدهـــا التقليدي في 

المنطقة.
الموقف اإلماراتي تجاه األزمة األوكرانية ال ينفصل عما سبقه من تحركات ومواقف 
إماراتية إقليميًا ودوليًا، وال يمثل في حقيقة األمر إعادة تموضع أو تغيير لألولويات 
االستراتيجية أو تحول نحو الشرق والتخلي عن شراكات الغرب، والسيما الواليات 
المتحدة، ولكنه يجسد تمامًا قراءة جيدة وواعية للمشهد الدولي. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

Yas.adc 
@gmail.com

يوسف الحداد

اإلمارات واألزمة األوكرانية.. قراءة واعية للمشهد الدولي

اتفقنـــا أو اختلفنـــا حـــول دور األمم المتحـــدة وتأثير وحدود هـــذا الدور، فإنها 
تظل المظلة العالمية التي تعبر عن الضمير اإلنساني وتسعى لتحقيق األهداف 
التي هي محل اتفاق بين غالبية البشـــر، وعندما يجتمع أعضاء هذه المنظمة 
علـــى تخصيص يوم عالمي لقضية محددة فهو اعتراف بأهميتها واتفاق على 

ضرورة التوحد حولها.
مـــن هنـــا، تأتـــي أهمية اعتمـــاد الجمعية العامـــة التابعة لألمم المتحـــدة يوم الـ 
15 مـــن مـــارس من كل عام يوًمـــا دولًيا  لمكافحة “اإلســـالموفوبيا” أي الخوف 
من اإلســـالم والمســـلمين، والـــذي بدا منذ أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001م كهدف 
استراتيجي ومسعى رئيسي لكثير من األطراف والحركات واألصوات الغربية 
مـــن أجل إبقاء وإذكاء كراهية المســـلمين وتبرير اســـتهدافهم واالنتقاص من 
حقوقهم أينما وجدوا، وكأنهم ال يســـتحقون األهلية واإلنسانية، وإيهام العالم 

بأنهم مصدر الشرور كلها.
صـــدور هذا القرار األممي يوجب على الجميـــع النظر إلى األديان والمعتقدات 
بمرآة واحدة ويفرض عليهم أن يكونوا على مســـافة متساوية دون انحياز أو 
تعصـــب، والتوقف عن الربط الذي بات آلًيا بين اإلســـالم والمســـلمين من جهة 

والتطرف والعنف واإلرهاب من جهة أخرى. 
أن يطالـــب قـــرار األمم المتحدة جميع الهيئات التابعـــة لها والمنظمات الدولية 
واإلقليميـــة وكل دول العالـــم بتنظيـــم ودعم الفعاليات التـــي تهدف إلى زيادة 
 الوعي بظاهرة اإلسالموفوبيا، هو اعتراف بمدى الظلم الذي تعرض له اإلسالم 
والمســـلمون طيلة الســـنوات الماضية ووضعهم في خنـــدق االتهامات الباطلة 

والدائمة وعدم السماح لهم بالدفاع عن قضيتهم أو تبرئة أنفسهم ودينهم.
لهذا حظي قرار الجمعية العامة بإشـــادة واستحســـان الدول اإلسالمية، حيث 
كان اســـتجابة محمـــودة للحملـــة العالميـــة التـــي أطلقهـــا مركز صـــوت الحكمة 
التابـــع لمنظمـــة التعاون اإلســـالمي فـــي عـــام 2020م، والعريضـــة التي رفعت 
ألمين عام األمم المتحدة باعتماد 15 مارس من كل عام يوما عالميا للتضامن 
ضد اإلســـالموفوبيا، لتوافقه مع ذكرى حادث الهجوم على مســـجدين بمدينة 
كريست تشيرش في نيوزيلندا )15 مارس 2019( والذي راح ضحيته عشرات 
المســـلمين أثنـــاء أداء صالتهـــم، للتذكيـــر بخطـــورة نشـــر الكراهيـــة والعـــداء 
للمســـلمين ومـــا يمكن أن يفضـــي إليه من جرائم إرهابية بشـــعة تـــودي بحياة 

األبرياء.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

15 مارس يومًا عالميًا للقضاء على اإلسالموفوبيا



ناصر بن حمد: حققنا 
أهداًفا عديدة من 
الموسم وسعداء 

بالمستويات

عيسى بن عبدهللا 
يتوج األبطال وسط 

منافسة قوية 
ومشاركة كبيرة

تغطية - اللجنة اإلعالمية

تحت رعاية وحضور ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــئون الشــباب، الرئيس الفخري 
لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة، توج ســمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة رئيس االتحاد الملكي الفرسان الفائزين 

بالمراكز األولى في بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدولية لسباقات القدرة في ختام الموسم الرياضي 2021/2022.

وتـــوج الفـــارس خليفـــة مبارك ســـبت 
مـــن فريـــق الفرســـان بلقـــب البطولـــة 
فـــي ســـباق 120 كـــم دولـــي، والمركـــز 
الثانـــي الفـــارس أحمد خالـــد الذوادي 
الثالـــث  مـــن اســـطبل آر أم، والمركـــز 
محمد إبراهيم الســـبيعي من اســـطبل 
آر أم، أمـــا في ســـباق مســـافة 120 كم 
لالســـطبالت الخاصـــة تـــوج الفـــارس 
أحمـــد خالد الـــذوادي باللقب، والمركز 
الســـبيعي  إبراهيـــم  محمـــد  الثانـــي 
والمركز الثالث يوســـف فؤاد سعد من 

اسطبل المغيرات.
وبهذه المناســـبة، أعرب ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة عن ســـعادته 
بنجاح الموسم الرياضي 2021/2022 
لسباقات القدرة وسط تحقيق العديد 
مـــن األهـــداف التـــي وضعهـــا االتحاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القدرة 
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  برئاســـة 

عبدهللا آل خليفة.
وبـــارك ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة للفرســـان الفائزين بالمراكز 
الثالثـــة األولـــى فـــي الســـباق الدولـــي 
وســـباق االســـطبالت الخاصـــة، مبينـــا 
سموه إلى أن جهود الفرسان قادمتهم 
العتالء منصة التتويج بعد المنافسة 

القوية طوال المراحل.
وأوضـــح ســـموه أن الســـباق الدولـــي 
وســـباق االســـطبالت الخاصـــة شـــهد 
سرعات عالية وتنافس مثير ومفتوح 
منـــذ المرحلـــة األولـــى حتـــى المرحلة 
الرابعة، وهو ما يؤكد ســـعي الفرســـان 

في تقديم أفضل المستويات.
وذكـــر ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 

آل خليفـــة إلـــى أن القـــدرة البحرينية 
ســـتكون على موعـــد مع المشـــاركات 
القادمـــة،  الفتـــرة  خـــالل  الخارجيـــة 
وأن المســـتويات البارزة التي شـــهدها 
الموسم البحريني سينعكس باإليجاب 
ســـبيل  فـــي  المشـــاركات  هـــذه  علـــى 
الســـعي الدائم لمواصلـــة تأكيد مكانة 
القـــدرة البحرينيـــة علـــى المســـتويات 
عبـــر  والدوليـــة  والقاريـــة  اإلقليميـــة 

تحقيق المراكز المتقدمة.
ونوه ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بالجهود البـــارزة التـــي بذلتها 
كافـــة اللجان في نجاح بطولة ســـموه 
ونجـــاح الموســـم 2021/2022، مبينـــًا 
ســـموه إلـــى أن هـــذا النجاح ســـيكون 
القـــدرة  إشـــراقة  لمواصلـــة  حافـــزًا 

البحرينية.

الداعمون للبطولة

والداعمون للبطولـــة هم: تمكين، بنك 
البحريـــن والكويـــت، شـــركة هـــواوي 
محمـــد  نـــواف  مجموعـــة  البحريـــن، 
الجشـــي، هاشـــم الوداعـــي للمحامـــاة 
واالستشـــارات القانونية، بنك السالم، 

المحذي ستيفان، شركة أسكون.

سباق 120 كم دولي

وقدم فريق الفرســـان عـــروض مميزة 
يتـــوج  أن  واســـتطاع  المراحـــل  فـــي 
باللقـــب عبـــر الفـــارس خليفـــة مبـــارك 
ســـبت بعـــد أن أنهـــى الســـباق بزمـــن 
وقدره )4 ســـاعات و55 دقيقة وثانية 
واحدة(، والمركز الثاني الفارس أحمد 
خالد الذوادي من أســـطبل آر أم بزمن 
وقـــدره )4 ســـاعات و59 دقيقـــة و36 
ثانيـــة(، والمركز الثالث الفارس محمد 
إبراهيـــم الســـبيعي من اســـطبل آر أم 
حيـــث أنهى الســـباق بزمن وقـــدره )4 

ساعات و59 دقيقة و53 ثانية(.

 سباق األهالي

االســـطبالت  ســـباق  نتائـــج  وجـــاءت 
الخاصة )األهالي( بحصول اسطبل آر 
أم بقيـــادة المدرب رائـــد محمود على 
للفارســـين  والثانـــي  األول  المركزيـــن 
أحمد خالد الـــذوادي ومحمد إبراهيم 
المركـــز  فـــي  جـــاء  فيمـــا  الســـبيعي، 
الثالـــث الفارس يوســـف فـــؤاد جوهر 
من اســـطبل المغيـــرات بالمركز الثالث 

بزمن وقدره )5 ساعات و50 ثانية(.

 التتويج ثمرة دعم نورة بنت حمد

أكـــد الفـــارس خليفة مبارك ســـبت من 
فريق الفرسان أن التتويج بلقب كأس 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الدوليـــة لســـباقات القدرة ثمـــرة دعم 
قائد الفريق ســـمو الشـــيخة نورة بنت 
حمـــد آل خليفـــة، مشـــيرًا إلـــى أن هذا 
الدعـــم ســـاهم باحتالل المركـــز األول 
والتتويج باللقب بجدارة واستحقاق.
وأعـــرب خليفـــة مبارك ســـبت عن بالغ 
ســـعادته بحصوله علـــى المركز األول، 
مبينًا إلى أن الفريق يستحق التتويج 
بعـــد الجهود الكبيرة التي بذلها طوال 
الموسم وأنهى الموسم بحصوله على 
لقب كأس ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة للقدرة.
وقال: “قدمنا موســـم مثاليا، وسعداء 
بحصولنا على المركز األول في مسك 
الختام، وهذا ســـيعطينا حافـــزًا كبيرًا 
لمواصلـــة التألـــق في الموســـم القادم، 
وأبـــارك لجميع أفراد الفريـــق ألن هذا 

التتويج جماعي”.

  اسطبل آر أم أثبت جدارته

أكـــد الفارس أحمد خالـــد الذوادي من 
اسطبل آر أم أن حصول االسطبل على 
المركـــز األول في ســـباق االســـطبالت 
الخاصـــة يؤكـــد جدارته واســـتحقاقه 
باللقب بعد موســـم مثالي شـــهد إثارة 

وندية كبيرة.
االســـطبالت  ســـباق  “شـــهد  وقـــال: 

الخاصـــة تنافـــس مفتوح وقـــوي بين 
االســـطبالت والفرســـان، وقـــدم فيـــه 
تؤكـــد  مميـــزة  مســـتويات  الجميـــع 

التطور الكبير لسباقات القدرة”.
بـــارزة  مســـتويات  “قدمنـــا  وأضـــاف 
فـــي الســـباق، واســـتطعنا أن نحصـــل 
فـــي  المركزيـــن األول والثانـــي  علـــى 
ســـباق االســـطبالت الخاصـــة، إضافة 
إلـــى المركزيـــن الثانـــي والثالـــث على 
الترتيـــب العـــام، وهـــذا اإلنجـــاز ثمرة 
جهود المـــدرب رائد محمود والمدرب 
أعضـــاء  وكافـــة  عبدالصمـــد  محمـــد 
الفريـــق الذين أقدم لهم جزيل الشـــكر 
والتقديـــر ونعد الجميع أننا ســـنواصل 
المواســـم  فـــي  المنـــوال  هـــذا  علـــى 

القادمة”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل متابعته المنافسات سمو الشيخ عيسى بن عبدالله يتوج الفائزين

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد

خليفة مبارك بطاًل لكأس ناصر بن حمد.. والذوادي يخطف لقب االسطبالت الخاصة
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انطالق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال وان 2022 باستخدام مصادر الطاقة المتجددة
أعلنت حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” أمس 
عــن االنتهــاء من مشــروع اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجددة للطاقــة وذلك بعد 
البــدء فــي هــذا المشــروع عــام 2021 لجعل ســباق جائــزة البحرين الكبــرى لطيران 
الخليج للفورموال وان 2022 ســباقا صديقا للبيئة حيث ســيتّم االعتماد الكلي على 
الطاقــة البديلــة عبــر مصــادر الطاقة المســتدامة لتغّطيــة كافة احتياجــات الحلبة 

خالل سباق جائزة البحرين الكبرى للفورموال وان.

حيـــث تدعـــم هـــذه المبـــادرة التـــزام 
مـــن  باالســـتفادة  البحريـــن  مملكـــة 
وكذلـــك  المتجـــددة  الطاقـــة  مصـــادر 
خطـــط الفورموال وان لتصفير نســـب 
انبعاثـــات الكربون بحلول عام 2030، 
الكليـــة  التكلفـــة  توفيـــر  إلـــى جانـــب 
وبشـــكل مســـتدام  للطاقـــة  الســـنوية 

وكامل من المصادر المتجددة.
وصـــّرح الشـــيخ ســـلمان بـــن عيســـى 
آل خليفـــة الرئيـــس التنفيـــذي لحلبـــة 

البحرين الدولية:
يعـــد اإلنجـــاز الســـريع للمرحلة األولى 
مـــن االعتماد علـــى الطاقة الشمســـية 
فـــي حلبـــة البحريـــن الدوليـــة عالمـــة 
أهـــداف  أبـــرز  ألحـــد  ودعمـــًا  فارقـــة 
الفورمـــوال وان وهـــو تصفيـــر نســـب 
انبعاثـــات الكربون بحلول عام 2030. 
ســـنواصل  المقبلـــة  األشـــهر  وخـــالل 
العمـــل أيضًا على عدد مـــن المبادرات 
المميزة التي تركـــز على زيادة كفاءة 

عـــن  فضـــالً  لدينـــا،  والميـــاه  الطاقـــة 
تطوير الفرص لتوســـيع اإلعتماد على 

مصادر الطاقة المستدامة “.
ومن جانبه أكد ستيفانو دومينيكالي 

الرئيس التنفيذي للفورموال وان:

“يعتبر تصفير نسب انبعاثات الكربون 
ضمن أبرز خطـــط وأهداف الفورموال 
وان بحلول عام 2030، ويعتبر سرعة 
إنجاز هذا المشروع الذي حققته حلبة 
البحريـــن الدوليـــة أمـــرًا رائعـــًا، حيث 

سينطلق سباق جائزة البحرين الكبرى 
كليا باستخدام الطاقة الشمسية، كما 
انه يثبت ما يمكننا القيام به كمجتمع 
رياضي للمســـاهمة اإليجابيـــة لتقليل 

االنبعاثات الكربونية”.

حلبـــة  عـــن  المعلومـــات  مـــن  للمزيـــد 
زيـــارة  يمكنكـــم  الدوليـــة  البحريـــن 
www.bahraingp. الموقـــع الرســـمي
com أو االتصال على الخط الساخن 

.450000-17-973+

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تألق تشــارلز ليكلير تحت األضواء الليلية حين اســتولى على مركز االنطالق 
األول لســباق العصــر الجديــد ســباق جائزة البحريــن الكبرى لطيــران الخليج 
للفورمــوال وان 2022 الــذي انطلق في حلبة البحريــن الدولية “موطن رياضة 

السيارات في الشرق األوسط” في تمام 6 مساء.

وسيتمكن ســـائق فريق فيراري اليوم 
األحـــد من االنطالق مـــن المركز األول 
المكـــون مـــن 57 لفـــة بعـــد أن ســـجل 
واحـــدة  دقيقـــة  بلـــغ  وقـــت  أفضـــل 
و30.558 ثانيـــة في الربـــع الثالث من 
التصفيـــات. وتغلب ليكليـــر على بطل 
العالم ماكس فيرستابين سائق فريق 
ريـــد بـــول ريســـنغ، وكانـــت أفضل لفة 
لفيرســـتابن فـــي 1 دقيقـــة و30.681 

ثانية.
جـــاء كارلـــوس ســـاينز ســـائق فيراري 
فـــي المركـــز الثالـــث محققـــا 1 دقيقة 
إلـــى  ســـيبدأ  بينمـــا  ثانيـــة،  و30.687 
جانبـــه فـــي الصـــف الثانـــي ســـيرجيو 
بيريز سائق فريق ريد بول الذي تأهل 
رابًعـــا بأســـرع وقـــت وقـــدره 1دقيقة 

و30.921 ثانية.
فريـــق  ســـائق  هاملتـــون  لويـــس 
المركـــز  مـــن  ســـينطلق  مرســـيدس 
فالتيـــري  الســـابق  وزميلـــه  الخامـــس 
بوتـــاس ســـائق فريق ألفـــا روميو في 
المركز الســـادس، بينما الســـابع حصل 

عليـــه كيفـــن ماغنوســـن ســـائق فريق 
هـــاس وثامنا فرناندو ألونســـو ســـائق 
فريـــق ألبايـــن. وأكمـــل العشـــر األوائل 
ســـائق فريق مرســـيدس جورج راسل 
تاســـعا و ســـائق فريق ألفا تاوري بيير 

جاسلي.

القصيبي يخطف لقب السباق 

األول من البورش سبرنت في 

جولتها الختامية

خطف السائق السعودي فهد القصيبي 
المركز األول للجولة الختامية لبطولة 
األوســـط  الشـــرق  ســـبرنت  البـــورش 
لموســـم 2021 – 2022، والذي انطلق 
كسباق مساند لجائزة البحرين الكبرى 

للفورموال وان.
وحقق القصيبي الفوز بعد انهاءه لـ 11 
لفـــه وتحقيقه لـ 23 دقيقـــة و37.115 
ثانية، وذلك متقدما على سائق فريق 
اليـــت تييـــري فيرميوليـــن  بـــي  جـــي 
وبفارق 2.789 ثانية فقط، وحل ثالثا 

الســـعودي بنـــدر العيســـائي محققا 22 
دقيقة و45.906 ثانية.

جـــاء رابعـــا األلماني ريتشـــارد واجنر، 
بينمـــا  شـــورينج،  موريـــس  وخامســـا 
جيمـــس  البريطانـــي  سادســـا  حـــل 
دورليـــن، وخلفـــه دان فـــان كويجـــك 
ولـــوكاس جرونيفيلـــد فـــي المركزيـــن 
الســـابع والثامن على التوالي. واحتل 

الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة 
المركز 13 في التصنيف النهائي بينما 
جاء الشـــيخ جابر بن علـــي آل خليفة 
فـــي المركـــز 18 مـــن بيـــن 20 ســـيارة 
الثانـــي  الســـباق  وينطلـــق  متنافســـة. 
للجولة الختاميـــة للبطولة يوم األحد 
والمقـــرر أن ينطلق في الســـاعة 3.10 

مساًء.

ريتشارد فيرسشور يفوز في 

الفورموال 2

تمكن ريتشارد فيرسشور سائق فريق 
ترايدنـــت من الفوز فـــي المركز األول 
للســـباق الســـبرنت لبطولـــة الفورموال 
2 التابعـــة لالتحـــاد الدولي للســـيارات 
حلبـــة  فـــي  باألمـــس  انطلـــق  والـــذي 

مســـاند  وكســـباق  الدوليـــة  البحريـــن 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  لجائـــزة 

الخليج للفورموال وان 2022.
وتمكن سائق فريق ترايدنت من الفوز 
بالســـباق منهيـــا الســـباق فـــي 23 لفـــة 
فـــي زمن وقـــدره 43 دقيقة و34.983 
ثانيـــة، أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان من 
نصيـــب جيهـــان دارفوال ســـائق فريق 
بريما ريسنغ. أكمل ليام لوسون سائق 
فريـــق كارليـــن منصـــة التتويـــج فـــي 
المركـــز الثالث بفارق 4.975 ثانية عن 

الفائز األول.
ســـائق  رابًعـــا  بوشـــونغ  رالـــف  وجـــاء 
فريق كامبوس ريســـنغ، وحل فيليبي 
بـــي  أم  فريـــق  ســـائق  دروغوفيتـــش 
موتورســـبورت خامســـا، وحـــل زميله 
فـــي الفريـــق كليمنـــت نوفـــوالك فـــي 
فـــي حيـــن احتـــل  الســـادس،  المركـــز 
جـــوري فايبـــس ســـائق فريـــق هايتك 
غراند بري سابعا وايوما ايواسا سائق 
فريـــق دامس أكمـــل المراكـــز الثمانية 

األولى.
وســـينطلق الســـباق الرئيـــس للبطولة 
اليوم األحد في 1:40 مساء وسيشهد 
فريـــق  مـــن  دوهـــان  جـــاك  انطـــالق 
فيرتوسي ريســـنغ من مركز االنطالق 

األول.

الصخير-حلبة البحرين الدولية

ليكلير يتألق ويحقق مركز االنطالق األول
لسباق العصر الجديد في حلبة البحرين الدولية

تتويج أبطال البورش تتويج أبطال الفورموال 2
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السحوبات “10 هدايا كل 10 دقائق” بانتظار جماهير المنصة الرئيسية
أعلنت حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” 
أمــس عــن اســتمرار حملة الســحوبات المميــزة والمغريــة “10 هدايا كل 10 
دقائــق” وذلــك علــى هامــش اســتضافتها لســباق الـــ FORMULA 1 -جائــزة 

البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022 وذلك اليوم األحد 20 مارس.

 10“ الســـحوبات  حملـــة  وســـتنطلق 
هدايـــا كل 10 دقائـــق” فقـــط اليـــوم 
السباق االحد على المنصة الرئيسية 
فقـــط، وللجماهيـــر المتواجـــدة فقط 
على مقاعدها في المنصة الرئيسية، 
حيـــث تنطلـــق الحملـــة مـــن الســـاعة 
4.45 مساء حتى 6 مساء. ال تفوتك 
هذه الفرصة الذهبية للحصول على 

الكثير من الهدايا القيمة.
وتعتبـــر حملـــة الســـحوبات المميـــزة 
التـــي انطلقـــت في األعوام الســـابقة 
والتـــي القـــت إقبـــاال كبيرا، وســـيتم 

توزيـــع هدايـــا قيمـــة أبرزهـــا هواتف 
ذكيـــة ايفون 13، نـــوع ميني وبرو و 
بروماكـــس، بالي ستيشـــن 5 ســـاعة 
أبـــل نوع أس 7، هواتف سامســـونج 
22، هواتـــف هـــاواي وســـاعات  أس 
هواي، ســـماعات الســـلكية وهواتف 
نوكيـــا جـــي 20 والكثيـــر، فال تفوتك 

هذه الهدايا القيمة.
- جائـــزة   FORMULA 1 الــــ  ســـباق 
البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 
بأنـــه  ليؤكـــد  مجـــددا  يأتـــي   ،2022
علـــى  تنافســـا قويـــا وممتعـــا  ليـــس 

المضمار عبر سيارات الفورموال وان 
فقط، بـــل هو منظومـــة متكاملة من 
المتعة والترفيه والتشـــويق للجميع، 
وفرصة لألفـــراد والعائـــالت لتعيش 
أجـــواء ال تتكرر قبل انطالق الحدث 

العالمـــي وأثنـــاء إقامـــة فعالياته في 
حلبة البحرين الدولية. 

حضـــور  فـــي  للراغبيـــن  ويمكـــن 
FORMULA 1 – جائـــزة  الــــ  ســـباق 
البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 

2022 شـــراء تذاكرهـــم مـــن خـــالل 
مراكز البيـــع التابعة لحلبـــة البحرين 
مجمـــع  فـــي  والمتواجـــدة  الدوليـــة 
البحرين ســـتي ســـنتر أو عبر الموقع 
اإللكترونـــي لحلبـــة البحرين الدولية   

والـــذي    www.bahraingp.com
يتضمـــن أيضـــا مزيـــد مـــن خدمـــات 
الشـــراء الخاصة بالتذاكـــر وعروض 
الحلبـــة المختلفة أو االتصال بالخط 

الساخن  17450000.
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تنطلق اليوم هدير محركات ســـيارات 
البطولـــة  لســـيارات  الجديـــد  العصـــر 
العالميـــة للفورمـــوال وان فـــي جولتها 
األولـــى واالفتتاحية من خالل ســـباق 
البحريـــن  -جائـــزة   FORMULA 1 لــــ 
الكبـــرى لطيران الخليـــج 2022 وذلك 
علـــى مضمار حلبـــة البحريـــن الدولية 
“موطـــن رياضـــة الســـيارات بالشـــرق 
 18 الــــ  بالنســـخة  احتفـــاال  األوســـط” 
مملكـــة  فـــي  وان  الفورمـــوال  لســـباق 
البحريـــن إلـــى جانـــب جـــدوال حافـــال 
والفعاليـــات  المســـاندة  بالســـباقات 

الترفيهية في “قرية الفورموال وان”.
وسينطلق سباق الـ FORMULA 1 -جائزة 
البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 2022 
الســـباق التاريخي اليـــوم األحد 20 مارس 
لمـــدة  6 مســـاء، ويســـتمر  الســـاعة  تمـــام 
ساعتين حتى 8 مساء، بينما ستفتح حلبة 
البحريـــن الدولية أبوابها خـــالل اليوم من 
الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء، حيث 
ســـتزدحم حلبة البحريـــن الدولية بجدول 
حافـــل من الســـباقات الدوليـــة واإلقليمية 
والفعاليـــات الترفيهية، فال تفوتوا حضور 
أكبـــر حدث رياضـــي واجتماعي وترفيهي 

واقتصادي في الشرق األوسط.

اليوم 200 هدية في حملة “10 

هدايا كل 10 دقائق”..

وتنطلـــق حملة الســـحوبات “10 هدايا كل 
10 دقائق” اليوم االحد الموافق 20 مارس 
على المنصة الرئيســـية فقـــط، وللجماهير 
فـــي  مقاعدهـــا  علـــى  فقـــط  المتواجـــدة 
المنصـــة الرئيســـية، حيث تنطلـــق الحملة 
مـــع بداية الســـباق حتى انتهـــاه. ال تفوتوا 
هذه الفرصـــة الذهبية للحصول على هذه 

الهدايا القيمة، وكن في مقعدك مبكرا.

ماكس فيرستابن يواصل تصدره 

على التجارب الثالثة للفورموال وان

واصل ماكس فيرســـتابن سائق فريق ريد 
ُبل ريســـنغ تصـــّدره للتجـــارب الثالثة التي 
انطلقـــت اليوم على مضمار حلبة البحرين 
الدولية من خالل ســـباق جائـــزة البحرين 
الكبـــرى لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال وان 
2022. حيث ســـجل سائق فريق ريد بول 
أســـرع لفـــة في دقيقـــة واحـــدة و32.544 
مســـاء   3 تمـــام  انطلقـــت  التـــي  ثانيـــة 

واستمرت لمدة ساعة.
بينما جاء في المركز الثاني تشارلز لوكلير 
ســـائق فريق فيراري وذلـــك بفارق 0.096 
ثانية عـــن المركز األول. تم تصنيف زميل 
فيرســـتابين فـــي الفريـــق ســـيرجيو بيريز 

فـــي المركـــز الثالث وبفـــارق 0.247 ثانية. 
احتـــل ســـائق فريـــق مرســـيدس جـــورج 
راســـل المركـــز الرابـــع، بينمـــا احتل ســـائق 
فيـــراري كارلوس ســـاينز المركـــز الخامس 
ولويـــس هاملتـــون فـــي المركز الســـادس. 
أكمل كيفن ماغنوســـن ســـائق فريق هاس 
وفالتري بوتاس وجو جوانو ســـائقا فريق 
ألفـــا روميو والنس ســـترول ســـائق فريق 

أستون مارتن المراكز العشرة األولى

القصيبي يتصدر الحصة 

التأهيلية لبطولة البورش

مـــن  القصيبـــي  فهـــد  الســـعودي  تمكـــن 
الحصول على مركز الصدارة لكال ســـباقي 
نهايـــة هـــذا األســـبوع وفـــي ختـــام بطولة 
تحدي البورش ســـبرنت الشـــرق األوســـط 
التـــي انطلقت في حلبـــة البحرين الدولية 
وكســـباق مســـاند للعصـــر الجديـــد والـــذي 

انطلق من 11:35 صباحا. 
فـــي  لفـــة  أســـرع  القصيبـــي  وســـجل 
دقيقتيـــن و02.095 ثانية ليتصدر جدول 
فـــي  األول  المركـــز  ويحتـــل  التصفيـــات 
السباق االفتتاحي المكون من 11 لفة، ثم 
ســـجل ثاني أفضل توقيت له وهو دقيقة 
و02.209 ثانيـــة ليحـــرز المركـــز األول في 
الســـباق الثانـــي أيضا الذي ســـينطلق يوم 

األحد في الساعة 3.10 مساًء.
أنهى الهولندي دان فان كويجك التأهيالت 
حاصـــال علـــى المركـــز الثاني محققـــا زمن 
وقـــدره 2 دقيقـــة و02.174 ثانية، واحتل 
الســـعودي بنـــدر العيســـائي المركـــز الثالث 

بزمن قدره 2 دقيقة و02.187 ثانية.
ومـــن المقـــرر أن يبـــدأ خلفهم فـــي المراكز 
تييـــري  هولنـــدا  مـــن  األولـــى  الثمانيـــة 
فيرميوليـــن وموريـــس شـــورنج، وخلفهم 
البريطانـــي  واغنـــر،  ريتشـــارد  األلمانـــي 
جيمـــس دورليـــن وخلفـــه الشـــيخ علي بن 

محمد آل خليفة.
فـــي الســـباق الثانـــي إلـــى جانـــب انطالق 
القصيبـــي فـــي المركـــز األول لســـباق يوم 
األحد ســـيكون العيســـائي ثانيا، وشورنج 

فـــي المركـــز الثالـــث. ســـيحتل فيرميولـــن 
دورليـــن  ســـيكمل  بينمـــا   ، الرابـــع  المركـــز 
وفاجنـــر وفـــان كويجك وعلي بـــن محمد 

المراكز الثمانية األولى.

ايزاك هادجار يتصدر سباق 
السبرنت لبطولة الفورموال 3

تمكـــن ايـــزاك هادجار ســـائق فريق هايتك 
غراند بـــري من الفوز بالســـباق االفتتاحي 
للســـيارات  الدولـــي  االتحـــاد  لبطولـــة 
للفورموال 3 والذي انطلق كســـباق مســـاند 
لســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران 

الخليج للفورموال وان 2022.
بينمـــا جاء أوليفر بيرمـــان من فريق بريما 
ريســـنغ فـــي المركـــز الثانـــي، وذلـــك بعـــد 
حصولـــه علـــى المركـــز األول ولكنـــه جـــاء 
ثانيـــا بعـــد منحـــه عقوبـــة تأخيـــر 5 ثوان. 
وجاء في المركز الثالث ألكسندر سموليار 
ســـائق فريق أم بي موتور ســـبورت، خلفه 
زان مالوني سائق فريق ترايدنت، خامسا 
ســـائق فريق بريمـــا آرثر لوكليرك، سادســـا 
كارليـــن،  فريـــق  ســـائق  أوســـوليفان  زاك 
ســـابعا كايـــو كوليـــت ســـائق فريـــق إم بي 

موتورســـبورت، وخلفه كايليـــن فريدريك 
من فريق هايتك جراند بري.

وســـينطلق الســـباق الرئيـــس االفتتاحـــي 
للفورمـــوال 3 لهـــذا الموســـم اليـــوم األحـــد 
مـــع  صباًحـــا   11.45 الســـاعة  مـــن  بـــدًءا 
انطالق فرانكو كوالبينتو سائق فريق فان 
اميرســـفورت من المركـــز األول على خط 

االنطالق.

حضور جماهيري كبير  

اســـتمتع الجماهير يوم أمـــس بيوم حافل 
ومميز في ســـباق جائـــزة البحرين الكبرى 
“قريـــة  وشـــهدت   ،2022 وان  للفورمـــوال 
الترفيـــه  منطقـــة  فـــي  وان”  الفورمـــوال 
حضـــورا جماهيريا كبيرا لمعايشـــة أجواء 
الحدث الرياضي األكبر في منطقة الشرق 
الفعاليـــات  بكافـــة  األوســـط واالســـتمتاع 

الممتعة الموجهة لألفراد والعائالت.
منـــذ  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  وشـــهدت 
الصبـــاح الباكر تدفـــق الجماهيـــر وبأعداد 
فاقـــت الحضـــور فـــي يـــوم الجمعـــة، كمـــا 
اســـتمتع الجماهير بالعديد مـــن الفعاليات 
الفـــرق  رأســـها  وعلـــى  واالســـتعراضات 

التـــي بـــدأت بعـــزف ألحانها على المســـرح 
المســـاء،  الصبـــاح وحتـــى  مـــن  الرئيســـي 
إلـــى جانب اســـتمتاع الجماهيـــر بفعاليات 
حصة تواقيع سائقي فرق الفورموال وان، 

الفعالية التي القت إقباال كبيرا.
وقـــد كان لألطفـــال النصيـــب األكبـــر مـــن 
المرح والترفيه وذلك من خالل الفعاليات 
المخصصـــة لألطفـــال، والتي القـــت إقباال 
كبيـــرا من العائـــالت واألطفـــال أيضا، إلى 
جانـــب الفـــرق المتجولة فـــي جميع أنحاء 
القريـــة والتـــي أمتعـــت الجماهيـــر بأجمل 
العروض الكوميديـــة والفنية والتي كانت 
فرصة مناســـبة اللتقاط الصور التذكارية. 
جميـــع هـــذه الفعاليات ســـتكون متواجدة 
أيضـــا والمزيد منها اليوم أيضا في منطقة 

الترفيه الواقعة خلف المدرج الرئيسي.
ختام فعاليات “قرية الفورموال وان” اليوم 
وينطلـــق ســـباق هـــذا العـــام الـــذي يمثـــل 
الذكرى الــــ 18 الســـتضافتنا لبطولة العالم 
للفورمـــوال وان، إلـــى جانب جـــدول حافل 
والســـباقات  الترفيهيـــة  الفعاليـــات  مـــن 
بينمـــا  الغنائيـــة،  والحفـــالت  الدوليـــة 
ســـتفتح حلبـــة البحريـــن الدوليـــة أبوابهـــا 

اليـــوم األخير من الســـباق من الســـاعة 10 
صباحا وحتى 10 مســـاء، حيث ستزدحم 
حلبة البحريـــن الدولية بجدول حافل من 
الســـباقات الدولية واإلقليمية والفعاليات 

الترفيهية.
المقدمـــة  الترفيهيـــة  الفعاليـــات  وأبـــرز 
وان  الفورمـــوال  قريـــة  فـــي  لجماهيـــر 
ثـــالث  هـــي  وتجربتهـــا  بهـــا  لالســـتمتاع 
فاليـــر،  ســـتار  وأبرزهـــا:  مثيـــرة  تجـــارب 

العجلة الدوارة العمالقة ولعبة األشباح.
وســـتجوب قرية الفورموال وان الترفيهية 
الواقعـــة خلـــف المـــدرج الرئيســـي العديد 
ســـتتجول  التـــي  المتجولـــة  الفـــرق  مـــن 
وتبهر الجماهير بأجمل العروض المســـلية 
والمنوعة القادمة من مختلف دول العالم. 

فرصتكم األخيرة اليوم لشراء تذاكرك..
ويمكـــن للراغبيـــن فـــي حضـــور الفعاليات 
الترفيهيـــة المميـــزة والســـباقات الدوليـــة 
بشـــراء تذاكرهم وذلك في مجمع الســـتي 
ســـنتر، أو مركـــز بيـــع التذاكـــر فـــي محطة 
عـــن طريـــق االتصـــال علـــى  أو  الصخيـــر 
17450000 وذلـــك لمنصة الفـــوز بعد نفاذ 

جميع تذاكر المنصات األخرى. 
كمـــا توجـــد هنـــاك عـــدد مـــن التخفيضات 
كالتخفيـــض المخصص لألطفال من ســـن 
3 إلـــى 12 ســـنة الذيـــن ســـيحصلون علـــى 
تخفيض بنســـبة %50، وتالميذ المدارس 
ســـيحصلون علـــى تخفيض بنســـبة 25% 
وذلـــك مـــن 13 ســـنه حتـــى 17 ســـنة، إلى 
جانـــب ذوي االحتياجـــات الخاصـــة الذين 
ســـيحصلون علـــى %25، والمتقدمين في 
الســـن من 60 سنة وأكثر سيحصلون على 

%25 تخفيض. 
ســـباق  حضـــور  فـــي  للراغبيـــن  ويمكـــن 
جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيـــران الخليج 
للفورموال وان شراء تذاكرهم عبر الموقع 
اإللكتروني الجديد لحلبة البحرين الدولية   
www.bahraingp.com والـــذي يتضمـــن 
أيضـــا مزيد مـــن خدمات الشـــراء الخاصة 
بالتذاكـــر وعـــروض الحلبـــة المختلفـــة أو 

االتصال بالخط الساخن 17450000.

الصخير-حلبة البحرين الدولية

اليــوم انطالق هــديــر محــركــات العصــر الجــديــد
لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال ان 2022

من الحضور الجماهيري
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جدول فعاليات اليوم األحد 20 مارس 

السباق األساسي )24 لفة أو 45 دقيقة(فورموال 11:45-12:353

السباق الثاني )32 لفة أو 60 دقيقة( فورموال 13:40-14:452

 السباق الثاني )11 لفة أو 25 دقيقة(تحدي بورش سبرنت15:10-15:40

استعراض السائقين على الحلبة - الحلبةفورموال وان16:00-16:30

النشيد الملكي - الحلبةفورموال وان17:44-17:46

استعراض طيران الخليج - عرض جويفعاليات ترويجية17:46-17:48

الجائزة الكبرى )57 لفة أو 120 دقيقة( - الحلبةفورموال وان18:00-20:00



ســجل فيلم “حامــل اللقب” بطولة هشــام ماجد ودينا 
الشربيني ومحمد سالم، وأحمد فتحي، ليلى عز العرب، 
وعدد من ضيوف الشــرف منهم محمــد ثروت ومحمد 
كيالني، إيرادات بلغت 10 ماليين جنيه في شــباك تذاكر 

موســم إجازة منتصــف العام الدراســة، بعد 6 أســابيع 
عــرض، لتتوقــف إيراداته عن هــذا الرقم وذلــك قبل حلول 

شــهر رمضان الكريم واستعدادات الســينماءات لرفع معظم األفالم العربية. 
وانطلق فيلم “حامل اللقب” في دور العرض يوم 2 فبراير الماضي.

كشــف الفنان هاني ســالمة، عن تفاصيل شخصيته في 
مسلســله الجديد “ملف ســرى”، المقرر أن يعرض في 
الســباق الرمضانــي المقبل، وكتب عبــر صفحته على 
“فيســبوك”: “فــي وقت اختلــت فيه موازيــن العدالة 

وســاد فيه الفســاد.. ويجد المستشــار يحيى عز الدين 
نفســه أمام قرار مصيــري إما أن ينتصر للعدل والشــرف 

والمبــادئ التي تربــى عليها.. أو يرضخ للتهديدات التــي يواجهها والتي تصل 
لحد الموت له وألسرته”.

“ملف سرى”حامل اللقب

tariq.albahar@albiladpress.com19
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إعداد: طارق البحار

The Lost City فيلم 
أكشن كوميدي جديد قادم 
للسينما بتاريخ ٢٤ مارس 

عن كاتبة روايات رومانسية 
يتم اختطافها وإجبارها 
على التعاون مع عارض 

أزياء؛ للبحث عن كنز 
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أهم المسلسالت الخليجية في رمضان 2022
 2022 الخليجية في رمضان  الدراما  ستقدم 
مــازالــت  الــتــي  الحديثة  األعــمــال  مــن  العديد 
االستديوهات  في  لها  التصوير  يتم  بعضها 
ــارات  واإلمــ الــكــويــت  أم  البحرين  فــي  ســـواء 
والـــســـعـــوديـــة، وهــــذه بــعــضــهــا فـــي الــقــنــوات 

والمنصات:

مسلسل ”من شارع الهرم إلى“ 

الفرح  المسلسل أجـــواء  الــواضــح مــن إعــان 
النجمة  رمضان  في  تعود  وفيه  واإليجابية، 
الجماهيرية هدى حسين هذا العام بمشاركة 
نور  البريكي،  خالد  ومنهم  النجوم،  من  عدد 
الــغــنــدور، ليلى عــبــدهللا، مـــرام، أحمد إيــراج، 
ــمــا، فــرح  ــوة ال ــول ــقــفــاص، ل عــبــد الــمــحــســن ال
الــشــاعــر،  ــرمــضــان، خــالــد  ال الـــصـــراف، محمد 

حمادة،  مشاري  هبة  كتابة  وهو  الشيخ،  نور 
وإخراج المثنى صبح. تقدم الفنانة هدى دور 
البطولة في العمل، وتجسد شخصية “طبيبة 
نسائية بارعة، والدة متحّكمة، جدة عطوف، 
في  الخاصة  مملكتها  قوانين  تضع  وحاكمة 
بالتنفيذ”،  الجميع  وتطالب  والمنزل  العمل 

.MBC وسيعرض على

مسلسل ”كيد النساء“

الفنانين  من  لعدد  الحديثة  المسلسات  من 
الخليجيين بمشاركة الفنانة المصرية روجينا، 
عــادل  ــراج  الــبــلــوشــي، وإخــ تأليف فهد  ومــن 
يحيى، وبطولة أيضا كل من هنادي الكندري 
وهو  محمد،  وخلود  الــحــداد  محمد  وزوجــهــا 
رومانسي وكوميدي حول  درامــي  إطــار  في 
أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل كبير 
في السن يؤدي دوره الفنان الكبير عبداإلمام 

عبدهللا.

مسلسل ”بيبي“

االجتماعية  القضايا  يناقش  كويتي  مسلسل 
وتحديدا  الخليجي،  المجتمع  في  الجريئة 
أو  الشعبية  السكنية  الــمــنــاطــق  إحـــدى  فــي 
ــان“، حــيــث تــعــيــش مــجــمــوعــة من  ــرجــ ــفــ ــ ”ال
ــتــي تــتــشــارك الــحــب والــعــطــاء،  ــعــائــات ال ال
المضحكة  المواقف  من  الكثير  بينها  ويجمع 
ــي يــمــزج بين  ــل قــالــٍب درامــ والــمــحــزنــة داخـ
الكوميديا والتراجيديا، على MBC1 ومنصة 
شجون  بــطــولــة  مــن  المسلسل   .VIP شــاهــد 

الهاجري وبشار الشطي.

مسلسل 
“هي الروح“

قــصــة درامـــيـــة 
وواقــــــــعــــــــيــــــــة 
جـــديـــدة تـــدور 

حــول مــوت ســيــدة وتـــرك عــدد مــن األطــفــال 
الصغار لزوجها، والذي سوف يقوم باالعتناء 

حيث  بــمــفــرده،  تربيتهم  وراء  والسعي  بهم 
تأتي أولى حلقات المسلسل حول آمنة التي 
في  حدثت  التي  المواقف  من  عــددا  تعرض 
وقـــت مــاضــي، هـــذا األمـــر الـــذي تـــدور حــول 
إطــار شيق،  في  ــروح  ال حلقات مسلسل هي 
فترة  فــي  تــأتــي  المسلسل  أحــــداث  أن  كــمــا 
الثمانينات. العمل من تمثيل كل من إبراهيم 

الحربي، والفنانة نور، وبدر الشعيبي.

مسلسل ”استديو 22“

اجتماعي كوميدي  إطــار  فــي  أحــداثــه  تــدور 
ــفــضــائــيــة الــتــي  ــمــحــطــات ال حــــول إحـــــدى ال
على  يصمم  وصاحبها  اإلفـــاس  وشــك  على 
من  العديد  األمــر  ذلــك  يولد  مما  استمرارها 

المواقف الكوميدية!
السعود،  العنود  تمثيل  من  الكوميدي  العمل 
عبدالعزيز  الــمــظــفــر،  الــحــبــيــب، خــالــد  حبيب 
فــواز،  مطرب  ماجد  الحميدي،  علي  النصار، 
فــراج، ريماس منصور، وإخــراج محمد  خالد 

دحام الشمري.

ترشح الممثل الكبير دينزل واشنطن البالغ من العمر  «
67 عاًما لجائزة األوسكار التاسعة، حيث تم تكريمه في 

فئة الممثل في فئة الدور الرئيس التي تم اإلعالن عنها 
مؤخرا، وحصل واشنطن على هذا الشرف لفي دوره 

بالدراما  The Tragedy Of Macbeth كأكثر الممثلين 
السود ترشيًحا.

فاز دينزل واشنطن بجائزة األوسكار مرتين من أصل  «
تسع مرات تم ترشيحه للتمثيل مع حصوله على 

جائزة أفضل ممثل في دور داعم من أجل 
المجد في العام 1990. حصل الممثل 

األيقوني المعروف بأدواره في أفالم مثل 
“Training Day” و“Malcolm X” على 

ترشيحه العاشر لجائزة األوسكار، وهذه 
 The“ المرة ألفضل ممثل في فيلم
Tragedy of Macbeth” مما جعله 
أكثر ممثل أسود ترشيًحا في تاريخ 

األوسكار وكسر رقمه القياسي.
لكن حتى مع هذا اإلنجاز، لم يفز  «

واشنطن بالجائزة فعلًيا منذ 20 
عاًما. لديه فقط تمثاالن أوسكار 

لعرض أعماله:  
األول عن 

“Glory” في 
حفل توزيع 

جوائز العام 
1990، والثاني لـ 

“Training Day” في 
العام 2002.

انطلق اإلعالن الرسمي للمسلســل الكوميدي “مكتوب 
علّيا” للنجم أكرم حســني، وذلك استعداًدا لطرحه في 
موســم رمضان 2022، على قناة دى إم ســي، وكشــف 
اإلعــالن عن حالــة غريبة يســتيقظ عليها جــالل “أكرم 

حســني”، وهي أن هناك كتابات على يــده تصف أحداث 
يومــه، وال أحد يمكنه أن يــرى تلك الكتابــات غيره لينتهي 

اإلعــالن بجملــة “محــدش بياخــد اكتر مــن اللي مكتوبلــه”. وتــدور أحداث 
المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

مكتوب علّيا

أمســـية جميلـــة قضتهـــا كاميـــرا “أضـــواء 
األلعـــاب  ومراكـــز  الحدائـــق  فـــي  البـــاد” 
وكانـــت مبهجـــة بحق، ســـنحت الفرصة لنا 
لتوزيـــع نســـخ مـــن ملحـــق “أجيـــال الباد” 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، ونحـــن على مشـــارف 
واالحتفـــاء  لاحتفـــال  مـــارس   21 يـــوم 
بعيـــد األم، ســـجلنا – إن جـــاز لنـــا التعبير – 
مشـــاعر األطفال قبل هداياهم، وكم كانت 
تعابيرهـــم مطـــرزة ببـــراءة جميلـــة وحـــب 
فطري لآلباء واألمهات.. سألناهم ببساطة 
:”ماذا ستختارون هدية لوالدتكم في عيد 
األم؟ وهذه األسطر تحمل بعض اإلجابات:

رقية حسين: باقة ورد، ولكن..

في كل عام تقدم الطفلة رقية حســـين “9 
ســـنوات” باقة ورود لوالديهـــا في احتفال 
تقـــول:  ولكنهـــا  بالمنـــزل،  بســـيط  أســـري 
“أحـــرص علـــى أن أجمـــع مبلًغـــا مـــن المال 
أو أطلب من والديَّ بعض النقود ألشـــتري 
هديـــة وال أقـــول لهمـــا لمـــاذا أريـــد النقود؛ 
حتـــى ال “تختـــرب المفاجـــأة”، ثم أتشـــاور 
مـــع بعـــض أقاربي وصديقاتـــي في نوعية 
الهدايـــا التـــي سنشـــتريها ألمهاتنـــا وآبائنا 
والكل يقـــول رأيه، وهناك أيضا حســـابات 
التواصـــل االجتماعي التـــي تعرض الكثير 
مـــن الهدايـــا في هذه المناســـبة وقبل مدة 
منها، كما نحرص على المشاركة في بعض 
المعـــارض التجارية التـــي يمكن الحصول 
فيهـــا علـــى هدايا مميـــزة، وهـــذا كان قبل 
جائحـــة كورونـــا، أمـــا بعد الجائحـــة، فألن 
المعـــارض محـــدودة وكذلـــك الوقايـــة من 

الذهـــاب لألســـواق، أعتمـــد علـــى اختيـــار 
هدايـــا من األســـر المنتجة عبر حســـاباتهم 
لـــي  بالنســـبة  ســـناب.  أو  انســـتغرام  فـــي 
الهدية الجميلة ضرورية، وكذلك سعادتي 

حين أرى فرحة أبي وأمي وأسرتي”.

كرار عارف: رضاعة لشقيقتي

يمتلـــك الطفـــل كـــرار عـــارف “7 ســـنوات” 
روًحـــا فكاهيـــة مرحـــة، فبادرني بســـعادة 
رضاعـــة  سأشـــتري  هديـــة  “أول  بالقـــول: 
جميلـــة ألختـــي فأنا فرح بهـــا وأحبها، لكن 
ال أدري مـــاذا سأشـــتري ألمي ســـأفكر في 
هديـــة حلوة حتـــى تفـــرح بها، فأنـــا أحبها 

كثيـــًرا وأحـــب أبـــي”، ومـــاذا ســـتقول لهما 
حتى من دون هدية؟ أقول :”هللا يخليكم 

ويطول عمركم وأحبكم”.

علي عباس: الهدية قلم ودفتر

هديـــة الطفـــل علـــي عبـــاس “8 ســـنوات” 
جاهزة وقد اختارها بالفعل، فهو سيختار 
قلًمـــا جميًا ودفتـــًرا أنيًقا.. ســـألناه :”لماذا 
اختـــرت هذه الهديـــة بالتحديد؟ فقال ألن 
أمـــي تحب الكتابـــة وخطها جميـــل وتقرأ 
لنا قصًصا مشـــوقة؛ لذلك أفكر في شـــراء 
دفتر أنيق وقلم، وفي عيد األم أرى األهل 
الهدايـــا ألمهاتهـــم  يشـــترون  واألصدقـــاء 

وآبائهـــم وأنا ســـعيد؛ ألنني سأشـــتري لهما 
هدية و”عندي بيزات”.

فاطمة حسن: حتى من دون هدية...

الطفلـــة فاطمـــة حســـن البالغـــة مـــن العمر 
سبع ســـنوات تفكر في شراء هدية تحبها 
والدتهـــا، لكنهـــا محتـــارة فلـــم تنتـــق حتى 
والدهـــا  إن  وتقـــول  جميلـــة،  هديـــة  اآلن 
سيســـاعدها في شـــراء الهديـــة لوالدتها.. 
للعلم، أثناء حديثنا مع فاطمة كان والدها 
يلتقـــط مقطع فيديو وهو يبتســـم، فيبدو 
أن الهديـــة ســـتكون فعًا جميلـــة.. فاطمة 
تقـــول :”حتى لو لم أقدم لها هدية.. فإنني 

أهديها الدعاء، فكل يوم أدعو ألمي وأبي؛ 
ألننـــي أحبهما كثيـــًرا وأحـــب أختي زينب 

وأحب عائلتي”.

الشقيقان محمد وأحمد نجيب: طقم حلي

ســـنوات”   9“ نجيـــب  محمـــد  الشـــقيقان 
وأحمـــد “7 ســـنوات” كانـــا يتمنيـــان العـــام 
مـــن  والدهمـــا طقمـــا  يهديـــا  أن  الماضـــي 

الحلـــي؛ ألنهـــا تحب ارتـــداء الحلي، وأمي 
تســـتحق كل الحب، فهي ووالدي يقدمان 
لنا كل شـــيء.. العام الماضي اشـــترينا لها 
مجموعة عطور، وهذا العام سنشـــتري لها 
طقًمـــا جميًا مـــن حلي األحجـــار الكريمة، 
فقد وعدنـــا والدنا بذلك، ونحـــن متأكدان 

بأنها ستفرح بالهدية.

بــراءة األطفــال أجمــل هــدايــاهــم ألمهــاتــهم
أمي جنة .. ومن كأمي!

علي عباس كرار عارف

أحمد نجيب محمد نجيب

كل سنة واألمهات واآلباء بخير وسعادة وفرح

سعيد محمد

 واشنطن .. أكثر الممثلين
السود ترشيًحا لألوسكار
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أثناء توقيع االتفاقية

“الخليج للعقار” يستعرض تطور القطاع والمشاريع المستقبلية بالبحرين
جلسة نقاشية بمشاركة الرواد وقادة الصناعة

من المقرر أن يســـتضيف معرض الخليج 
الدائـــرة  حـــول  نقاشـــية  جلســـة  للعقـــار 
المســـتديرة عن مســـتقبل العقـــارات في 
البحريـــن، وذلك يوم 23 مارس الســـاعة 
11:00 صباًحا في مركز البحرين الدولي 
تقـــام  ســـوف  والمؤتمـــرات.  للمعـــارض 
الجلســـة التي تضـــم رواد الصناعة تحت 
عنـــوان “خارطـــة القطـــاع العقـــاري فـــي 
البحرين- رؤى المســـتقبل”. وسوف تركز 
على تطور القطاع والمشاريع المستقبلية 
في مملكة البحرين من خالل أعين نخبة 

من رواد قطاع العقار. 
مـــن  كال  النقاشـــية  الجلســـة  وســـتضم 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة إدامـــة أمين 
لمرفـــأ  التنفيـــذي  والرئيـــس  العريـــض، 
البحريـــن جـــي إف أتـــش العقارية ماجد 
الخـــان، وعـــارف هجرس رئيـــس جمعية 

التطوير العقاري البحرينية. 
الفعاليـــة،  هـــذه  علـــى  تعليقـــه  وفـــي 
يقـــول المديـــر التنفيـــذي لشـــركة الهـــالل 

للمؤتمـــرات والمعارض المنظمة للمعرض 
جبران عبدالرحمن: “إن جلســـات المائدة 
المســـتديرة سوف تســـتعرض آراء ثالثة 
مـــن كبـــار الـــرواد فـــي الصناعـــة والذيـــن 
تغييـــر  فـــي  فعـــال  بـــدور  سيســـاهمون 

خارطة القطاع العقاري في البحرين”. 
الفعاليـــات  مديـــر  يضيـــف  جانبـــه،  مـــن 
أحمد ســـليمان “ستكون النتائج المحققة 
مـــن هـــذه الجلســـة النقاشـــية موضوعية 

وواقعية. وســـيتعين على الـــرواد عرض 
رؤيتهـــم ضمـــن مـــا هـــو قابـــل للتحقيـــق 
والتنفيذ. سوف تستعرض الجلسة رؤية 
كاملـــة لبعـــض القضايـــا التي تشـــكل من 
رؤيتهم، ويشـــمل ذلك اتجاهات الســـوق 
المتغيرة، تأثير القضايا الحالية المتعلقة 
بتضخم األســـعار، والحاجة إلى التوافق 

مع أهداف التنمية المستدامة”. 
ســـيتم بث جلســـات المائدة المســـتديرة 

مباشـــرة عبـــر زووم ويوتيـــوب، كمـــا أنها 
متاحـــة لـــزوار معـــرض الخليـــج للعقـــار. 
تقوم شركة الهالل للمؤتمرات والمعارض 
بتنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع إيميك 

للتدريب، مزود التدريب للمعرض. 
يحظى معرض الخليـــج للعقار بدعم من 
مؤسســـة التنظيم العقـــاري في البحرين، 
وجهـــاز المســـاحة والتســـجيل العقـــاري، 

وجمعية التطوير العقاري البحرينية.

أغلقـــت أســـعار النفـــط علـــى ارتفـــاع، فـــي 
الخســـارة  ســـجلت  لكنهـــا  التعامـــالت، 
األســـبوعية الثانيـــة لهـــا علـــى التوالي بعد 
أســـبوع تداول متقلب وســـط صعوبة في 
إيجـــاد بديـــل للنفـــط الروســـي في ســـوق 

تعاني شحا.
وأغلقـــت العقـــود اآلجلة لخـــام برنت على 
 %  1.2 يعـــادل  بمـــا  دوالر   1.29 زيـــادة 
إلـــى 107.93 دوالر للبرميـــل بعـــد يوم من 
صعودها نحو 9 % في أكبر مكسب يومي 

بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.
غـــرب  لخـــام  اآلجلـــة  العقـــود  وأغلقـــت 

تكســـاس الوســـيط األميركي على ارتفاع 
1.72 دوالر أو 1.7 % عنـــد 104.70 دوالر 
للبرميل، وهو ما يضاف إلى قفزة بلغت 8 

% في الجلسة السابقة.
وأنهـــى كال العقدين القياســـيين األســـبوع 
علـــى انخفاض بنحو 4 % بعد أن تحركت 
األســـعار فـــي التعامـــالت داخـــل نطاق 16 

دوالرا، وفق رويترز.
فقـــد وصلـــت األســـعار منـــذ ما يقـــرب من 
أســـبوعين إلـــى أعلـــى مســـتوياتها في 14 
عامـــا، ما شـــجع علـــى موجات بيـــع لجني 

األرباح منذ ذلك الحين.

أسعار النفط تهبط 4 % في أسبوع وسط جني أرباح

الجامعة تقيم احتفاالً برعاية رئيس مجلس األمناء وهيب الخاجة

“العلوم التطبيقية” تكرم فرقها الرياضية وتشيد بإنجازاتها
نجح فريق جامعة العلوم التطبيقية 
من حصد المركـــز الثالث في الدوري 
الوطنـــي للجامعـــات لكـــرة القدم بعد 
أداء متميز قدمه على مدار البطولة، 
للكـــرة  الجامعـــة  فريـــق  تمكـــن  كمـــا 
الطائـــرة من الظفر بالمركز الثاني من 
الدوري لتثبـــت فرق الجامعة تميزها 
ويؤكـــد  المختلفـــة  الرياضـــات  فـــي 
المســـتويين  علـــى  تميزهـــم  الطلبـــة 

الجماعي والفردي.
ويعتبـــر فريـــق الجامعـــة لكـــرة القدم 
مـــن  األولـــى  النســـخة  لقـــب  حامـــل 
الكـــرة  الـــدوري، كمـــا حافـــظ فريـــق 
الطائرة على مركزه كوصيف للنسخة 

األولى والثانية من الدوري.
الجامعـــة  أقامـــت  المناســـبة  وبهـــذه 
برعايـــة  الالعبيـــن  لتكريـــم  احتفـــاالً 
رئيس مجلس األمناء وهيب الخاجة 
غســـان  الجامعـــة  رئيـــس  وبحضـــور 
عـــواد، وعـــدد مـــن أعضـــاء الهيئتين 
ومنتســـبي  واإلداريـــة،  األكاديميـــة 
الفـــرق الرياضية والمدربين وأعضاء 

مجلس الطلبة.
األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 
وهيـــب الخاجة عن فخـــره واعتزازه 
بالالعبين والمســـتوى الرجولي الذي 
قدمـــوه علـــى مـــدار البطولـــة، مؤكدًا 
أن إدارة الجامعـــة لـــن تدخـــر جهـــدًا 
في تقديم الدعم لهم لالســـتمرار في 
تحقيـــق األلقاب وحصـــد اإلنجازات، 
انطالقـــًا مـــن اهتمامها بتوفيـــر كافة 
التســـهيالت لمســـاعدة الطلبـــة علـــى 

التميز أكاديميًا ورياضيًا.
وقال رئيس مجلس األمناء إن الطلبة 
أثبتوا تميزهم وقدموا مستوى عاليًا 
طـــوال فتـــرة الـــدوري، حيـــث أبـــدوا 
التزامـــًا كبيـــرًا لتمثيـــل جامعتهم، ما 
يجعل الجامعـــة حريصة على تقديم 
الدعم لطلبتهـــا الرياضيين، خصوصا 

وأنهـــا تمنـــح الطلبـــة المشـــاركين في 
فـــرق الجامعـــة خصمًا كدعـــم للطلبة 

المتفوقين رياضيًا.
وتقدم رئيس مجلس األمناء بالشكر 
والتقديـــر إلـــى ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
رئيـــس  األول  والنائـــب  خليفـــة،  آل 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
البحرينيـــة ســـمو  اللجنـــة األولمبيـــة 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة على 
اهتمامهـــم بدعـــم الشـــباب والرياضة 
في البحرين، كما عبر عن شـــكره إلى 
كافة العاملين فـــي االتحاد الرياضي 
والجامعـــات  للمـــدارس  البحرينـــي 

علـــى ما بذلوه مـــن جهود طوال مدة 
الدوري.

الجامعـــة  مـــن جانبـــه؛، عبـــر رئيـــس 
غســـان عواد عن اعتزازه بالمشـــاركة 
للجامعـــات،  الوطنـــي  الـــدوري  فـــي 
منوهًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا 
كبيرًا باألنشـــطة الرياضية اســـتجابة 
لمبادرات ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيـــس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
رئيـــس  األول  والنائـــب  خليفـــة، 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
البحرينيـــة ســـمو  اللجنـــة األولمبيـــة 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة في 
دعم الرياضة البحرينية، مشـــيرًا إلى 

أن إدارة الجامعة تستلهم من عزيمة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر وســـمو الشـــيخ 
خالد، ورؤيتهـــم الحكيمة وجهودهم 
المخلصـــة والصادقـــة مشـــوارها في 
دعـــم الشـــباب البحرينـــي، وتمكينـــه، 
ومســـاعدته على تحقيق ذاته، وبناء 

شخصيته، وخدمة وطنه وقيادته.
وأشاد رئيس الجامعة باألداء المتميز 
الذي أظهره الالعبون خالل البطولة، 
مشـــيرًا إلى أن فـــرق الجامعة عملت 
بروح جماعيـــة، وحرصت منذ بداية 
الـــدوري علـــى تقديـــم مســـتوى يليق 
بســـمعة جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة، 
مؤكدًا أهمية استمرار مسيرة النجاح 
خالل المواســـم المقبلـــة والمحافظة 

على هذه اإلنجازات وتعزيزها.

ديفجي أوروم تطلق أحدث مجموعاتها “دوفارا” الرائعة
بث روح الحياة المعاصرة وتحويلها إلى تراث

يفخر فريق ديڨجي باإلعالن عن إطالق 
مجموعـــة جديـــدة تماًمـــا تحمـــل اســـم 
لتعريـــف  فـــي محاولـــة منهـــا  “دوڨـــارا”، 
العمالء بوجهات نظر محدثة عن طريق 
بـــث روح الحيـــاة المعاصـــرة فـــي نماذج 
فريـــدة مثـــل “األبـــواب”، التـــي عـــادة ما 

ترتبط بالتراث العريق في المنطقة.
وتجســـد األبـــواب التقليديـــة المنحوتـــة 
عبـــر  متكـــررة  بصريـــة  فكـــرة  يدوًيـــا 
المشـــهد الفنـــي والثقافـــي للبحرين، وتم 
تبنيهـــا كمصـــدر إلهـــام لهـــذه المجموعـــة 
وتعقيداتهـــا  جمالهـــا  مـــن  المســـتوحاة 
وشـــخصيتها المتفردة. وتكّرم مجموعة 
تـــراث  طبيعـــي،  وبشـــكل   ،“ “دوڨـــارا 
تلـــك األبـــواب وتعيـــد ابتكارهـــا بعناصر 
تصميم حديثة وبشـــكل يرتقي بمكانتها 
أكثـــر  إلـــى مكانـــة  الخالصـــة  التقليديـــة 

حداثة.

وبمناســـبة تقديمها ألفكار ووجهات نظر 
جديـــدة، صرح ديـــف ماهيـــش ديڨجي، 
الـــذي ُيعـــد من أصغـــر األجيـــال في هذه 
مـــع  “نتطلـــع،  قائـــاًل  العائليـــة  الشـــركة 
مجموعة دوڨارا، إلى اصطحاب عمالئنا 
فـــي رحلة مشـــوقة وعصرية الكتشـــاف 
الـــذات، ففـــي الوقـــت الـــذي ُنقـــدر فيـــه 
جذورنـــا، إال أننا نبحث وبشـــكل مســـتمر 
عـــن آفـــاق جديدة؛ ال ســـيما أننـــا نحاول 
عبـــر هـــذه المجموعة أن نجعـــل ما ُينظر 
إليه على أنه مجوهرات تقليدية وبشكل 
حداثـــة  وأكثـــر  لالرتـــداء  قابليـــة  أكثـــر 
وقابلية للتكيف مع الحياة واألحاسيس 

الراهنة”.
وتـــرى ديڨجي أوروم أن هذه المجموعة 
الجديدة تأتي تقديًرا منها المرأة العصر 
الجديد التي تتميز بذوقها الرفيع ولكنها 
جريئة في الوقت نفسه، وتتمتع بالقدرة 

علـــى التفكير المســـتقبلي ولكنها ُتقدس 
الماضي في آن مًعا. 

تأتـــي  التـــي  دوڨـــارا،  مجموعـــة  تعتبـــر 
أو  األصفـــر  الذهـــب  مـــن  الغالـــب  فـــي 
الـــوردي عيـــار 18 قيراًطـــا، مثـــااًل رائًعـــا 
للمجوهـــرات التي تعمل بشـــكل منفصل 
أو مًعـــا كمجموعة، مـــع العديد من القطع 
التكميلية التي تشكل مًعا صورة رائعة. 
مـــن  الكاملـــة  المجموعـــة  وتضـــم 
القالئـــد  مـــن  تشـــكيلة  المجوهـــرات 
شـــكل  فـــي  كانـــت  ســـواء  المطابقـــة 
مجموعـــة من قالدة مع سلســـلة طويلة، 
أو أقـــراط طويلـــة متدليـــة أو ترصيعات 
وخواتـــم، فضـــاًل عـــن أســـاور في شـــكل 

سلسلة وأساور صلبة.
المـــرء  ســـيرى  التصميـــم،  حيـــث  مـــن 
اتجاهيـــن مميزين لألبـــواب يظهران مع 
انتقال التركيز ما بين الماضي والحاضر، 

وبشكل يحقق توازًنا دقيًقا بينهما. 
ديڨجـــي  ماهيـــش  أضـــاف  مـــن جانبـــه، 
أوروم  ديڨجـــي  لشـــركة  العـــام  المديـــر 
رؤيـــة أخـــرى مفادها “مـــع دوڨـــارا، فإننا 
نهدف إلى توســـيع نطاق مجموعتنا من 
المجوهرات العصرية، وفي الوقت نفسه 
االشـــادة بجذورنا الراسخة في المملكة؛ 

ال ســـيما أن كل قطـــع هـــذه المجموعـــة 
مميـــزة وقابلـــة لالرتـــداء، وهـــي خفيفة 
ولكنها غنية في الوقت نفسه، ما يعكس 
رحلـــة المـــرأة العصريـــة الفريـــدة حيـــث 
تتنقـــل بســـهولة بيـــن أدوارهـــا العديـــدة 
التي تلعبها فـــي المجتمع، وتتكيف هذه 

المجموعة مع اختياراتها بكل سهولة”.

ومع اقتراب االحتفال بعيد األم وموسم 
األعياد، ســـتكون هذه المجموعة مثالية 
لســـهولة ارتدائهـــا وكونهـــا صديقـــة لكل 
الميزانيات وهي مناســـبة بشـــكل مثالي 
لإلهـــداء في المناســـبات الخاصـــة؛ فيما 
ســـتحظى من تتلقاهـــا بهدية تدوم معها 

وتفتخر بها لسنوات قادمة.

أقـــام “بحريـــن هاربور” ومجموعـــة الهالل 
حفـــل توقيع في بيت المرفـــأ لإلعالن عن 
الرعايـــة اإلســـتراتيجية لمعـــرض الخليج 
مركـــز  فـــي  ســـيقام  الـــذي   2022 للعقـــار 
البحرين للمعارض مـــن 22 إلى 24 مارس 
بأعمـــال  القائـــم  الحفـــل  وحضـــر   .2022
إنفراكـــورب  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

المنتـــدب  والعضـــو  المحـــروس،  طـــالل 
عبدالرحمـــن.  جبـــران  الهـــالل  لمجموعـــة 
وبهذه المناســـبة تم توجيـــه دعوة لجميع 
الشـــركاء المحتملين والمستثمرين لزيارة 
المعـــرض؛ لالطالع على المخطط الرئيس 
لبحريـــن هاربور، باإلضافة إلى مخططات 

هاربور رو وهاربور هايتس.

“بحرين هاربور” يوقع اتفاقية رعاية 
لمعرض “الخليج للعقار 2022”

ــدوري ــ ــرة ال ــوال فــت ــيــًا طــ ــخــاجــة: الــطــلــبــة قــدمــوا مــســتــوى عــال ال

الجامعة تســتلهم من عزيمة القيادة الرشيدة مشوارها لدعم الشباب 

ــة ــم المقبلـ ــال المواسـ ــاح خـ ــيرة النجـ ــتمرار مسـ ــة اسـ أهميـ

ماجد الخانعارف هجرسأمين العريض



انتخابات  بقيادة سمير عبدهللا ناس،   ”22 “تجار  اكتسحت قائمة 
غرفة تجارة وصناعة البحرين )بيت التجار( وهيمنت على جميع 
مقاعد مجلس االدارة للدورة )30( والبالغة 18 مقعدا، ليحافظ ناس 

كما هو متوقع على منصبه رئيسا للغرفة للسنوات األربع المقبلة.
22” كالتالي: سمير ناس،  “تجار  الفائزين من قائمة  وجاء ترتيب 
يوسف صالح الدين، وليد كانو، محمد الكوهجي، محمد المؤيد، 
باسم الساعي، خالد نجيبي، عبدهللا فخرو، عارف هجرس، أحمد 
الغناه، وهيب  الحواج، جميل  الزياني، عبدالوهاب  نواف  السلوم، 
الخاجة، سونيا جناحي، سوسن ابو الحسن، بتول داداباي، وأحمد 

يوسف. 
قائمة  لم تحصل  18 مترشحا، في حين   ”22 “تجار  قائمة  وتضم 
“ريادة” المنافسة التي تضم 11 مترشحا والمستقلون وعددهم 4، 

على أية مقاعد.
أما العضوان االحتياطيان لمجلس إدارة الغرفة في حال مغادرة 
أحد األعضاء المنتخبين ألي سبب، فهما كل من يعقوب العوضي 

وفيصل سليمان ناصر.
وأسدل الستار أمس على انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين 
 3121 وعــدد  شخصا   1346 مشاركة  عــن  بــاإلعــالن   )30( لــلــدورة 
سجال تجاريا بمجموع أصوات بلغ 87.6 ألف صوت وبلغت نسبة 
انتخابات  لجنة  رئيس  اعــالن  لــدى  ذلــك  9.53 %.جــاء  المشاركة 
العملية  في  التصويت  نتائج  عن  أمــس،  المسقطي،  عــادل  الغرفة 
االنتخابية بالتزامن مع إغالق باب االقتراع عند الساعة العاشرة 

مساء.
وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعة البحرين 2022 انخفاضا مقارنة مع االنتخابات الماضية 
المشاركة في  55 %. وكانت نسبة  2018 بنسبة فاقت  العام  في 
 7 21.5 % بمشاركة نحو  2018 قد بلغت  للعام  الغرفة  انتخابات 
آالف سجل، في حين بلغ عدد السجالت المشاركة في االنتخابات 

هذا العام 3121 سجال تجاريا بنسبة مشاركة 9.53 %.

ألول مرة بتاريخ الغرفة.. “تجار 22” تهيمن على جميع مقاعد مجلس اإلدارة
سمير ناس يتصدر الفائزين ويقود دفة “بيت التجار”
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ــمـــال مترشح  األعـ رجـــل  ــرب  أعــ
النــتــخــابــات   ”22 “تـــجـــار  قــائــمــة 
محمد   ،)30( ــــدورة  ــل ــ ل الـــغـــرفـــة 
الــكــوهــجــي، عــن فــخــره بتواجد 
ــدل على  ــذا يـ قــائــمــة تـــجـــار، وهــ
أمر واحد أن الديموقراطية في 
عاًما،   80 أكثر من  منذ  البحرين 
تجار22  قائمة  فوز  على  مؤكًدا 
 )30( الـــــــدورة  انـــتـــخـــابـــات  فـــي 
بــإذن   %  100 وبنسبة  بــالشــك، 

هللا.
وأعرب عن تفاؤله بالفوز بنسبة 

إلــى وجود  100 % وذلــك عائد 
بــرنــامــج عــمــل واضــــح ومــعــرفــة 
سيختار،  لمن  التجاري  بالشارع 
مشيًرا إلى أن القائمة في الدورة 
من  الــمــزيــد  ستنجز  كــانــت   )29(
اإلنجازات لوال جائحة الكورونا.

الدورة  أبرز األولويات في  وعن 
)30(، أوضح الكوهجي أن الهدف 
الرئيس لبرنامج السنوات األربع 
االستدامة  هــو  للقائمة  المقبلة 
على  فيه  العمل  وسيتم  والنمو، 

مدى األعوام األربعة المقبلة.

الكوهجي: واثق من فوز “تجار 22” بنسبة 100 %
22” عارف  قال مترشح قائمة “تجار 
الــقــائــمــة ســتــكــمــل في  هـــجـــرس، إن 
الدورة المقبلة، ما بدأته قبل 4 أعوام، 
ــك الـــفـــتـــرة مــرحــلــة  ــل حــيــث تــعــتــبــر ت
ــا عــلــى أن  ــًي تــأســيــس، وســنــعــمــل حــال
تكون الفترة المقبلة مرحلة التطوير، 
عــلــى جميع  ــات  ــ ــ دراسـ عــمــل  ــم  تـ إذ 
التعليم،  السياحة،  ومنها  القطاعات 
ــشــارع  ــصــحــة، مــشــيــًرا إلـــى أن ال وال
إنجازه  تم  ما  التجاري سيرى حصاد 
في  وسيظهر  الماضية  ــدورة  ــ ال فــي 

الدورة الجديدة.
الشديد  وأعــرب هجرس عن إعجابه 
والتنظيم  والــســالســة  الترتيب  بهذا 
ــذا مــا يليق  ــغــرفــة، “هــ النــتــخــابــات ال

بالتجار، واليوم لدينا عرس انتخابي 
أشهر  العشرة  وكانت  التجار،  لجميع 
الــمــاضــيــة فــتــرة صــعــبــة بــالــنــســبــة لنا 
فيها  العمل  وتــم  التجاري،  وللشارع 
بجدية ووضعنا برنامج طموح نأمل 
لألعوام  التجاري  الشارع  يرضي  أن 
بالترتيب  مــشــيــًدا  المقبلة”،  األربــعــة 
ير  لم  الذي  الغرفة  النتخابات  الجيد 
إلى  بالشكر  متوجًها  سابًقا،  مثيال  له 
الجميع بسبب السالسة، وهذا أقل ما 
لالنتخاب  يأتون  عندما  التجار  يلقاه 
وليس كما كان في السنوات السابقة 
ــره لــجــمــيــع  ــكــ لــــألســــف، مـــــجـــــدًدا شــ
على  القائمين  والمنظمين  العاملين 

هذه الترتيبات.

هجرس: الدورة المقبلة مرحلة حصاد ما تم إنجازه

انتخابات  مراقبة  لجنة  رئيسة  قالت 
نائب  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة 
البحرينية  الشفافية  جمعية  رئــيــس 
هدى التحو، إن االنتخابات التي جرت 
وشفافية  ونزاهة  بسالسة  تمت  أمس 
أية  الجمعية  تسجل  لم  حيث  كاملة، 
سير  عملية  على  جوهرية  مالحظات 

االنتخابات التي تمت بسالسة ويسر.
أي  تستقبل  لــم  أنــهــا  الــتــحــو  وأكــــدت 

المصوتين  األعضاء  اعتراض من قبل 
قبيل  حتى  االنتخابات  عملية  بشأن 

إغالق صناديق االقتراع.
الجمعية  من  فريق  أن  التحو  وذكــرت 
ــاء عــمــل بــالــمــنــاوبــة  ــضـ وعــــــدده 9 أعـ
بعملية  المتعلقة  األمور  جميع  لمراقبة 
التصويت بما فيها التحقق من أجهزة 
الحاسب اآللي ومسار عملية التصويت 

وغيرها من األمور.

جمعية “الشفافية”: انتخابات الغرفة “نزيهة” المسقطي: خلل تقني تسبب في تأخير العملية االنتخابية نصف ساعة
قال رئيس لجنة انتخابات مجلس 
والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  غــرفــة  ادارة 
ــادل  عـ  )30( لـــلـــدورة  الــبــحــريــنــيــة 
المسقطي في تصريح للصحافيين 
إن عـــدد الــســجــالت الــتــي حــق لها 
 34 يقارب  ما  بلغ  أمس  التصويت 
المسقطي  ســـجـــل.وأوضـــح  ــــف  أل
جــاء  االنــتــخــابــيــة  العملية  “نــجــاح 
ــجــهــات  ــع ال ــيــر مــ ــكــب بـــالـــتـــعـــاون ال
الــصــحــة،  وزارة  مــثــل  الــمــخــتــصــة 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة، 
في  ساهم  الــذي  األمــر  والداخلية، 
مضيًفا  األمــــــور”،  تــرتــيــب  إمـــكـــان 
أن الــخــبــرة الــتــراكــمــيــة عــلــى مــدار 
ــوات الــمــاضــيــة كـــان لــهــا أثــر  الــســن
وصناعة  تجارة  غرفة  كــون  كبير، 
ــغـــرف في  ــدم الـ ــ ــبــحــريــن مـــن أقـ ال

منطقة الخليج.
وكشف المسقطي عن حدوث خلل 
ــام  ــدار األرقــ ــ تــقــنــي فـــي جــهــاز إصـ

االنتخابية  العملية  تأخير  سبب 
ــدارك  ــم بــعــدهــا تـ نــصــف ســاعــة وتـ

األمر.

وأشار المسقطي إلى أنه تم توفير 
6 أجهزة للفرز مقارنة باثنين فقط 
)29(، موضًحا  السابقة  الــدورة  في 
أن “عــمــلــيــة الــفــرز ال تــحــتــاج إلــى 
هـــذا الــعــدد ولــكــن وضــعــنــا البعض 

احتياطا”.
“لدينا طاقم عمل  المسقطي  وقال 
يفوق 200 شخص من المتطوعين 
مراقبة  وتمت  الغرفة،  وموظفي 
أعضاء   4 من  االنتخابية  العملية 
ــجــنــة الــشــفــافــيــة مــوزعــيــن  مــــن ل
إلـــى مــمــثــل مـــن وزارة  ــاإلضــافــة  ب
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 
لطمأنة الناخب”، مشيرا إلى أنه “لم 
الكافية  الخبرة  الوقت وال  يسعفنا 
عملية  لــتــنــفــيــذ  اإلداري  لــلــجــهــاز 

التصويت إلكترونًيا”.

المسقطي مصرحا للصحافيين

فريق العمل: محمد الجيوسي، علي الفردان، أمل الحامد، هبة محسن،عزوز علي، محمد الدرازي، زينب العكري.       تصوير: رسول الحجيري، خليل ابراهيم

 ،22 تــجــار  قائمة  مرشحة  صــرحــت 
االقتصادي”  “البالد  لـ  دادابــاي  بتول 
شهدت   )30( الــدورة  “انتخابات  بأن 
تجار  حضور  والحظنا  كبيرا  إقباال 
ــال أعـــمـــال لـــم نــشــاهــدهــم في  ــ ورجـ
“كان  مضيفة   ،)29( السابقة  الــدورة 
عرسا انتخابيا بمعنى الكلمة، وجاء 

التنظيم مبهرا للجميع”.
وأشارت داداباي إلى حرص الشارع 
ــفـــه عــلــى  الـــتـــجـــاري بــجــمــيــع طـــوائـ
المشاركة في االنتخابات على الرغم 
الكثير  بــعــزوف  البعض  مــزاعــم  مــن 
عن العملية، ما يؤشر إلى أن العملية 
الــمــتــرشــحــيــن  وأن  ديـــمـــقـــراطـــيـــة، 

المجتمع  أطـــيـــاف  جــمــيــع  يــمــثــلــون 
واستطردت  البحريني”.  االقتصادي 
“نملك استراتيجية تسهم في تسريع 
وتــيــرة خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي 
التي أعلنت عنها الحكومة”، موضحة 
أن “تجار 22 تضع نصب عينها جميع 
المشكالت االقتصادية التي انتجتها 
للبدء  ــا وســتــســعــى  كـــورونـ جــائــحــة 

باألخطر واألهم منها”.
“استدامة  بالقول  دادباي  واختتمت 
ولكنها  شعارات  فقط  ليست  ونماء 
على  ونعمل  لتحقيقه  نسعى  واقــع 
تعزيز تنافسية البحرين في مختلف 

القطاعات”.

دادباي: لدينا استراتيجية تسهم بتسريع وتيرة “التعافي االقتصادي”

نواف الزياني

عبدالوهاب الحواج

احمد السلوم
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محمد الكوهجي

وهيب الخاجة
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سوسن أبو الحسن

وليد كانو

محمد المؤيد

جميل الغناه

أحمد يوسف

عارف هجرس

عبد الله فخرو

سونيا جناحي

سمير ناس

يوسف صالح الدين

بتول داداباي



^ أكـــد مترشـــح قائمـــة “تجـــار 22” النائـــب األول لغرفـــة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن فـــي الـــدورة )29( خالـــد نجيبـــي لـ 
“البـــاد” أن أكثـــر مـــن 60 % من قوة التصويـــت في انتخابات 
الـــدورة )30( هـــي للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، إذ إن 

المشرع أعطاهم الفرصة والكلمة األخيرة لهم.
وأشـــار نجيبـــي إلـــى أنهم منـــذ أن دخلـــوا مجلـــس اإلدارة في 
الـــدورة )29( عملـــوا على مشـــروع خطة الـ 100 يـــوم وتضمن 
تخفيض رســـوم الســـجات التجارية الذي يعتبر إنجاًزا كبيًرا، 
إذ تـــم توفير حوالي 80 مليـــون دينار للقطاع التجاري، كما أن 
المســـتهدفات الثانية الرئيســـة هي المناقصـــات الحكومية 20 
% والمشتريات الحكومية بأمر من مجلس الوزراء بأن ترسى 
على المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة، مؤكًدا أن المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة في القلب”.
وأعـــرب نجيبـــي عـــن ســـعادته بالعـــرس االنتخابـــي للشـــارع 
التجاري حيـــث أن التنظيم ممتاز، مقارنة باالنتخابات للدورة 
)29(، حيـــث إن هنالـــك كابينات أكثر، وحســـن التنظيم يتضح 
من البداية، معرًبا عن أمله باســـتمرار ســـير العملية االنتخابية 

بساســـة، والتوفيـــق للجميـــع، إذ إن نجـــاح أي مترشـــح هـــو 
مكسب للبحرين.

وأوضـــح نجيبـــي أن برنامـــج األولويـــات الذي طرحتـــه قائمة 
“تجار 22” ســـيقدم عليه أعضـــاء القائمة بكل جدية، وبتوفيق 

من رب العالمين فإن المستهدفات واضحة.

نجيبي: أكثر من 60 % من قوة التصويت لـ “الصغيرة والمتوسطة”

نجيبي مصرحا لـ “البالد”

^ قالت المترشـــحة ضمن كتلة “تجار 22” ســـيدة األعمال 
ســـونيا جناحـــي إن األعوام األربعـــة المقبلة تحتـــاج إلى تكاتف 
الكل بسبب الوضع االقتصادي الحرج الذي يسود العالم عموما، 
مؤكـــدة أنـــه بتوحـــد الجميـــع وتكاتـــف الكبيـــر والصغيـــر حتمـــًا 
ســـيكون ذلـــك فـــي خدمـــة الســـوق التجاريـــة، مضيفًة “ســـنصل 
لهدفي االستدامة والنماء للجميع إذا كان هناك انسجام وتوافق 

بين الجميع”.
واســـتطردت جناحـــي “مـــا شـــاهدناه مـــن إقبال علـــى التصويت 
يؤكـــد أن تجـــار البحريـــن لديهم أمل في الغرفة، مشـــيرة إلى أن 
“الغرفة مســـتقبل وصوت لجميع التجار، واألعداد التي حضرت 

للتصويت دليل على ثقتهم في أعضاء مجلس إدارة الغرفة”.
ولفتـــت إلـــى قـــدرة وبراعة التنظيـــم والدقة في اختيـــار الفريق 
المنظـــم قائلة “شـــاهدنا عرســـا انتخابيـــا لكل تجـــار البحرين وال 

صحة لعزوف الناخبين على التصويت”.
واختتمت بالقول “أعضاء قائمة )تجار 22( تضم مزيجا متناغما 

بين رجال وســـيدات األعمال والشـــباب يطرحون رؤى متكاملة 
لتجـــاوز التحديـــات االقتصادية”، مؤكـــدة “برنامجنـــا االنتخابي 

يعمل على تحقيق طموحات الشارع التجاري”.

بسبب الوضع الحرج لالقتصاد العالمي

جناحي: األعوام األربعة المقبلة تحتاج تكاتف الجميع

جناحي مصرحة لـ “البالد”

السـادة لـ “^”: 36 محطـة تسجيـل و33 كابينـة اقتـراع
الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  قـــال   ^
التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، 
عبـــدهللا الســـادة لــــ “البـــاد االقتصـــادي” 
إن المركـــز االنتخابـــي يضـــم 36  محطـــة 
تسجيل، و33 كابينة اقتراع، و3 صاالت 
لانتظار تســـتوعب 900 شخص، كما أن 
هنالك خدمات مســـاعدة في حال وجود 

أي مشكلة للمساعدة في حلها.
وقـــال الســـادة “كانـــت توقعاتنـــا لتنظيم 
انتخابـــات الغرفـــة أن تكـــون أفضـــل من 
الـــدورات الســـابقة، مشـــيًدا بالتعاون مع 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
حيـــث تـــم الربـــط بيـــن النظاميـــن، نظام 
الغرفـــة،  ونظـــام  للـــوزارة  ســـجات 
وجميـــع البيانـــات تحصـــل عليـــه الغرفة 

مـــن الـــوزارة، مؤكـــًدا بـــأن نظـــام الغرفة 
آمـــن حيث تـــم العمل علـــى تحديثه في 

األعوام الماضية”.
وأكد أن “جميع البيانات الغرفة صحيحة 
صحيحـــة  األعضـــاء  بيانـــات  وجميـــع 
كذلـــك، وتم ضمـــان أمـــن المعلومات من 
خـــال إجـــراء اختبـــارات مختلفـــة ألمن 
المعلومـــات، ومعلومـــات الغرفة متوفرة 
على الحوسبة السحابية”، مؤكًدا إجراء 
البيانـــات  مـــن  للتأكـــد  اختبـــارات  عـــدة 
وإجـــراء عمليـــة التســـجيل، وتـــم إجراء 
الضوئـــي  والمســـح  لاقتـــراع،  بروفـــة 
للتصويـــت الـــذي تـــم بساســـة، “ونأمـــل 

النجاح في العملية االنتخابية”.
الجهـــات  جميـــع  تعـــاون  الســـادة  وأكـــد 

الحكوميـــة التي تشـــمل وزارة الداخلية 
الصناعـــة  ووزارة  الصحـــة  ووزارة 
والتجـــارة والســـياحة ومركـــز البحريـــن 
للمعـــارض والمؤتمـــرات وهيئـــة االفتـــاء 
والتشـــريع، مشـــيًدا بدور جميـــع الجهات 
الحكوميـــة. وعبر عن أملـــه “ في توفيق 
مـــن  الهـــدف  إن  اذ  المرشـــحين،  جميـــع 
دور الغرفـــة هـــو المســـاهمة فـــي التنمية 
التشـــريعات  ووضـــع  االقتصاديـــة 

الحكومـــة  مـــع  بالتعـــاون  الصحيحـــة 
وبالتعـــاون مـــع الجهات التشـــريعية في 
البحريـــن”، مشـــيًرا إلـــى أن الغرفة لعبت 

كبير في الفترة الماضية، وهنالك تعاون 
بينهـــا وبين الجهـــات المختلفة، وتمكنت 
الغرفـــة مـــن أن يكـــون لهـــا بصمـــة فـــي 
القوانين، حيث لديها فريق متكامل، وتم 
تأســـيس الجهاز التنفيذي ووضع الهيكل 
واآلليات، ويتم العمل مع مجلس اإلدارة 
حيث هنالـــك اللجان الدائمـــة والمجلس 
التشاوري ونعمل مع جميع التجار، ويتم 
إجراء اســـتبيانات ولقاءات وبناء عليها 
يتـــم إعداد دراســـات ورأي قانوني ثابت 
يتم رفعه إلى الجهات المختلفة، كما يتم 
تقييم القوانين والتشريعات ويتم رفعها 
إلى الحكومة لمناقشـــتها معهم، مشـــيًدا 
بالدعـــم الحكومـــي مـــن قبل ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الوزراء  صاحب الســـمو 

الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
والفريـــق الـــوزاري حيث يتم االســـتماع 
للغرفـــة، وتـــم تغييـــر الكثيـــر مـــن األمور 
وهنالك تجاوب، مؤكًدا السير على نفس 
النهج لتعزيز االقتصاد الوطني والتبادل 

التجاري.
وأشـــار إلى أن رئيس الغرفة للدورة )29( 
سمير ناس كان رئيس االتحاد الخليجي 
للغـــرف، والفائـــز بانتخابات الـــدورة )30( 
سيصبح رئيس اتحاد الغرف العربية لذا 
فـــإن الغرفـــة ســـتلعب دورا أكبر لمجلس 
اإلدارة والجهـــاز التنفيـــذي فـــي التبـــادل 
التجـــاري بيـــن البحرين والـــدول العربية 
وتعزيـــز التبـــادل التجاري بيـــن البحرين 

ودول العالم.
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^ أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن سعادته بحضور انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة )30( للعام 2022، متوجًها بالشكر 
إلى لجنة االنتخابات على التنظيم الرائع وحسن استخدام مبنى مركز البحرين للمعارض وسالسة العملية االنتخابية وانسيابيتها.

أنـــه  للصحافييـــن  الزيانـــي  الوزيـــر  وأوضـــح 
تـــم شـــرح كامـــل العمليـــة االنتخابيـــة واطلـــع 
والتكنولوجيـــا  الـــذي وضعـــوه  النظـــام  علـــى 
المســـتخدمة التـــي تخـــدم فـــي ســـرعة إنجاز 
العمليـــة االنتخابية والتســـهيل على الناخبين 
فـــي إدالء أصواتهـــم، مضيفا “نأمـــل أن يكون 
الحضـــور جيدا، ويكـــون فيه تمثيـــل متكامل 
لجميـــع القطاعـــات فـــي االقتصـــاد البحرينـــي 
وجميـــع  المختلفـــة  األحجـــام  مـــن  ســـواء 

القطاعات التجارية والصناعية”. 
وتابـــع “لدينا 33 مرشـــحا يتنافســـون على 18 
مقعـــدا، فجزء منهم ســـيوفق وســـينال الحظ 
اآلخـــر  والجـــزء  االنتخابـــات،  فـــي  بالنجـــاح 
رســـالتنا لهـــم أن هـــذا ليـــس نهايـــة المطـــاف، 
وأن يكـــون عملهـــم مرتبطا بالغرفـــة وأداؤهم 
القتصـــاد البحريـــن يســـتمر من خـــال اللجان 

مجتمعهـــم  خدمـــة  وبإمكانهـــم  والفعاليـــات 
وقطاعهم بطرق شتى”.

الجديـــد  اإلدارة  لمجلـــس  التطلعـــات  وعـــن 
وأجنـــدة العمل، أوضـــح الزياني أن األنشـــطة 
وأجندة العمل مستمرة والحكومة تنظر لدور 
الغرفـــة كـــدور فاعـــل فـــي تطويـــر االقتصـــاد، 
ونحـــن حاليا في مرحلة تعافي اقتصادي بعد 
الكورونـــا ونحتـــاج لتضافر الجهـــود والتعاون 
مـــن جميـــع األجهـــزة ســـواء كانـــت أهليـــة أو 
حكوميـــة أو خاصـــة أن نعمـــل إلعـــادة هيكلة 

اقتصادنا والنهوض باقتصادنا.
وتابـــع بالقـــول “الحمـــد لله وضعنا ليس ســـيئا 
مقارنـــة بدول أخرى، طبعا هنـــاك ضرر ال أحد 
ينكر ذلك، هذه الجائحة طغت على العالم كله، 
والحمـــد للـــه بدأنا في معالجـــة األمور بصورة 
استباقية. بدأنا في خطة التعافي االقتصادي 

بصـــورة مبكـــرة وتمكنـــا مـــن المحافظـــة على 
أكبـــر قـــدر من المكاســـب االقتصاديـــة واألهم 
حمايـــة الوظائف، ونأمل مـــن المجلس القادم 
كمـــا اعتدنا مـــن مجالـــس إدارة غرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين التعاون المشـــترك مع وزارة 

الصناعة والتجارة وكافة أجهزة الدولة”.
وفـــي رد علـــى ســـؤال لــــ “البـــاد” عـــن موقـــع 
والمتوســـطة وصغـــار  الصغيـــرة  المؤسســـات 
التجار من آفاق التعاون بين الوزارة والغرفة، 
إذا  مرشـــحين،  بعضهـــم  أن  الزيانـــي  أوضـــح 
تمكنـــوا مـــن الفـــوز، فشـــيء طيـــب أن يكـــون 
لدينـــا تمثيـــل لهم فـــي مجلـــس اإلدارة، ولكن 
إن لـــم يتمكنوا من الفوز، فإن بإمكانهم خدمة 
قطاعهـــم أو القطاع التجاري عموما من لجان 
المجتمـــع  الغرفـــة والفعاليـــات أو مؤسســـات 

المدني األخرى.

واختتـــم الزيانـــي الزيانـــي تصريحـــه بالقـــول 
“أبوابنـــا مفتوحة للجميع ســـواء يمثل الغرفة 
أو قطاعـــا أو يمثـــل نفســـه مـــن صغـــار التجار 

التجـــاري  القطـــاع  وغيرهـــم، ودورنـــا نخـــدم 
والصناعـــي بـــكل مـــا نقدر عليـــه، ونهيـــئ لهم 

األسباب للنجاح والتطور”.

^ أكــد رئيــس قائمــة “تجــار 22” فــي انتخابــات غرفــة تجــارة وصناعة البحريــن ورئيس الغرفة للدورة الســابقة )29(، أن “مــا نقوم به هو عمل تطوعــي لخدمة التجار 
واالقتصاد الوطني، ونبارك للقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بهذا العرس االنتخابي وما تشهده المملكة من تطور وتقدم. والبحرين تفخر بوجود الغرفة ألكثر من 82 

عاما، وهي من أعرق وأقدم الغرف التجارية في تاريخ منطقة الشرق األوسط”.

حـــول  “البـــاد”  لــــ  ســـؤال  علـــى  رده  وفـــي 
توجيـــه أصابـــع االتهام لمجلـــس إدارة الغرفة 
الســـابق فـــي تهميشـــه المؤسســـات الصغيـــرة 
نـــاس “أختلـــف مـــع مـــن  والمتوســـطة، قـــال 
يوجـــه لنا أصابـــع االتهام في ادعاء تهميشـــنا 
أكثـــر  والمتوســـطة.  الصغيـــرة  المؤسســـات 
األطروحات والمواضيع التي وضعناها نصب 
أعيننا خال الســـنوات األربـــع الماضية كانت 
تحـــاول معالجـــة قضايـــا تخص المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك التشريعات 

والقرارات التي حصلت وما اتخذ من قرارات 
بخصوص االقتصاد الوطني والعمل التجاري 
في المملكة، فالقانون ال يفرق بين مؤسسات 
صغيـــرة أو كبيـــرة أو متوســـطة. وقـــد عملنـــا 
على توصيات ومرئيات ألكثر من 100 قانون 
وتشـــريع كلهـــا تصـــب فـــي مصلحـــة التاجـــر. 
جميع الشركات الكبيرة والصغيرة في القارب 
نفســـه. وأختلف مع من يقول إن المؤسسات 

الصغيرة دورها مهمش وال ندافع عنهم”.
وتابع ناس بالقول “يعتبر الترشح لانتخابات 

عمـــا  الغرفـــة  إدارة  مجلـــس  فـــي  والعمـــل 
تطوعيـــا، وهـــو مجانـــي على حســـاب أعمالنا 
الخاصـــة وأوقاتنـــا وعائاتنـــا، والـــكل يعمـــل 
لخدمة الوطن، ولكن ال نقبل أي شخص يريد 
دخول المعتـــرك االنتخابي بالغرفة أو اللجان 
مـــن أجـــل الوجاهـــة، فالوجاهة غيـــر مقبولة، 
ولكـــن من عنـــده القابليـــة للمشـــاركة وخدمة 
لمصلحـــة  التجـــار  وبيـــت  التجـــاري  الشـــارع 
والصناعـــة  والتجـــارة  الوطنـــي  االقتصـــاد 

بالمملكة حياه هللا”.

وزير الصناعة لـ “^”: أبوابنا مفتوحة لجميع التجار صغيرهم وكبيرهم

ناس لـ “^”: ال نقبل بدخول أي أحد لـ “الغرفة” لغايات الوجاهة

تفقد مقر انتخابات الغرفة وأبدى إعجابه بالتنظيم “الرائع”

نفى وجود تهميش للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وزير الصناعة في تصريحات صحافية على هامش جولته التفقدية

ناس متحدثا لوسائل اإلعالم بعد اإلدالء بصوته

السادة مصرحا لـ” البالد”



^ أشــاد ناخبون بسالســة العملية االنتخابية النتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة )30(، حيث كانت 
العمليــة سلســة، إذ تمــت عمليــة التصويــت بصــورة طبيعية ودون معوقات، مشــيدين فــي ذات الوقت بزيــادة أعداد 

مكاتب التسجيل وكابينات االقتراع.

المؤيد: الفيزا المرنة 
تضر صغار التجار ونحتاج   

تسهيالت أكثر للسياح

من جهته، قال رجل األعمال فاروق 
المؤيد إن العملية االنتخابية كانت 
بصـــورة  مـــّر  والتصويـــت  سلســـة 
وطالـــب  معوقـــات.  دون  طبيعيـــة 
الجديـــد  اإلدارة  مجلـــس  المؤيـــد 
تســـهيل  بضـــرورة   )30( للـــدورة 
للقادميـــن  الدخـــول  إجـــراءات 
للبحريـــن لغايـــات الســـياحة وجعل 
التأشـــيرات أكثـــر ســـهولة، إضافـــة 
إلـــى ضرورة إعادة النظر في الفيزا 
المرنـــة التـــي “تضر بصغـــار التجار” 

على حد تعبيره.

زينل: مشاركة “الصغيرة” 
باالنتخابات ليست    

بالمستوى المطلوب

قـــال رجل األعمـــال إبراهيـــم زينل 
إن االنتخابـــات تعتبر بمثابة عرس 
بـــأن  نعتـــز  أن  ويجـــب  للبحريـــن 
الغرفـــة هـــي األقـــدم فـــي منطقـــة 
دائًمـــا  وكانـــت  العربـــي  الخليـــج 
مجالس إدارتها تكـــون باالنتخاب، 
بينمـــا معظـــم دول مجلس التعاون 
الســـابق  فـــي  كانـــت  الخليجـــي 
بالتعييـــن الكلي أو الجزئي، ويجب 
الديمقراطيـــة  بهـــذه  نفتخـــر  أن 
التجاريـــة التي اســـتمرت ألكثر من 

70 سنة.
مشـــاركته  خـــال  زينـــل  وبيـــن 
أن  أمـــس  الغرفـــة  بانتخابـــات 
تعمـــل  الغرفـــة  إدارة  مجالـــس 
وجهـــة  لتوصيـــل  دائًمـــا  جاهـــدة 
نظـــر القطاع التجـــاري الخاص إلى 
الجهات الرســـمية، والغرفة ليســـت 
جهـــة تشـــريعية أو تنفيذية ملزمة 
بتطبيـــق قوانينها، ولكـــن أيًضا من 
األمور الجيدة أن الحكومة بجميع 
وزاراتها تســـتأنس برأي الغرفة في 
األمـــور االقتصاديـــة وهـــو مؤشـــر 
إيجابـــي أن الكثيـــر مـــن القوانيـــن 
فيها لمســـات من مرئيات ووجهات 

نظر القطاع التجاري. 
وأضاف زينل “تشـــكل المؤسســـات 
الصغيـــرة غالبية القطـــاع التجاري، 

إال أنني مع األسف ال أجدهم بشكل 
كبيـــر فـــي االنتخابـــات وبمســـتوى 
دون المطلـــوب، وأتمنـــى أن تكـــون 
هـــذا  مـــن  أكثـــر  مشـــاركات  هنـــاك 
القطـــاع، ألن تمثيلهـــم فـــي مجلس 
نقـــل وجهـــات  إلـــى  يـــؤدي  اإلدارة 
لصانعـــي  ومشـــكاتهم  نظرهـــم 

القرار”. 
وبيـــن زيـــن أن هم المواطـــن األكبر 
هو االرتقاء بمستوى معيشته، وأن 
يتحسن الوضع االقتصادي، ونأمل 
أن  البتـــرول  أســـعار  تحســـن  مـــع 
ينعكس ذلـــك على دخـــل المواطن 

إيجاًبا. 
ولفـــت إلـــى أن “الظـــروف العالمية 
الحاليـــة صعبة جًدا وبصفتي تاجر 
أغذيـــة أشـــعر بمعانـــاة المســـتهلك 
العالميـــة  األســـعار  لزيـــادة  نتيجـــة 
ولكنهـــا خارجة عن إرادتنا، ونعتمد 
كلًيـــا علـــى اســـتيراد حاجياتنـــا من 
األســـواق العالميـــة وبالتالـــي نتأثر 
إلـــى  وتنتقـــل  الدوليـــة  باألســـعار 
جيـــب المســـتهلك، ونأمل أن يكون 
هنـــاك تحســـن فـــي نمـــو االقتصـــاد 
والدخل يـــزداد ويلبي الحد األدنى 
من المعيشـــة للفرد. الفتـــرة المقبلة 
صعبـــة جـــًدا وأتمنـــى مـــن مجلـــس 
اإلدارة الجديـــد أن يتصـــدى لهـــذه 

المشكات”.

الكوهجي: صوت مسموع 
للغرفة في السلطة 

التشريعية

بـــدوره، قـــال رجل األعمـــال النائب 
عيســـى الكوهجـــي لــــ “البـــاد”: إن 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
تعتبـــر مـــن أقـــدم الغرف فـــي دول 
مجلـــس التعـــاون، وعاما بعـــد عام 
علـــى  واإلقبـــال  الحضـــور  يـــزداد 
االنتخابـــات مـــن التجـــار، متوقًعـــا 
أن تشـــهد االنتخابات للـــدورة )30( 
مشاركة أكثر من الدورات السابقة، 

ونأمل التوفيق للجميع.
وأكد الكوهجي أن الدورة الماضية 
كمـــا  للغرفـــة،  إنجـــازات  شـــهدت 
أن طريقـــة تعاملهـــا خصوًصـــا مـــع 
لهـــا  كان  صـــدرت  التـــي  القوانيـــن 
صـــوت فيهـــا وطريقـــة التعامل مع 

التجـــار في الشـــارع التجاري كانت 
مختلفة في الدورة الماضية.

واحتياجـــات  مطالـــب  وعـــن 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
أوضـــح  المقبلـــة،  الـــدورة  فـــي 
مـــا  نهجـــا  لديهـــم  أن  الكوهجـــي 
ســـيتم إنجازه لخدمة المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة ومتناهيـــة 
الصغـــر، مبينـــا أن “هنالـــك تركيـــزا 
كبيـــرا عليهـــا، وإننـــي علـــى اتصال 
مســـتمر مـــع مترشـــح قائمـــة تجار 
22 النائـــب أحمـــد الســـلوم رئيـــس 
جمعية البحرين لتنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوســـطة الـــذي يعمل 
بطريقـــة ممنهجـــة للحصـــول علـــى 

المردود الصحيح لهذه الشركات”.

وفا: إدارة الغرفة السابقة      

أدت الدور المنوط بها

إلى ذلك، أكد رجـــل األعمال طارق 
للغرفـــة  الســـابقة  “اإلدارة  أن  وفـــا 
بشـــكل عام أدت الدور الذي عليها، 
هنالـــك  يكـــون  أن  نتطلـــع  وحالًيـــا 
دخـــول  ونأمـــل  إضافيـــة،  أنشـــطة 
وجوه جديدة تكمل نشاط الغرفة”.
وأوضـــح وفـــا أن الســـوق التجارية 
بحاجة إلى دعم من الغرفة، مشيًدا 

بدور الغرفة ومنجزاتها.
االنتخابيـــة  العمليـــة  وبتنظيـــم 
مـــن  أفضـــل  وأنهـــا  وساســـتها، 

السابق.
الحاليـــة  “الغرفـــة  أن  ورأى 
أطلقـــوا  الجـــدد  والمترشـــحين 
الوعود االنتخابية للشارع التجاري 
وعليهـــم جميًعا الوفـــاء بها، ونحن 
الناخبيـــن نـــؤدي أمانتنـــا تجاههـــم 

وتجاه مسؤوليتنا عموما”. 
وأضاف أن “الكل بانتظار استكمال 
ما قامت به الدورة السابقة والبناء 
علـــى منجزاتهـــا ودراســـة أســـباب 
وجـــد،  إن  إنجـــاز  أي  عـــن  العجـــز 
وأرجـــو أن يدعـــم المجلس الجديد 
بدمـــاء شـــابة جديـــدة تكـــون عونا 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المرحلـــة الحاليـــة  إلـــى أن  وأشـــار 
ليست بالبسيطة، والمرحلة المقبلة 
صعبـــة وتحتاج التكاتـــف لمصلحة 
الشـــارع التجـــاري بجميـــع أطيافه، 

عينهـــم  أبنـــاء  يحتـــاج  والوطـــن 
وهمهم الرئيس تنمية االقتصاد بما 
يعـــود بالنفـــع على مكانـــة البحرين 
كوجهـــة اقتصاديـــة متميزة لجميع 
الصناعـــي  االســـتثمار  أشـــكال 

والتجاري.

المقلة: توقعات زيادة     
اإلنفاق اإلعالني بالربع األول

مـــن جانبـــه، توقـــع رئيـــس جمعيـــة 
المعلنيـــن البحرينيـــة رجل األعمال 
اإلنفـــاق  زيـــادة  المقلـــة  خميـــس 
اإلعاني فـــي الربع األول من العام 
الجـــاري 2022، متوقًعـــا أن يكـــون 
تأثير انتخابات الغرفة للدورة )30( 

محدوًدا نظًرا لقصر الفترة.
وأوضـــح أن هنالـــك حملـــة إعانية 
الغرفـــة  النتخابـــات  واضحـــة 
علـــى الطـــرق ومنصـــات التواصـــل 
االجتماعـــي والمطبوعات، وهنالك 
إلـــى  أنـــه أشـــار  حملـــة نشـــطة، إال 
صعوبـــة تقدير حجـــم اإلنفاق على 
الحمـــات االنتخابيـــة حالًيـــا، إذ لن 
شـــهر  بنهايـــة  إال  الصـــورة  تتضـــح 
مارس الجاري، ويعد الوضع أفضل 

بكثير مـــن األعوام الماضيـــة، نظًرا 
لوجود أنشـــطة كثيرة، مشـــيًرا إلى 
زيـــادة إعانـــات الطـــرق ومنصـــات 
وعمومـــا  االجتماعـــي،  التواصـــل 

سيكون اإلعان أفضل.
الممتـــاز  بالتنظيـــم  المقلـــة  وأشـــاد 
فـــي المركـــز االنتخابـــي، وســـهولة 
التســـجيل للتصويت، وهذا أفضل 
بكثير من الدورات السابقة، كما تم 

زيادة عدد طاوالت التسجيل.

األمين: العمل على   
استراتيجية األمن الغذائي

بـــدوره، أكد رجـــل األعمـــال رئيس 
تجـــارة  بغرفـــة  األغذيـــة  لجنـــة 
وصناعـــة البحريـــن خالـــد األمين لـ 
“الباد” الحرص على المشاركة في 
أي انتخـــاب أو ســـباق ديمقراطـــي 
إيجابيـــة  المؤشـــرات  “وحالًيـــا 
يـــوم  الغرفـــة  انتخابـــات  بتنظيـــم 
الســـبت وفي نفس الوقـــت تنظيم 
سباق الفورموال 1، وإقامة فعاليات 
كثيرة في المملكة”، مؤكًدا الحرص 
علـــى أن تكون الغرفة هـــي الداعم 

والساند األساسي للتجار.

لديهـــم  التجـــار  أن  األميـــن  وأكـــد 
مطالب كثيرة، حيث إن مشـــكات 
التجار كثيرة ويتم حلها على مدى 
األعـــوام األربعـــة المقبلـــة بالتعاون 
مع الغرفة وال ننسى دور الحكومة، 
التـــي كانـــت فـــي الفتـــرة الماضيـــة 
متعاونـــة جـــًدا فـــي دعـــم التجـــار، 
الفًتا إلى أن الحكومة دعمت أثناء 
جائحة كورونا التجار والمواطنين 
بمبلغ 4.3 مليار وقدمت الكثير من 
الدعـــم، مضيًفا أن المشـــكات يتم 
حلهـــا بالمتابعة واالبتـــكار وبالصبر 

وبالبحث العلمي.
وعـــن كون األمـــن الغذائـــي أولوية 
فـــي الدورة المقبلـــة، أكد األمين أن 
األمـــن الغذائي دائًمـــا أولوية، وكما 
أن النفـــط يعتبـــر أولويـــة للمعدات 
فـــإن الغـــذاء يعتبر الوقـــود للناس، 
لذا فإن األمـــن الغذائي دائًما يكون 
أولويـــة ألي دورة بالغرفـــة، مؤكـــًدا 
أن يتـــم العمل مع هيئة الغذاء على 
استراتيجية األمن الغذائي لمملكة 
البحريـــن  بتوجيه من جالة الملك، 
متوقًعـــا أن يكـــون األمـــن الغذائـــي 

أفضل في السنوات المقبلة.

ناخبون يشيدون بسالسة العملية االنتخابية وزيادة كابينات االقتراع
مجالس اإلدارة تعمل جاهدة دائًما لتوصيل وجهة نظر القطاع التجاري للجهات الرسمية
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^ قــال مترشــح قائمــة تجــار “22” يوســف صــالح الدين فــي تصريح لـــ “لبــالد االقتصــادي” إن “انتخابات أمس 
شهدت ديمقراطية حقيقية تتضح في المترشحين واختالف أعمالهم وأنشطتهم”، مؤكًدا “ليس من العدل المقارنة 

مع الدورة الماضية التي شهدت أكثر من 70 مترشحا بينما أمس 33 مترشحا فقط”. 

وأرجـــع صاح الديـــن انخفاض عدد 
المترشحين إلى أن كثيرا من التجار 
الذيـــن رغبـــوا فـــي الترشـــح وجدوا 
 )22( أن اســـتراتيجية قائمـــة تجـــار 
اشـــتملت علـــى كل األهـــداف التـــي 
يرغبـــون فـــي تحقيقها، لذلـــك آثروا 

التراجع عن الترشح”.
ونفـــى صاح الدين مـــا ذكره البعض 
من عـــزوف التجـــار على المشـــاركة، 
موضًحا أن األقبال يتناسب مع عدد 

المترشحين. 
وأضاف “)تجار 22( وضعت برنامًجا 
التحديـــات  مـــع  متســـًقا  انتخابيـــا 
االقتصادية الراهنة لمساعدة التجار 
فـــي الســـوق المحليـــة علـــى التكيف 

مع هـــذه التحديـــات والوصـــول إلى 
لمواجهتهـــا”.  الازمـــة  االســـتجابة 
لـــم   )22 )تجـــار  قائمـــة  أن  وأوضـــح 
تغفـــل عـــن أي هـــدف مـــن أهـــداف 
الشـــارع التجاري والتجار، مؤكًدا أن 
القائمة تســـتطيع عكـــس آراء جميع 
التجـــار وتحقيـــق مطالبهم إلى واقع 

ملموس.
أن  إلـــى  الديـــن  صـــاح  وأشـــار 
اســـترتيجية القائمـــة تقـــوم علـــى 5 
الشـــفافية،  الجـــرأة،  هـــي:  محـــاور 
والشـــمولية.  االبتـــكار،  االلتـــزام، 
وأشـــاد “بالتنظيم خال سير العملية 
مـــع  التعامـــل  ورقـــي  االنتخابيـــة 

المترشحين والناخبين”.

استراتيجية “تجار 22” تضمنت جميع رغبات الناخبين... صالح الدين:

انتخابات “الغرفة” جسدت ديمقراطية حقيقية
^ عبر المترشح ضمن قائمة “تجار 22” رجل األعمال عبدالوهاب الحواج في تصريح لـ “البالد االقتصادي” عن سعادته بنجاح العملية 
االنتخابية قائاًل “المظهر الحضاري الذي ظهرت به العملية االنتخابية هو تأكيد لمكانة الغرفة وتاريخها العريق باعتبارها من أقدم الغرف 
التجارية على مستوى الخليج”، موضًحا أن “العرس الديمقراطي الذي حدث أمس حافز للفائزين لتقديم المزيد لخدمة الشارع التجاري”.

وأشاد الحواج بالتنظيم الذي شهدته 
“شـــهدنا  قائـــًا  االنتخابيـــة  العمليـــة 
تنظيما رائعـــا ومتميزا، حيث تميزت 
اإلجراءات بالســـهولة واليسر، ونحن 
على ثقة بأن الفريق الذي عمل نجاح 
العمليـــة االنتخابيـــة يتميـــز بالكفاءة 
والخبـــرة”. وأكـــد الحـــواج أن “قائمة 
تجـــار 22 خليط متجانس من التجار 
مشـــاكل  كل  لتحقيـــق  وســـنتعاون 

الشارع التجاري”. 
22( صـــوت  )تجـــار  “ســـتكون  وتابـــع 
التجـــار عبر المشـــاركة فـــي القرارات 
الحكومية االقتصادية مع إبداء الرأي 

لتسريع وتيرة التنمية االقتصادية”.

العرس الديمقراطي حافز لتقديم المزيد لخدمة الشارع التجاري... الحواج:

االنتخابات تميزت بالرقي ودليل على عراقة “الغرفة”
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