
قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، 
أمـــس إن محطة توزيع المنتجات البترولية في 
شـــمال جـــدة، تعرضـــت مســـاء الجمعـــة لهجوم 
محطـــة  تعرضـــت  كمـــا  صاروخـــي،  بمقـــذوف 
“المختـــارة” فـــي منطقـــة جـــازان أيضـــًا، لهجوم 
بمقذوف صاروخي، ولـــم تترتب على الهجمات 

اإلجرامية إصابات أو وفيات.
وأعـــرب المصدر عن إدانة الســـعودية الشـــديدة 

لهـــذه االعتداءات التخريبية، التـــي يمثل تكرار 
واألعيـــان  الحيويـــة  المنشـــآت  ضـــد  ارتكابهـــا 
المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكًا 

لكل القوانين واألعراف الدولية.
وأكـــد المصـــدر ما ســـبق أن أعلنت عنـــه المملكة 
العربية الســـعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية 
أي نقص في إمدادات البترول لألسواق العالمية، 
في ظـــل الهجمـــات التخريبيـــة المتواصلة التي 
تتعرض لها منشـــآتها البترولية من الميليشـــيات 

الحوثية اإلرهابية المدعومة من إيران.
البحريـــن  مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  ودانـــت 
الحوثـــي  مليشـــيا  إطـــاق  بشـــدة  واســـتنكرت 
المســـيرة  الطائـــرات  مـــن  عـــددا  اإلرهابيـــة، 
والمفخخـــة تجاه المنطقة الجنوبية والوســـطى 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  والشـــرقية 
الشقيقة، في عمل إرهابي جبان يستهدف حياة 
المدنييـــن واألعيان المدنية ومصادر الطاقة في 

المملكة.

الشـــورى  مجلـــس  لقـــرار  خافـــا 
وافقـــت لجنـــة الخدمـــات بمجلس 
النواب على مشـــروع قانون يمنح 

المـــرأة العاملة في القطاع الخاص 

بعـــد انتهـــاء إجـــازة الوضـــع حتى 

يبلغ طفلها ســـنتين ساعَتي رعاية 

يوميـــة مدفوعَتي األجـــر، بدالً عن 

التنظيم الحالي الذي يمنح ساعتا 

رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشـــهر، 

ثـــم ســـاعة رعاية حتـــى يبلغ عامه 

األول.

البحرين تستنكر بشدة العمل اإلرهابي واستهداف حياة المدنيين واألعيان المدنية ومصادر الطاقة

السعودية: على المجتمع الدولي أن يعي خطورة دعم إيران للحوثيين
بنا - وكاالت

)٠٢(و)٠٨(

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  كشـــفت 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عن 
المـــاك فـــي مملكـــة  عـــدد اتحـــادات 
اتحـــادا   332 بلـــغ  الـــذي  البحريـــن، 

مسجا حتى بداية العام 2022. 
علـــى  ردهـــا  فـــي  الـــوزارة  وأشـــارت 
الســـؤال البرلماني المقـــدم من النائب 

خالـــد بوعنـــق إلـــى عـــدد الماحظات 
التـــي تـــم اســـتامها مـــن المواطنيـــن 
بشـــأن اتحـــادات المـــاك والتي بلغت 
50 ماحظـــة فقط، بينها 14 ماحظة 
فـــي 2019، و23 ماحظة في 2020، 
و12 ماحظـــة فـــي 2021، وماحظة 

واحدة خال العام الجاري.

332 اتحـــاد مـــالك مسجــال... 
و50 مالحظــــة بشأنهـــا

)06(
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تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك ... ونهايته يمتد لمدينة عيسى

إطالق “الشباب البحريني” على شارع المنطقة التعليمية
ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

تنفيذا لتوجيهات عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، بتســـمية أحد شـــوارع المملكة 
البحرينـــي”،  الشـــباب  “شـــارع  باســـم 
أعلن وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف، 
ووزير شؤون الشباب والرياضة أيمن  
المؤيد إطاق شارع الشباب البحريني 
على شـــارع المنطقـــة التعليمية وذلك 
بحضـــور عـــدد مـــن المســـؤولين فـــي 

الوزارتين.
ويمتـــد شـــارع الشـــباب البحريني من 
بداية المنطقة التعليمية حتى نهايتها 
بالمحافظـــة  بمنطقـــة مدينـــة عيســـى 
الجنوبية ويمر على كافة المؤسســـات 
التعليميـــة، حيـــث توجد فـــي المنطقة 

والجامعـــات  المـــدارس  مـــن  العديـــد 
والمؤسســـات التعليميـــة األمـــر الـــذي 

يجعل هذه المنطقة زاخرة بالشباب.
صاحـــب  توجيهـــات  أن  خلـــف  وأكـــد 
الجالـــة الملـــك تؤكـــد تقديـــر جالتـــه 
إلسهامات الشـــباب في خدمة وطنهم 
واالعتزاز بجهودهم المثمرة؛ من أجل 
بناء مســـتقبل زاهـــر لمملكـــة البحرين 
علـــى كافـــة األصعـــدة، مشـــيرا إلى أن 

إطاق اســـم شارع الشـــباب البحريني 
الســـتحضار  مهمـــة  محطـــة  يمثـــل 
وتخليد المنجزات الكبيرة التي حققها 
القطاع الشـــبابي ومنتسبيه على كافة 
األصعـــدة في ظـــل توجيهـــات جالته 
الســـديدة لتمكيـــن الشـــباب، وتفعيـــل 
أدوارهـــم المحورية فـــي رفعة الوطن 
وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة لمملكة 

البحرين.

وزير األشغال: إطالق اسم شارع الشباب البحريني محطة مهمة الستحضار وتخليد المنجزات الكبيرة

ناصر بن حمد للشباب: نشوف فيكم المستقبل
المنامة - بنا

الملـــك  جالـــة  ممثـــل  أرســـل 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة رســـالة نصية 
علـــى هواتف شـــباب وشـــابات 
البحريـــن باإلضافـــة إلـــى بريد 
القطـــاع  لموظفـــي  الكترونـــي 
يـــوم  بمناســـبة  الحكومـــي 

الشباب البحريني.
الرســـالة:  فـــي  ســـموه  وقـــال 
“شـــبابنا الغالي.. فـــي أول عام 
الشـــباب  بيـــوم  فيـــه  نحتفـــل 
فيكـــم  نشـــوف  البحرينـــي.. 
يزدهـــر  وبكـــم  المســـتقبل... 

تنطلـــق  ومنكـــم  الوطـــن... 
المشـــاريع.. وباســـمكم تســـجل 
اإلنجـــازات.. ألنكـــم األمل.. كل 

عام وأنتم بخير.
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  أخوكـــم: 

)٠٢(خليفة”.

)٠٤(

)٠٦(

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

“خدمات النواب”: منح العاملة في “الخاص” ساعتي رعاية مدفوعة لسنتين
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التشـــريعية  الشـــئون  لجنـــة  وافقـــت 
علـــى  النـــواب  بمجلـــس  والقانونيـــة 
االقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة 
برقم )15( مكـــرًرا إلى قانون الخدمة 
المدنيـــة الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون 

رقم )48( لســـنة 2010 والذي يتضمن 
منـــح مكافأة للموظـــف المنضبط من 
الناحيـــة الوظيفية بواقـــع 300 دينار 

لكل موظف في الخدمة المدنية.
إلـــى  كمـــا يهـــدف االقتـــراح بقانـــون 
المتمّيـــز  العـــام  الموظـــف  تكريـــم 
والمتفـــوق نظيـــر الجهود التـــي بذلها 

مقارنة بأقرانه من الموظفين ســـواء 
مـــن ناحيـــة االنضبـــاط أو اإلنتاجيـــة 
أو اســـتغال وقت العمـــل على النحو 
األمثـــل، ودعـــم المرفق العام بشـــكل 
عام والموظف بشكل خاص بما يعود 
بالفائـــدة على الدولة والفرد على حٍد 

سواء.

“تشريعية النواب”: 300 دينار مكافأة 
الموظــف المنضبــط فــي الحكومــة

ليلى مال اهلل
ليلى مال اهلل

)٠٥(

)٠٥(

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أكـــد 
إدارة  رئيـــس مجلـــس  االجتماعيـــة 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل جميـــل 
حميـــدان أن حفـــظ وحمايـــة ســـوق 
العمـــل مـــن التأثيـــرات الســـلبية يعد 
مـــن أبـــرز أولويـــات الحكومـــة التي 
تعمـــل الهيئـــة بالتعاون مـــع الجهات 
المعنية فـــي الحكومة على تنفيذها 
بما يســـهم في تحقيق رؤية المملكة 
القائمـــة علـــى االســـتدامة والعدالـــة 
االســـتقرار  ويحقـــق  والتنافســـية 

ويعزز الفرص بسوق العمل
وقال حميدان في تصريح خص به 
“الباد”: “تم تنفيذ أكثر من 20 حملة 
منـــذ بدايـــة العـــام الجـــاري )2022( 

شملت جميع محافظات المملكة”.
أســـفرت  “ولقـــد  حميـــدان  وتابـــع 
ضبـــط  عـــن  التفتيشـــية  الحمـــات 
العديـــد من العمالة المخالفة ألحكام 

قانـــون هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل، 
وقانون اإلقامة في المملكة، واتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة بحقها والتي 
تصـــل إلى االبعـــاد النهائي مـــع المنع 
مـــن العـــودة مجـــدًدا إلـــى المملكـــة، 

إضافـــة لتمكن نظـــام تصريح العمل 
المـــرن مـــن امتصاص نحـــو 25 ألف 
عامـــا مخالفًا أصبحـــوا عمالية غير 
لصاحـــب  تعـــود  ألســـباب  نظاميـــة 

العمل”.

حمالت التفتيش تتصدى لممارسات غير القانونية... حميدان لـ”^”:

“النظام المرن” تمكن من امتصاص 25 ألف عامل مخالف

جميل حميدان

إبراهيم النهام



أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة عن 
تهانيه الصادقة إلى شـــباب وشـــابات مملكة البحرين 
بمناســـبة يوم الشـــباب البحريني والذي يمثل محطة 
مـــن محطـــات اســـتذكار الجهـــود الطيبة التـــي يبذلها 
الشـــباب البحريني في ســـبيل رفعة اسم وعلم مملكة 
البحريـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت، مؤكدا ســـموه بأن 
مملكـــة البحريـــن تزدهـــر بســـواعد شـــبابها وشـــاباتها 
وتمضـــي قدما في طريق التنمية وتحقيق اإلنجازات 

على مختلف األصعدة.
وكان ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد أرسل 
رســـالة نصيـــة على هواتف شـــباب وشـــابات البحرين 
القطـــاع  لموظفـــي  الكترونـــي  بريـــد  إلـــى  باإلضافـــة 
الحكومـــي بمناســـبة يـــوم الشـــباب البحرينـــي، وقـــال 
ســـموه فيها “شـــبابنا الغالي.. في أول عام نحتفل فيه 
بيوم الشـــباب البحريني.. نشـــوف فيكم المســـتقبل... 
وبكـــم يزدهـــر الوطـــن... ومنكـــم تنطلـــق المشـــاريع.. 

وباســـمكم تســـجل اإلنجازات.. ألنكم األمل.. كل عام 
وأنتم بخير.

أخوكم: ناصر بن حمد آل خليفة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الرسالة النصيةالبريد االلكتروني

“الخارجية” تستنكر استهداف الحوثي للسعودية
دانـــت وزارة خارجيـــة مملكة البحرين واســـتنكرت 
بشـــدة إطـــالق مليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة، عـــددا 
مـــن الطائـــرات المســـيرة والمفخخة تجـــاه المنطقة 
المملكـــة  فـــي  والشـــرقية  والوســـطى  الجنوبيـــة 

العربية الســـعودية الشقيقة، في عمل إرهابي جبان 
يستهدف حياة المدنيين واألعيان المدنية ومصادر 

الطاقة في المملكة.
وإذ أشادت وزارة الخارجية بجاهزية ويقظة قوات 
الدفـــاع الجـــوي الملكـــي الســـعودي وقـــوات تحالف 
دعم الشـــرعية في اليمن التـــي تمكنت من اعتراض 

وتدميـــر الطائـــرات المســـيرة، فإنهـــا أكـــدت وقـــوف 
مملكـــة البحريـــن مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشقيقة وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من 
إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واســـتقرارها ضد هذه 
االعتـــداءات المتعمدة والممنهجة التي تتعارض مع 

القانون الدولي اإلنساني.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

البـــالد صاحـــب الجاللـــة  تلقـــى عاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية 
تعزية ومواســـاة من أخيـــه رئيس دولة 
صاحـــب  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
الســـمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
وذلك في وفاة ســـمو الشـــيخة شـــيخة 
بنت ســـلمان بن حمـــد آل خليفة رحمها 

هللا.
وأعـــرب ســـمو رئيـــس دولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة عـــن خالـــص تعازيـــه 
وصادق مواســـاته لجاللة الملك، مبتهال 

ســـموه إلى البـــاري جل وعـــال أن يتغمد 
الفقيـــدة بواســـع رحمتـــه ومغفرته، وأن 
مـــا تلقـــى جاللة  يسكنها فسيح جناته. 
الملك برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين 
من أخيـــه نائـــب رئيس دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد 
بـــن راشـــد آل مكتوم، وأخيـــه ولي عهد 
أبوظبـــي نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات 
المسلحة صاحب الســـمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان.

بعـــث عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة برقيتي تهنئة إلى 
رئيس جمهورية بنغالديش الشعبية 
محمـــد عبدالحميـــد؛ وذلك بمناســـبة 

الذكرى السنوية الستقالل بالده.
وأعرب جاللته وسموه في البرقيتين 

عـــن أطيـــب تهانيهمـــا وتمنياتهما له 
بموفـــور الصحة ولشـــعب جمهورية 
بنغالديش الشـــعبية الشقيق تحقيق 

المزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
إلـــى رئيســـة  برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة 
وزراء جمهورية بنغالديش الشعبية 

الشيخة حسينة واجد.

جاللة الملك يتلقى تعزية القيادة اإلماراتية

البحرين تهنئ بنغالديش بذكرى االستقالل
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المنامة - بنا

شباب وشابات البحرين نشوف فيكم المستقبل
البحرين تزدهر بسواعد أبنائها ... ناصر بن حمد:

جاللة الملك يتلقى تعزية خادم الحرمين وولي عهده
تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة من أخيه 
عاهل المملكة العربية الســـعودية خادم الحرمين 
الشريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
وذلك في وفاة ســـمو الشيخة شيخة بنت سلمان 

بن حمد آل خليفة رحمها هللا.
وأعـــرب خـــادم الحرمين الشـــريفين عـــن خالص 
تعازيـــه وصـــادق مواســـاته لجاللة الملـــك، داعيًا 
الباري عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواســـع رحمته 

ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.
كمـــا تلقـــى جاللـــة الملك برقيـــة تعزية ومواســـاة 
مماثلـــة من أخيه ولـــي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المنامة - بنا

خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

أشـــاد عـــدد مـــن المســـؤولين بالدعـــم الكبيـــر الـــذي 
يوليـــه عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، للشـــباب البحرينـــي، مما انعكس 
علـــى حجم اإلبداع والتميـــز في مختلف المجاالت، 

وساهم في رفعة وازدهار مملكة البحرين.
وأكد المســـؤولون، بمناسبة يوم الشباب البحريني، 
الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، برئاســـة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تمكين الشباب 
البحرينـــي؛ إيمانـــًا مـــن ســـموه بقدرتهم فـــي الرقي 

بمسيرة البناء والتنمية التي تعيشها المملكة.

زراعة األمل 

وزارة  وكيـــل  بأعمـــال  القائـــم  أشـــادت  ذلـــك،  إلـــى 
شؤون الشـــباب والرياضة سارة إسحاق، بمضامين 
كلمـــة صاحب الجاللة الملك، عند اســـتقبال جاللته 
مجموعـــة مـــن الشـــباب المتميزين، مشـــيرة إلى أن 
إيمـــان جاللتـــه الراســـخ والثابـــت بالـــدور الحيـــوي 
للشـــباب في مواصلة مسيرة البناء لنهضة البحرين 
المتجددة ووضع تطلعاتهم وآمالهم نحو مســـتقبل 
أكثر إشـــراًقا جعلهم يســـاهمون بشـــكل إيجابي في 

رفعة وازدهار المملكة.
وأعربـــت إســـحاق عـــن شـــكرها وتقديرهـــا لجاللـــة 
الملك بمناسبة إصدار توجيهاته بتسمية 2022 عام 
للشـــباب، وأشارت إلى أن الحكومة برئاسة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
أولـــت اهتماًما كبيًرا بالشـــباب، وســـخرت لهم كافة 
اإلمكانات التي تمكنهم من القيام بمسؤولياتهم في 
الرقي بمسيرة البناء والتنمية ومواصلة اإلنجازات 

وصواًل ألهدافهم وطموحاتهم.
وأضافـــت أن الشـــباب البحرينـــي يحظـــى باهتمـــام 
لألعمـــال  الملـــك  ممثـــل جاللـــة  قبـــل  مـــن  مباشـــر 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن 

حمـــد آل خليفـــة، والـــذي يؤمن بالطاقات الشـــبابية 
البحرينية الواعدة وضرورة منحها الفرصة الكاملة 

للمشاركة في صياغة مفردات التقدم للمملكة.
وأشارت سارة إسحاق إلى أن وزارة شؤون الشباب 
والرياضة برئاســـة أيمن المؤيد تقدم إســـتراتيجية 
لالرتقـــاء بالقطـــاع الشـــبابي في المملكـــة من خالل 
زيادة حجم البرامج والمبادرات التي تقدم للشباب 
والتـــي تســـاهم فـــي تمكينهـــم؛ ليكونـــوا جـــزءا من 
صناعـــة القرار والعمل على مشـــروعات وطنية في 
مختلـــف المجـــاالت، كما أن وزارة شـــؤون الشـــباب 
والرياضـــة تتبـــع منهجية جديدة لقيـــاس مرتكزات 
العمـــل الشـــبابي وفـــق طـــرق علميـــة، حيـــث أبرزت 
نتائـــج القياس تقدما ملحوظا فـــي تلك المرتكزات 
األمـــر الذي يؤكـــد زراعة األمل في نفوس الشـــباب 

البحريني ليواصل مسيرة التقدم للبحرين.
واختتمـــت بالقـــول: “يمثـــل يوم الشـــباب البحريني 
فرصـــة لالحتفـــاء بثمار التجربـــة البحرينية الرائدة 
في تنمية الشباب وتمكينهم في مختلف المجاالت 
حتـــى أصبحـــت المملكـــة نموذجـــًا رائـــدًا بيـــن دول 
مبـــادرات  وتقديـــم  خطـــوات  اتخـــاذ  عبـــر  العالـــم 

ساعدت الشباب على اإلنجاز واإلبداع واالبتكار”.

دور مستقبلي

مـــن جانبها، أكدت القائم بأعمـــال الرئيس التنفيذي 
لصـــادرات البحرين صفـــاء عبدالخالق أن االحتفال 
بيوم الشباب البحريني يعكس رؤية قيادة صاحب 
الجاللة الملك، وإيمان جاللته الراسخ بدور الشباب 

البحريني في مسيرة التنمية والتطور.
وأعربـــت عن تقديرهـــا للجهود الرائـــدة التي يبذلها 
الشـــباب لخدمـــة الوطـــن وإعالء شـــأنه، مـــن خالل 
مشـــاركتهم الفاعلـــة فـــي تعزيز مبـــادئ النهضة في 

ظل العهد الزاهر لجاللة الملك.
وأشـــادت بفريق صادرات البحرين الذي يتكون من 
كوادر وطنية شـــابة يدعمون الشـــركات القائمة في 

مملكة البحرين في مساعيهم التصديرية، خصوصًا 
فئة الشباب.

بقدراتـــه  يتميـــز  البحرينـــي  الشـــباب  أن  وأكـــدت 
وإمكاناتـــه الكبيـــرة ورغبته بالمشـــاركة الفاعلة في 
العمليـــة التنمويـــة، فـــي ظل دعـــم واهتمام صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
مؤكـــدة أن رؤية ســـموه للدور المســـتقبلي للشـــباب 
فـــي المملكـــة يتماشـــى مـــع رؤيـــة البحريـــن 2030، 
مـــن خالل منحهـــم دور مؤثر في صناعة مســـتقبل 

المملكة.
وأشـــادت بجهـــود ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة، في ســـبيل تطوير العمل الشبابي واالرتقاء 

بمختلف األنشطة والبرامج الموجهة للشباب.

االرتقاء بالبرامج 

إلـــى ذلك، أكـــد مديـــر إدارة تمكين الشـــباب بوزارة 
شؤون الشـــباب والرياضة مساعد ســـلمان أن رؤية 
صاحـــب الجاللة الملـــك واهتمامـــه البالغ بالشـــباب 
والعمـــل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم، يعزز من 
دور الشـــباب المحوري في مســـيرة التنمية لكونهم 

حاضر األمة ومستقبلها.
وأشـــار ســـلمان “إلـــى أنـــه وفـــي ظـــل النهضـــة التي 
تعيشـــها مملكـــة البحرين في العهـــد الزاهر لصاحب 
بالـــغ،  باهتمـــام  الشـــباب  يحظـــى  الملـــك  الجاللـــة 
إيمانـــا وحرصـــا مـــن جاللتـــه علـــى مشـــاركتهم في 
صنع مســـتقبل أفضـــل للبحرين، والتي نراها تســـير 
فـــي خطـــوات واثقـــة نحو المســـتقبل المشـــرق عن 

طريـــق منح الشـــباب المزيـــد من الفـــرص، وهذا ما 
أكـــده جاللتـــه فـــي كلمته عنـــد اســـتقباله لمجموعة 
مـــن الشـــباب المنجزين حيـــن قال جاللتـــه )نواصل 
فـــي توجيه أصحاب المســـؤولية واالختصاص في 
الحقل الشـــبابي لالرتقاء بشـــؤونه وتطوير برامجه 
المخصصة لشبابنا وشاباتنا، الذين نشهد لهم تفوقًا 

ملحوظًا على كافة األصعدة الوطنية والدولية(”.
البحرينـــي  الشـــباب  يـــوم  أن  إلـــى  ســـلمان  ولفـــت 
يعكـــس اهتمـــام الحكومة الموقرة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
بقطاع الشـــباب، وما يوليه ســـموه مـــن حرص على 
جعـــل أولويات العمل الشـــبابي ضمـــن برنامج عمل 
الحكومـــة وتقديـــم مبادرات تســـاهم فـــي االرتقاء 
بقدرات الشباب، مشيدًا في ذات الوقت بدور ممثل 
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وتأكيد سموه 
على أهمية تســـليط الضوء على النماذج المشـــرفة 
من الشـــباب؛ ليكونوا مصدر إلهام وحافًزا ألقرانهم 

من الشباب على االجتهاد والمبادرة.

قيادات واعدة 

وأكد مدير إدارة الفعاليات والبرامج بوزارة شؤون 
الشباب والرياضة عبدالكريم المير، أن يوم الشباب 
البحرينـــي يشـــكل مناســـبة مهمـــة لتجديـــد الفخـــر 
واالعتـــزاز بإســـهامات قطـــاع الشـــباب فـــي تنميـــة 
مختلـــف القطاعـــات في المملكـــة، وهو األمـــر الذي 
يحظـــى برعايـــة واهتمام من قبل صاحـــب الجاللة 

الملك، الـــذي يؤمن بأهمية دور الشـــباب وطاقاتهم 
في تحقيق النمو واالستدامة للنهضة الشاملة التي 

تعيشها المملكة.
وأشـــار المير إلى أن توجيهات جاللة الملك بإطالق 
2022 عامـــا للشـــباب، يعـــد تقديـــرًا رفيع المســـتوى 
للشباب البحريني وتخليدًا لعطائهم وجهودهم في 

خدمة المملكة.
وتابـــع الميـــر أن برنامـــج عمـــل الحكومـــة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء يزخـــر بالعديد مـــن المبـــادرات التي تصب 
الشـــباب وتنميـــة قدراتهـــم  فـــي مصلحـــة تمكيـــن 
واالرتقـــاء بمشـــروعاتهم المختلفـــة والتي تســـاهم 
فـــي إبـــراز طاقاتهـــم الخالقة والمبدعـــة، في كل ما 
يســـهم في تعزيز المنجـــزات الوطنيـــة والمحافظة 

على المكتسبات.
وأضـــاف: “يديـــن الشـــباب البحرينـــي فـــي تقدمهم 
إلـــى دعم ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة؛ 
وذلـــك لتقديم ســـموه كل اإلمكانيات وتوفير البيئة 
نهضـــة  أجـــل  مـــن  للشـــباب؛  والحاضنـــة  المناســـبة 
الشـــباب وإيجـــاد آليـــات وقنـــوات للتواصـــل معهم 
لرصد تطلعاتهـــم وطموحاتهم والعمل على تحقيق 

آمالهم”.
وأشـــار الميـــر إلـــى أن البرامج التـــي تطرحها وزارة 
شـــؤون الشـــباب والرياضة تســـعى دائمًا من ورائها 
إلـــى تنمية مواهب وقدرات الشـــباب البحريني في 
مجاالت متعددة، وهـــو األمر الذي يظهر في جائزة 
الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية 
المســـتدامة وجائزة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع 
الشـــبابي، فضـــالً عـــن إطـــالق برنامـــج بـــادر والذي 
ســـاهم في دعم المبادرات الشـــبابية وتعزيز مفهوم 
االستدامة وتشجيع االبتكار المجتمعي في العديد 
من المجاالت ليكون الشباب الخيار األنسب لتقديم 

األفكار التي تساهم في تقدم المملكة.

لمنحهم الفرصة الكاملة للمشاركة في تقدم البحرين ... مسؤولون:

دعم جاللة الملك عزز دور الشباب في مسيرة التنمية
المنامة - بنا
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أكدد عدد من الوزراء والمســـؤولين أن يوم الشباب 
البحرينـــي يمثـــل فرصـــة لالحتفـــاء بثمـــار التجربة 
البحرينيـــة الرائـــدة فـــي تنميـــة الشـــباب وتمكينهم 
فـــي مختلف المجـــاالت. وقالـــوا، فـــي تصريحاتهم 
بمناســـبة يـــوم الشـــباب البحرينـــي، الـــذي يصـــادف 
الخامس والعشرين من شهر مارس من كل عام، إن 
تخصيص هذا اليوم للشـــباب البحريني يعد فرصة 
الســـتذكار الجهود التـــي يبذلها الشـــباب في خدمة 

المسيرة التنموية الشاملة للوطن.

 اإلعالم الوطني

من جانبه، شـــدد وزير اإلعـــالم علي الرميحي، على 
مـــا يوليه عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، من اهتمام ورعاية للشـــباب 
البحرينـــي باعتبارهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، 
لمـــا يملكوه من طاقـــات إبداعية وخالقة ســـاهمت 
فـــي رفع اســـم مملكة البحريـــن في كافـــة المحافل 
العالميـــة. وأشـــاد بحـــرص الحكومـــة، برئاســـة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، على تفعيل دور 
الشـــباب البحرينـــي في العمليـــة التنموية الشـــاملة 
التي تعيشـــها المملكة، واالستفادة من قدراتهم في 
االبتـــكار واالنجاز والدفع بهـــم ليكونوا في الطليعة 

وفي كافة المجاالت.
كما أشاد بالجهود المثمرة والدور الكبير الذي يقوم 
بـــه ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في 
تمكين الشـــباب البحريني، عبر إطالق مجموعة من 
المبادرات والبرامج النوعية، والتي انعكست بشكل 
واضـــح في النتائـــج التي حققها شـــباب الوطن في 
مختلـــف المجاالت، وأبـــرزت اســـهاماتهم اإلبداعية 

في المشاركة الفاعلة في تنمية وتطور المجتمع.
وأعـــرب الوزيـــر عـــن اعتزازه بالـــدور الكبيـــر للنائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة، فـــي إبـــراز ودعـــم الطاقـــات الشـــبابية 
البحرينية وتمكينها وتشـــجيعها في ســـبيل تطوير 

العمل الشبابي واالرتقاء به.
كما أعرب عـــن الفخر واالعتزاز بالكفاءات الوطنية 
الشـــبابية العاملة في وزارة شـــؤون اإلعالم، والتي 
اســـتطاعت بمـــا تملكـــه من تميـــز وحـــب للعطاء أن 
تحـــدث فرقًا واضحًا في مســـيرة اإلعـــالم الوطني، 
والمســـاهمة فـــي تعزيز الثوابـــت الوطنيـــة والوالء 
واالنتمـــاء المرتكزة على القيـــم العربية والخليجية 

والممتدة عبر تاريخنا الطويل.

عماد األوطان

 فيما أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية، أحمد الزايد، 

أن الشـــباب هـــم عمـــاد األوطـــان وأســـاس نهضتهـــا 
لمـــا يمتلكونه مـــن مقومـــات وقـــدرات إبداعية في 
مختلـــف المجـــاالت، موضحًا أن الشـــباب البحريني 
أثبتوا مســـاهمتهم في نهضـــة المملكة واالرتقاء بها 
بوصفهم العنصر البشـــري الوطني الذي يعول عليه 
الجميـــع فـــي بناء الوطن ليكون فـــي مصاف الدول 

المتقدمة على كافة األصعدة.
وأشـــاد رئيس جهاز الخدمة المدنية، بمناســـبة يوم 
الشـــباب البحريني، والـــذي يأتي في ظل توجيهات 
صاحـــب الجاللـــة الملك، المســـتمرة بدعم الشـــباب 
باعتبارهـــم قـــادة المســـتقبل، كما أكد بـــأن ما توليه 
الحكومة برئاســـة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا، مـــن اهتمـــام 
بالشباب البحريني يؤكد بأنهم الثروة الحقيقية في 
مواصلة مسيرة التنمية والتطور والتقدم للمملكة.

وأثنى على حرص ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل 
خليفة وســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على 
إبراز ودعم الطاقات الشـــبابية البحرينية وتمكينها 
الشـــبابي  العمـــل  تطويـــر  ســـبيل  فـــي  وتشـــجيعها 
واالرتقاء به، وأكد بأن ما يمتلكه سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة مـــن رؤيـــة مســـتقبلية للشـــباب منحتهم 
الثقـــة في إبراز مـــا يمتلكونه من إمكانيات طموحة 
تمكنهـــم من تحقيـــق اإلنجازات المحليـــة والعالمية 
بروح التحدي واإلصرار ورفع اســـم مملكة البحرين 

عاليًا في المحافل الدولية.

استذكار الجهود

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال الوطني 
يوسف البنخليل، أّن الدعم الذي يحظى به الشباب 
البحرينـــي مـــن صاحـــب الجاللـــة الملـــك، والمتابعة 
المســـتمرة مـــن الحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمام 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، يؤكد اإليمان 
الراســـخ بإمكانيـــات الشـــباب وأهميـــة دورهـــم في 

رسم معالم حاضر الدولة ومستقبلها.
وثّمـــن الرئيـــس التنفيـــذي لمركز االتصـــال الوطني 
تكريم جاللة الملك، للشـــباب البحريني وتوجيهات 
جاللتـــه بإطـــالق مســـمى “عـــام الشـــباب البحريني” 
على العام الجاري، إلى جانب تســـمية أحد شـــوارع 
المملكـــة بــــ “شـــارع الشـــباب” احتفـــاء مـــن جاللتـــه 

بالشباب ونجاحاتهم.
وقـــال البنخليـــل إن تخصيـــص هذا اليوم للشـــباب 
البحريني يعد فرصة الستذكار الجهود التي يبذلها 
الشـــباب فـــي خدمـــة المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
للوطـــن، ويؤكد حرص مملكة البحريـــن على تعزيز 
مشـــاركة الشـــباب فـــي التنميـــة واهتمامهـــا بتقديم 
كافـــة الدعـــم والمســـاندة لهـــم لتحقيـــق تطلعاتهـــم 
المنشـــودة، الفتًا إلى عطاءات الشـــباب في النهضة 
الوطنية بجميع المجاالت والقطاعات والتي جعلت 
مـــن المملكـــة نموذجا رائـــدا يحتذى به فـــي الريادة 

والتفوق وتحمل المسؤوليات الوطنية.
الشـــباب  أن  البنخليـــل  ذكـــر  الســـياق؛  هـــذا  وفـــي 
يشـــكلون 73 % من الكفـــاءات الوطنية التي يزخر 
بهـــا مركـــز االتصـــال الوطنـــي، والتي تبـــذل جهودًا 
مخلصـــة فـــي تطويـــر منظومة االتصـــال الحكومي 
وإبراز المنجزات الحضارية والمكتســـبات الوطنية 
التـــي تحققها البحرين، مؤكـــدًا حرص المملكة على 
تعزيز إشـــراك شـــباب الوطن في عملية صنع القرار 
علـــى الصعيدين التشـــريعي والتنفيذي، بما يتوازى 
وتركيزهـــا علـــى االســـتثمار فـــي الكـــوادر الوطنيـــة 
الشـــابة والـــذي يأتـــي كأحـــد األهـــداف األساســـية 
االســـتراتيجية،  المملكـــة  المدرجـــة ضمـــن خطـــط 
كونهـــم الثـــروة األغلـــى والرافد األساســـي لمســـيرة 

التنمية المستدامة.

قادة المستقبل

وأشـــادت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الشيخة 
رنا بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة، بمناســـبة يوم 
الشـــباب البحريني والذي يأتي فـــي ظل توجيهات 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك المســـتمرة بدعم الشـــباب 
الكبيـــرة  الجهـــود  و  المســـتقبل،  قـــادة  باعتبارهـــم 
التـــي تبذلهـــا الحكومـــة الموقـــرة، برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
ولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه هللا، في 
تمكين الشباب البحريني، إيمانًا من سموه بقدرتهم 
فـــي الرقي بمســـيرة البنـــاء والتنمية التي تعيشـــها 
مملكة البحرين. و أكدت أن يوم الشـــباب البحريني 
يمثـــل فرصة لالحتفـــاء بثمـــار التجربـــة البحرينية 
الرائـــدة في تنمية الشـــباب وتمكينهـــم في مختلف 
المجاالت؛ حتى أصبحت المملكة نموذجًا رائدًا بين 
دول العالـــم عبر اتخـــاذ خطوات وتقديـــم مبادرات 

ساعدت الشباب على اإلنجاز واإلبداع واالبتكار.
وأثنت األمين العام على حرص ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة، وســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى إبـــراز ودعـــم الطاقـــات الشـــبابية 
البحرينية وتمكينها وتشـــجيعها في ســـبيل تطوير 

العمل الشبابي واالرتقاء به.
مجلـــس  أن  الـــى  العـــام  األميـــن  أشـــارت  وختاًمـــا 
التعليم العالي يســـعى إلى ترسيخ نهج وطني يبرز 
الكفاءات الشبابية ويعزز طاقاتها من خالل أهداف 
اســـتراتيجيتها الوطنية الداعمـــة لالرتقاء بالكوادر 
الشـــبابية وتوفيـــر الفرص والدعم لإلبـــداع والتميز 
فـــي مختلـــف المجـــاالت لالرتقـــاء بمســـيرة البنـــاء 
والتنمية و لتحقيق التطلعات المستقبلية للمملكة. 

استثمار الطاقات 

وأعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة جـــودة للتعليـــم 
والتدريـــب طـــارق الســـندي، عـــن تقديـــره للمبـــادرة 
الكريمـــة مـــن الحكومـــة، بتخصيـــص يـــوم للشـــباب 
البحرينـــي، وحـــرص ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 

آل خليفـــة، باالحتفـــال بالشـــباب البحرينـــي، والتـــي 
تجســـد الرؤية الحكيمة، والرعاية واالهتمام بالدور 
الذي يؤديه الشـــباب في مســـيرة التنميـــة والتطور، 
واإلصـــرار على ترســـيخ نهج وطني يبـــرز الكفاءات 
الشـــبابية ويعـــزز طاقاتهـــا؛ إلـــى جانـــب دعـــم وزارة 
شؤون الشباب والرياضة، لتنظيم الفعاليات احتفاًء 
بهذه المناسبة، تقديًرا منهم لجهود الشباب المبذولة 
للمشـــاركة فـــي مســـيرة التنمية فـــي وطننـــا الغالي. 
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي: “إنَّ الهيئة 
ا من عملية التنمية المستدامة في  كونها عنصًرا مهمًّ
مملكـــة البحريـــن، والتي مـــن بين أهدافهـــا االرتقاء 
بالكـــوادر الشـــبابية، واســـتثمار طاقات الشـــباب من 
منتســـبي الهيئـــة بتنفيـــذ مـــا يقدمونه مـــن مبادرات 
تطويريـــة مـــن خـــالل أفـــكار ومشـــروعات مبدعـــة 
ومتميـــزة تســـهم في االرتقـــاء بالعمـــل؛ إذ إن الهيئة 
يتشـــارك  إبداعيـــة  فـــرص  إيجـــاد  بضـــرورة  تؤمـــن 
فـــي تنفيذها منتســـبوها من الشـــباب”، الفًتا إلى أن 
نســـبة الشـــباب في الهيئة تبلغ 30 %. وذكر الرئيس 
التنفيذي خالل حديثه بأنَّ للشـــباب البحريني دوًرا 
كبيًرا في تحقيق التطلعات المستقبلية للمملكة، من 
ُر له مـــن فرص ودعم كامل؛ كونه ركًنا  خـــالل ما ُيَوفَّ

ا من برنامج عمل الحكومة. أساسيًّ

دور بارز

 وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم 
الفضـــاء، محمد العســـيري، أن الشـــباب هم أســـاس 
النهضة واعمدة بناء األوطان من خالل االســـتثمار 
المعـــارف  اكتســـاب  فـــي تهيئتهـــم عبـــر  الصحيـــح 
الحديثـــة والمهـــارات المتنوعـــة ممـــا يجعلهم ثروة 
لألوطـــان، موضحـــًا أن الشـــباب البحرينـــي أثبتـــوا 
مســـاهمتهم في نهضـــة وازدهار المملكـــة واالرتقاء 
بهـــا بوصفهم العنصر البشـــري الوطنـــي الذي يعول 
عليـــه الجميـــع في بنـــاء الوطن ليكـــون في مصاف 

الدول المتقدمة على كافة األصعدة. 
واســـتذكر الفخر الذي حققه شـــباب فريق البحرين 
للفضـــاء، والـــذي وضـــع اســـم مملكـــة البحريـــن في 
مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء واستغالله 
على النحو الذي يحقق تطلعات قيادة جاللة الملك، 

في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشـــاد العســـيري، بمناسبة يوم الشـــباب البحريني، 
والـــذي يأتـــي فـــي ظل توجيهـــات صاحـــب الجاللة 
الملـــك المســـتمرة بدعـــم الشـــباب باعتبارهـــم قادة 
المســـتقبل، كمـــا أكد بأن ما توليه الحكومة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء من اهتمام بالشـــباب البحريني يؤكد بأنهم 
الثـــروة الحقيقيـــة فـــي مواصلـــة مســـيرة التنميـــة 

والتطور والتقدم للمملكة.
وأثنى على حرص ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل 
خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة،، على 
إبراز ودعم الطاقات الشـــبابية البحرينية وتمكينها 
الشـــبابي  العمـــل  تطويـــر  ســـبيل  فـــي  وتشـــجيعها 

واالرتقاء به، وأكد أن ما يمتلكه ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة مـــن رؤيـــة مســـتقبلية للشـــباب منحتهم 
الثقـــة في إبراز مـــا يمتلكونه من إمكانيات طموحة 
تمكنهـــم من تحقيـــق اإلنجازات المحليـــة والعالمية 
بروح التحدي واإلصرار ورفع اســـم مملكة البحرين 

عاليًا في كافة المحافل الدولية.

مقدرات البحرين

وقالت رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين 
ســـمو الشـــيخة حصـــة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة إن 
“االحتفاء بالشباب وتحفيزهم على البذل والعطاء 
لهـــي واحدة من المبـــادرات العديدة التـــي تتخذها 
قيادتنـــا الحكيمـــة التـــي دأبـــت علـــى أن تعطي كل 
فئـــات المجتمـــع حقوقها ومكانتهـــا العالية الرفيعة، 
إيمانًا منها بأن اإلنســـان البحريني هو عماد النهضة 
والتقـــدم، والثـــروة الحقيقيـــة للبـــالد، ومـــا تســـمية 
جاللـــة الملـــك المفـــدى هـــذا العـــام بــــ )عام الشـــباب 
البحريني(، إال واحدة من هذه المبادرات المترجمة 
الهتمام جاللته شـــخصيًا بفئة الشباب كونها الجيل 
الذي سيتولى المسؤولية، وال بد من أن يكون على 
قدر هذه المســـؤولية العظيمة، وال شـــك أن شـــبابنا 
البحرينـــي يســـتحق هـــذه الثقـــة. وأضافـــت ســـمو 
الشـــيخة حصة بنـــت خليفة آل خليفـــة: “إن الكلمة 
السامية التي ألقاها صاحب الجاللة الملك بمناسبة 
االحتفال بيوم الشباب البحريني، قد رسمت الدرب 
واضحًا أمام فئة الشباب وجميع الجهات المسؤولة 
عنهـــم، إذ أكـــدت كلمة جاللته مقـــدار اعتزاز الوطن 
بفئـــة الشـــباب، ومقدار اعتمـــاده عليهـــم، والتعويل 
علـــى إقدامهـــم في شـــتى المياديـــن، والنظـــر إليهم 
بنظرة التفاؤل بمستقبل هذا الوطن العزيز”، مشيرة 
إلـــى أن مـــا تضمنته الكلمة الســـامية من توجيهات، 
الشـــك أنها تضع األســـاس أمام الشـــباب والشـــابات 
من أبناء هذا الوطن المعطاء، حين وجههم جاللته 
للحفـــاظ علـــى مقـــدرات البحريـــن، وحمـــل أمانتهـــا 
بعزيمـــة المخلصين، وبتحصين نموذجها اإلنســـاني 
الداعـــي للتعايـــش والتســـامح، وبصـــد كل ما يمس 

وحدتنا الوطنية أو ينتقص من مكتسباتنا.
وأكدت ســـمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، 
بـــأن مؤسســـة إنجـــاز البحريـــن، تعمل علـــى تفعيل 
توجهـــات القيـــادة الحكيمـــة، إذ تســـتنهض مـــا لدى 
الشـــباب من قدرات عالية، وطاقـــات خالقة، وتبرز 
أفضـــل مـــا لديهـــم مـــن إبداعـــات وتوجـــه للريـــادة 
فـــي جميع المســـتويات، وذلـــك من خـــالل البرامج 
التـــي اســـتفاد منهـــا عشـــرات اآلالف مـــن الناشـــئة 
والشـــباب فـــي مختلف مناطق مملكـــة البحرين من 
خـــالل مدارســـها وجامعاتهـــا، مشـــيرة إلـــى أن هذه 
المســـؤولية الكبيـــرة تجـــاه الشـــباب البحرينـــي هي 
الشـــغل الشـــاغل إلنجـــاز البحريـــن التي يســـرها أن 
تكون مســـاهمًا في صياغة قدرات وذهنية الشباب 

والشابات البحرينيين، ليكونوا الئقين للغد.

طاقات الشباب البحرين الخالقة رفعت اسم البحرين عالمًيا
يمثلون أساس النهضة واعمدة بناء األوطان... وزراء ومسؤولون:

يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس الشورى 

واألمين العام

وجميع منتسبي األمانة العامة

بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى 

السيدة / سماء عبدالجليل حسن عبداهلل
الموظفة باألمانة العامة لمجلس الشورى 

في وفاة المغفور له بإذن اهلل 

والــدهــــا
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنــه فسيــح جناتــه

ويلهـم أهله وذويه الصبر والسلوان

بسم هللا الرحمن الرحيم

محمد العسيريسمو الشيخة حصة بنت خليفة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجوزير اإلعالم طارق السنديأحمد الزايد يوسف البنخليل

محرر الشؤون المحلية

المنظومة التشريعية للبحرين تتوافق مع المتطلبات الدولية
أثنى على جهود تعزيز مكافحة اإلتجار باألشخاص ... الوفد األميركي:

والنـــواب  الشـــيوخ  مجلـــس  وفـــد  أشـــاد 
األميركييـــن بحرص مملكـــة البحرين على 
مراجعـــة وتطويـــر منظومتهـــا التشـــريعية 
والقانونيـــة بصـــورة مســـتمرة بمـــا يتوافق 
مع المتطلبات الدولية ويراعي االعتبارات 
القانونية واإلنســـانية واالجتماعية؛ بهدف 
توفير الحماية الالزمة لضمان حقوق كافة 

أطراف اإلنتاج.  
كما أثنى الوفد األميركي على جهود تعزيز 
باألشـــخاص،  اإلتجـــار  جريمـــة  مكافحـــة 
وتطويـــر وســـائل مراقبتها وتعقبهـــا، وفق 
يضـــم  متكامـــل  مؤسســـي  عمـــل  منظمـــة 

مختلف الجهات الحكومية ذات العالقة.
جـــاء ذلـــك خالل زيـــارة قـــام بهـــا وفد من 
موظفي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب 
األميركييـــن إلى هيئة تنظيم ســـوق العمل 
يـــوم األربعـــاء الموافـــق 23 مـــارس 2022، 
وذلـــك في إطـــار زيارتـــه مملكـــة البحرين، 
حيـــث كان فـــي اســـتقبالهم نـــواب الرئيس 
التنفيذي وعدد من المديرين والمسؤولين 
وزارة  عـــن  ممثليـــن  بحضـــور  بالهيئـــة، 

الخارجية.

مســـتجدات  أحـــدث  علـــى  الوفـــد  واطلـــع 
تطويـــر ســـوق العمـــل، ودور هيئـــة تنظيم 
ســـوق العمـــل فـــي توفيـــر البيئـــة اآلمنـــة 
للعّمال وأصحاب األعمال على حد ســـواء، 
مجـــال  فـــي  الجهـــود  بتعزيـــز  والتزامهـــا 

مكافحـــة جريمة اإلتجار باألشـــخاص، إلى 
جانب توفير اآلليات القانونية واإلجرائية 
لحماية العمالة من االســـتغالل بأنواعه في 

األوضاع الطبيعية أو االستثنائية.
ألحـــدث  شـــرح  إلـــى  الوفـــد  اســـتمع  كمـــا 

مستجدات وتفاصيل المشاريع والمبادرات 
التي اتخذتها الهيئة في إطار حفظ حقوق 
العمالة، ومنها نظـــام حماية األجور ونظام 
التأميـــن االختياري على العمالـــة المنزلية، 

إلى جانب عدد من المشاريع األخرى.

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل
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تنفيـــذا لتوجيهـــات عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
بتســـمية أحد شـــوارع المملكة باسم )شارع 
الشـــباب البحرينـــي(، أعلـــن وزيـــر األشـــغال 
العمرانـــي  البلديـــات والتخطيـــط  وشـــؤون 
الشـــباب  شـــؤون  ووزيـــر  خلـــف،  عصـــام 
والرياضة أيمن  المؤيد إطاق شارع الشباب 
البحرينـــي علـــى شـــارع المنطقـــة التعليمية 
وذلـــك بحضـــور عـــدد مـــن المســـؤولين في 
الوزارتين. ويمتد شـــارع الشباب البحريني 
من بدايـــة المنطقة التعليميـــة حتى نهايتها 
بمنطقة مدينة عيسى بالمحافظة الجنوبية 
ويمـــر علـــى كافـــة المؤسســـات التعليميـــة، 
حيـــث تتواجـــد فـــي هـــذه المنطقـــة العديد 
والمؤسســـات  والجامعـــات  المـــدارس  مـــن 

التعليميـــة األمـــر الذي يجعل هـــذه المنطقة 
زاخـــرة بالشـــباب. وأكد خلـــف أن توجيهات 
صاحب الجالة الملك بتســـمية أحد شوارع 
المملكـــة باســـم )شـــارع الشـــباب البحريني( 
يؤكـــد تقديـــر جالتـــه إلســـهامات الشـــباب 
فـــي خدمـــة وطنهـــم واالعتـــزاز بجهودهـــم 
المثمرة؛ من أجل بناء مستقبل زاهر لمملكة 
البحرين على كافة األصعدة، مشيرا إلى أن 
إطاق اسم شارع الشـــباب البحريني يمثل 
محطة مهمة الستحضار وتخليد المنجزات 
الشـــبابي  القطـــاع  حققهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
ومنتســـبيه علـــى كافـــة األصعـــدة فـــي ظل 
توجيهات جالته السديدة لتمكين الشباب، 
رفعـــة  فـــي  المحوريـــة  أدوارهـــم  وتفعيـــل 
الوطن وتحقيق التنمية المســـتدامة لمملكة 

البحريـــن. ومـــن جانبه، أعرب وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضة عن شـــكره وتقديره إلى 
صاحب الجالـــة الملك بمناســـبة توجيهات 
الشـــباب  شـــارع  اســـم  بإطـــاق  جالتـــه 
البحريني على أحد شـــوارع المملكة، مؤكدا 
أن توجيهـــات جالته الملك بإطاق شـــارع 
الشـــباب البحرينـــي تؤكد المســـاحة الكبيرة 
التـــي يحتلهـــا الشـــباب البحرينـــي فـــي فكر 
جالتـــه وحرصه علـــى تخليد دور الشـــباب 
المملكـــة.  خدمـــة  فـــي  عطائهـــم  وتعظيـــم 
وأشـــار وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة تم 
اختيـــار شـــارع المنطقـــة التعليميـــة إلطاق 
اســـم شـــارع الشـــباب البحريني عليه وذلك 
لتواجـــد العديد مـــن المـــدارس والجامعات 
والمؤسسات التعليمية التي تزخر بالشباب 

طوال العام.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

إطالق “الشباب البحريني” على شارع المنطقة التعليمية
تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك ... ونهايته تمتد لمدينة عيسى

المنامة - وزارة اإلسكان

أكد مدير إدارة إنشـــاء وصيانة المشـــاريع 
اإلســـكانية بوزارة اإلسكان محمد رشدان 
حرص الوزارة على صحة وسامة األيدي 
العاملـــة فـــي جميع المشـــاريع اإلســـكانية، 
موضًحـــا أنه تـــم تحقيق 4 مايين ســـاعة 

عمل دون إصابات في األيام الماضية.

جـــاء ذلـــك خـــال الحملـــة الصحيـــة التي 
أقامتها وزارة اإلسكان في مشروع مدينة 
شـــرق سترة بالتنسيق مع المطور الصيني 
 China Machinery Engineering شـــركة
وبالتعاون مع مستشـــفى الهال على مدار 
يوميـــن، وذلك من أجـــل عمل الفحوصات 

الدورية لنحو 2,800 عامل.
وكشـــف رشـــدان عن مشـــاركة حوالي 14 

ممارس صحـــي من األطبـــاء والممرضين 
فـــي الحملـــة، قامـــوا بالتأكـــد مـــن تطبيـــق 
معايير الصحة والســـامة لأليدي العاملة، 
المســـافة  وتوفيـــر  الحـــراري،  والفحـــص 
اآلمنة لتقليل االختاط، وذلك تماشًيا مع 
الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا 

المستجد “كوفيد 19”.
وأضـــاف أن هـــذه الجهود تأتـــي في إطار 

حـــرص الـــوزارة علـــى التأكـــد من ســـامة 
القاطنيـــن  العامليـــن واألشـــخاص  جميـــع 
فـــي تلـــك المشـــروعات، والتوجيـــه بطرق 
أســـاليب العمـــل الســـليمة لحفـــظ ســـامة 
العمـــال وتجنيبهم للحوادث، وبما يحافظ 
في الوقت نفسه على سير العمل في تلك 
المشـــاريع وإنجاز مراحلها وفـــق الجدول 
الزمني المعد لها، مع االلتزام التام بمعايير 

الصحة والسامة العامة.
يذكر أن وزارة اإلسكان تقوم بالفحوصات 
الطبيـــة إضافـــة إلـــى الحمـــات التوعيـــة 
اإلنشـــائية  المواقـــع  ومرتـــادي  للعامليـــن 
بشكل دوري على مدار السنة، وذلك ضمن 
برنامـــج الـــوزارة الهـــادف إلى رفـــع الوعي 
والحفاظ على ســـامة وصحة العمالة في 

المشاريع اإلسكانية.

حملة صحية بالتعاون مع مستشفى الهالل لـ 2800 عامل

“اإلسكان” تحقق 4 مالييـن ساعة عمل دون إصـابـات

الثقافة األمنيـة
تعاون المواطن والُمقيم مع رجال الشرطة ركيزة أساسية في المحافظة على األمن واألمان

Û  يعتبــر تعــاون المواطــن والُمقيــم مــع رجــال
الشرطة ركيزة أساسية في المحافظة على 
األمن واألمان وخلق بيئة آمنة ، ونستشــهد 
هنــا بقــول حضــرة صاحــب الجالــة الملــك 
هللا  حفظــه  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
ورعــاه ، بأن المواطن هــو رجل األمن األول 
و شــريكًا مــع المؤسســة األمنية فــي حماية 

الوطن .
Û  ولــم يُكــن لمعظم النجاحــات واالنجازات أن

تتــم مــن دون عاقــة قويــة بيــن المواطــن 
والُمقيــم ورجــل األمــن ، حيــث ان إحســاس 
المواطن بمسئوليته تجاه مجتمعه من خال 

اإلبــاغ عــن الجريمة والســلوكيات الخاطئة 
والعمل على مكافحتها يأتي تجســيدًا لمبدأ 
اإلحســاس  وتعزيــز  المجتمعيــة  الشــراكة 
للمســاهمة الفاعلــة فــي التصــدي للجريمــة ، 
كــون ذلــك مــن الحقوق األساســية لإلنســان 
التي كفلتهــا المواثيق الدولية والتشــريعات 
وقــوع  دون  ذلــك  يحــول  وإذ   ، الوطنيــة 
التــي  الوخيمــة  نتائجهــا  وتفــادي  الجريمــة 
قــد تنجــم عنهــا ، ويأتــي ذلــك بهدف إســهام 
أفــراد المجتمــع فــي بنــاء الثقــة والطمأنينــة 
أنــواع  شــتى  مكافحــة  فــي  المجتمــع  فــي 
الجرائــم بكافــة أشــكالها وصورهــا ومعاونــة 

الســلطات األمنيــة على القيــام بواجبها على 
أكمــل وجه ، وهذا التعــاون النبيل والوطني 
من المواطنين والُمقيمين يسهم بشكل كبير 
إلــى انخفــاض الجريمة ، حيــث أن المواطن 
والُمقيم يقع على عاتقه مسئولية كبيرة في 
اســتتباب األمــن كونــه ولي أمــر ومربيــًا ، إذ 
يجــب عليــه غرس القيــم والمفاهيــم النبيلة 
والــوالء واالنتماء وحب الوطن لدى أبنائهم 
وتعريــف  الخاطئــة  الممارســات  ورفــض 
أبنائهــم بــأن المحافظــة على األمــن والنظام 

العام ُيعد من أمنهم األسري .
Û  وُيمكــن للمواطــن أو الُمقيــم التواصــل مــع

الُمعتمــدة  التواصــل  قنــوات  عبــر  الشــرطة 
لإلبــاغ عــن الجريمــة أو ُكل ما يثيــر الريبة 
والشــك ، مــن خــال االتصــال علــى أرقــام 
هواتــف غرفــة العمليــات والمراكــز األمنيــة 
التابعــة للمديريــات والُمعلنــة للجميع أو من 
خــال الحضــور الشــخصي أو عبر المنصات 
اإللكترونيــة التــي يتــم متابعتهــا مــن ِقبــل 

المعنيين بوزارة الداخلية .
Û  كما تجدر اإلشــارة بــأن نهج مملكة البحرين

الــذي توليه لشــعبها والُمقيميــن على أرضها 
، فقــد خصصــت وزارة الداخليــة فــي غرفة 
مباشــرة  مرئيــة  قنــاة  الرئيســية  العمليــات 

االحتياجــات  ذوي  شــريحة  مــع  للتواصــل 
والُبكــم  الصــم  فئــة  فيهــم  بمــا  الخاصــة 
تدريــب  تــم  أن  بعــد  باغاتهــم  الســتقبال 
العامليــن فــي مراكــز اســتقبال البــاغ علــى 
لغة اإلشارة وكذلك على عدة لغات مختلفة 

تخدم المواطن والمقيم .
Û  و في هذا السياق يتم التعامل مع الباغات

التي ترد بعناية وُمحاطة بســرية تامة ، وال 
يتــم ُمطلقــًا الكشــف عــن هويــة الُمبّلــغ ، كما 
يتم توفير األمان لهم وعدم تداول بياناتهم 
، عــاوة علــى أن الواقعــة تكــون غيــر قابلــة 

للتداول ويتم حجبها .

قـــال النائـــب أحمـــد االنصـــاري إن وزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
صرفت مكافأة شـــهر ونصف الشـــهر فقط 
من أصل ثاثة أشـــهر إلداريي ومحفظي 

المراكز القرآنية.
وأضاف األنصاري لـ”الباد” أن من األهمية 
زيادة مخصصات المراكز القرآنية وليس 
نقصانهـــا أو وقفهـــا، مضيفـــا “يتـــم تكريم 
المجزيـــة  الماليـــة  بالمكآفـــات  الاعبيـــن 
بخاف هؤالء، الذين يستحقون التكريم 
بنظرائهـــم  أســـوة  والحفـــاوة،  والتقديـــر 

بدول الجوار ومصر وغيرها”.
وأوضـــح أن مخصصات معلمي التحفيظ 
بحـــدود 80 دينـــارا شـــهريا، باإلضافة لمن 
هم مدرجون بالهيكل الوظيفي )منسقين، 

اداريين، مدرسين أوائل(.
وأشـــار إلى أنـــه تم وقف صـــرف مكآفات 
الحفظـــة والتـــي تبلـــغ 5 دنانيـــر لكل جزء 

يحفظـــه الطالـــب، وبإجمالـــي 150 دينارا 
لحفظ القـــرآن كاماً وعلـــى فترة حفظه، 
مزيدا “عـــاوة على ذلك يمثلون البحرين 
افضل تمثيل في الخارج، ويرفعون أسم 
المملكـــة في المحافـــل الدوليـــة والعربية 

واإلسامية”.
وأردف االنصـــاري “هذا العلم من أشـــرف 
العلـــوم، ونحـــن نتأمل بأن يتـــم دعم هذا 
القطـــاع بشـــكل اكبـــر مـــن قبـــل الـــوزارة، 
وأن  المســـتحق،  بالشـــكل  ينمـــو  وأن 
ينظـــر لطلبـــات المراكز بهذا الشـــأن بصفة 

االستعجال، وأن يزاد مخصصاتها”.
الـــى ذلـــك، انتقد االنصـــاري قـــرار الوزارة 
بمنـــح المراكز القرآنية إجازة طوال شـــهر 
رمضان الفضيل، مؤكدا بأنه شـــهر القرآن، 
ويفترض أن تكون أنشطة المراكز به في 

ذروتها به، وليس العكس.

األنصاري: صرف مخصصات شهر ونصف فقط من متأخرات المراكز القرآنية
إبراهيم النهام

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

من ١ إلى ١٥

من ١ إلى ٣٠ )يوافق شهر رمضان كامال(

من ١٥ إلى ٣٠

من ١ إلى ١٥ )يوافق عشر ذي الحجة وعيد األضحى(

من ١٥ إلى ٣٠

جــــــدول اإلجــــــازات العامــــــة للمراكــــــز والحلقـــــات القرآنيـــــة لسنــــــة ٢٠٢٢



300 دينار مكافــــأة الموظــف المنضبــط في الحكومــــة
“الخدمة”: المقترح يكّبد أعباًء مالية كبرى... “تشريعية النواب”:

تعزيز ثقافة السالمة المهنية لدى المنشآت... “العمل”:

وافقــت لجنــة الشــئون التشــريعية والقانونيــة بمجلــس النــواب علــى االقتــراح بقانــون بإضافــة مــادة جديــدة برقم 
)15( مكــرًرا إلــى قانــون الخدمة المدنية الصادر بالمرســوم بقانون رقم )48( لســنة 2010 والذي يتضمن منح مكافأة 

للموظف المنضبط من الناحية الوظيفية بواقع 300 دينار لكل موظف في الخدمة المدنية.

إلـــى  بقانـــون  االقتـــراح  يهـــدف  كمـــا 
المتمّيـــز  العـــام  الموظـــف  تكريـــم 
والمتفـــوق نظيـــر الجهود التـــي بذلها 
مقارنـــة بأقرانه من الموظفين ســـواء 
مـــن ناحيـــة االنضبـــاط أو اإلنتاجيـــة 
أو اســـتغالل وقت العمـــل على النحو 

األمثـــل، ودعـــم المرفـــق العام بشـــكل 
عام والموظف بشكل خاص بما يعود 
بالفائدة علـــى الدولة والفرد على حٍد 

سواء. 
 من جهته، رأى جهاز الخدمة المدنية 
بقانـــون  االقتـــراح  مـــن  الهـــدف  أن 

متحقـــق تماًمـــا مـــن خـــالل الالئحـــة 
الماليـــة وتعليمـــات الخدمـــة المدنيـــة 
تـــمَّ  حيـــث  2017م،  لعـــام   )6( رقـــم 
تنظيـــم مكافـــأة االنضبـــاط الوظيفي 
التـــي ُتَمنح بنســـب محددة من القوى 
العاملـــة في كل جهة حكومية تقديًرا 

للموظـــف اللتزامـــه بقواعـــد الســـلوك 
الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة 

وبحسب الشروط المحددة لذلك.
واعتبـــر الجهاز أن من شـــأن االقتراح 
لـــدى  صعوبـــات  يَخلـــق  أن  بقانـــون 
تحديـــد  فـــي  الحكوميـــة  الجهـــات 
الميزانيـــة الخاصة بمكافأة االنضباط 
دة  الوظيفـــي، حيـــث إنهـــا غيـــر محـــدَّ
العاملـــة  القـــوى  مـــن  معينـــة  بنســـبة 
ا، مما سيؤدي  حسب المعمول به حاليًّ

إلى تحميل الجهات الحكومية أعباء 
مالية كبرى.

ن االقتراح بقانون إضافة مادة  يتضمَّ
جديـــدة برقم )15( مكـــرًرا إلى قانون 
الخدمـــة المدنيـــة الصـــادر بالمرســـوم 
ن  بقانون رقم )48( لسنة 2010، تتضمَّ
-فـــي صيغتها األصلية- منـــح مكافأة 
ا؛ تقديًرا  االنضبـــاط الوظيفـــي ســـنويًّ
اللتزامـــه بقواعـــد الســـلوك الوظيفي، 

وفق الشروط اآلتية:

1. االلتـــزام بمواعيد وســـاعات العمل 
وعدم التأخر.

الموظـــف  أداء  تقييـــم  يكـــون  أن   .2
الســـنوي متوافًقـــا مـــع تقييـــم األداء 
األداء  إدارة  نظـــام  فـــي  د  المحـــدَّ

الوظيفي الستحقاق المكافأة.
3. عـــدم االنقطاع أو تـــرك العمل بغير 

إذن.
4. عدم حصول الموظف على اإلجازة 

المرضية خالل السنة.

local@albiladpress.com
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محرر الشؤون المحلية

أكــد وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية رئيــس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســوق العمل جميــل حميدان أن حفظ 
وحمايــة ســوق العمــل مــن التأثيــرات الســلبية يعــد مــن أبــرز أولويــات الحكومــة التي تعمــل هيئة تنظيم ســوق 
العمل بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة على تنفيذها بما يســهم في تحقيق رؤية المملكة القائمة على 

االستدامة والعدالة والتنافسية ويحقق االستقرار ويعزز الفرص بسوق العمل.

وأضـــاف حميدان في تصريح خص 
به “البـــالد” أن التصـــدي للعمالة غير 
النظامية يعد أحد الخطوات المهمة 
لتحقيق االستقرار في سوق العمل، 
مشـــيًرا إلـــى أنـــه تنفيـــًذا لتوجيهات 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
هيئـــة  وضعـــت  الـــوزراء،  مجلـــس 
تنظيـــم ســـوق العمـــل خطة شـــاملة 
للحمالت التفتيشـــية بصورة مكثفة 
علـــى مختلـــف األســـواق والمحـــال 
محافظـــات  جميـــع  فـــي  التجاريـــة 

المملكة للتصدي ألي ممارسات غير 
قانونيـــة يمكـــن أن تؤثر على ســـوق 

العمل وتنافسيته.
عـــدد  إجمالـــي  أن  إلـــى  وأشـــار 
متغيـــر  النظاميـــة  غيـــر  العمالـــة 
الظـــروف  مـــن  بمجموعـــة  ويتأثـــر 
االقتصاديـــة الخاصة بســـوق العمل 
وتصفيـــة  إغـــالق  أو  فتـــح  جـــراء 
ســـجالت ومؤسســـات تجاريـــة، إلى 
جانـــب تداعيـــات جائحـــة فيـــروس 
كورونا التي تســـببت في تأثر بعض 
األنشطة التجارية. وينخفض العدد 

بفضـــل جهـــود التفتيـــش والحمالت 
المشتركة مع الجهات الحكومية.

وقـــال” تم تنفيذ أكثـــر من 20 حملة 
منـــذ بدايـــة العـــام الجـــاري )2022( 
شـــملت جميـــع محافظـــات المملكـــة 
الشـــمالية  المحـــرق،  )العاصمـــة، 
والجنوبيـــة(، إلـــى جانـــب اســـتمرار 
قطـــاع الضبـــط القانونـــي فـــي هيئة 
تنظيم سوق العمل بتنفيذ الزيارات 
االعتياديـــة  اليوميـــة  التفتيشـــية 
علـــى المنشـــآت التجاريـــة بمختلف 

القطاعات”.

أســـفرت  “ولقـــد  حميـــدان  وتابـــع 
ضبـــط  عـــن  التفتيشـــية  الحمـــالت 
العديـــد من العمالة المخالفة ألحكام 
قانـــون هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل، 
وقانون اإلقامة في المملكة، واتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة بحقها والتي 
تصـــل إلى االبعـــاد النهائي مـــع المنع 
مـــن العـــودة مجـــدًدا إلـــى المملكـــة، 
إضافـــة لتمكن نظـــام تصريح العمل 
المـــرن مـــن امتصاص نحـــو 25 ألف 
عامـــال مخالفًا أصبحـــوا عمالية غير 
لصاحـــب  تعـــود  ألســـباب  نظاميـــة 

العمل”.
وبين حميدان أن الحكومة الموقرة 
تعمل ضمن الخطة الوطنية لتنظيم 
ســـوق العمل )2021 - 2023( والتي 
تتضمـــن عـــدة مبـــادرات للحـــد مـــن 
العمالة غير النظامية، باإلضافة إلى 

العديد من اإلجراءات والسياســـات 
حيـــث ال يتـــم االعتمـــاد فقـــط علـــى 
وتســـفير  الميدانـــي  التفتيـــش 

المخالفين للتصدي لهذه الظاهرة.
وأضاف” بـــل يتم ربـــط البيانات مع 

عـــدم  الحكوميـــة لضمـــان  الجهـــات 
استفادة العمالة المخالفة أوضاعهم 
المخالفة ومنافسة العمالة الوطنية، 
وكذلـــك تنظيـــم فتـــرات لتصحيـــح 
األوضاع لتلبية احتياجات أصحاب 
العمل من العمالة المحلية الفائضة”.

وواصـــل حميدان” كما أن السياســـة 
تقـــوم  البحريـــن  لمملكـــة  الحاليـــة 
العمالـــة  اســـتقدام  تشـــجيع  علـــى 
األجنبيـــة الماهرة وتقليـــل االعتماد 
الماهـــرة،  غيـــر  العمالـــة  واســـتقدام 
كما تعمل مملكـــة البحرين بالتعاون 
والتنســـيق مـــن بقيـــة دول مجلـــس 
مـــع  الدائـــم  بالتواصـــل  التعـــاون 
حكومـــات البلدان المصـــدرة للعمالة 
لبحـــث معالجة مشـــكلة العمالة غير 

النظامية من الجذور”.

“النظام المرن” تمكن من امتصاص 25 ألف عامل مخالف
أكد تنفيذ “سوق العمل” لخطة شاملة بالتعاون مع الشركاء... حميدان لـ “^”:

وزير العمل والتنمية االجتماعية 

أشاد النائب عمار البناي رئيس لجنة 
النـــواب  بمجلـــس  االنســـان  حقـــوق 
بالجهـــود الـــذي يبذلها وزير شـــؤون 
المبـــارك،  وائـــل  والمـــاء  الكهربـــاء 
والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة الكهرباء 
والماء الشـــيخ نواف بن إبراهيم آل 
خليفة في تقديم الخدمات المبتكرة 
وتقديـــم  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
كافة التســـهيالت النهـــاء المعامالت 

والخدمات في زمن قياسي.
ونوه البناي بخدمة كبار المشتركين 
وذوي الهمـــم التـــي اطلقتهـــا الهيئـــة 
نهايـــة العـــام الماضـــي ومـــا لهـــا مـــن 
أهميـــة فـــي تمكيـــن هـــذه الشـــريحة 
المهمـــة من االســـتفادة مـــن خدمات 

الكهرباء وهي في مساكنها.
وقـــال إن الخدمـــة النوعيـــة والتـــي 

تقـــدم مـــن قبـــل كفـــاءات بحرينيـــة 
اإليجابيـــات  مـــن  العديـــد  وفـــرت 
ورفعـــت مســـتويات جـــودة الخدمة 
يواجهـــون  قـــد  الذيـــن  للمشـــتركين 
صعوبـــات مـــن تقديـــم طلباتهـــم في 

الحكومة اإللكترونية.
وأضـــاف “بنـــاء على مـــا وصلتنا من 

مالحظـــات إيجابيـــة مـــن قبـــل عدد 
مـــن كبـــار المواطنيـــن واالهالي على 
مدى األشـــهر الماضية واســـتفادتهم 
من معظـــم الخدمـــات التـــي تقدمها 
الهيئـــة فـــي منازلهـــم كان لـــه اطيب 
األثر في نفوسهم اوالً نظرًا للطريقة 
الخدمـــة، وانجـــاز  بهـــا  تقـــدم  التـــي 
للتواجـــد  الحاجـــة  دون  أعمالهـــم 
فـــي مراكـــز الخدمة ثانيـــًا”. وأكد ان 
المبـــادرات التطويريـــة تتماشـــى مع 
جهـــود حكومة مملكـــة البحرين في 
االنســـان،  حقـــوق  مجـــاالت  تعزيـــز 
داعيـــًا بقيـــة الوزارات والمؤسســـات 
الحكومية إلى إمكانية تعميم الفكرة 
واالستفادة منها في تقديم خدمات 
وحلول تمكن كبار المواطنين وذوي 
الهمم من الحصول على الخدمة في 

منازلهم بكل سهولة واحترافية.

نوه بجهود الهيئة في تقديم الخدمات باساليب ابتكارية... البناي:

خدمة كبار المشتركين وذوي الهمم تجربة حكومية رائدة تستحق التعميم

عمار البناي

تكثيـــف الوقايـــة لحمايـــة مساكــن العمــال من الحــوادث
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أقامـــت 
“مســـاكن  ورشـــة  االجتماعيـــة 
واإلجـــراءات  الواقـــع  بيـــن  العمـــل 
الوقائيـــة” بمشـــاركة اإلدارة العامـــة 
للدفـــاع المدنـــي، و40 من مشـــرفي 
ومســـؤولي الســـالمة المهنيـــة فـــي 
فـــي  الخـــاص،  القطـــاع  منشـــآت 
إطـــار االهتمام بتطوير مســـتويات 
اشـــتراطات الســـالمة والصحة في 
مســـاكن العمال وزيادة الوعي لدى 
بشـــأن  والعمـــال  العمـــل  أصحـــاب 
اشـــتراطات األمـــن والســـالمة فـــي 
هذه المساكن، إلى جانب تأكيد دور 
العالقـــة  ذات  الحكوميـــة  الجهـــات 
في تعزيز ثقافة الســـالمة والصحة 
المهنية لدى المنشآت، وذلك تكاماًل 

مـــع رؤيـــة وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة نحـــو تعزيـــز ظـــروف 
العمـــل اآلمنـــة والصحيـــة وذلك لما 
لـــه األثر في إنتاجية العمال بشـــكل 

إيجابي.

واستعرض حســـين الحسيني، أبرز 
التحديـــات المرصودة في مســـاكن 
العمل خالل جائحة كورونا وجهود 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
لمواكبـــة هذا التغير بشـــكل إيجابي 

مـــن  كل  بحقـــوق  المســـاس  دون 
العمـــل والعمـــال، منوًهـــا  أصحـــاب 
أهميـــة تحقيـــق الظـــروف المالئمة 
لضمـــان أقصـــى درجـــات الســـالمة 
مســـاكنهم،  فـــي  العمـــال  وحمايـــة 

الفًتـــا إلـــى التعـــاون اإليجابـــي مـــن 
قبـــل أصحاب العمل مع الوزارة في 
هذا الشـــأن، حيث العمل المشـــترك 
الثالثـــة  اإلنتـــاج  أطـــراف  بيـــن 
والجهـــات ذات العالقة، في ســـبيل 

تكثيف الوقايـــة لحماية العمال من 
الحوادث في هذه المساكن.

كما تحـــدث رئيس قســـم التفتيش 
المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة 
الرائد محمد العبـــار، عن “إجراءات 
علـــى  للحصـــول  والســـالمة  األمـــن 
الحريـــق  مـــن  الســـالمة  شـــهادة 
فـــي مســـاكن العمـــال”، فـــي مواقـــع 
العمل ومســـاكن العمـــال، والقنوات 
الرســـمية التـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا 
الحصـــول على هـــذه الخدمات، كما 
اســـتعرض اآلليات المتبعة للتحقق 
من ســـالمة المنشآت والمباني وأثر 
وســـائل الحماية في التحكم والحد 
مـــن مخاطـــر الحريـــق فـــي مواقـــع 

العمل ومساكن العمال.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
في مكتبه، رئيس مجلس إدارة 
جمعيـــة ســـترة الخيرية حســـن 
شبر، وبحضور عدد من أعضاء 

مجلس إدارة الجمعية.
وخالل اللقاء، اطلع شبر الوزير 
علـــى مســـتجدات عمـــل جمعية 
سترة الخيرية، وأبرز إنجازاتها 
خدمـــة ألهالـــي جزيـــرة ســـترة، 
ومســـاهماتها فـــي تعزيـــز العمل 
الخيري واإلنســـاني فـــي مملكة 
بالتعـــاون  وذلـــك  البحريـــن، 
الحكوميـــة  المؤسســـات  مـــع 
كمـــا  العالقـــة،  ذات  والخاصـــة 
تـــم اســـتعراض التحديات التي 
تواجه الجمعية وســـبل تسهيل 
شـــأنها  مـــن  التـــي  اإلجـــراءات 

تعزيز دورها التنموي.

وأشـــاد حميـــدان بالـــدور الـــذي 
تقوم به جمعية سترة الخيرية، 
وما تقدمه من أنشـــطة متنوعة 
في مجاالت خدمية وإنســـانية، 
بما يعود بالخيـــر والمنفعة على 
الوطن والمواطنين، مؤكًدا في 
هذا السياق استمرار دعم وزارة 

االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
األهليـــة،  المنظمـــات  لجهـــود 
وتذليـــل أيـــة عقبـــات تواجههـــا 
وفًقا لألنظمة والقوانين، منوًها 
بدور منظمـــات المجتمع األهلي 
وإســـهاماتها النبيلـــة فـــي دعـــم 
مسيرة التنمية في بلدنا العزيز.

تذليل العقبات أمام المنظمات األهلية

حميدان ملتقيًا مجلس ادارة جمعية سترة الخيرية

ليلى مال اهلل

إبراهيم النهام
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332 اتحاد مالك مسجل... و50 مالحظة بشأنهم
“التنظيم العقاري” تتولى مسؤولية المخالفات المرصودة... “األشغال”:

كشــفت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عن عــدد اتحادات المــاك في مملكة 
البحرين، الذي بلغ 332 اتحادا مسجا حتى بداية العام 2022. 

وأشـــارت الوزارة فـــي ردها على الســـؤال البرلماني 
المقدم من النائب خالد بوعنق إلى عدد المالحظات 
التي تم اســـتالمها مـــن المواطنين بشـــأن اتحادات 
المـــالك والتـــي بلغـــت 50 مالحظـــة فقـــط، بينها 14 
مالحظـــة في 2019، و23 مالحظة في 2020، و12 
مالحظـــة في 2021، ومالحظـــة واحدة خالل العام 

الجاري. 
وذكـــرت أن قانون تنظيم القطاع العقاري رقم )27( 
لسنة 2017 قد تضمن تنظيًما وأحكاًما تختلف في 
معظمهـــا عن تلك التي كانـــت مطابقة قبل صدوره، 

والتـــي جـــرى عليها العـــرف فـــي المجتمـــع العقاري 
البحرينـــي لفترات طويلة من الزمن، وأنه يلزم بذل 
الكثير من الجهد من قبل العاملين بالمؤسســـة على 
تغييـــر ثقافـــة العمـــل بالقطـــاع العقاري بمـــا يتوافق 
الصـــادرة  والقـــرارات  المذكـــور  القانـــون  وأحـــكام 
تنفيـــًذا لـــه، األمـــر الـــذي يحتـــاج الكثير مـــن الوقت 
والمزيد من الجهد حتى تصل إليه، كما أن مؤسسة 
التنظيـــم العقـــاري تعمل جاهدة علـــى القيام بورش 
عمل وحمالت إعالنيـــة وإصدار التعميمات الالزمة 
للتوعية بما يخص هذا الجانب من القطاع العقاري.

وفـــي ردهـــا على إذا مـــا كانت من بيـــن المالحظات 
المســـتلمة مـــا تتعلـــق بتزويـــر أو مخالفـــة للقانـــون، 
بّينـــت الـــوزارة أن قانـــون التنظيـــم العقـــاري أجـــاز 
لمؤسســـة التنظيم العقاري أن تجري تحقيًقا إدارًيا 
من تلقاء نفســـها أو بناء على ما تتلقاه من بالغات 
أو مالحظـــات جديـــة، للتحقق مـــن أي مخالفة، كما 
أن لهـــا أن تجري تحقيًقـــا إذا قامت لها دالئل جدية 
تحملهـــا علـــى االعتقـــاد أن المخالفـــة علـــى وشـــك 
الوقوع، هذا وللمؤسسة أن تتخذ عدًدا من التدابير 

عند ثبوت المخالفة.
وأوضحت أّن المالحظـــات قيد الفحص والتحقيق 
بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية من قبل المؤسســـة، 
منها تكليف بعض الخبراء لفحص األوراق الخاصة 
باالتحـــاد ذات الصلـــة بالمالحظـــة وإعـــداد تقريـــر 

تفصيلي بشأنها.
وأضافت الوزارة: تختلف اإلجراءات التي تتخذها 
المالحظـــات  تجـــاه  العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة 
المســـتلمة، وفتـــرة الـــرد عليهـــا بحســـب طبيعتهـــا 
ونوعيتهـــا وما ورد من تفصيـــالت وما تتضمنه من 
مســـتندات أن مـــن ضمـــن مهـــام مؤسســـة التنظيم 
العقـــاري تلقـــي البالغـــات والمالحظـــات المتعلقـــة 
والوقـــوف  وفحصهـــا  القانـــون  أحـــكام  بمخالفـــة 
على مـــدى جديتها. وبشـــأن إيرادات رســـوم البنية 
التحتية والجهة المعنية بتحصيلها ومكان إيداعها، 
أفـــادت الـــوزارة أن الرســـوم يتم تحصيلهـــا إما عن 
طريـــق اتحـــاد المالك وإما عن طريـــق المطور - في 
حالـــة عـــدم انعقـــاد الجمعيـــة العموميـــة - ذلـــك أن 
التعامل يختلف تبعا لكل حالة على حدة، فبموجب 

نـــص المـــادة رقـــم )٨( مـــن القـــرار رقـــم )١( لســـنة 
٢٠٢٠: “يســـتمر المطور بإدارة العقارات المشـــتركة 
فـــي المشـــاريع التطويريـــة، وتحصيل االشـــتراكات 
الســـنوية بالنسبة للوحدات التي تم تسليمها للمالك 
أو التي تسلم مالكيها إخطارا مسجال بعلم الوصول 
بتســـلم الوحـــدة، وذلـــك إلـــى حيـــن عقـــد الجمعيـــة 
العمومية..”، وبعد انعقـــاد الجمعية العمومية يكون 
تحصيل االشـــتراكات السنوية المقررة على أعضاء 
االتحاد واتخاذ اإلجراءات القانونية لتحصيلها من 
ضمـــن مهـــام االتحاد بموجـــب المادة رقـــم )١٤( من 
القـــرار المذكـــور، وهو ما يســـتلزم أن يقـــوم االتحاد 
بإنشـــاء حساب للتشـــغيل وحســـاب آخر احتياطي 
للعقـــار المشـــترك، وذلـــك لضمان حســـن واســـتمرار 

إدارة وتشغيل وصيانة األجزاء المشتركة.

أوصــت لجنة الشــئون الخارجيــة والدفاع واألمن الوطني في مجلس النــواب بالموافقة على 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )19( لسنة 1976 في شأن األوسمة، 
المرافق للمرســوم رقم )122( لســنة 2021 ويتضمن مشــروع القانون إنشاء وسامين جديدين 
باســم )الوســام الملكــي للشــرطة( و)وســام الخدمــة األمنيــة المميــزة( يضافــان إلى األوســمة 
المنصوص عليها في المادة )1( من المرسوم بقانون رقم )19( لسنة 1976 في شان األوسمة.

 ويهـــدف مشـــروع القانون الـــى تكريم ضباط 
الشـــرطة وضبـــاط الصف وأفراد قـــوات األمن 
العـــام، الذيـــن قدموا أعمـــاالً أمنية اســـتثنائية 
الشـــجاعة والبســـالة، وتكريـــم  أظهـــروا فيهـــا 
الضبـــاط وضباط الصـــف وأفراد قـــوات األمن 
العـــام والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية، 
الذيـــن أمضـــوا في العمل 15 ســـنة على األقل، 

وأدوا أعمالهم بأمانة وإخالص.
 ويتألف مشروع القانون - فضالً عن الديباجة 
– مـــن )3( مـــواد، تناولـــت المادة األولى إنشـــاء 
الملكـــي  )الوســـام  باســـم  جديديـــن  وســـامين 
األمنيـــة  الخدمـــة  )وســـام  واســـم  للشـــرطة( 
المميـــزة( يضافـــان إلـــى األوســـمة المنصـــوص 
عليها في المادة )1( من المرســـوم بقانون رقم 
)19( لســـنة 1976 في شـــأن األوســـمة، ويكون 

العمـــل  )وســـام  بعـــد  التوالـــي  ترتيبهمـــا علـــى 
الوطني(.

بينمـــا تناولـــت المـــادة الثانيـــة إضافـــة مادتين 
جديدتيـــن برقمـــي )6( مكـــررًا )5(، و)6( مكـــررًا 
)6( إلى المرســـوم بقانون رقم )19( لسنة 1976 
في شـــأن األوســـمة، تضمنت المـــادة )6( مكررا 
)5( منـــح الوســـام الملكـــي للشـــرطة للضبـــاط 
وضبـــاط الصـــف وأفـــراد قـــوات األمـــن العـــام 
ممـــن قدمـــوا أعماالً أمنيـــة اســـتثنائية أظهروا 
فيها الشـــجاعة والبســـالة، وتضمنت المادة )6( 
مكررا )6( منح وســـام الخدمة األمنية المميزة 
للضبـــاط وضباط الصـــف وأفراد قـــوات األمن 
العـــام والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية، 
ممن أمضوا في خمس عشرة سنة على األقل، 

وأدوا أعمالهم بأمانة وإخالص.

استحداث وسامين لمنتسبي “الداخلية”
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ا الحبس 3 أشهر و3 آالف دينار للمتنمر إلكترونيًّ
“الداخلية”: الغاية من االقتراح متحققة... “خارجية النواب”:

أوصــت لجنــة الشــئون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي بمجلــس النــواب بالموافقة على 
االقتــراح بقانــون بإضافــة مــادة جديــدة برقــم )371 مكــررًا( إلــى قانــون العقوبــات الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976 

 ويهـــدف االقتراح بقانون إلـــى معاقبة كل من 
يتنمر على الغير بالقول، أو استعراض القوة أو 
الســـيطرة أو اســـتغالل ضعف المجني عليه أو 
لحالة يعتقد أنها تسيء للمجني عليه كالجنس 
البدنيـــة أو الصحيـــة  العـــرق أو األوصـــاف  أو 
أو المســـتوى االجتماعـــي بقصـــد تخويفـــه أو 
الســـخرية أو الحـــط مـــن شـــأنه أو إقصائه من 
محيطه االجتماعي سواء أكان ذلك بالقول أم 

اإلشارة أم عبر رسائل تقنية المعلومات
ـــر بالحبـــس مـــدة ال تزيـــد على  ُيعاقـــب المتنمِّ
ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة 
دينـــار وال تجـــاوز ثالثة آالف دينـــار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين. 
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة 
أشـــهر وبالغرامـــة التـــي ال تقـــل عن ألـــف دينار 
وال تجـــاوز أربعـــة آالف دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتيـــن، إذا وقعت الجريمة من شـــخصين 

أو أكثر.
 ورأت وزارة الداخليـــة أن الغاية من االقتراح 
متحققة علـــى أرض الواقع حيـــث يجرم فعل 
الســـب ورمي الغير على نحو يخدش الشـــرف 
فـــي المادة )365( من قانـــون العقوبات الصادر 
بالمرســـوم بقانـــون رقم )15( لســـنة 1976، كما 
تم تناول ارتكاب جريمة الســـب أو الســـخرية 
عبر وســـائل تقنية المعلومـــات في المادة )23( 
من القانون رقم )60( لسنة 2014 بشأن جرائم 

تقنية المعلومات.
فـــي  الـــواردة  األلفـــاظ  أن  الـــوزارة  وبينـــت   
االقتـــراح جـــاءت فضفاضة وغيـــر دقيقة في 
تحديد األفعال المكونة للركن المادي للجريمة 
التـــي يتعين على األفـــراد تركها، نحـــو )أفعال 

التنمر(.
 كمـــا اقترحـــت المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان إعـــادة صياغة المـــادة ليضـــاف إليها 

تحديـــد األفعـــال المكونـــة للســـلوك اإلجرامي 
لفعـــل التنمـــر، وشـــمول النـــص بأفعـــال التنمـــر 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  بواســـطة  الواقعـــة 
واالتصـــاالت علـــى نحـــو صريـــح، مـــع إجـــراء 
تعديـــالت على القانون رقم )37( لســـنة 2014 
بإصـــدار قانون الطفل، ليشـــتمل علـــى معاقبة 
أفعـــال التنمـــر علـــى فئـــة األطفال، مـــع توفير 
م ســـلوك  التدابير االجتماعية الكفيلة التي ُتقوِّ

الطفل الجاني.
 وبنـــت أن النص المقترح في صياغته الحالية 
قاصر في تحديد الســـلوكيات اإلجرامية التي 
تعـــد مـــن قبيـــل أفعـــال التنمـــر، إذ ال تســـتقيم 
نصوص التجريم والعقاب دون تحديد ماهية 
األفعـــال الجرميـــة المكونـــة للركـــن المادي في 
جريمـــة التنمـــر، كما يجب أن تشـــمل الصياغة 
أفعـــال التنمـــر الواقعـــة بواســـطة تكنولوجيـــا 

المعلومات واالتصاالت على نحو صريح.
كمـــا اقترحـــت إجـــراء تعديـــالت علـــى قانون 
رقـــم )37( لســـنة 2014 بإصـــدار قانون الطفل، 
ليشـــتمل على معاقبـــة أفعال التنمـــر على فئة 
االجتماعيـــة  التدابيـــر  توفيـــر  مـــع  األطفـــال، 

م سلوك الطفل الجاني. الكفيلة التي ُتقوِّ

الماليـــة  الشـــئون  لجنـــة  أوصـــت 
النـــواب  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
بالموافقة على مشـــروع قانون بتعديل 
بعـــض أحكام القانـــون رقم )35( لســـنة 
يهـــدف  الـــذي  حمايـــة  بشـــأن   2012
لمعالجـــة القصور التشـــريعي في شـــأن 
حمايـــة المســـتهلك حيـــال قيـــام بعض 
التجار بحبس الســـلع الضرورية المعدة 
للبيـــع عن التـــداول، ســـواء بإخفائها أو 
عدم طرحها للبيع أو االمتناع عن بيعها 
أو رفع أســـعارها بصورة غيـــر طبيعية، 
العقوبـــة  وتشـــديد  بتجريمهـــا،  وذلـــك 
المقـــررة لذلك، فضال عـــن إضافة حكم 
جديـــد مفاده أن يعاقـــب بذات العقوبة 
كل مـــن حال دون تأديـــة الموظفين أو 
مأموري الضبط القضائي المشـــار إليهم 
فـــي المادة )17( مـــن القانون لوظائفهم 

المنصوص عليها.
وينص القانون على أن يعاقب بالحبس 
مدة ال تقل عن ثالثة أشـــهر وبغرامة ال 
تقـــل عـــن خمســـة آالف دينـــار وال تزيد 
علـــى عشـــرين ألـــف دينـــار، أو بإحـــدى 
هاتين العقوبتين، كل من حبس الســـلع 
الضروريـــة المعـــدة للبيـــع عـــن التداول 
أو  للبيـــع  طرحهـــا  عـــدم  أو  بإخفائهـــا 
االمتنـــاع عـــن بيعهـــا أو رفـــع أســـعارها 

بصورة غير طبيعية.
من جهتها، ارتأت الحكومة إعادة النظر 
في مشـــروع القانـــون، وذلـــك لتحقيق 
الغايـــة المرجـــوة من مشـــروع القانون، 
موضحـــة عـــدم الحاجة لتعديـــل صدر 
المادة )18( في القانون القائم، واإلبقاء 
للمحكمـــة،  التقديريـــة  الســـلطة  علـــى 
واالكتفـــاء بتوقيع عقوبـــة الغرامة، كما 
رات عـــدم الحاجـــة إلضافـــة بند جديد 
برقـــم )5( إلـــى المادة )18( فـــي القانون 

القائـــم، لكونه يعّد تكـــراًرا غير محمود 
للتأثيـــم المنصوص عليه فـــي المادتين 
)18( و)21(، عـــالوة علـــى عدم انضباط 

العبارة المقترح إضافتها.
وطالبـــت الحكومـــة إعـــادة النظـــر فـــي 
القانـــون  فـــي   )20( المـــادة  اســـتبدال 
مـــادة  إفـــراد  هـــو  فاألفضـــل  القائـــم، 
مســـتقلة للفقـــرة المقتـــرح إضافتها لما 
تقتضيـــه حســـن الصياغة التشـــريعية، 

مع اقتراح تعديل على العبارة.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وأيـــدت 
واإلشـــارة  الحكومـــة،  رأي  والســـياحة 
إلـــى أنه من األفضل اإلبقاء على النص 
القائم للمادة )18( في القانون رقم )35( 
لســـنة 2012 بشـــأن حماية المســـتهلك، 
وذلك لعدم تقييد المحكمة بتوقيع حد 
أدنى للحبس فضـــال عن أن ترك إعمال 
الســـلطة التقديرية في تقديـــر العقوبة 

للمحكمة.

الحكومة: لإلبقاء على السلطة التقديرية للمحكمة واالكتفاء بالغرامة

“مالية النواب”: الحبس لمن يحتكر أو يرفع أسعار السلع

رفضـــت لجنـــة المرافق العامـــة والبيئة 
اقتراًحا بقانون بتعديل المادة السادسة 
مـــن المرســـوم بقانـــون رقم )20( لســـنة 
2002 بشـــأن تنظيـــم صيد واســـتغالل 
ن  وحماية الثروة البحرية، والذي يتضمَّ
إلغاء ما يشترطه القانون النافذ، ضمن 
شروط الحصول على رخصة الصيد أو 
الغـــوص، من أال يكون طالـــب الرخصة 
قـــد ســـبق الحكـــم عليـــه فـــي جناية أو 
جنحـــة مخلة بالشـــرف واألمانـــة ما لم 

يرد إليه اعتباره.
ويتضمـــن االقتراح بقانـــون إلى تمكين 
المحكـــوم عليه من العـــودة إلى مصدر 
رزقـــه وعائلتـــه فـــي الصيـــد واالندماج 
بشـــكل أســـرع فـــي المجتمـــع، وتمكين 
قضـــوا  الذيـــن  اآلخريـــن  األشـــخاص 
مـــدة محكوميتهـــم من الحصـــول على 

فـــرص عمل فـــي الصيد البحـــري، ومن 
مبـــررات عرض أّن مهنة الصيد ليســـت 
تتطلـــب  التـــي  العامـــة  الوظائـــف  مـــن 
الحصول علـــى رد االعتبـــار بعد انتهاء 

مدة المحكومية.
األشـــغال  وزارة  أبـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
وشئون البلديات والتخطيط العمراني 
عـــدم توافقهـــا مـــع االقتـــراح بقانـــون؛ 
وذلك لالن المقترح المراد إلغاؤه يتعّلق 
بأحد الشـــروط المهّمة التي تهدف إلى 
تحقيـــق اعتبـــارات األمـــن والمصلحـــة 
العامة، كمـــا إّن المصلحة العامة للدولة 
وأمنها الوطني أســـمى مـــن أّي مصالح 
علـــى  اإلبقـــاء  أّن  وبينـــت  شـــخصية، 
الشـــرط الوارد في البند )ج( يســـهم في 
مكافحـــة الجريمـــة وإصـــالح المجتمع، 
الطبيعيـــة  المـــوارد  اســـتغالل  وحســـن 

للدولة، وحفظها. 

وبـــررت اللجنـــة قرارها بالحفـــاظ على 
وثـــروات  ومقـــدرات  القومـــي  األمـــن 
مملكـــة البحرين، ومخالفة اشـــتراطات 
ممارســـة  رخصـــة  علـــى  الحصـــول 
الصيـــد البحري داخل الميـــاه اإلقليمية 
المـــراد  البنـــد  ان  وذكـــرت  البحرينيـــة، 
إلغـــاؤه، بموجب االقتـــراح بقانون، يعّد 
أحد الشـــروط المهّمة التـــي تهدف إلى 
تحقيـــق اعتبـــارات األمـــن والمصلحـــة 
العامـــة، ومكافحـــة الجرائـــم وردع من 

يفّكر في ارتكابها.
وأفادت الن البند المـــراد إلغاؤه يضمن 
أالّ تكـــون تلـــك الرخصـــة فـــي يـــد مـــن 
ســـبق عليهم الحكم في جرائم جنائية، 
فـــال يحســـنون اســـتغاللها، أو يجعلون 
منهـــا وســـيلة للقيـــام بجرائـــم التهريب 
واالّتجار في السالح، أو المخدرات، أو 

البشر، أو غيرها من الجرائم.

لعدم قيامهم بجرائم االتجار في السالح والبشر...”مرافق النواب”:

ال رخصة صيد للمحكوم في جناية أو جنحة مخلة

أفـــادت وزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
أن الموازنـــة المرصـــودة لمشـــروع 
مركز ألبا االجتماعي بلغت 1.440 
يتـــم  مليـــون دينـــار، متوقعـــة أن 
تسليم المشروع في مايو المقبل.

الســـؤال  علـــى  رًدا  ذلـــك  وجـــاء   
عبـــدهللا  النائـــب  مـــن  المقـــدم 
الدوســـري حـــول بنـــاء مركـــز ألبـــا 

االجتماعي في منطقة البديع. 
لضمـــان  أنـــه  الـــوزارة  وذكـــرت 

إنجـــاز المشـــروع حســـب مـــا هـــو 
مخطط لـــه، وعمال باالشـــتراطات 
التعاقديـــة، تـــم ترســـية مناقصـــة 
تنفيذ المشـــروع علـــى مقاول آخر 
بوقـــت  المشـــروع  بإنجـــاز  تعهـــد 

أسرع وكفاءة أفضل.
علـــى  حرصهـــا  الـــوزارة  وأكـــدت 
المشـــاريع  تنفيـــذ  الوفـــاء بخطـــة 
الحكومية وفـــق الجدول الزمني، 
والقـــدرات  اإلمكانـــات  وبحســـب 

المتاحة.

“األشغال”: تسليم مشروع “ألبا 
االجتماعي” مايو المقبل

بكلفة 1.440 مليون دينار
منح العاملة في “الخاص” ساعتي رعاية مدفوعة لسنتين

خالف لقرار “الشورى” الرافض للقانون... “خدمات النواب”:

خالفا لقرار مجلس الشـــورى وافقت لجنة 
الخدمـــات بمجلـــس النواب على مشـــروع 
قانـــون يمنـــح المـــرأة العاملة فـــي القطاع 
الخـــاص بعـــد انتهـــاء إجـــازة الوضع حتى 
يبلغ طفلها ســـنتين ســـاعَتي رعاية يومية 
مدفوعَتي األجر، بدالً عن التنظيم الحالي 
الـــذي يمنـــح ســـاعتا رضاعـــة حتـــى يبلـــغ 
الطفل 6 أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ 

عامه األول.
مـــن جهتهـــا، رأت الحكومـــة إعـــادة النظـــر 
في مشـــروع القانون باعتبـــار أن التعديل 
المقتـــرح فـــي غيـــر صالـــح إدمـــاج المـــرأة 
في ســـوق العمل، كمـــا ان التنظيم الحالي 
يحقـــق التوازن بين أطـــراف عالقة العمل 
فـــي القطاع الخاص، فضال عن انه ال يخّل 
بمبـــدأ المســـاواة بيـــن العاملة فـــي القطاع 

األهلي والقطاع الحكومي؛ نظًرا الختالف 
المراكـــز القانونيـــة لكلٍّ منهـــا، وكذلك لرّب 

العمل في القطاعين.
مـــن جانبهـــا، رأت وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة إعـــادة النظـــر فـــي المقتـــرح، 
وتعـــذرت الـــوزارة بـــأن التعديـــل المقترح 
سوف يؤدي إلى تحميل أصحاب األعمال 
فـــي القطاع الخـــاص أعبـــاء إضافية رغم 
أن هـــذا القطـــاع يشـــهد بعـــض الصعوبات 

االقتصادية في الوقت الراهن.
وبينـــت الـــوزارة أن إقـــرار هـــذا التعديـــل 
مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى عـــزوف الكثيـــر 
من أصحاب األعمال عن تشـــغيل النســـاء، 
كما ســـيؤدي إلى لجـــوء كثير من أصحاب 
الصغيـــرة  المنشـــآت  بخاصـــة   – األعمـــال 
والمتوســـطة – إلى فصل العامالت لديهم 
بحجـــة زيـــادة أعباء تشـــغيلهن بمـــا يؤّدي 

إلى زيادة نسبة البطالة.

ولفتـــت الـــوزارة إلـــى أنـــه يصعـــب قياس 
القطـــاع  لمنشـــآت  االقتصاديـــة  القـــدرات 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  ســـّيما  الخـــاص، 
منهـــا، مـــع القـــدرات االقتصاديـــة للقطـــاع 
الحكومـــي. في حين أيـــد المجلس األعلى 
للمرأة توجه المقتـــرح، على أن يتم إعادة 
النظر فيه بما يضمن عدم اإلضرار بنســـب 
توظيـــف النســـاء وتقّدمهـــن فـــي مجـــال 

العمل بالقطاع الخاص.
البحريـــن  تجـــارة وصناعـــة  ورأت غرفـــة 
اإلبقـــاء علـــى النـــص الحالـــي باعتبـــار أن 
المقتـــرح ســـيخلق تداعيـــات ســـلبية على 
خســـائر  وســـيكبدهم  األعمـــال  أصحـــاب 
ماليـــة؛ نظـــًرا لزيـــادة فتـــرة الرعايـــة التي 
ســـوف تحصـــل عليهـــا المـــرأة العاملة في 

القطاع الخاص.
وبينـــت أن كثـــرة اإلجـــازات الممنوحة لها 
والمنصـــوص عليها في القانـــون رقم )36( 

لســـنة 2012 بإصـــدار قانـــون العمـــل فـــي 
القطـــاع األهلـــي؛ مما ســـيؤدي إلى إحجام 
أصحـــاب األعمال عن توظيـــف المرأة في 
القطـــاع الخـــاص ويعرقـــل توجهـــات نحو 
سرعة إدماج المرأة في السوق المحلية. 

مـــن جانبهمـــا، أيـــد االتحاد لنقابـــات عمال 
البحريـــن التعديل المقترح، إلســـهامه في 
تقليص الفجوة فـــي حقوق المرأة العاملة 
في القطاعيـــن العام والخـــاص، ولتوافقه 
مـــع التزامـــات المملكة الدوليـــة من خالل 
مصادقتهـــا علـــى اتفاقيـــة العمـــل الدولية 

رقم )111(.
وذكـــر االتحاد النســـائي أن حصول المرأة 
العاملـــة فـــي القطـــاع الخاص علـــى نفس 
مزايـــا األمومـــة التـــي تتمتع بهـــا الموظفة 
فـــي القطاع الحكومي يصب في صالحها، 
ويحـــّل أحـــد أهـــّم الملفـــات التـــي يتبّناها 

االتحاد.

لمن قدموا أعماًل استثنائية وأظهروا فيها الشجاعة



ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

نــقــلــت مــواطــنــة شــكــوى أهــالــي قرية 
تآكال  تــشــهــد  منطقتهم  ــأن  بـ ــاد  ــاب كــرب
الشوارع،  أسفلت  مستوى  على  كبيرا 
فــتــرة  مــنــذ  تــعــانــي  الـــطـــرقـــات  إن  إذ 
مــن حــفــر تــحــول دون الـــوصـــول إلــى 
المنازل، وتسبب ذلك في تضرر بعض 

السيارات.
وبينت أن ثمة خوف على األوالد في 
الــشــارع،  فــي  يلعبون  الــذيــن  المنطقة 
في  صحتهم  تــهــدد  الــحــفــر  هـــذه  وان 
حــال سقطت رجــل أحــد األطــفــال في 

هذه الحفر أثناء الركض واللعب.
أي  يشهد  لــم   423 مجمع  أن  وبينت 

عمليات تطوير منذ فترة، ويعاني من 
أنــه يجب تطوير  إلــى  إهــمــال، مشيرة 
الشوارع بشكل فوري؛ كونها ال تتحمل 
ــًدا مـــن االســـتـــخـــدام وهـــي بــهــذه  ــزيـ مـ

الصورة.
ــــه فـــي فــصــل الــشــتــاء  ــــى أن ولــفــتــت إل
وحين سقوط األمطار تتحول المنطقة 
المياه  وتتجمع  كبيرة  مستنقعات  إلى 
في هذه الحفر، ما يعوق حركة السير.

األشــغــال  وزارة  الــمــواطــنــة  وطــالــبــت 
وإعــادة  لتبديل  بــضــرورة وضــع خطة 
ــة كــربــابــاد  تــهــيــئــة الـــشـــوارع فـــي قــري

عموما وفي مجمع 432 خصوصا.

األمــومــة بيــن الغــالف والمتــنشوارع كرباباد المتهالكة تهدد سالمة األهالي
^احتفــل العالــم مؤخــًرا بيــوم األم الــذي يصادف الحــادي والعشــرين من مارس 
ســنويًا، حيث تضخ المتاجر ومرادفاتها عروضًا ترويجية جاذبة الســتقطاب الزبائن 
فــي هــذا اليــوم الــذي تتحــرك فيــه عجلة االقتصــاد نســبيًا كما هــو الحال فــي األعياد 

والمناسبات األخرى، ولكن هل كل أم تستحق هذا الوسام الرفيع )األمومة(؟!

ال خــالف أن الــرســول )ص( أغــدق على 
عــدة،  مــواضــع  فــي  ربانية  نياشين  األم 
أبي  عن  سالم  بن  هشام  عن  ورد  فكما 
الـــســـالم: )جــاء  الـــصـــادق عليه  عــبــدهللا 
يا رسول  إلى رســول هللا فقال  أحدهم 
ــر؟ فقال ثــالثــًا أمــك ثــم أمك  هللا مــن أب
ثــم أمــك ثــم أبـــاك(، ومــا ورد عنه صلى 
المشهور  الــحــديــث  فــي  وآلـــه  عليه  هللا 
وأيضا  األمــهــات(،  ــدام  أقـ تحت  )الجنة 
عن  الشيعة  وســائــل  مجلد  فــي  ورد  مــا 
في  السالم  عليه  العابدين  زيــن  اإلمــام 
رسالة الحقوق: )وأّما حّق أمك أن تعلم 
أّنها حملتك، حيث ال يحمل أحد أحدًا، 
يطعم  ال  مــا  قلبها  ثمرة  مــن  وأطعمتك 
جوارحها،  بجميع  ووقــتــك  أحـــدًا،  أحــد 

ولم تباِل أن تجوع وتطعمك، وتعطش 
وتضّحي  وتكسوك،  وتــعــرى  وتسقيك، 
ووقتك  ألجلك،  النوم  وتهجر  وتظلك، 
إالّ  تطيق شكرها  ال  وإنــك  والبرد،  الحر 

بعون هللا وتوفيقه(.
بل  فقط،  تنجب  من  ليست  األم  ولكن 
األم هــي الــتــي تــرعــى وتــســهــر وتــربــي، 
ــويــــة في  ــ ــون عــيــالــهــا وبــيــتــهــا أول ــكـ ويـ
ملذات  في  تفكر  التي  األم  أما  حياتها. 
الحياة الشخصية، فهي ال ترقى إلى هذا 
البرج العالي في فهرس القيم اإلنسانية، 
أنانية، ونحن نرى من عالمات  أم  فهي 
ــرة الــتــي تكون  الــحــداثــة انــحــالل األســ
صلحت،  إذا  فهي  الفقري،  عمودها  األم 
فسدت  فــســدت،  وإذا  األســـرة  صلحت 

ــح(، فــنــرى البعض  ــ األســــرة )عــلــى األرجـ
بين  المقاهي  من األمهات يتسكعن في 
الرجال، ويحترفن التدخين من سجائر 
منهن  البعض  وأن  وغيرها،  شيشة  إلى 
برزت  التي  االمتيازات  بعض  استغللن 
ارتفعت  ــك  ــذل ول الــبــحــريــن  مملكة  فــي 

نسبة الطالق وفق رأيي الشخصي.
ــدام األمــهــات  ــ كــمــا أن الــجــنــة تــحــت أقـ

“الصالحات”(  كلمة  نضيف  أن  )ويجب 
ــات  ــهـ ــار تـــحـــت أقـــــــدام األمـ ــ ــن ــ ــك ال ــذلـ كـ
)الطالحات(، فاألم هي تربية، وعليه فإن 
وتعتني  األطــفــال  ترعى  التي  الشغالة 
بهم هي أمهم وقس على ذلك. أما المرأة 
تقضي  وأيـــن  تلبس،  كيف  همها  الــتــي 
وزميالتها  صديقاتها  رأي  وما  إجازتها، 
وقتها  تنفق  والــتــي  خصوصياتها،  فــي 
ــهــات  ــكــافــي ــالـــهـــا فــــي الـــمـــقـــاهـــي وال ومـ
هنالك  إلى  وما  والمجمعات  والشليهات 
لها  من قشور ومظاهر سطحية، فليس 
من األمومة سوى االسم، فاألم هي التي 
الــتــي تحتضن  ــرة، واألم هــي  ُتــلــم األســ
دءوب  سعٌي  هي  واألم  بــدفء،  عيالها 
إلى توفير حياة سعيدة ألطفالها، واألم 
نفس،  ــر  آخـ إلـــى  واألم صــبــر  تــضــحــيــة، 
وتعليم،  وتــربــيــة  وعــفــة  أخـــالق  واألم 
ورحـــم هللا حــافــظ إبــراهــيــم حين قــال: 
أعددت شعبًا  أعددتها  إذا  مدرسة  )األم 
طيب األعراِق(، وفاقد الشيء ال يعطيه.
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ناشد المواطن )ع.ع( وزارة اإلسكان تغيير طلبه اإلسكاني الذي 
يعود إلى العام 2003 من وحدة سكينة إلى قرض شراء وحدة 
راتبه  دمج  يتم  أال  على  زوجته  باسم  وتسجيله  )عقار(  سكنية 
وراتـــب زوجــتــه مــعــا، وذلـــك اللــتــزامــه بــعــدة قـــروض ولــيــس لدي 

القدرة على تحمل قرض آخر خالفا لزوجته.
هذا  على  أجبرته  استثنائية  يعيش ظروفا  الذي  المواطن  وقال 
الخيار “أعيش مع عائلتي في شقة صغيرة وضيقة جدا وتفتقر 
للمناخ الصحي، ولدينا ابن يبلغ من العمر 20 عاما وهو من ذوي 
نستطيع  وال  الحركة  يستطيع  وال  ومقعد  الخاصة  االحتياجات 
انه يعاني تشنجات بين فترة  التنقل به بالكرسي المتحرك، كما 

وأخرى وهذا ما تثبته التقارير الطبية”.
من  أعاني  فأنا  تراجع،  في  اآلن  الصحي  وضعي  أن  “كما  وتابع 
ابني  حمل  نستطيع  وال  الظهر  في  آلالم  باإلضافة  الــدم  ضغط 
حمله،  يسهل  طفال  عاد  ما  فهو  الشقة،  في  للتنقل  عاما   20 ذي 
السكنية  الوحدة  على  الحصول  لحين  االنتظار  مقدرتنا  وعــدم 
الــوزارة للمواطنين، كما أن الوحدة السكنية إذا ما  التي توفرها 
لنا من حيث  الــوزارة ستكون غير مناسبة  تم توفيرها من قبل 
المنطقة والتي ستكون بعيدة من منطقة أهلي، وذلك العتمادنا 
أحيانا كثيرة عليهم، فهم من يساعدوننا في حال االنشغال في 
العمل أو المرض، فأتمنى االستعجال في طلبنا والنظر فيه كحالة 

إنسانية واستثنائية”.

االجتماعي  للسكن  مــزايــا  برنامج  مــن  المستفيدين  مــن  عــدد  طالب 
تمديد فترة إنهاء إجراءات البرنامج الخاصة بهم، وقال المستفيدون 
إنهم حصلوا على استثناء بسبب تجاوزهم العمر المسموح به، إال أن 
ظروف الجائحة حالت دون انتهاء المقاولين في الوقت المتفق عليه 

مع وزارة اإلسكان.
وقالوا “فاجأتنا وزارة اإلسكان بإلغاء استثناء العمر حتى حين االنتهاء 
من البناء واالنتفاع من السكن االجتماعي بحسب بيان رئيس إدارة 
الشؤون القانونية لبنك اإلسكان تطمئن من حصلوا على تمديد 6 أشهر 

قابلة للتجديد إلى أن يتمم المواطن إجراءاته ويستلم المنزل”.
إذ  والتخليص،  التمويل  إجــراءات  في  بالبدء  مؤخًرا  “قمنا  وأضافوا 
لما  ونظرا  انــه  إال  بالكامل،  إلنجازها  وقتا  تأخذ  اإلجـــراءات  هــذه  إن 
شهدته مملكة البحرين في اآلونة األخيرة من تداعيات جائحة كورونا 
والتي أثرت على جميع القطاعات، منها قطاع اإلنشاءات الذي تسبب 
عليها  وقع  التي  السكنية  الوحدة  وتشطيب  إنهاء  أعمال  تأخير  في 
اختيارنا والتي تم االتفاق مع المطور العقاري ودفع مبلغ مقدم مالي”.

وطالب المستفيدون أن “يتم شملهم وإدراجهم ضمن قوائم وزارة  «
اإلسكان لتمديد الفترة حتى يتسنى لنا إنهاء كافة المتطلبات بتمويل 
برنامج مزايا، علًما أنه لم يتبق لهم غير االنتهاء من إجراءات التمويل 

وإجراءات وزارة اإلسكان واستالم المنزل”.

مــواطن ينــاشــد المــوافقــة         
على تغيير طلبه اإلسكــــاني

مستفيدون يطالبون بتمديد 
إجراءات “استثناءات مزايا”

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

مستثمر “المحرق الكبرى” ال يملك رخصة

“تحويشة العمر” بـ 800 مليون دوالر تبخرت في “الهوا”

إيقاف نشاطه بعد سقوط طفل من األلعاب ... الكوهجي:

السيدة المتضررة تناشد إنصافها من المشروع المتعثر

عقب النائب حمد الكوهجي 
عــلــى حــادثــة ســقــوط طفل 
ــاب فــي  ــ ــعـ ــ مــــن إحــــــدى األلـ
حــديــقــة الـــمـــحـــرق الــكــبــرى 
ــغ في  ــال وإصــابــتــه بــجــرح ب
ــقــول إنـــه “بــعــد  ــال ــرأس، ب ــ ــ ال
ــا  ــنـ ــقــضــيــة وردتـ ــعــة ال مــتــاب
إلى  تشير  أولــيــة  معلومات 
الــمــســتــثــمــر  الـــشـــخـــص  أن 
ال يــمــلــك رخـــصـــة تــجــاريــة 
تؤهله  الــشــروط،  مستوفية 
هذه  استخدام  مزاولة  إلــى 
االرتــفــاعــات  ذات  األلـــعـــاب 
يملكه  مـــا  وكـــل  الــشــاهــقــة، 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــرد رخـــــــــص عـ ــ ــجــ ــ مــ
ــة مـــؤتـــمـــرات  ــامــ تــشــمــل إقــ

ومهرجانات”. 
مستثمرا  هــنــاك  أن  وتـــابـــع 
أجــنــبــيــا قــــام بــتــوقــيــع عقد 
محافظ  بلدية  مع  بالتعاون 
ــول اســتــثــمــار  ــ الـــمـــحـــرق حـ
المحرق  حديقة  في  ألعاب 
شاهقة  بارتفاعات  الكبرى 
 15 - 10 أمــتــار  إلـــى   تصل 

مترا.
وأشار أنه بعد طرح الشكوى، 
ــامـــت الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة  قـ
بالتواصل على رأسهم وزير 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة زايـــد 
المساعد  والوكيل  الزياني 
حيث  األشــراف،  عبدالعزيز 
المعني  الفريق  توجيه  تــم 
حيث  المعلومات،  بمتابعة 
هـــنـــاك مــجــمــوعــة  تــبــيــن أن 
من المخلفات، منها مخالفة 
متنزه خليفة وتندرج تحت 

اسم الشخص نفسه.
ــم تــحــريــر  ــ وأضـــــــاف أنـــــه ت

ــم تــوجــيــه  ــفــة، كــمــا تـ مــخــال
بلدية محافظة  إلى  خطاب 
توقيف  يتم  حتى  المحرق؛ 
يــقــوم  أن  إلـــــى  ــاط،  ــشــ ــ ــن ــ ال

بتصحيح وضعه القانوني.
ــه يــجــب عــلــى أي  ــ وبـــيـــن أن
مستثمر أن يراعي عدة أمور 
استثمار  فــي  يفكر  عــنــدمــا 
األمن  منها  المشاريع،  هــذه 
والسالمة عن طريق تواجد 
عــمــال مــؤهــلــيــن، بــاإلضــافــة 
إلى التأمين وتواجد الفريق 

الطبي ألي طارئ.
فــرد  أي  “حـــيـــاة  أن  وأكـــــد 
وخــصــوًصــا األطـــفـــال ليس 
لعبة في أيدي أحد، ويجب 
عــلــى الــمــســتــثــمــريــن اتــخــاذ 
المناسبة  ــراءات  اإلجــ كافة 

أي  بــمــمــارســة  يتعلق  فــيــمــا 
نشاط تجاري يقومون به”. 

ــســيــاق ذاتـــــه، قــال  وفــــي ال
الشاعر  العام لشركة  المدير 
أحمد الحيسوني أن الشركة 
األحــداث  لتنظيم  مرخصة 
ــارض،  ــعــ ــ ــم ــ الـــتـــجـــاريـــة وال
بلدية  التعاقد مع  تم  حيث 
الــمــحــرق إلقــامــة مــهــرجــان 
تـــرفـــيـــهـــي مـــؤقـــت والـــــذي 
ســيــنــطــلــق فــــي تــــاريــــخ 2 
ــاء  ــن ــام، وب ــعــ ــ مـــايـــو لـــهـــذا ال
شركة  مع  التعاقد  تم  عليه 
ترخيص  تمتلك  بحرينية 
الترفيهية  المرافق  تشغيل 
ترفيهي  كمشغل  ومعتمدة 
ــــل الـــــفـــــورمـــــوال 1  ــب مـــــن قــ
ذات  ــعــــوديــــة  ســ وشــــركــــة 

خـــبـــرة وتــمــتــلــك األلـــعـــاب 
الترفيهية وشهادات سالمة 
مرخصة من شركات عالمية 
ــتــامــيــن  بـــاإلضـــافـــة إلـــــى ال
ــحــديــقــة  ــل عـــلـــى ال ــامـ ــشـ الـ

والمرافق. 
الــــنــــظــــام  أن  وأضــــــــــــــاف 
ــاري يــجــيــز لــجــمــيــع  ــجــ ــتــ ــ ال
التعاقد  التجارية  األنشطة 
الــصــفــة  ذات  ــات  ــركـ شـ ــع  مـ
والـــعـــالقـــة الــمــشــتــركــة في 
والتي  الــتــجــاريــة  األنــشــطــة 

الالزمة؛  التراخيص  تمتلك 
لتشغيل األحداث الترفيهية 
ــم والـــمـــحـــالت  ــاعـ ــطـ ــمـ ــالـ كـ
األلعاب  وشركات  التجارية 
ــــشــــركــــات  الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة وال

األمنية.
الـــشـــركـــة  أن  إلـــــى  ــفــــت  ــ ول
تــحــتــفــظ بــحــقــهــا الــقــانــونــي 
فـــي الـــــرد عــلــى جــمــيــع ما 
ــه بـــاإلجـــراءات  يــتــم تـــداولـ

النظامية.

أنفقــت ســيدة حصيلــة عمرها من األموال في ســبيل تأمين مســتقبل ســكني 
ألوالدها بأحد المشاريع السكنية، إال أن تعثر المشروع حال دون ذلك، وألقى 

بها على رصيف االنتظار لمدة أكثر من 16 عامًا.

“البالد”  لـ  السيدة في رسالتها  وقالت 
آالف  استثمرت   2006 العام  في  إنها 
مشروع  في  عمرها  حصيلة  الدنانير 
مستقبل  تأمين  بغية  ويست؛  مارينا 
سكني ألوالدها، إال أن األقدار شاءت 
أن يتوقف المشروع في العام 2010 
األزمــة  بسبب  ــوال  األمـ نقص  بحجة 
الحين  ذلــك  ومــنــذ  العالمية،  المالية 
ــمـــشـــروع مــتــعــثــر،  ــيـــوم والـ وحـــتـــى الـ

وأموالهم دخلت في نفق مظلم.
بمتابعة  المختصة  الجهات  وناشدت 
بإنقاذهم من هذه  المتعثرة  المشاريع 

المرضية  الــحــلــول  وتــوفــيــر  ــورطــة،  ال
هذا  في  الضائعة  أموالهم  الستعادة 

المشروع.
هذه  فيه  استثمرت  الــذي  الــمــشــروع 
العمل  بدأ  العمر  “تحويشة”  المواطنة 
في العام 2007 بقيمة إجمالية تصل 
من  ــان  وكــ دوالر،  مــلــيــون   800 ــى  إلـ
المزمع أن يكون هذا المشروع العقاري 
وهو  البحرين  في  المشاريع  أكبر  من 
ألف   74 من  أكثر  مساحة  على  يمتد 
10 أبراج  متر مربع، ويضم المشروع 
ســكــنــيــة تــضــم فــنــدق خــمــس نــجــوم 

1200 شقة سكنية فاخرة  وأكثر من 
ومــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة مـــن مــرافــق 
ــمــحــالت  ــمــجــمــعــات وال ــتــرفــيــه وال ال
إلى  الرياضية،  واألنشطة  التجارية 
شاطئ  ضمن  للقوارب  مرسى  جانب 

يتمتع بمواصفات عالمية رفيعة.
هذا المشروع كان من المزمع االنتهاء 
تعثره  أن  إال   ،2010 الــعــام  فــي  منه 
ذا  الــمــشــروع  ذلـــك، وألن  دون  حـــال 
مـــواصـــفـــات كــبــيــرة وكــثــيــرة المــعــة، 
العديد  فيه  االستثمار  على  تهافت 
من  الذين  واألجــانــب  المواطنين  من 
حل  إيــجــاد  مــن  اآلن  لــحــد  يتمكنون 
الــمــشــروع  هـــذا  مــع  لمشكلتهم  نــاجــع 

المتعثر.
مالكة  إن  ــشــكــوى  ال صــاحــبــة  ــقــول  ت

بنجاح  له  بالترويج  قامت  المشروع 
ــالل  فــــي عــــــدد مــــن الــــــــدول مــــن خـ
خاصة،  ومكاتب  العقارية  المعارض 
وبادر نحو أكثر من 350 مستثمرا من 
البحرين وخارجها من االستثمار فيه.
ــا اســـتـــثـــمـــرت فــــي هـــذا  ــهـ وبـــيـــنـــت أنـ
من  البحرين  به  تتمتع  لما  المشروع 
طيبة،  وســمــعــة  قــويــة  تحتية  بــنــيــة 

وبيئة خصبة لالستثمار.
ولفتت إلى ثمة ماليين من الدوالرات 
ــيــة هــذا  ــن مـــجـــمـــدة، كــمــا تــجــمــدت أب
في  أمــل  كلها  أنها  مــؤكــًدة  المشروع، 
إيــجــاد حــل لــهــذه الــقــصــة الــتــي طــال 
على  بالصعبة  ليست  ولكنها  أمــلــهــا، 

رجال البحرين.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

علياء الموسوي
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أعلنـــت إســـرائيل، أمـــس الجمعـــة، أنهـــا 
ستستضيف لقاء “تاريخًيا” يومي األحد 
بيـــن وزراء خارجيـــة  واإلثنيـــن يجمـــع 
اإلمـــارات  ودولـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
والمغرب والبحرين؛ بمناسبة زيارة وزير 

الخارجية األميركي، أنطوني بلينكن.
وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في 
بيان “بناء على دعوة من وزير الخارجية 
دبلوماســـية  قمـــة  ســـتعقد  لبيـــد  يائيـــر 
تاريخية يومي األحد واإلثنين المقبلين 

في إسرائيل”.
ونقلـــت وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية عن 
الواليـــات  خارجيـــة  وزراء  أن  البيـــان 

المتحدة واإلمارات والمغرب والبحرين 
ســـيصلون إلى إســـرائيل؛ مـــن أجل عقد 

سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية”.
وفي ســـبتمبر 2020، تـــم توقيع االتفاق 
والبحريـــن  اإلمـــارات  بيـــن  اإلبراهيمـــي 
وإســـرائيل، فـــي خطـــوة أتاحـــت فرصة 
حقيقيـــة لـــدول الشـــرق األوســـط حتى 
تنعـــم بالســـام واالســـتقرار، بعـــد عقود 
طويلـــة من الصراعـــات والتوترات التي 

أثرت على مستقبل شعوبها.
وفي أعقـــاب توقيع المعاهدة، انضم كل 
من الســـودان والمغرب إلى ركب السام 

مع إسرائيل.

إسرائيل تستضيف قمة عربية أميركية استثنائية

موسكو ـ وكاالت

فاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  أكـــد 
هنـــاك  أن  الجمعـــة،  أمـــس  بوتيـــن، 
“محـــاوالت غربية تســـتهدف محو 

الهوية الروسية”.
وقـــال إن البعـــض يحـــاول “تغييـــر 
بشـــأن  التاريخيـــة  الحقائـــق 

االنتصارات الروسية”.
وشـــدد بوتيـــن علـــى أن حكومتـــه 
تحـــاول “حمايـــة الثقافة الروســـية 

والتاريخ الروسي”.
بوتيـــن  تصريحـــات  جـــاءت 
مـــع  االفتراضـــي  اجتماعـــه  خـــال 
مجموعـــة مـــن المثقفيـــن والكتاب 

والمسرحيين الروس.
عـــن  بوتيـــن  وتحـــدث 

“إلغـــاء  محـــاوالت 
روســـيا”، وشـــدد على 

أنها لم تبدأ باألمس.
وأشـــار إلى أنه تم في 

هوليوود، إنتـــاج أفام كثيرة جرى 
المتحـــدة  الواليـــات  وصـــف  فيهـــا 
بالمنتصـــر الوحيد فـــي الحرب ضد 
النازية، وشـــطبت مساهمة الجيش 

األحمر في هذه الحرب.
ونـــوه الرئيـــس أن اليابـــان في يوم 
وناغازاكـــي،  هيروشـــيما  قصـــف 
تلتـــزم الصمـــت المطبـــق بشـــأن من 
ألقى القنابل علـــى مدنها، متجاهلة 
أن الواليـــات المتحـــدة بالذات هي 

من فعلت ذلك.
وشدد بوتين على أن الغرب يحاول 
اليوم شطب وإلغاء روسيا وشعبها 

الذي يبلغ عمره ألف عام.
وفي هذا الســـياق، دعا بوتين 
المجـــال  فـــي  العالميـــن 
الثقافي إلـــى الدفاع عن 
الثقافة الروسية ومنع 

محاوالت تشويهها.

بوتين: محاوالت غربية لمحو الهوية الروسية
واشنطن ـ وكاالت

أكـــد مستشـــار األمـــن القومـــي للبيـــت 
األبيض جيك ســـوليفان، مـــن الطائرة 
الرئاســـية األميركية أمس الجمعة، أن 
الواليات المتحدة “ال تنوي اســـتخدام 
أســـلحة كيمياويـــة تحـــت أي ظـــرف”، 
فـــي  روســـيا  اســـتخدمتها  لـــو  حتـــى 

أوكرانيا.
وجاءت تصريحات سوليفان ردًا على 
اتهامـــات موســـكو لواشـــنطن وكييف 

بالتحضير لهجمات كيمياوية.
وخـــال تبـــادل مـــع الصحافـــة، حـــّذر 
ســـتدفع  موســـكو  أن  مـــن  ســـوليفان 
“ثمنـــًا باهظًا جدًا” في حال اســـتخدام 

إلـــى  مشـــيرا  كيمياويـــة،  أســـلحة 
جـــو  للرئيـــس  تصريحـــات 

بايـــدن الـــذي تعهـــد فـــي 
اليوم الســـابق “برٍد” إذا 
الســـيناريو  هـــذا  حصل 
توضيـــح  دون  مـــن 

“طبيعة” هذا الرد.
في ســـياق آخر قـــال ســـوليفان إن رد 
حلـــف شـــمال األطلســـي “الناتـــو” على 
يتهـــم  التـــي  الســـيبرانية  الهجمـــات 
روســـيا بشـــنها “لـــن يكـــون بالضـــرورة 

عسكريًا”.
تلحـــظ  لـــم  واشـــنطن  أن  أكـــد  كمـــا 
مســـاعدة عســـكرية صينيـــة لروســـيا 
وســـط حربهـــا فـــي أوكرانيـــا، مضيفًا: 

“نراقب الوضع عن كثب”.
وزارة  وكيلـــة  قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 
للشـــؤون  األميركيـــة  الخارجيـــة 
أمـــس  السياســـية فيكتوريـــا نوالنـــد، 
الـــدول  مجموعـــة  إن  الجمعـــة، 
الســـبع لن تدخر جهدا لمحاسبة 
الرئيـــس الروســـي فاديميـــر 
العمليـــة  عـــن  بوتيـــن 
العســـكرية التي تنفذها 

قواته في أوكرانيا.

البيت األبيض: ال خطط الستخدام أسلحة كيميائية
موسكو ـ وكاالت

قال وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
الفـــروف، إن روســـيا توصلـــت إلـــى أن 
القيـــم  وإن  القانـــون،  يخالـــف  الغـــرب 

الغربية المعلنة ال قيمة لها.
وفـــي مؤتمر صحافـــي عقب محادثات 
مـــع رئيـــس أبخازيا أصـــان بزانيا، قال 
الفـــروف “حيـــن نـــرى هـــذه العقوبـــات 
التـــي تجـــاوزت الحـــدود، مـــن الواضح 
بالطبـــع أن كل هـــذه القيم التي بشـــرنا 
بها باســـتمرار زماؤنـــا الغربيون، أعني 
الســـوق،  واقتصـــاد  التعبيـــر،  حريـــة 
وقرينـــة  الخاصـــة،  الملكيـــة  وحرمـــة 

البراءة، كل هذه القيم ال قيمة لها”.
كمـــا أعلن وزيـــر الخارجية الروســـي، 

موضـــوع  أن  الجمعـــة،  أمـــس 
البيولوجيـــة  المختبـــرات 

األميركيـــة فـــي أوكرانيا 
موضوعـــا  ســـيصبح 
فـــي  باســـتمرار”  “يفتـــح 

األمـــم المتحدة مـــن الجانب الروســـي، 
عـــدم  إلـــى  الوقـــت  ذات  فـــي  مشـــيرا 
اقتناعه باأللعاب التي يلعبها الغرب بما 

يسمى بسياسة العقوبات.
وأضاف الفـــروف “الغالبية العظمى من 
دول العالـــم لـــم ولـــن تنضـــم “للعقوبات 
ضد روســـيا”، أنـــا مقتنع باأللعـــاب التي 
بسياســـة  يســـمى  بمـــا  الغـــرب  يلعبهـــا 

العقوبات”.
وتابـــع “الغالبيـــة العظمـــى مـــن البلـــدان 
فـــي العالـــم مهتمـــة بتطويـــر التعـــاون 
أســـاس  علـــى  الـــدول  بيـــن  المتكافـــئ 
المبادئ األساسية المنصوص عليها في 
ميثـــاق األمـــم المتحـــدة، أوالً وقبل 
كل شـــيء، مبـــدأ المســـاواة فـــي 
الســـيادة بين الـــدول، والغرب 
يـــدوس عليه بأوقح الطرق 
علـــى  تفوقـــه  ويفـــرض 

الجميع”.

الفروف: القيم الغربية المعلنة ال قيمة لها

عقوبات أميركية جديدة 
تتعلق بميانمار

أمس  األميركية،  الخزانة  وزارة  قالت 
المتحدة ستفرض  الواليات  إن  الجمعة، 

عقوبات جديدة تتعلق بميانمار.
وأشارت في بيان لها إنها حددت 5 أفراد 
و5 كيانات من ميانمار، بما في ذلك فرقة 

المشاة الخفيفة 66.
الجديدة  األمــيــركــيــة  الــعــقــوبــات  وتــأتــي 
إدارة  إعــان  من  أيــام  بعد  ميانمار  على 
الرئيس األميركي، جو بايدن، رسميا أن 
“إبادة جماعية”  كانوا ضحايا  الروهينغا 

ارتكبها الجيش البورمي.

بايدن: سنعمل مع أوروبا على نزع قدرات بوتين وضمان أمن الطاقة

الجيش الروسي يدمر أكبر قواعد إمدادات الوقود بأوكرانيا
أعلنـــت وزارة الدفـــاع الروســـية، أمس 
الجمعـــة، أن القوات دمـــرت أكبر موقع 
لتخزيـــن الوقـــود للجيـــش األوكرانـــي، 
الـــذي يقـــع خـــارج كييـــف، وذلـــك فـــي 

هجوم صاروخي.
وقـــال المتحدث باســـم الـــوزارة إيغور 
صحفيـــة،  إفـــادة  فـــي  كوناشـــينكوف 
الخميـــس  مســـاء  وقعـــت  الضربـــة  إن 
باســـتخدام صواريـــخ “كاليبـــر” أطلقت 

من البحر.
وأضاف كوناشـــينكوف أن المســـتودع 
كان يستخدم إلمداد القوات األوكرانية 

في وسط الباد.
الطـــوارئ  حـــاالت  وزارة  وأكـــدت 
حـــدوث  الجمعـــة،  أمـــس  األوكرانيـــة، 
موقـــع  علـــى  الخميـــس  يـــوم  قصـــف 
كالينيفكا لتخزين الوقود، على مسافة 

40 كيلومترا جنوب غرب كييف.
ولـــم تكشـــف الـــوزارة أي تفاصيـــل عن 

أهمية هذا الموقع بالنسبة للجيش.
يوجـــد  “ال  نفســـه:  المصـــدر  وأضـــاف 

تهديد بانتشار حريق خارج المخزن”.

خسائر الجيش الروسي

أعلـــن الجيش الروســـي، أمـــس ، أرقاما 
فـــي  قتلـــوا  الذيـــن  بجنـــوده  تتعلـــق 
العمليات العســـكرية الدائـــرة بأوكرانيا 

منذ 24 فبراير الماضي.
وأقّر الجيش الروسي بمقتل 1351 من 
جنوده، متهما الـــدول الغربية باقتراف 

“خطأ” عند تسليمها أسلحة لكييف.
األركان  هيئـــة  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
مؤتمـــر  خـــال  رودســـكوي  ســـيرغي 
العســـكرية  العمليـــة  “خـــال  صحفـــي: 
الخاصـــة، قتـــل 1351 جنديـــا وأصيب 
3825 آخـــرون”، حســـبما نقلت “فرانس 

برس”.
وبحسب مدير المركز الوطني الروسي 
إلدارة الدفـــاع ميخايـــل ميزينتســـيف، 
 419.736 روســـيا  اســـتقبلت  فقـــد 
الجئـــا مـــن أوكرانيا منذ بدايـــة العملية 

العســـكرية. ونقلـــت وكالـــة إنترفاكـــس 
الدفـــاع  وزارة  عـــن  لألنبـــاء  الروســـية 
إن  الجمعـــة  أمـــس  قولهمـــا  والجيـــش 
روســـيا ســـتركز على “التحرير” الكامل 
لمنطقة دونباس األوكرانية وال تستبعد 
األوكرانيـــة  المـــدن  اقتحـــام  احتمـــال 

المحاصرة.
روســـيا  بـــأن  الدفـــاع  وزارة  وأفـــادت 
تـــدرس خيارين لما تصفـــه بأنه “عملية 
خاصـــة” فـــي أوكرانيا، أحدهمـــا يتعلق 
االنفصاليتيـــن  بالجمهوريتيـــن  فقـــط 
المعلنتين من جانب واحد في دونباس 
واآلخـــر فـــي جميـــع أراضـــي أوكرانيـــا، 

حسبما أفادت وكالة إنترفاكس.
أنهـــا  الدفـــاع  وزارة  أكـــدت  كذلـــك 
ستتعامل فورا مع أي محاوالت إلغاق 
المجال الجوي ألوكرانيا، وبأن الجيش 
الروســـي ال يســـتبعد إمكانيـــة اقتحـــام 
المـــدن األوكرانيـــة المحاصـــرة، وفقمـــا 

نقلت “رويترز”.

لن ندفع ثمن الحرب

رفضـــت المجـــر، أمـــس الجمعـــة، طلبـــا 
فولوديميـــر  األوكرانـــي  الرئيـــس  مـــن 
زيلينســـكي لتزويد أوكرانيا باألسلحة، 

ودعـــم العقوبـــات علـــى قطـــاع الطاقة 
الروســـي. وقال رئيس الوزراء المجري 
فيكتـــور أوربان في مقطع مصور نشـــر 
االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
إن طلبـــات زيلينســـكي “تتعـــارض مـــع 
مصالـــح المجـــر”، وأن العقوبـــات علـــى 
الروســـي “ســـتعني أن  الطاقـــة  قطـــاع 
االقتصاد المجري ســـيتباطأ ثم يتوقف 

في غضون لحظات”.
وجـــاء الرفض المجـــري بعد أن خاطب 
اجتماعـــا  الخميـــس  يـــوم  زيلينســـكي 
لزعماء االتحاد األوروبي في بروكسل، 
التحديـــد  علـــى وجـــه  موجهـــا كامـــه 
ألوربان، الذي تعتبر باده أقرب حليف 
للرئيـــس الروســـي فاديميـــر بوتن في 

االتحاد األوروبي.
وقـــال أوربـــان إن 85 بالمئـــة مـــن الغاز 
المجـــري وأكثر من 60 بالمئة من نفطها 
يأتـــي مـــن روســـيا، وأن منع صـــادرات 
الطاقـــة الروســـية ســـيجبر المجرييـــن 

على “دفع ثمن الحرب”.

نزع قدرات بوتين

قال الرئيس األميركي جو بايدن، أمس 
الجمعة، إن الخطوات التي ســـتتخذها 

بـــاده مـــع االتحـــاد األوروبـــي ســـتقلل 
االعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وأعلنـــت الواليـــات المتحـــدة واالتحاد 
األوروبي، أمس، تشـــكيل “فريق عمل”؛ 
بهـــدف الحد مـــن اعتمـــاد أوروبـــا على 
الوقود األحفوري الروسي في مواجهة 

حرب موسكو على أوكرانيا.
مـــن  المتحـــدة  الواليـــات  وســـتحاول 
كشـــفها  التـــي  المبـــادرة  هـــذه  خـــال 
الرئيـــس األميركي جو بايدن ورئيســـة 
المفوضيـــة األوروبيـــة أورســـوال فـــون 
دير الين، المساعدة في إمداد أوروبا بـ 
15 مليار متـــر مكعب إضافية من الغاز 

الطبيعي المسال هذا العام.
وقال بايدن: “ســـنعمل مـــع أوروبا على 
نـــزع قدرات بوتيـــن، كما ســـنعمل على 

خطوات لضمان أمن الطاقة”.
كان بايـــدن قـــد أعلـــن الخميـــس، أنـــه 
سيكون هناك رد إذا استخدمت روسيا 

األسلحة الكيمياوية في أوكرانيا.
وأوضح الرئيس األميركي أن واشنطن 
إضافيـــة  دوالر  مليـــاري  ســـتخصص 

لمساعدة أوكرانيا.

عواصم ـ وكاالت

مقتل 1081 مدنيا وإصابة 1707 منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا 

عمان ـ وكاالت

عبـــدهللا  الملـــك  األردنـــي  العاهـــل  عقـــد 
الثانـــي، أمـــس الجمعـــة، لقـــاء رباعًيا ضم 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان والرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
العراقـــي  الـــوزراء  ورئيـــس  السيســـي 
مصطفـــى الكاظمـــي فـــي العقبـــة جنـــوب 
ســـبل تطويـــر  اللقـــاء  وتنـــاول  المملكـــة، 

العاقات األخوية بين الدول الشقيقة.
أن  الرســـمية  “المملكـــة”  قنـــاة  وذكـــرت 
العاهـــل األردني عقد أمـــس الجمعة “لقاء 
تشـــاورًيا” مـــع محمد بن زايد والسيســـي 
والكاظمـــي فـــي العقبـــة )325 كلم جنوب 

عمان( على البحر األحمر.
ويأتـــي اللقـــاء قبيـــل جولة يبدأهـــا اليوم 
الســـبت وزير الخارجية األميركي أنتوني 
بلينكـــن فـــي المنطقة وتشـــمل إســـرائيل 

والضفة الغربية والمغرب والجزائر.
مـــن جهته، قال المكتب اإلعامي لرئيس 
الكاظمـــي  مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء 
في بيـــان، إن الكاظمي بحـــث في العقبة 

مـــع العاهـــل األردنـــي والرئيـــس المصري 
وولـــي عهد أبوظبي تعزيـــز العمل العربي 

المشترك في مختلف المجاالت.
وأضاف البيان أن اللقاء ناقش التخفيف 
من آثـــار األزمة االقتصاديـــة في قطاعي 
بحـــث  كمـــا  والطاقـــة،  الغذائـــي  األمـــن 
التعـــاون  وتوســـيع  العالـــي  التنســـيق 
االقتصادي وزيـــادة التبادل التجاري “بما 
يحقـــق مصالـــح الشـــعوب الشـــقيقة فـــي 

االزدهار والتنمية”.
األزمـــات  إلـــى  تطـــرق  اللقـــاء  أن  وذكـــر 
الدوليـــة واإلقليميـــة وتعزيـــز الجهود في 
وضـــع الحلـــول لها من أجل أمـــن المنطقة 

واستقرارها.
كمـــا يأتي بعد أيام قليلة على لقاء ثاثي 
جمع السيسي ومحمد بن زايد مع رئيس 
الـــوزراء اإلســـرائيلي نفتالـــي بينيـــت في 

شرم الشيخ.

يجمع العاهل األردني ومحمد بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة

لقاء عربي رباعي يبحث العالقات ومستجدات األوضاع

العاهل األردني استضاف اللقاء الرباعي

الرياض ـ وكاالت

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية الســـعودية، 
أمس الجمعة، أنه تمكن من اعتراض وتدمير 9 مسيرات 
مفخخـــة “تعمـــدت اســـتهداف األعيان المدنيـــة ومصادر 

الطاقة”.
كمـــا أعلـــن عـــن “اعتـــراض وتدميـــر 3 طائـــرات مســـيرة 
مفخخـــة أطلقـــت باتجـــاه المملكـــة”، مؤكدا “أننـــا أحبطنا 
كافة المحاوالت العدائية الســـتهداف المنطقة الجنوبية 

والوسطى والشرقية”.
وأشـــار التحالـــف إلى أن “المحـــاوالت الحوثيـــة العدائية 
تصعيد خطير يســـتهدف أمن الطاقـــة وعصب االقتصاد 

العالمي”.
وحـــذر التحالـــف العربـــي مـــن محاولة ميليشـــيا الحوثي 
اإلرهابية إفشـــال المشـــاورات المقررة 29 مارس الجاري 
في العاصمة الســـعودية الرياض بين أطراف الصراع في 

اليمن.
يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باســـم قيادة تحالف دعم 
الشـــرعية فـــي اليمـــن العميـــد الركـــن تركـــي المالكي، في 
بيان أمس الجمعة، باســـتمرار األعمال العدائية الحوثية، 
مؤكـــدا أن الميليشـــيا تواصـــل تهديـــد األمـــن اإلقليمـــي 
والدولي. وشـــدد علـــى دعمه الموقـــف الخليجي إلنجاح 

مشـــاورات الريـــاض على الرغم مـــن محاولـــة الحوثيين 
إفشالها.

وأفاد المالكي بأن المحاوالت العدائية تعمدت استهداف 
أعيـــان مدنيـــة ومنشـــآت للطاقة، وبأن اســـتمرار األعمال 

العدائية الحوثية يهدد األمن اإلقليمي والدولي.
وشدد المالكي على أن التحالف يدعم الموقف الخليجي 
والدولـــي إلنجـــاح المشـــاورات اليمنيـــة، فـــي حيـــن أن 

الحوثيين يسعون إلفشالها.

اعتراض وتدمير 9 مسيرات حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

التحالف يصد هجوما على “عصب االقتصاد العالمي”

العميد الركن تركي المالكي

واشنطن - سبوتنيك
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صرف األدوية يتم شهريا خالل فترة العالج
“الصحة” ردا على شكوى مواطنة:

األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  إدارة  عقبت 
إحـــدى  ــكـــوى  شـ عــلــى  الــصــحــة  وزارة  فـــي 
التواصل  وسائل  في  والمنشورة  المواطنات 
تنتهي  االجتماعي بشأن صرف دواء البنتها 
فترة  مــن  أقــصــر  فــتــرة  فــي  مـــدة صالحيته 
بشكل  ــة  ــ األدوي صالحية  إن  قائلة  ــعــالج،  ال
عامة سارية حتى نهاية الشهر المكتوب على 
الشركة  عــدم تحديد  الـــدواء في حــال  علبة 
المصنعة للدواء ليوم االنتهاء بشكل صريح.

ــة يكون بشكل  وأوضــحــت أن صــرف األدويـ
شهري، فاذا امتدت فترة العالج لثالثة أشهر، 
كما هو الحال عند ابنة المواطنة سالفة الذكر، 

يصرف الدواء شهريا خالل المدة العالجية.
إلــى أن صالحية األدويـــة تحددها  وأشـــارت 
األدويــة  وثبات  فعالية  أســاس  على  الشركة 
لحين انتهائها، وتلتزم مراكز الرعاية الصحية 
الــواردة في وثائق  التوصيات  باتباع  األولية 

ــبــروتــوكــوالت  وال دولـــًيـــا  المنسقة  الــتــوجــيــه 
المعتمدة عالميًا لصرف األدوية.

وتــابــعــت “تــحــرص مــراكــز الــرعــايــة الصحية 
التعاميم  بكل  وااللتزام  متابعة  على  األولية 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  عن  الــصــادرة 
الــصــحــيــة والــمــتــعــلــقــة بسحب  والـــخـــدمـــات 
فـــي حــــال وجـــــود طـــــارئ يتعلق  األدويـــــــة 

بسالمتها وسالمة متلقيها”.
وأكـــــــدت حـــرصـــهـــا عـــلـــى تـــقـــديـــم خـــدمـــات 
سالمة  وضــمــان  عالية،  جــودة  ذات  صحية 
جــمــيــع الــمــســتــفــيــديــن مـــن خــدمــاتــهــا. وفــي 
الــرعــايــة الصحية  الــصــدد، تنوه مــراكــز  هــذا 
التابعة  المراكز  إدارات  جميع  بــأن  األولــيــة 
للرعاية الصحية األولية جاهزة الستقبال أي 
المتعاملين  جمهور  من  شكوى  أو  استفسار 
ولن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم؛ من أجل 

تحقيق تطلعاتهم.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

ــثــروة  أعــلــن وكــيــل الـــزراعـــة وال
البحرية بوزارة األشغال وشؤون 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
حظر  بدء  عن  الحواج  إبراهيم 
بيع سرطان  أو  تــداول  أو  صيد 
 15 من  اعتبارًا  )القبقب(،  البحر 
مايو   15 ولغاية   ،2022 مــارس 
رقم  للقرار  تنفيذًا  وذلك   ،2022
الحظر  بشأن   2016 لسنة   )52(
ــر األشــغــال  الـــذي صــدر عــن وزيـ
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون 

العمراني عصام خلف.
ــقــرار يأتي  ال وقـــال الــحــواج إن 
حرصًا على وقف عمليات الصيد 
ــن أجــل  ــي فـــتـــرة الــتــكــاثــر؛ مـ فـ
البحرية  ــثــروة  ال على  الــحــفــاظ 
المياه  في  البيولوجي  والتنوع 

اإلقليمية لمملكة البحرين.
ــرقــابــة  ــرق ال ــى أن فــ ــ ــار إل ــ وأشــ

ــة لـــلـــوكـــالـــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــة الـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
المعنية  الجهات  مع  وبالتعاون 
لمنع  الــرصــد؛  عمليات  ستباشر 
لهذا  مخالفات  أو  تجاوزات  أية 
القرار، معبرًا عن أمله في تعاون 
بالقرار حفاظًا  الجميع وااللتزام 
ــثـــروة الــبــحــريــة  عــلــى حــمــايــة الـ

بمملكة البحرين.

حظر صيد القبقب يدخل حيز التنفيذ

إبراهيم الحواج
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PARIS TOWER CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33167461  or  hu951122@gmail.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

LADUREE BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17600696  or  LADUREE.BH@GMAIL.COM 

Joseph Gallagher Limited- foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211188  or  LAYLAK.HAJI@JOSEPHGALLAGHER.CO.UK 

Mohad immam coustrucion 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33263042  or  WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

EASY LIFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 35582922  or  H2222158@GMAIL.COM 

LOGIC POWER SECURITY SYSTEMS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HALFARDAN1010@GMAIL.COM 

Mohad immam coustrucion 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33263042  or  WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

Joseph Gallagher Limited- foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211188  or  LAYLAK.HAJI@JOSEPHGALLAGHER.CO.UK 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvip911@gmail.com 

PROPERTY HUB INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34359072  or  FKHAMCHANE@GMAIL.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77177771  or  abdullarashidaljalahma@yahoo.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

GADOON DEWEL SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33150395  or  KHANBHAI37756544@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

Joseph Gallagher Limited- foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211188  or  LAYLAK.HAJI@JOSEPHGALLAGHER.CO.UK 

BAHRAIN FINANCING COMAPNY 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17228888  or  TAHER.HUSSAIN@BFC.COM.BH 

Shahraban Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39833848  or  MOHSIN.LAYLA@GMAIL.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

ABUL 4 COLDSTORS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39302039  or  salahabul18@gmail.com 

Ahmad Al Kilani For Textiles & Furniture Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36770607  or  MALKLFAN@YAHOO.COM 

FLAG PIRATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 32122226  or  pirateshipservice@gmail.com 

Joseph Gallagher Limited- foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211188  or  LAYLAK.HAJI@JOSEPHGALLAGHER.CO.UK 

Bayan phone accessories 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33222070  or  ALMOTAWA_86@HOTMAIL.COM 

City mart supermarket and general trading w.l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256844  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

Beautiful House Interior Decor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34306061  or  WAQAR9792@GMAIL.COM 

JABEL ALI  Trade 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32133133  or  saalmishal@gmail.com 

ALAALI & ALSAYED TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17701020  or  sm@ast-bh.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

THE VERMINATOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 38800485  or  INFO@VERMINATORBH.COM 

RABEEH HAMAD TOWN PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600732  or  NISARASHRAF@YMAIL.COM 

Joseph Gallagher Limited- foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211188  or  LAYLAK.HAJI@JOSEPHGALLAGHER.CO.UK 

ALAALI & ALSAYED TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701020  or  sm@ast-bh.com 

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

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33348546  or  yaqoobi@hotmail.com 

SOHAR INDUSTRIAL MAINTENCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36292224  or  SAYED.ABDULLA@YAHOO.COM 

Morgan Pharmacy Co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39539598  or  MFAROUK1975CO@GMAIL.COM 

GULF CORPORATION FOR TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  HEAD/CHIEF FINANCIAL AFFAIRS 

 suitably qualified applicants can contact
 17239393  or  HR.GCT@GCTBAHRAIN.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

ELITE RESORT AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Joseph Gallagher Limited- foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211188  or  LAYLAK.HAJI@JOSEPHGALLAGHER.CO.UK 

PIERRE HAYAT SALON & SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39249000  or  PIERREO82@HOTMAIL.COM 

ALBUSTANY WAREHOUSING & COLDING CENTRE Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270946  or  MASHAEL.ALMUTAWA@AL-BUSTANI.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 

GULF MEDICAL AND DIABETES CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17239199  or  taiba.alkhenaizi@gulfmdc.com 

8555 CLEAANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

Golden Maxstar Uniform W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38267447  or  FAIZINC@YAHOO.CO.IN 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MOON CHAISER FLOATING STRUCTURES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36428158  or  VISTAWORLDBH@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Almaraya Decor Material Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211862  or  ZAHRA@ALMARAYADECOR.COM 

ALRAOOF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39664685  or  BUHAJAR06@HOTMAIL.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 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

FREE STYLE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36855004  or  hussain6aloraibi@gmail.com 

MIDDLE EAST CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.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 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39904366  or  hanafico@batelco.com.bh 

AL BIDAA SWORD AND DAGGER 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 17342474  or  SHAKER@DEPAJ.COM 

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT(TRI-STAR & BOEING) 
 suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

ALDORWAZAH FOTO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39699374 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39444923  or  bigbossvip911@gmail.com

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

JALAL OPTICIAN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39897188  or  SALES@JALALOPTICIAN.COM 

NAMA INTERNATIONAL REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact
 17221173  or  zaniab.zuhair@kooheji.com 

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

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT(TRI-STAR & BOEING) 
 suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

ALNAIZK CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 66673333  or  ALNAIZAKCARGO@HOTMAIL.COM 

3LINES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33934413  or  sadeq.hasan@gnj-group.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

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

  HEAD OF DIVISION 
 suitably qualified applicants can contact
 33308699  or  jasim.abdulla@afs.com.bh 

Ameco general trading w l l 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280352  or  eyadmatar@gmail.com 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Life shin construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32025069  or  HAMEED912@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17749616  or  ajlan.almannai@gmail.com 

ABBAS JUMA MULLA ABDULLA   ALI (147150) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33311801  or  JUMA36664@GMAIL.COM 

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

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17358100  or  ashraf.nour@yokogawa.com 

Art Vision for Building Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77127760  or  ISAMAHDI.BH@GMAIL.COM 

NATIONAL PRINTING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39909903  or  SALAH@NATIONAL.COM.BH 

ALRAYYAN GATE  AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36665448  or  ALSHAIKH619@YAHOO.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

MANAMA CENTER CAFETERIA BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34343495  or  ABDULLAH33821112@GMAIL.COM 

FAMILY NEEDS MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717717  or  MD@MHCWLL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Air cool contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 37774175  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.COM 

ALI ABDULLA ALI MALALLA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

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

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

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

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

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.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 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

Vamos Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39868706  or  JAWAD_DAWOD@HOTMAIL.COM 

PAPILLON Restaurant CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17243953  or  EALFARIS@GMAIL.COM 

BLACK FOX GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 39166611  or  JEHAD3916@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  HOSPITAL ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

REAL TEASTE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

CONTRIVER FOR OFFICES MANAGEMENT Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 77082789  or  CONTRIVER.ALI@GMAIL.COM 

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

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 38208200  or  SHAHADAT051986@GMAIL.COM 

ADVANCED FOOD COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33111167  or  AHMADP2080@GMAIL.COM 

MOO AND SOO CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35931699  or  MS.MANAGEMENTSPC@GMAIL.COM 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

Tails Veterinary Centre W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MEDICAL, DENTISTRY&VETERINARY) 
 suitably qualified applicants can contact

 77113332  or  NAJAT.TARRADAH@GMAIL.COM 

GULF SUITES HOTEL- AMWAJ 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17816070  or  hr@gulfsuiteshotel.com 

AQEEL ABDULLA KHAMIS SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17877556  or  aqeelabdullaest@mail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666737  or  khalid@tbsgcc.com 

MADO  CAFE AND RESTAURANT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

WOODPECKER JOINERY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39636261  or  askar9@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

AMREEN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39336677  or  ashrafrana029@gmail.com 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66709023  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

WOODPECKER JOINERY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39636261  or  askar9@gmail.com 

AL DIMIYATI PASTRY AND SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39806922  or  HAGAG.HAMAM@YAHOO.COM 

SPARKLING CLEANING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344460  or  BILAL@SHAHICO.NET 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Mister brown bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 34161677  or  ZAMZAMMAKI.ALBONI@YAHOO.COM 

25 AYAR BUILDING CONTRACTING AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33029299  or  YOUSIF@ALASHIQA.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

Capstone City Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008905  or  CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM 

ADVANCED FOOD COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33111167  or  AHMADP2080@GMAIL.COM 

PUNJABI TADKA RESTAURANT AND GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  NOREENYASIN@YMAIL.COM 

HADDOTA MASREYA FOR POPULAR FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 34431979  or  JENANALJUFFAIRI@ICLOUD.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

Arrive Media And Accounting Solutions Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36472423  or  SAJESHC2005@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  INTERLOOPBH@GMAIL.COM 

ALALA BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332561  or  ALAA.ALJUFFAIRI118@GMAIL.COM 

HOPE STONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66606040  or  emil6694@gmail.com 

AMIT JEWELLERY Company Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39652978  or  aghaghada5@gmail.com 

AL BASIT ELECTRONICS CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRER(ELECTRONIC EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33629071  or  HUMAN.RESOURCES@BINRAJAB.CO 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  HOSPITAL ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

CELL CARE  ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 34362538  or  NOORU.AJ@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

Fine Dot General Trading Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17555512  or  ALRABEA42@HOTMAIL.COM 

GAD INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRANSLATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39749818  or  GALDOSSARI@GAD-INTL.COM 

CEVIRME SHAWARMA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33389159  or  ALMAJEDSAEED65@GMAIL.COM 

AL FATAH OF BRICKS AND CONCRETE CAST FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37270270  or  ISSA.THALJI@HOTMAIL.COM 

Texas Chicken
has a vacancy for the occupation of

WAITER 
suitably qualified applicants can contact

33629071  or  HUMAN.RESOURCES@BINRAJAB.CO

MH MAGIX FOR MARKETING AND ADVERTISING W.L.L
has a vacancy for the occupation of

CLEANER 
suitably qualified applicants can contact

34423090  or  MAHMOUSALEH55@GMAIL.COM
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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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17813129  or  DEVMOHANTY@DEVMOHANTY.COM 

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMARJAN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36678787  or  B.alabdulla@hotmail.com 

KAY SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39799397  or  BATOOL82@BATELCO.COM.BH 

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 

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

 suitably qualified applicants can contact
 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.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 

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 

CITY GLASSES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Bu tariq garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36393669  or  BUTARIQ.GARAGE@GMAIL.COM 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

EBRAHIM AL WADI TRADING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17789812  or  alwadi.trading@gmail.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 

VOLTAGE GENERAL TRADING & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33441127  or  VOLTAGE.ARAD@GMAIL.COM 

K J M TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66643447  or  DOCZMANAMA123@GMAIL.COM 

Union MAM General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39024449  or  WWW.MK3902@GMAIL.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 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39475757  or  BU-KHALID-@HOTMAIL.COM 

GOLDEN DOOR BULDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTING WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39228223  or  HUSSAINREX666@GMAIL.COM 

Tren Tren Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34372785  or  sabah973@hotmail.com 

AXTELLA TECHNOLOGY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17530913  or  ASHUKKUR@GMAIL.COM 

HAJAR TRADING AND TECHNICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17551377  or  sales@hajartech.com 

OFFICE ONE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38445266  or  SAYSADIQ90@HOTMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

YOUSIF AL-ZAYANI TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17224381  or  ZAYNICO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

OFFICE ONE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38445266  or  SAYSADIQ90@HOTMAIL.COM 

Lighthouse East Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37502333  or  EIDM8688@HOTMAIL.COM 

BIRYANI TASTE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 33922445  or  AD_5ALFAN@HOTMAIL.COM 

UNIQUE GATE CONSTRUCTION & SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39715100  or  info@uniquegatewll.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 

MARBL ARCH CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 32226699  or  S.ALANAISI@GMAIL.COM 

HONOUR BUSINESS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39100597  or  ASWILLIUM@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

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

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

TAKE AWAY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36201441  or  KFALKHAJA@HOTMAIL.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 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.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 

LUCKY BIRD DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39199881  or  LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

ALWAFI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33143545  or  eman.alaali@hotmail.com 

MUSTAFA TRADITONAL BAKER BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33744012  or  ALAMAL.POOLS@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  HR@ALMEER.COM.BH 

GULF EX MANAGEMENT CONSULTANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250612  or  afaaco@live.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 

TANZEEL GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 36815455  or  NAEEM.BAJWA1@GMAIL.COM 

FADI LEBANESE SNACK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39060996  or  FADI.ALBISSANI70@GMAIL.COM 

MURAD AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 36588533  or  ESSAMURAD11573@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN ALI SAEED MARZOOQ ( THAMAR ALKHAYR /9328( 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33912147  or  ABDDURAHMANBH9@GMAIL.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

SANDS VALLEY CONSTRUVTION AND BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39949447  or  S.MOHAMED5005@GMAIL.COM 

NOVOTEL ALDANA RESORT BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17298008  or  h3600-hr@accor.com 

AL ASBAA CONSTRUCTION CO .W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN ALI SAEED MARZOOQ ( THAMAR ALKHAYR /9328( 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33912147  or  ABDDURAHMANBH9@GMAIL.COM 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ACHUS BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17300186  or  HARIES@BATELCO.COM.BH 

SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33206844  or  SAMICAP8@GMAIL.COM 

AL MUZAMIL SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33900084  or  IMRANURFAN09@GMAIL.COM 

Al Jazira Supermarket B.S.C (C) 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720700  or  NAJATALGHAZAL55@GMAIL.COM 

BLUE BIRD SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17294056  or  murad36666169@hotmail.com 

ALKULAIB CARPENTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77131005  or  A.ALKULAIB05@GMAIL.COM 

Zost Ladies Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39111044  or  ZOSTSALOON@ICLOUD.COM 

LITTLE CAESARS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  HUMAN.RESOURCES@BINRAJAB.CO 

FUN DAYS FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39893138  or  Qassim.8@hotmail.com 

WAHET ALTHRIYA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33261002  or  WEABSHER4YOU@GMAIL.COM 

Ben eid towers Real estate 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250078  or  KEHF-2011@HOTMAIL.COM 

NAEEM MACHINE REPAIRING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 66686786  or  SALEEMAKTHAR807@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39029467  or  IPERVAZ1@GMAIL.COM 

FALAFEL CITY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36555228  or  AHMEDMANNAEI@ICLOUD.COM 

ADLIYA FURNITURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INVENTORY SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17404090  or  ADLIYAFB@BATELCO.COM.BH 

ALSHJAAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17785886  or  ALSHAJJARGARAGE1@GMAIL.COM 

HIGH PERFORMANCE CRICKET ACADEMY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 33365789  or  SOWMYASHREEJAYARAJ@GMAIL.COM 

ADON INTERNTIONNAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33003406  or  AL_ASMER76@HOTMAIL.COM 

MOON CHAISER FLOATING STRUCTURES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36428158  or  VISTAWORLDBH@GMAIL.COM 

SIMPLY FOOD STUFF AND SWEET WATER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77094411  or  keysiraj@hotmail.com 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

RED AND WHITE MAINTENANCE AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33786602  or  MDSOBUSBD123@GMAIL.COM 

QURTUBAH LOGISTIC CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35308372  or  MUJAHID074@GMAIL.COM 

BLUE OCEAN FOR FISHING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39882826  or  BLUEOCEAN.BH@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 

LAMA TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33404790  or  ZOLKHALID1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777728  or  SAMIRA.APPLE@GMAIL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

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

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

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

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

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

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM 

MOHAMMED AL OJAIMI CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 66370888 

HAJAR TRADING AND TECHNICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17551377  or  sales@hajartech.com

ALSHMAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36427788  or  HASAN_EBRAHIM_1968@HOTMAIL.COM 

ASRAAR ALMALKI ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39630418  or  A_ALMALKI@LIVE.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

ZAFAR CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39859292  or  RAJAZAFARIQBAL92@GMAIL.COM 

ALAWADHI DELICIOUS FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17006797  or  NABEEL600@HOTMAIL.COM 

NOOR ALFONON FOR FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33569719  or  nahrelfounoun@gmail.com 

NAWAF AUTO REPAIRING BODY WORK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34177711  or  NAWAFHUSAIN33@GMAIL.COM 

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

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 34242786  or  FRATERNITYBH@GMAIL.COM 

QROOF PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39379988  or  MEMDOOHALIGROOF@GMAIL.COM 

ABDULJALIL ALSAAD MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39465436  or  AAALSAAD77@HOTMAIL.COM 

Narowal Trading Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33146673  or  RIASAT.BUTT6@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36253266  or  ILYASBHAT523@GMAIL.COM 

Haiba Tailoring w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

ABU LULU FOR CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33778033  or  BUMATH.61@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 

GRAND MAKER MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36424795  or  GRANDNAKERBH@GMAIL.COM 

FIORENTINA MENS SALOON CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33249930  or  AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM 

FAITH LAND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857947  or  MOHAMEDKHALIL1240@GMAIL.COM 

CARTWHEEL MACHINERY REPAIRING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66924438  or  ZAFARMA4@GMAIL.COM 

EUROPEAN ELEGANCE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 37240720  or  MASOOMA12341@OUTLOOK.COM 

BLUE  FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37324778  or  RMINHAS560@GMAIL.COM 

JAMLOO  ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366766  or  UM.SALMAN3252@GMAIL.COM 

MOHAMMAD ANSARI FOR TAILORING COMPANY- BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33442216  or  AMIRANSARI280@GMAIL.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

MAKKAH Auto Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33976637  or  Tariqbah52@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

BABA RAMADHAN  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39064201  or  MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

D Box Publicity and Advertising 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36721996  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

ABDULWAHAB ALBASRI CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66333181  or  AMIN-1989@LIVE.COM 

ABUASIM DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33855673  or  ZOHAIB255@GMAIL.COM 

The Perfect Man Touch for Mens Shaving 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33995508  or  alnawaf.ayman@yahoo.com 

ROYAL PURPLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39078049  or  azizhassan1982@hotmail.com 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

JABEL ALI  Trade 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.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 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

THE VERMINATOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 38800485  or  INFO@VERMINATORBH.COM 

JABEL ALI  Trade 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.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 

DANAT AWAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34551553  or  UNIIIKHAN958@GMAIL.COM 

EAGLE HILLS DIYAR COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564616  or  yg@eaglehills.com 

THE VERMINATOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 38800485  or  INFO@VERMINATORBH.COM 

AL BANADRA LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39828148  or  AHMEDHA.NASSER@EWA.BH 

EL MSHLAWY INTEGRATED ADVERTISING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADVERTISING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 36384055  or  MEDHATBH@GMAIL.COM 

AL MUHARRAQ STAR FOR BUSINESS SUPPORT SERVICES ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36414364  or  GENERALMANGER2030@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38974616  or  chsid55@yahoo.com 

KUWAIT Tech W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36855599  or  M.ALAWADHI@NYPD-BH.COM 

AL EKEEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39238686  or  NORTHENGATE@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 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“حياك اهلل يا رمضان أبوالقرع والبيديان”
تفصلنـــا عن حلول شـــهر الخير أيام معدودات، وشـــهر رمضان العظيم - 
وســـيرته العطرة - بالنســـبة لنا نحن معشر المســـلمين يختلف تماما عن 
بقية أشهر السنة الهجرية، حيث تسمو أرواحنا من خالل أيامه ولياليه 
المباركة عن الكثير من األمور الدنيوية العابرة، فهو شهر تغوص الروح 
مـــن خاللـــه فـــي عالم المثـــل الرفيعـــة والمعانـــي الســـامية، خصوصا إذا 
“رمضنا” في دارنا ووســـط أفراد أسرنا ومجتمعنا، وهو بحد ذاته أعظم 
نعمة أنعم هللا تعالى علينا بها، وأكبر امتحان لإلرادة البشرية من ناحية 

الصبر والتحمل وقوة اإليمان.
فـــي اآلن نفســـه، الوضـــع المعيشـــي اليـــوم للمواطـــن صاحـــب المدخول 
الشـــهري المتواضـــع ومعاناتـــه اليوميـــة الصعبـــة مـــع ارتفـــاع األســـعار 
والمصاريف وحزمة كبيرة من االلتزامات الشـــهرية واليومية واللحظية 
التـــي ال تخفـــى علـــى أحـــد والجميـــع يعلم بها “والشـــمس طالعـــة والكل 

يشوف”.
مـــن هذا المنطلق واأليـــام المباركة على األبواب نأمل أن نســـمع األخبار 
التي تفرح قلب البحريني وتدخل البهجة في نفسه، على سبيل المثال 

ال الحصر تأجيل اســـتقطاع األقســـاط الشـــهرية خالل هذا الشهر الكريم 
وذلـــك من بنـــك وزارة اإلســـكان وصناديـــق التقاعد العســـكري والمدني 
والخـــاص، إضافـــة إلـــى تحمـــل الحكومة دفع فواتيـــر الكهربـــاء والماء، 
مع ذلك تأجيل أقســـاط قروض األفراد من البنوك التجارية خالل شـــهر 
رمضان دون احتساب فوائد أو عموالت، وشعب البحرين يستحق أكثر 
مـــن ذلك بكثير، لكننا في وقتنا الحاضـــر نعتبره “تصبيرة”، وهذا أقل ما 

يمكن أن يتم تحقيقه للمواطن خالل رمضان.
مـــن جانـــب آخـــر كنا نردد فـــي مثل هذه األيـــام التي تســـبق دخول هذا 
الشـــهر تلك األناشيد الرمضانية الجميلة وأشهرها “حياك هللا يا رمضان 
يابوالقرع والبيديان”، وذلك وسط دواعيس وطرقات وبراحات أحيائنا 
القديمة، ونحن صغار في السن وعلى وقع الطبول التي نقوم بتحضيرها 
مســـبقا وهـــي عادة ما تكون من جلود األبقـــار أو الماعز والحبال، أو من 
ورق أكياس االسمنت ومادة النشا والماء، وكنا نجهزها خصيصا لقدوم 
هذه المناســـبة اإلســـالمية العظيمـــة، وهنا هل ســـيحصل المواطن على 

“القرع والبيديان” ويتم تأجيل دفع قروضه”؟. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

هل عطلت “االتكالية” مستقبلنا؟!
ال أؤيـــد مطلقـــًا أن نكـــون اتكالييـــن نفتقر النظـــرة اإليجابية التي 
تمكننـــا مـــن النهـــوض، والعمـــر يمضي حتـــى نفاجأ بعـــد زمن بأن 
القطـــار قـــد فات والشـــيب مـــأ الـــرأس، والطاقة الالزمـــة للكفاح 
واإلنتـــاج اضمحلت وأصابها الفتور لكبر الســـن واعتالل الجســـد، 
لتنعكـــس أحوالنا الســـيئة على أبنائنـــا اجتماعيًا وفكريـــًا بتوارث 
مفاهيم خاطئة، واختيار أبسط الحلول بالمكوث طويالً واالنتظار 
لتفسد “االعتمادية” مفاهيمنا وأخالقنا وتحد من طموحنا، لنكون 
متكلين سواء على الدولة أو على آخرين في تعامالتنا اليومية.

لقد أخرت االتكالية اكتشافنا قدراتنا وكفاءاتنا، وحصرت حدود 
تفكيرنا بالمســـتقبل، وشـــغلتنا عـــن اإلبداع واالبتـــكار لنعيش في 
دوامـــة تعطـــل تقدمنـــا وتزيدنـــا إحباطـــا، علينا تصحيح مســـارنا 
بتـــدارك األخطـــاء وتغييـــر رؤيتنـــا للمســـتقبل، والبدء فـــي العمل 
بعقول ناضجة واعية وســـواعد نفخر بهـــا بدل الجلوس والعيش 
علـــى أحـــالم باتـــت بزماننا شـــبه مســـتحيلة ال تتحقـــق إال بعصاة 

سحرية !
تعـــددت الطـــرق والوســـائل لتحويل فكرنـــا االتكالـــي لفكر خالق 
منتـــج قـــادر على تحقيق األحـــالم بخطوات ثابتـــة، حيث تقودنا 
رغباتنـــا وأمنياتنا لرســـم مســـتقبل واعد كوننا أحـــرص على بنائه 
ونجاحـــه، يجب تغيير واقع فرض علينـــا الخمول واالعتماد على 
الغير، وشل قدراتنا وحبس أنفاسنا وجعل مصير مستقبلنا أسيرًا 
بيد اآلخرين، يجب التكيف مع حاضرنا باســـتغالل كل المقومات 
التـــي مـــن شـــأنها أن تفتـــح لنـــا أبوابا قد تبـــدل مصيرنا بيـــن ليلة 
وضحاهـــا باكتشـــاف نقـــاط القـــوة اإلبداعيـــة بنا بصقلنـــا مهارات 

تعدنا لمواكبة العصر.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

أشرس الحروب النفسية
ســـبق أن كتبـــت في هـــذا المكان تحت عنـــوان “أدوات الحرب النفســـية 
الجديدة” بأن هذه الحرب لم تعد كالسابق منحصرة في وسائل اإلعالم 
الجماهيرية التقليدية، كاإلذاعة والتلفزيون والصحافة والســـينما، فبعد 
دخولنا األلفية الجديدة، باتت تقتحم ميدان هذه الحرب أشرس الوسائل 
وأســـرعها وصـــوالً إلى عقل المتلقي عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
كالفيســـبوك وتويتر وانستغرام وواتســـاب.. إلخ، وهذه الوسائل لم تعد 
خاضعة لســـيطرة الدول المتواجهة في الحروب النفســـية، إذ اقتحمتها 
أطراف سياسية عديدة بغية كسب أكبر شريحة ممكنة من الرأي العام، 
وتحطيم رسالة الخصم السياسي ودعايته المضادة من خالل التالعب 
بالحقائق، ســـواء خالل مرحلة التمهيد لشـــن الحرب العسكرية أو أثناء 
اندالعهـــا، وهذا ما نتابعه بالضبط اآلن بين روســـيا من جهة، والواليات 
المتحـــدة والغرب من جهة أخرى على خلفية الحملة العســـكرية لأولى 
على أوكرانيا. وهي أيضًا أول حرب كبرى في تاريخنا المعاصر ُتســـّخر 
فيها أدوات “السوشال ميديا” للسيطرة على عقول وأفئدة متابعيها في 

ظل غياب شبه كلي لإلعالم المحايد. 
ومـــع أن المعركة غير متكافئة بين الجانبيـــن األميركي الغربي من جهة 
وروســـيا مـــن جهـــة أخرى؛ حيـــث يحتكـــر الطـــرف األول تلـــك األدوات 
ويحظرهـــا على الجانب الروســـي، فإنـــه وباعتراف مؤسســـات إعالمية 
تابعـــة لـــأول نفســـه بـــات أكثـــر انكشـــافًا في عـــدم تورعه عن ممارســـة 
الخـــداع والتزييـــف واألكاذيب لمجريـــات الحرب، ومن ذلك ما كشـــفته 
شـــبكة CNN عـــن خديعـــة أكيـــاس تحتـــوي جثثـــًا لضحايـــا أوكرانييـــن 
تبيـــن الحقـــًا أنه مقطـــع إخباري قديـــم ُالتقط من مدينـــة فيينا وال صلة 
لـــه بالحـــرب، ومن هذا القبيل أيضًا ما كشـــفته وكالـــة رويترز من فبركة 
إعالميـــة لمقطع فيديو ألكياس جثث بينها جثة تدخن ســـيجارة، وثمة 
خبر آخر تداولته وكاالت األنباء الغربية عما بات ُيعرف بـ “شبح كييف” 

الذي أسقط بمفرده ست طائرات روسية.
مـــن جهتـــه نشـــر موقـــع “عربي بوســـت” بأن مبالغـــات وأكاذيـــب الحرب 
األوكرانية بلغت مستوى غير مسبوق من قبل الطرفين المتحاربين إلى 
حـــد انتزاع مقاطع من ألعاب الفيديـــو، وأفالم هوليوودية مصورة، ولم 
يكن هذا الموقع مجافيًا للحقيقة حول تأثر الدعاية في إعالم الدولتين 
المتحاربتين بتقاليد اإلعالم الشـــمولي الخاضع للدولة. ويبقى األمر في 
النهاية مرهونًا بمدى تمتع المتابع لمجريات الصراع بين الجانبين بوعي 

كبير في هذه الحرب الدعائية.

رضي السّماك
مـــن الصعب تقديـــر ديناميكية األحـــداث محلًيا وخليجًيـــا وإقليمًيا ودولًيا، 
السيما خالل العامين الماضين، سواء في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 أو 
في ظل ما تشـــهده المنطقة ويشهده العالم من أحداث وتطورات متسارعة 
وكبيـــرة وخطيرة في أجزاء منهـــا، وهنا، يأتي دور الدول والحكومات التي 
تـــدرك أهمية قراءة الســـاحات كلها بمنظار قريـــب وتحليل دقيق، لهذا ومن 
وجهة نظري، فإن ترؤس حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه االجتماع االعتيادي األسبوعي 
لمجلـــس الـــوزراء في قصـــر الصخير األســـبوع الماضـــي، داللة مهمـــة تؤكد 
حـــرص مملكة البحرين، على التباحث تجاه ما تشـــهده المنطقة والعالم من 

أحداث.
ولجاللـــة العاهـــل المفـــدى نظرتـــه الحكيمـــة وأســـلوبه وحنكتـــه فـــي قراءة 
األحـــداث وصياغة ما يتلوها من خطوات تمثل موقف بالدنا، وهذه ســـيرة 
البحرين منذ سنين طويلة، ما جعلها في العديد من األحداث طوال العقود 
الماضيـــة، صاحبـــة مواقـــف ورأي حكيم ودعـــوات صادقة بـــل وداعمة لكل 

مساعي السالم واالستقرار والتنمية في كل مكان في العالم.
هناك العديد من الملفات التي طرحت على بساط البحث يمكن المرور عليها 
بعناويـــن مختصـــرة، كجهود مملكة البحرين المتميـــزة في التصدي لجائحة 

كورونا وتكامل أداء وعمل وتنســـيق كل الجهات واألطراف، ونجاح جائزة 
البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليج لســـباقات الفورمـــوال وان، وعنـــوان آخر 
يتعلق بوقف التصعيد اإلعالمي تجاه األحداث في عالمنا العربي، ثم نجاح 
انتخابـــات غرفة تجـــارة وصناعة البحرين، وخطـــط وبرامج فريق البحرين 
المتقنـــة، لكـــن هناك ملفات إقليميـــة وعالمية المدى تشـــكل موقف البحرين 

تجاهها.
ولن يســـتعصي على القارئ المتابع معرفة تلك الملفات، لكن المهم بالنســـبة 

لي هو مواقف مملكة البحرين الراسخة تجاهها ومنها:
*إدانـــة الهجمـــات الحوثيـــة اإلرهابية على المنشـــآت المدنيـــة واالقتصادية 
والنفطية في المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، فالبحرين مع السعودية 
ودول الخليج وكل الدول الشـــقيقة والصديقة في الوقوف قلًبا وقالًبا أمام 

اإلرهاب البغيض الذي يهدد أمن واستقرار األوطان والشعوب.
*البحريـــن، كمـــا أكد جاللة العاهـــل حفظه هللا، داعمة لتنمية آفاق التنســـيق 
والتعـــاون بين دول مجلس التعـــاون والدول الحليفـــة والصديقة بما يدعم 
تضامـــن واســـتقرار المنطقة ويعـــزز دورها اإلقليمـــي والعالمـــي عبر توحيد 
المواقـــف وتطويـــر الشـــراكات مـــع دول العالـــم. “المقـــال كامـــال فـــي الموقع 

اإللكتروني”.

عادل المرزوق

جاللة العاهل مترئًسا مجلس الوزراء.. دالالت مهمة في ظروف متسارعة

dr.ali.saegh 
@gmail.com

من المعروف أن الالمباالة أمر محبب في بعض الحاالت بعيدًا عما إذا كانت 
هنـــاك أســـباب صحيـــة كامنة وراءها، وهـــي من األهمية بمـــكان إلى الدرجة 
التـــي يعتبرهـــا البعض أنها فن قائم بذاته، ومن يتقن هذا الفن يعرف كيفية 
اســـتغالله، واالســـتفادة منه في حياتـــه، ويعرف تمام المعرفـــة الوقت الذي 
ال يتوجـــب فيـــه أن تســـتخدم، بيـــد أن البعـــض اآلخـــر يخلط بين هـــذا الفن 
والعيـــش بـــال هدف؛ فهناك فرق شاســـع بين الالمبـــاالة والالهدفية، وتتمثل 
األخيرة في أشخاص ال يكترثون بشيء أبدًا، وال يهتمون ألمر إطالقًا، ليس 
لديهم هدف معين، وال يكلفون أنفسهم عناء التفكير فيما يمكن أن يصبون 
إليـــه ويحققونـــه في حياتهـــم االعتيادية التي تســـير وفق مـــا ال يختارونه، 
بـــل تجرهـــم الحيـــاة بظروفها كما تشـــاء دون أهداف أو حتـــى هدف وحيد 

ومحدد، ودون حتى أدنى تفكير في ذلك.

وعندما تســـأل أحدهم عن نظرته إلى المســـتقبل، أو عن هدف من أهدافه، 
أو إلـــى أيـــن هو ســـائر، ال تجد أية إجابة، ســـوى عدم االكتراث، واالســـتهانة 
بالمســـتقبل، ولأســـف فإن البعض يغبط هؤالء األشـــخاص من البشـــر لعدم 
اكتراثهـــم التـــام، عازيـــن ذلك إلى أنه يريحهم من مشـــاق الحيـــاة وهمومها، 
ويقيهـــم مـــن األمراض ويبقيهم فـــي صحة جيدة، وإن كنـــا ال نختلف كثيرًا 
معهـــم، إال أن الحيـــاة خلقـــت علـــى أســـاس العمـــل، والعمل بطبيعتـــه يخلق 
األهـــداف والتحديـــات والصعـــاب والمتاعـــب، ويختلـــف كل منـــا فـــي هـــذه 
المواجهات وفقًا العتبارات شخصية عدة، يتفرد بها كل عن اآلخر، وبالتالي 
فـــإن التائهيـــن بال هدف يحتاجون إلى مراجعة أنفســـهم؛ ألنـــه بما هم عليه 
اآلن ال يقـــدرون مـــا وهبهـــم هللا مـــن نعـــم، وذلـــك بعـــدم جدهم فـــي الحياة 

واالستهانة باقتناص الفرصة.

د. علي الصايغ

بال هدف
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نتائج مباريات األمس

دوري خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

توبلي4121األهلي

مباريات اليوم

دوري خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

البحرين7.30 مساًءاالتفاق

نهائي كأس االتحاد للكرة الطائرةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

داركليب32األهلي

اللجنة اإلعالمية

أشـــاد محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي بن خليفة آل خليفة بالمســـتويات المتطورة 
التي تشـــهدها رياضة الفروسية وسباقات الخيل 
بمملكـــة البحريـــن وذلـــك نظيـــر الرعايـــة والدعـــم 
الالمتناهـــي الـــذي تلقـــاه من لدن حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، منوهـــًا بـــأن 
توجيهـــات جاللته المســـتمرة أســـهمت فـــي تعدد 
مكانـــة  تؤكـــد  والتـــي  الرياضـــة  هـــذه  نشـــاطات 
البحريـــن وريادتها في الحفاظ على هذه الرياضة 
األصيلـــة، مثنيـــًا ســـموه علـــى اهتمـــام وتشـــجيع 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة حفظه 
هللا المتواصـــل لهـــذه الرياضـــة الرائـــدة من خالل 

الدعـــم الـــذي يحظـــى به نـــادي راشـــد للفروســـية 
وسباق الخيل.

جاء ذلك بمناســـبة تتويج ســـمو المحافـــظ للفائز 
بـــكأس بطولـــة المحافظـــة الجنوبية ضمن ســـباق 
أقيـــم فـــي نادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل 
للموســـم الســـادس والعشـــرين على مضمار سباق 
النـــادي بمنطقـــة الرفـــة، حيـــث تّوج ســـموه ســـمو 
الشـــيخ خالد بن علي بن عيســـى آل خليفة بكأس 
المحافظـــة الجنوبيـــة بعـــد فـــوز الجـــواد ويســـت 

سوفولك بالشوط الثالث.
وقد أشـــاد ســـمو محافظ الجنوبية بالجهود التي 
بذلها المســـؤولون بنادي راشـــد للفروسية وسباق 
الخيـــل فـــي ســـبيل إنجـــاح تنظيـــم الســـباق الذي 
أقيـــم علـــى كأس المحافظـــة الجنوبيـــة وكذلـــك 
بالمستويات التي شـــهدتها أشواط السباق، معربًا 

سموه عن تهانيه لكافة الفائزين.

سمو الشيخ خليفة بن علي خالل حضور السباق سمو الشيخ خليفة بن علي خالل التتويج

أكد أن رياضة الفروسية تشهد مستويات متطورة بفضل رعاية ودعم جاللة الملك

سمو الشيخ خليفة بن علي يتّوج سمو الشيخ خالد بن علي بـ “كأس الجنوبية”

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضـــور محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة، نظـــم نادي راشـــد للفروســـية 
الســـباق  أمـــس  عصـــر  الخيـــل  وســـباق 
الســـادس والعشـــرون لهذا الموسم، الذي 
أقيم على كأس المغفور له الشـــيخ راشد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة وكأس المحافظـــة 
الجنوبية وكأس المرحوم يوســـف راشـــد 
بورســـلي وكأس شركة شـــيفرون وكأس 
نـــادي الفرســـان البريطانـــي، وذلـــك علـــى 
الرفـــة  بمنطقـــة  النـــادي  ســـباق  مضمـــار 

بالصخير.
وحضر الســـباق عدد من أصحاب الســـمو 
وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور 
مـــن محبـــي رياضـــة الفروســـية وســـباق 

الخيل.
وشـــهد الســـباق تفـــوق الجياد المرشـــحة 
بتحقيقها االنتصارات في أغلب األشواط، 
وذلـــك بدًءا من الشـــوط األول الذي أقيم 
لخيـــل البحرين العربيـــة األصيلة )الواهو( 
مســـافة 1400 متر والجائزة 1500 دينار، 
وجاءت النتائج متماشـــية مع التوقعات، 
إذ اســـتطاعت الفرس المرشـــحة “ كحيلة 
العاديـــات 1792 “ الســـطبل فيكتوريوس 

وبقيـــادة الفـــارس العماني أنس الســـيابي 
تأكيد جدارتها ومواصلـــة تألقها بنتائجها 

المتقدمة هذا الموسم.
وأقيـــم الشـــوط الثاني على كأس شـــركة 
“إنتـــاج  الثانيـــة  الفئـــة  لجيـــاد  شـــيفرون 
محلي” مسافة 1200 متر والجائزة 2000 
دينـــار، وتمكـــن الحصـــان المرشـــح األول 
“بريـــث تيكنج” ملك فـــوزي ناس وبقيادة 
نيل كاالن مواصلة انتصاراته بفوز جديد. 
وأقيم الشوط الثالث على كأس المحافظة 
الجنوبية لجياد ســـباق التوازن “مستورد” 
مســـافة 2000 متر والجائزة 6000 دينار، 
وتمكن الحصان “ويســـت سوفولك” ملك 
ســـمو الشـــيخ خالد بن علي بن عيسى آل 
خليفـــة وبقيادة لويـــس إدموندس انتزاع 

الفوز الثاني في رصيده.
وأقيم الشـــوط الرابع علـــى كأس المغفور 
لـــه الشـــيخ راشـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة 
محلـــي”  “إنتـــاج  التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد 
مســـافة 1800 متر والجائزة 2000 دينار، 
واســـتطاع الحصـــان “هجيـــر” ملك ســـمو 
الشـــيخ حمـــد بـــن عبـــدهللا بن عيســـى آل 
خليفـــة وبقيـــادة الفارس عبـــدهللا فيصل 

تسجيل أولى انتصاراته.
كأس  علـــى  الخامـــس  الشـــوط  وأقيـــم 
لجيـــاد  البريطانـــي  الفرســـان  نـــادي 
الدرجـــات الثالثـــة والرابعـــة والمبتدئـــات 
“مســـتورد” مســـافة 1000 متـــر مســـتقيم 
والجائـــزة 2000 دينار، واســـتطاع الجواد 
العاديـــات  مـــوف” الســـطبل  “إنســـتنكتف 

ريســـنغ تحقيـــق الفـــوز ليواصـــل مراكـــزه 
المتقدمـــة هـــذا الموســـم وبقيـــادة موفقة 

من الفارس عبدهللا فيصل.
وأقيـــم الشـــوط الســـادس لجيـــاد ســـباق 
التوازن “إنتاج محلي” مســـافة 2400 متر 
والجائـــزة 2000 دينـــار، وتمكـــن الحصان 
“مزاحـــم” ملـــك ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفـــة تســـجيل 
فـــوزه الثانـــي هذا الموســـم وذلـــك بقيادة 

موفقة من إبراهيم نادر.
وأقيم الشـــوط السابع واألخير على كأس 
المرحـــوم يوســـف راشـــد بورســـلي لجياد 
ســـباق التوازن “مســـتورد” مســـافة 2400 
متـــر والجائـــزة 2000 دينـــار، واســـتطاع 
الحصـــان “كنـــغ أوف ذي ثرون” الســـطبل 

العفـــو وبقيـــادة مارفـــن غرانديـــن تحقيق 
فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم.

تتويج الفائزين

وتم تتويج الفائزين بكؤوس الســـباق، إذ 
قدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة كأس المحافظة الجنوبية إلى 
المالك الفائز سمو الشيخ خالد بن علي بن 
عيســـى آل خليفة، كما قدم ممثل شـــركة 
شـــيفرون خالـــد حجـــازي كأس شـــيفرون 
إلـــى إســـحاق مـــراد بجانـــب جائزتين إلى 
نيـــل  الحـــداد والفـــارس  المضمـــر هشـــام 
كاالن الفائزين بالمركز األول في الشـــوط 
الثاني، فيما قدم الشـــيخ خليفة بن راشد 

آل خليفة كأس المغفور له الشـــيخ راشـــد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة إلى المضمـــر الفائز 
حيـــدر إبراهيـــم، وذلـــك بحضـــور المديـــر 
التنفيذي لنادي راشـــد للفروســـية وسباق 
الخيل الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة، 
كأس  بورســـلي  راشـــد  فهـــد  قـــدم  فيمـــا 
المرحوم يوسف راشد بورسلي إلى هادي 
إبراهيـــم العفو، كمـــا قام مدير الســـباقات 
والعالقـــات الدوليـــة للمجموعـــة ســـتيفن 
الفرســـان  نـــادي  كأس  بتقديـــم  واليـــس 
البريطاني إلى المضمر الفائز الن ســـميث، 
وكذلك جائزتين إلى المضمر الن ســـميث 
والفارس عبدهللا فيصل الفائزين بالمركز 

األول في الشوط الخامس.

الجياد المرشحة تحقق كؤوس “الجنوبية” وراشد بن محمد وبورسلي وشيفرون والفرسان

محافظ “الجنوبية” يشهد السباق الـ 26 للخيل

تتويج فريق األهلي بكأس االتحاد للكرة الطائرة



اللجنة اإلعالمية

تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفة، توج نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية ســمو الشــيخ 
ســلمان بــن محمــد آل خليفــة واألمين العــام للهيئة العامة للرياضــة عبدالرحمن عســكر، ورئيس االتحاد 
البحرينــي للدراجــات الهوائية الشــيخ خالد بــن حمد بن أحمد آل خليفة، توجوا أبطــال المرحلة الثانية 
مــن طــواف ناصــر بن حمد األول للهواة للدراجات الهوائية والــذي ينظمه اتحاد الدراجات بالتعاون مع 

شركة فعاليات.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بالمشـــاركة الواســـعة التي شـــهدتها المرحلة الثانية 
والتي تؤكد سير الطواف على تحقيق أهدافه التي 
تم وضعها في ظل اإلقبال الواســـع على المشـــاركة 

في رياضة ركوب الدراجات الهوائية.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة أن 
نجـــاح المرحلتيـــن األولـــى والثانية ســـيكون حافزًا 
لختـــام مميز عبـــر المرحلة الثالثة الســـبت، مشـــيدًا 
سموه بجهود االتحاد البحريني للدراجات الهوائية 

وكافة اللجان والحـــكام في إخراج المرحلة الثانية 
بأفضل صورة تنظيمية وفنية.

وبعـــد ختام المرحلـــة، تصدر عبدهللا علي من فريق 
بالمركـــز األول  تـــوج  الترتيـــب، حيـــث  بايـــك زون 
بجدارة واســـتحقاق، وهو بطـــل هذه المرحلة، فيما 
حـــاز الـــدراج شـــهاب قشـــعومي مـــن فريـــق بحرين 
جاينـــت المركـــز الثانـــي، والدراج علي حســـن جواد 

من فريق بايك زون على المركز الثالث.
وكانت مســـافة المرحلـــة 85 كلم من منطقة صخير 

بئـــر رقـــم 1 باالتجـــاه إلى شـــارع الدرة رجوعـــًا الى 
نقطـــة االنطالقة بزمن وقدره ســـاعتان و19 دقيقة 

51 ثانية بمعدل سرعة بلغ 37 كلم.
كما تم توزيـــع األقمصة على الفائزين، حيث حصل 
علـــى القميـــص األبيض لفئـــة فوق 40 ســـنة الدراج 
صابـــر محمـــد مـــن فريـــق بايـــك ســـيتي، والقميص 
األزرق لفئـــة تحـــت 23 ســـنة الدراج جاســـم محمد 
والقميـــص  جاينـــت،  بحريـــن  فريـــق  مـــن  حســـين 
األخضـــر للـــدراج عبـــدهللا فقيهي من فريـــق رايدي 
ريسنغ، وحصل الدراج عبدهللا علي من فريق بايك 
زون علـــى القميـــص األحمر بصفتـــه صاحب المركز 
األول فـــي النقـــاط الســـرعة، وحصـــل الـــدراج علي 
حســـن جواد على القميص الذهبي بصفته متصدرًا 
للطـــواف. ويختتـــم اليوم الســـبت الطـــواف بإقامة 
المرحلـــة الثالثـــة، حيـــث ســـتقام فـــي منطقـــة بالج 

جانب من التتويجالجزائر لمسافة 70-60 كم.

سلمان بن محمد وعبدالرحمن عسكر توجوا الفائزين

عبداهلل علي بطاًل للمرحلة الثانية لطواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية
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اللجنة اإلعالمية

أســدل فرســان مملكة البحرين الناشئين الستار على مشاركتهم الناجحة في 
مســابقتي الناشــئين فــي الفتــرة الصباحية علــى كؤوس بطولــة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب، الرئيس الفخــري لالتحاد الملكي 
للفروســية وســباقات القــدرة لقفــز الحواجــز ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفــة والتــي شــهدت إثــارة وتشــويقا ونديــة عاليــة فــي المســابقتين ضمــن 
البطولــة التاســعة لروزنامــة االتحــاد الملكي، مقدمين مســتويات فنية راقية 
وعاليــة المســتوى تعكــس التطــور الكبيــر الــذي تشــهده رياضة قفــز الحواجز 

بالمملكة. 

 وتمكنـــت الفارســـة الفرنســـية مارين 
روجـــر مـــع جوادهـــا لولو مـــن تحقيق 
أولى ألقاب بطولة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة لقفز الحواجز لفئة 
)مســـابقة  األول  المســـتوى  الناشـــئين 
التأهل لمرحلة التمايز( مســـابقة جولة 
مـــع جولة تمايز ضد الزمن للمتعادلين 
علـــى المركز األول وارتفـــاع الحواجز 
105 ســـم وسرعة المســـلك 350 متر/

الثانـــي  المركـــز  فـــي  وجـــاء  دقيقـــة، 

الفـــارس عبـــدهللا خنجـــي مـــع الجواد 
مـــارس، فـــي المركـــز الثالـــث جـــاءت 
الفارســـة البلجيكية تشـــارلوت تكوين 
مع الجواد ايميلي الجزيرة، في المركز 
الرابـــع جـــاءت الفارســـة ليديـــا براون 
مـــع الجـــواد ليديـــز مـــان، فـــي المركز 
ســـامي  عبـــدهللا  الفـــارس  الخامـــس 
غزوان مع الجواد مســـتر أيس وونتد، 
وفـــي المركـــز الســـادس جـــاء الفارس 
حسن هاني اليابس مع الجواد أجزل. 

 وفي المســـابقة الثانية لفئة الناشئين 
علـــى  )مســـابقة  الثانـــي  المســـتوى 

مرحلتين( وارتفاع الحواجز 110 سم 
سرعة المسلك 350 متر/دقيقة تمكن 

الفـــارس المتميـــز ســـلطان عبدالعزيـــز 
الرميحـــي مـــع جـــواده بريســـفول مع 

اعتالء منصة التتويج بالمركز األول، 
الثانـــي  المركـــز  فـــي  وصيفـــًا  وجـــاء 
الفارس بدر جناحي مع الجواد كتاليا، 
فـــي المركز الثالث جـــاء الفارس عمار 
علـــي مـــع الجـــواد جايـــد، فـــي المركز 
مـــع  يحيـــى  فـــارس  الفـــارس  الرابـــع 
الجـــواد آي ترســـت يـــو، فـــي المركـــز 
الخامـــس الفارســـة ماريـــن روجـــر مع 
الجـــواد لولـــو وفـــي المركـــز الســـادس 
جاءت الفارســـة تشـــارلوت تكوين مع 

الجواد غانا الجزيرة. 
مســـابقتي  فـــي  الفائزيـــن  وتـــوج   
الناشئين مدير البطولة محمد داد هللا 
ورئيس لجنة الحـــكام عايض الغيالن 
المســـالك  مصمـــم  عبدعلـــي  وحســـن 
الدولـــي، بعدها أدى الفرســـان الجولة 
وســـط  الميـــدان  حـــول  التشـــريفية 

تصفيق الجماهير والحضور.

تتويج الفائزين في المسابقة األولى لفئة الناشئين 

ختام رائع لمسابقات الناشئين في بطولة ناصر بن حمد لقفز الحواجز

روجر تعانق لقب المسابقة األولى والرميحي يحلق بالثانية

اللجنة االعالمية

لقفـــز  الداخليـــة  وزارة  فريـــق  حقـــق 
الحواجـــز مراكـــز متقدمة فـــي بطولة 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة لقفز الحواجـــز، والتي أقيمت 
منافســـاتها اليوم على ميدان االتحاد 
حيـــث  بالرفـــة،  العســـكري  الرياضـــي 
تمثلـــت بحصول الفريق علـــى المركز 
األول مرتين حققهما الفارس معيوف 
عبدالعزيز الرميحـــي، والمركز الثاني 
مرة واحدة حققه الفارس حسين داد 
هللا، والمركز الثالث مرة واحدة حققه 
والمركـــز  البســـتكي،  هيثـــم  الفـــارس 
الرابـــع مـــرة واحـــدة حققـــه الفـــارس 
الخامـــس  حســـين داد هللا، والمركـــز 
معيـــوف  الفـــارس  حققهمـــا  مرتيـــن 
عبدالعزيـــز الرميحـــي والفارس هيثم 
البســـتكي، والمركز الســـادس 3 مرات 
حققهـــم الفـــارس معيـــوف عبدالعزيز 

الرميحي والفارس محمد رضي.
جميـــع  تشـــرف  المناســـبة،  وبهـــذه   
أعضـــاء الفريـــق بإهـــداء الفـــوز إلـــى 
الفريـــق أول معالي الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة وزيـــر الداخليـــة 

والـــذي لـــم يكـــن ليتحقـــق لـــوال دعـــم 
الفريـــق  ألعضـــاء  معاليـــه  ومســـاندة 
بشـــكل خـــاص وللرياضـــة فـــي وزارة 
الداخليـــة بشـــكل عـــام، منوهيـــن في 
الحثيثـــة  بالمتابعـــة  ذاتـــه  الوقـــت 
مـــن قبـــل ســـعادة الفريـــق طـــارق بن 
حســـن الحســـن رئيـــس األمـــن العـــام 
للفـــرق الرياضيـــة خـــالل مشـــاركاتها 
في البطـــوالت والمســـابقات المحلية 
ســـاهم  ممـــا  والدوليـــة  واإلقليميـــة 
فـــي تحقيـــق اإلنجازات فـــي مختلف 

المحافل الرياضية.

  كمـــا تقـــدم فريـــق الـــوزارة، بخالص 
الشـــكر والتقدير لسمو الشيخ عيسى 
بـــن عبدهللا آل خليفـــة رئيس االتحاد 
الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة، 
والتنظيـــم  اإلعـــداد  حســـن  علـــى 
واهتمام وحرص ســـموه على متابعة 
التـــي  واالســـتعدادات  التحضيـــرات 
أدت لنجـــاح فعاليـــات البطولـــة، كمـــا 
والتقديـــر  الشـــكر  بخالـــص  تقدمـــوا 
علـــى  العســـكري  الرياضـــي  لالتحـــاد 
التجهيـــز  فـــي  المبذولـــة  جهودهـــم 

واإلعداد إلنجاح هذه البطولة.

بطولة ناصر بن حمد لقفز الحواجز

فـريــق وزارة الـداخليـة يحقق مـراكــز متقــدمــة



الكوهجي يستقبل رئيس االتحاد الدولي لكمال األجسام
اســـتقبل األمين العام للجنـــة األولمبية البحرينية 
فـــارس الكوهجـــي، رئيـــس االتحاد الدولـــي لبناء 
األجسام “رافاييل سانتونغا” لدى وصوله المملكة 

يوم الخميس 24 مارس 2022.
وتأتي زيارة رئيس االتحاد الدولي لبناء األجسام 
“رافاييـــل ســـانتونغا” إلـــى المملكـــة تلبيـــة لدعوة 
رسمية لحضور منافسات بطولة خالد بن حمد آل 

خليفة األولى لكمال األجسام.
ورحـــب الكوهجي برافاييل ســـانتونغا في مملكة 
البحرين، مشـــيدا بالدور البارز الذي يلعبه االتحاد 
الدولي لبناء األجســـام في االهتمـــام باللعبة التي 
تحظى بشـــعبية كبيرة فـــي مختلف أنحاء العالم، 
منوهـــا بالجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا االتحـــاد 

الدولـــي في تطويرهـــا واالهتمام بها عبر سلســـلة 
الخطـــط والبرامـــج والبطـــوالت المتنوعـــة التـــي 
االتحـــادات  لمختلـــف  ودعمـــه  االتحـــاد  ينظمهـــا 

الوطنية.
وأكـــد الكوهجي اهتمام مملكـــة البحرين برياضة 
بنـــاء األجســـام وتعزيـــز مســـيرتها، خصوصا وأن 
اللعبـــة تزخـــر برصيـــد وافر مـــن اإلنجـــازات التي 
حققها أبطالها على مختلف األصعدة والمستويات 
فـــي ظل الجهود التي يقوم بها االتحاد البحريني 
لبناء األجســـام، ومن بينها تنظيم النسخة األولى 
مـــن بطولة خالد بن حمـــد آل خليفة والتي يجري 
اإلعـــداد والتحضير لهـــا لتكون واحـــدة من أقوى 
البطـــوالت المحلية، مؤكدا دعـــم اللجنة األولمبية 

لالتحاد ليواصل دوره في االرتقاء باللعبة.
لكمـــال  الدولـــي  االتحـــاد  رئيـــس  عبـــر  وبـــدوره، 
األجســـام رافاييـــل ســـانتونغا عـــن خالص شـــكره 
وتقديـــره علـــى مـــا حظـــي بـــه مـــن كـــرم الضيافة 
وحفـــاوة االســـتقبال، منوها بالـــدور المهم لمملكة 
برامـــج  مـــع  اإليجابـــي  التفاعـــل  فـــي  البحريـــن 
وأنشطة االتحاد الدولي والجهود المبذولة للرقي 
بهـــذه الرياضة، معربا عن ســـعادته بالتواجد على 
أرض المملكـــة مرة أخرى بعد أن زارها عدة مرات 
ســـابقا متطلعا للمزيد من التعاون والتنســـيق بين 

االتحادين الدولي والبحريني للنهوض باللعبة.
وفـــي ختـــام اللقـــاء قـــدم الكوهجـــي درع اللجنة 
األولمبية التـــذكاري لرئيس االتحـــاد الدولي على 

تلبية الدعوة الرسمية وجهوده في خدمة رياضة 
كمال األجسام.

حضـــر اللقاء كل من نائب رئيـــس االتحاد الدولي 
لبنـــاء األجســـام ورئيـــس االتحاد اإلماراتـــي لبناء 

األجسام واللياقة البدنية الشيخ عبدهللا بن حمد 
بـــن ســـيف الشـــرقي، ورئيـــس االتحـــاد البحريني 
لكمال األجســـام ســـامي الحداد، ورئيـــس االتحاد 

البحريني لرفع األثقال إسحاق إبراهيم إسحاق.

اللجنة األولمبية

اتحاد كمال األجسام

شـــهدت بطولـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفـــة األولـــى لكمال األجســـام 
والتـــي أقيمت على مســـرح قاعة الشـــيخ 
عبدالعزيز آل خليفة بجامعة البحرين يوم 
أمس وحضور جماهيري غفير ومنافسات 
قويـــة منـــذ انطالق أولـــى مســـابقاتها عند 

الساعة التاسعة صباحًا.
وكانـــت أولى مســـابقات اليـــوم المثير فئة 
الناشـــئين، حيـــث حلق بالمركـــز األول في 
منافســـات فئـــة الناشـــئين الالعـــب علـــي 
إبراهيـــم ســـعيد ليتـــوج بلقـــب هـــذه الفئة 
وبطالً لها بعد منافســـة قوية شهدتها هذه 
الفئـــة، وجاء فـــي المركـــز الثانـــي الالعب 
المركـــز  فـــي  عبـــدهللا،  إبراهيـــم  عمـــران 
الثالـــث عمار عبدهللا حســـين، فـــي المركز 
الرابـــع عمـــار عبدهللا حســـين، وفي المركز 

الخامس ريان حسين جمشير.
وتـــوج الفائزين في هذه المســـابقة رئيس 
حســـن  للتكنولوجيـــا  البحريـــن  جامعـــة 
المـــال ونائـــب رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
لكمال األجســـام واللياقـــة البدنية إبراهيم 
الشـــيبه، حيث حصل الفائز بالمركز األول 
الالعـــب علـــي إبراهيم على جائـــزة نقدية 
 KHK مـــن  مقدمـــة  دينـــار   1000 بقيمـــة 
مـــن  مقدمـــة  جامعيـــة  ومنحـــة   ،Sport
جامعـــة البحرين للتكنولوجيـــا ومجموعة 
مـــن المكمـــالت الغذائية مقدمـــة من صالة 
ســـوات الرياضيـــة واشـــتراك ســـنوي مـــن 

مركز غسان الرياضي.

زغلول بطل األساتذة

 وفي مســـابقة فئة الماستر والتي شهدت 
قويـــة،  ومنافســـات  العبيـــن   9 مشـــاركة 
أحـــرز لقبهـــا الالعـــب محمد ســـعد زغلول، 
وجـــاء فـــي المركـــز الثاني الالعـــب محمد 
إبراهيـــم المتولـــي، وفـــي المركـــز الثالـــث 
الالعـــب نادر مال هللا، وفـــي المركز الرابع 
الالعب حسين علي إبراهيم، وفي المركز 

الخامس الالعب عرفات. 
وتـــوج الالعبيـــن في هذه المســـابقة أمين 
ســـر االتحـــاد البحرينـــي لكمـــال األجســـام 
واللياقة البدنية مدير بطولة ســـمو الشيخ 
خالـــد بن حمـــد لكمـــال األجســـام واللياقة 
البدنيـــة خالد حمادة، حيث حصل الالعب 
محمـــد ســـعد زغلـــول علـــى جائـــزة نقدية 
قيمتهـــا 1000 دينـــار ومجموعـــة مكمالت 
غذائية مقدمة من صالة سوات الرياضية 
واشتراك سنوي من مركز غسان الرياضي.

قاسم مرزوق بطل كالسيك كمال 

A األجسام المجموعة

كمـــال  الكالســـيك  فئـــة  منافســـات  وفـــي 
األجســـام والتي شهدت مشاركة 50 العبًا، 
فاز بالمركز األول في المجموعة A الالعب 
قاسم حســـن يوســـف، وفي المركز الثاني 
المركـــز  وفـــي  ناجـــي،  عبدالرضـــا  محمـــد 
الثالـــث الالعـــب علـــي أحمـــد علـــي، وفـــي 
المركز الرابع الالعب خالد جاســـم يوسف 
وفـــي المركـــز الخامـــس الالعـــب مارلـــون 
لوبيز. وتوج رئيس لجنة الحكام باالتحاد 
الدولـــي لكمـــال األجســـام IFBB خوســـيه 
مارســـيا الفائزيـــن بالمركـــز األولـــى، حيث 

حصل الفائز بالمركز األول الالعب قاســـم 
مـــرزوق علـــى جائزة نقديـــة قيمتها 1000 
دينـــار مقدمـــة من KHK Sport واشـــتراك 

سنوي مقدم مركز غسان الرياضي.

بوخالف بطاًل كالسيك كمال 
B األجسام المجموعة

وفـــاز فـــي منافســـات فئة كالســـيك كمال 
األول  بالمركـــز   B للمجموعـــة  األجســـام 
الالعـــب محمـــد بوخـــالف، وفـــي المركـــز 
الثاني الالعب مســـلم البنـــاء، وفي المركز 
الثالث محمد عبدهللا، وفـــي المركز الرابع 
المركـــز  وفـــي  يوســـف  عبـــدهللا  الالعـــب 

الخامس الالعب أحمد عبدالكريم.

األولمبيـــة  اللجنـــة  ســـفيرة  وتوجـــت 
البحرينية رقية الغســـرة الفائزين في هذه 
الفئـــة، حيث حصل صاحـــب المركز األول 
الالعب محمد بوخالف على جائزة نقدية 
مقدمـــة مـــن KHK Sport قيمتهـــا 1000 
دينـــار واشـــتراك ســـنوي مقـــدم مـــن مركز 

غسان الرياضي. 

جاسم مرهون بطال لكالسيك كمال 

C األجسام المجموعة

وفاز في منافســـات فئة الكالســـيك كمال 
األجســـام للمجموعة C أحرز المركز األول 
الالعب جاسم مرهون، وفي المركز الثاني 
الالعـــب عبدالرحمـــن أحمد، وفـــي المركز 
الثالث الالعب محمود خليل، وفي المركز 
الرابـــع الالعـــب أحمـــد علـــي وفـــي المركز 

الخامس الالعب محمد خالد.
وتوج الفائزين في هذه الفئة نائب رئيس 
االتحاد البحريني لكمال األجسام واللياقة 
البدنيـــة إبراهيـــم الشـــيبه، حيـــث حصـــل 

جاســـم  الالعـــب  األول  المركـــز  صاحـــب 
مرهـــون علـــى جائـــزة نقديـــة مقدمـــة من 
KHK Sport بقيمة 1000 دينار واشـــتراك 

سنوي من مركز غسان الرياضي. 

مرهون بطل األبطال لمسابقة 

كالسيك كمال األجسام

وعلـــى مســـتوى لقـــب بطـــل األبطـــال، فاز 
باللقـــب الالعب جاســـم مرهـــون، وحصل 
علـــى جائـــزة نقديـــة بقيمـــة 1000 دينـــار 
مقدمـــة مـــن KHK Sport ومجموعـــة من 
صالـــة  مـــن  مقدمـــة  الغذائيـــة  المكمـــالت 

سوات الرياضية. 

رعاة البطولة

وحظيت منافســـات بطولة ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة لكمال األجســـام 
برعايـــة ودعـــم KHK Sport، وتعتبر أولى 
البطوالت التـــي ينظمها االتحاد البحريني 
بعـــد  البدنيـــة  واللياقـــة  األجســـام  لكمـــال 

تأسيســـه برئاسة ســـامي الحداد، وتحظى 
البطولـــة بدعم من كل مـــن صاالت الراوي 
الرياضيـــة، مركـــز العرادي لطـــب وتجميل 
األســـنان، جامعـــة البحريـــن للتكنولوجيـــا، 
 S.W.A.T صالـــة  البحريـــن،  جامعـــة 
الرياضيـــة، مركز غســـان الرياضـــي، صالة 
GRIP الرياضية، صالة بيستس الرياضية، 

صالة فيتنس فاكتوري الرياضية.

إقبال كبير على معرض الجمهور

شـــهدت مدخـــل الجمهـــور إقامـــة معـــرض 
منـــوع ضمـــن عـــدد مـــن منصات شـــركات 
المكمـــالت الغذائيـــة والتـــي القـــت إقبـــاال 
واســـعا مـــن الجماهيـــر، إلى جانـــب منصة 
رياضيـــة من شـــركة بـــالك اكتـــف، ومنصة 
العـــرادي لطـــب وتجميـــل  خاصـــة لمركـــز 

األسنان.

العبو كمال األجسام يشيدون بدعم 

سموه لكمال األجسام

أشـــاد العبو بطولة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة األولـــى لكمال األجســـام 
برعاية ســـموه لبطـــوالت كمال األجســـام، 
مؤكديـــن أن هـــذا االهتمـــام والدعـــم إنمـــا 
يحقـــق طموحاتهـــم ومـــا يتطلعـــون إليـــه، 
الجزيليـــن  وامتنانهـــم  شـــكرهم  رافعيـــن 
للرياضـــة  يقدمـــه  مـــا  كل  علـــى  لســـموه 
البحرينية عمومًا ورياضة كمال األجســـام 
خصوصًا، مشيدين في الوقت نفسه بقوة 
المنافســـات وعودتهـــا علـــى المســـارح بعد 
انقطاع فتـــرة، مثنين على التنظيم المميز 
والمشـــاركة الواسعة، متمنين كل التوفيق 
للجنـــة المنظمة العليـــا واالتحاد البحريني 
لكمـــال األجســـام واللياقـــة البدنيـــة وعلى 

رأسه سامي الحداد.

دورة تحكيم تنشيطية على هامش 

البطولة

الذيـــن  للحـــكام  تنشـــيطية  أقميـــت دورة 
منافســـات  وإدارة  تحكيـــم  فـــي  شـــاركوا 
بطولـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة وذلك صباح يوم الخميس الماضي 
حاضر فيها رئيس لجنـــة الحكام باالتحاد 
الدولي لكمال األجســـام خوســـيه مارسيا، 
وشـــهدت الـــدورة حضـــور رئيـــس االتحاد 
الدولي لكمال األجســـام رفاييل سانتونغا، 
ورئيس االتحاد البحريني لكمال األجسام 
وتـــم  الحـــداد،  ســـامي  البدنيـــة  واللياقـــة 

تسليم المشاركات الشهادات والشارات.

علي إبراهيم بطل مسابقة الناشئين وزغلول بطل األساتذة
إقبال واسع بأولى نسخ بطولة خالد بن حمد لكمال األجسام

من تتويج بطل األساتذة

B تتويج الالعب محمد بوخالف في كالسيك كمال أجسام

 من تتويج بطل الناشئين

تتويج جاسم مرهون

جانب من االستقبال
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اللجنة اإلعالمية

بدأت مملكـــة البحرين منذ ســـاعات الفجر 
األولـــى مـــن يـــوم أمـــس اســـتقبال الوفود 
المنتخبـــات الوطنية المشـــاركة في بطولة 
والتـــي  للجوجيتســـو،  السادســـة  آســـيا 
توافدت على أرض المملكة حسب رحالت 
الطيران تباعا، حيث كان في استقبال هذه 
الوفود لجنة االســـتقبال والعالقات العامة 
برئاســـة فواز شمســـان ولجنـــة المواصالت 
والســـكن برئاســـة حســـين الطريـــف، حيث 

وفرت هاتان اللجنتان كافة األمور الخاصة 
باالستقبال ونقل الوفود لمقر اإلقامة.

البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وحـــرص 
منفـــردي  إبراهيـــم  رضـــا  للجوجيتســـو 
علـــى زيـــارة تدريبـــات المنتخـــب الوطنـــي 
للجوجيتســـو بمركـــز تدريبـــات المنتخـــب 
القتاليـــة.  للفنـــون  رضـــا  بمركـــز  الوطنـــي 
واطلع منفردي على تدريبات التي يجريها 
المنتخـــب؛ تحضيرا لمشـــاركته في بطولة 
ألفـــراد  نقـــل  حيـــث  للجوجيتســـو،  آســـيا 

المنتخب تحيات نائب رئيس الهيئة العامة 
للرياضة رئيس المجلس البحريني لأللعاب 
القتالية ســـمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل 
خليفة، وتمنيات سموه للمنتخب بالتوفيق 
والنجـــاح فـــي هـــذه المشـــاركة. وقـــد حث 
رئيـــس االتحـــاد المنتخب على االســـتعداد 
علـــى الشـــكل الـــذي يدفعهـــم نحـــو الظهور 
المشـــرف والمنافســـة على تحقيق النتائج 
المتميزة ورفع علم واســـم مملكة البحرين 

عاليا في هذه الحدث القاري.

المملكة تستقبل وفود بطولة آسيا السادسة للجوجيتسو

رضا منفردي يتابع التدريبات من وصول الوفود

وصل إلى المملكة لحضور بطولة خالد بن حمد

جاسم مرهون بطل 
أبطال مسابقة 

كالسيك بناء األجسام

حسن المال يسلم 
المنحة الدراسية 

لالعب علي إبراهيم



تحيي النجمة شــيرين عبدالوهاب، حفاًل غنائيًا، في اإلمارات 
يــوم 4 مايــو المقبل وهو مــا يتزامن مع أيــام عيد الفطر 
المبارك، وذلك ضمن ليالي ياس على مســرح االتحاد أرينا، 
ومن المقرر أن تقدم شــيرين عبدالوهــاب باقة من أجمل 

أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.
وتصــدرت النجمــة شــيرين عبدالوهــاب الترينــد خــالل األيام 

الماضية بعد ظهورها من جديد في إحياء أحد األفراح، بعد غياب استمر ألكثر من 6 
سنوات بعيدة عن المشاركة في المناسبات الخاصة.

غادر اإلعالمي الســعودي علي العليانــي، مجموعة “إم بي 
ســي”، بعد غياب عن شاشــتها ألكثر مــن عامين، إذ كان 
يقّدم برنامجًا يناقش هموم المواطن السعودي بعنوان 
“معالــي المواطــن”. وســيطّل العليانــي، فــي رمضان 

المقبــل عبر برنامج حواري بعنــوان “أتحداك” على القناة 
األولى الســعودية، وهــو برنامج إنســاني يجمع مســاعدات 

مالية لصالح مؤسســات خيرية، ويســتضيف نجوم الفن والرياضة ومشــاهير 
منصات التواصل االجتماعي.

العلياني يغادرشيرين في اإلمارات
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10 طــرق لالستعــداد لشهــر رمضــان!
أعمل من اليوم أن يكون شهر رمضان هذا العام  2022 
مختلفـــًا بصـــورة جديدة من خالل بعض االســـتعدادات 
للمســـاعدة فـــي إعـــداد جســـدي وعقلـــي قبل بدء شـــهر 
الصيام، فيما يلي بعض الطرق التي تســـتعد بها للشـــهر 
الفضيـــل لجعل هذا العام أفضل من الســـابق في العديد 

من النواحي الصحية والنفسية:

ابدأ الصيام قبل رمضان

إنها الســـنة النبوية أن نصوم يومـــي االثنين والخميس، 
لذلك حاول الصيام مرة واحدة في األسبوع في الفترة 
التي تســـبق شـــهر رمضان، وتســـتطيع زيادة هذه األيام 

قدر ما تستطيع!

احصل على مخطط تحضير

هنـــاك الكثير مـــن المخططـــات الرمضانيـــة المتاحة في 
الهواتـــف الذكيـــة، ونعتقـــد أن تنزيـــل واحـــدة مـــن هذه 

التطبيقـــات وإضافتهـــا إلـــى قائمة 
الرمضانيـــة  االســـتعدادات 

الخاصـــة بـــك هـــي فكـــرة 
التـــي  جيـــدة، خصوصـــًا 
باألعمـــال  تذكـــرك 
المســـتحبة  والصلـــوات 

واألدعية.
حتى عنـــد قراءتك للقرآن 

عـــن طريـــق األجهـــزة الذكيـــة، ســـتتمكن من اســـتخدام 
التطبيقات المعتمدة للقرآن بسهولة في ذلك.

قلِّل من الكافيين

واحـــدة مـــن أفضل نصائح التحضير لشـــهر رمضان هي 
تقليـــل الكافييـــن ببـــطء، بهـــذه الطريقة لـــن تتعرض 

نتوقـــف  للصدمـــة عندمـــا  أجســـامنا 
فجـــأة عـــن شـــرب الكافييـــن في 

اليوم األول من رمضان.
عادة ما يكـــون الصداع نتيجة 
التوقـــف المفاجـــئ للكافيين، 

وهذه ليســـت طريقـــة جيدة 
لبدء هذا الشهر الكريم!

التـــي نســـتعد  الطـــرق  إحـــدى 
بها لشـــهر رمضان هي شـــراء بعض 
أكيـــاس الشـــاي منزوعـــة الكافييـــن 
ألنني نجد أننا نميل إلى شـــرب الشاي 

والقهـــوة خالل النهار )خاصة في األيام الباردة( بدالً من 
الحاجة دائمًا إلى تناول الكافيين.

إعادة تنظيم أو إضافة روتين التمارين

قـــد ال يكـــون هـــذا شـــيئًا يفعلـــه الجميع عند االســـتعداد 
لشهر رمضان، وخصوصًا التدرب قبل اإلفطار!

أو االنضمام إلى برنامج اللياقة البدنية الرمضاني المتواضع 
مع تدريبات منتظمة مع الصيام للقيام بها قبل اإلفطار وهو 

الوقت الرئيسي لممارسة الرياضة عند الصيام.

انضم إلى األعمال الخيرية

إن االنضمـــام إلـــى األعمـــال الخيرية وســـيلة جيدة حقًا 
للمســـاعدة الروحيـــة والدينيـــة لنا جميعـــًا، والتي يجب 

تقديمهـــا فـــي كل وقـــت باالنضمـــام علينـــا 
بصورة تطوعية لها، وهي منتشرة 

بكثرة في المملكة.

ماذا ستأكل؟

لألســـبوع  ســـتأكله  لمـــا  خطـــط 
األول حتـــى تتمكـــن مـــن الذهـــاب 
رمضـــان  شـــهر  بـــدء  قبـــل  للتســـوق 
مـــن  األول  األســـبوع  فـــي  لمســـاعدتك 
الصيام على األقـــل وهكذا، وحاول عدم 
التســـوق وأنـــت صائـــم، ممـــا يـــؤدي 
إلى اتخـــاذ قـــرارات واختيارات 

خاطئة بشأن الطعام!

يعـــرض حاليًا على منصة “شـــاهد VIP“ الفيلم الســـعودي ”بلوغ” بعد أن 
حصلـــت على حقوق عـــرض الفيلم عبر منصتها الرقمية، اعتبارًا من 28 
ديســـمبر 2021 الماضـــي، ويجمع فيلم “بلـــوغ” قصص خمس مخرجات 
سعوديات هّن: سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري، هند الفهاد، 
نور األمير، ويســـلط الفيلـــم الضوء على حياة المرأة، مستكشـــفًا العمق 

اإلنساني تحت وطأة المعاناة، األسرار، القلق، الخوف.
5 تجارب متنوعة لـ5 مخرجات سعوديات متميزات هن: فاطمة البنوي  «

وسارة مسفر وجواهر العامري وهند الفهاد ونور األمير؛ عبرت عنها 
كل مخرجة بمفردها ولكن جمعت مؤسسة مهرجان البحر األحمر 

بينهن من خالل مسابقة أقيمت مسبقًا ووصل إلى النهائيات الخاصة 
بها هؤالء المخرجات ليتم الجمع بين تجاربهن المختلفة في عمل 

واحد. يذكر أن فيلم “بلوغ” كان عرضه السينمائي األول خالل تدشين 
مسابقة “آفاق السينما العربية”، ضمن فعاليات “مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي” في دورته الـ43، كما سجل الفيلم حضوره في 
الدورة األولى لـ”مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي”، التي أقيمت 

في جدة، بمشاركة عدد من النجوم والمواهب ومحترفي صناعة 
السينما من مختلف أنحاء العالم.

”VIP الفيلم السعودي “بلوغ” على “شاهد

يدخــل النجم محمد فؤاد األســتوديو خالل األســبوع بعد 
المقبل بعدما وقع اختياره على أغنية جديدة من كلمات 
محمــد بنــدارى، وألحان محمــد شــحاتة، وتوزيع محمد 
عمــار، وتحمل األغنيــة الطابع الدرامي، لكنه لم يســتقر 

على اسمها حتى اآلن.
وقــال الملحن محمد شــحاتة إنه ســعيد بالتعاون مع نجم 

كبير في قيمة محمد فؤاد الذي ســطر تاريخــًا حافاًل من األغنيات التي تعيش 
حتى اآلن، وكونه يشارك في هذا التاريخ بهذا التعاون يحمله مسؤولية كبيرة.

جديد فؤاد

طارق البحار

“قلبي اطمأن” يواصل رحلة العطاء 
للعام الخامس على التوالي

يواصـــل قلبي اطمـــأن - البرنامج الخيري اإلنســـاني- رحلـــة العطاء والخير 
للعام الخامس على التوالي، حيث يســـتعد لمواصلة مشـــواره الناجح حول 
العالـــم مختـــارًا هذا العام أربـــع دول عربية لتنفيذ حزمـــة جديدة من أعمال 
الخير مما يســـهم في تعزيز الشـــعار الذي يرفعه البرنامج وهو )تقليل الفقر 

في العالم(.
وعـــن الـــدول العربية التي ســـيحط غيث اإلماراتي رحالـــه فيها خالل العام 
الخامس من )قلبي اطمأن(، كشـــف أنها تشـــمل أربع دول هي: العراق، مصر، 
األردن، السودان، وسيتم خالل زيارتها تقديم الكثير من الدعم المتمثل في 

المساعدات والمبادرات والمشاريع ونحو ذلك.
وعن أسباب انتقاله إلى المحيط العربي أكد غيث اإلماراتي أنه يسعى دائمًا 
ليكـــون على القرب من أصحـــاب الحاجات بغض النظر عن جنس أو لون أو 
هوية، وأن هدفه األســـاس هو اإلنســـانية أينما كانت، لكـــن المنطقة العربية 
تضـــررت كثيـــرًا من أزمـــة كورونا ومضاعفاتهـــا، ودفعت الكثيـــر من العمال 
والكســـبة إلـــى الحاجـــة، فيما غـــرق كثير آخـــرون بالديون، إضافـــة إلى أنها 
شـــهدت العديد مـــن األزمات مثل النازحين والالجئيـــن مما زاد من معدالت 

الفقر وفاقم المعاناة اإلنسانية.
وســـيتابع مشـــاهدو “قلبي اطمأن” عبر شاشـــات التفزيـــون ومنصات مواقع 
التواصـــل المختلفـــة مســـتجدات تتعلـــق بمظهر غيـــث الذي تميـــز به خالل 
المواســـم الســـابقة، والـــذي اختزله بحقيبـــة ظهر مميزة صـــارت عالمة على 
توزيع الســـعادة، إضافة إلى مالبســـه التي تساعده على التخفي، حيث غّير 

غيث لباسه هذا الموسم أيضًا ليستمر في طريقه في زراعة السعادة.

اتحاد المسرحيين ينظم فعالية “مخرجون رسموا الطريق للمسرح”

مسرح البيادر يعرض األشكال في تونس

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح...

تحــت رعايــة هيئــة البحريــن للثقافة واآلثــار وبمناســبة اليوم العالمي للمســرح، 
يقيــم اتحــاد جمعيــات المســرحيين فعالية “مخرجون رســموا الطريق للمســرح” 
وذلك تكريًما للمخرجين الذين ســاهموا في اإلخراج المســرحي بمملكة البحرين 
في الفترة من 1970 – 1989 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء 
يوم األحد 27 مارس بصالة البحرين الثقافية، كما سيتم أيًضا عرض مسرحية 
“هــدوء تــام” لفرقــة مســرح جلجامــش الحائــزة علــى شــهادة التقديــر بمهرجــان 

القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

والمخرجون المكرمون هم:
الفنـــان الراحـــل محمـــد عـــواد، الفنـــان 
المعـــاودة،  راشـــد  الراحـــل  والكاتـــب 
الفنـــان عبدهللا يوســـف، الفنـــان خليفة 
العريفي، الفنان ســـعد الجـــزاف، الفنان 
ناصـــر القـــالف، الفنـــان ســـامي القـــوز، 
الفنـــان والكاتب الراحل حمـــزة محمد، 
علـــي  الفنـــان  ملـــك،  عبـــدهللا  الفنـــان 

ســـلمان، الفنان إبراهيم خلفـــان، الفنان 
جمـــال الصقر، الفنـــان الراحـــل إبراهيم 
بحـــر، الفنان هاني الدالل، الفنان يحيى 
عبدالرســـول، الفنان ياسر سيف، الفنان 
حســـن  الفنـــان  الســـعداوي،  عبـــدهللا 
عبدالرحيم، الفنان قحطان القحطاني، 
حيـــاة الخطيـــب، عبدالرحمـــن بـــركات، 

محمد يوسف شهاب.

في إطار زيارة مسرح البيادر لتقديم مسرحية 
األشكال تلعب معي ضمن أيام قرطاج للدمى 
بتونس. استقبل السيد إبراهيم محمود سفير 
مملكة البحرين بالجمهورية التونسية الفريق 
المشـــارك بالمهرجـــان بمقر الســـفارة بالعاصمة 

التونسية. 
وقد أبدى السفير سعادته إزاء هذه المشاركة 
المهمة في أكبر تجمع فني في الوطن العربي 
لمســـرح العرائس وسروره بأن تكون البحرين 
الفـــرق  بقيـــة  مـــع  المشـــاركة  الـــدول  إحـــدى 

المحترفة في هذا المجال. 

كمـــا صـــرح مؤلـــف ومخـــرج العـــرض الفنـــان 
أحمـــد جاســـم أن هذه المشـــاركة تأتي بدعوة 
مـــن إدارة مهرجـــان قرطـــاج ثقـــة منهـــم فـــي 
مستوى التقدم الذي بدأ يحرزه مسرح البيادر 
في مســـرح الطفل والدمى بالتـــوازي مع فرق 

عالمية لها باع طويل في مسرح الدمى. 
ويضيـــف أحمـــد أن هـــذا العرض تـــم تطويره 
على مدى 5 ســـنوات بعد أن عرض في 2016 
ويعاد عرضه هذه المرة برؤية مختلفة وأبعاد 
مغايرة، حيث يحاول المسرح أن يطور فكرة 

العرض المستمر )الريبرتوار(. 

محرر مسافات
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“كوجو بي” تعقد شراكة استراتيجية مع مكتب الشيخ عبد العزيز بن دعيج
لخلق فرص جديدة بالتكنولوجيا المالية

Kog� ب���ي  - “ك���وج���و   أع��ـ��ـ��ت ش���رك���ة 
ع��ب��ر  ال���م���دف���وع���ات  ش���رك���ة   ،”oPAY
ال��ه��ات��ف ال��م��ح��م��ول ال���ت���ي ت��ت��خ��ذ من 
الممـكة المتحدة مقًرا لها، عن شراكتها 
عبد  الشيخ  مكتب  مع  االستراتيجية 
خـيفة  آل  خـيفة  بن  دعيج  بن  العزيز 
ال���خ���اص، أح���د ال��م��ك��ات��ب ال���رائ���دة في 
مـطقة دول مجـس التعاون الخـيجي 
المستقـة  األع��م��ال  تطوير  مجال  ف��ي 

وتقديم االستشارات.
م���ن تسـيط  ب���ي  ك��وج��و  واس���ت���ف���ادت 
الضوء في المـطقة عـى نطاق أعمالها 
 London’ بعد مشاركتها في زيارة وفد
العربية  اإلم����ارات  ل��دول��ة   ‘& Partner
ال��م��ت��ح��دة ف���ي ش��ه��ر ف��ب��راي��ر ال��م��اض��ي 
مجال  في  دائمة  عالقات  بـاء  بهدف 
الممـكة  ب��ي��ن  ال��م��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ـ��ول��وج��ي��ا 
ال��م��ت��ح��دة ودول�����ة اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

ال��م��ت��ح��دة، ح��ي��ث س��ي��س��اه��م ذل���ك في 
الشركة  بين  ال��ش��راك��ة  اتفاقية  تعزيز 
الـاشئة في مجال التكـولوجيا المالية 
مكتب الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن 

خـيفة آل خـيفة الخاص.
إلى خـق فرص  الشراكة  وتهدف هذه 

ع��م��ل ج���دي���دة ف���ي ال��م��ـ��ط��ق��ة وت��ع��زي��ز 
األعمال التجارية المستدامة واالبتكار. 
إال  القيم،  ف��ي  الطرفين  تشابه  ورغ��م 
مستقبل  بشأن  أي��ًض��ا  متفائالن  أنهما 
المجتمع، حيث تقدم مـصة كوجو بي 

قيمة كبيرة في هذا المجال.

وب���ه���ذه ال��م��ـ��اس��ب��ة، ص��رح��ت ن��اري��س��ا 
التـفيذي  ال��رئ��ي��س  ش���وف���ي���دول -أو، 
“نحن فخورون  بي:  ومؤسس كوجو 
ب��ش��راك��ت��ـ��ا م���ع م��ك��ت��ب ال��ش��ي��خ عبد 
العزيز بن دعيج بن خـيفة آل خـيفة 
الخاص. وحيث إنـا شركة ناشئة في 
مرخصة  المالية  التكـولوجيا  مجال 
فإن  وأوروب����ا،  المتحدة  الممـكة  ف��ي 
في  سيساعدنا  المكتب  مع  التعاون 
في  المتمثل  ال��ت��ال��ي  ه��دف��ـ��ا  تحقيق 
مجـس  دول  م��ـ��ط��ق��ة  ف���ي  ال��ت��ط��ور 
التعاون الخـيجي، وتحديًدا اإلمارات 
التكـولوجيا  تشهد  حيث  والبحرين، 
فرصة  لديـا  فيهما.  ازده����اًرا  المالية 
رائ���ع���ة الس��ت��ك��ش��اف آف�����اق ت��ج��اري��ة 
إقـيمية جديدة مع تقديم آراء وأفكار 
جديدة من تجربتـا إلى سوق الشرق 

األوسط”.

ن�����ظ�����م م���س���ت���ش���ف���ى 
األمريكية  اإلرسالية 
 One م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
 Hope Bahrain
م���س���ي���رة اح��ت��ف��ال��ي��ة 
ب����ال����ي����وم ال���ع���ال���م���ي 

الجمعة  لولو هايبر ماركت، وذلك يوم  الدانة بدعم من  لمتالزمة داون، وذلك بمجمع 
الماضي.  وقد حضر الحفل مجموعة من األطفال المصابين بمتالزمة داون وعدد من 
الداعمين  لهذه الفئة. يذكر أن األمم المتحدة احتفـت باليوم العالمي لمتالزمة داون 
في 21 مارس مـذ عام 2012 باعتباره يوًما لـتوعية العالمية، ولقد تم تحديد تاريخ 
لالحتفال بمتالزمة داون في 21 من الشهر الثالث من كل عام، لـداللة عـى تفرد التثـث 

الصبغي لـكروموسوم الحادي والعشرين والذي هو سبب في اإلصابة بمتالزمة داون.

“اإلرسالية األمريكية” يحتفل باليوم العالمي لمتالزمة داون

أسهم “ألبا” تحكم سيطرتها على التداوالت بنسبة 71 %

مكاسب جديدة لبورصة البحرين بارتفاع 3.4 % في أسبوع
ال��ب��ح��ري��ن م��ك��اس��ب ج��دي��دة مع  حققت ب��ورص��ة 
لتغـق   %  3.45 بـسبة  ال��ع��ام  ال��م��ؤش��ر  ارت���ف���اع 
تداوالت األسبوع الماضي عـد مستوى 2,032.83 

نقطة.  
وب��ـ��غ��ت ك��م��ي��ة األس��ه��م ال��م��ت��داول��ة ف��ي ب��ورص��ة 
البحرين خالل األسبوع الماضي 13 مـيون و845 
ألف و615 سهم بقيمة إجمالية قدرها 6 ماليين 
لصالح  الوسطاء  نفذها  ديـار،  و278  ألف  و161 

المستثمرين من خالل 490 صفقة.
الماضي  األس��ب��وع  خ��الل  المستثمرون  وت���داول 
أسهم 23 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، 
ف��ي ح��ي��ن ان��خ��ف��ض��ت أس��ع��ار أس��ه��م 4 ش��رك��ات، 
واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. 
هذا  تعامالت  في  األول  المركز  عـى  واستحوذ 

األس��ب��وع ق��ط��اع ال��م��واد األس��اس��ي��ة، حيث بـغت 
قيمة أسهمه المتداولة 4 ماليين و376 ألف و340 
قيمة  إجمالي  من   %  71.03 نسبت  ما  أو  ديـار 
و945  مـيونان  قدرها  وبكمية  المتداولة  األسهم 
 170 خ��الل  م��ن  تـفيذها  ت��م  س��ه��م��ًا،  أل��ف و681 

صفقة.
قطاع  نصيب  من  كانت  فقد  الثانية  المرتبة  أما 
المال، حيث بـغت قيمة أسهمه المتداولة مـيون 
من   %  23.67 بـسبة  دي��ـ��ار  و74  أل���ف  و458 
البورصة  ف��ي  ال��م��ت��داول��ة  األس��ه��م  قيمة  إجمالي 
وبكمية قدرها 10 ماليين و142 ألف و661 سهم، 

تم تـفيذها من خالل 215 صفقة.
المـيوم  جاءت  فقد  الشركات،  مستوى  عـى  أما 
)ألبا( في المركز األول من حيث القيمة  البحرين 

أل��ف  م��الي��ي��ن و376   4 أس��ه��م��ه  ق��ي��م��ة  ب��ـ��غ��ت  إذ 
و340 ديـار وبـسبة 71.03 % من قيمة األسهم 
ألف  و945  مـيونان  ق��دره��ا  وبكمية  ال��م��ت��داول��ة 

و681 سهم، تم تـفيذها من خالل 170 صفقة.
وج���اءت ف��ي ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي مجموعة ج��ي إف 
إتش المالية بقيمة قدرها 510 آالف و382 ديـار 
المتداولة  األس��ه��م  قيمة  م��ن   %  8.28 وبـسبة 
وبكمية قدرها 4 ماليين و219 ألف و303 أسهم، 

تم تـفيذها من خالل 79 صفقة.
المتداولة  األسهم  لقيمة  اليومي  المتوسط  وبـغ 
كان  حين  ف��ي  دي��ـ��ار،  و256  أل��ف  و232  مـيون 
ال��م��ت��وس��ط ال��ي��وم��ي ل��ك��م��ي��ة األس���ه���م ال��م��ت��داول��ة 
مـيونين و769 ألف و123 سهم، أما متوسط عدد 
الصفقات خالل األسبوع الماضي فبـغ 98 صفقة.
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أن مصافي  ش��ح��ن  ب��ي��ان��ات  أظ��ه��رت 
اقتـاص  ف��ي  ب��دأت  أميركية،  تكرير 
ش���ح���ـ���ات زي�����ت وق������ود م����ن ال���ش���رق 
األوس����ط ه���ذا ال��ش��ه��ر، ب��ع��د أن حظر 
الرئيس األميركي جو بايدن، واردات 

الـفط الروسي بسبب غزو أوكرانيا.
وت��ظ��ه��ر ب��ي��ان��ات أب��ح��اث ال��س��وق، أن 
العام  اس��ت��وردت  المتحدة  ال��والي��ات 
يوميا  برميل  ألف   700 نحو  الماضي 
الوقود  أن���واع مختـفة م��ن زي��ت  م��ن 
لـمصافي، ذهب  أخرى  تغذية  وم��واد 
ساحل  عـى  التكرير  لمصافي  أغـبها 

ال��خ��ـ��ي��ج األم���ي���رك���ي ل��ـ��ت��ع��وي��ض عن 
الـفط الخام الثقيل.

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان��ات م���ن ش��رك��ة “ك��ب��ـ��ر” 
ل��أب��ح��اث، ف��ق��د ك���ان ن��ص��ي��ب روس��ي��ا 
زي��ت  واردات  م���ن  ال��م��اض��ي  ال���ع���ام 
عن  قـيال  يقل  م��ا  األميركية  ال��وق��ود 
ال��ـ��ص��ف ون��ص��ي��ب ال��م��ك��س��ي��ك 20 % 

والشرق األوسط نحو 5 %.
“رفيـيتيف  م��ن  مبدئية  بيانات  لكن 
ال��ـ��اق��الت، أظ��ه��رت أن  أي��ك��ون” لتتبع 
ال��ش��رق األوس����ط ستشكل  إم�����دادات 
17 % عـى األقل من مشتريات زيت 

الوقود األميركية في أبريل.
ماليين   4 ض��خ  يتم  أن  المقرر  وم��ن 
ب���رم���ي���ل م����ن م����وردي����ن ف����ي ال���ش���رق 
األوسط عـى طول الساحل األميركي 
عـى الخـيج الشهر المقبل، وهو أعـى 

مستوى مـذ 12 عاما عـى األقل.
زودوا  فقد  “كبـر”،  بيانات  وبحسب 
الماضي  ال��ع��ام  األميركية  المصافي 

بأكمـه بـحو 13 مـيون برميل في
المجمل.

وقال المحـل في “كبـر”، مات سميث، 
نشهد  أنـا  عـى  جـي  مؤشر  “ه��ذا  إن 

التي  بالمـاطق  يتعـق  ما  في  تحوال 
زيت  المتحدة  الواليات  مـها  تشتري 
الواليات  أن  إلى  أش��ار  لكـه  ال��وق��ود”، 
المتحدة قد تواجه صعوبات جمة في 
خسارة  ستخـفها  التي  الفجوة  س��د 

واردات زيت الوقود الروسية.
ال��س��ع��ودي��ة  ال��ب��ي��ان��ات أن  وأظ���ه���رت 
تشكل  واإلم���ارات  والعراق  والكويت 
زي��ت  ن��ص��ف ش��ح��ـ��ات  م��ص��در  تقريبا 

الوقود اإلجمالية بموجب العقود.
ومن المتوقع أن تتوجه تـك الشحـات 

إلى الواليات المتحدة في أبريل.

مصافي تكرير أميركية تتحول لزيت وقود الشرق األوسط
بعد حظر ورادات روسيا

 الشركات األكثر 
تداوال من حيث القيمة

ع���ـ���ى ض�����وء ان���ت���ش���ار م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و 
ف���ي وس���ائ���ل ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي 
وال��م��ت��ض��م��ن اإلش������ارة إل���ى ق��ي��ام أح��د 
العدلية  بمـطقة  السياحية  المطاعم 
بمـع دخول إحدى المحجبات لـمطعم. 
وع��ـ��ى ض���وء م���ا أس���ف���رت ع��ـ��ه نتائج 
قبل  من  والتقصي  واالستدالل  البحث 
مأموري الضبط القضائي بإدارة الرقابة 
لـسياحة  البحرين  بهيئة  والتراخيص 
والمعارض، فقد صدر قرار إداري بغـق 
القانونية  اإلج���راءات  واتخاذ  المطعم 
رقم  بقانون  المرسوم  يـظمه  لما  وفقا 
15 لسـة 1986 بشأن تـظيم السياحة، 

والقرارات الصادرة تـفيذا له.
وال��ت��راخ��ي��ص  ال��رق��اب��ة  إدارة  وت��ه��ي��ب 
السياحية  المـشآت  بجميع  الهيئة  في 
االلتزام باألنظمة والقوانين ووقف أية 

األنظمة  تتعارض مع  سياسات داخـية 
والقوانين في ممـكة البحرين.

وك���ان���ت ال��ه��ي��ئ��ة ق���د أك�����دت ف���ي ب��ي��ان 
ألي  الكامل  رفضها  أم��س  مساء  سابق 
س��ي��اس��ات م���ن ش��أن��ه��ا ال��ت��م��ي��ي��ز بشتى 
من  االنتقاص  في  وخصوصا  أن��واع��ه، 
أخذ  عـى  وستعمل  الوطـية،  الهوية 
ك��اف��ة اإلج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��الزم��ة 

لـتصدي لذلك.
بالحق  اإلط��ار  ه��ذا  في  الهيئة  ونوهت 
ال��ش��ك��اوى واالس��ت��ف��س��ارات  ف��ي تقديم 
وال��م��الح��ظ��ات ع��ب��ر ق��ـ��وات ال��ت��واص��ل 
االت��ص��ال  عبر  س���واء  لـجميع  المتاحة 
هاتف  عـى  المستهـك  حماية  بمركز 
الـظام  طريق  عن  أو   17007003 رقم 
ال���وط���ـ���ي ل��ـ��م��ق��ت��رح��ات وال���ش���ك���اوى 

“تواصل”.

غلق مطعم سياحي إداريا لمنعه دخول محجبة

مبادرة  في  البحرين  مطار  شركة  تشارك 
السبت  اليوم  توافق  التي  األرض  ساعة 
2022، وذلك حرًصا مـها عـى  26 مارس 
التضامن مع الحمـة الدولية لـحفاظ عـى 

البيئة.
وت��ش��م��ل ال��م��ب��ادرة إط��ف��اء األض����واء غير 
الضرورية في مـاطق محددة داخل مطار 
ال��ب��ح��ري��ن ال��دول��ي وخ��ارج��ه ل��م��دة ساعة 
كامـة ما بين 8.30 و9.30 من مساء اليوم، 
المرافق األساسية  وذلك بما ال يؤثر عـى 
المسافرين  سالمة  لضمان  المطار  داخ��ل 
وراحتهم وسير العمـيات عـى نحو سـس.

التـفيذي  الرئيس  ق��ال  المـاسبة،  وبهذه 
ال��ف��ـ��ي��ة  وال������ش������ؤون  ال���ت���ط���وي���ر  إلدارة 

والهـدسية في شركة مطار البحرين عبد 
بالمشاركة في  “نحن سعداء  هللا جـاحي 
والتي  المتميزة،  البيئية  ال��م��ب��ادرة  ه��ذه 
ت��ع��زي��ز مسيرة  ف��ي  س��ت��س��اه��م دون ش��ك 
ممـكة  في  والبيئة  الطاقة  عـى  الحفاظ 

البحرين والعالم بأسره”.

شركة مطار البحرين تشارك في مبادرة ساعة األرض

عبد الله جناحي



شـــهدت أســـعار النفط تقلبات حادة خالل األسابيع 
القليلـــة الماضيـــة علـــى خلفيـــة الحـــرب الروســـية 
األوكرانيـــة وســـاهم فـــي تفاقـــم األوضـــاع زيـــادة 
حـــاالت اإلصابة بفيـــروس كوفيد19- فـــي الصين. 
إذ ارتفـــع ســـعر مزيـــج خـــام برنت إلـــى 139 دوالًرا 
للبرميـــل خـــالل جلســـة التـــداول بعـــد أن أعلنـــت 
الواليـــات المتحـــدة وعـــدة دول أخرى فـــي أوروبا 
الطبيعـــي  والغـــاز  الخـــام  النفـــط  اســـتيراد  حظـــر 
الروســـي بنهايـــة هـــذا العـــام، فـــي حيـــن خفضـــت 
دول أخرى معدالت الشـــراء من روســـيا. كما يذاع 
أيًضـــا أن االتحـــاد األوروبـــي يرســـم مســـاًرا لوضع 
اســـتراتيجية تهـــدف لتقليـــل االعتمـــاد علـــى الغاز 
الطبيعي الروســـي بنســـبة 80 % بنهايـــة العام. كما 
أن القيـــود التـــي فرضتهـــا األوبـــك وحلفاؤهـــا فيما 
يتعلـــق بزيـــادة اإلنتـــاج ســـاهمت أيضـــا فـــي تعزيز 

زيادة األسعار خالل األسابيع القليلة الماضية.
من جهة أخرى، ســـرعان ما تراجعت أســـعار النفط 
إلى 100 دوالر للبرميل في 15 مارس 2022 بعد أن 
تأثرت توقعات نمو الطلب بشـــكل خطير مع إعالن 
الصيـــن عـــن إغالق بعـــض مراكـــز سلســـلة التوريد 
العالميـــة الرئيســـية األســـبوع الماضي إثـــر وصول 
حاالت اإلصابة الجديـــدة بفيروس كوفيد19- إلى 

أعلى مستوياتها المسجلة منذ عامين.
وتعـــزى معظـــم مكاســـب أســـعار النفط مـــن جانب 
العـــرض وتمثلت المســـألة الرئيســـية في اســـتبدال 
فـــي  أنـــه  إال  آخريـــن.  بمورديـــن  الروســـي  النفـــط 
ظـــل تشـــديد أوضـــاع ســـوق النفـــط بالفعـــل حتى 
قبـــل انـــدالع الحـــرب، فمـــن المتوقـــع أن يتفاقـــم 
النقـــص. وصرحت األوبك وحلفاؤها بأنها ســـتلتزم 
بسياســـتها المتمثلـــة في زيادة اإلنتـــاج بمقدار 0.4 
ـــا الشـــهر المقبل بينمـــا يواجه  مليـــون برميـــل يوميًّ
بعض منتجـــي المجموعة مصاعب في اإلنتاج مما 

يؤثر سلًبا على الزيادة اإلجمالية.  
ووفًقـــا لوكالة بلومبرج، زاد إنتاج األوبك الشـــهري 
ا فـــي فبراير 2022  بمقـــدار 380 ألـــف برميـــل يوميًّ
ـــا، فيما يعد  ليصـــل إلـــى 28.6 مليـــون برميـــل يوميًّ
أعلـــى مســـتويات اإلنتـــاج المســـجلة منـــذ أبريـــل 
2020. وتـــم رفـــع إنتـــاج النفط أيًضا فـــي الواليات 
المتحدة وكندا، مع االستفادة أيًضا من االحتياطي 
هامشـــي،  نطـــاق  علـــى  كان  وإن  االســـتراتيجي، 
لمواجهـــة مشـــكلة نقـــص اإلمـــدادات علـــى المـــدى 
القصير. كما أن المحادثات مع إيران بشأن االتفاق 
النـــووي، وهـــو األمـــر الـــذي كان من شـــأنه أيًضا أن 
يخفـــف القيود علـــى صادرات النفـــط اإليرانية، قد 
تـــم تعليقها بســـبب الطلب الذي تقدمت به روســـيا 

الستثناء التجارة مع إيران.

أما على صعيد الطلب، ساهم نمو االقتصاد الصيني 
بوتيـــرة أقـــوى ممـــا كان موقًعـــا خـــالل الشـــهرين 
2022 فـــي تعزيـــز معنويـــات  العـــام  األوليـــن مـــن 
الســـوق، وهو األمر الـــذي قابله إعـــادة فرض قيود 
احتـــواء فيروس كوفيد19- مـــرة أخرى، مع فرض 
تدابيـــر االغـــالق علـــى نحـــو 45 مليـــون شـــخص. 
وســـجلت الدولة زيـــادة بنســـبة 7.5 % في اإلنتاج 
الصناعـــي خالل الشـــهرين األولين مـــن العام، بينما 
زادت مبيعات التجزئة واالســـتثمارات بنســـبة 6.7 

% و12.2 % على التوالي.

الطلب على النفط

تـــم رفع تقديرات نمـــو الطلب العالمـــي على النفط 
ا بمقـــدار 0.05 مليـــون برميل  للعـــام 2021 هامشـــيًّ
ا وفًقا ألحدث تقرير شـــهري صادر عن منظمة  يوميًّ
األوبـــك. إذ تقـــدر الوكالة اآلن وصـــول اإلنتاج إلى 
ـــا بزيـــادة قدرها 5.73  96.74 مليـــون برميـــل يوميًّ
ا. وعكســـت المراجعـــة بصفة  مليـــون برميـــل يوميًّ
رئيســـية تزايد بيانات الطلب لكافـــة الدول التابعة 
لمنظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة. وارتفـــع 
الطلـــب بنهايـــة العـــام الماضـــي بمقـــدار 6.5 مليون 
ا على أساس سنوي في ديسمبر 2021  برميل يوميًّ
علـــى خلفيـــة زيادة متطلبـــات وقود النقـــل وكذلك 
التحـــول مـــن اســـتخدام الغـــاز إلـــى النفـــط بصفـــة 

رئيسية في أوروبا وآسيا.
 وبالنســـبة للعـــام 2022، صرحـــت األوبـــك بإبقائهـــا 
علـــى التوقعات الســـابقة بتســـجيل نمو قـــدره 4.2 
ـــا ليصـــل الطلـــب إلـــى 100.9  مليـــون برميـــل يوميًّ
ـــا دون تغييـــر ووضعـــه قيـــد  مليـــون برميـــل يوميًّ
التقييـــم بســـبب تزايد حالـــة عدم اليقيـــن المتعلقة 

باستمرار االضطرابات الجيوسياسية. 
ومـــن المتوقـــع أن يكـــون نمـــو الطلـــب القـــادم مـــن 
الصين هذا العام أقل من التوقعات السابقة بسبب 
اإلعـــالن األخيـــر عن إعـــادة فرض تدابيـــر اإلغالق 
بســـبب تزايد حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد19-. 
وتخضع منطقة شينزن، ثالث أكبر منطقة مساهمة 
في الناتـــج المحلي اإلجمالي على مســـتوى البالد، 
لتدابيـــر اإلغـــالق ممـــا قـــد يؤثـــر على الطلـــب على 
وقود النقل بما في ذلك الديزل والبنزين باإلضافة 

إلى تعافي متطلبات وقود الطائرات. 

عرض النفط

تزايـــد اإلنتـــاج العالمـــي مـــن الســـوائل النفطية في 
فبرايـــر 2022 وأشـــارت البيانـــات األوليـــة إلى نمو 
ا ليصل في  شـــهري قدره 0.96 مليون برميـــل يوميًّ
ا. وجاءت  المتوســـط إلى 99.5 مليون برميل يوميًّ
الزيـــادة مدفوعـــة بصفـــة رئيســـية بزيـــادة اإلنتاج 
خـــارج األوبـــك بزيـــادة قدرها 0.52 مليـــون برميل 

ـــا ليصـــل فـــي المتوســـط إلـــى 71.03 مليـــون  يوميًّ
ـــا. وارتفـــع إنتـــاج األوبـــك مـــن النفط  برميـــل يوميًّ
الخـــام بمقـــدار 0.44 مليـــون برميـــل يوميـــا خـــالل 
ا، وفقا  الشهر ليصل إلى 28.47 مليون برميل يوميًّ

لمصادر األوبك الثانوية.
اإلنتـــاج النفطي للـــدول غير األعضاء فـــي أوبك – 

ا( 2021/2022 - )مليون برميل يوميًّ
ووفًقـــا ألحـــدث التقاريـــر الصادرة عـــن األوبك، تم 
خفض تقديرات نمو إمدادات السوائل النفطية من 
ا بمقدار 12 ألف  خـــارج األوبك للعام 2021 هامشـــيًّ
ا ليصل بذلك معدل النمو إلى نحو 0.6  برميل يوميًّ

ا.  مليون برميل يوميًّ
ومن المتوقع أن يكون متوســـط العرض من خارج 
ـــا العام  األوبـــك قـــد بلـــغ 63.6 مليون برميـــل يوميًّ
الماضـــي بعـــد إجراء مراجعـــات نزوليـــة إلمدادات 
الدول التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
والتي قابلهـــا جزئيًا مراجعات تصاعدية إلمدادات 
فيتنام وروسيا واإلكوادور. وتم خفض التقديرات 
ـــا لبيانات الربـــع الرابع  بنحـــو 72 ألـــف برميـــل يوميًّ
مـــن العـــام 2021 للـــدول التابعـــة لمنظمـــة التعاون 
االقتصـــادي والتنمية ممـــا أدى إلـــى التأثير بمقدار 
ا للعام بأكمله، وهو األمر الذي  18 ألـــف برميل يوميًّ
ـــا مراجعـــة تصاعديـــة قدرهـــا 7 آالف  قابلـــه جزئيًّ
ا. كمـــا تم إجراء المراجعـــات النزولية  برميـــل يوميًّ

بشـــكل أساســـي للبيانات الخاصة بكنـــدا )36- ألف 
برميـــل يوميًا( والواليات المتحدة )24- ألف برميل 
يوميـــًا( وأســـتراليا )18- ألـــف برميـــل يوميـــًا( للربع 
الرابـــع من العام 2021. وبالنســـبة للعـــام 2022، تم 
الخاصـــة  للبيانـــات  تصاعديـــة  مراجعـــات  إجـــراء 
بأمريـــكا الالتينيـــة والصيـــن، إال أن توقعـــات نمـــو 
العـــرض اإلجمالـــي للعام لم تتغير وظلت مســـتقرة 
عنـــد مســـتوى 3.0 مليون برميل يوميـــًا لتصل في 

المتوسط إلى 66.59 مليون برميل يوميًا.

إنتاج األوبك

ارتفـــع إنتـــاج منتجـــي األوبك للشـــهر العاشـــر على 
أعلـــى  إلـــى  ليصـــل   2022 فبرايـــر  فـــي  التوالـــي 
شـــهًرا.   22 فـــي  المســـجلة  اإلنتـــاج  مســـتويات 
وأضافت المجموعة أكبر زيادة إلنتاجها في سبعة 
أشـــهر بمقدار 380 ألف برميل يوميـــًا، ليصل بذلك 
معـــدل اإلنتـــاج إلـــى 28.55 مليـــون برميـــل يوميـــًا 
خـــالل الشـــهر، وفًقـــا للبيانـــات الصادرة عـــن وكالة 
بلومبـــرج. وكشـــفت مصـــادر األوبـــك الثانويـــة عن 
تســـجيل معـــدل نمـــو أعلـــى لإلنتـــاج بلـــغ 440 ألف 
برميـــل يوميـــًا، ليصل متوســـط معـــدل اإلنتاج إلى 
28.47 مليـــون برميل يوميـــًا. وكانت زيادة اإلنتاج 
واســـعة النطاق وشملت معظم منتجي المجموعة، 
ا  حيث سجل أربعة منتجين فقط انخفاضًا هامشيًّ
على أســـاس شـــهري. وأعلنت ليبيا عـــن أكبر زيادة 
فـــي إنتاجها بمقـــدار 170 ألف برميـــل يوميًا خالل 
الشـــهر ليصـــل متوســـط معـــدل اإلنتـــاج إلـــى 1.12 
مليـــون برميل يوميـــًا )بنمو قـــدره 105 ألف برميل 
يوميًا وفًقا لألوبك(، تليها الســـعودية بزيادة قدرها 
110 ألـــف برميـــل يوميـــًا ليصل معـــدال اإلنتاج إلى 
10.17 مليـــون برميـــل يوميـــًا )141+ ألـــف برميـــل 
يوميًا وفًقـــا لألوبك(. كمـــا زادت اإلمارات وأنجوال 
انتاجهمـــا بمقـــدار 50 ألـــف برميـــل يوميـــًا، وزادت 
الكويـــت اإلنتاج بمقدار 40 ألـــف برميل يوميًا. من 
جهـــة أخرى، قابـــل تلك الزيـــادات اإلجمالية تراجع 
إنتـــاج كال مـــن فنزويـــال والعـــراق بمقـــدار 50 ألـــف 

برميل يوميًا و30 ألف برميل يوميًا على التوالي.
وجـــاءت زيـــادة اإلنتـــاج فـــي ليبيـــا بعد أشـــهر من 
االضطرابـــات التـــي شـــهدتها البـــالد. وصـــرح وزير 
النفـــط الليبـــي مؤخـــًرا أن اإلنتاج قـــد زاد بمعدالت 
اعلـــى وصلت إلى 1.233 مليـــون برميل يوميًا بعد 
إعادة فتح حقلي الشـــرارة والفيل بصفة رئيســـية، 
وكانـــت هناك خطـــط لتصدير 1.01 مليـــون برميل 
يوميـــًا مـــن النفـــط الخـــام والمكثفـــات فـــي مارس 
2022، وفقـــا لوكالـــة بلومبـــرج التـــي نقلـــت برامج 

التصدير المنقحة لليبيا.

تقلبات حادة تجتاح أسواق النفط على خلفية االضطرابات الجيوسياسية
تفاقم األوضاع لتفشي موجة جديدة من كورونا في الصين
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أسعـار المنـازل األميـركيـة فـي ارتفـاع بـدون أي تـراجــع!
ارتفعـــت معـــدالت الرهن العقـــاري بالواليات 
إلـــى أعلـــى مســـتوى لهـــا  المتحـــدة مؤخـــًرا 
فـــي عاميـــن، تاركـــة مشـــتري المنـــازل فـــي 
حالـــة تأهـــب قصوى مـــع اقتـــراب المزيد من 
الزيـــادات بحســـب تقريـــر جديد علـــى موقع 

“ياهو” المالي.
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة DLB للخدمـــات 
المالية ديبي بويد تؤكد للموقع أن “األســـعار 
لـــن تتراجع” وأكـــدت: “علينـــا أن نتوقف عن 
التفكيـــر فـــي فكـــرة رجوع األســـعار إلى قبل 
ســـنتين، ونبـــدأ بالتفكيـــر فـــي أن الوضع هو 
ما عليه اآلن، وأنه شـــيء حقيقي ويجب أن 

نستسلم له”.
وارتفع معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 
عامـــا - وهو القرض األكثر شـــيوعا لمشـــتري 
المنازل - إلى 3.92 % في األســـبوع الماضي 
مـــن 3.69 % فـــي األســـبوع الســـابق. وهـــذا 
أعلى مســـتوى منذ مايو 2019، وفقا لفريدي 
ماك، وأعلى بكثير من متوسط 2.81 % قبل 

عام.
بعـــد  الفائـــدة  أســـعار  فـــي  االرتفـــاع  وجـــاء 
زيـــادة فـــي عوائد ســـندات الخزانة ألجل 10 
ســـنوات، والتـــي ارتفعت إلى أكثـــر من 2 % 
للمرة األولى منذ عام 2019 في وقت ســـابق 
من هذا الشـــهر. ومن المرجح أن يؤدي النمو 
القـــوي فـــي العمالة في شـــهر ينايـــر الماضي 
وتقريـــر التضخـــم المرتفع إلى تســـريع خطة 
بنـــك االحتياطـــي الفيدرالـــي لزيـــادة أســـعار 
الفائدة القياســـية لمكافحـــة التضخم، والتي 

تبلغ أعلى مستوى لها منذ 40 عاما.
وأضافـــت ديبـــي بويـــد للموقـــع: “أعتقـــد أننا 

ســـنحصل علـــى 3 أو 4 ارتفاعات هـــذا العام، 
هـــذا ال يعنـــي أنهـــم جميعا ســـتكون ضخمة، 

لكن من المؤكد أنها أخبار غير جيدة”.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الزيـــادات األخيرة في 
أســـعار الفائدة فـــي هذا الحال، إال أن ســـوق 
العقار ظل ”ســـاخنا“ للغاية، تقـــول: “إذا كنت 
بحاجـــة إلى منزل جديد، فعليك شـــراء بيت 
اآلن، إذا كنـــت تنتقل عبر البالد وتضطر إلى 
االنتقال، فسوف تشتري منزال، ال يهم ما هو 

الثمن!”. 
وارتفع متوســـط سعر البيع في جميع أنحاء 
الواليـــات المتحدة لمنـــزل عائلة واحدة قائم 
بنسبة 14.6 % إلى 361700 دوالر في الربع 
األخير من عام 2021، وفقا للرابطة الوطنية 
فـــإن  لهـــذا  ونتيجـــة  العقارييـــن،  للوســـطاء 
مشـــتري المســـاكن المبتدئين ينفقون عموما 
ما يصل إلى 25.6 % من دخل أســـرهم على 
أقســـاط الرهن العقـــاري، األمر الذي يزيد من 

إجهـــاد القدرة على تحمل التكاليف بالنســـبة 
للمشترين الشباب.

األبحـــاث  مديـــر  راتيـــو،  جـــورج  وقـــال 
االقتصاديـــة فـــي Realtor.com: “إن ســـوق 
العقارات عالقـــة في ديناميكية غير متوازنة 
مع حرص العديد من المشـــترين على العثور 
على المنزل المناســـب قبل أن ترتفع األسعار 
بشـــكل أكبـــر، ولكـــن القليل جدا مـــن المنازل 
المتاحـــة للبيـــع نتيجـــة لمـــا يقـــرب مـــن عقد 

ونصف مـــن البناء الناقـــص، إن الفوائد التي 
توفرها أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على 
مـــدى العاميـــن الماضييـــن آخذة فـــي التآكل 
وأصبحت القدرة على تحمل التكاليف عقبة 

كبيرة أمام العديد من المشترين”.
العقـــاري  الرهـــن  معـــدالت  ارتفـــاع  ووســـط 
وأســـعار البيـــوت، مـــن المرّجح أنـــه اآلن هو 
الوقـــت المناســـب للشـــراء  بالرغـــم مـــن أي 
شـــيء عند العديد من الشـــباب ومتوســـطي 
الدخل لشراء منزل أو تتطلع إلى االستثمار. 
وقـــد هرع أصحاب المنازل إلى إعادة تمويل 
قروضهـــم العقاريـــة فـــي ينايـــر خـــالل فترة 
انقطـــاع دامـــت ثالثـــة أســـابيع عـــن زيـــادات 
أســـعار الفائدة التي أضافـــت أكثر من نصف 
نقطة إلى ســـعر الفائدة الثابت لمدة 30 عاًما 

في الشهر الماضي.
وقـــال كيـــث غامبينغـــر، نائـــب رئيـــس موقع 
HSH.com فـــي وقت ســـابق: “نســـتطيع أن 
نطلـــق عليهـــا اآلن “ضربة وقائيـــة” للحصول 
علـــى إعـــادة تمويـــل قبـــل أن ترتفـــع أســـعار 
الرهـــن العقـــاري!“ الزيادة في أســـعار الفائدة 
في األســـبوع الماضي خفض عدد المشترين 
المرشـــحين إلعادة تمويل عالية الجودة، لذا 
حـــان الوقت إلعـــادة التمويل، بحســـب بويد 
التي أكدت أن الشـــيء نفسه ينطبق على أي 
مســـتثمر عقاري، قبل أن ترتفع األســـعار إلى 
4 % “ســـوف تشـــتري بأكثر تكلفة من المال، 
لكـــن األمر لـــن يصبح أرخص”. “لـــذا إذا كنت 
تنوي شـــراء بيـــت، هذا هو الوقت المناســـب 

للدخول للشراء”.

ترجمة: طارق البحار



فـــي تونـــس  الســـياحة  شـــهد قطـــاع 
ثـــاث  بعـــد  للنشـــاط  مبشـــرة  عـــودة 
ســـنوات عجاف، مع رسو أول سفينة 
للرحات الســـياحية البحريـــة بميناء 

حلق الوادي االسبوع الماضي.
وحملـــت الســـفينة مئات الســـياح من 
جنســـيات أوروبيـــة مختلفـــة أغلبهـــا 
بريطانيـــة وإســـبانية، علمـــا أنهـــا تعد 
الرحلـــة األولـــى مـــن بيـــن 40 أخـــرى 
الســـياحي  الموســـم  فـــي  مبرمجـــة 

بتونس.
وعـــن أهمية هـــذه الرحلة، قـــال وزير 
الســـياحة معـــز بلحســـين فـــي مؤتمر 
صحفي، إن استئناف رحات البواخر 
الســـياحية “يعتبـــر إعانا عـــن افتتاح 
الموســـم الســـياحي”، الفتا إلى “األمل 
في انتعاش القطاع الســـياحي خال 
الموســـم الحالـــي بعد ســـنوات صعبة 
بســـبب جائحـــة كورونـــا”، ومعبرا عن 
أملـــه فـــي أن تنشـــط هـــذه الرحـــات 
واالقتصاديـــة  الثقافيـــة  الحركـــة 

والتجارية في تونس.
من جانبه، أفاد رئيس لجنة الرحات 
البحريـــة فـــي جامعة الســـياحة كريم 
بالعايبـــة فـــي تصريح لموقع “ســـكاي 
نيـــوز عربية” بـــأن تونس تعـــد وجهة 

خاصـــة للرحـــات البحريـــة بالنســـبة 
تصّنـــف  وكانـــت  األوروبيـــة،  للـــدول 
ضمـــن العشـــرة وجهـــات األولـــى فـــي 
حوض المتوسط غير أن االضطرابات 
أدت  كورونـــا  وجائحـــة  السياســـية 
إلـــى تقهقرهـــا فـــي ترتيـــب الوجهات 
الســـنوات  فـــي  الجاذبـــة  الســـياحية 

األخيرة.
هـــذه  “عـــودة  أن  بالعايبـــة  وأضـــاف 

الرحـــات بعـــد غيـــاب ســـنوات يعني 
أن تونس عادت وجهة آمنة بالنســـبة 
معطـــى  وهـــو  األوروبـــي  للســـائح 
األوروبيـــة  الســـفر  وكاالت  مهـــم ألن 
تحـــدد حجوزاتها قياســـا علـــى نجاح 
مـــا  الخاطفـــة،  البحريـــة  الرحـــات 
علـــى  المصادقـــة  تمـــت  أنـــه  يؤكـــد 
تونـــس كوجهة ســـياحية آمنـــة، األمر 
الـــذي يبشـــر بموســـم ســـياحي ناجح 

يمحو الســـنوات الماضيـــة التي مرت 
صعبـــة على كل العامليـــن في القطاع 

السياحي”.
في السياق ذاته، عّبر رئيس الجامعة 
التونســـية لـــوكاالت األســـفار جابر بن 
عطـــوش، عـــن أملـــه بـــأن تكون ســـنة 
2022 سنة االنطاقة وعودة النشاط 
الســـياحي في تونـــس والعالم خاصة 
بعـــد نجـــاح حمـــات التطعيـــم ورفـــع 

القيـــود على حركة الســـفر في العديد 
من الدول.

وأكـــد بـــن عطـــوش فـــي تصريحـــات 
أن  عربيـــة”  نيـــوز  “ســـكاي  لموقـــع 
تونـــس تعـــد وجهـــة ســـياحية هامـــة 
األبيـــض  البحـــر  حـــوض  دول  فـــي 
المتوســـط وقـــد بـــدأت تشـــهد إقبـــاال 
الشـــركات  مـــن  الحجـــوزات  علـــى 
ووكاالت الســـفر األوروبية، موضحا: 
“الحظنا عودة السوق األلمانية لحجز 
الرحـــات إلـــى تونـــس، وهنـــاك إقبال 
من الســـياح الفرنسيين والبريطانيين 

والبلجيكيين واإليطاليين”.
وكاالت  جامعـــة  رئيـــس  وأشـــار 
الرحـــات  عـــودة  أن  إلـــى  األســـفار 
للرحـــات  عـــودة  ســـتليها  البحريـــة 
الســـياحية الجويـــة بـــدءا مـــن أبريل 
القـــادم، وهـــو ما يمنـــح تونـــس الثقة 
في موســـم ســـياحي ناجح مع عودة 
رحات الســـياحة وتنظيم المعارض، 
فضـــا عـــن ازدهـــار نشـــاط الســـياحة 
الصحراويـــة والداخليـــة خال عطلة 

المدارس الحالية.
وتوقـــع بـــن عطـــوش تحقيـــق تونس 
لــــ40 % مـــن معـــدالت موســـم 2019 
الســـياحي، أي مـــا يعـــادل اســـتقطاب 
4 مايين ســـائح للباد خال موســـم 

.2022
الشـــرقية  أوروبـــا  لســـياح  وبالنســـبة 
القادمين من روســـيا وبولندا، والذين 
للســـياحة  داعـــم  ثانـــي  يعتبـــرون 
التونســـية بعـــد فرنســـا وألمانيـــا، قال 
بن عطـــوش إن الحجـــوزات من هذه 
الحـــرب  بســـبب  “منعدمـــة  البلـــدان 
الدائرة بين روســـيا وأوكرانيا، ما ينبأ 
بتراجع للرحات مـــن وجهات أوروبا 
الشـــرقية بصفة كبيرة وهو ما تحتاج 

تونس لتعويضه”.
ويجمع العاملون في قطاع الســـياحة 
األساســـية  الركائـــز  مـــن  يعـــد  الـــذي 
الســـياحة  أن  التونســـي  لاقتصـــاد 
وضعهـــا  “ترميـــم”  إلـــى  تحتـــاج 
االقتصـــادي بعـــد فقدانهـــا 50 % مـــن 
اليـــد العاملة وإغـــاق مئـــات الفنادق 
بســـبب جائحة كورونا وهـــو ما تأمل 
تونس فـــي تجاوزه بإنجاح الموســـم 

السياحي انطاقا من أبريل المقبل.
البواخـــر  رحـــات  أن  بالذكـــر  جديـــر 
الســـياحية كانـــت تســـاهم فـــي قدوم 
850 ألـــف ســـائح ســـنويا إلـــى تونس 
غيـــر أنها انقطعت منذ عام 2015 بعد 
الحـــادث اإلرهابي الـــذي طال متحف 
باردو األثري بالعاصمة وراح ضحيته 

عدد من السياح األوروبيين.

سكاي نيوز عربية
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أكــد رئيــس المجموعــة العالمية للذكاء االصطناعي، جاســم حاجي أن العناد مع المســتقبل ال 
ـــا بالرغم  يمكــن أن يطــول ولدينا اليوم خياران إّما المعارضة وعدم المواكبة وأن تكون سلبيًّ
من أن هذه األمور ســتفرض عليك في المســتقبل شــئت أم ال، وإّما أن تواكب بدًءا من اليوم 
وأن تهيــئ نفســك، وعلــى المجتمــع أن يكــون مبتكــرًا ال عامــاً كمــا كان فــي خمســينات القرن 
الماضــي فــي أيــام الثــورة الصناعيــة األولى حيــث كان االعتمــاد األكبر على العمــال، فهذا لن 

يكون له وجود.

وأوضـــح فـــي لقـــاء مـــع “البـــاد االقتصـــادي” 
أن هنـــاك ســـوء فهـــم عنـــد البعـــض فـــي خلط 
فالبعـــض  بالوظائـــف،  االصطناعـــي  الـــذكاء 
يظـــن أن الـــذكاء االصطناعـــي هـــو مجرد علم 
ســـيقضي علـــى جميـــع الوظائف، نحـــن نتكلم 
عـــن شـــيء أكبر مـــن ذلـــك نحن نقـــول للجيل 
القادم ال تنتظروا وظائفكم حتى تتاشى في 
المســـتقبل هناك فرص أخرى تســـتطيعون أن 
تأخذوها من اليوم وتستطيعون تقديم ما هو 
جديد في هذا المجال، ومن الممكن أن تكونوا 
مـــن المبتكريـــن ويجب عليكم عـــدم االعتماد 
على وظائـــف نمطية وال تطلبوا وظائف الحد 
األدنى ألنها لن تكون موجودة في المستقبل، 
أمـــا الوظائف التي ســـُتتاح ســـتكون في مثل 
مختلفـــة  بتســـميات  ولكـــن  االختصاصـــات 

ودرجات ذكية وعلمية أعلى.

طاقم الجامعات 

ق حاجي إلـــى طاقم الجامعـــات وقال:  وتطـــرَّ
قد يكون التطور له اعتماد بســـيط على السن 
ولكـــن االعتمـــاد األكبر هو على نمـــط التفكير, 
فالمنفتحون على التغيرات الموجودة حولهم 
ال يكون السن عائًقا أمامهم ويكونون قادرين 

على مواكبة التطور بكل أريحية.
وتابـــع حاجـــي “المشـــكلة التـــي تواجهنـــا فـــي 
الجامعـــات بشـــكل عـــام فـــي الـــدول العربيـــة 
أن األســـاتذة الموجوديـــن غالبـــًا مـــا يكونـــون 
نظرييـــن وليســـوا عمليين، ويكونـــون هم في 
عالـــم والتطورات الخارجية في عالم آخر وال 
يوجد شـــيء تطبيقي. ولدينا مشـــكلة مع هذا 
التوجـــه، حيث إنه يعتبـــر تحطيًما إلى الجيل 
بتعليمـــه نظريات فقـــط، وبالتالي يتم تخريج 
يصلـــون  نظـــري، وعندمـــا  بمخـــزون  عباقـــرة 
إلى ســـوق العمـــل يجـــدون أنفســـهم ضائعين 
ويفتقـــرون إلـــى الجانـــب العملـــي ويكونـــون 
بحاجـــة دائمـــة للتجديـــد فـــي الطاقـــات، أمـــا 

يتخرجـــون  فهـــم  األخـــرى  بالـــدول  مقارنـــًة 
جاهزيـــن ويأخذون مراكز عملية، والشـــركات 
اليـــوم ال تملـــك الوقت لتدريـــب الخريج لمدة 

سنة أو سنتين”.

المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي

وأضـــاف حاجـــي أنـــه ال يوجـــد فـــي العالم أي 
مجموعـــات أو جمعيات للـــذكاء االصطناعي، 
ولقد أخذنا هذه المبادرة العام الماضي بحيث 
ا في  نكـــون األول واألكبر وأيًضا األســـرع نموًّ
عدد الدول واألعضاء في المجموعات التقنية 
العالمية بغض النظـــر عن الذكاء االصطناعي، 
والمجموعـــة مســـجلة فـــي بريطانيـــا ومكتب 

العمليات في دبي.
وصلـــت المجموعـــة إلـــى 25 دولـــة واألعضاء 
في تزايد مســـتمر وســـيصلون إلى 500 خال 
هذا الشـــهر مع توقع وصولهـــم إلى 1000 في 
نهايـــة الربع الثالث من الســـنة الحالية والدول 
المشـــاركة هـــي جميـــع دول الخليـــج والهنـــد 
وباكســـتان ودول الشـــرق األوســـط وأوروبـــا 
وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

ونحـــن في المجموعة نملـــك عدة لجان؛ لجنة 
لجنـــة  لجـــذب األعضـــاء،  لجنـــة  للمؤتمـــرات، 
االصطناعـــي  الـــذكاء  ويتكـــون  للدراســـات، 
مـــن تقنيـــات وعلـــوم وأخاقيات منهـــا كيفية 
التوجـــه والتوثيـــق وكيـــف نضع التشـــريعات 
ونســـتفيد من خبرات أعضاء المجموعة ومن 
اختـــاف مناطقهم وكل دولـــة تملك مقومات 

في ذلك.
أمـــا عن رؤيـــة المجموعة، فقـــال حاجي لدينا 
العديـــد مـــن األهـــداف والهـــدف الرئيســـي هو 
نشر ثقافة الذكاء االصطناعي بين دول العالم 
وأن نصبـــح أكبـــر منظمـــة دوليـــة غيـــر ربحية 
تعتمد على الشـــباب والشـــابات لبـــروز الذكاء 
االصطناعـــي وجعل الـــذكاء االصطناعي أكثر 

أمًنا وفائدًة لإلنسانية.

وأشـــار حاجـــي إلـــى أنهم قـــد اجتـــازوا الكثير 
من الخطوات فـــي هذه الفترة القصيرة وكان 
فـــي توقعهم أن نشـــر الفكرة والدعم ســـيكون 
أمًرا صعًبا، ولكن طرح كمثال مجلس التعاون 
الخليجـــي من أكبـــر المجالس فـــي العالم بين 
الـــدول والتعـــاون معهـــم ومـــع وزرائهـــم وفي 
إكســـبو دبي بحد ذاته إنجـــاز كبير للمجموعة 

وللبحرين على وجه التحديد.
أمـــا عـــن المؤتمـــرات، فقـــال حاجـــي “حاولت 
الـــذكاء  لجـــذب  منصبـــي  مـــن  االســـتفادة 
االصطناعـــي للبحريـــن وبـــروزه فـــي الخليـــج 
وعملنـــا عدة مؤتمـــرات، وفي الشـــهر الماضي 
كان مؤتمـــر الـــذكاء االصطناعي فـــي التعليم 
العالي وأتينا بمتحدثين من أهل االختصاص 
وأصحـــاب الخبرة في مجـــال التعليم ولديهم 
الكثيـــر مـــن اإلنجـــازات، وعملنـــا أيًضـــا مؤتمر 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي القضـــاء والمحاكم 

فـــي  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  مـــع  وكان 
إكسبو دبي على مستوى رفيع من المشاركين 

والشخصيات الرسمية. 
كمـــا نظمنا مؤتمر مـــع الهيئة العامـــة للرياضة 
تحـــت رعاية ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة. وقبـــل ذلـــك عملنـــا مؤتمـــر للمحاكـــم 
لكـــن كان علـــى مســـتوى البحريـــن وهـــذا مـــا 
جـــذب مجلس التعاون الخليجي عند رؤيتهم 
النجاح فـــي البحرين. وعملنـــا أيًضا مجموعة 
من المؤتمرات مع بعض المســـؤولين والنواب 

ونطمح لعمل المزيد في العام المقبل.

البلوك تشين والميتافيرس

تشـــين(  )البلـــوك  الكتـــل  ساســـل  وعـــن 
والعمـــات الرقميـــة، قال حاجـــي في هذا 
الســـياق إن المشكلة الحاصلة أن المجتمع 

ال يتفاعـــل مـــع التقنيـــات بقـــدر تعامله مع 
إيجـــاد دخـــل آخر وهذا شـــيء خطير فيه 
إدمـــان وبعـــض مـــن النـــاس يدخلـــون في 
المجـــال مـــن غيـــر خبـــرة وينفقـــون مبالغ 
كبيرة، وترى البعض يراقب الجوال ويرى 
انخفـــاض وارتفاع العمـــات من غير علمه 
بالتقنيـــة نفســـها، ويضـــع جـــل أملـــه علـــى 
قصص سابقة لمن ربحوا مبالغ ضخمة قد 

ال تتحقق مجددًا.
أمـــا بالنســـبة للميتافيـــرس فســـيكون لـــه 
موقعه فـــي المســـتقبل، ونرى أنـــه المكان 
الذي ستكون فيه االجتماعات المستقبلية 
باستخدام القفازات الحساسة والنظارات 
اإللكترونية وســـيكون الوضـــع كما لو كان 

حقيقة.

العناد مع المستقبل ال يمكن أن يطول ويجب مواكبة التغيير الرقمي
دعا المجتمع ليكون مبتكًرا ال عاماًل.. رئيس “الذكاء االصطناعي” لـ“^”: 

ــث 2022 ــع الثالـ ــول الربـ ــي بحلـ ــذكاء االصطناعـ ــة للـ ــة العالميـ ــي المجموعـ ــو فـ 1000 عضـ

جاسم حاجي خالل اللقاء
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بلغت 155 مليار متر مكعب في 2021

 أميركا تبرم اتفاقا لمساعدة أوروبا
على استبدال وارداتها من الغاز الروسي

قـــال مســـؤول بـــارز فـــي االتحـــاد 
سياســـًيا  اتفاًقـــا  إنَّ  األوروبـــي، 
بيـــن الرئيـــس جو بايـــدن والتكتل 
ســـيمهد الطريق لمزيد من واردات 
الغـــاز الطبيعي المســـال اإلضافية 
مـــن الواليـــات المتحدة لمســـاعدة 
االتحـــاد األوروبي على اســـتبدال 

وارداته من الوقود الروسي.
الطبيعـــي  الغـــاز  واردات  وبلغـــت 
المســـال مـــن روســـيا، أكبـــر مـــوّرد 
للطاقة لالتحـــاد األوروبي، ما بين 
14 و18 مليـــار متر مكعب ســـنوًيا 

في السنوات الماضية.
ويوفـــر اتفـــاق االتحـــاد األوروبـــي 
منصـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
التجاريـــة  لالتفاقـــات  سياســـية 
إرســـال  لبـــدء  تطبيقهـــا  الواجـــب 

شحنات الغاز الطبيعي المسال.
ويهـــدف االتحـــاد المكـــّون من 27 
دولـــة إلى اســـتبدال مـــا يقرب من 
ثلثي إجمالي وارداته من الغاز من 
روســـيا خـــالل 2022، والتي بلغت 
155 مليـــار متـــر مكعب فـــي العام 
2021، بعد أن أجبرت الحرب التي 
الرئيـــس فالديميـــر بوتيـــن  شـــّنها 
علـــى إعـــادة التفكيـــر بشـــكل غيـــر 
مسبوق بشأن استراتيجية الطاقة 

لدى التكتل.
باالتحـــاد  المســـؤول  وقـــال 
األوروبي، الذي طلب عدم الكشف 
علـــى  تعليقـــه  لـــدى  هويتـــه،  عـــن 
المحادثـــات الخاصـــة، إنَّ واردات 

اإلضافيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
ستســـتغرق وقًتـــا لبـــدء وصولهـــا، 
تحديـــات  أوروبـــا  تواجـــه  حيـــث 
بشـــأن قدرتها على إعـــادة تحويل 
إلـــى  المســـال  الطبيعـــي  الغـــاز 
المحطـــات  وعـــدد  طبيعـــي،  غـــاز 

والموصالت البينية.
وعلى المدى المتوسط  ، تستكشف 
الواليـــات المتحدة خيارات لزيادة 
اإلنتاج، وسيّتبع االتحاد األوروبي 

طرًقا لتقليل استهالك الطاقة.
طاقـــة  ل ا اســـتراتيجية  وتهـــدف 
الجديـــدة األوروبية، التي حددتها 
المفوضيـــة فـــي وقـــت ســـابق من 
مارس، إلى استبدال 101.5 مليار 
متـــر مكعب من الغاز الروســـي في 
العـــام 2022، مـــن خـــالل اللجـــوء 

إلى مصـــادر اإلمداد البديلة، وبناء 
مصـــادر الطاقة المتجددة، وتعزيز 
أمن الطاقة. كما تسعى إلى تأمين 
50 مليـــار متـــر مكعـــب مـــن الغـــاز 
موّرديـــن  مـــن  المســـال  الطبيعـــي 

جدد.
مـــن  الوقـــود  واردات  وارتفعـــت 
المتحـــدة بشـــكل كبيـــر  الواليـــات 
الطاقـــة األوروبيـــة،  أزمـــة  وســـط 
التي بدأت قبل شهرين من اندالع 
الحـــرب وســـط تدفقـــات محدودة 

من روسيا.
وفـــي العام 2021، بلغت شـــحنات 
الغاز الطبيعي المسال عبر المحيط 
األطلســـي حوالـــي 22 مليـــار متـــر 
مكعـــب. كما بلغت في يناير 2022 

حوالي 4.4 مليار متر مكعب.
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“كريدو” الروسية تدرس إقامة مستشفى ومصنع أدوية في البحرين
المملكة مهيَّأة لالستفادة من لجوء مليارديرات روسيا لالستثمار بالمنطقة

ارتفـــع ســـعر العملـــة الرقميـــة المشـــفرة “بيتكوين” 
الجمعـــة، وســـط  أمـــس  وعمـــالت رقميـــة أخـــرى، 
تصاعد حالة عدم اليقين باألسواق مع زيادة وتيرة 

العقوبات المتبادلة بين الدول الغربية وروسيا.
وتـــم تـــداول ســـعر “بيتكوين” أمـــس علـــى ارتفاع 

بنسبة 2.8 % عند مستوى 44 ألف دوالر.
وبلغت القيمة الســـوقية لـ”بيتكويـــن” 835.9 مليار 
دوالر، بإجمالي 18.992 مليون وحدة متداولة من 

إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.
وزادت “إيثيريـــوم”، ثانـــي أكبـــر عملـــة رقميـــة في 
العالـــم من حيث القيمة الســـوقية بعـــد “بيتكوين”، 
بنســـبة 3.4 % إلـــى 3116 دوالرا، بإجمالـــي قيمـــة 

سوقية بلغت 374 مليار دوالر.
كمـــا زادت عملـــة “بـــي إن بي” بنســـبة 0.21 % إلى 
413 دوالرات، لتصـــل القيمـــة الســـوقية إلـــى 68.2 

مليار دوالر.

سعر “بيتكوين” يقفز إلى 44 ألف دوالر

ــة ــي ــراح ــج ــات ال ــي ــل ــم ــع ــي ال ــدم فـ ــخ ــت ــس ــة ت ــي ــب ــة بـــأجـــهـــزة ط ــك ــل ــمــم ــد ال ــزويـ تـ

سيرغي كيريلوف

كشف مدير تطوير األعمال في مجموعة “كريدو” الروسية، سيرغي كيريلوف لـ “البالد 
االقتصادي” أن المجموعة تدرس إقامة مستشفى سعة 200 سرير ومصنع أدوية في 
مملكــة البحريــن، ملّمًحا إلى رغبة المجموعة في إقامة شــركة لها بالمملكة لالســتثمار 

في مشاريع القطاع الصحي. 

وأوضــــح كــيــريــلــوف فــي لــقــاء مع 
“الــبــالد االقــتــصــادي” عــلــى هامش 
أعمال  قيام وفد روسي من رجال 
من  بتنظيم  أخيًرا  المملكة  بزيارة 
جمعية الصداقة البحرينية الروسية، 
بــالــبــحــث عن  الــمــجــمــوعــة مــهــتــمــة  أن 
المنطقة،  في  واعــدة  استثمارية  فرص 
وستكون البحرين نقطة االنطالق األولى 
أوجه االستثمار ستشمل  أن  إلى  لها، الفًتا 
في  العاملة  المستشفيات  تــزويــد  كــذلــك 
طبية  وأجــهــزة  بــمــعــدات  المملكة 
مـــتـــطـــورة تــســتــخــدم في 
العمليات الجراحية. 
المملكة  أن  وبــيــن 
تــــــمــــــتــــــلــــــك كــــل 
الـــــــمـــــــقـــــــومـــــــات 
الســـــتـــــقـــــطـــــاب 
أمــــوال  رؤوس 
ضخمة  روسية 
بــــــــــفــــــــــضــــــــــل 
ــة  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ
ــات  ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ الـ
البلدين  بين 
وتـــجـــذرهـــا 
فــــــــــــــــــــــــــي 

المملكة  تملكه  التعاون وما  مختلف مجاالت 
األعمال  لرجال  جاذبة  استثمارية  بيئة  من 
ــثــمــريــن األجــــانــــب عـــلـــى اخـــتـــالف  ــمــســت وال

اختصاصاتهم وقطاعاتهم.
وأضـــاف “نعتـــزم الدخـــول في شـــراكة مع 
شريك بحريني إلقامة المستشفى ومصنع 
األدويـــة وغيرهـــا مـــن مشـــاريع مشـــتركة 
في قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة، إضافة إلى 
طرح عدة منتجات. كما ســـندعو شركاءنا 
الروس من شـــركات أخرى لالســـتثمار في 
قطاعات تكنولوجيـــا المعلومات واألغذية 
وغيرهـــا مـــن خدمات وحلول ســـيكون لها 
أثـــر كبير فـــي تعميـــق أوجه التعـــاون بين 
البلدين الصديقين. لدينا شركة في روسيا 
تعتـــزم القـــدوم لفتـــح شـــركة هنـــا والعمل 
في مجال رقمنـــة القطاع الصحي وتوفير 

حلول متطورة خاصة بالمستشفيات”.
وتابـــع قائالً “هذه أول زيـــارة لي للبحرين، 
وقد اكتشـــفت فيهـــا الكثير مـــن المميزات 
وانفتاحهـــا  األجانـــب  للمســـتثمرين 
االقتصادي وما تقدمه من تسهيالت لرأس 
المال األجنبي والـــذي يجعلها مختلفة عن 

األسواق األوروبية.
لقـــد تحدثنـــا مـــع مجموعـــة من الشـــركات 
ورجال األعمـــال البحرينيين الستكشـــاف 

اإلمكانات المتاحة لالستثمار، وأرى فرًصا 
كبيرة لبدء نشاطنا في البحرين”. 

وأكد كيريلوف أن الكثير من المليارديرات 
الـــروس وأصحاب الثـــروات يتجهون اآلن 
إلى منطقة الشرق األوسط وتحديًدا دول 
مجلس التعاون الخليجي لالستثمار وضخ 
ســـيولة فـــي مشـــاريع جديـــدة بعيـــًدا عـــن 
أوروبا، خاصة بعد اندالع الحرب الروسية 
األوكرانية وفرض عقوبـــات أوروبية على 
موســـكو، مشـــيًرا إلـــى أن مملكـــة البحرين 
األعمـــال  لرجـــال  األمثـــل  الخيـــار  تعتبـــر 
الروس للتوســـع واالســـتثمار فـــي مختلف 

القطاعات. 
وزاد قائـــالً: “البحريـــن مغايرة عـــن أوروبا 
في ترحيبها بجميع االستثمارات وسهولة 
التعامل مع الجميع، هي بلد مميز للشـــروع 
فـــي اســـتثمارات فيهـــا ونحـــن نتطلـــع إلى 
المساهمة بصورة كبيرة لتوطيد العالقات 
االقتصاديـــة بيـــن المنامـــة وموســـكو فـــي 
والعـــالج  الصحيـــة  الرعايـــة  قطاعـــات 
الصيدالنيـــة  والمســـتحضرات  واألدويـــة 

وغيرها”.
وأشـــار إلى أن الخطوة القادمة للمجموعة 

ســـتكون التباحـــث مـــع عدد من الشـــركات 
ومصنـــع  المستشـــفى  إلقامـــة  البحرينيـــة 
األدويـــة واختيار مـــوزع حصري لمنتجات 
البحريـــن،  فـــي  ودوائيـــة  صيدالنيـــة 
واستكمال بعض المستندات واالعتمادات 
الورقيـــة على مســـتوى مجموعـــة “كريدو” 
فـــي  الروســـي  االســـتثمار  لتقييـــم حجـــم 

المشاريع القادمة.
واختتم تصريحه قائاًل: “ســـنخطو بخطى 
تدريجيـــة وثابتة نحو تحقيـــق مرادنا في 
إقامـــة مشـــاريع طبيـــة مشـــتركة واعـــدة 
فـــي المملكـــة ســـتخدم القطـــاع الصحـــي 
فالقطـــاع  المملكـــة.  فـــي  والصيدالنـــي 
الصحـــي فـــي البحريـــن متطور وســـيكون 
لدينـــا أعمـــال واعـــدة فـــي البحريـــن فـــي 
ا بالقدوم  المستقبل المنظور. متفائلون جدًّ
إلى البحريـــن مرة أخرى قريًبا الســـتكمال 
مـــا بدأناه في هذه الزيارة القصيرة وإبرام 
صفقـــات ســـتعود بالنفـــع علـــى االقتصـــاد 
البحرينـــي وعلـــى رجـــال األعمـــال في كال 
البلديـــن والبنـــاء علـــى عالقـــات الصداقـــة 

القوية بين موسكو والمنامة”.

محمد الجيوسي
البحرين المالذ األمثل 
لرجال األعمال الروس 

لالستثمار بمختلف 
القطاعات

سندعو شركاءنا في 
موسكو الستكشاف 

فرص االستثمار باألغذية 
والتكنولوجيا بالمملكة


