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البحرين تدين اعتداء المليشيات اإلرهابية على منشآت حيوية ونفطية بالسعودية

“الخارجية”: هجمات الحوثي تستهدف االقتصاد العالمي
المنامة - بنا

أعربـــت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين 
اســـتمرار جماعـــة الحوثـــي االرهابيـــة فـــي إطالق 
الصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة باتجاه 
المنشـــآت النفطية والمناطق المدنيـــة في المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، واســـتنكرت بشـــدة 
البتروليـــة  المنتجـــات  توزيـــع  اســـتهداف محطـــة 
في شـــمال مدينة جدة في انتهـــاك صارخ للقانون 

الدولي اإلنساني.
وأكـــدت الوزارة أن الهجمات االرهابية اآلثمة على 

المنشآت النفطية ال تستهدف فقط أمن واستقرار 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فقـــط وإنما يـــراد بها 

اإلضرار بأمن امدادات الطاقة العالمية واالقتصاد 
العالمـــي، وتهديـــد األمـــن واالســـتقرار اإلقليمـــي، 
معربـــة عـــن تضامنهـــا التـــام مـــع المملكـــة العربيـــة 
السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات دفاعية 
لـــردع هذا العـــدوان الحوثي الجبـــان، مؤكدة على 
ضـــرورة وقـــوف المجتمع الدولي بحـــزم أمام هذه 
االعتـــداءات الممنهجة والمتكررة التي تســـتهدف 
أمـــن واســـتقرار المملكـــة العربية الســـعودية وأمن 

الطاقة العالمية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

العمـــل والتنميـــة  الحظـــت وزارة 
معلومـــات  تـــداول  االجتماعيـــة 
عبر وســـائل التواصل االجتماعي 
بشـــأن طلبات جمع المـــال لصالح 
جمهورية أوكرانيا، وتؤكد الوزارة 
في هذا الشـــأن أنـــه حتى تاريخه 
لـــم يتـــم منـــح أي ترخيـــص لجمع 
المال لصالح أي من األطراف ذات 
العالقة بالنزاع القائم بين روســـيا 
وأوكرانيـــا، وعليه تهيـــب الوزارة 

والمقيميـــن  المواطنيـــن  بجميـــع 
توخي الحذر من تداول مثل هذه 
األخبار، أو االستجابة لها، وكذلك 
حمـــالت  أليـــة  االســـتجابة  عـــدم 
مـــن  التأكـــد  دون  المـــال  لجمـــع 
حصولها على ترخيص مسبق من 
الـــوزارة، حيث يعد ذلـــك مخالفة 
للمـــادة )2( مـــن المرســـوم بقانون 
21 لســـنة 2013 بشأن جمع المال 

لألغراض العامة.

“العمل” تنفي منح ترخيص لجمع المال ألوكرانيا
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ترقبوا حوار “^” الشامل غدا مع وزير الصحة األسبق السفير د. خليل حسن.. ومعلومات يرويها ألول مرة

هيكل جديد لمنظومة النقل الجماعي
ساحة في عسكر إليواء 2000 شاحنة ثقيلة... مدير مشاريع النقل بـ “المواصالت”:

أكد مدير إدارة مشـــاريع النقل والمواصالت في 
وزارة المواصـــالت واالتصاالت حســـين يعقوب، 
لمخطـــط  متكاملـــة  إســـتراتيجية  علـــى  العمـــل 
هيكلي متكامـــل متعلق بأنظمـــة النقل الجماعي 
منـــذ 2012 وقـــد ارتأت الوزارة منـــذ ذلك الحين 
تطويـــر شـــبكة النقل العـــام وتم تعيين شـــركات 
استشـــارية وقمنا بإنشـــاء شـــركة البحرين للنقل 

العام بالشراكة مع القطاع الخاص.
جـــاء ذلك في نـــدوة نظمتها صحيفة “البالد” عن 
بعـــد ناقشـــت فيهـــا موضـــوع األنظمـــة المرورية 
وخطـــط تطوير شـــبكات المواصالت، وســـلطت 
الضـــوء علـــى اإلنجـــازات والتحديـــات والجهود 
شـــبكات  تطويـــر  فـــي  الحكومـــة  تبذلهـــا  التـــي 
المواصـــالت. وفيمـــا يتعلق بالشـــاحنات الثقيلة، 
أوضـــح يعقوب أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا 
لهذه النقطـــة وقد قامت الوزارة وبالتنســـيق مع 
الجهات األخرى بإنشاء ساحة إليواء الشاحنات 
الثقيلـــة، وأجـــري التصميـــم بالتعـــاون مـــع وزارة 

األشـــغال وطرحـــت المناقصـــة وهـــي فـــي طـــور 
فـــي منطقـــة عســـكر  الســـاحة  وتقـــع  الترســـية، 
القريبـــة من منطقة ألبـــا وهي أرض تابعة ألمالك 

الدولـــة وتقـــع على مســـاحة 500 ألـــف متر مربع 
وتســـتوعب تقريبًا 2000 شـــاحنة، وســـيرى هذا 

المشروع النور في القريب العاجل.

قالـــت الوكيـــل المســـاعد للمناهج 
واإلشراف التربوي بوزارة التربية 
والتعليم، عضو المكتب التنفيذي 
لـ “بحريننا” أحالم العامر إننا نعمل 
في الـــوزارة لصناعة أجيال تحب 
الملـــك  لجاللـــة  والـــوالء  األرض 
لتستمر عملية التعمير واستدامة 

التنمية.
وأضافـــت أنـــه “تم تأليـــف العديد 
مـــن الكتـــب في الســـنوات الثالث 
وآالف  دراســـيا  كتابـــا   92 بنحـــو 
المـــواد التعليميـــة والرقمية التي 
يســـتفيد منهـــا الطالـــب وجميعها 

تعزز القيم الوطنية”.

ا وآالف  تأليف 92 كتاًبا دراسيًّ
المواد المعززة للمواطنة

المنامة - وزارة الداخلية
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بدر الحايكي

جانب من ندوة “البالد” عن أنظمة المرور وخطط تطوير شبكات المواصالت
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“الغرفة” وأشياء أخرى!!
أعــرف أن انتخابــات مجلــس إدارة بيــت التجــار “قد حطت أوزارهــا” وأنه حين 
تمثــل هــذه الصحيفــة للنشــر يكــون كل المتنافســين قــد عرفــوا رؤوســهم مــن 
أخمــاص أقدامهــم، مــا لهم وما عليهم، ما يمكن أن يقدموه للقطاع الخاص، وما 

يمكن أن يعدوا به في دورات مقبلة بإذن هللا.
ــا كان الخاســرون، فــإن مملكة البحرين هــي التي ربحت  ــا كان الرابحــون، وأيًّ أيًّ
من دون أدنى شك، ربحت نزااًل شريًفا مهما كانت طبيعة النزال، كان األسى أو 
ا أوفر من األصوات، أو  الفرح مخيًما على المترشــحين وهؤالء الذين نالوا حظًّ

ا أقل من المتوقع بعد جهد جهيد. حظًّ
المطلوب من”الغرفة” اآلن ومن مجلسها الجديد أال يتوارى خلف التصريحات، 
أو تحت جدران الرســميات، أال ينزووا وال يجيبوا عن أســئلة الشــارع التجاري 
وأن يتعــاون التاجــر الكبير مع الصغير، وأجهزة “الغرفة” مع القطاعات المنتمية 
لهــا... كل القطاعــات فــي أشــد الحاجة لدور إيجابي لـ “الغرفــة”، وكل القطاعات 
واألنشــطة االقتصاديــة وعلى رأســها الجامعــات الخاصة، تتطلع لــدور تاريخي 
يلعــب بيــت التجــار فيه دور الفارس والمعين، دور المنقــذ لقطاع يمكن أن يفي 

بكل متطلبات الدولة من احتياجاتها المالية وحركة األسواق فيها.
واصطفافــات  الجامعــات،  ألدوار  مقابــًا  دوًرا  وليــس  ومــواٍز  ماصــق  دور 
ا ذلك المضيق الذي انحشرنا  مسؤوليها، يًدا بيد، وكتًفا بكتف على أن نعبر سويًّ
ــا وعبــر الســنين عــن عدم فهــم دقيــق لطبيعة  فيهــا جميًعــا، والــذي نتــج تراكميًّ
االســتثمارات فــي قطــاع التعليــم، لنوعيــة العقول التــي اقتنعــت وجاهدت من 
أجــل أن تضيــف إلى طائر الوعي الجمعي جناًحــا جديًدا حتى يحلق بجناحين 

حكومي وخاص بداًل من أن يحلق بجناح وحيد.
نحــن مطالبــون اآلن والعالــم يعيــش حرًبــا ال يعلــم مداهــا إال هللا، أن تحشــد 
إمكاناتها، وتعمق عاقاتها وتعيد ترتيب بيتها الداخلي قبل أن تنطلق بمطالبها 
إلى اآلخرين، كي تسأل أو تبحث عن حلول، أو كي تعثر على تعاون، أو تتحرك 

باتجاه تفهم مشترك لحاجات المجتمع والتجار والناس والجامعات طبًعا.
نحــن ننتظــر مــن غرفة التجــارة والصناعة ذلك الدور الصريــح الذي يقول كلمة 
واحــدة، ويتفــق علــى كلمــة واحــدة، ويتخــذ موقًفــا واحــًدا، الرؤيــة الواضحــة، 
والمشــاهد الملتبســة، والمواقــف المتضاربــة جميعهــا جميعهــا ينبغــي أن تخرج 
مــن إرادة محــددة، ومــن تنظيــم مؤسســي يوفر المهمــة للتاجر عندمــا يريد أن 
يحصــل علــى معلومــة، وعلــى المســتثمر إذا كانــت لديــه مشــكلة أو معضلــة أو 

قضية تستعصي على الحل.
الرســميات غيــر التلقائيــة هــي التــي وضعــت “الغرفــة” أحياًنــا فــي مهــب ريــاح 
معاكســة، فــي خضــم أمواج متاطمة، اكتفاؤهــا أو انكفائها على عدم التواصل 
هــو الــذي حــدا بهــا إلــى تلك المكانــة التي مازلنــا نقول إنهــا ال تضاهــي تاريخها 
العريــق، وال تعــادل دورهــا االقتصــادي الكبيــر، وال تتوافــق ربمــا مــع العديد من 
األنشــطة والقطاعــات التي مازالت تبحث لنفســها عن منقذ مــن خارج “البيت”، 

وعن معين هو أبعد ما يكون عن فهم قضايا القطاع الخاص. 

د. عبد اهلل الحواج

استعراض التنسيق العسكري مع باكستان
ناصر بن حمد يجتمع مع مستشار األمن القومي الباكستاني

    اســـتقبل مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد الحـــرس 
الملكي سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، أمس، مستشـــار األمـــن القومي بجمهورية 
باكستان اإلسامية الشقيقة مؤيد يوسف والوفد 

المرافق.
ورحب ســـمو مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
بجمهوريـــة  القومـــي  األمـــن  بمستشـــار  الملكـــي 
باكستان اإلســـامية الشـــقيقة والوفد المرافق له، 
حيث تـــم اســـتعراض عاقـــات التعـــاون المتميزة 
والتنســـيق الثنائي المشـــترك بين مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة باكســـتان اإلســـامية الشـــقيقة علـــى 
جميـــع األصعدة والمجاالت خصوصـــا فيما يتعلق 
الدفاعـــي  والتعـــاون  العســـكري  بالتنســـيق  منهـــا 

المشترك.
 وأكـــد ســـموه أهمية تعزيز وتطوير ســـبل التعاون 
الثنائـــي وفقـــًا للـــرؤى المشـــتركة وبمـــا يصـــب في 

صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

المنامة -بنا

جاللــة الملــك يهنــئ خالــد بـن حمـــد
بمناسبة نجاح بطولة أقوى رجل خليجي

أجرى عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
اتصـــاالً هاتفيـــًا مـــع النائـــب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
العامـــة  الهيئـــة  والرياضـــة رئيـــس 
للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، هنأ فيـــه جالته 
بنجاح بطولة أقوى رجل خليجي، 
التي أقيمت ضمن فعاليات أسبوع 
القوى 2022، تحت رعاية ســـموه، 
في الفتـــرة -21 26 مارس الجاري 
تحـــت شـــعار #خلك_وحـــش، فـــي 
الســـاحة المحاذية لمجمع األفنيوز 
هـــذه  تأتـــي  حيـــث  البحريـــن.   -
الفعاليـــة ضمـــن مبـــادرات خالد بن 

حمد لدعم المجال الرياضي.
وأكد جالة الملك أن نجاح البطولة 

يضـــاف لسلســـلة النجاحـــات التي 
شـــهدتها مملكة البحرين من خال 
احتضانهـــا للفعاليـــات والبطـــوالت 
المختلفة، والذي ســـاهم في تعزيز 

موقعهـــا كوجهـــة رئيســـية إلقامـــة 
األحداث الرياضيـــة، مثمنًا جالته 
الجهـــود التي يبذلها ســـمو الشـــيخ 
مـــن  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 

خال المبادرات الفريدة والنوعية 
والتـــي  ســـموه،  يطلقهـــا  التـــي 
تســـهم فـــي دعـــم ســـمعة ومكانـــة 
البحريـــن فـــي األوســـاط الرياضية 
القاريـــة والدولية، مشـــيدًا جالته 
بالمســـتوى التنظيمـــي الرفيع الذي 
عكـــس  والـــذي  البطولـــة،  شـــهدته 
الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة 
المنظمـــة فـــي اإلعـــداد والتحضير 
فـــي  الحـــدث  إلخـــراج  المثالييـــن 
أبهـــى حلـــة، مهنئـــًا جالتـــه الفائـــز 
بلقـــب البطولة البطل حســـين علي 
جمعة، ومشـــيدًا جالته بالمستوى 
الـــذي قدمه صاحـــب المركز الثاني 
المتســـابق ســـلمان ســـالم وصاحب 
المركـــز الثالـــث المتســـابق يعقوب 
الرياضـــي  الملتقـــى  فـــي  إبراهيـــم 

المميز.

المنامة - بنا

سمو الشيخ خالد بن حمدجاللة الملك
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محافـــظ  وحضـــور  رعايـــة  تحـــت 
الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفة، اقامـــت وزارة 
الداخليـــة عرضـــًا للطابـــور العســـكري 
بســـوق الرفـــاع، حيث عكـــس العرض 
روحًا وطنية عالية ومبادئ مجتمعية 
المحافـــظ  نائـــب  بحضـــور  ســـامية، 
العميد عيســـى ثامر الدوسري، وعدد 
مـــن مســـؤولي المحافظـــة الجنوبيـــة 

وضباط اجهزة وزارة الداخلية.
وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو المحافظ 
أن الطابور العسكري لوزارة الداخلية 
يحمـــل مضاميـــن وطنية فـــي التأييد 
والـــوالء لهذا الوطـــن المعطاء بقيادة 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبالـــغ 
التقدير للجهود المبذولة من الحكومة 
برئاســـة صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
ونـــوه ســـمو المحافـــظ إلـــى إن إقامة 
الطابـــور العســـكري لـــوزارة الداخليـــة 
ينـــدرج  الجنوبيـــة  المحافظـــة  فـــي 
ضمـــن جهود المحافظة في الشـــراكة 
والتنسيق المشترك مع وزارة الداخلية 
لتعزيز قيم االنتماء الوطني، وتوثيق 
واألمـــن  المجتمعيـــة،  الشـــراكة  أطـــر 
المجتمعي بما يلبي تطلعات األهالي، 
الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــد 
هللا آل خليفـــة، فـــي تلبية احتياجات 
واالســـتقرار  األمـــن  لتعزيـــز  األهالـــي 
فـــي مجتمـــع الجنوبية، مثنيًا ســـموه 
بمستوى الطابور العسكري وما شهده 
من فقـــرات متنوعة ومتميزة كان لها 
الصدى الواســـع في أوســـاط الجميع، 
وزارة  إليـــه  وصلـــت  مـــا  يؤكـــد  بمـــا 
الداخلية من قـــدرات أمنية متطورة، 
يعكـــس حجـــم التطـــور الكبيـــر الـــذي 
شـــهدته مختلـــف القطاعـــات األمنية، 

مشـــيدًا ســـموه بالتعـــاون والتنســـيق 
ومختلـــف  المحافظـــة  بيـــن  القائـــم 
األجهـــزة األمنيـــة في إقامـــة الفعالية 

المتميزة.
العســـكري مشـــاركة  الطابـــور  وشـــهد 
الفرقة الموســـيقية للشرطة، والهجن، 
وشرطة الخيالة، حيث انطلق الطابور 
وحتـــى  الرفـــاع،  ســـوق  بدايـــة  مـــن 
نهايته، وســـط حضور متميز وجموع 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن، والذين 
عبروا عن تقديرهم لشـــرطة البحرين 
وامتنانهم للجهـــود المبذولة من أجل 
حفظ أمـــن الوطـــن وحمايـــة األرواح 
والممتلـــكات، ومعربيـــن عن إعجابهم 
بالعـــرض المميـــز، ودوره فـــي تعزيـــز 
روح المواطنـــة والوالء لـــدى أطياف 
المجتمع، حيث شهدت الفعالية إقباالً 
عاليًا مـــن مختلف األعمار اســـتمتعوا 
العـــرض  فقـــرات  كافـــة  بمشـــاهدة 
الموســـيقي، والتي تبين الدور الكبير 

للوزارة في حفظ األمن.

المنامة - وزارة الداخلية

الطابور العسكري لـ “الداخلية” يحمل مضامين وطنية في الوالء للوطن
يعكس حجم التطور الكبير في مختلف القطاعات األمنية... سمو محافظ الجنوبية:

سمو محافظ الجنوبية يشهد عرًضا للطابور العسكري لـ “الداخلية”
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أشــاد عــدد مــن الشــخصيات المجتميعــة بمضاميــن كلمة وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة خــال االحتفال بيوم 
الشــراكة المجتمعيــة واالنتمــاء الوطنــي، والتي أكدت المضــي قدما في بناء التاحم الوطني وتطوير آليات دعم اللحمة الوطنية والشــراكة 
بين أطياف المجتمع بما يضمن مواجهة التدخات الخارجية وبشكل يجعل البحرين قادرة على مواجهة التحديات التي تمر بها، حيث القت 

رؤية وزير الداخلية في تطوير وتحقيق أهداف أوسع للشراكة المجتمعية ترحيبا واسعا.

وأكـــد رئيـــس تحريـــر صحيفة أخبـــار الخليـــج أنور 
عبدالرحمـــن أن إلقاء وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبدهللا آل خليفة الضـــوء على خطورة الفضاء 
التكنولوجـــي ومـــا يمثلـــه الواقـــع االفتراضـــي مـــن 
تحديـــات على هويتنـــا الوطنيـــة والمجتمعية جاء 
فـــي وقت نواجه فيه تحديات فـــي غاية الخطورة 
تتمثـــل في تأثير تلك التفاعـــات واآلليات الرقمية 
فـــي المجتمـــع االفتراضي على تشـــويه هوية الفرد 
والقيميـــة  الثقافيـــة  مرجعيتـــه  وركائـــز  األصليـــة 
األصيلـــة، مشـــيرا إلى أن كلمة الوزيـــر تمثل الضوء 
األخضـــر لمواجهة جديدة فـــي طريق الحفاظ على 
الهويـــة الوطنيـــة البحرينيـــة وبـــدء ترســـيخ دعائم 
لنشر ثقافتنا وتقاليدنا وتعزيز هويتنا الوطنية عبر 
فضـــاء العالم االفتراضي، حيث يكون فيه نشـــاطنا 

اإللكتروني هو اإلطار المحدد لتلك المشاركة.
 وقـــال أنـــور عبدالرحمـــن إن التحـــدي التكنولوجي 
الـــذي يخيـــم علـــى مجتمعاتنـــا العربيـــة أصبـــح من 
أخطر التحديات، خصوصا عند الحديث عن ضياع 
الهويات الوطنية والمجتمعية بسبب ما يسمى اآلن 
الهوية االفتراضية، مؤكدا أن الوتيرة التي يشهدها 
التطـــور التكنولوجي وتوســـعات العالم االفتراضي 
أصبحـــت مخيفـــة، مـــن ناحيـــة قـــدرة البشـــر علـــى 
اســـتيعابها وقبولها، ضاربا مثاال بحجم المبالغ التي 
تصرفهـــا كبرى الشـــركات العالميـــة المعنية بالتطور 
التكنولوجي وميزانيتها في مجاالت البحث، مردفا 
أن شـــركة هواوي الصينية في سباقها مع الشركات 
األميركية واألوربية تقدر ميزانيتها للبحوث سنويا 
بأكثـــر مـــن 20 مليار دوالر، وهو رقـــم ضخم مقارنة 
بباقـــي الشـــركات العالميـــة، مـــا يعكـــس أن التطـــور 
التكنولوجي الحالي والمســـتقبلي سيكون في أكيد 
األحوال خارج التوقعات وستكون نتائجه أكبر من 

استعدادات البشر.
بدوره، أشـــاد رئيس تحرير صحيفة “الباد” مؤنس 
المردي بالكلمة الجامعة التي وجهها وزير الداخلية، 
وما احتوته من مضامين عكست أهمية الدور الذي 
تضطلع به “الخطة الوطنية”، خصوصا ونحن اليوم 
نعيـــش فـــي عصر الفضـــاء المفتـــوح، وقيـــم الوالء 

واالنتمـــاء والتمســـك بالعـــادات والتقاليـــد والهوية 
الوطنيـــة هي التـــي تجعل اســـتخدام هـــذا الفضاء 
اإللكترونـــي فـــي المســـارات التـــي تخـــدم الوطـــن 

وأهدافه الوطنية الكبرى.
وأكـــد المـــردي أهميـــة البرامـــج التي تتبناهـــا وزارة 
الداخليـــة، والتـــي تتفاعل مع االحتياجـــات الحالية 
والمستقبلية وما يتطلبه من تعزيز روح المسؤولية 
المجتمعيـــة وتحفيـــز المواطنـــة واالنتمـــاء لتكـــون 
بمثابـــة الـــدرع الواقي الذي يحمـــي الهوية الوطنية 
مـــن العالـــم اإللكترونـــي المفتـــوح، ويجعـــل الجميع 
متســـلحا بما يجعله ُيســـخر هذا العالـــم اإللكتروني 
لخدمـــة وطنـــه والحفاظ على أمنه واســـتقراره في 
ظـــل القيادة الحكيمـــة لعاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، ودعم ومســـاندة 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
 من جانبها أشـــارت رئيســـة جامعة البحرين جواهر 
المضحكـــي إلى أنه على الرغـــم من كل ما يقال عن 
الســـلبيات التـــي ممكـــن أن تصـــدر مـــن الفضـــاءات 
اإلعـــام  فـــي  المتعـــددة  والمنصـــات  اإللكترونيـــة، 
االجتماعـــي، إال أن الحصيـــف هـــو مـــن يحيـــل هذه 
المنصـــات إلـــى فـــرص، ويســـتثمرها خير اســـتثمار. 
ونحـــن كجهـــات رســـمية مطالبـــون ببـــذل قصـــارى 
جهدنـــا، وتوجيـــه جزء مهـــم من طاقتنـــا ومواردنا، 
لبـــّث المحتـــوى اإليجابـــي والصحيـــح الـــذي ينشـــر 
القيم البحرينية األصيلة، ويســـهم في جعل الهوية 
البحرينية من األمور القاّرة في وجدان البحرينيين، 
ووجـــدان غير البحرينيين أيًضا الذين من المهم أن 
يتعرفـــوا علـــى هذه الهوية والثقافـــة األصيلة حتى 

يتفاعلوا معها عن وعي وباحترام.
وأضافـــت المضحكي أن ما تضمنته وزير الداخلية، 
التـــي ألقاهـــا خال اللقـــاء الذي نظمته الـــوزارة في 
إطار الشراكة المجتمعية، تعّبر خير تعبير عن أهمية 
تاقي جهود الجميع من مؤسســـات وأفراًدا، إلبراز 
هويتنا الوطنية البحرينية الجامعة، والتي توارثتها 
األجيـــال كابـــًرا عن كابر على مـــّر الزمان، مؤكدة أن 
جامعـــة البحرين، بوصفها الجامعـــة الوطنية، تقوم 

على تدريس طلبة اإلعام كيفية التعامل والتفاعل 
الصحيحين مع الفضاء اإللكتروني، وتدريب جميع 
الطلبـــة علـــى أهمية انتهـــاج ما يعّبر عـــن وطنيتهم، 
وأصالتهـــم، ورقّيهـــم، ويعكـــس كل هـــذا هّويتهـــم 

البحرينية.
وأشـــار اإلعامـــي عبيـــد العبيدلـــي إلـــى أن الكلمـــة 
التي ألقاها وزير الداخلية، بمناســـبة االحتفال بيوم 
الوطنـــي، والتـــي  المجتمعيـــة واالنتمـــاء  الشـــراكة 
دعا خالهـــا إلى أن تكون “هويتنا الوطنية، ليســـت 
مجرد شـــعار، بـــل انتماء وعطـــاء”، مضيفا أن عصر 
الفضاء اإللكترونـــي وتكنولوجيا المعلومات، يتيح 
لنـــا فرصة عصرية لنشـــر ثقافتنـــا وتقاليدنا وتعزيز 
هويتنـــا الوطنيـــة عالميـــا، موضحـــا أن هـــذه الفقرة 
تعكـــس دعـــوة صادقة لانتقال مـــن اإلطار الوطني 
المحدود إلى الفضاء األممي الرحب، دون التفريط 
فيمـــا هو وطنـــي، وال االنكماش أمام مـــا هو أممي. 
ولعل وزير الداخلية هنا يكرس قيما ربما تبدو غير 
مألوفـــة لكنهـــا باتت كذلك بفضل االنتشـــار الواســـع 
الـــذي أحدثته ثـــورة اإلنترنت في نســـختها الرابعة 
)الثـــورة الصناعيـــة 4.0(، وكـــي تكـــون االســـتجابة 
في مســـتوى هذه الدعوة الجريئة، ينبغي أن تهيئ 

البحرين نفسها على ثاث مستويات متكاملة:
األول منهـــا هـــو تعزيـــز قيـــم مشـــاركة المواطن في 
صنـــع القرار كما هو وارد فـــي ميثاق العمل الوطني 
الذي قـــاده جالة الملك، وما حمله هذا الميثاق من 
مشـــروع رائد يرســـخ القيم والمفاهيم التي وسعت 

من دوائرها الثورة الصناعية الرابعة.
الثاني منها اســـتجابة المواطـــن للمبادرات التنموية 
الخارجـــة عـــن المألوف والتـــي تعـــد احتفالية “يوم 
الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي” واحـــدة 
منهـــا. فالشـــراكة المجتمعية تعني صهـــر المبادرات 
الحكوميـــة مـــع جهـــود المواطن في بوتقـــة وطنية 
واحـــدة تعطـــي أكلهـــا فـــي التكامـــل المطلـــوب بين 

مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
أمـــا الثالـــث منهـــا فهو تلـــك الرغبـــة الصادقـــة التي 
يعكســـها الخطـــاب فـــي حـــرص الدولـــة، ممثلة في 
كلمة وزير الداخلية على إعطاء المواطن مزيدا من 

المساحة كي يســـتجيب لدعواتها الصادقة الهادفة 
إلى بناء بحرين المســـتقبل القـــادرة على المزاوجة 
الوطنيـــة  الدائـــرة  احتياجـــات  بيـــن  الديناميكيـــة 
الراهنـــة والتطورات التي تشـــهدها إفرازات الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة، بـــكل مـــا تعنيه هـــذه المزاوجة 
مـــن تكامـــل مثمـــر بيـــن مؤسســـات الدولـــة وجهود 

المواطن. 
مـــن جهتـــه، ذكـــر رئيـــس جمعيـــة العاقـــات العامة 
البحرينيـــة فهـــد الشـــهابي أن كلمة وزيـــر الداخلية، 
جـــاءت مؤكـــدة أهمية تســـخير العالـــم االفتراضي، 
بمختلف أدواته، من أجل بناء صورة ذهنية مشرفة 
لمملكة البحرين. فلهذه األرض الطيبة هوية وطنية 
متفـــردة، غنيـــة بالثقافـــات والتقاليد، التـــي لم أجد 
نظيـــرا لها فـــي كل الدول التي زرتهـــا. ذلك ما يضع 

أمامنا مسؤولية وطنية، لنشرها والحفاظ عليها.
وتابـــع: كما أن القنـــوات المختلفة، التـــي وفرتها لنا 
شـــبكة اإلنترنت، قـــد منحت كل واحـــد منها فرصة 
للمســـاهمة في بناء الصورة الذهنية لوطننا الغالي. 
فبعد أن كانت هذه المسؤولية مقتصرة على أجهزة 
الدولة، كوزارة الخارجية ووزارة اإلعام، أصبحت 

اليوم مسؤولية جميع أبناء هذا الوطن.
وأضـــاف الشـــهابي أنـــه لطالمـــا نصحـــت بضـــرورة 
التحلـــي بأفضـــل الصفـــات خـــال الســـفر، ألن ذلـــك 
ينعكـــس علـــى ســـمعة الدولـــة التـــي نمثلهـــا. وأتت 
كلمـــة وزيـــر الداخلية لتبيـــن لنا بأن تأثيـــر المواطن 
على ســـمعة بلده، ال يقتصر فقط على فترة وجوده 
الفعلـــي خارج أرضهـــا، فكم من مواطـــن غيور على 
وطنـــه، ســـاهم فـــي تعزيـــز صـــورة ذهنيـــة إيجابية 
عنـــه، لـــدى المجتمـــع الدولـــي، مـــن دون أن يخـــرج 
منـــه. فهـــؤالء هـــم خـــط الدفـــاع األول أمـــام القلـــة 
المغـــرر بهـــا، والتي تحاول بشـــتى الطرق اإلســـاءة 
تكاتفنـــا  ولكـــن  البحريـــن.  ومكتســـبات  لمنجـــزات 
ســـيحول دون ذلـــك بإذن هللا تعالـــى، فليحاول كل 
منـــا وضع نظام تقييم لكل مشـــاركاته على وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، وغيرها من الوســـائل، على 
أن يكـــون معياره في ذلك، كيف ســـيؤثر ما أنشـــره 
على صورتي الذهنيـــة لدى المتلقي، وعلى الصورة 

الذهنية لوطني الحبيب.
وأكـــدت هنـــادي الجـــودر أن كلمـــة وزيـــر الداخلية، 
حملـــت أبعاًدا إنســـانية ومعرفية متقدمة، ال ســـيما 
فيمـــا تضمنتـــه مـــن ضـــرورة توظيـــف المتغيـــرات 
والمســـتجدات العصريـــة لتعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة 

وتعميقهـــا لـــدى المواطن البحريني ومشـــاركتها مع 
اآلخريـــن عبـــر الفضـــاء االفتراضـــي باعتباره ســـمة 
هذا العصر ووســـيلة تواصله األسرع انتشاًرا، حتى 
تبرز الصورة الحقيقية لجميع المبادرات اإلنســـانية 
البحريـــن  مملكـــة  انتهجتهـــا  التـــي  والمجتمعيـــة 
باعتبارهـــا مـــن أهـــم أســـس المشـــروع اإلصاحـــي 
المواطـــن  وضـــع  الـــذي  الملـــك،  الجالـــة  لصاحـــب 
وحقوق اإلنسان في مقدمة أهدافه، وأبرزها قانون 
العقوبـــات والتدابير البديلة الذي جاء تعزيًزا للحق 

في الحرية الشخصية واألمان.
مـــن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة النادي العالمي 
لإلعـــام االجتماعي علي ســـبكار: إن حماية الهوية 
البحرينيـــة فـــي العالـــم االفتراضي باتـــت ضرورية 

اليوم لما تمثله من الحفاظ على االنتماء الوطني.
هـــو  الداخليـــة،  لـــه وزيـــر  مـــا تطـــرق  أن  وأضـــاف 
ترســـيخ ثوابت الشراكة المجتمعية بين المواطنين 
والمقيميـــن ورجال األمـــن واالنتمـــاء الوطني التي 

تتبناه مملكة البحرين.
تطـــور  ظـــل  فـــي  اليـــوم  واجبنـــا  ســـبكار:  وقـــال 
تكنولوجيـــا المعلومات وعصر الفضـــاء اإللكتروني 
أن نعزز من الهوية الوطنية من خال نشـــر ثقافتنا 
على المستوى اإلقليمي، ما يكون له األثر في تعزيز 
هويتنـــا الوطنيـــة عالمًيـــا، وذلك من خـــال وجودنا 

في المحافل اإلقليمية والعالمية.
المملكـــة  تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  أن  ســـبكار  وذكـــر 
خصوصـــا وزارة الداخليـــة هي للظهـــور بالتأثيرات 
اإليجابيـــة علـــى المجتمـــع لترســـيخ هـــذه الهويـــة 
الوطنية في تعزيز االنتماء وترسيخ قيم المواطنة، 
باإلضافـــة إلى البرامج المختلفة التي تقدمها وزارة 
الداخليـــة التـــي تعـــزز مـــن هـــذا اإلنتماء مـــن خال 

الفضاء اإللكتروني. 
واختتم ســـبكار بأن كل ما تقوم به وزارة الداخلية 
متمثلـــة في الوزير هو خلق مثال حقيقي للشـــراكة 
المجتمعيـــة بين الوزارة وبيـــن المجتمع، وهو دليل 
علـــى حرصهـــا باالهتمـــام بـــكل مـــا يخـــص الهويـــة 
الوطنيـــة لتعزيز االنتمـــاء الوطني لحيـــاة آمنة في 
ظـــل هـــذا التنـــوع فـــي الثقافـــات المختلفـــة، مردفا 
أن يـــوم الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي 
يـــوم مهـــم يؤســـس لثقافـــة مجتمعيـــة تقـــوم علـــى 
مرتكـــزات وطنية خاصة مع تأثيـــرات االنفتاح في 
عصـــر الفضاء اإللكتروني على العالم ورواج مواقع 

التواصل االجتماعي.

المنامة - بنا

مضامين كلمة وزير الداخلية تحمل أبعادا إنسانية ومعرفية متقدمة
واجبنا في عصر الفضاء اإللكتروني تعزيز الهوية الوطنية... شخصيات مجتمعية:

عبيدلي العبيدلي  أنور عبدالرحمنمؤنس المردي

علي سبكار فهد الشهابي هنادي الجودرجواهر المضحكي وزير الداخلية

باقر النجار

استعراض أبرز إنجازات مسيرة التكامل االقتصادي العربي
شـــارك المديـــر العـــام لـــإلدارة العامة 
بشـــؤون  الجمركـــي  للتخليـــص 
الجمـــارك وليد الصباغ في االجتماع 
للجمـــارك  العاميـــن  للمديريـــن   42
بالـــدول العربيـــة، والـــذي عقـــد بمقر 
األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وفـــي بدايـــة االجتماع، رّحـــب مدير 
إدارة التكامـــل االقتصـــادي العربـــي 
بهجـــت أبو نصر بالمديريـــن العامين 
للجمارك العرب، مشيدا بالدور البارز 
الـــذي يضطلعون به فـــي مجال دعم 
مـــن  العربـــي  االقتصـــادي  التكامـــل 
خـــال مواصلـــة التعـــاون الجمركـــي 

فيما بين الدول العربية.
وناقش المديـــرون العامون للجمارك 
فـــي الـــدول العربية جـــدول األعمال 

الـــذي تضمـــن تســـليط الضـــوء على 
تحققـــت  التـــي  اإلنجـــازات  أهـــم 
لمســـيرة التكامل االقتصادي العربي 
خـــال العـــام المنصـــرم، والتـــي جاء 
فـــي مقدمتهـــا قبول شـــهادة المنشـــأ 
وكذلـــك  إلكترونيـــا،  تصـــدر  التـــي 
االقتصـــادي  المجلـــس  اعتمـــاد 
واالجتماعـــي التفاقيـــة تنظيم النقل 
بالعبـــور )الترانزيت(، فيمـــا تم تأكيد 
أهميـــة مواصلـــة تـــداول المعلومات 
والموضوعـــات الجمركيـــة من خال 
العمـــل  وتطويـــر  االرتبـــاط،  ضبـــاط 
فـــي منطقـــة التجارة الحـــرة العربية 
الكبـــرى واالتحاد الجمركـــي العربي، 
إضافـــة إلـــى تنظيـــم ورش عمل عن 
الخطـــط االســـتراتيجية التطويريـــة 
للـــدول العربيـــة بما يســـاهم في رفع 

مســـتوى تبـــادل الخبرات فيمـــا بيها 
واالســـتفادة مـــن التجـــارب الدوليـــة 

في هذا الخصوص.
وعلى هامـــش االجتماع، تـــم توقيع 
بترتيبـــات  الخاصـــة  العمـــل  خطـــة 
اتفـــاق االعتـــراف المتبـــادل ببرامـــج 
 ،AEO المشـــغل االقتصـــادي المعتمد
بين شؤون الجمارك بمملكة البحرين 
واإلدارة المركزيـــة لبرنامج المشـــغل 
االقتصادي المعتمد بجمهورية مصر 

العربيـــة المتحـــدة، وتهـــدف الخطـــة 
إلـــى اتخاذ مزيد من التدابير الفاعلة 
لمتابعـــة ملـــف المشـــغل االقتصـــادي 
المعتمـــد وذلـــك لاعتـــراف المتبادل 

لدى الطرفين.
ووّقـــع المديـــر العـــام لـــإلدارة العامة 
للتخليـــص الجمركـــي وليـــد الصبـــاغ 
عن شـــؤون الجمـــارك، وأمـــل جندي 

لبرنامـــج  المركزيـــة،  اإلدارة  عـــن 
المشغل االقتصادي المعتمد.

وبهـــذه المناســـبة، أكـــد الصبـــاغ أنـــه 
الجمـــارك  رئيـــس  لتوجيـــه  تنفيـــذا 
الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
فـــإن شـــؤون الجمـــارك ماضيـــة فـــي 
سياســـة التطويـــر والتحديث والتي 
تتضمـــن رفـــع كفـــاءة الجمـــارك مـــن 
التـــزود بالبرامـــج والتدابيـــر  خـــال 
لدعـــم  التكنولوجيـــة  والمنظومـــات 
االقتصاد والتجارة لتحقيق التكامل 
من خـــال توفيـــر الســـامة واألمان 
لحركـــة التجـــارة والســـفر مـــع تعزيز 
النمـــو االقتصـــادي،  فـــي  مســـاهمتنا 
شـــؤون  ســـعي  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
الجمارك لتعزيز العاقات الدولية مع 

إدارات الجمارك في العالم.

المنامة - وزارة الداخلية

تأكيد أهمية 
مواصلة تداول 

المعلومات 
الجمركية



local@albiladpress.com

األحد 27 مارس 2022 - 24 شعبان 1443 - العدد 4912
05

3 وزارات األكثر توظيًفا لالتصال الحكومي إلبراز المشاريع التنموية
إلبراز المشاريع التنموية المكلفة تنفيذها والمدرجة ضمن برنامج الحكومة 

أفادت دراسة علمية بجامعة البحرين 
أن وزارة اإلســـكان، ووزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
المواصـــات  ووزارة  العمرانـــي، 
واالتصاالت، علـــى التوالي هي األكثر 
وتوظيفـــًا  االتصالـــي  للجهـــد  بـــذالً 
لاتصـــال الحكومي، إلبراز المشـــاريع 
التنمويـــة المكلفـــة تنفيذها والمدرجة 
 -  2019( الحكومـــة  برنامـــج  ضمـــن 

.)2022
وتعـــد الدراســـة الموســـومة بعنـــوان: 
“االتصـــال الحكومـــي ودوره في إبراز 
المشـــاريع التنمويـــة المدرجـــة ضمـــن 
 )2022  -  2019( الحكومـــة  برنامـــج 
بمملكـــة البحريـــن” األولـــى مـــن نوعها 
على المســـتوى المحلي؛ كونها تبحث 

في مفهوم االتصال الحكومي.
أجراهـــا  التـــي  الدراســـة  وأظهـــرت 
الطالب في برنامج ماجستير اإلعام 
بكليـــة اآلداب فـــي جامعـــة البحريـــن 
وليـــد الشـــيخ كجـــزء مـــن متطلبـــات 
الماجســـتير  درجـــة  علـــى  الحصـــول 
فـــي اإلعام أنـــه توجد لـــدى القائمين 
اإلســـكان  وزارة  فـــي  باالتصـــال 
البلديـــات  ووزارة األشـــغال وشـــؤون 
والتخطيـــط العمراني، فكرة عامة عن 

طبيعة االتصال الحكومي.
وأوضحـــت الدراســـة التـــي نوقشـــت 
أخيـــرًا من لجنة امتحـــان أن االتصال 
الحكومـــي في مملكـــة البحرين، وفي 
الدراســـة، يضطلـــع  نطـــاق محـــددات 
بـــدور يعتمد على االتصال الاتفاعلي 
أحادي االتجاه في عاقته بالصحافة 
االتصالـــي  الجهـــد  وأن  والجمهـــور، 
المبذول فـــي وزارة اإلســـكان ووزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني يتسم بالتخطيط والتنظيم، 
كما يعتمـــد القائمـــون باالتصال فيهما 
على الخبر الصحافي كأكثر األشـــكال 

تلـــك  إلبـــراز  اســـتخدامًا  الصحافيـــة 
المشاريع.

وتكونت لجنة المناقشـــة من: األستاذ 
المســـاعد بقســـم اإلعـــام والســـياحة 
والفنـــون بجامعة البحريـــن الدكتورة 
مها ســـامي الراشـــد مشـــرفًا، واألستاذ 
الدكتـــورة  نفســـه  بالقســـم  المشـــارك 
ليلـــى حســـن الصقـــر ممتحنـــًا داخليًا، 
واألســـتاذ المشـــارك بقســـم العاقـــات 
العامـــة في جامعة الشـــارقة األســـتاذ 
الدكتور خيرت عياد ممتحنًا خارجيًا.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن القائميـــن 
باالتصال في الوزارات عينة الدراسة 
المتعلقـــة  الموضوعـــات  يؤطـــرون 
بالمشـــاريع التنمويـــة المدرجـــة ضمن 
برنامج الحكومة باهتمامات إنســـانية 
أبرزها “تلبية احتياجات المواطنين”.

وعـــن أهـــداف الدراســـة قـــال الباحث 
تهـــدف  الدراســـة  “إن  الشـــيخ:  وليـــد 
إلى تحديد الفهم العام الســـائد بشـــأن 
لـــدى  الحكومـــي  االتصـــال  مفهـــوم 
الـــوزارات  فـــي  باالتصـــال  القائميـــن 
المعنيـــة بتنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة 
الحكومـــة  برنامـــج  ضمـــن  المدرجـــة 
البحريـــن،  بمملكـــة   )2022  -  2019(
والتعـــرف علـــى الـــدور الـــذي يؤديـــه 
االتصـــال الحكومـــي إلبراز المشـــاريع 
التنمويـــة فـــي إطـــار التـــزام الحكومة 

بتنفيذ برنامجها”.
وأضاف الشـــيخ: “كما تهدف الدراسة 
إلى الكشف عن مدى اعتماد القائمين 
باالتصـــال فـــي تلـــك الـــوزارات علـــى 
المســـبقين،  والتنظيـــم  التخطيـــط 
وتحديـــد األشـــكال الصحافيـــة التـــي 
باالتصـــال  القائمـــون  عليهـــا  يعتمـــد 
فـــي  البحرينيـــة  اليوميـــة  والصحـــف 
المتعلقـــة  الموضوعـــات  معالجـــة 
بالمشـــاريع التنمويـــة المدرجـــة ضمن 
األطـــر  ورصـــد  الحكومـــة،  برنامـــج 

الخبرية التي يركزون عليها”.
مـــن  بجملـــة  الدراســـة  وأوصـــت 
التوصيـــات مـــن أبرزهـــا العمـــل علـــى 
تضميـــن التشـــريعات المحليـــة تعريفًا 
لــــ “برنامـــج الحكومـــة” إلضفـــاء مزيد 
مـــن التنظيم والضبـــط للعاقة ما بين 

والتشـــريعية  التنفيذيـــة  الســـلطتين 
الحكومـــة  برنامـــج  مناقشـــة  عنـــد 
مطلـــع كل فصـــل تشـــريعي، وإطـــاق 
علـــى  إلكترونيـــة  حكوميـــة  منصـــة 
شـــبكة اإلنترنـــت تمكن مســـتخدميها 
مـــن االطـــاع علـــى تفاصيـــل جميـــع 
المشـــروعات التنموية المدرجة ضمن 
دليـــل  وإطـــاق  الحكومـــة،  برنامـــج 
موحد لاتصـــال الحكومي في مملكة 

البحرين لتحديد أهدافه ووظائفه.
ودعـــت الدراســـة الباحثيـــن المهتمين 
علميـــة  دراســـات  إجـــراء  فـــي 
دور  دراســـة  إلـــى  مســـتقباً  مماثلـــة 
اإلستراتيجيات االتصالية واإلعامية 
الحكومية في إبراز المشاريع التنموية 
الكبرى المندرجة ضمن خطة التعافي 

االقتصادي.

الصخير - جامعة البحرين

“لولو“ تتعاون مع “الملكية اإلنسانية” لدعم الحملة الرمضانية الخيرية
يمكن للعمالء التبرع بأي مبلغ

لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  شـــن 
اإلنسانية مصطفى السيد، تحت رعاية ممثل جالة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حملة “لولو للرعاية 
الخيريـــة” التـــي أطلقتها مجموعة لولـــو دعما أليتام 

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
ومـــن خال المســـح الضوئـــي للرمز الشـــريطي عند 
تســـجيل المغادرة بجميع منافذ لولو، يمكن للعماء 
التبرع بأي مبلغ ســـواء أكان ســـخيا أو بســـيطا دعما 
لحملـــة “لولو للرعايـــة الخيرية”، والتي ســـتقدم من 
خالهـــا المؤسســـة الملكيـــة الرعايـــة لأليتـــام الذين 
تتكفـــل بهـــم. وبمـــا أن الشـــهر الفضيـــل يعتبـــر أحـــد 
أكثر مواســـم التســـوق انتعاشـــا في المنطقـــة، تأمل 
المجموعـــة مســـاندة المجتمـــع البحريني ضمن هذه 

المبادرة دعما لهذه المبادرة النبيلة.
وقال السيد: يسعدني تشجيع هذه المبادرة الفريدة 
لمجموعـــة لولـــو فـــي شـــهر رمضـــان. ويشـــرفني أن 
تكون هذه المبادرة جزء من توجيهات ممثل جالة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، إذ يحث ســـموه 
على المساهمة في أي عمل خيري، وإن كان بسيطا، 
فهـــو ال يعـــد بســـيطا إن تـــم القيام بـــه بتفـــان. بهذه 
الـــروح نريد الوصول إلى المجتمـــع من خال حملة 

“لولو للرعاية الخيرية”.
وأضـــاف الســـيد “كل 100 فلـــس يتـــم إنفاقهـــا لهـــا 
أهمية ويمكن أن تحدث فرقا كبيرا. تم تصميم هذا 
البرنامج الفريد لتشـــجيع أصغر مانـــح وتمكينه من 
المشـــاركة بروح العطـــاء، على اعتبار أن المشـــاركة 
تعزز القيم لدى الجميـــع. لقد أظهرت مجموعة لولو 
بالفعـــل روحهـــا المؤسســـية المثاليـــة ومســـؤوليتها 
االجتماعية من خال إطاق هذه المبادرة النبيلة”.

مـــن جانبـــه، قال رئيـــس مجلـــس اإلدارة للمجموعة 
والعضـــو المنتـــدب يوســـف علـــي إم إيـــه “نؤمن في 
مجموعـــة لولـــو أن التقـــدم والنجاح جـــزء ال يتجزأ 

مـــن رفاهيـــة المجتمـــع الذي نقـــدم خدماتنـــا ألجله. 
والمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية هي بالفعل 
مؤسســـة خيريـــة تترجـــم رؤيـــة جالـــة الملـــك في 
مجال الســـام العالمي وتسير على خطى توجيهات 
ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. ونرى 

أن حملة لولو الخيرية ستساهم في دعم توجيهات 
القيـــادة بالوصول إلى كل فرد في المملكة وتحقيق 
الرفاهيـــة لأليتـــام المحتاجيـــن، الذيـــن هـــم نصـــب 
أعيننا خال برامج العطاء في الشهر الكريم. نشكر 
المؤسسة الملكية على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة 

في منح العطاء خال شهر رمضان”.

بقلم: مصطفى السيد

فقـــدت مملكـــة البحريـــن خال 
إحـــدى  الماضـــي  األســـبوع 
المكافحات  المثاليـــات  األمهات 
التـــي امتـــألت حياتهـــن بمعاني 
العطاء والتضحية وحب الخير، 
إنهـــا الســـيدة ناديـــة... أم صقر، 
المكفـــوالت  الســـيدات  إحـــدى 
في المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية، التـــي انتقلـــت إلـــى 
حيـــاة  بعـــد  تعالـــى  هللا  رحمـــة 

مليئة بالدروس والعبر.
أجمـــل  صقـــر  أم  رســـمت  لقـــد 
الصـــور طوال مســـيرتها المليئة 
بالعطاء والكفـــاح لتربية أبنائها 
وخدمـــة وطنهـــا، فبالرغـــم مـــن 
الظروف الصعبة التي مرت بها، 
إال أنهـــا اســـتطاعت أن تتخطى 
فـــي  األمـــل  لتضـــيء  الصعـــاب 
طريقهـــا، متوكلـــة علـــى هللا عز 
وجـــل فـــي تدبير شـــؤونها. فقد 
فـــي  ممرضـــة  حياتهـــا  بـــدأت 
مستشـــفى الســـلمانية وحصلت 
علـــى الدبلوم العالي ثم االمتياز 
في التمريـــض وصحة المجتمع 
علـــى  الحصـــول  واســـتطاعت 
البكالوريس والعمل في الوقت 

ذاته كمعلمة في التمريض.
ولـــم تكتف بذلـــك، فقد حصلت 
على قبول في إحدى الجامعات 
األمريكية لدراســـة الماجســـتير 
ذلـــك قصـــة جميلـــة  فـــي  ولهـــا 
وتســـجل  تخلـــد  أن  تســـتحق 
ليعرفهـــا الجيـــل الجديـــد، فقـــد 
كانـــت تعشـــق الثقافـــة والعلـــم 
وبعد أن استكملت تعليم أبنائها 
راســـلت إحـــدى الجامعـــات في 
أمريـــكا وأبدت عـــن رغبتها في 
وشـــرحت  الماجســـتير  دراســـة 
وأم  أرملـــة  فهـــي  ظروفهـــا، 
لأليتام وفقيرة ال تملك تكاليف 
الرســـوم الجامعيـــة، وبالمقابـــل 
تعمـــل  أن  مســـتعدة  فهـــي 
كمنظفة للجامعة كل مساء بعد 
الدراســـة، فمـــا كان من الجامعة 
بشـــخصيتها  أعجبـــت  التـــي 
وحرصهـــا علـــى العلـــم وتفهمت 
وضعها، فمنحتها منحة مجانية 
دون أي مقابـــل منها، وكان ذلك 
فـــأرادت  لهـــا،  بالنســـبة  تحديـــا 
جديتهـــا  للجامعـــة  تثبـــت  أن 
وحرصها علـــى العلم، فكافحت 
وتحـــدت الظروف الصعبة التي 
مـــرت بهـــا مـــن أجـــل اســـتمرار 
واســـتمرار  الدراســـية،  البعثـــة 
تحقيـــق حلمهـــا بالحصول على 

الماجستير.
ومـــن األمور الرائعة التي قامت 
بهـــا فـــي أمريـــكا أنهـــا تطوعـــت 
لمعالجـــة المرضى فـــي منازلهم 
الصحيـــة،  حالتهـــم  ومتابعـــة 
وهـــي بذلـــك ضربت مثـــاً رائًعا 
في التحصيـــل العلمي وتحقيق 
نجحـــت  هللا  وبحمـــد  مرادهـــا. 
مرتبـــة  مـــع  االمتيـــاز  بدرجـــة 
الشـــرف وتخرجـــت بالرغم من 
كل الصعوبـــات وحصلـــت علـــى 
شهادة الماجســـتير وعادت إلى 

وطنها مرفوعة الرأس.
أم  تتحمـــل  أن  القـــدر  شـــاء 
صقـــر نوًعـــا آخر مـــن الصدمات 
الحياتيـــة، فقد ســـبق أن توفي 
مـــع  وحيـــدة  وتركهـــا  زوجهـــا 
طفليهـــا صقـــر وهيـــا. كافحـــت 
بعـــد ذلك ســـعًيا لتربيـــة فلذات 
أكبادها وتعويضهم فقد والدهم 
معيـــل األســـرة، فكانـــت تـــزاول 
مهنـــة التدريـــس بكليـــة العلـــوم 
وفـــي  الصبـــاح  فـــي  الصحيـــة 
بعض األيام تضطر للعمل ظهًرا 

وعصـــًرا، فكانـــت تأخـــذ أبناءها 
معهـــا إلـــى العمـــل لعـــدم وجود 
من يرعاهم وقت غيابها. عانت 
الكثير حينها، حيث كانت تمثل 
ذات  فـــي  واألب  األم  ألبنائهـــا 
الوقـــت، ثـــم تعمـــل وتكافح من 
أجـــل أن توفر لهم لقمة العيش، 
كما أنها في نفس الوقت مربية 
لألجيـــال وكل مـــن درس علـــى 
يدها يتذكر شـــخصيتها المرحة 
وابتســـامتها وقـــوة شـــخصيتها 
بالرغـــم مـــن كل الظـــروف التي 

مرت بها.
أمـــا عاقتهـــا بصقـــر وهيـــا كمـــا 
أخبرونـــي عندمـــا ذهبـــت ألداء 
عاقـــة  فهـــي  العـــزاء،  واجـــب 
المحبـــة واالحتـــرام، فحرصـــت 
غـــرس  علـــى   - هللا  رحمهـــا   -
الخيـــر  عمـــل  محبـــة  معانـــي 
وخدمـــة اآلخريـــن فـــي قلوبهم 
مـــن خـــال الممارســـة الفعليـــة، 
أثنـــاء  معهـــا  تأخذهـــم  فكانـــت 
قيامها باألعمال التطوعية، كما 
أشـــركتهم فـــي دورات مهاريـــة 
كمـــا  الخيـــر،  حـــب  ليتعلمـــوا 
أشـــركتهم في برامج وأنشـــطة 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
اإلنســـانية ليتعلمـــوا مـــا يعينهم 
كمـــا  الحيـــاة.  ظـــروف  علـــى 
واصلـــت مشـــاركتها فـــي خدمة 
المجتمـــع مـــن خـــال تطوعهـــا 
الجمعيـــات  مـــن  العديـــد  فـــي 
التمريـــض  كجمعيـــة  واللجـــان 
البحرينيـــة، وجمعيـــة التمريض 
األمريكية، وتنسيقها في تنفيذ 
وذوي  المســـن  جليـــس  برامـــج 

االحتياجات الخاصة.
لـــم تكـــن أم صقر امـــرأة عادية، 
فقـــد ســـخرت كل حياتهـــا لعمل 
وتربيـــة  العلـــم  وطلـــب  الخيـــر 
أبنائهـــا وخدمـــة الوطـــن، وقـــد 
ترجمت حبها واحترامها لجميع 
العاملين وحبها الشـــديد للوطن 
المميـــزة  لجهودهـــا  وتقديـــرا 
الملكيـــة  المؤسســـة  رشـــحتها 
لألعمال اإلنسانية لتمثل أمهات 
مثاليـــة  كأم  وتكـــرم  البحريـــن 
فـــي حفل رســـمي كبير حضرته 
شـــخصًيا معهـــا فـــي المهرجـــان 
فـــي  المثاليـــة  لـــألم  الخامـــس 
جامعة القاهرة في العام 2018، 
كما قدمت تجربتها الجميلة في 
الكفـــاح فـــي منتدى المؤسســـة 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
األول في العام 2015، وشاءت 
إحـــدى  تكـــون  أن  الصـــدف 
الـــذي  “كفـــو”  برنامـــج  بطـــات 
عرضـــه تلفزيـــون البحريـــن في 
رمضان الفائـــت. وكرمتها أيضا 
مثاليـــة  كأم  العربيـــة  الجامعـــة 
علـــى مســـتوى العالـــم العربـــي. 
ومهما تحدثت عن شـــخصيتها، 
فلـــن أســـتطيع أن أفيهـــا حقهـــا 
فقـــد  الطيبـــة واإلحســـان،  فـــي 
فـــي  األمثلـــة  أروع  ضربـــت 
العطاء والتضحيـــة واإليجابية 
وقوة الشـــخصية وحـــب الخير 
والكفاح في طلب العلم وتربية 
األبنـــاء علـــى األخـــاق الفاضلة 
وتربيـــة األجيال، فتركت أجمل 
البصمـــات فـــي نفـــوس كل مـــن 
أحبها، فبالرغم من كل الظروف 
القاســـية التـــي مرت بهـــا إال أن 
ابتســـامتها ال تفارقهـــا ودائًما ما 
تراها في الصفـــوف األولى في 
عمـــل الخيـــر. نســـأل هللا تعالى 
أن يغفـــر لهـــا ويرحمهـــا بواســـع 
رحمتـــه، وأن يصبـــر أهلهـــا وكل 

محبيها.

ورحلت أم صقر ... محبة العلم والعطاء 
... كانت أما مثالية بأسمى الدرجات
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^قال النائب البرلماني خالد بوعنق خالل مشاركته في ندوة صحيفة “البالد”: نحن نرى اآلن أمام أعيننا حزمة من المشاريع التنموية التي طرحتها حكومة البحرين الرشيدة 
وخصوصــًا فــي مجــال البنيــة التحتيــة وتطويــر شــبكات النقــل والمواصــالت والتي تقوم بتنفيذها وزارة األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمراني، والفضــل يعود لرؤية 
البحرين 2030 التي دشــنتها مملكة في 2008 ونحن نقدم شــكرنا وتقديرنا إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى الحكومة الرشــيدة متمثلة في 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، لهذه الرؤية.

وأضـــاف بوعنق أن واحدة من أهم المشـــاريع التي 
تقـــوم علـــى تنفيذها اآلن وزارة األشـــغال وشـــئون 
البلديـــات والتخطيط العمراني فـــي دائرة المحرق 
الخامســـة وهـــي المرحلـــة األولـــى مـــن شـــارع ريا، 
ونطالـــب بالبدء في المرحلة الثانية وهي توســـعة 
الشـــارع الذي يربط 5 قرى وهي قاللي والبسيتين 

والدير وسماهيج وجنوبًا تربط مدينة الحد.
وبين النائب: لقد اجتمعنا أخيرًا مع وزير األشـــغال 
وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
وتحدثنا خالل اللقاء عن تطوير الشـــارع والجســـر 
الـــذي يربط المحرق بالمنامة حيث طالبنا بســـرعة 
إنجـــاز المخـــرج الثاني لديـــار المحـــرق ليربطها مع 
البســـيتين والجســـر الجديـــد، وذلك ســـيعود بالنفع 
والدعم للجهود المبذولة لخدمة القطاع السياحي، 
كما أن هذا الشـــارع سيساهم في انسيابية الحركة 
المروريـــة وربـــط المحـــرق بالمدينة الشـــمالية عبر 
الـــوزارة اآلن علـــى  الـــذي تقـــوم  الجســـر الجديـــد 

تنفيذه.
وتابـــع بوعنق: نحن إذ نشـــكر اإلدارة العامة للمرور 
علـــى جهودها إال أننـــا نتابع بقلق موضـــوع إعطاء 
بشـــكل  الترخيـــص  يتـــم  حيـــث  القيـــادة،  رخـــص 
مثـــاالً  األجنبيـــة  العمالـــة  اآلن  ونجـــد  عشـــوائي، 
الطلبـــات  فـــي توصيـــل  الرخـــص  تلـــك  تســـتخدم 
للمنـــازل من الرجال والنســـاء وذلك يشـــكل ضغطًا 

غير طبيعي على الشوارع الحيوية.
وذكـــر النائب: لقد تقدمت بمشـــروع فـــي المجلس 
الرخـــص، وليـــس  يعنـــى بتنظيـــم عمليـــة إعطـــاء 
معقـــوالً اآلن أن يتـــم إعطـــاء رخصة قيـــادة لعامل 
في المنزل، وذلك يســـبب ازدحامًا مروريًا، وضغطًا 
كبيرًا على مواقف السيارات ويمكن العودة لسؤال 
المجالـــس البلديـــة في هذا الشـــأن فإنهـــم يقومون 
باســـتمالك األراضـــي لتحويلهـــا لمواقـــف ســـيارات 

ولكن العبء أصبح أكبر مما نتصور.
وأشـــار النائب إلى أن بعض األجانب اآلن يقومون 

باســـتغالل رخص القيادة التي تقـــوم بإعطائها لهم 
اإلدارة العامة للمرور واســـتغالل سيارتهم الخاصة 
وتحويلهـــا إلى ســـيارات أجـــرة غير رســـمية وهذه 
المهنـــة يجب أن تكون بحرينية، كما يقومون أيضًا 
بتأجيـــر ســـياراتهم، ومثـــاالً على ذلك هنـــاك مؤذن 
في مســـجد لديه سيارتان يقوم بتأجيرهما، وهناك 
مدرســـون مـــن إحـــدى الجاليـــات العربيـــة يقومون 
بالفعـــل نفســـه بمبالـــغ زهيـــدة تتـــراوح بيـــن 3 أو 4 
دنانيـــر. وتســـاءل بوعنـــق عن كيفية ضبـــط عملية 
الســـير وانســـيابية الحركة إذا كانت العملية تســـير 
بهذا النحو، مردفًا، األجدر بنا قبل تطوير الشوارع، 
تنظيـــم عملية إعطـــاء رخص الســـياقة، مضيفًا أنه 
فـــي بعـــض دول الجـــوار يقومـــون بإعطـــاء رخص 
القيادة للمهندســـين واألطباء، ونحن نتساءل اآلن 
عـــن نجاح جهود وزارة المواصالت في النقل العام 
مثـــالً حيـــث نجد ســـيارات النقـــل العـــام خالية من 
الناس فكيف ســـينجحون في تأدية دورهم وهناك 

من يحاربهم من خالل إعطاء الرخص العشوائية.
وبيـــن النائـــب: إننـــا نحتـــرم حقـــوق اإلنســـان فـــي 
المملكـــة ولكن أيضًا يجب مراعاة حقوق المواطن، 
مضيفـــًا في الســـابق عندما أزور أهلـــي في منطقة 
الرفاع كنت أحتاج إلى 15 دقيقة للوصول للمنطقة 
المذكـــورة أما اآلن فأحتاج لســـاعة أو ســـاعتين أو 
45 دقيقـــة علـــى أقل تقدير، مع أن وزارة األشـــغال 
غير مقصرة في أدائها وكذلك المشاريع التي تهتم 

بالبنية التحتية.
وختـــم النائب مداخلته مشـــيرًا إلى تأخر مشـــروع 
إن  البحريـــن(، قائـــالً  )متـــرو  الحديـــد  ربـــط ســـكة 
المشروع سيسهم في دعم مشاريع البنية التحتية 
وتقليـــل االزدحـــام المروري، وهذا المشـــروع طرح 
منـــذ فترة بعيدة ولم يتحقق أي شـــيء على أرض 
الواقـــع لحـــد اآلن، بينمـــا نجـــد المشـــروع ذاته في 

بعض الدول الخليجية قد تم تشغيله.

رخص القيادة للوافدين عشوائية وتحتاج لتنظيم
مؤذن يمتلك سيارتين يقوم بتأجيرهما... ومترو البحرين متأخر

أمانـــة  مجلـــس  رئيـــس  ^أشـــاد 
العاصمـــة صالـــح طـــرادة فـــي مداخلتـــه 
برؤيـــة المملكة التي دشـــنها عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، قبل الشروع 
فـــي تنفيـــذ المشـــروعات بالتعـــاون مـــع 
الجهات والوزرات األخرى والجهود التي 
تبذلهـــا كل من وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيط العمرانـــي ووزارة 

المواصالت واالتصاالت.

وقـــال طرادة: نحـــن في أمانـــة العاصمة 
نرى أن الجهود ظاهرة على أرض الواقع 
من خالل المشـــروعات التي تم تنفيذها 
علـــى  األشـــغال  وزارة  تعمـــل  التـــي  أو 
إنجازهـــا، ونحن على اطـــالع دائما بتلك 
المنجـــزات التـــي نفخر بهـــا، ولكن نطمح 
إلى صيانة الطرق في المناطق الســـكنية 
ونأمـــل مضاعفـــة الجهـــود خصوصا بعد 
االنتهاء من موســـم األمطار فهناك بعض 
الطرق تحتاج إلى بعض الصيانة، ويجب 
االستعانة بالتقنيات الحديثة مثل الليزر 
في مســـح الطرق والـــذكاء االصطناعي، 

لتحديد الطرق التي تحتاج لصيانة قبل 
أن يضطر المواطن لرفع الشكوى.

وأشـــار طرادة إلى مقترحات عدة خالل 
األســـفلت  اســـتخدام  منهـــا  مداخلتـــه 

للبيئـــة  صديقـــا  يعـــد  الـــذي  األخضـــر، 
وكذلـــك  الكربونيـــة  االنبعاثـــات  ويقلـــل 
مســـارات  وإيجـــاد  الذكيـــة  المرتفعـــات 
خاصـــة للدراجـــات الهوائيـــة فـــي بعـــض 
القرى واستخدام برامج تحاكي الحركة 
المروريـــة وهـــو يعطـــي تصـــورا أفضـــل 
لتفادي المشـــكالت التـــي تواجه مرتادي 
الطرق، مضيفا: يجب إعادة النظر كذلك 
بنظـــام تشـــغيل اإلشـــارات الضوئية في 
بعض المناطق، حيث يضطر السائق إلى 
الوقوف مرات عدة بين إشارات ضوئية 
متقاربـــة جـــدا بينمـــا هنـــاك اليـــوم تقنية 

حديثة لتشغيل نظام اإلشارات الضوئية 
لمســـارات  المجـــال  فتـــح  علـــى  تعمـــل 
متعـــددة في آن واحد وهـــذا النظام يتم 
العمل به مثاال في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وتحديدا في مدينة دبي.
وزارة  بـــأن  حديثـــه  طـــراده  وختـــم 
المواصـــالت اليـــوم تقـــدم جهـــودا كبيرة 
فـــي مجال النقل ولكن يجب أيضا النظر 
إلى تجارب اآلخرين مثل دبي وأبوظبي 
دول  وكذلـــك  الهايبرلـــوب  تجربـــة  فـــي 
مثـــل ســـنغافورة وهـــان كونـــك وألمانيـــا 
وتجاربهم في مجال القطارات السريعة.

أعيدوا النظر في تشغيل نظام اإلشارات الضوئية
لالستعانة بالذكاء الصناعي لصيانة الطرق... طرادة لألشغال:

خالد بوعنق

صالح طرادة

محطات توقف الحافالت في توبلي تشل الحركة
100 متر المسافة المقررة بين مرتفع وآخر... إبراهيم:

^إلى ذلك تساءل رئيس لجنة الخدمات والمرافق 
العامـــة بمجلس بلدي الجنوبية العضـــو عبدهللا إبراهيم 
عبداللطيف عن اختالف محطات النقل العام من منطقة 
ألخـــرى، وهـــو مـــا يســـبب مضايقـــات لمرتادي الشـــوارع 
خصوصـــًا لمســـتخدمي المركبات، إذ تقوم بشـــل الســـير 
وانســـيابية الحركـــة ما وينتج عـــن ذلك ازدحامـــًا خانقًا 

وعلـــى وجه الخصوص في شـــارع الخدمات في منطقة 
توبلي.

وأشـــار عبداللطيف إلى مشـــكلة يواجههـــا العضو البلدي 
جـــراء إلحـــاح  بعـــض المواطنيـــن في إلحاحهم إلنشـــاء 

مرتفعـــات دون معرفة أن المســـافة المقررة بين المرتفع 
وآخر هي 100 متر.

عبدالله عبداللطيف

ندوة “^” تطرق باب تطوير شبكات الطرق وتحدياتها
كشفت عن حزمة من المشروعات التنموية وأفكار ورؤى المشاركين

نظمـــت صحيفـــة “البالد” نـــدوة عن 
بعد ناقشـــت فيها موضوع األنظمة 
المروريـــة وخطـــط تطوير شـــبكات 
المواصـــالت، وســـلطت الضوء على 
والجهـــود  والتحديـــات  اإلنجـــازات 
التـــي تبذلهـــا الحكومـــة فـــي تطوير 

شبكات المواصالت.
وقـــال منســـق النـــدوة الزميـــل بـــدر 
اســـتطاعت  النـــدوة  إن  الحايكـــي 
تســـليط الضوء علـــى مجموعة من 
التحديات واإلنجـــازات التي تجري 
علـــى أرض الواقع في مجال تطوير 
والمواصـــالت،  الطـــرق  شـــبكات 
مضيفا أن المناقشة طرحت العديد 
للضيـــوف،  والـــرؤى  األفـــكار  مـــن 

كاشـــفًة عـــن جملة من المشـــروعات 
الحيويـــة التـــي تقـــوم بهـــا كل مـــن 
وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
ووزارة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المواصـــالت واالتصاالت في مجال 

البنية التحتية.
وشـــارك في الندوة النائب البرلماني 
المســـاعد  والوكيـــل  بوعنـــق  خالـــد 
للطـــرق بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
إدارة  ومديـــر  عبداللطيـــف  كاظـــم 
مشـــروعات النقل والمواصالت في 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزارة 
رئيـــس  وكذلـــك  يعقـــوب،  حســـين 
صالـــح  العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس 

طـــرادة، ورئيـــس لجنـــة الخدمـــات 
بلـــدي  بمجلـــس  العامـــة  والمرافـــق 
الجنوبيـــة العضـــو عبـــدهللا إبراهيم 
اللجنـــة  ورئيســـة  عبداللطيـــف، 

المالية والقانونية في مجلس بلدي 
الشـــمالية زينـــة جاســـم، ومســـؤول 
والمواصـــالت  النقـــل  جمعيـــة 

البحرينية فرحات البونوظة.

الزميل بدر الحايكي

بدر الحايكي
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“األشغال” لديها برامج متطورة لمحاكاة المشكلة وحلها
إنهاء تطوير 30 قرية... و70 ألف مركبة في البحرين... الوكيل المساعد للطرق:

أكد الوكيل المســـاعد للطرق بوزارة األشغال 
العمرانـــي   والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون 
كاظـــم عبداللطيف أن جهـــود الوزارة لم تأِت 
من فراغ، إنما هي نتاج خطط إســـتراتيجية 
كانت بدايتها ثمانينات القرن الماضي، ونحن 
نعطي مساحة في خططنا اإلستراتيجية إلى 
التنبؤ المســـتقبلي في حركة المرور والتعداد 
اإلســـكانية  والمشـــاريع  والنقـــل  الســـكاني 
واالســـتثمارية كمـــا نضع نصـــب أعيننا رؤية 
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء قبل الشـــروع فـــي تنفيذ مشـــاريعنا 

بالتعاون مع الجهات والوزرات األخرى.
وأضـــاف عبداللطيـــف منـــذ 20 عامـــًا مضـــت 
قامت الوزارة بإنجاز كثير من المشاريع التي 
تســـاهم فـــي تطوير شـــبكات الطـــرق والنقل 
بالتعـــاون مع الدول الخليجية والتي تركزت 
للكثافـــة  الطاقـــة االســـتيعابية  زيـــادة  علـــى 
الســـكانية، مبينـــًا أن شـــارع الشـــيخ خليفـــة 
واحد من أهم المشـــاريع التي قامت الوزارة 
بتنفيذه ومستمرة في تطويره، وستستأنف 
العمـــل على باقـــي الخطط متى مـــا توافرت 
الميزانية، وأخيـــرًا تم طرح مناقصة لتطوير 
شـــارع الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان والـــذي 
يمتد من نهاية جســـر الملـــك فهد إلى تقاطع 
الخارطـــة وســـيتم فتـــح بـــاب المناقصة بعد 
أســـبوع وســـيتم العمل توسعة الشارع إلى 4 

مسارات.
وتابـــع الوكيـــل المســـاعد لـــم تتوقـــف جهود 
الوزارة عند الشـــوارع العامة بل أيضًا طالت 
تطوير وتوسعات شـــبكات الطرق في القرى 
باإلشـــارات  الـــدوارات  واســـتبدال  والمـــدن 
الضوئيـــة، ونحـــن نســـعى من خـــالل خططنا 
إلـــى توفيـــر الخدمـــات األساســـية لمواكبـــة 
خـــالل  مـــن  والتجاريـــة  العمرانيـــة  النهضـــة 
توفيـــر المواقف وتطوير المداخل والمخارج 
للمجمعات، وقـــد انتهينا من بداية األلفية ما 
ال يقـــل عن 30 قرية وسنســـتمر بالتعاون مع 

المجالس البلدية.
وقـــال عبداللطيف نحن نشـــهد زيادة مطردة 
فـــي اســـتخدام المركبـــات ربمـــا بلـــغ حوالـــي 
أكثـــر مـــن 70 ألـــف مركبـــة، وموضـــوع الحد 
مـــن إعطاء رخص القيـــادة هو جانب يخص 
المجلـــس األعلى للمرور أما نحـــن في وزارة 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال 
العمرانـــي فنبدي مالحظاتنا فقـــط أما القرار 

فيعود للمجلس األعلى للمرور.
مناقشـــته  فـــي  المســـاعد  الوكيـــل  وعقـــب 
علـــى إثـــارة رئيـــس مجلـــس أمانـــة العاصمة 
صالح طـــرادة موضوع الصيانة االســـتباقية 
مؤكـــدًا أن قســـم صيانة الطـــرق لديهم جهاز 
متطـــور يقـــوم بعملية المســـح وإعطاء العمر 
االفتراضـــي وكشـــف األجـــزاء التـــي تحتاج 
للصيانة وهناك تعاون بيننا وبين اإلخوة في 
المملكة العربية الســـعودية ومـــا ترونه اليوم 
كلـــه يعود إلى فضل تلك الجهود التي تبذلها 

الوزارة في إنشاء المشاريع.
وقـــال عبداللطيـــف ردًا علـــى طـــراده فيمـــا 
يخص برامج الذكاء االصطناعي والمحاكاة 
إن الـــوزارة تمتلـــك برامـــج متطـــورة أيضـــًا 
والبـــد أن الجميـــع شـــاهد ســـابقًا شـــارعًا مـــا 

يعانـــي مـــن مشـــكلة االزدحامـــات المروريـــة 
ثم تـــم حل المشـــكلة، ألن الوزارة تســـتخدم 
مثل تلـــك البرامج والتقنيـــات الحديثة التي 
تقـــوم بمحـــاكاة المشـــكلة وتطـــرح الحلـــول 
إجراءاتهـــا  فـــي  الـــوزارة  وتمضـــي  ذاتيـــًا، 
إلتمـــام المشـــروع بعـــد رفـــع التصاميم وأخذ 

الموافقات على تنفيذ المشروع.
وختـــم عبداللطيـــف بـــأن الـــوزارة تســـتخدم 
نظـــام GPS مـــن خـــالل تركيـــب الكثيـــر من 
اللوحـــات إلكترونيـــة خاصـــة بأنظمـــة النقـــل 
الذكية، وتعطي تنبيهًا اســـتباقيًا للســـائق إذا 
كان هناك ازدحام في الشارع، وكلها مرتبطة 
بغرفة تحكم في اإلدارة العامة للمرور، وفي 
القريب العاجل ســـنرى هذا المشـــروع مطبقًا 

بشكل كامل.
 وبّيـــن الوكيـــل المســـاعد فـــي تعقيبـــه علـــى 
مداخلـــة رئيـــس لجنـــة الخدمـــات والمرافـــق 
العضـــو  الجنوبيـــة  بلـــدي  بمجلـــس  العامـــة 
نضـــع  “أننـــا  عبداللطيـــف  إبراهيـــم  عبـــدهللا 
المرتفعـــات في المناطق التـــي يرتادها كثير 
مـــن النـــاس مثـــل المـــدارس والمستشـــفيات 
وغيرها والتي تحتاج فعالً لتخفيف السرعة 

تفاديًا للحوادث”.

كاظم عبداللطيف

زينة جاسم

المواصــات  وزارة  فــي  والمواصــات  النقــل  مشــاريع  إدارة  مديــر  ^قــال 
واالتصاالت حسين يعقوب، نحن بالتعاون مع وزارة األشغال وعلى الخصوص مع 
الوكيل المساعد المهندس كاظم عبداللطيف لدينا اجتماعات بشكل دوري للتنسيق 

بين المشاريع المختلفة.
وذكـــر يعقوب: نحن فـــي مملكة البحرين جزء 
ال يتجزأ من منظومة النقل والطرق واألنظمة 
المروريـــة، ونالحـــظ اإلخوة فـــي دول الخليج 
مـــن خالل متـــرو الريـــاض ومترو قطـــر ودبي 
حيث تشهد نجاحات منقطعة النظير، أما نحن 
فنعمـــل علـــى إســـتراتيجية متكاملـــة لمخطط 
هيكلي متكامل متعلق بأنظمة النقل الجماعي 
منـــذ 2012 وقد ارتأت الوزارة منذ ذلك الحين 
تطوير شـــبكة النقل العام وتم تعيين شـــركات 
استشارية وقمنا بإنشاء شركة البحرين للنقل 
العام بالشـــراكة مع القطاع الخاص، وال ننســـى 
دعـــم وزارة األشـــغال فـــي توفير بنيـــة تحتية 
متكاملـــة تخـــدم شـــبكة الحافـــالت حيـــث تم 
إنشـــاء أكثـــر مـــن 300 محطـــة توقف بشـــكلها 
العصـــري والحديث وهنـــاك 25 محطة مكيفة 
والعـــدد في تزايد ونســـعى لتطويـــر المحطات 
الثالث الرئيســـية في المنامة ومدينة عيســـى 

والمحرق.
واســـتطرد يعقـــوب: نحـــن من خـــالل عمليات 
الفحص الدوري المسنا رضا الفئات التي تقوم 
خدمة النقل العام على خدمتهم من المواطنين 
أصبحـــت  حيـــث  مباشـــر،  بشـــكل  واألجانـــب 

خدمـــة النقل العام اليـــوم أكثر راحة من خالل 
التكييـــف والموصولة بشـــبكات اإلنترنت على 
الرغـــم من التحديات التـــي واجهتنا في بداية 
جائحـــة كورونا إال أنه بســـبب تضافـــر الجهود 
تمكنا من العودة إلى إحصاءاتنا الســـابقة قبل 
الجائحة، مبينًا أننا نســـعى لمضاعفة نجاحاتنا 
وأصبـــح ســـقف طموحاتنا عاليًا جدًا ونســـعى 
الجهـــات  مـــع  المشـــترك  التعـــاون  مـــن خـــالل 
المعنية لتطوير نظام تســـيير الحافالت بشكل 
أكبر وما نقف عليه اليوم من طموح ال يرضينا 
بـــكل تأكيد ولكننا نحاول أن نطور على الرغم 

من التحديات التي تواجهنا.
وأضـــاف يعقوب نحن نســـعى لتحقيق الخطة 
المســـتقبلية وهي تحويل أصحـــاب المركبات 
الخاصـــة ووضعهـــم فـــي نظـــام نقـــل عـــام ذي 
جـــودة عاليـــة جـــدًا وذلـــك مـــن خـــالل زيـــادة 
االمتيازات ســـواء كان عبر الحافالت أو مترو 
البحريـــن مبينـــًا أن الحكومـــة الرشـــيدة تولي 
اهتمامًا وحرصًا واسعًا لمشروع مترو البحرين 
ووجدناه من ضمن المشروعات األولى المعلنة 
فـــي خطة التعافي االقتصادي وقد قطعنا فيه 
شوطًا كبيرًا منذ العام 2016 حيث انتهينا من 

إعداد الدراسات الالزمة والتصاميم المطلوبة، 
وهنـــاك اليـــوم مناقصـــة معروضـــة للمطوريـــن 
الرئيســـيين ونأمـــل أن تأتينا عـــروض في هذا 
المجـــال، وهذا المشـــروع بكل تأكيد سيشـــكل 
نقلـــة نوعية فـــي نظام النقل العـــام في مملكة 

البحرين.
وفـــي مداخلـــة لرئيس مجلس أمانـــة العاصمة 
المهنـــدس صالح طرادة بشـــأن االســـتفادة من 
أنظمـــة النقـــل الذكيـــة قـــال، وقعنـــا مذكـــرات 
دولـــة  وبيـــن  بيننـــا  خبـــرات  وتبـــادل  تفاهـــم 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة وبيـــن 
المملكة العربية السعودية ونحن اليوم نسعى 

لتطويـــر منظومـــة النقـــل بشـــكل عـــام، ألهمية 
هـــذا القطاع ولذلك نرى الســـيارات الكهربائية 
وســـيارات ذاتية القيادة في شـــوارعنا، وهناك 

عدة اختبارات تتم لعدة نماذج أكثر.
وعلق يعقوب أن الشـــخص المعني بالدراسات 
والتخطيـــط فـــي وزارة المواصـــالت يجـــد أن 
بعـــض النماذج ال تصلـــح لمملكـــة البحرين من 
حيث المســـاحة والكثافة السكانية، كما وعلق 
علـــى إثـــارة رئيس لجنـــة الخدمـــات والمرافق 
العامـــة بمجلس بلدي الجنوبية العضو عبدهللا 
إبراهيـــم عبداللطيف بشـــأن موضوع محطات 
التوقف للنقل العام التي تسبب إرباكًا مروريًا، 

قائـــالً إن الـــوزارة قامـــت أخيـــرًا باســـتحداث 
محطـــات التوقف، تنفيذًا لطلب قدمه ســـواق 
النقـــل العام، مؤكدًا أن لجنـــة مكونة من ثالث 
جهـــات وهـــي وزارة المواصـــالت واالتصاالت 
ووزارة األشـــغال واإلدارة العامـــة للمرور وهي 
معنية بدراسة جميع المتطلبات واالحتياطات 
في شأن محطات التوقف، وأي محطة تسبب 
إرباكًا مروريًا فهو خطأ غير مقصود، والوزارة 
مســـتعدة لالســـتماع ألي شـــكاوى ومقترحات 

تقدمونها.
وختـــم يعقـــوب مداخلتـــه تعقيبًا على ســـؤال 
فرحات البونوظة المتعلق بإيقاف الشـــاحنات 
الثقيلـــة، موضحـــًا أن الحكومة تولـــي اهتمامًا 
كبيرًا لهذه النقطة وقد قامت وزارة المواصالت 
واالتصـــاالت وبالتنســـيق مع الجهـــات األخرى 
بإنشاء ساحة إليواء الشاحنات الثقيلة، وهي 
ليـــس للشـــاحنات األجنبيـــة فقط وإنمـــا كذلك 
للشاحنات البحرينية التي ليس لديها ساحات 
إيـــواء، وقد تمت إجراءات التصميم بالتعاون 
مـــع وزارة األشـــغال وطرحـــت المناقصة وهي 
فـــي طور الترســـية، وتقع الســـاحة في منطقة 
عســـكر  القريبـــة مـــن منطقـــة ألبا وهـــي أرض 
تابعـــة ألمـــالك الدولة وتقع على مســـاحة 500 
ألف متـــر مربع وهي تســـتوعب تقريبـــًا 2000 
شـــاحنة، وســـيرى هـــذا المشـــروع النـــور فـــي 

القريب العاجل.

هيكل جديد لمنظومة النقل الجماعي في البحرين
ساحة في عسكر إليواء 2000 شاحنة ثقيلة قريباً... مدير مشاريع النقل بـ “المواصالت”:

اللجنـــة  رئيســـة  ^أشـــادت 
مجلـــس  فـــي  والقانونيـــة  الماليـــة 
بلدي الشمالية زينة جاسم بالجهود 
التي تبذلها وزارة األشغال وشئون 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات 

مردفـــة، أننـــا نالحـــظ فـــي الفتـــرة 
األخيرة زيادة في حجم المناقصات 
والمشاريع التي تصب في مصلحة 
تطوير الطرق والتي ستســـاهم في 
حل مشكلة االزدحامات المرورية.

عضو مجلس بلدي الشمالية زينة جاسم:

مشاريع “األشغال” تالحق االختناقات المرورية

بدر الحايكي

حسين يعقوب

فرحات البونوظة

^قـــال مســـؤول جمعية 
النقل والمواصالت البحرينية 
فرحـــات البونوظـــة إن هنـــاك 
تعاونـــا دائمـــا ومشـــتركا مـــع 
المواصالت ونشكرهم  وزارة 
علـــى كل جهودهـــم المبذولة، 

للمواصـــالت  ســـؤاله  موجهـــا 
يتـــم  منطقـــة  موضـــوع  عـــن 
تخصيصهـــا للشـــاحنات التي 
ومضيفـــا:  البحريـــن،  تدخـــل 
نجد البعض يوقف الشـــاحنة 
وبيـــن  ســـكنية  مناطـــق  فـــي 

القرى والمدن ما يســـبب عبئا 
للحركـــة المرورية داخل تلك 

المناطق.
علـــى  البونوظـــة  وعقـــب 
بوعنـــق  خالـــد  النائـــب  كالم 
بالقـــول: نجد بعـــض األجانب 

باســـتخدام  يقومـــون  اليـــوم 
الحافـــالت والشـــاحنات دون 
الســـالمة  بشـــروط  التقيـــد 
المروريـــة، وهـــذا مـــا يجعـــل 
المواطـــن فـــي منافســـة على 

رزقه وعمله.

المركبات الثقيلة تقف في مناطق سكنية
مطالبا بوجود مساحة إليواء الشاحنات... البونوظة:
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بعــد صــدور حكــم جنائــي ســابق بحقــه مع موظف ســابق فــي إدارة األوقــاف الجعفرية، الســتيالئه علــى مبالــغ نقدية بطرق 
احتياليــة والتصــرف فــي عقــار غيــر مملوك له وليس له حق التصرف فيه، رفضت محكمة االســتئناف العليــا المدنية الدائرة 
الثانيــة دعــوى رئيــس المأتــم بإلغــاء قرار عزله مــن والية المأتم وإزالة جميع آثار العزل. وأشــارت تفاصيــل الدعوى إلى أن 
رئيــس المأتــم أقــر أمــام النيابة العامــة أن الموظف المتهم الذي يعمل فــي إدارة األوقاف الجعفرية، الجهة المشــرفة على 
المأتم الذي يتولى رئاسته، قد أخبره أن لديه مستأجر )المجني عليه( ألرض تابعة لألوقاف، وعليه تم االتفاق مع شركة 

عقــارات لتمكيــن المجنــي عليــه من اســتئجار األرض الكائنة في منطقــة الهملة التابعة ألوقاف المأتــم، وذلك لمدة 15 
سنة مقابل أجرة 1200 دينار سنويا.

الموظف،  العقد في مكتب  بتوقيع  المأتم  وقام رئيس 
وأقر أيضا بأنه تسلم من قبل الموظف 15 شيكا باسم 
عدد  سحب  وتــم  ديــنــار،   1200 منهم  كل  قيمة  المأتم 

شيكين منهم.
لم  التهمة  واقعة  األرض محل  بأن  المأتم  رئيس  وأقــر 
تأجيرها؛ مبررا  إدارة األوقاف بشأن  يتم أخذ موافقة 
إلى  أدى  مــا  للعقار،  رسمية  وثيقة  صــدور  بعدم  ذلــك 
النزاهة واألمانة  التولية وهي  انتفاء أحد أهم شروط 

وحسن السمعة.
التصالح  الواقعة  تلك  في  الجنائية  الدعوى  وانقضت 
بين المجني عليه والمتهمين ومن بينهم رئيس المأتم 
دون  يحول  ال  هذا  أن  المحكمة  واعتبرت  )المستأنف( 
قيام األوقاف الجعفرية )المستأنف ضدها( في مساءلة 
تــوافــر شــرط حسن  تــأديــبــيــًا، وبــحــث مــدى  المستأنف 
السمعة في حقه، وكذلك شرط تمتعه بالنزاهة واألمانة.

بتأجير  المأتم  رئيس  قيام  األوراق  من  الثابت  وكــان 
إدارة  مــعــرفــة  دون  الجعفرية  ــأوقــاف  ل تــابــعــة  أرض 
األوقاف الجعفرية، وقام بصرف 3 شيكات بمبلغ 3600 
دينار، واستولى لنفسه على هذه المبالغ، ما يسيء إلى 
فيه  المطعون  القرار  ويكون  وأمانته،  ونزاهته  سمعته 
قد صدر سليما ومطابًقا لصحيح حكم القانون، ويكون 

الطعن عليه في غير محله خليقًا بالرفض.

األوقــاف  لقرار  تأييدها  المحكمة  وعــززت 
ــمــادة رقـــم 1 من  ــل الــجــعــفــريــة اســتــنــادا ل
باستبدال   ،2021 لسنة   3 رقــم  المرسوم 
6 لسنة  المرسوم رقــم  ــى من  الــمــادة األول
األوقـــاف  مجلسي  تنظيم  بــشــأن   ،1985
وحكم  وإدارتــيــهــمــا،  والجعفرية  السنية 

المادتين الثانية والتاسعة من قرار وزير 
واألوقــاف  اإلسالمية  والــشــؤون  العدل 
قــواعــد  ــشــأن  ب  ،2021 لــســنــة   10 رقـــم 
وإجــراءات تعيين المتولي على الوقف 
بالنسبة لأوقاف التابعة إلدارة األوقاف 

الجعفرية.
وقــد منح هــذا الــمــرســوم صــراحــة ذلك 
المختص  اإلدارة  لمجلس  االختصاص 
في  المتمثلة  السابقة،  اآللــيــة  مــن  بــدال 
صدور حكم من القضاء الشرعي بذلك، 
ــثــابــت مـــن مــطــالــعــة الــخــطــاب  وكــــان ال
الموجه   2021 مـــارس   1 فــي  الـــمـــؤرخ 
لــلــمــســتــأنــف والــمــتــضــمــن اإلشــــــارة إلــى 
ــاف  األوقــ إدارة  مــجــلــس  ــرار  قــ ــدور  صــ
الجعفرية )المدعى عليها( بعزل المدعي 

من رئاسة المأتم.

بعد أن فشلت كل سبل اإلصالح بينهما، ووصلت حياتهما المشتركة التي دامت 20 عاًما طريًقا مسدوًدا، لم تجد الزوجة البحرينية 
ســوى الخلــع طريًقــا للخــالص مــن معاناتهــا مع زوجهــا العربي، الذي أشــبعها ضرًبــا وإهانات وامتناًعــا من اإلنفاق عليهــا. وتتلخص 
الدعــوى الشــرعية التــي أقامتهــا الســيدة بطلب الخلع من زوجها، وذلك نتيجــة تعرضها للظلم وأبنائها الســبعة، وامتناع الزوج عن 
اإلنفاق عليهم ومعاملتهم معاملة قاسية ال يجدون فيها طعم األمان والحنان األبوي. وقد فقدت المدعية صبرها؛ نتيجة سوء 
معاملــة الــزوج لهــا وضيــق الحــال بها، الــذي جعلها تلجأ دون تردد لطلــب الخلع منه مقابل إرجاع المهــر والتنازل عن العدة 

والمتعة وجميع حقوقها الشرعية.

وحيث إن زواج السيدة تم في بلده العربي فقد 
 150 الراهن  الوقت  لها مهًرا يعادل في  قدم 
السيدة من  لتتخلص بذلك  فلسا بحرينيا، 
معاناتها ومعاناة أبنائها وظلم هذا الزوج 

برد ذلك المهر له.
وكيل  البالل  عــادل  المحامي  وتقدم 
لدى  دعوى  بالئحة  المدعية  الزوجة 
وذكــر  الــشــرعــيــة،  الــكــبــرى  المحكمة 
ــمــدعــى عــلــيــه ال  فـــي أســبــابــهــا أن ال

يحسن معاملة المدعية ولم 
الحياة  وال  العشرة  يقدر 

ــزوجــيــة، حــيــث دأب  ال
عــلــى ســـوء الــســلــوك، 

يحسن  ال  أنـــه  ذلـــك 
ويتلفظ  معاشرتها 
بـــألـــفـــاظ غير  عــلــيــهــا 

الئقة.
ولفت إلى أن الزوج كان 
يدأب على إهانتها والتعدي 
عليها بالضرب والشتم وعدم 
اإلنفاق  عن  واالمتناع  احترامها 
عليها، وكذلك التعدي عليها بالضرب 
مع األوالد وإهانتهم وعدم اإلنفاق عليهم، 
ما يشكل معه استحالة دوام العشرة، والتسبب 

لهم باألضرار المادية والمعنوية.
وأشار المحامي البالل إلى أن المدعية حاولت التصالح معه مراًرا 
وتكراًرا وثنيه عن أفعاله، إال أنه لم يستجب لجميع مساعي الصلح.
وتكره  حــدود هللا  تقيم  أال  تخشـى  المدعية  إن  إنــه حيث  وقــال 
عليه  المدعى  بمخالعة  وترغب  الزوجية،  الحياة  في  االستمرار 
النكاح  عقد  في  عليه  المنصوص  الصـداق  بإرجاع  وذلك  بعوض، 
نصت  حيث  البحريني،  بالدينار  يعادلها  ما  أو  دولته  من  الصـادر 
الزوجة  “الخلع طلب  95 من قانون أحكام األسرة على أن  المادة 

إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج”.
ــر أنـــه طــلــب فــي الئــحــة دعــــواه بــالــحــكــم لصالح  وذكــ
عليه  المدعى  المدعية من  موكلته مخالعة 
مع إصدار وثيقة طالق للمدعية، وإلزام 
والمصاريف  بــالــرســوم  عليه  المدعى 

ومقابل أتعاب المحاماة.
واستجابت عدالة المحكمة لطلبات 
الــزوجــة الــمــدعــيــة الـــذي جـــاء في 
ــه: حـــكـــمـــت الــمــحــكــمــة  ــوقـ ــطـ ــنـ مـ
المدعى  مــن  الــمــدعــيــة  مخالعة 
ــا لــه الــصــداق  عــلــيــه نــظــيــر ردهــ
عن  وتنازلها   ،)...( بواقع  كامال 
ــمــتــعــة وكــافــة  ــعـــدة وال نــفــقــة الـ

حقوقها الشرعية.
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كشــفت الجلســة الحواريــة، التــي عقــدت فــي إطــار االحتفــال بيــوم الشــراكة المجتمعيــة 
واالنتمــاء الوطنــي، والــذي شــهده وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل 
خليفــة رئيــس لجنــة متابعــة تنفيذ الخطة الوطنيــة لتعزيز االنتماء الوطني وترســيخ قيم 
المواطنــة، عــن أن مبــادرات “بحريننــا” بلغــت مرحلــة متقدمــة مــن النجــاح فــي ظــل النقلة 
النوعيــة التــي تشــهدها عمليــة تنفيذ المبــادرات، والتي اســتطاعت تحويــل التحديات إلى 

فرص نجاح.

وأشـــار المشـــاركون فـــي الجلســـة الحوارية، 
التـــي أدارهـــا مديـــر إدارة وســـائل اإلعـــام 
المكتـــب  وعضـــو  اإلعـــام  شـــؤون  بـــوزارة 
لــــ “بحريننـــا” يوســـف إســـماعيل،  التنفيـــذي 
التنفيـــذ  لخطـــوات  اســـتعراضهم  خـــال 
وتجسيد المبادرات كواقع مجتمعي مشّرف 
إلى تقدم مجتمعي واضح، منها على ســـبيل 
المثال النجاح المتميز الذي حققه المشـــروع 
الوطني والحضاري للعقوبات البديلة، حيث 
اســـتفاد منه حتـــى اآلن 3907 مســـتفيدين. 
وبفضـــل توجيهـــات عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
تم التوســـع في تطبيق القانون، والذي يعتبر 

نقلة نوعية في المنظومة االصاحية.
المســـاعد  الوكيـــل  اعتبـــرت  جهتهـــا،  فمـــن 
للمناهج واإلشـــراف التربوي بـــوزارة التربية 
والتعليم، عضو المكتب التنفيذي لـ “بحريننا” 
أحـــام العامـــر أن الخطـــة الوطنيـــة واجهت 
كورونـــا  جائحـــة  مقدمتهـــا  فـــي  تحديـــات 
واســـتطاعت بما احتوتـــه من أهداف وطنية 
تحويـــل هـــذه التحديـــات إلى فـــرص نجاح، 
مشـــيرة إلى تحقيق إنجـــازات نوعية كبيرة، 
وكان لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم نصيب كبير 
من هـــذه المبـــادرات كجهة مســـؤولة وأيضا 

متعاونة.
وأضافت أن هذه المبادرات، تخدم شـــريحة 
كبيرة من المجتمع ومنها األطفال والناشـــئة 
والشـــباب، بإجمالـــي ما ال يقل عـــن 246 ألف 
الحكوميـــة  المـــدارس  فـــي  طالـــب وطالبـــة 

والخاصة.
وقالـــت “نعمـــل فـــي وزارة التربيـــة والتعليم 
لصناعـــة أجيال تحـــب هـــذه األرض والوالء 
التعميـــر  عمليـــة  لتســـتمر  الملـــك  لجالـــة 
واســـتدامة التنمية )...( تم تأليف العديد من 
الكتـــب خال الثاث ســـنوات بنحو 92 كتابا 
دراســـيا وآالف المـــواد التعليميـــة والرقميـــة 
التـــي يســـتفيد منهـــا الطالب وجميعهـــا تعزز 
القيم الوطنية”، منوهة بإعداد واعتماد إطار 
وطني عام للمناهج اســـتراتيجيا يهدف إلى 
تضميـــن قيـــم المواطنـــة في جميـــع المناهج 

الدراسية.
وتابعـــت: طبعا نســـتقطب كل مـــا هو جديد، 
فمثا جهود البحرين التي تعد نموذجا دوليا 
فـــي إدارة األزمـــات يجـــب تضمينهـــا داخـــل 
مناهجنا العتزاز أبنائنا وبناتنا الطالبات بهذه 
الجهـــود بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، كما يتـــم إدماج مهارات 
القـــرن الواحد والعشـــرين وبخاصـــة التفكير 
النقـــدي على اعتبار أنه يؤهل الطالب لزيادة 

وعيه وبصيرته.
وأشـــارت العامـــر إلـــى مبـــادرة التوســـع فـــي 
برنامج المدرســـة المعززة للمواطنة وحقوق 
اإلنســـان، موضحـــة أن هـــذا البرنامـــج يتـــم 
إعـــداده مـــن قبـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم 
وزيـــر  وعرضـــه  الدولـــي،  التربيـــة  ومكتـــب 
التربيـــة والتعليم في جنيف وتمت اإلشـــادة 

به كتجربـــة ناجحة يجب أن يحتذى بها من 
قبل الدول األخرى.

وأوضحـــت أن تصنيف القيم فـــي “بحريننا” 
هـــو ذات التصنيـــف الـــذي تـــم إعـــداد األطـــر 
المنهجيـــة والمـــواد التعليميـــة على أساســـه، 
ولدينا العديد من السيناريوهات اإللكترونية 
والمـــواد الرقمية التي تعزز هذا الجانب )...(، 
فـــي مقـــرر تاريـــخ البحريـــن كلنـــا نعـــرف أن 
وزارة التربيـــة والتعليـــم تولـــي اهتماما بالغا 
بتاريخ البحرين، ابتداء من العصور القديمة 
وحضـــارة دلمون مـــرورا بالدولة اإلســـامية 
وقيـــام الدولـــة الحديثـــة إلـــى العهـــد الزاهـــر 

لمملكة البحرين.
الثقافـــة  مثـــل  مبـــادرات  لدينـــا  وتابعـــت:   
المجتمـــع  خدمـــة  فـــي  ومبـــادرة  الشـــعبية، 
وتحولـــت فـــي ظـــل الجائحـــة من تحـــد إلى 
مســـؤولية فـــي نفـــوس طلبتنـــا، ترجمت من 
خـــال تطوعهـــم علـــى مســـتوى مدرســـتهم 
مؤسســـاتهم،  فـــي  والبحريـــن  ومنطقتهـــم 
ولدينـــا أيضـــا الكثيـــر مـــن المبـــادرات التـــي 

نمضي في تنفيذها. 
 مـــن جهتـــه، قـــدم المديـــر العامـــل لـــإدارة 
العامـــة لتنفيـــذ األحـــكام والعقوبـــات البديلة 
بـــوزارة الداخلية الشـــيخ خالد بن راشـــد بن 
عبدهللا آل خليفـــة، إيجازا في بداية حديثه 
عـــن تنفيذ أحـــكام قانون العقوبـــات البديلة، 
والـــذي يضـــم 7 عقوبات بديلـــة، موضحا أنه 
من خالها، أعطى المشرع، القاضي خيارات 
عـــدة يمكن أن يكلـــف المســـتفيد بأحدها، ما 
يعـــد قمـــة فـــي التطـــور ومراعـــاة الظـــروف 

اإلنسانية للمستفيدين.
صاحـــب  توجيهـــات  بفضـــل  أنـــه  وأوضـــح 
تطبيـــق  فـــي  التوســـع  تـــم  الملـــك،  الجالـــة 
فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  يعتبـــر  الـــذي  القانـــون، 
المنظومـــة اإلصاحية، حيـــث أعطى إمكان 
اســـتبدال العقوبة لعدد أكبر من المستفيدين 
مـــن خـــال تقديـــم شـــواغر أكبـــر مـــن قبـــل 

الجهات العامة والخاصة.
وأضـــاف أنه من خـــال التوجيهـــات الملكية 
تشـــمل  لكـــي  أكثـــر  التوســـع  تـــم  الســـامية 
العقوبـــات البديلة شـــريحة أكبر مـــن النزالء 
ســـلوكهم  أصلحـــوا  الذيـــن  والمحكوميـــن 
بشـــكل ملحوظ ولكن الشـــروط القانونية لم 
تكـــن لصالحهم لكي يســـتفيدوا مـــن العقوبة 
البديلـــة، مشـــيرا إلـــى أنه بعـــد الدراســـة، تم 
تعديـــل المادة 13 مـــن القانـــون التي أعطت 

توسعا أكبر في تنفيذ العقوبات البديلة.
وقـــال الشـــيخ خالـــد بـــن راشـــد: للـــه الحمـــد 
اليـــوم وصلنا إلـــى 3907 مســـتفيدين، منهم 
3325 مـــن الرجـــال، وبلـــغ عدد النســـاء 267، 
أما صغار الســـن الذين تتراوح أعمارهم بين 
21 و18 ســـنة فبلـــغ عددهم 315 مســـتفيدا، 
مضيفـــا أن المتابعـــة الاحقة التـــي تقوم بها 
اإلدارة للمستفيدين بعد االنتهاء من العقوبة 
البديلـــة، كشـــفت عـــن أن نســـبة العـــودة إلى 
الجريمـــة بعـــد االنتهاء تبلـــغ 4 % فقط وهو 
ما يعطي إشـــارة بأن العقوبة البديلة برنامج 

إصاحـــي مجتمعي ناجح يهـــدف إلى إعادة 
تقويـــم ســـلوك الشـــخص من خـــال البرامج 

واألعمال والمتابعة الاحقة.
مـــن  الســـامية  التوجيهـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، بتنفيـــذ برنامج الســـجون 
المفتوحـــة، امتداد لنجـــاح العقوبات البديلة 
والبـــدء في وضـــع البنى التحتيـــة للبدء فيه 

خال الشهرين المقبلين. 
وبعد استعراض الشيخ خالد بن راشد لخطة 
وزارة الداخليـــة وتوجيهات الوزير لتنفيذها 
فـــي هـــذا الشـــأن، أكـــد أن برنامج الســـجون 
المفتوحـــة هـــو األول من نوعه فـــي المنطقة 
تشـــعر  التـــي  الخدمـــات  توفيـــر جميـــع  مـــع 
المســـتفيد بانتمائه إلـــى المجتمع مرة أخرى 

من خال البيئة الصحية والصحيحة.
إدارة  مديـــر  اســـتهل  متصـــل،  ســـياق  فـــي 
بـــوزارة  التدريـــب وتطويـــر القـــوى العاملـــة 
العمل والتنمية االجتماعية عصام إسماعيل 
3 مبـــادرات  إلـــى  علـــوي، حديثـــه باإلشـــارة 
تنفذها الوزارة، وهي التشبيك مع المنظمات 
األهليـــة، وســـتكون هنالـــك منظومـــة مهنية 
متماســـكة على أســـاس أن نخـــدم المنظمات 
بعضهـــا البعض، ومبادرة “مـــن أجلكم” فتركز 
علـــى المواطنيـــن الذيـــن يعملون فـــي المهن 
ذات الخطورة العالية، وحددت وزارة العمل 
وبدأنـــا  الفئـــة  هـــذه  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
تكريمهـــم علـــى دفعات، وســـيتم تكريم 100 
شـــخصية بحرينيـــة تعمـــل فـــي هـــذه المهن 

بالقطاع الخاص.
وتطـــرق العلوي إلى المنصة الوطنية لخبراء 
البحريـــن وتتضمـــن إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات 

وطنية للخبراء وهي مفتوحة طبقا للمعايير 
والمواصفـــات، مشـــيرا إلـــى التركيـــز علـــى 6 
قطاعـــات وهـــي القطـــاع المالـــي والمصرفي 
والتأمين، القطاع الصحي، القطاع الهندسي، 
قطـــاع االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومات، 

القطاع الصناعي، القطاع العقاري.
وتابـــع: رأينـــا أنهـــا قطاعات حيويـــة ونتوقع 
بـــأن الكثيـــر مـــن البحرينييـــن متميـــزون في 
هـــذه القطاعـــات )...( هـــذه الفكـــرة ســـتكون 
للمنطقـــة حيـــث ســـتوثق ســـيرهم  جديـــدة 
ليكونـــوا قـــدوة للناشـــئة والشـــباب ووضعنا 

دليا استرشاديا لتحديد المعايير 
تطويـــر  إدارة  مديـــر  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن   
بهيئـــة  اإللكترونيـــة  والقنـــوات  الخدمـــات 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية عبدهللا 
علـــي الجـــودر أن الهيئة، أخـــذت على عاتقها 
التحـــول  عجلـــة  دفـــع  فـــي  الكبيـــر  الـــدور 
اإللكتروني في البحريـــن والتركيز خصوصا 
أن  إلـــى  مشـــيرا  الحكومـــي،  القطـــاع  علـــى 
الهيئـــة جـــزء مـــن الخطـــة الوطنية وتســـخر 
خبرتها التقنية في تنفيذ مبادراتها وتحقيق 

أهدافها.
مبـــادرة  علـــى  فـــي حديثـــه  الجـــودر  وركـــز 
أن  موضحـــا  للخبـــراء،  الوطنيـــة  المنصـــة 
تطويـــر المنصـــة سيســـهم فـــي تعزيـــز ثقافة 
الشـــكر والعرفـــان والتقدير لجميـــع الخبرات 
البحرينيـــة )...(، طبعـــا هناك مبـــادرات أخرى 
ونفذناهـــا علـــى أرض الواقـــع ومـــن أبرزهـــا 
مبـــادرة “فاعـــل خيـــر” وبفضل هللا ســـاهمت 
في الجمع بين المتبرعين السخيين لتسديد 
ديـــون المتعثريـــن الذيـــن تـــم إصـــدار أحكام 

قضائية بحقهم.

للمقترحـــات  الوطنـــي  النظـــام  وتابـــع:   
بيـــن  حلقـــة  أصبـــح  “تواصـــل”  والشـــكاوى 
مـــن  المجتمـــع  أطيـــاف  وجميـــع  الحكومـــة 
مواطنيـــن ومقيميـــن، وحرصـــت الحكومـــة 
العهـــد رئيـــس مجلـــس  بقيـــادة ســـمو ولـــي 
فعـــا،  المبـــادرة،  هـــذه  تكـــون  أن  الـــوزراء 
تمثـــل الصوت المســـموع للمواطنين، تســـمع 
شـــكاواهم ومقترحاتهم، وتـــم تنفيذ العديد 
من المبادرات أو المقترحات التي تم طرحها 
مـــن قبل المواطنيـــن أو المقيميين من خال 
هـــذه المنصة، وطبعـــا هناك مبـــادرات أخرى 
لدينـــا   ،)...( المفتوحـــة  البيانـــات  كمنصـــة 
مبادرتان مع وزارة التربية والتعليم إحداهما 
رعاية الطلبة في الخارج وستكون موجودة 
على تطبيق وجهتي. ومبادرة سجل التعليم 
اإللكترونـــي واآلن جـــار دراســـتها مـــع وزارة 
التربية والتعليم بحيث نشكل سجا تعليميا 

إلكترونيا متكاما لألشخاص. 
مـــن جهتـــه، أكد مديـــر إدارة تمكين الشـــباب 
بـــوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة مســـاعد 
سلمان أن الوزارة قدمت 5 مبادرات، األولى 
كانـــت ســـجل التميز الوطنـــي، الثانية مدينة 
مهرجانـــات  إلـــى  باإلضافـــة   ،2030 شـــباب 
وجائزتـــي  المتطوعيـــن  ومنصـــة  البحريـــن 
االمتيـــاز والريـــادة لألندية الوطنيـــة ومراكز 

تمكين الشباب.
وتنـــاول ســـلمان ســـجل التميـــز الوطنـــي، أو 
تحديـــدا بنـــك الذهـــب بمباركـــة ورعايـــة من 
جالـــة الملـــك، موضحـــا أن الـــوزارة أطلقت 
هـــذه المبادرة وتم تكريم 390 من المنجزين 
مـــن أصحاب الميداليـــات الذهبية وأصحاب 
المراكـــز األولـــى فـــي مجـــاالت عـــدة ســـواء 

أدبيـــة وغيرهـــا  ثقافيـــة،  علميـــة،  رياضيـــة، 
لاحتفاء بالشباب واالفتخار بهم.

وتابع: على صعيد األندية والمراكز الشبابية، 
قدمنـــا جائزتـــي االمتيـــاز والريـــادة، ولدينـــا 
مهرجانات البحرين والتي تتضمن المشاركة 
 في الفعاليات واألحداث الوطنية، وهناك ٣٨ 
مركزا شـــبابيا  شـــاركت في هـــذه المبادرات، 
وقدمت من خالها ١٢٠ برنامجا اســـتقطبت 
تقريبـــا ٩٠٠٠ شـــاب وشـــابة  باإلضافـــة إلـــى 
أوليـــاء أمورهـــم.  هنـــاك طبعـــا واحـــدة مـــن 
المبـــادرات المتميـــزة “مدينـــة شـــباب 2030” 
و هذا المشـــروع الرائد اســـتمر  على مدى 10 

سنوات وشارك معنا ١٨٠٠ متطوع.
من جهته، اســـتعرض مدير برنامج مكافحة 
العنف  واإلدمان “معا” بـــوزارة الداخلية علي 
أحمـــد أمينـــي، تاريـــخ البرنامـــج، الـــذي بـــدأ 
قبـــل 11 عامـــا، إذ تمت بحرنته فـــي البداية، 
بحيث  يتماشـــى مع محيطنا العربي  وحياتنا 
والبـــدء  اإلســـامي  االجتماعيـــة  وديننـــا 
بتطبيقـــه فـــي المـــدارس  عن طريق شـــرطة 
تغطيـــة  تـــم  اآلن  المجتمـــع وحتـــى  خدمـــة 
الطلبـــة  عـــدد  وبلـــغ  مدرســـة   173 حوالـــي 

المستفيدين أكثر من ١٢٠ ألفا.
وأضـــاف أميني أنه تم إضافة  دروس تخص 
 االنتمـــاء الوطنـــي  وترســـيخ قيـــم المواطنة 
الســـلمي  خـــاص  بالتعايـــش  منهـــج  وهنـــاك 
ومكافحـــة التطـــرف، يبـــدأ بشـــق  التعايـــش 
 الســـلمي بحيـــث يتعلـــم الطالب  الفـــرق بينه 
وبين  فئات المجتمـــع  وكيف يتقبلهم ويعمل 
معهـــم.  وفي المرحلة الثانويـــة نصل  لمرحلة 
مكافحـــة التطرف  وفيه يتعلم الطالب  ما هو 

التطرف  وأنواعه.
وتابـــع: هـــذه االمـــور مأخـــوذة مـــن مبـــادئ 
ديننا اإلســـامي الحنيف،  والـــذي ينص على 
التسامح والتعايش  واالعتدال )...( بالتعاون 
مـــع المركـــز الوطنـــي لألمـــن الســـيبراني تـــم 
إطـــاق منهـــج جديـــد مـــن منطلـــق ضـــرورة 
حمايـــة أطفالنـــا وتعليمهـــم  مـــا هـــو الفضـــاء 
الســـيبراني واألمور التي يمكن أن تواجههم 

فيه وكيفية مواجهتها. 
وختم أمينـــي بالقول إن برنامج “معا”  يصنع 
اليـــوم رجـــاال ونســـاء،  قادريـــن علـــى  اتخـــاذ 
قـــرارات صحيحـــة  وغيوريـــن علـــى بلدهـــم 

 ولديهم انتماء ووالء لقيادتهم.
 وفـــي ختـــام الجلســـة الحواريـــة، أكـــد مدير 
إدارة وســـائل اإلعام بوزارة شؤون اإلعام 
وعضـــو المكتـــب التنفيـــذي لــــ “بحريننـــا” أنه 
شـــؤون  وزارة  قدمـــت  ســـنوات،   3 خـــال 
اإلعـــام 1846 حلقـــة تلفزيونيـــة، تـــم فيهـــا 
استضافة أكثر من 1997 شخصية بحرينية 
ملهمـــة قدمـــت الكثير فـــي جميـــع المجاالت 
وحاولنـــا أن نســـتعرضها كنـــوع مـــن تعزيـــز 
القيم واالنتمـــاء الوطني، قدمنا 342 تغطية 
تلفزيونيـــة وإذاعيـــة خاصـــة، أكثـــر من 147 
خبـــرا رســـميا، عملنـــا 63 فاصـــا تلفزيونيـــا 
وإذاعيـــا يختـــص ويظهر العـــادات والتقاليد 
وكل األشياء الجميلة في وطننا ونحاول أن 
ننقلهـــا إلى العالـــم، وأيضا دعمنـــا 32 إصدارا 

وكتابا بحرينيا.
وقـــال إن هنـــاك أكثـــر مـــن 100 مبـــادرة مـــن 
خال الخطة الوطنية، وما اســـتعرضناه في 
هـــذه الجلســـة الحواريـــة، جزء بســـيط منها، 
ونعاهدكـــم أن نبذل قصـــارى الجهد، ونحقق 
أكثـــر مـــن الـــــ 100 مبـــادرة، ونعمـــل جميعـــا 

لخدمة الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

نقلة نوعية في مبادرات “بحريننا”  وتحويل التحديات لفرص نجاح
تأليف 92 كتابا دراسيا وآالف المواد المعززة للمواطنة
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ــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم  ــ ــ ــاد وزي ــ أشــ
الكلمة  تضمنته  بما  النعيمي  ماجد 
الملكية السامية التي وجهها عاهل 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد 
بمناسبة  خــلــيــفــة،  آل  عــيــســى  بـــن 
البحريني  الشباب  بيوم  االحتفال 
والعشرين  الخامس  يصادف  الذي 
من شهر مارس من كل عام، مثمنا 
توجيهات جاللته السديدة بتسمية 
البحريني،  الشباب  بعام  العام  هذا 
بالقطاع  جاللته  اهتمام  يؤكد  مما 
الشبابي، وتوفير جميع الفرص لهم 
مبادراتهم  ودعم  إبداعاتهم  إلبــراز 
ــل الـــمـــجـــاالت،  ــي كــ الـــمـــتـــمـــيـــزة فــ

وتمكينهم من أداء دورهم في بناء 
البحريني، ما يساهم في  المجتمع 
تحقيق االزدهار لوطننا العزيز في 

ظل قيادته الحكيمة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ــمــدرســيــة  عـــــادت الـــــزيـــــارات ال
ــادر الــمــعــرفــة  ــصـ ــز مـ ــراكـ إلــــى مـ
مختلف  فــي  المنتشرة  الــعــامــة 
إطــار  فــي  المملكة،  محافظات 
الطالبية  والفعاليات  األنشطة 
الــتــربــيــة  وزارة  تــنــفــذهــا  الــتــي 

والتعليم.
وبدأ الطلبة الشغوفون بالقراءة 
والبحث واالطالع بالتدفق على 
مدارسهم،  من  القريبة  المراكز 
يصطحبهم معلموهم المشرفون 

ــذه الــــــزيــــــارات، حــيــث  ــ عـــلـــى هـ
المعرفة  اســتــفــادوا مــن مــصــادر 
المتنوعة،  والرقمية  المطبوعة 
ــتــربــويــة  ــقــصــص ال ــمــا فــيــهــا ال ب
الـــحـــديـــثـــة، والـــكـــتـــب الــعــلــمــيــة 

المتصلة بالمواد الدراسية.
والتعليم  التربية  وزارة  وراعت 
ــذه الــــزيــــارات الــتــنــظــيــم  ــي هــ فـ
الحافالت  ركـــوب  منذ  الــدقــيــق 
الوصول  وحتى  الــمــدارس  عند 

إلى المراكز والعودة منها.

النعيمي: جاللة الملك يولي 
اهتماما بالقطاع الشبابي

عــودة الــزيــارات المــدرسية 
إلى مــراكز مصــادر المعــرفــــة

إعــالن الفــائــزيــن في تحــدي  
الفيلم التعـــريـــفي بـــ “ضوء 1”

عبر أفالم وثائقية قصيرة تم إبراز أهمية 
أطلق  والــذي  )ضــوء1-(  الصناعي  القمر 
لمحطة الفضاء الدولية في 21 ديسمبر 
لـــمـــداره  ــه  ــالقـ إطـ ــم  تـ ــم  ثـ 2021 ومــــن 
2022، حيث  فــبــرايــر   3 فــي  الــفــضــائــي 
المسابقة  في  المشاركة  األفــالم  عبرت 
لعلوم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  نظمتها  الــتــي 
التعليمي  شريكها  مع  بالتعاون  الفضاء 
الــفــخــر والــفــرح  بــلــي عــن شــعــور  كليفر 

والتطلع للمستقبل بأمل وتفاؤل.
ــبــحــريــنــي  ــاب ال ــبـ ــشـ ــاب الـ ــجـ ــتـ لـــقـــد اسـ
إلى صانعي  الموجهة  للدعوة  الموهوب 
ــعــي األفـــالم  ــرقــمــي وصــان الــمــحــتــوى ال

المبتكرين،  القصص  ورواة  الطموحين 
األول  المركز  رائــد  أحــرزت جلنار  حيث 
والتي حكت القصة بإبداع من التصميم 
“استكشاف  شــعــار  تحت  اإلطـــالق  إلــى 
مستقبل علوم الفضاء”، فيما حققت ريم 
محمد ياسر المركز الثاني حيث سلطت 
الحدث  هــذا  مثل  أهمية  على  الــضــوء 
واحتل  الفضائية،  البحرين  مسيرة  في 
المركز الثالث عبدالرحمن حمزة بعرض 
متميز وسرد ال ينقصه اإلبداع، وصورت 
للقمر  االنطالق  الفائزة  الفيديو  مقاطع 
الصناعي النانوي عندما شرع في مهمته 
لــرصــد ودراســـــة ومـــضـــات أشــعــة غــامــا 

األرضية )TGRs( من العواصف الرعدية 
والسحب الركامية. 

وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
قائالً:  العسيري  محمد   الفضاء  لعلوم 
“االستجابة الواسعة والحماسية لشبابنا 
تبعث على السرور والفخر، فمشاركاتهم 
الصحيح  المسار  نسير على  أننا  تخبرنا 
فــي جــهــودنــا إللــهــام الــطــلــبــة والــشــبــاب 
ــتــمــيــز فـــي عــلــوم  لــلــســعــي مـــن أجــــل ال
والتكنولوجيا  العلوم  ومجاالت  الفضاء 
والهندسة والرياضيات كمسارات تسهم 
في بناء بحرين المستقبل وتحقق رؤية 

البحرين االقتصادية 2030”.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

“BIBF” و “األعلى للصحة” يبحثان تدريب الموارد البشرية

دخول برنامج المنتجات البالستيكية القابلة للتحلل مع السعودية حيز التنفيذ من أبريل

مناقشة مختلف الموضوعات ذات االهتمام المشترك

توقف المجلس عن استقبال الطلبات كما السابق... وال إلغاء للتراخيص السارية... “األعلى للبيئة”

بحث رئيس المجلس األعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفــة، مــع المديــر العــام لمعهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والمالية 
)BIBF(، أحمــد عبدالحميــد الشــيخ، ســبل التعــاون بيــن الجانبيــن فــي مجال 

تدريب وتطوير الموارد البشرية الوطنية ال سيما في القطاع الصحي. 

ــالل زيــــارة الــفــريــق طبيب  ــك خـ ــاء ذلـ جـ
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة لمعهد 
والمالي،  المصرفية  للدراسات  البحرين 
القطاع  مسؤولي  كــبــار  مــن  عــدد  يرافقه 
الموضوعات  مختلف  لمناقشة  الصحي 
كــان  الـــمـــشـــتـــرك، حــيــث  ــام  ــمـ ــتـ االهـ ذات 
فــي االســتــقــبــال أحــمــد الشيخ وعـــدد من 

موظفي المعهد.
المجلس  رئــيــس  ــاد  أشــ ــارة  ــزيـ الـ ــالل  وخــ
األعلى للصحة بالدور الكبير الذي يقوم به 
المعهد في مجال تدريب وتأهيل الكوادر 
الصحي،  الــتــدريــب  ــاق  وآفــ المتخصصة 
في  الشاملة  التنموية  للمسيرة  تــعــزيــزا 

مملكة البحرين.
من جانبه؛ قدم المدير العام لـ )BIBF( نبذة 
عن البرامج التي يقدمها المعهد في مجال 

في  المتخصصة  الكوادر  وتأهيل  تدريب 
تم  التي  والمبادرات  القطاعات،  مختلف 
إطالقها من أجل تشجيع الكوادر الوطنية 

لالستفادة منها.
وبهذه المناسبة، قال الفريق طبيب الشيخ 
“نفتخر  خــلــيــفــة  آل  عــبــدهللا  بـــن  مــحــمــد 
بوجود صرح تعليمي متقدم في مملكتنا، 
يهدف لتطوير وتعزيز الكفاءات الوطنية، 
ونسعى لتوطيد عالقتنا والعمل المشترك 
ــقــيــاديــة  ــاءات اإلداريــــــــة وال ــفـ ــكـ لـــرفـــع الـ
بالتعاون مع معهد )BIBF( وتعزيز الجودة 
والتنافسية في تقديم الخدمات الصحية 

بما يلبي تطلعات المستفيدين”.
 )BIBF( وبدوره، قال المدير العام لمعهد 
بــزيــارة الفريق  أحــمــد الــشــيــخ “تــشــرفــنــا 
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدهللا آل 

ــمــرافــق، حــيــث تمت  خــلــيــفــة، والـــوفـــد ال
ــتــعــاون  ــه ال ــ ــن أوجـ مــنــاقــشــة الــعــديــد مـ
الكوادر  مهارات  تطوير  بهدف  المشترك 

الصحي،  القطاع  في  سيما  ال  الوطنية، 
ورفع  الوظيفي  بـــاألداء  لالرتقاء  وذلــك 

الكفاءة”.

من  األول  للبيئة  األعــلــى  المجلس  أعــلــن 
أبــريــل الــمــقــبــل مـــوعـــًدا لــدخــول بــرنــامــج 
على  المطابقة  مجال  في  الفني  التعاون 
المنتجات البالستيكية القابلة للتحلل مع 
والمقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة 
والجودة بالمملكة العربية السعودية حيز 

النفاذ.
جاء ذلك في عقد ورشة العمل التعريفية 
البالستيكية،  للمنتجات  الترخيص  بآلية 
الُمصنعة  الــشــركــات  إليها  ُدعــيــت  والــتــي 
والـــــمـــــوردة لـــلـــســـوق الـــمـــحـــلـــي. ويـــأتـــي 
على  للمطابقة  الــفــنــي  الــتــعــاون  بــرنــامــج 

للتحلل  القابلة  البالستيكية  المنتجات 
ضمن المشاريع والمبادرات المشتركة مع 
رعاية  تحت  السعودية،  العربية  المملكة 

مجلس التنسيق السعودي البحريني.
ويهدف برنامج التعاون الفني في مجال 
البالستيكية  المنتجات  على  المطابقة 
الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  مـــع  للتحلل  الــقــابــلــة 
إلى  والــجــودة  والمقاييس  للمواصفات 
الترخيص  إجـــــراءات  وتــســريــع  تسهيل 
مستوى  وزيـــادة  البالستيكية  للمنتجات 
العربية  المملكة  بين  الــتــجــاري  الــتــبــادل 

السعودية ومملكة البحرين.
ــر إدارة  ــأعــمــال مــدي ب ــقــائــم  ال وصـــرحـــت 
األعلى  بالمجلس  البيئة  وحماية  الرقابة 

أبريل  اعتبارًا  أنه  المحروس،  لمى  للبيئة 
ــمــســتــورديــن  ــمــقــبــل ســيــتــعــيــن عــلــى ال ال
الــجــديــدة  الــطــلــبــات  تــوجــيــه  والمصنعين 
انتاج  أو  الســتــيــراد  التجديد  طلبات  أو 
ضمن  المغطاة  البالستيكية  المنتجات 
السعودية  الهيئة  الــى  الــتــعــاون  بــرنــامــج 
علًما  والــجــودة،  والمقاييس  للمواصفات 
للبيئة سيتوقف عن  المجلس األعلى  بأن 
استقبال هذه الطلبات كما كان الوضع في 

الفترة السابقة.
التعاون  برنامج  بموجب  أنــه  وأوضــحــت 
الــفــنــي؛ يــمــكــن لــكــل الــشــركــات الــحــصــول 
التراخيص  على  الحصول  طلبات  تقديم 
ــن خـــــالل مـــوقـــع الــهــيــئــة الــســعــوديــة  مــ

ولن  والــجــودة،  والمقاييس  للمواصفات 
يتم إلغاء التراخيص السارية، كما سيتيح 
هذا البرنامج للشركات المصنعة والموردة 
الحصول  والــســعــودي  البحريني  للسوق 
على ترخيص واحد بدالً من تقديم طلب 
لــلــحــصــول عــلــى تــرخــيــص مــخــتــلــف لكل 

سوق بشكل منفرد.
األعلى  المجلس  أن  المحروس  ونــوهــت 
اإليضاحات  لتقديم  الــورشــة  نظم  للبيئة 
من كافة الجوانب والمرتبطة ببدء تنفيذ 
أن  إلــى  مشيرة  الفني،  الــتــعــاون  برنامج 
على  للبيئة  االعــلــى  بالمجلس  المعنيين 
بهذا  االســتــفــســارات  الستقبال  اســتــعــداد 

الشأن في أي وقت.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  فــريــق  عــقــد 
البحرين، والمكلف  المشترك مع جامعة 
بــوضــع مــحــتــوى الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة 
الخــتــصــاصــيــي اإلرشـــــــاد االجــتــمــاعــي 
األول  اجتماعه  الحكومية،  بالمدارس 
بـــرئـــاســـة مــســتــشــار اإلرشـــــــاد الــنــفــســي 
بقطاع شــؤون  الــطــالبــي  واالجــتــمــاعــي 
المدارس، منى محمد البلوشي وبحضور 
ــن األكـــاديـــمـــيـــيـــن  ــق مــ ــريـ ــفـ ــاء الـ ــضــ أعــ
بجامعة  النفس  علم  بقسم  المختصين 
البحرين وممثلي مركز اإلرشاد النفسي 
التعليمية  الخدمات  واألكاديمي بقطاع 

بوزارة التربية والتعليم.
وتم خالل االجتماع استعراض جدول 
األعمال ومناقشة خطة التنفيذ التي تم 
إقرارها من قبل وزارة التربية والتعليم، 
الدفعة  بتقديم  البدء  إلى  ترمي  والتي 
للعدد  التدريبية  ــدورات  ــ ال مــن  األولـــى 
األكــــبــــر مــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــي اإلرشـــــــاد 
الترقيات  يستحقون  ممن  االجتماعي 

وفق كادر الوظائف التعليمية خالل هذا 
العام ٢٠٢٢.

التدريبية  الدورات  إن  البلوشي  وقالت 
ســـتـــكـــون مــصــمــمــة لــتــلــبــي الـــحـــاجـــات 
ــنــظــريــات الــمــعــرفــيــة  األســـاســـيـــة مـــن ال
ــاد  ــ ــاإلرشـ ــ ــة بـ ــاصــ ــخــ ــ والـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة ال
ــمــدرســيــة  ــيــئــة ال ــب االجـــتـــمـــاعـــي فـــي ال
التعامل  أســس  يشمل  بما  والــطــالبــيــة، 
مع الحاالت الطالبية، ومفاهيم اإلرشاد 

والتطبيقات  واالجــتــمــاعــي،  الــنــفــســي 
العملية، ومبادئ جمع وتحليل البيانات، 
والمحافظة على الخصوصية والسرية، 
ــات مــهــمــة،  ــوعـ ــوضـ ــيـــر ذلــــك مـــن مـ وغـ
ــذه الــــدورات  مــؤكــدة أن مــخــرجــات هـ
التدريبية سوف تغني تماما عن دبلوم 
مباشر  بشكل  يتصل  ال  الـــذي  التربية 
بالمهام الوظيفية الختصاصيي اإلرشاد 

االجتماعي.

بدء االجتماعات إلعداد دورات “اإلرشاد”
المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

عــقــد خــــالل هــــذا األســــبــــوع، في 
مجلس  لــدول  العامة  األمــانــة  مقر 
الــتــعــاون فــي الـــريـــاض، االجــتــمــاع 
الثقافية  للجنة  والخمسون  الثالث 
ــعــاون  ــت الـــعـــامـــة لـــــدول مــجــلــس ال
العربية، ومثل هيئة  الخليج  لدول 
البحرين للثقافة واآلثار مدير إدارة 

المسرح الوطني هاني بهزاد.
ــاع مــنــاقــشــة  ــمـ ــتـ وتــــم خــــالل االجـ
العديد من الموضوعات واألنشطة 
والفعاليات الثقافية الخليجية التي 
الثقافي  التعاون  تعزيز  شأنها  من 
بين دول األعضاء. ومتابعة تنفيذ 
الـ  االجتماع  الصادرة عن  القرارات 

25 لوزراء الثقافة بدول المجلس.
كما تمت مناقشة العديد من البنود 
ومنها البيان الختامي وإعالن العال 
الصادران عن المجلس األعلى في 
وجهود  واألربعين،  الحادية  دورته 
جائحة  لــمــواجــهــة  الــمــجــلــس  دول 

ــأثــيــرهــا عــلــى الــقــطــاع  ــا وت ــورونـ كـ
الثقافي.

وكــذلــك نــوقــشــت االســتــراتــيــجــيــة 
الــتــعــاون  مجلس  ــدول  لـ الثقافية 
الترجمة  ومــركــز   2030  -  2020
ــام بــالــلــغــة  ــمــ ــ ــت ــريـــب واالهــ ــعـ ــتـ والـ
العربية. باإلضافة للخطة السنوية 

لــلــفــعــالــيــات واألنــشــطــة الــثــقــافــيــة 
العمل  وأنظمة  ولــوائــح  المشتركة 
الثقافي المشترك والتعاون الدولي 
ــثــقــافــي وتــنــظــيــم  ــي الـــمـــجـــال ال فـ
ــثــقــافــيــة الــمــشــتــركــة  األنـــشـــطـــة ال
في  الــكــتــاب  لــمــعــارض  المصاحبة 

دول المجلس.

تعزيز التعاون الثقافي بين دول المجلس

وزير التربية والتعليم

المنامة - بنا



تنفيذ 4 مشاريع لـ “العمل” بكلفــة 15.5 مليـون دينــار
الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ المباني والصيانة... وزير “األشغال”:

كشـــف وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف بـــأن 
 )4( تنفيـــذ  علـــى  حاليـــًا  تشـــرف  الـــوزارة 
العمـــل  لـــوزارة  تابعـــة  حيويـــة  مشـــاريع 
والتنمية االجتماعية، بتكلفة 15.5 مليون 
دينار، وتشـــمل مجمـــع الرعايـــة والحماية 
االجتماعيـــة بمدينـــة حمد، مشـــروع مركز 
البديـــع االجتماعـــي )ألبا(، مشـــروع مجمع 
بمدينـــة  الشـــامل  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
عيسى، باإلضافة إلى مشروع مركز مبارك 

كانو االجتماعي الشامل. 
وأضاف أن الحكومة حريصة على متابعة 
تنفيـــذ مشـــاريع المبانـــي والصيانـــة التـــي 
تهدف إلـــى تعزيز التنمية المســـتدامة من 
خالل االرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات 
المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن، مشـــيرًا 
الـــى أن قطـــاع مشـــاريع البنـــاء والصيانة 
بالـــوزارة يقـــوم بتصميـــم وتنفيـــذ العديد 
مـــن المشـــاريع الجديـــدة لصالـــح الجهات 
والـــوزارات المختلفـــة بالمملكة، وذلك في 
مختلـــف المجـــاالت ومنها مجـــال التنمية 

االجتماعية.
وأشـــار الوزير إلـــى أن الـــوزارة تعمل على 
تنفيـــذ عـــدد مـــن المشـــاريع التـــي تهـــدف 
إلـــى االرتقـــاء بمســـتوى الدعـــم التنمـــوي 
االجتماعي المقـــدم لجميع فئات المجتمع 
والتنميـــة  االجتماعيـــة  الروابـــط  وتعزيـــز 
البشـــرية ورفـــع القـــدرات اإلنتاجيـــة لـــدى 
الربـــع  فـــي  المواطنيـــن، حيـــث ســـتنتهي 
الثانـــي من العام الحالي مـــن اعمال تنفيذ 
االجتماعيـــة  الرعايـــة  مجمـــع  مشـــروع 
البديـــع  مركـــز  ومشـــروع  حمـــد  بمدينـــة 

االجتماعي “ألبا”.

مجمع الرعاية والحماية 

االجتماعية بمدينة حمد

خلـــف  الوزيـــر  ذكـــر  التفاصيـــل  وفـــي 
أن نســـبة االنجـــاز فـــي مشـــروع مجمع 
الرعايـــة والحمايـــة االجتماعية بمدينة 
%98 وهـــو فـــي مراحلـــه  حمـــد، تبلـــغ 

األخيرة.  
علـــى  ينفـــذ  المشـــروع  أن  وذكـــر 
متـــرا   37,675 تبلـــغ  أرض  مســـاحة 

مربعـــا، وبإجمالـــي مســـاحة بنـــاء تبلـــغ 
حوالـــي11,667 متـــرا مربعـــا، ويتكـــون 
من 4 مباٍن متصلـــة وهي مركزًا لرعاية 
للرعايـــة  الكرامـــة  ودور  األحـــداث 
االجتماعيـــة واألمـــان إليـــواء ضحايـــا 
اإلتجار باألشـــخاص )الرجـــال( واألمان 
لرعايـــة المتعرضـــات للعنـــف واإلتجـــار 
بالبشر )النساء( وأطفالهن، باإلضافة إلى 
جميـــع الخدمـــات المصاحبـــة كالقاعات 
الرياضيـــة والترفيهيـــة ومطبخ مركزي 
ومحطـــة  واداريـــة  خدميـــة  ومرافـــق 

كهرباء فرعية، ومواقف للسيارات.
مراعـــاة جميـــع متطلبـــات وزارة  وتـــم 
العمل والتنمية االجتماعية في تصميم 
المشـــروع، إلى جانب توفيـــر متطلبات 
والمبانـــي  االســـتدامة  ومواصفـــات 
ترشـــيد  سياســـة  وتطبيـــق  الخضـــراء 
اســـتهالك الطاقـــة للحفـــاظ علـــى البيئة 
والمـــوارد الطبيعيـــة، كمـــا روعـــي فـــي 
التصميـــم توفير كل التســـهيالت لتنقل 
وحركة مرتادي المجمع والموظفين من 
ذوي العزيمة، وذلك بتوفير المنحدرات 
عنـــد كافة مداخـــل مبانـــي المجمع إلى 
جانـــب تصميـــم أماكن جميـــع المصاعد 
بالمبانـــي المختلفـــة لتكـــون بالقرب من 
المداخل ومعدة لضمان ســـهولة تنقلهم 
عبـــر الطوابق وتوفير دورات مياه ذات 

حجم يتناسب مع احتياجاتهم.
يذكـــر أنـــه تمـــت ترســـية مناقصـــة بناء 
المشـــروع من قبل مجلـــس المناقصات 
المقاوليـــن  تحالـــف  علـــى  والمزايـــدات 
الكويتي والبحريني المؤلف من  شركة 
كنار للتجارة والمقاوالت مع شـــركة دار 

الخليـــج للتجـــارة والمقـــاوالت بتكلفـــة 
تبلـــغ 6,431,538 دينـــارًا  بتمويـــل مـــن 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية 

مركز البديع االجتماعي )ألبا(

وأضاف بـــأن الوزارة تقـــوم بتنفيذ أعمال 
مشـــروع مركـــز البديـــع االجتماعـــي )ألبا(، 
فقد بلغت نســـبة االنجاز فيه 85 %، ومن 
المؤمـــل االنتهاء منه فـــي الربع الثاني من 

العام الحالي.
وتابع: كانـــت الحكومة، قد ســـبق وقامت 
بتخصيـــص قطعـــة أرض للمشـــروع تبلـــغ 
مســـاحتها 5227.00 متـــرًا مربعـــًا إلنشـــاء 
المركز ويتم البناء فيها على مســـاحة تبلغ 

3783.00 مترًا مربعًا.
وذكـــر الوزيـــر: أن المبنـــى يتســـع لعدد من 
550 شـــخصَا ويتكـــون  يبلـــغ  األشـــخاص 
مـــن طابقين إضافة إلـــى الطابق األرضي، 
حيـــث  يتكـــون الطابق األرضـــي من صالة 
وقســـم  الرئيســـة  واالنتظـــار  االســـتقبال 
االستشـــارات العائلية وقســـم المساعدات 
االجتماعيـــة ونـــادي للمســـنين يوجـــد بـــه 
صاله متعـــددة األغراض وصالتي تدريب، 
أمـــا الطابـــق األول فيشـــمل قســـم رعايـــة 
قاعـــات  مـــن  يتكـــون  والـــذي  الســـيدات 
والمشـــغوالت  المنزلـــي  التدبيـــر  لتعليـــم 
اليدوية والسيراميك والزراعة والخياطة 
والتدريب على تصفيف الشـــعر والمكياج، 
الرئيســـية  المركـــز  قاعـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
 200 ســـعتها  وتبلـــغ   األغـــراض  متعـــددة 
شـــخص، بينمـــا يتكون الطابـــق الثاني من 
قســـم رعاية األطفـــال والشـــباب ويتكون 

من صالتين متعددتـــي األغراض وقاعات 
ولعـــب  والتدريـــب  والتصويـــر  للمكتبـــة 
وذلـــك  الحاســـوب  ومختبـــر  األطفـــال 
باإلضافـــة إلـــى الخدمـــات العامـــة بالمبنى 
كالمكاتب اإلداريـــة والحمامات والمخازن 
ومحطـــة فرعيـــة لتوليد الكهربـــاء وغرفة 
مولـــدات  وغرفـــة  اإللكترونـــي  للتحكـــم 
كهربائيـــة وخـــزان مياه وغرفـــة مضخات 
للمياه وغرفة الحـــارس إلي جانب موقف 
النتظار السيارات يسع لحوالي 73 سيارة.  
علمًا بإنه تمت ترســـية المشـــروع من قبل 
علـــى  والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
شركة اإلنشاءات الفنيـة ذ.م.م. بكلفة تبلغ 
860,000 دينـــار بدعم من شـــركة ألمنيوم 

البحرين )ألبا(.

مجمع الخدمات االجتماعية 

الشامل بمدينة عيسى

وتابع الوزير خلف: كما أن هناك مشـــروعا 
ثالثـــا آخر تقـــوم الـــوزارة بتنفيـــذه لصالح 
وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية يتمثل 
الخدمـــات  مجمـــع  مشـــروع  تنفيـــذ  فـــي 
االجتماعية الشـــامل بمدينة عيسى لذوي 
العزيمـــة بفئاتهم المختلفة والمســـنين من 
الجنســـين، وتم تصميمه خصيصًا لتأهيل 
وتعليـــم فئـــة واســـعة مـــن ذوي العزيمـــة 
المجتمـــع  فـــي  لالندمـــاج  ومســـاعدتهم 
وســـوق العمل باإلضافة الـــى توفير أوجه 
الرعايـــة االجتماعية والصحية والنفســـية 
دار  لنـــزالء  والترفيهيـــة  والمعيشـــية 
المســـنين، وذلك مـــن خالل بنـــاء وتجهيز 
واحـــد  جغرافـــي  محيـــط  فـــي  المجمـــع 

يحتـــوي علـــى عـــدد 4 مبانـــي منهـــا مركـــز 
للتأهيـــل األكاديمي والمهنـــي ودار لرعاية 
المســـنين ومركـــز اجتماعـــي  مـــع جميـــع 
الخدمـــات المصاحبة كالقاعـــات الرياضية 

والترفيهية ومسرح والمرافق االخرى.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أنـــه تـــم هـــدم المركز 
االجتماعـــي الحالـــي بمدينة عيســـى على 
مربعـــا  متـــرا   35,432 حوالـــي  مســـاحة 
ليتـــم بنـــاء مجمـــع الخدمـــات االجتماعية 
الشـــامل مكانه بإجمالي مساحة بناء تبلغ 
حوالـــي 15,050 متـــرا مربعا، مشـــيرًا إلى 
أنـــه تم األخذ بعين االعتبـــار في التصميم 
االســـتدامة  ومواصفـــات  متطلبـــات 
سياســـة  وتطبيـــق  الخضـــراء  والمبانـــي 
ترشـــيد اســـتهالك الطاقـــة للحفـــاظ علـــى 
كاســـتخدام  الطبيعيـــة  والمـــوارد  البيئـــة 
كافـــة أســـاليب العـــزل الحراري لألســـطح 
والجـــدران والزجـــاج العازل للحـــرارة مما 
يخفـــض مـــن تكاليـــف اســـتهالك الكهرباء 

وغيرها. 
يذكـــر أنه تمت ترســـية المشـــروع من قبل 
علـــى  والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
تحالـــف خالـــد الخرافـــي واخوانـــه وداون 
تـــاون للمقاوالت بتكلفة تبلـــغ 7,347,994 
دينـــارا، حيـــث يتم تنفيذ المشـــروع ضمن 
قبـــل  مـــن  الخليجـــي  التنميـــة  برنامـــج 
الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة االقتصادية 

العربية.

مركز مبارك كانو االجتماعي الشامل

وأضاف وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، أما المشـــروع الرابع 
)مركـــز مبـــارك كانـــو االجتماعي الشـــامل(، 

تبلغ تكلفتـــه  840,484 دينارا بتمويل من 
شركة يوسف بن أحمد كانو.

واشـــار الى أن المشروع يهدف إلى تقديم 
خدمات اجتماعيـــة وتنموية لجميع أفراد 
المجتمـــع البحرينـــي، إلـــى جانـــب تعزيـــز 
روح التماســـك والتالحـــم المجتمعـــي من 
البرامـــج والمشـــاريع االجتماعيـــة  خـــالل 
والتنموية المختلفة، فضالً عن تعزيز مبدأ 
الشراكة المجتمعية مع قطاعات المجتمع 
الحكوميـــة واألهليـــة والخاصـــة، لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
وبـــدأت الوزارة فـــي تنفيذه مؤخرا، حيث 
يشـــمل إنشـــاء مبنـــى مكـــون مـــن طابقين 
ليضـــم قاعـــة احتفـــاالت وفعاليـــات ونـــاد 
نهـــاري اجتماعي لرعاية الوالدين، وقســـم 
لألســـر المنتجـــة، وأقســـام مختلفـــة لكافة 
البحـــث  مثـــل  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
االجتماعـــي وخدمـــات االرشـــاد االســـري 
وخدمات المساعدة االجتماعية، باإلضافة 
إلى أقســـام مخصصـــة لخدمـــات الطفولة 

واألسرة وحاضنات لألسر المنتجة.
يذكـــر أن المشـــاريع تســـاهم فـــي تحقيـــق 
أهـــداف وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
من خـــالل تقديم أفضل خدمـــات الرعاية 
االجتماعية والنفسية والصحية والتأهيل 
عبر مراكز متخصصة للرعاية االجتماعية 
ومراكـــز إيـــواء مؤقتـــة وبديلـــة على نحو 
يســـاهم فـــي تحســـين مســـتوى الخدمـــة 
الفئـــات  وتأهيـــل  المقدمـــة  االجتماعيـــة 
المستهدفة لالندماج في المجتمع وسوق 
العمل، األمر الذي سينعكس بشكل إيجابي 
علـــى تنميـــة المجتمع البحرينـــي وتحقيق 

االستدامة والرفاهية االجتماعية.

المنامة - وزارة األشغال
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أكد وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن ســوق المزارعين البحرينيين استطاع أن 
يحقق النجاح في تنفيذ األهداف المرسومة له، الفًتا إلى أن السوق استقطب آالف الزوار من البحرينيين والمقيمين 

وضيوف مملكة البحرين من الدول الشقيقة والصديقة. 

لختـــام  رعايتـــه  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
فعاليات سوق المزارعين البحرينيين 
في نســـخته التاسعة بحديقة البديع 
حضـــور  )الســـبت(،  أمـــس  النباتيـــة 
والثـــروة  للزراعـــة  الـــوزارة  وكيـــل 
البحريـــة  إبراهيم الحواج، ومحافظ 
المحافظـــة الشـــمالية علـــي العصفور 

وعدد من المسئولين.
لنـــا أن  الوزيـــر خلـــف: يحـــق  وقـــال 
نفخـــر بنجـــاح فعاليات الســـوق الذي 
اســـتمر علـــى مـــدى 14 أســـبوًعا منذ 
 ،2021 ديســـمبر   25 فـــي  انطالقتـــه 
ورغـــم الظـــروف االســـتثنائية التـــي 
مـــرت بهـــا مملكـــة البحريـــن في ظل 
الجائحـــة، إال أن الوزارة وبالتنســـيق 
مـــع الفريق الوطني الطبـــي للتصدي 
للفيروس كورونا، اعتمدتا قائمة من 
اإلجـــراءات التـــي تم التشـــديد على 
تنفيذها حرًصا على ســـالمة الجميع، 
وهـــو مـــا تكلـــل بنجاح هذه النســـخة 

من فعاليات السوق. 
وعلـــى صعيـــد متصـــل، جـــدد الوزير 
وانطالًقـــا  الـــوزارة  التـــزام  خلـــف 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  مـــن 
ســـمو  مـــن  المســـتمرة  والمتابعـــة 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
بتقديـــم كل أنواع الدعـــم للمزارعين 
جهودهـــم  ومســـاندة  البحرينييـــن 
إلدخال التقنيـــات الزراعية الحديثة 
فـــي عمليـــات اإلنتـــاج، عـــالوة علـــى 
دعمهم في تســـويق منتجاتهم، الفًتا 
إلى أن ســـوق المزارعين البحرينيين 

يعـــد منصة مهمة لتســـويق منتجات 
المزراعيـــن البحرينييـــن، مؤكـــًدا في 
هذا الصـــدد المضي قدًما في تطوير 
الســـوق دعًمـــا إلســـتراتيجية األمـــن 

الغذائي لمملكة البحرين.
ـــر الوزيـــر خلف عـــن بالغ الشـــكر  وعبَّ
القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة  للمبـــادرة 
الزراعي لدعمها المستمر الذي أسهم 
في نجاح سوق المزارعين، كما وجه 
الشـــكر لجهود المنظميـــن، معبًرا عن 
شـــكره للمزارعيـــن المشـــاركين فـــي 
علـــى  وحرصهـــم  الســـوق  فعاليـــات 
أمـــام  المحليـــة  المنتجـــات  توفيـــر 

الزوار. 
الزراعـــة  وكيـــل  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
والثـــروة البحرية: تعد هذه النســـخة 
من ســـوق المزارعين اســـتثنائية في 
ظل الظـــروف التـــي فرضتها جائحة 
فيروس كورونا، الفًتا إلى أن اللجنة 
المنظمة للسوق حرصت على تطبيق 
االشـــتراطات الصحيـــة التي وضعها 
الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيروس 

كورونا حفاًظا على سالمة الجميع.
وذكـــر أن اللجنـــة المنظمـــة حرصـــت 
اســـتطالع  علـــى  أســـبوعي  بشـــكل 
آراء شـــريحة مـــن زوار الســـوق مـــن 
لمعرفـــة  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
وجهة نظرهم بخصوص الســـوق من 
ناحية التنظيم واألسعار، مشيًرا إلى 
أن المالحظـــات واالقتراحـــات التـــي 
تلقتها اللجنة المنظمة ستكون محل 
بحـــث ومناقشـــة مـــن أجـــل تطويـــر 

النسخ المقبلة من السوق. 
رت األمين العام للمبادرة  إلى ذلك، عبَّ
الزراعـــي  القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة 
الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، 
عـــن ســـعادتها بنجـــاح هذه النســـخة 
مـــن ســـوق المزارعيـــن التـــي جاءت 
بعـــد االنقطـــاع الذي فرضتـــه جائحة 

فيروس كورونا. 
الوطنيـــة  المبـــادرة  مضـــي  وأكـــدت 
لتنمية القطاع الزراعي في شـــراكتها 
مع وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني في إقامة سوق 
المزارعيـــن ليـــؤدي دوره المهـــم فـــي 
تسويق المنتجات الزراعية المحلية، 

وليكون حافًزا للمزارع البحريني من 
أجـــل تشـــجيعه علـــى زيـــادة اإلنتاج 
مـــن  وليتمكـــن  وتنوعـــه  المحلـــي 

منافسة المنتج الزراعي المستورد.
وشـــهد األســـبوع الختامي من سوق 
إقامـــة  البحرينييـــن  المزارعيـــن 
مجموعـــة مـــن الفعاليـــات تزامًنـــا مع 

قـــرب حلـــول شـــهر رمضـــان المبارك، 
تضمنت طـــرح كميات من المنتجات 
الزراعية المحليـــة التي تدخل ضمن 
علـــى  عـــالوة  الرمضانيـــة،  المائـــدة 
مشاركة األســـر المنتجة والحرفيين، 
كمـــا شـــاركت فرقـــة متخصصـــة في 

تقديم عرض لفن دق الحب.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

سوق المزارعين نجح في تسويق المنتجات المحلية
تطوير فعاليات السوق دعًما الستراتيجية األمن الغذائي... خلف:
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“بحريننا” الحصن والقوة الخارقة التي تحفظ سالمة الوطن وأمنه
الشـــراكة المجتمعية في مملكة البحرين تســـير بفضل توجيهات ســـيدي جاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، وما 
توليه الحكومة الموقرة برئاســـة سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه، بعزيمة 
وصالبـــة وتصميـــم ال حدود لـــه، ولعل ما يزيدنـــا فخرا اإلرادة الشـــعبية والعمل 
المســـتمر الدائـــب من قبل المواطن فـــي اتجاه تأكيد الوحـــدة الوطنية ومتابعة 

مسيرة الخير بقيادة سيدي جاللة الملك المفدى.
الكلمة التي ألقاها معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
خليفة بمناســـبة االحتفال بيوم الشـــراكة المجتمعية واالنتمـــاء الوطني، عبرت 
عن المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية، والتجسيد العملي لهذا المبدأ على 

أوسع نطاق، فنحن نشق طريقنا إلى األمام لتحقيق أهداف الوطن.
يقول معاليه “إن بناء مستقبلنا الوطني، مرهون بمدى تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا 
وهويتنـــا، وإن مـــا يدفعنـــي للحديـــث فـــي هـــذا الموضوع، هـــو مـــا واجهناه من 
تحديات أمنية، اســـتهدفت تماســـكنا المجتمعي، األمر الذي يفرض علينا العمل 
على تحويل هذه المبادرات إلى واقع ملموس، يعزز سالمة الوطن وأمنه.. لتكن 

هويتنا الوطنية، ليست مجرد شعار، بل انتماء وعطاء”.
يجـــب أن تكـــون هويتنـــا الوطنيـــة بأصالتهـــا وعمـــق جذورها ســـدا منيعـــا أمام 
الصعـــاب، وقـــد أثبت أهـــل البحرين أن ما من واجب طلب منهـــم، إال وقاموا به، 
ومـــا من تضحية نوشـــدوا بهـــا إال وبذلوهـــا، والخطـــة الوطنية لتعزيـــز االنتماء 
الوطنـــي وترســـيخ قيم المواطنـــة “بحريننا” تفاعلت في نفوســـنا وقلوبنا، وهي 
بمثابـــة الحصن والقـــوة الخارقة التي تحفـــظ أمننا واســـتقرارنا بجميع المعاني 

وبكل المقومات.
والشـــك أننا علـــى وعي بالتطور الســـريع والواضح في وســـائل االتصال نتيجة 
التقـــدم العلمـــي الذي أدى إلى تغيير الكثير من المعانـــي، وبدا العالم وكأنه قرية 
صغيـــرة، وهنا تطرق معالـــي الوزير في كلمته إلى نقطة غاية في األهمية تتيح 
لنـــا أرفـــع المنازل فـــي هذا الركـــب. يقول معاليـــه “إن عصر الفضـــاء اإللكتروني 
وتكنولوجيا المعلومات، يتيح لنا فرصة عصرية لنشر ثقافتنا وتقاليدنا وتعزيز 
هويتنـــا الوطنيـــة عالميا، وذلك من خالل حضورنا في فضاء العالم االفتراضي. 
وإن حدودنـــا اإللكترونيـــة فـــي هـــذا األفق، يحددها حجم مشـــاركتنا ونشـــاطنا 

اإللكتروني الوطني، من أجل حماية الهوية البحرينية في العالم االفتراضي”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

متى يعود النواب لبيوتهم؟ 
 كثيـــرون ينتظـــرون بلهفة انتهـــاء عمر المجلس التشـــريعي، وعودة 
كل نائب لبيته، فالمجلس وبســـبب بعض النواب “الشـــو” و”الصراخ” 
بات مضجرا ومستفزًا بشكل ال يصدق، وهذا حديث الناس ورأيهم، 

والنواب أول من يعرف ذلك.
وال يختلف حال البرلمان - بشهوره األخيرة تحديدًا - عن البرلمانات 
السابقة، حيث تكثر بهذه الفترة وبحماس األسئلة البرلمانية الخاصة 
بالدوائر االنتخابية، من إسكان، وخدمات، وبلديات، وأشغال.. فأين 

كان هذا االهتمام طوال الثالث سنوات الفائتة؟
ولذات النوايا، يلجأ بعض السادة النواب، للضغط بشدة على وزراء 
الخدمات، وبأداء ال يخلو من الدراما المكشـــوفة، والمفهومة، حتى 
ألبســـط صبي في الشـــارع، ظنًا أنها ستكون “النهاية المسك وبياض 

الوجه”، إلعادة الترشح مجددًا.
رفع الصوت، والحدة المبالغة في الطرح، وتكرار اسم الوزير بشكل 
فـــج، وتجاهل ردود وزير المجلســـين، واســـتخدام التشـــبيهات غير 
الالئقة، وعدم تقدير فارق السن “بين النائب والوزير”، كلها مؤشرات 
تقول ببساطة إن طرح هذا النائب غير صحيح، وال يقرب الحقيقة، 

وال بشعرة.
إن النظـــر وبأولويـــة الحتياجات الدوائر، وطلبـــات الناس، وملفاتهم 
المعيشـــية، والتصويت وفقًا لإلرادة الشـــعبية، ووأد التجاوزات، هو 
ما يطمح إليه المواطن في كل قرية ومدينة بحرينية، فما الشـــوط 
الذي قطعه نواب “الصراخ” بهذا الشأن؟ وأين أوصلوا الناس بأدائهم 

اليوم؟
كمـــا أن بعـــض المواقـــف االنفعاليـــة لبعضهـــم وبـــأداء جيـــد أمـــام 
الكاميرات، تتغير بقدرة قادر حين “يتكودون” عند منضدة الوزراء، 
أو حين يلتقونهم بممرات المجلس، وتلك حقيقة مؤسفة، ومؤلمة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

االبتكار في اإلعالم
ال نســـتطيع حاليـــا مقاومة أي من االبتـــكارات الجديدة في أي 
مجـــال من المجـــاالت، ذلك أن االبتكار ســـمة التغيير دوما في 
العصـــور، والشـــاهد في األمـــر أن من يقاومون االبتـــكار إما أن 
يغيـــروا آراءهم بعد فترة زمنيـــة أو أنهم يندثرون أمام موجة 
االبتـــكار، لذلك أنا مقتنعة تماما بدراســـة هذا العلم، وأراه نقلة 
نوعيـــة أضيفت إلـــى تاريخي المهني في مجـــال اإلعالم، وهو 
خطـــوة إلـــى األمـــام ال أكثـــر، وأســـتغرب ممـــن يـــروج أن هناك 
انفصـــاال بين هـــذا العلم والعلوم األخرى، لكننـــي ال ألومه كونه 
يـــرى األمور مـــن منظور ضيق جدا أو اســـتنادا إلـــى معلومات 
قديمـــة درســـها ورفـــض أن يطورهـــا رغـــم تطـــور التكنولوجيا 

والزمان والمكان واألدوات.
والحقيقـــة أنه يمكن الربط بين مجال االبتكار وأي مجال آخر 
من مجاالت الحياة، فال يقف االبتكار عند باب علم من العلوم 
دون اآلخـــر، بـــل إنه يفتح هذا الباب ويشـــبك مع كل ما مضى 
مـــن معلومـــات حتى يقـــدم نظريـــات جديـــدة وأدوات بحثية 

جديدة وكل ما فيه من إمكانيات لتقديم كل ما هو جديد.
وأعود وأكرر ان ربط العلوم ببعضها ســـمة العلماء والمفكرين، 
فالتخصصية المستحدثة في القرن الحالي جاءت نتاج وفرة 
الدارســـين وارتفـــاع أعدادهـــم إال أن العلماء فـــي قديم الزمان 
وأذكـــر هنـــا علمـــاء المســـلمين وغيـــر المســـلمين كابـــن ســـيناء 
ومايـــكل أنجلـــو والفراهيدي وابن الهيثـــم والكثير دمجوا بين 

عدد من العلوم وأبدعوا وابتكروا في العديد منها.
ومازلت أصرح لكل من حولي بأنني باحثة حرة في بحر العلوم، 
وسأعمل جاهدة على ربط ما توصلت إليه من معلومات بباب 
جديد غير متوقع في القريب العاجل إن أعطاني هللا من العمر 
مـــا يكفـــي لذلك، فـــال العلوم تنضب وال تســـتقر عنـــد كم معين 
من المعرفة بل نحن أدوات بحثية الكتشاف ما هو جديد وما 
يمكن تطويره من خالل ما قمنا بدراســـته في ســـنوات حياتنا 

بإذن هللا تعالى.

سمر األبيوكي

متى تكْن حياُتنا جيدة، تكْن أكثَر سهولًة وفاعلية واستحقاقا، وال يكفي بها 
أن تكون كذلك فحسب، بل أن تمتاز بالجودة التي ُتعزُز مكانة الفرد واألسرة 
وتقـــود لإلنتـــاج والتطوير والنمـــاء للمجتمعـــات والدول. إنَّ تحســـيَن جودِة 
الحيـــاة ال يقتصـــُر على جانـــب دون آخر، وهـــو ال يعني التنميـــة االقتصاديَة 
وحدهـــا، بل يتعداه للتنمية االجتماعية والذاتية لألفراد والبيئة التي ُتحيط 
بهم، فهل ان االرتفاع بمستوى الجودة للحياة ممكٌن أم أنه ضرٌب من الخيال 
مع كل االضطراباِت السياســـية واالقتصادية التـــي يعاني منها العالُم، والتي 

تنعكُس بشكٍل مظلٍم على حياِة الفرد واألسرة في كل أنحاِء الكوكب؟
ليـــس صحيحًا أن نرفـــَع من جودة الحياة ألمٍة في المجال الثقافي والعلمي، 
فـــي حين تعانـــي هذه األمُة من الجـــوع والعوز، إنَّ الدوَل التي تســـتثمر في 
اإلنسان ال تستأثُر بمواردها المالية وتشح على شعوبها، ثقة منها بأن اكتفاَء 
الفرِد واألســـرة ماليًا ُيفرُز حالة مـــن الرضا واألمن االقتصادي الذي يقوُد بهم 

لإلبداع والتطوير واإلعماِر لألوطاِن واألمم.
متـــى مـــا بـــاَت الفرُد ونامت األســـُر آمنة على ُخبزهـــا، تولدت رغبُتهـــا الُملِّحة 
لنهل العلم والمعرفِة لمسايرة العصر وتحقيِق الجودة المعرفية التي تضمنها 

الـــدوُل المتحضـــرة لشـــعوبها، فتجعل من التعليـــم إلزامًا، ال خيـــاَر فيه، يمتاُز 
بالتطوير والحداثة، ويتماشى مع الُرؤى العامِة لتلك الدول مع ضمان جودة 

التعليم ومخرجاته.
جـــودُة الحيـــاة تشـــمُل أيضا صحَة الفرد واألســـرة النفســـية والجســـدية، وال 
يتأتـــى ذلـــك إال باتباعهـــم برامـــَج صحية وأنظمـــة غذائية تضمـــن لهم جودة 
الحيـــاة الصحية والفســـيولوجية، وال تـــأُل الدولُة ُجهدًا فـــي تقديم خدماتها 
الصحيـــِة األولية والرعاية النفســـية وبـــثِّ البرامج والموضوعـــات المختلفة 
لالرتقـــاء بجـــودِة الخدمـــات الصحية تحت إشـــراف جهات مختصٍة تســـعى 
لضمـــاِن الجودة في المجال الطبي والصحة العامة. جودُة الحياة هي عمليٌة 
مركبـــة ومتكاملة تتضمن توافَر كافِة االحتياجات، واإلمكانات المادية للفرد 
أو األســـرة، مـــن مأكٍل ومشـــرب وملبٍس ومســـكن، كما تشـــمُل الحاجاَت غيِر 
المادية، اجتماعيًة ونفســـية، كالتعليم والعالج والنقـــل والمواصالت والبيئِة 
النظيفـــة الخاليِة من التلـــوث، والعالقات الوثيقة بين األفـــراد والمجتمعات. 
ال شـــك أن هذه الحاجات ليســـت اســـتاتيكية أو ثابتة، إنما هي ذات طبيعة 

ديناميكية متطورة بتطوِر المجتمعات وتقُدمها.

هدى حرم

جودُة الحياة

كان هـــذا عنـــوان النـــدوة التفاعلية التـــي أقامها مركـــز اإلمارات للدراســـات 
والبحوث االســـتراتيجية، وشـــارك فيها الدكتور الشيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والطاقة 

“دراسات”.
وقـــد جـــاءت هذه الندوة في توقيت مهم وحســـاس بالنســـبة لدول الخليج 
العربـــي ومـــا تواجهـــه مـــن محـــاوالت للعبـــث بأمنهـــا واســـتقرارها مـــن قبل 
الجماعات والمليشيات اإلرهابية الموالية إليران، تلك الجماعات التي تمثل 
خطـــرا كبيرا علـــى أمن الخليج العربـــي في هذا التوقيت الذي تنشـــغل فيه 
الواليـــات المتحدة وأوروبا في الصـــراع الدولي الكبير في أوكرانيا، وتركيز 
الواليـــات المتحـــدة على الملـــف النووي اإليرانـــي فقط وإهمالها ممارســـات 
إيـــران األخـــرى فـــي المنطقة التي تشـــكل خطرا كبيرا على أمـــن الطاقة في 

المنطقة.
وقد رأينا خالل األيام الماضية العديد من المحاوالت العبثية التي قامت بها 
تلك الجماعات واســـتهدفت من خاللها مواقع ســـعودية وإماراتية حساســـة 

وكانت بمثابة جرس إنذار واضح لنا جميعا بضرورة أن نتخذ قرارا حاســـما 
ونهائيـــا بتعزيز قدراتنا الدفاعية الذاتية في مواجهة تلك العمليات وغيرها 

في ظل هذه الحالة العالمية الجديدة القابلة للتطور لما هو أسوأ.
العالقـــات الدولية قابلة للتغير بشـــكل دراماتيكـــي، والعالقات الدولية ليس 
فيها صديق دائم وال عدو دائم، لذلك فتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية في 
لحظـــة ما ســـيكون الضامن الوحيـــد ألمننا بكل تعريفاتـــه ومكوناته، وإن ما 
نريـــده خالل المرحلة الحالية هو ما ذكره الدكتور الشـــيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة خالل كلمته التي ألقاها خالل الندوة، أي قيام دول الخليج ببذل 
جهـــود نوعية لدعم قدراتهـــا الدفاعية بهدف تعزيز إمكانياتها على مواجهة 

التهديدات األمنية ومكافحة اإلرهاب.
البـــد أن تكـــون الحالة العالميـــة الحالية أكبر دافع لنا للســـير في هذا االتجاه 
دون تأخيـــر، فالخطـــر يـــزداد يوما بعد يـــوم، والبد أن نعمل على أســـاس أن 

الخطر اإليراني ليس فقط البرنامج النووي، بل أكثر من ذلك.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

“أمن الخليج... التهديدات والتداعيات والحلول” 
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المنامة - وزارة الداخلية

التنفيـــذي  المكتـــب  مديـــر  أكـــدت 
االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة  للخطـــة 
الوطنـــي وترســـيخ قيـــم المواطنـــة 
خـــال  ســـليمان  هالـــة  “بحريننـــا” 
األمـــن  برنامـــج  فـــي  اســـتضافتها 
اإلذاعي الذي تعـــده وتقدمه اإلدارة 
األمنيـــة  لإلعـــام والثقافـــة  العامـــة 
بالتعـــاون مع إذاعـــة مملكة البحرين 
بمناســـبة  أقيـــم  الـــذي  المنتـــدى  أن 
االحتفال بيوم الشـــراكة المجتمعية 
واالنتمـــاء الوطنـــي بحضـــور وزيـــر 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بن عبـــدهللا آل خليفـــة، يأتي ليؤكد 
ما تم إنجازه خال السنوات الثاثة 
الماضيـــة مـــن بـــدء تدشـــين الخطة 
الوطنيـــة لتعزيـــز االنتمـــاء الوطنـــي 
وأيضـــًا  المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ 
احتفاًء بإنجـــازات وجهود المواطن 

البحريني.
الوطنيـــة  الخطـــة  أن  وأوضحـــت 
لتعزيـــز االنتمـــاء الوطني وترســـيخ 
مـــرت  “بحريننـــا”  المواطنـــة  قيـــم 

بالعديـــد من المحطات ومـــن أبرزها 
الدراســـات  وضـــع  علـــى  العمـــل 
والبحـــوث لدراســـة أثـــر المبـــادرات 
إلى جانب اســـتمرارية تنفيذها على 
الرغـــم من انتشـــار جائحـــة كورونا، 
حيث تم التوجه إلى تقنية االتصال 
المرئي، مشيرًة في ذات الوقت إلى 
أنه تم استعراض العديد من المحاور 
والمناقشـــات الهادفـــة فـــي المنتدى 
مـــن قبـــل الجهـــات المشـــاركة، ومن 
أبرزهـــا ضرورة تعزيـــز دور المواطن 
وترســـيخ قيم المواطنة فـــي العالم 
االفتراضي وعبر المنصات الرقمية.

عـــدد  تقديـــم  البرنامـــج  وتضمـــن 
والتوعويـــة  األمنيـــة  الفقـــرات  مـــن 
تســـليط  تـــم  حيـــث  واالجتماعيـــة، 
فـــي  “األمـــن  فقـــرة  خـــال  الضـــوء 
أســـبوع” علـــى أبـــرز الباغـــات التي 
تـــم التعامـــل معهـــا وذلك مـــن خال 
االتصـــال المباشـــر بغرفـــة العمليات 
الرئيسة وغرفة العمليات والمراقبة 

المرورية.

ترسيخ قيم المواطنة عبر المنصات الرقمية إطالق حساب خاص لخدمات اإلقامة للشركات من الخارج
“أرامكو روان” أول المستفيدين من الخدمة

أطلـــق وكيـــل وزارة الداخلية لشـــؤون 
الجنســـية والجوازات واإلقامة الشيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة حساًبا 
الموجـــودة  الكبـــرى  للشـــركات  خاًصـــا 
خـــارج مملكـــة البحريـــن، التـــي يعمـــل 
بهـــا ما يفوق 50 موظًفـــا من المقيمين 
فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث ســـيوفر 
هـــذا الحســـاب إمـــكان تقديـــم طلبـــات 
اإلقامة وااللتحاق في مملكة البحرين 
الخاصـــة  واألنظمـــة  الشـــروط  وفـــق 
بهـــذه الخدمـــة، وذلك عـــن طريق منح 
مدير إدارة الموارد البشـــرية بالشـــركة 
صاحية طلب إصدار وتجديد اإلقامة 
الشـــخصي،  للحضـــور  الحاجـــة  دون 
وتأتي هذه الخطة لتسهيل اإلجراءات 
واســـتقطاب الشـــركات العالمية لتكون 
إلقامـــة  األولـــى  الوجهـــة  البحريـــن 

موظفينها.
وكان وكيـــل وزارة الداخليـــة لشـــؤون 
قـــد  واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
اســـتقبل نائـــب الرئيـــس وممثليـــن عن 
شـــركة أرامكـــو روان للحفـــر باعتبارها 

أولى الشـــركات المســـتفيدة من خدمة 
منح اإلقامة لموظفي الشركات الكبرى 
مـــن خـــارج مملكة البحريـــن وعوائلهم، 
حيث تم استعراض التسهيات المؤمل 
واســـتقرار  إقامـــة  لتســـهيل  تقديمهـــا 

العائات في مملكة البحرين.
ويأتـــي ذلك تنفيـــًذا للمبادرات األربع 

بموافقـــة  حظـــت  التـــي  والعشـــرين 
كريمـــة من مجلـــس الـــوزراء، والتي 
تأتي ضمن خطة التعافي االقتصادي 
وخطة شـــؤون الجنسية والجوازات 
مـــن  المســـتفيدين  إلـــى  واإلقامـــة 
خدماتها وتلبية متطلباتهم، وتسهيل 

إجراءات إنجاز معاماتهم.

أن  إلـــى  الجنســـية  شـــؤون  وتلفـــت 
التقديم لهذه الخدمة يتم عن طريق 
تقديـــم الطلـــب وإرفاق المســـتندات 
الموقـــع  علـــى  المذكـــورة  المطلوبـــة 
رابـــط تقديـــم  مـــن خـــال  الرســـمي 
https://www.npra.( الخدمـــات 

.)gov.bh
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STAR PAK TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
, suitably qualified applicants can contact
 17006170  or  STARPAK.BH@GMAIL.COM

Fish Line Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17200080  or  HUSSAINAMIR.BH@GMAIL.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

Hani star contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36155128  or  HANISTARBH@GMAIL.COM

AL EMAD GENERAL  TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
, suitably qualified applicants can contact
 36924415  or  NAHABIB84@GMAIL.COM

Fish Line Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17200080  or  HUSSAINAMIR.BH@GMAIL.COM

CRAZY FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 35672200  or  HUSSAINNASSER939@GMAIL.COM

Gordhandas Chatrabhuj W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17778813  or  GORDHANDAS.C@GMAIL.COM

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM

FAHAD ABDULRAHMAN FAHAD ALFAHID ( NAHASH / 10607 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39533772  or  FAHAD.1556@GMAIL.COM

ALMAN IMPORT AND EXPORT FOODSTUFFS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33309881  or  ALMAN.MANNA@YAHOO.COM

Efficient Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39444895  or  kf39444@gmail.com

CAFETERIA WARDAT ALBADER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33952100  or  AHMEDAWOOD64@GMAIL.COM

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33224783  or  OMANCOM.BH@GMAIL.COM

NEW WAY AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39566945  or  SA303@HOTMAIL.COM

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM

SAJID ALI GRAPHIC DESIGN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34246721  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM

ALSEEF  GATE  GOLDEN  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17600003  or  saiftowekcon@gmail.com

MUSTAFA Traditional Baker - bahraini partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 37791135  or  ALAMAL.POOLS@GMAIL.COM

Egyptian Jellabiyati 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 32000083  or  HANDIALQATTAN@GMAIL.COM

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

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36020030  or  SAGABURGER@GMAIL.COM

AL BANNAY HEART CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST(CLINIC) 
, suitably qualified applicants can contact

 39669406  or  ABDULLARAHED@YAHOO.COM

BEST TIME DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33000205  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM

FAVORITE RESTAU RENT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39887345  or  FLAVOUROFINDIA151@GMAIL.COM

DEVELOPMENT BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 389690470  or  JABEREBRHIM1@GMAIL.COM

TETRIS WELDING & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 66663661  or  KHUNJI90@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

DEVELOPMENT BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 389690470  or  JABEREBRHIM1@GMAIL.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

FAVORITE RESTAU RENT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 39887345  or  FLAVOUROFINDIA151@GMAIL.COM

DEVELOPMENT BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 389690470  or  JABEREBRHIM1@GMAIL.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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34551553  or  UNIIIKHAN958@GMAIL.COM

FRISCA RESTAURANT & CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES) 
, suitably qualified applicants can contact

 38001020  or  EHAB_FAWZI@HOTMAIL.COM

ABUHABIB CONTRACTING AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34168698  or  HABIB.AZAM554@GMAIL.COM

TURKISH SCISSORS GENT SALON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact
 17471020  or  Sedat_kuzen@hotmail.com

Maham restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39637271  or  ILAHORI@YAHOO.COM

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM

SALEH ALSAIARI FOR ONLINE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
, suitably qualified applicants can contact

 35358404  or  SM-711@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39767786  or  NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM

MULTANI Repair of Machinery  co Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 32152424  or  SHERZAMAN43@GMAIL.COM

DAN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM

BOSS SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
, suitably qualified applicants can contact
 66661666  or  M.66661666@GMAIL.COM

SUN & SAND SPORTS W L L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17566446  or  aljawad75@hotmail.com

Danat Dareen 2 Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39616667  or  FADHELZAYER@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  SHOVEL OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH

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

U M T TRADING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39864943  or  THOWFEEK58@HOTMAIL.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

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH

ALSULTAN GATE ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 39383843  or  AHMEDS4U@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

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

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36182987  or  MEHRANKHAN213@YAHOO.COM

NEJOUD RESTAURANT MANAGEMENT COMPANY-FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
, suitably qualified applicants can contact

 66366711 

 AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

KANYON CAR RENTAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 36666247  or  AKHALAF8808@GMAIL.COM

DAY AND NIGHT MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17774645  or  IMAAD_KK@YAHOO.COM

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

WADI ALMULUK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 37772288  or  MHS87080@GMAIL.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

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH

YAQOOB MOHAMMED ABDULRAHMAN NEZAR ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36669484  or  ANWARMANDI@GMAIL.COM

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17211800  or  jobs@asb.bh

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.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

MURTADHA ALI ABDULLA A.H(MANBAA ALKHAIR-5197) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36715131  or  abozhoor1@gmail.com

KWANGO CONSTRRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17550502  or  ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
, suitably qualified applicants can contact
 17140090  or  SHIKKULAL@GMAIL.COM

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17211800  or  jobs@asb.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

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

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH

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

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

ALNOOR SERVICES FOR SHIPING CO. - Simple Commandite 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact
 17675456  or  ALNOOR.02@hotmail.com

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17830707  or  TAWFIQ@MEBA.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

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

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

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

RASHED S. R. HASAN ALMOHANADI(KHAIR SANAD-14076) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 66344111  or  Bu--asanad@hotmail.com

MY BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39614800  or  TALAL.ALMADANI@GMAIL.COM

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

  ACCOUNTING ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM

ALALAM AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17611178  or  ali5_sent@yahoo.com

JANEB ALTOOR Clearance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36354449  or  JANEBALTOORCLEARANCE@GMAIL.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  ACCOUNTS@ALDOSERI.COM

BAHRAINI VIETNAMESE TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33140140  or  SALMANALFADHEL@GMAIL.COM

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR DATABASE ADMINISTRATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM

COPY LAND PHOTO COPY & STATIONARY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  BUTALAL@YAHOO.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  ACCOUNTS@ALDOSERI.COM

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM

BABYLON TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 39638660  or  TALEBALNAGLAT@GMAIL.COM

EIFFEL TOWER ONE FOR FURNITURE APATRMENTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17291444  or  EIFFELTOWERMGMT@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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

HEALTHY SPOT Restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33766002  or  SUHAIBALNAJEM@HOTMAIL.COM

CASTLE TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39545755  or  CaStel.co@hotmail.com

SABSAB CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 38036055  or  NASSRY123@GMAIL.COM

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

KARAM RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(DINING HALL) 
, suitably qualified applicants can contact

 13644499  or  INFO@KARAMBH.COM

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

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

EMIRGAN SUTIS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 17178505  or  M.BARHAM@ARMADAGROUPCO.COM

AL MASTOORA ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39842912  or  alii_4000@hotmail.com

RELIANCE FOR FURNITURE CURTAINS AND UPHOLSTERY Co.W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM

DEALSAVER GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39667366  or  HASAN.ALDEEBEL@GMAIL.COM

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

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM

OKKO LOUNGE RESTURANT AND CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39676777  or  OKKOLOUNGEBAH@GMAIL.COM

ABRAJ  RAJ TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MECHANICAL HELPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM

Alwasat plus for Stationery and general trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
, suitably qualified applicants can contact

 39122259  or  ALWANI007@HOTMAIL.COM

ORANGE VMSD FOR MANUFACTURING OF PLASTICS PRODUCTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSTALLER(NOTICE BOARD) 
, suitably qualified applicants can contact
 77737774  or  SUBIN@ORANGEMEDIA.ME

AL BAYYNAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 39471271  or  ALBAYYNAT@HOTMAIL.COM

ALIREZA & SONS GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
, suitably qualified applicants can contact
 17535375  or  ISAASAS@HOTMAIL.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM

LULU STAR CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17422260  or  LULUSTARCLEANING@GMAIL.COM

MY BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 39614800  or  TALAL.ALMADANI@GMAIL.COM

ARAD FOR CHARITY SOCIETY 
has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS CLERK 
, suitably qualified applicants can contact

 17702090  or  ARAD4CHARITY@GMAIL.COM

SAFEENA STAR TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 33383389  or  ABBASU2000@GMAIL.COM

QASR AL FERDOUS FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33307597  or  ALKHALAF8808@GMAIL.COM

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH

TAKVEER AL HIDD LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  NEON.STAR@REDIFFMAIL.COM

DEALSAVER GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39667366  or  HASAN.ALDEEBEL@GMAIL.COM

S.MAJEED S.MOHAMMED ALMAJED 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17534436  or  ashrafkhalilmohammed@gmail.com

UNITED PAPER INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17732626  or  BRNPACK@BATELCO.COM.BH

GEORGIA UNIFORMS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17294445  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM

RAJ LANDSCAPING 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
, suitably qualified applicants can contact

 17252786  or  INFO@RAJLANDSCAPING.COM

JOOD AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33229949  or  nasser7514@gmail.com

Viola salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
, suitably qualified applicants can contact

 34333056  or  ZAHRAVIOLA0@GMAIL.COM

ALWADAEI GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact
 33973838  or  ALWEDAIE85@GMAIL.COM
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OPU W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact
 17813129  or  DEVMOHANTY@DEVMOHANTY.COM

MOHAMED ALI MOHAMED ALNOAIMI / RIAD1 - 7717 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39141414  or  MDALPHA33@YAHOO.COM

MIDDLE EAST FOUNDATIONS - BAHRAIN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact
 17210471  or  BILL@MEFBAHRAIN.COM

S K G Publicity and Advertising Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact
 17250704  or  SKGBAHRAIN@GMAIL.COM

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact
 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM

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

  WIRING ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

OKKO LOUNGE RESTURANT AND CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39676777  or  OKKOLOUNGEBAH@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39767786  or  NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh

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

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  ceo@SSS.bh

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

AL BAQIE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33299991  or  HUSSAIN@ENERGYCENTRALCO.COM

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh

ALHALWACHI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39873736  or  HASAN0IS@GMAIL.COM

CITY TRAVEL  FOR TRAVEL AND TOURISM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17644899  or  ABC51854@GMAIL.COM

BAB AL SALAM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39267005  or  JAFFARYAH@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

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

SINTAYEW BLUS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33288868  or  AIMANBOOS@GMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17813129  or  DEVMOHANTY@DEVMOHANTY.COM

MOMOS FOOD OF THE HIMALAYAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33325556  or  MOMOSFOTH@GMAIL.COM

ASHRAF BICYCLES STORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33251733  or  ISMAEEL10@ICLOUD.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17813129  or  DEVMOHANTY@DEVMOHANTY.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com

Niyas House of Luxury Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17215863  or  NIYASHOUSEOFLUXURY@GMAIL.COM

ALMARJAN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER ( GARAGE ) 
, suitably qualified applicants can contact
 36678787  or  B.alabdulla@hotmail.com

KHABAZ BUNAIRI BAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33869820  or  HA420145@GMAIL.COM

ALJALBOOT FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17813129  or  DEVMOHANTY@DEVMOHANTY.COM

KNOOZ LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
, suitably qualified applicants can contact

 17644383  or  KONOOZBEAUTYLOUNGE@GMAIL.COM

BREAD TOWN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17744777  or  EYATEEM@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34692083  or  BABAR327@GMAIL.COM

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

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

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

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM

KHADEEJA LAND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38445266  or  SAYSADIQ90@HOTMAIL.COM

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

Rendezvous 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  karima@cineco.net

COIL TECH 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17725700  or  RPRADEEP@COIL-TECH.COM

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

  ACCOUNTING ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

AL QALLAF PEST CONTROL AND CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PEST CONTROL WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17643606  or  AL_QALLAF_PEST_CONTROL@HOTMAIL.COM

SUPER LAUNDRY AND DRY CLEANING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17274427  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

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

DWAWEEN TRADING CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39439388  or  AMALW34@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM

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

HRS HILIFE REAL ESTATE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33052786  or  HAFEEZSHAIKH091@GMAIL.COM

BLACK HORSE FOR PRINTING & ADVERTISING DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36557277  or  KHALIDMANOA@YAHOO.COM

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
, suitably qualified applicants can contact
 17620820  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact
 17253177  or  alitahery@hotmail.com

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com

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

  FITTER/ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@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

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact
 17253177  or  alitahery@hotmail.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

WIPE DUST CLEANING & MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33418254  or  GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@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

TEBA Egyptian Bahraini Arabia w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36500089

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

ENTAS Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact

 36641841  or  info@berkeglobal.net

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 66362228  or  jeevangeorge.bh@gmail.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH

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

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.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

Professional Way Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17822161  or  INFO@PWCBH.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

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

NOOR ALWLAYA RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39202078  or  NOOR.ABDULLA2018@GMAIL.COM

MY COMPUTER GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 66395990  or  MYCOMPUTERBH@GMAIL.COM

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

, suitably qualified applicants can contact
 39614987  or  DALAL.ANNAN@GMAIL.COM

Professional Way Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17822161  or  INFO@PWCBH.COM

SAHEL ALREEF RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33116822  or  JAMEELRADHI@GMAIL.COM

World Development Management Consultancy 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 36407887  or  ABDULLAH_ALRASHID_89@HOTMAIL.COM

SCOPE PHOTO& ARTISTIC PRODUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 39468836  or  SCOPE_MAMDOOH@HOTMAIL.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

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17275545  or  admin@alezzco.com

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

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17714609  or  info@NASIRCONST.COM

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

MUSTAFA QAED GARAGE FOR CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36337000  or  mqgarage@gmail.com

JAFFAR AND GHANI SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 36130533  or  USMANBH00@GMAIL.COM

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

SUPER LAUNDRY AND DRY CLEANING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17274427  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM

AL NISSA BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 38795151  or  IZZANNIS456@GMAIL.COM

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

  DRAFTSMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co

KENTUCKY FRIED CHICKEN 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com

CAFE LA REINE. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 17600114  or  SADEQ.HASAN@GNJ-GROUP.COM

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

AL FAROOJ FOOD STUFFS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39460637  or  KHAIREYA.ALZAYANI@BBKONLINE.COM

PLANNING CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 36555228  or  anish6722@gmail.com

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
, suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

F B F CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  ZULFIQARALIBH9@GMAIL.COM

BURJ JAMILA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34008588  or  JAMILAAA3@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 38406711  or  SAMKV@MACBH.COM

F B F CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  ZULFIQARALIBH9@GMAIL.COM

Aayan repair of Machinery Workshop W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 38002132  or  AAYAN.COOLAC@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36253266  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM

Do Pic Market W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37375004  or  PADUPPILMUNEER@GMAIL.COM

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

Super line garage Est 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 66640302  or  ALAA.ENGINEER11@GMAIL.COM

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co

Island Technology Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17456532  or  RAJANSHARMA@ARABINTL.COM

BAWAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17290170  or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM

Hawar Auto Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17740120  or  hawarauto@gmail.com

ALTOBLANI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33150053  or  alialtublani@gmail.com

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

HANI COMMERCIAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
, suitably qualified applicants can contact

 17620600  or  info@hanibh.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.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

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

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

QOLABA SERVICES & DOCUMENTS CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17612011  or  QOLABASERVICES@GMAIL.COM

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17324028  or  tangienceconstruction@gmail.com

ABUASIM CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

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

BAB AL BURJ SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36345062  or  BALJINDERGULF1981@GMAIL.COM

TANZEEL GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
, suitably qualified applicants can contact

 36815455  or  NAEEM.BAJWA1@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com

MANAMA THUNDER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35051094  or  SOHAILYOUNIS2@GMAIL.COM

ALDUR AUTO ELECTRICAL AND TIRES REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 17243596  or  vkbah123@gmail.com

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
, suitably qualified applicants can contact

 39606407  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM

BYBLOS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

, suitably qualified applicants can contact
 35086070  or  limrabul@gmail.com

ALKHOOR FRUIT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36670066  or  INFO@ALKHOORFRUIT.COM

HAVANA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17700628  or  MOHD2008@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36633480 

 essatowers@gmail.comDELTA STAINLESS STEEL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17874544  or  delta_alum@yahoo.com

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 38800485  or  INFO@VERMINATORBH.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

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

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

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

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

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.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

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

  STEEL CHIPPER 
, suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com

JANEB ALTOOR GENERAL CLEANING OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36354449  or  JANEBALTOORCLEARANCE@GMAIL.COM

NERSES DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 33233559  or  MOHMAWALI@GMAIL.COM

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM

Fish Line Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17200080  or  HUSSAINAMIR.BH@GMAIL.COM

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
, suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM

TEN SQUARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM

BATOOT PASTRIES & BROASTED & JUICES 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

, suitably qualified applicants can contact
 39770170  or  TASNEEM1551992@HOTMAIL.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

Zaraei restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39810007  or  ZARAEI.AN@GMAIL.COM
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أصيـــب العشـــرات مـــن المواطنين 
الســـبت،  أمـــس  الفلســـطينيين، 
بحـــاالت اختناق، خـــال تصديهم 
بلـــدة  علـــى  مســـتوطنين  لهجـــوم 
عصيـــرة القبلية، جنـــوب ُمحافظة 
الضفـــة  بشـــمال  الواقعـــة  نابلـــس 
الغربية.وقـــال ســـكان مـــن البلـــدة 
إن الُمســـتوطنين هاجموا منازلهم 
انـــدالع  أدى  مـــا  لهـــم  وتصـــدوا 
مواجهات مع القوات االسرائيلية، 
أصيب خالهـــا العشـــرات بحاالت 
قـــوات  اختناق.واحتجـــزت 
االســـرائيلية رئيس مجلس القرية 

حافظ صالح قبل أن تخلي سبيله.
مـــن ناحية أخـــرى، اعتـــدت قوات 
إسرائيلية  على عدد من المواطنين 
في منطقـــة باب الســـاهرة بمدينة 
القدس ، واعتقلت طفا وشابين.

وقـــال شـــهود عيـــان إن الشـــرطة 
والخيالـــة  الراجلـــة  االســـرائيلية 
هاجمت مجموعة من المقدسيين 
واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات 
في منطقة باب الســـاهرة، قبل أن 
تعتقـــل طفا وشـــابين، لـــم تعرف 

هويتهما بعد.

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء هجوم مستوطنين

قالــت وزيــرة الخزانــة األميركيــة جانيــت يليــن إن فرض عقوبــات على 
الصين “ليس ضروريا أو مناسبا في هذه المرحلة”، فيما تأمل واشنطن 
أال يدعــم العمــاق اآلســيوي الجهــد الحربي الروســي.وصرحت الوزيرة 
فــي مقابلــة مــع قنــاة “ســي إن بــي ســي” األميركيــة “ال أعتقــد أن ذلــك 
ضــروري أو مناســب فــي هــذه المرحلة”.وأشــارت يليــن إلــى النقاشــات 
التي أجراها كبار مســؤولي اإلدارة مع الصين “للتأكد من أنهم يفهمون 

موقفنا”.

وقـــال الرئيـــس جـــو بايـــدن نفســـه 
الخميس إن لديه “آماالً كبيرة” في 

أال تساعد بكين موسكو.
وأضافت وزيرة الخزانة األميركية 
“ســـنكون قلقيـــن للغايـــة إذا زودوا 
روســـيا باألســـلحة، أو إذا حاولـــوا 

االلتفـــاف على العقوبات التي 
النظـــام  ضـــد  فرضناهـــا 

الروســـي  المالـــي 
المركـــزي”. والبنـــك 

وتابعـــت جانيت يلين 

“ال نتوقـــع حـــدوث ذلـــك فـــي هذه 
المرحلـــة. ونريـــد حقـــا التأكـــد مـــن 
فهمهـــم لهـــذا الوضـــع المعقـــد الذي 

يواجهونه”.
بالعودة إلى التداعيات االقتصادية 
حـــذرت  أوكرانيـــا،  فـــي  للحـــرب 
المســـؤولة أيضا من أن تصاعد 
األسعار في محطات الوقود 
يمكـــن أن يســـتمر، وقالت 
أن  الممكـــن  “مـــن  إنـــه 

ترتفع أكثر”.

واشنطن: فرض عقوبات على الصين “ليس ضروريا” اآلن

أكـــد وزيـــر الدفـــاع التركـــي 
أن  أمـــس  أكار  خلوصـــي 
عطلـــت  التركيـــة  البحريـــة 
وصـــل  يكـــون  قـــد  لغمـــًا 
مـــن أوكرانيـــا إلـــى مضيـــق 

البوسفور التركي.
وقال أكار “إنه لغم قديم الطراز. نقلته وحدة العمليات الخاصة إلى مكان 
آمـــن وعّطلته”.وأضاف الوزير أن أنقرة تحدثت مع الســـلطات األوكرانية 
والروســـية وتواصل “التنسيق معها في هذا الموضوع”.وأكد أنه “ال عائق 

حاليًا أمام حركة الماحة البحرية”.
وأفـــادت قنـــاة “إن تي فـــي” التركية الخاصة بأّن صيادًا شـــاهد اللغم على 
بعد كيلومترين من سواحل “روميليفينيري” في شمال اسطنبول، وأخطر 
الســـلطات صبـــاح أمس.وقالـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة علـــى تويتـــر إن 

“وحدات العمليات الخاصة التابعة للبحرية التركية ُأرسلت إلى المكان”.
وذكـــرت وســـائل إعـــام تركية أنه تـــم إبعاد القـــوارب الراســـية في مكان 

قريب وإغاق مضيق البوسفور موقتًا أمام حركة المرور البحري.
وأفـــادت “إن تي في” بـــأن اللغم يحوي 30 كلغ من المتفجرات وهو قديم 

روسي الصنع.

البحرية التركية تعّطل لغما عند مضيق البوسفور

فشـــل البرلمـــان العراقي، أمس ، 
في انتخـــاب رئيس الجمهورية، 
ينتمـــون  نـــواب  مقاطعـــة  بعـــد 
لكتل سياسية مختلفة، للجلسة 
بـــأن  علًمـــا  لذلـــك،  المخصصـــة 
الجمهوريـــة  رئيـــس  انتخـــاب 

يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائبا.وقال بيان صادر عن الدائرة 
اإلعامية للبرلمان، إن جلسة اعتيادية بحضور 202 عضو من أصل 320 نائًبا.

وأضاف البيان “مجلس النواب عقد جلســـة برئاســـة محمد الحلبوســـي وحضور 
202 نـــواب، تـــم التصويت علـــى أعضاء اللجنـــة المالية، والبدء بالقـــراءة األولى 

لمشروع قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية”.
ويتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحي حزب “االتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني” برهم صالـــح، و”الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني” ريبر 

أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد قوى ضمن “اإلطار التنسيقي” .
ويلقـــى أحمـــد دعم تحالف “إنقاذ وطن” )175 مقعدا(، والمكون من قوى شـــيعية 

وسنية وكردية بارزة.
وتثار الشـــكوك بشـــأن انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، باعتبار أنها بحاجة لحضور 
ثلثـــي أعضـــاء البرلمـــان على األقل )220 نائبـــا من أصل 329(، وهـــو العدد الازم 

لمنح الثقة لرئيس الباد.

البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس الجمهورية

السودان: ارتفاع 
ضحايا االحتجاجات 

إلى 91 قتيال

أعلنت “لجنة أطباء السودان”، أمس، 
ارتفاع عدد ضحايا االحتجاجات في 
أكتوبر   25 منذ  قتيا،   91 إلى  الباد 

الماضي.
في  الحكومية(،  )غير  اللجنة  وقالت 
إبراهيم  الشهيد  روح  “ارتــقــت  بيان 
بإصابته  مــتــأثــرا  ســنــة(،   21( حجير 
العاصمة  )غربي  أمدرمان  في مدينة 
ــوم(، فـــي مــوكــب 13 يــنــايــر  ــرطـ ــخـ الـ

الماضي”.

تعزيز دفاعات أوديسا وقتال وسط ماريوبول

قصف صاروخي روسي على لفيف األوكرانية
دخلت الحرب الروســـية ضـــد أوكرانيا 
الســـبت، فيمـــا  أمـــس  الثانـــي  شـــهرها 
تســـتمر موســـكو في اســـتهداف البنية 
مقاومـــة  وســـط  لكييـــف  العســـكرية 
الغـــرب  يزيـــد  حيـــن  فـــي  أوكرانيـــة، 
مـــن الضغـــوط علـــى الرئيس الروســـي 
فاديمير بوتين إلجباره على التراجع.
وأفـــاد إعـــام أوكرانـــي، مســـاء أمس، 
بانفجـــار مســـتودع نفـــط فـــي مدينـــة 
قصـــف  جـــراء  األوكرانيـــة  لفيـــف 
صاروخي روسي. وأشارت تقارير إلى 
ســـقوط 5 جرحى من جراء القصف.و 
جـــددت الســـلطات حظـــر التجـــول في 
كييف من مســـاء الســـبت حتى صباح 
غد االثنين. أما ســـكان مدينة أوديسا، 
فقـــد عـــززوا إجراءاتهـــم الدفاعية في 

ظل توقعات بقصف روسي وشيك.
إن  ماريوبـــول،  حاكـــم  قـــال  وتزامنـــا، 
قتـــال شـــوارع يـــدور حاليًا في وســـط 
المدينـــة. ومن جهته، قال قائد القوات 
األوكرانيـــة في ماريوبـــول إن المدينة 
تحولـــت ألنقاض، وعـــدد القتلى وصل 

إلى 4000.
الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الروســـية تدميـــر مســـتودع للذخيـــرة 
جيتوميـــر  منطقـــة  فـــي  واألســـلحة 
بصواريخ “كاليبر”، كما أعلنت إســـقاط 
أوكرانيـــة، و6 مســـيرات،  3 مقاتـــات 
وتدمير 117 منشأة عسكرية أوكرانية 

خال يوم واحد.
الدفـــاع  وزارة  قالـــت  ذلـــك،  الـــى 
البريطانية إنه من المرجح أن تســـتمر 
روســـيا فـــي اســـتخدام قوتهـــا النارية 
الحضريـــة  المناطـــق  فـــي  الثقيلـــة 
بأوكرانيـــا للحد من خســـائرها “الكبيرة 
بالفعـــل”، علـــى حســـاب وقـــوع المزيد 
مـــن الضحايـــا المدنييـــن، مشـــيرة إلى 
أن روســـيا تواصل محاصـــرة عدد من 
المـــدن األوكرانية الكبـــرى بما في ذلك 

خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول.
وأضافـــت أن القوات الروســـية تحجم 
عن االنخراط في عمليات برية واسعة 
النطـــاق بالمناطق الحضريـــة، وتفضل 

االعتماد على ما وصفته باالســـتخدام 
العشـــوائي للقصف الجـــوي والمدفعي 
معنويـــات”  “لتحطيـــم  مســـعى  فـــي 

القوات األوكرانية.
 وأعطت موسكو إشارات تدل على أنها 
خّفضت سقف طموحاتها في أوكرانيا 
مركـــزة على األراضـــي التي يطالب بها 
االنفصاليـــون المدعومون من روســـيا، 
فـــي الوقت الذي واصلـــت فيه القوات 
األوكرانيـــة هجومـــًا الســـتعادة بلـــدات 

على مشارف العاصمة كييف.
رئيـــس  قـــال  التطـــورات،  آخـــر  وفـــي 
األوكرانيـــة  العســـكرية  المخابـــرات 
الجنـــرال كيريلو بودانـــوف إن الروس 
فـــي  حقيقيـــا”  “جحيمـــا  سيعيشـــون 
الجيـــش  أن  علـــى  مشـــددا  أوكرانيـــا، 
ســـيواجه  “القروســـطي”  الروســـي 
حـــرب عصابـــات مســـتمرة مـــن جانب 

األوكرانيين.
وصـــرح الجنـــرال بودانوف الـــذي كان 
يتحـــدث باللغة األوكرانيـــة من كييف، 

 The ”لألســـبوعية األميركية “ذا نيشن
Nation: “لقد ارتكبت القيادة الروسية 
الكثير مـــن األخطاء، ونحن نســـتخدم 

هذه األخطاء”.
 36 البالـــغ  الشـــاب  الجنـــرال  وأضـــاف 
عامـــا، والـــذي انضـــم إلى الجيـــش بعد 
سقوط االتحاد السوفيتي وتم تدريبه 
على أســـاليب حلف شـــمال األطلســـي: 
“الجيـــش األوكراني أظهـــر أن الجيش 
الروســـي، ثانـــي جيـــش فـــي العالم، لم 
يكن ســـوى مجرد أســـطورة. إنه يقوم 
علـــى تركيز للقوة على شـــاكلة العصور 
قتاليـــة  أســـاليب  وعلـــى  الوســـطى 

قديمة”، بحسب تعبيره.

تشريد ربع سكان أوكرانيا

العملية العســـكرية تســـببت حتى اآلن 
في تشـــريد حوالي ربع سكان أوكرانيا 
نســـمة  مليـــون   44 عددهـــم  البالـــغ 
بعيـــدا عـــن ديارهم. وفر أكثـــر من 3.7 
مليون منهم إلى الخـــارج، نصفهم إلى 

بولنـــدا التـــي زارها الرئيـــس األميركي 
جـــو بايـــدن الجمعة.وأفـــادت منظمـــة 
الصحة العالمية بشـــن 70 هجوما على 
المستشـــفيات وطواقم اإلســـعاف منذ 

بدء الحرب في أوكرانيا.

السيطرة على مدينة يقطنها 

طاقم منشأة تشرنوبيل النووية

علـــى  الروســـية  القـــوات  ســـيطرت 
أفـــراد طاقـــم  التـــي يقطنهـــا  المدينـــة 
منشأة تشـــرنوبيل النووية واحتجزت 
رئيـــس بلديتهـــا لفتـــرة وجيزة مـــا أثار 
احتجاجـــات، وفق ما أعلن مســـؤولون 

أوكرانيون أمس.
وقـــال يوري فوميشـــيف رئيـــس بلدية 
ســـافوتيتش عبر الهاتف بعد أن أعلن 
مســـؤولون فـــي العاصمـــة األوكرانيـــة 
كييف ســـابقا أنه تم اعتقاله “لقد اطلق 
ســـراحي. كل شـــيء على ما يرام بقدر 

اإلمكان تحت االحتال”.
وعلى تطبيق إنستغرام أعلنت اإلدارة 
العســـكرية لمنطقة كييـــف التي تدخل 
“قـــوات  أن  نطاقهـــا  ضمـــن  المدينـــة 
االحتال الروســـية غزت سافوتيتش 
البلدي”.والمدينة  المستشفى  واحتلت 
البالغ عدد ســـكانها نحو 25 ألف نســـمة 
والواقعـــة على بعد نحو 160 كيلومترا 
إلى الشـــمال مـــن العاصمـــة، ُبنيت بعد 
الحادث النووي الكارثي الذي وقع في 

منشأة تشرنوبيل في العام 1986.
ونّظـــم الســـكان مســـيرة حامليـــن علما 
نحـــو  وتوّجهـــوا  ضخمـــا  أوكرانيـــا 
المستشـــفى، وفق ما أفادت السلطات، 
الروســـية  القـــوات  أن  إلـــى  مشـــيرة 
أطلقت النار في الهواء وقنابل صوتية 

لتفريق الحشد.
إنســـتغرام  علـــى  الســـلطات  ونشـــرت 
األشـــخاص  عشـــرات  تظهـــر  مشـــاهد 
متحّلقين حول علـــم أوكراني يهتفون 

“المجد ألوكرانيا”.

جانب من الدمار في أوكرانيا 

الدخان يتصاعد جراء القصف الروسي 

 

بعد انتهاء مهلة تحالف دعم الشـــرعية في اليمن، أمس الســـبت، 
والتـــي أنذر فيهـــا الحوثيين بضرورة إخراج األســـلحة من مطار 
صنعاء وميناءي الصليف والحديدة، طلب من المدنيين االبتعاد 
عن محيط ميناء الصليف. وكان التحالف قد أعلن بدء ضربات 
جويـــة لمعاقـــل الحوثيين في مدينـــة الحديدة. وأفـــادت قوات 
التحالف، أمس السبت، بمقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ 

الزوارق وإطاقها بميناء الصليف.
كما كشف التحالف عن إحباط هجوم وشيك على ناقات النفط، 

حيث دمر 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز.
وقال التحالف في وقت ســـابق، إن الحوثيين استخدموا مواقع 

ذات حماية خاصة لمهاجمة منشآت النفط في السعودية.
وذكر التحالف في وقت ســـابق أنه اســـتهدف مسيرات مفخخة 
قيـــد التجهيز في مينـــاءي الحديدة والصليف، مطالبا الحوثيين 
بإخـــراج األســـلحة مـــن المناطق المحميـــة وأولها مطـــار صنعاء، 
مشـــيرا إلى أن استخدام المناطق المحمية عسكريا يسقط عنها 

الحماية.
وأكد التحالف اســـتمرار العملية العســـكرية لتحقيـــق مبدأ األمن 
الجماعـــي. وفي وقت ســـابق أمس الســـبت، أعلـــن التحالف بدء 

عملية اســـتجابة لتحييد استهداف المنشـــآت النفطية أو التأثيِر 
علـــى أمـــن الطاقـــة، وأنها مارســـت أعلـــى معايير درجـــات ضبط 
النفطيـــة، وأفـــاد  المنشـــآت  النفـــس لهجمـــات الحوثييـــن علـــى 
التحالف بأن قواته تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء 
العمليـــة العســـكرية ستســـتمر حتـــى تحقيـــق  والحديـــدة، وأن 
أهدافهـــا. وأضـــاف التحالـــف أن هدفهـــا حمايـــة مصـــادر الطاقة 
العالميـــة من الهجمـــات العدائية وضماُن ساســـل اإلمـــداد، وأن 
على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية 

بمراحلها األولى.

بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في الحديدة

التحالف يطلب من المدنيين االبتعاد عن محيط ميناء الصليف

مقاتالت التحالف 

 

توّقـــع وزيـــر خارجيـــة االتحـــاد األوروبي جوزيـــب بوريل 
خـــال مؤتمـــر فـــي الدوحة أمـــس التوصل إلـــى اتفاق مع 
إيران في شـــأن برنامجها النـــووي “خال أيام”، فيما يزور 
الممثل الدبلوماســـي لاتحاد األوروبي انريكي مورا الذي 

يتولى تنسيق المباحثات، طهران.
وقـــال بوريـــل للصحافييـــن علـــى هامـــش مؤتمـــر “منتدى 
الدوحـــة” “نحن قريبون جدا )من التوصل إلى اتفاق( لكن 
هناك بعض المســـائل العالقـــة”، مضيفا “ال اســـتطيع القول 

متى وكيف، لكّنها مسألة أيام”.
ويتولـــى االتحـــاد األوروبي دور المنّســـق فـــي المباحثات 
الهادفـــة إلحيـــاء االتفـــاق عبر عـــودة واشـــنطن اليه ورفع 
العقوبـــات التي عاودت فرضها على إيران بعد انســـحابها، 
وامتثـــال األخيـــرة مجـــددا لكامل بنوده بعـــد تراجعها عن 

الكثير منها ردا على الخطوة األميركية.
وأكـــد المعنيـــون تحقيـــق تقـــدم خـــال األســـابيع األخيرة 
يجعـــل التفاهـــم قريبا، لكنهـــم يؤكدون تبقـــي نقاط تباين 

تتطلب “قرارات سياسية” من طهران وواشنطن.
ومن المقرر أن يصل دبلوماسي االتحاد األوروبي انريكي 

مورا الذي يتولى تنســـيق مباحثات إحياء االتفاق النووي 
بيـــن إيـــران والقوى الكبرى إلـــى طهران للعمـــل على “ردم 
الفجوات” المتبقية في المفاوضات المعّلقة منذ أسبوعين.

الممثل الدبلوماسي لالتحاد األوروبي يزور طهران

بوريل يتوّقع اتفاقا نوويا مع إيران “خالل أيام”

جوزيب بوريل



الدراج علي حسن 
بطاًل لطواف ناصر 

بن حمد األول 
للهواة

عسكر: لدي ثقة مطلقة بنجاح البطولة اآلسيوية للجوجيتسو.. واستضافتنا ترجمة لتوجهات القيادة
  48 ســاعة تفصلنا عن انطالق النســخة السادســة لبطولة آســيا السادســة 
للجوجيتسو، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئــة 
العامــة للرياضة رئيس اللجنــة األولمبية البحرينية، والتي ينظمها االتحاد 
البحريني للجوجيتسو تحت إشراف االتحاد اآلسيوي للجوجيتسو، وذلك 
فــي الفتــرة -28 31 مــارس الجــاري علــى صالــة االتحــاد البحرينــي للكــرة 

الطاولة بمدينة عيسى الرياضية.

  من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامـــة للرياضة ســـعادة د. عبدالرحمن 
المطلقـــة  ثقتـــه  عـــن  عســـكر،  صـــادق 
السادســـة  االســـيوية  البطولـــة  بنجـــاح 
للجوجيتســـو التي ســـتحتضنها، مؤكدا 
أن المملكة أثبتت قدرتها على احتضان 
واســـتضافة أكبـــر الفعاليـــات الرياضية 

العالمية والدولية.
  وقـــال ســـعادة د. عبدالرحمـــن صـــادق 
عســـكر: “لـــدي ثقـــة مطلقـــة فـــي أبنـــاء 
البحريـــن فـــي مواصلـــة النجاحـــات في 
البطـــوالت، خصوصـــا  اســـتضافة أكبـــر 
مـــع الكـــوادر والكفـــاءات اإلداريـــة التي 

نمتلكهـــا وقـــادرة على إنجـــاح أي حدث 
رياضي”

  وأكـــد عســـكر أن جهـــود ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة ممثل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، وســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
لهـــا  ســـموهما،  ومتابعـــة  البحرينيـــة، 
الكثير مـــن الداللة على تطـــور الرياضة 

البحرينية.

  وقـــال: “إن نجاحـــات مملكـــة البحرين 
مختلـــف  واســـتضافة  تنظيـــم  فـــي 
الفعاليـــات الرياضيـــة باتت شـــاهدًا حيًا 
على التطور الكبير الذي تعيشـــه بفضل 
الرشـــيدة،  للقيـــادة  الســـديدة  الرؤيـــة 
والجهود المتميزة لســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ومتابعـــة وتوجيه 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في 
الرياضـــة البحرينية، إذ وضعت المملكة 
فـــي مصاف الـــدول الجاذبـــة للبطوالت 
المختلفـــة”،  الرياضيـــة  والتجمعـــات 
مؤكدا أن ذلك يسهم في تنفيذ البرامج 
التـــي تعـــزز الجهـــود الداعمة للســـياحة 

الرياضية في المملكة.

  وثمن عسكر جهود المجلس البحريني 
لأللعاب القتالية برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس 
الهيئة العامة للرياضة، ومتابعة ســـموه 
االتحـــادات  دفـــع  فـــي  ســـاهمت  التـــي 
مظلـــة  تحـــت  المنضويـــة  الوطنيـــة 
المجلـــس إلى تنفيذ أهداف رؤية ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، الداعمة 
لهـــذه األلعـــاب، حيث اســـتطاع ذلك من 
للرياضـــة  كبيـــرة  نجاحـــات  يحقـــق  أن 

البحرينية بما فيها رياضة الجوجيتسو 
البحرينية.

  وأشـــاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
اتخذهـــا  التـــي  بالخطـــوات  للرياضـــة 
االتحاد البحريني للجوجيتســـو برئاسة 
ســـعادة الســـيد رضـــا إبراهيـــم منفردي، 
للبطولـــة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  وبجهـــود 
برئاســـة الســـيد محمـــد أحمـــد جناحـــي 
فـــي  العاملـــة  الكـــوادر  وجميـــع  مديـــر، 
اللجان، من أجـــل إخراج البطولة بأبهى 

وأفضل صورة.

  “األحمر” يرفع وتيرة التحضيرات 

للجوجيتســـو  منتخبنـــا  واصـــل    
لمشـــاركة  ترقـــب  وســـط  تحضيراتـــه 
تاريخيـــة فـــي ظـــل العـــدد الكبيـــر الذي 
ســـيدخل بـــه البطولـــة ووصـــل إلـــى 30 
كبيـــرة  طموحـــات  مـــع  والعبـــة  العبـــا 
بالتتويـــج بالميداليـــات الملونـــة، ورفـــع 
المـــدرب البرازيلـــي ســـيرجيو مورايس 
وتيـــرة االســـتعدادات مـــن أجـــل وضـــع 

الفنيـــة  للجوانـــب  العريضـــة  الخطـــوط 
الـــذي ســـيدخل  والطريقـــة واألســـلوب 
بـــه المنافســـات فـــي ظـــل تواجـــد نخبة 

متميزة من الالعبين. 
  اليوم التسجيل والبداية غدا 

  أنهـــت اللجنة المنظمـــة كافة الجوانب 
اإلدارية والتنظيمية الخاصة بتســـجيل 
العبـــي المنتخبات المشـــاركة في جميع 
الفئـــات الرجـــال والنســـاء اليوم وســـط 
توقعـــات بتســـجيل كبيـــر خصوصـــا مع 
حجـــم المشـــاركة الكبيـــرة مـــن الـــدول 
والتـــي بلغت 24 دولـــة، وتعتبر البطولة 
االســـيوية أضخـــم حـــدث رياضـــي في 
هـــذه اللعبة على مســـتوى القارة، حيث 
يشـــارك فـــي هـــذه النســـخة 300 العب، 
الـــدورات  وهـــو مـــا يجعلهـــا مـــن أكبـــر 
والبطـــوالت لغاية اآلن منـــذ انطالقتها، 
و ســـتحتضن قاعـــة فندق ســـويس بيل 
هوتيل اليوم “األحد” عملية التســـجيل، 
البطولـــة  تنطلـــق  أن  المقـــرر  ومـــن 

ومنافساتها صباح الغد.

اللجنة اإلعالمية :

الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة للرياضة 
يشيد بالكوادر البحرينية 

ويصفها باإلبداع

عبدالرحمن عسكر

الفارس محمود عبدالقادر بطاًل للمسابقة الكبرى لبطولة ناصر بن حمد لقفز الحواجز
تألــق الفــارس المتميــز محمــود عبدالقــادر مع جــواده زيفا ببطولة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملك لألعمال االنســانية وشــئون الشــباب، الرئيس 
الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة لقفز الحواجز والتي أقيمت تحت 
رعاية ســموه بميدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفه خاطفًا لقب المسابقة الكبرى 
ومحققًا المركز األول عن جدارة واستحقاق بانهاءه المسلك بأقل عدد من األخطاء 

وبلغ 6 أخطاء في زمن بلغ 52.68 ثانية معلنًا أنه بطالً لهذه المسابقة. 

  واتســـمت المنافســـة بيـــن الفرســـان 
فـــي المســـابقة الكبـــرى لبطولة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بالنديـــة العالية حتى آخـــر رمق فيها 
وكانـــت لفئة العموم المســـتوى الرابع 
وهي مســـابقة جولتين على مسلكين 
مختلفين ضد الزمـــن للجولتين وبلغ 
ارتفـــاع حواجزها 140 ســـم، ســـرعة 

وكان  متر/دقيقـــة،   350 المســـلك 
الفـــارس محمـــود عبدالقـــادر الفارس 
الوحيـــد الـــذي انهى جولتي المســـلك 
بأقل عدد من األخطاء وضمن الزمن 
التتويـــج  لمنصـــة  ليصـــل  المســـموح 
ويعانـــق كأس البطولـــة، أمـــا المركـــز 
الثاني فقد تمكـــن الفارس المخضرم 
سامي غزوان مع جواده مستر جوي 

مـــن تحقيقـــه بعـــدد 8 أخطـــاء وكان 
صاحب أقل زمـــن وبلغ 46.45 ثانية، 
في المركز الثالث جاء الفارس هيثم 
البســـتكي من فريـــق وزارة الداخلية 

مـــع الجواد الباتـــرون بثمانية أخطاء 
وفـــي زمـــن بلـــغ 48.84 ثانيـــة، فـــي 
المركـــز الرابع الفارس حســـين محمد 
دادهللا مـــع الجـــواد تشـــامبين بعـــدد 

12 خطـــأ وفي زمن بلغ 47.26 ثانية، 
فـــي المركز الخامس من فريق وزارة 
معيـــوف  الفـــارس  أيضـــًا  الداخليـــة 
الرميحـــي مع الجـــواد ألفيرا بعدد 20 
خطـــأ وزمـــن بلـــغ 49.39 ثانيـــة وفي 
معيـــوف  الفـــارس  الســـادس  المركـــز 
الرمحي أيضًا ومع الجواد الكاروفان 

بابينغلو. 

  عبداهلل بن محمد يتوج الفائزين 
بالمسابقة الكبرى  

  وتـــوج الشـــيخ عبـــدهللا بـــن محمـــد 
آل خليفـــة نائـــب رئيـــس لجنـــة قفـــز 
الحواجـــز وغالـــب العلـــوي أميـــن ســـر 
االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 

مديـــر  الصالحـــي  وتوفيـــق  القـــدرة 
المكتـــب االعالمي ومركـــز المعلومات 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  لســـمو 
خليفة بحضور الســـيدة هدى جناحي 
الفائزيـــن بالمراكـــز األولى لمســـابقات 
الكبـــار، واثنى عبـــدهللا بن محمد على 
المستويات الفنية الراقية التي قدمها 
الفرسان في مسابقات البطولة، مهنئًا 
ومتمنيـــًا  األولـــى  بالمراكـــز  الفائزيـــن 
للجميع التوفيق المســـابقات القادمة، 
باللجـــان  العامليـــن  بجهـــود  وأشـــاد 
قصـــارى  يبذلـــون  الذيـــن  المختلفـــة 
بالصـــورة  البطولـــة  الظهـــار  جهدهـــم 
الالئقـــة وتحقيـــق النجـــاح فيهـــا على 

جميع المستويات. 

 تغطية - اللجنة االعالمية 

تتويج الفائزين بالمسابقة الكبرى
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تغطية - اللجنة اإلعالمية

لألعمـــال  الملـــك  ممثـــل جاللـــة  تابـــع 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ختام 
فعاليات طواف ناصـــر بن حمد األول 
بإقامـــة  الهوائيـــة  للدراجـــات  للهـــواة 
المرحلـــة الثالثـــة واألخيـــرة بحضـــور 
نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة 
رئيـــس المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب 
القتالية سمو الشيخ سلمان بن محمد 
آل خليفة، واألمين العام للهيئة العامة 
للرياضة عبدالرحمن عســـكر، ورئيس 
االتحـــاد البحريني للدراجات الهوائية 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد بن أحمـــد آل 

خليفة.
وحرص ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة علـــى تشـــجيع الدراجيـــن 
فـــي المرحلـــة التي شـــهدت مشـــاركة 
نظمـــه  الـــذي  الطـــواف  فـــي  واســـعة 
االتحـــاد البحريني للدراجات الهوائية 

بالتعاون مع شركة فعاليات.
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة أن الطواف 

يأتي في إطار دعم وتشـــجيع الشباب 
على ممارسة ركوب الدراجة الهوائية، 
حيث شهدت المراحل الثالث مشاركة 
واســـعة تؤكـــد الكوكبـــة الكبيـــرة التي 
تمتلكهـــا مملكة البحرين من الشـــباب 
البحرينـــي القادر على العطاء وتمثيل 
للدراجـــات  الوطنيـــة  المنتخبـــات 

الهوائية في المرحلة المقبلة.
وأشار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة إلى أن األهداف المتعددة التي 
حققها الطواف األول للهواة ســـتكون 
حافزًا لمواصلة تنظيم هذه البطوالت 
التي تؤكد انتشار ثقافة رياضة ركوب 

الدراجات الهوائية في المملكة.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفة بالجهـــود البارزة التي بذلها 
االتحـــاد البحريني للدراجات الهوائية 
برئاسة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد 
آل خليفـــة وجميـــع اللجـــان والحـــكام 
فـــي إخـــراج الطـــواف بأفضـــل صورة 
الدراجيـــن  ســـموه  مهنئـــًا  تنظيميـــة، 

الحاصلين على المراكز األولى.

تتويج الفائزين

بالمراكـــز  الفائزيـــن  تتويـــج  وجـــرى 
األولـــى فـــي المرحلـــة الثالثـــة، حيـــث 
حصل على لقب بطل طواف ناصر بن 
حمد األول للهواة الدراج علي حســـن 
جواد بحصوله على القميص الذهبي.
وفاز بالمركز األول في ســـباق الفردي 
الثانـــي  وبالمركـــز  ديبارتـــو  جيفـــري 
جاسم الكشـــي وبالمركز الثالث حسن 

عقيل ثامر.
وحصـــل الـــدراج إليـــاس محمـــد على 
الثالثـــة  المرحلـــة  فـــي  األول  المركـــز 
للطواف والدراج حســـين محمد على 
موســـى  جـــاء  فيمـــا  الثانـــي،  المركـــز 

القـــرش فـــي المركـــز الثالـــث، وحصل 
الـــدراج صابـــر محمـــد علـــى القميـــص 
األبيض لعمر فوق 40 ســـنة، وجاســـم 
محمد على القميص األزرق، وحســـين 
الماجـــد علـــى القميص األخضـــر، فيما 
فـــاز عبـــدهللا علـــي بالقميـــص األحمر، 

وتـــم تكريـــم الـــدراج أم جـــي بصفتـــه 
أكبـــر متســـابق، والدراج مهدي حســـن 

كأصغر دراج في الطواف.
وعلى مستوى الفرق، جاء فريق بايك 
زون في المركز األول، وفريق بحرين 
جاينـــت فـــي المركـــز الثانـــي، وفريـــق 

كالســـيك بايـــك ســـيتي فـــي المركـــز 
الثالث.

كمـــا تـــم تكريـــم الحكم العـــام عبدهللا 
الحوســـني وحـــكام الطـــواف، إضافة 
إلـــى تقديم هدية تذكارية إلى شـــركة 
بتلكو والجهات الحكومية المتعاونة.

بحضور سلمان بن محمد وعسكر ورئيس اتحاد الدراجات

ناصر بن حمد يتابع ختام طواف الدراجات األول للهواة ويشيد بالمستويات



عبداهلل الدوسري بطل أبطال الفيزيك وعبداهلل فاروق بطل أبطال بناء األجسام
منافسات قوية في أولى بطوالت خالد بن حمد لكمال األجسام

شــهدت الفتــرة المســائية من منافســات بطولة ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة األولى 
لكمــال األجســام منافســات عاليــة االثــارة وحضــور جماهيري غفيــر، حيث أقيمت منافســات 

فئات الفيزيك وبناء األجسام.

A الدوسري بطال الفيزيك  

  A المجموعة  وضــمــن  الفيزيك  منافسات  ففي    
أحرز المركز األول الالعب عبدهللا الدوسري المركز 
الــثــانــي، أحمد  الــمــركــز  األول، قــاســم مــــرزوق فــي 
المركز  في  يحيى  سعد  الثالث،  المركز  في  عباس 

الرابع وشاكل كامل في المركز الخامس.
 وحصل الفائز بالمركز األول الالعب علي إبراهيم 
من  مقدمة  دينار   1000 بقيمة  نقدية  جائزة  على 
مــركــز غسان  مــن  KHK Sport  واشــتــراك ســنــوي 

الرياضي.

B المنصور بطال الفيزيك  

 B وفي منافسات الفيزيك للمجموعة  
األول  المركز  أحــرز  سم   173 الطولية  الفئة   
الثاني  المركز  في  المنصور،  عبدهللا  الالعب 
الالعب عمر أحمد، في المركز الثالث الالعب 
ياسم عبدهللا، في المركز الرابع مهدي محمد 
وفي المركز الخامس الالعب محمد الدوسري.

الــالعــب علي  بــالــمــركــز األول  الــفــائــز  وحــصــل 
إبراهيم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار 
مقدمة من KHK Sport  واشتراك سنوي من 

مركز غسان الرياضي. 

C السعيدي بطل الفيزيك  

 C وفي منافسات الفيزيك للمجموعة  
األول  المركز  أحــرز  سم   176 الطولية  الفئة   
الثاني  الــمــركــز  فــي  السعيدي،  خــالــد  الــالعــب 
الــمــركــز الثالث  الـــدوســـري، فــي  عــبــدالــرحــمــن 
الالعب غسان جعفر، في المركز الرابع الالعب 
الالعب  الخامس  المركز  العاصي وفي  قيصر 

أنور البلوشي.
علي  الــالعــب  األول  بالمركز  الفائز  حصل  و 

إبراهيم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار 
واشــــــــتــــــــرك    KHK Sport مقدمة من

سنوي من مركز غسان الرياضي.

D بوشقر بطل الفيزيك  

 D وفي منافسات الفيزيك للمجموعة  
األول  المركز  أحــرز  176 سم  فــوق  الطولية  للفئة   
الثاني  الــمــركــز  فــي  بــوشــقــر،  عبدالرحمن  الــالعــب 
الالعب  الثالث  المركز  في  مرهون،  الالعب جاسم 
عبدهللا  الالعب  الرابع  المركز  في  عبدهللا،  جوهر 

مبارك وفي المركز الخامس الالعب عباس ناجي.
إبراهيم  الالعب علي  األول  بالمركز  الفائز  وحصل 
من  مقدمة  دينار   1000 بقيمة  نقدية  جائزة  على 
KHK Sport  واشــتــرك ســنــوي مــن مركز 

غسان الرياضي. 

  الدوسري بطل أبطال الفيزيك

أحرزه  فقد  للفيزيك  األبطال  بطل  لقب  أما    
الدوسري  وحصل  الدوسري،  عبدهللا  الالعب 
دينار مقدمة   1000 بقيمة  نقدية  على جائزة 
من KHK Sport  ومجموعة من المكمالت 

الغذائية مقدمة من صالة سوات الرياضية 

  أحمد إبراهيم بطل بناء األجسام 65 

كيلوغرام

األجسام  بناء  مسابقة  منافسات  ضمن  أمــا    
كيلوغرام   65 وزن  األوزان  بأولى  بــدأت  فقد 
إبراهيم،  أحمد  الالعب  األول  بمركزها  وفــاز 
سيف،  عبدالعزيز  الالعب  الثاني  المركز  في 
في  يعقوب،  حمد  الالعب  الثالث  المركز  في 
المركز الرابع الالعب عباس علي وفي المركز 

الخامس جاء الالعب محسن مجيد.

  وتوج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
للرياضة،  الــعــامــة  الهيئة  رئــيــس  ــريــاضــة،  وال
هذه  بطل  البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس 
الكوهجي  فــارس  السيد  سعادة  وتــوج  الفئة، 
أمين عام اللجنة األولمبية البحرينية، وحصل 
بطل هذه الفئة على جائزة نقدية بقيمة 1000 
واشــــــــتــــــــراك    KHK Sport دينار مقدمة من

سنوي من مركز غسان الرياضي. 

  Nasif  بطل بناء األجسام 75 كيلوغرام

ــام لـــلـــوزن 75  ــسـ   وفـــي مــســابــقــة بــنــاء األجـ
Nasif Ssen� الــالعــب فـــاز  فــقــد   كــيــلــوغــرام 
الثاني  المركز  في  األول،  بالمركز    kubuge
الثالث  المركز  في  جاسم،  خالد  الالعب  جاء 
الرابع  الالعب محمود عبدالواحد، في المركز 
الخامس  المركز  وفــي  عبدهللا  علي  الــالعــب 

الالعب محمد عبداألمير.
سعادة  المسابقة  هــذه  فــي  الفائزين  وتــوج    
التنفيذي  الرئيس  الدكتور عبدالرحمن عسكر 
للهيئة العامة للرياضة، وحصل بطل هذه الفئة 
دينار مقدمة   1000 بقيمة  نقدية  على جائزة 

ــوي مــن  ــنـ ــراك سـ ــ ــتـ ــ من KHK Sport  واشـ
مركز غسان الرياضي. 

  فاروق بطل بناء األجسام 85 كيلوغرام

ــام لـــلـــوزن 85  ــسـ   وفـــي مــســابــقــة بــنــاء األجـ
عبدهللا  الالعب  األول  بالمركز  فاز  كيلوغرام 
 Kato فاروق، وجاء في المركز الثاني الالعب
الالعب  الثالث  المركز  في  وجــاء   ،  Aniatoli
الالعب  ــع  ــراب ال الــمــركــز  فــي  الــمــتــولــي،  محمد 
الالعب  الخامس  المركز  وفــي  البناء  مسلم 

حسن أحمد.
نقدية  جــائــزة  على  الفئة  هــذه  بطل  وحــصــل 

 KHK Sport بقيمة 1000 دينار مقدمة من
 واشتراك سنوي من مركز غسان الرياضي. 
  Kwame  بطل بناء األجسام 95 كيلوغرام

ــلـــوزن 95  ــي مــســابــقــة بـــنـــاء الــجــســام لـ   وفــ
 Kwame كيلوغرام فاز بالمركز األول الالعب
علي  الــالعــب  ــاء  وجـ األول،  بالمركز    Dalia
أحمد  الــالعــب  الــثــانــي،  الــمــركــز  فــي  البنعلي 
نــادر  الــالعــب  الثالث،  المركز  فــي  عبدالكريم 
ــرابــع والــالعــب حسن  مــال هللا فــي الــمــركــز ال

عبدالعزيز بالمركز الخامس.

نقدية  جــائــزة  على  الفئة  هــذه  بطل  وحصل   
 KHK Sport بقيمة 1000 دينار مقدمة من

 ومجموعة واشتراك سنوي من مركز غسان 
الرياضي. 

 95 للوزن فوق  بناء األجسام    وفي مسابقة 
محمد  الالعب  األول  المركز  أحــرز  كيلوغرام 
علي  الالعب  الثاني  المركز  في  زغلول،  سعد 

جعفر وفي المركز الثالث علي الكليتي.
السيد  المسابقة  هــذه  فــي  الفائزين  وتـــوج    
غسان القصيبي صاحب مركز غسان الرياضي، 
نقدية  جــائــزة  على  الفئة  هــذه  بطل  وحــصــل 

 KHK Sport بقيمة 1000 دينار مقدمة من
 ومجموعة واشتراك سنوي من مركز غسان 

الرياضي. 

  فاروق بطل ابطال بناء األجسام 

والجسم األكثر تناسقًا

المسابقة  لــهــذه  ــطــال  األب بــطــل  بلقب  ــاز  وفـ   
الالعب عبدهللا فاروق، وتوجه السيد سامي 
الــبــحــريــنــي لكمال  ــاد  ــحـ ــداد رئــيــس االتـ ــحـ الـ
ــيــة، حــيــث حصل  ــبــدن ــيــاقــة ال ــل ــام وال ــسـ األجـ
فاروق على جائزة نقدية قيمتها 1000 دينار، 
ومجموعة من المكمالت الغذائية مقدمة من 

صالة سوات الرياضية.
  وحصل أيضًا الالعب المتميز عبدهللا فاروق 
والمقدمة  تناسقًا  األكثر  الجسم  جائزة  على 
من صالة GRIP  الــريــاضــيــة وهـــي عــبــارة 
واشتراك  دينار   500 بقيمة  نقدية  جائزة  عن 

سنوي
  الدوسري يحصل على جائزة الالعب المميز

الالعب  المميز  الالعب  جائزة  على    وحصل 
عــبــدهللا الــدوســري وهــي عــبــارة عــن عضوية 
واحــدة  لسنة  غذائية  ومكمالت  واحــدة  سنة 
ــة لــمــدة ثــالثــة أشــهــر قبل  ــي ووجـــبـــات غــذائ
صاحب  الشيخ  وليد  السيد  قدمها  البطولة 

صالى سوات الرياضية.

االتحاد البحريني لكمال األجسام واللياقة البدنية:

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة :

شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
رئيس  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
ــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة، مــنــافــســات  األول
بــطــولــة ســـمـــوه لــكــمــال األجـــســـام، 
والتي نظمها االتحاد البحري لكمال 
األجسام واللياقة البدنية على مدار 
الجاري على  25 و26 مارس  يومي 
بن  عبدالعزيز  الشيخ  قاعة  مسرح 

محمد آل خليفة بجامعة البحرين. 
المنافسات، سمو الشيخ  وقد حضر 
نائب  خليفة  آل  محمد  بــن  سلمان 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، 

العامة  للهيئة  التنفيذي  والــرئــيــس 
لــلــريــاضــة ســـعـــادة د. عــبــدالــرحــمــن 
للجنة  العام  واالمين  عسكر،  صادق 
السيد  سعادة  البحرينية  األولمبية 
فارس مصطفى الكوهجي، ورئيس 
االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــمــال األجــســام 
سانتونغا،  رافــايــيــل  السيد  ســعــادة 
لكمال  البحريني  االتــحــاد  ورئــيــس 
الــبــدنــيــة السيد  األجــســام والــلــيــاقــة 
من  وعــدد  الــحــداد،  إبراهيم  سامي 

المدعوين والجماهير. 
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أعــــــرب ســمــو  ــ ــه ــ وب
آل خليفة  بــن حــمــد  ــد  خــال الــشــيــخ 
التي  بالجهود  الكبير  اعــتــزازه  عــن 

تبذلها االتحادات الوطنية في إقامة 
الــفــعــالــيــات والــبــطــوالت الــريــاضــيــة، 
الرياضات  تطور  فــي  تساهم  التي 
ومنتسبيها وتدفعها لتحقيق المزيد 
دعمه  سموه  مؤكدا  النجاحات،  من 
بما  االتـــحـــادات  لجميع  الــمــتــواصــل 
للنهوض  المرسومة  األهداف  يحقق 

بالمنظومة الرياضية. 
وقـــد أشــــاد ســمــوه بــالــجــهــود الــتــي 
ــهــا االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــكــمــال  بــذل
برئاسة  البدنية  واللياقة  األجــســام 
في  الــحــداد  إبــراهــيــم  سامي  السيد 
البطولة،  لهذه  والتحضير  ــداد  اإلعـ
مؤكدا سموه أن لعبة كمال األجسام 

ولها  والممتعة  الشّيقة  األلعاب  من 
مثل  وأن  واســع،  جماهيري  حضور 
ــبــطــوالت تــســهــم فــي تعزيز  ــذه ال هـ
هــذه  دعـــم  فــي  البحرينية  الــجــهــود 
الشكل  على  وتــطــويــرهــا،  الــريــاضــة 
الذي يعزز من سمعة ومكانة مملكة 
البحرين قاريا ودوليا، مشيدا سموه 
بــمــســتــويــات الــكــبــيــرة لــلــمــشــاركــيــن 
فــي هـــذه الــبــطــولــة، والــتــي عكست 
ــخــوض  ــدادات الـــقـــويـــة ل ــ ــعـ ــ ــتـ ــ االسـ
الفائزين  سموه  مهنئا  المنافسات، 
بــالــمــراكــز األولـــى فــي الــيــوم األول، 
لبقية  ــر  ــ أوفـ مــتــمــنــيــا ســـمـــوه حــظــا 

المشاركين في البطوالت القادمة.

مشيدا سموه بالتنظيم وبمستوى المشاركين

خالد بن حمد يشهد منافسات بطولة كمال األجسام
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أسباب كارثة إيطاليا التاريخية )1-2(
أكبر المفاجآت المدّوية وأكثرها صدمة 
قد وقعت فعليا بخروج إيطاليا رسميا 
 2022 العالم  لكأس  التأهل  سباق  من 
الشمالية.. مقدونيا  أمام  بعد سقوطها 
ــة هـــي األولــــى  ــارثـ ــكـ لــتــصــبــح هــــذه الـ
عن  تعجز  ــأن  ب تاريخها  فــي  إليطاليا 
اللعب في بطولة كأس العالم لبطولتين 
في  إخــفــاقــهــا  بــعــد  ــك  ــ وذل متتاليتين 

الــتــأهــل لـــكـــأس الــعــالــم األخـــيـــرة في 
روسيا!

ــد تــنــاول اإلعــــالم اإليــطــالــي سيال  وقـ
كبيرا من االنتقادات وعبر بعد المباراة 
عن سخطه الكبير جراء عجز اآلزوري 
الــعــالــم، إذ نسبت  لــكــأس  الــتــأهــل  فــي 
بعض الصحف مسؤولية هذا اإلخفاق 
للمدرب روبرتو مانشيني؛ بسبب سوء 

بينما  األســاســي،  للتشكيل  اختياراته 
أخــرى حربا الذعــة على  شنت صحف 
تخاذلهم  أن  واعتبرت  الالعبين  بعض 
انحناء  في  السبب  هو  الملعب  داخــل 
إيــطــالــيــا أمـــام مــقــدونــيــا، بــيــد أنـــه في 
اإلخفاق  معطيات  تبدو  األمــر  حقيقة 
قصور  أو  مــدرب  خطأ  كونها  من  أكبر 
ــل الــمــلــعــب،  مـــن بــعــض الــالعــبــيــن داخــ

أكبر من ذلك بكثير، فالبد  فالموضوع 
ومازالت  كانت  إيطاليا  أن  نعترف  أن 
تعاني من خلل كبير في منظومة كرة 
ولم  طويلة  سنوات  منذ  برّمتها  القدم 
ــدا عــلــى مــحــاولــة تصحيحه  ــ أب تــعــمــل 
وتداركه. واليوم هي فقط تجني نتاج 

هذا العمل الفاشل!
فـــإيـــطـــالـــيـــا كــــانــــت تــــرســــم خــطــطــا 

وصحيحة  مــحــددة  وإســتــراتــيــجــيــات 
كأس  بلقب  الــفــوز  فــي  لنجاحها  أدت 
آنـــذاك،  مجدية  وكــانــت   2006 الــعــالــم 
عند  تقف  ال  الــقــدم  كــرة  طبيعة  ولكن 
وتتغير  تتطور  إنها  بــل  معينة،  نقطة 
ــذا مــا لــم يعمل  مــع مــــرور الــوقــت وهــ
اإليطالية.  الكرة  على  القائمون  عليه 
فنحن هنا نتحدث عن واحدة من أكبر 

معاضل كرة القدم وأكثرها فشال، وهي 
قــادرة  تعد  لم  متحجرة  بعقلية  العمل 
والسرعة  التغيير  عصر  مواكبة  على 
ــلـــى إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــتــــي تــــطــــرأ عـ ــ ال
وفي  الحديثة.  القدم  كرة  ومنهجيات 
فيه  سنتناول  هللا  بــإذن  الــقــادم  مقالنا 
تفصيليا أبرز ما تعانيه الكرة اإليطالية 

والذي أوصلها لهذا الحال األليم!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي



سمو الشيخ عيسى بن علي يشارك في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الدولية لكرة السلة

تتويج “رعد الجنوب” بطال لمسابقة “شديد العرب” التراثية

شـــارك وكيل وزارة شـــؤون مجلس 
اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  الـــوزراء 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ 
فـــي  علـــي آل خليفـــة  بـــن  عيســـى 
الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  اجتمـــاع 
)IBF( وهـــي  الســـلة  لكـــرة  الدوليـــة 
الهيئـــة المعنيـــة بتطويـــر لعبـــة كرة 
الســـلة المنبثقة مـــن االتحاد الدولي 

لكرة السلة.
وخـــال االجتمـــاع تـــم اســـتعراض 
جدول أعمال االجتماع الذي تضمن 
العديد مـــن النقاط الخاصة بتطوير 
بمكوناتهـــا  واالرتقـــاء  الســـلة  كـــرة 
إلـــى  باإلضافـــة  والفنيـــة،  اإلداريـــة 
استعرض اســـتعراض جهود اللجنة 
التطويـــر  تحقيـــق  إلـــى  الهادفـــة 
المنشـــود فـــي مســـيرة كـــرة الســـلة 
العالميـــة علـــى جميـــع المســـتويات، 
عـــاوة علـــى تعزيـــز الشـــراكة بيـــن 
بمـــا  الدوليـــة  واالتحـــادات  اللجنـــة 
يصـــب في تحقيق التنمية المرجوة 
ألركان اللعبة على الساحة العالمية.

االجتمـــاع  خـــال  تـــم  كمـــا 

اســـتعراض خطـــة اللجنـــة الخاصة 
بإســـتراتيجيتها المســـتقبلية، وعدد 
العاقـــة  ذات  الموضوعـــات  مـــن 
والتـــي تركـــزت في نشـــر لعبـــة كرة 

السلة في العالم. 

وبهـــذه المناســـبة أكد ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة أهمية 
اجتماع مجلس إدارة الهيئة الدولية 
لكرة السلة في تحديد استراتيجية 
التـــي  المقبلـــة،  للســـنوات  العمـــل 

المبـــادرات  مـــن  العديـــد  تتضمـــن 
الرائدة، والتي ستصب في مصلحة 
تطوير كرة السلة العالمية، مؤكدا أن 
التعاون الوثيق بين االتحاد الدولي 
لكـــرة الســـلة واللجنـــة واالتحـــادات 

القارية والوطنية ســـيكون الســـبيل 
األمثـــل لتحقيـــق التطـــور المنشـــود 

لكرة السلة العالمية.
وبين ســـمو الشيخ عيســـى بن علي 
آل خليفة أن االجتماع شكل فرصة 

فـــي  المســـؤولين  لتاقـــي  مثاليـــة 
اللجنـــة للتباحث بشـــأن أهم النقاط 
التـــي تســـاهم فـــي تقديـــم مختلف 
أشكال الدعم والمساندة للمبادرات 

التطويرية لكرة السلة.

تـــوج فريـــق “رعـــد الجنـــوب” مـــن 
مملكـــة البحرين بمســـابقة “شـــديد 
العـــرب” بعـــد فـــوزه فـــي المرحلـــة 

النهائية لهذه المسابقة التراثية.
وجاء فريـــق “طويق” مـــن المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة فـــي 
المركـــز الثانـــي، بينمـــا حقـــق فريق 
“طيور شـــلوى” من السعودية أيضا 

في المركز الثالث.
وحضـــر حفـــل التتويج الـــذي أقيم 
في مقر المســـابقة بقريـــة البحرين 
الدوليـــة لســـباقات القـــدرة الســـيد 
علـــي بـــن محمـــد آل فاضـــل المري 
البحرينيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب 
الشـــعبي  المـــوروث  لرياضـــات 
والســـيد محمـــد بن عايـــض العذبة 
المري عضـــو مجلـــس إدارة اللجنة 
والســـيد محمـــد بـــن راشـــد المـــري 
رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة لمســـابقة 
شـــديد العـــرب وعـــدد مـــن أعضاء 
اللجنـــة التنظيمية وأعضاء اللجان 

المحكمة.
وتنافســـت 5 فـــرق مكونـــة مـــن 3 
أفراد في المرحلة النهائية لمسابقة 

شديد العرب التراثية التي تنظمها 
لرياضـــات  البحرينيـــة  اللجنـــة 
الموروث الشـــعبي التابعة للمجلس 

األعلى للشباب والرياضة. 
مـــن  النهائيـــة  المرحلـــة  وكانـــت 
المســـابقة أقيمت علـــى مدى ثاثة 
أيام من خال االســـتعداد لتشـــييد 
الحطـــب  وجلـــب  اإلقامـــة  مـــكان 
والمـــاء ثم مســـابقة طـــرح القعدان 
وهـــدد الطيـــر قبـــل طبـــخ العشـــاء 
المنافســـات  والداللة.واســـتمرت 
بالرمايـــة والجـــري وباقـــي الهجـــن 
والخيـــل في اليـــوم الثاني والثالث 
قبـــل تتويـــج الفـــرق الفائزة.وتعـــد 
تنافســـية  العـــرب مســـابقة  شـــديد 
شـــاملة للرياضـــات التراثية لقياس 
مـــدى تحمـــل المتســـابق لمختلـــف 
الظـــروف القاســـية التـــي يواجههـــا 
علـــى مـــدى طويـــل، حيـــث تحاكي 
مـــا  المختلفـــة  المســـابقة  مراحـــل 
كان يعيشـــه اآلبـــاء واألجـــداد فـــي 

حياتهم.
عبـــدهللا  بـــن  الســـيد خليفـــة  وكان 
القعـــود رئيـــس اللجنـــة البحرينيـــة 

قـــد  الشـــعبي  المـــوروث  لرياضـــات 
شـــرف  علـــى  عشـــاء  مأدبـــة  أقـــام 
الفرق المشـــاركة بالمســـابقة تكريما 
لجميع المشـــاركين وضيوف مملكة 
البحرين، حيث أشاد القعود بعطاء 
جميع الفرق المشاركة في المسابقة 
نجـــاح  فـــي  ســـاهم  الـــذي  األمـــر 

المسابقة في نسختها األولى.
وبهذه المناســـبة، قال السيد محمد 
اللجنـــة  رئيـــس  المـــري  راشـــد  بـــن 

المنظمـــة لمســـابقة شـــديد العـــرب 
إن المنافســـة فـــي المرحلة النهائية 
كانت شديدة حيث حسمت المراكز 

الثاثة األولى بفارق بسيط.
وأشـــاد المـــري بالمشـــاركة البـــارزة 
للفـــرق مـــن دول مجلـــس التعـــاون 
فـــي  ســـاهمت  والتـــي  الخليجـــي 
إنجـــاح المســـابقة، مهنئا فريق رعد 
الجنوب بالفوز بلقب شـــديد العرب 

في موسمه األول.

جانب من اإلجتماع سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة

هنأ ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم ولي عهد دبي بمناســبة نجاح 

سباق كأس دبي العالمي للخيل.

جـــاء ذلك لـــدى حضـــور ســـموه كأس 
دبـــي العالمي للخيل ولقاء ســـموه مع 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتـــوم وصاحـــب الســـمو الشـــيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفة أن سباق دبي العالمي بات من 
أشهر وأفضل السباقات على المستوى 
العالمـــي لمـــا له مـــن ســـمعة طيبة بين 
إلـــى  باإلضافـــة  الرياضيـــة  األوســـاط 
مشـــاركة نخبـــة من الماك والفرســـان 

في السباق.
وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “إن المتتبع لمسيرة النجاحات 
دبـــي  كأس  حققهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
العالمي للخيل يدرك تماما بأن اهتمام 
ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشـــد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي 
جعلـــت مـــن الســـباق يتصـــدر القائمـــة 
العالميـــة كمـــا أن كأس دبـــي العالمـــي 
يعتبـــر حدثًا فريدا مـــن نوعه ويحمل 
بيـــن ثنايـــاه أهدافا إيجابية ســـاهمت 
فـــي تعزيز مكانة دبي على المســـتوى 
العالمي واســـتقطاب نخبة من الماك 
والخيـــول مـــن مختلـــف أقطـــار العالم 
فضـــا عن تحقيقـــه لمكاســـب عديدة 

في الجوانب االقتصادية والسياحية 
والتنموية”.

وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة “ جميع أنظار الماك والفرسان 
العالمـــي  دبـــي  كأس  نحـــو  توجهـــت 
للخيل باعتبار أن التوشح بلقبه يمثل 
مصـــدر فخـــر واعتـــزاز لجميـــع الماك 
الذين يحرصـــون على المشـــاركة في 
الســـباق بخيـــرة فرســـانهم وجيادهـــم 
أمـــا في الظفر بالمركز األول في ظل 
ارتفـــاع ســـقف المنافســـة المشـــروعة 

من قبل الجميع”. وقدم ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة التهاني إلى 
المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
بمناســـبة فوز الحصان “كنتري قرامر” 
بالمركـــز األول في الســـباق الرئيســـي، 
زيـــدان  عمـــر  للمالـــك  ســـموه  مبـــاركًا 
مالك اســـطبل زيدان ريســـنغ، مشـــيدًا 
سموه بعطاء الفارس فرنكي ديتوري 

والمدرب األمريكي بوب بافر.
وأشـــاد ســـموه بالتنظيم المثالي الذي 

رافق كأس دبي العالمي للخيل.

ناصر بن حمد: كأس دبي العالمي للخيل أيقونة السباقات العالمية الكبرى
أشاد بفوز المملكة العربية السعودية بالكأس
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تقــدم الفنانة فاديــة عبدالغني دور األم في مسلســلين 
يتم تصويرهما حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل، 
حيــث تعود بهمــا إلى الدرامــا التليفزيونيــة بعد غياب 
5 ســنوات كاملــة، الــدور األول والــدة شــريف ســامة 

وحماة نيللي كريم في “فاتــن أمل حربي”، والثاني والدة 
مصطفى شعبان في “دايما عامر”. وغابت فادية عن الدراما 

منــذ 5 ســنوات وتحديداً بعد تقديمها مسلســل “الحال” الــذي تم عرضه في 
شهر رمضان 2017، من بطولة سمية الخشاب، بيومي فؤاد، يسرا اللوزي.

تجسد الفنانة نانسي صاح شــخصية شريرة للمرة األولى في 
مسلســل “يو تيرن” للنجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في 
شــهر رمضان المقبل على عدد من القنوات الفضائية، حيث 
تواصل نانســي تصوير مشــاهدها في العمل بشــكل يومي 

لانتهاء مــن أكبر عدد من الحلقات قبل بــدء العرض مع أول 
أيام شهر رمضان. مسلسل “يوتيرن” بطولة الفنان الكبير توفيق 

عبدالحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيوني، صفاء الطوخي، 
محمود حجازي، نانسي صاح، نورهان، عبير منير، وها السعيد.

شخصية شريرةعودة فاديا
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ظهرت النجمة سيلينا 
غوميز بعقد ماسي قيمته 
مليون دوالر أميركي من 

بولغاري، نسقته مع فستان 
أسود من توقيع “أوسكار 
دي الرينتا” خالل 

حفل توزيع 
 Saga جوائز

 Awards
.2022

بحريني يفوز بجائزة للفنون في متحف اللوفر أبوظبي
مؤخًرا  أبوظبي  اللوفر  متحف  أعلن 
ــوز الــفــنــان الــبــحــريــنــي نــاصــر  ــن فــ عـ
للفنون  الزياني بجائزة ريتشارد ميل 
في  وذلــك  االفتتاحية،  نسختها  في 
المتحف  أقيم في  تكريم  إطــار حفل 
ــوز الــزيــانــي  ــد تــم اإلعــــالن عــن فـ وقـ
سبعة  بين  من  كــان  أن  بعد  بالجائزة 
مــرشــحــيــن لــلــفــوز بــالــجــائــزة ُعــرضــت 
ــن الــحــيــن  ــي مـــعـــرض “فــ ــهــم فـ أعــمــال

.“2021
مواليد  مــن  الزياني  ناصر  أن  ُيــذكــر   
أبوظبي،  في  ويعمل  يعيش  المنامة 
ــه عـــن هــــوس مــدفــوع  ــر أعــمــال ــعــّب وت
من  والمكان  الزمان  لتوثيق  بالبحث 
ــورة، بــاإلضــافــة  ــصــ ــ ــنــص وال خـــالل ال
تدمج  المهملة.  باألشياء  شغفه  إلــى 
أعماله موضوعات علم اآلثار الواقعي 
أحــدث  يستكشف  فيما  والــتــخــيــلــي، 
للتجربة  البديلة  الــســرديــات  أعــمــالــه 

الجماعية.
ــمــعــرض  ــن ال ــد مــ ــديـ ــعـ ــي الـ شــــــارك فــ
الــجــمــاعــيــة، مــنــهــا: “قــبــالت مــن وراء 
ماساتشوستس  الستارة” في متحف 
ــمــعــاصــر، فـــي نــــورث آدامــــز،  لــلــفــن ال
)2020(؛  الواليات المتحدة األميركية 
ــي مــركــز  ــاب”، فـ ــبـ ــشـ و”اســـتـــحـــواذ الـ
ــارات  ــي، اإلمــ لــلــفــنــون، فــي دبـ جميل 
و”ترينالي  )2020(؛  المتحدة  العربية 
الـــزجـــاج”، فــي مــعــرض ســول كوفلر، 
المتحدة  الــواليــات  بروفيدنس،  فــي 
في  و”سكيبس”،  )2019(؛  األميركية 
مــعــرض غــيــلــمــان، فـــي بــروفــيــدنــس، 
)2019(؛  الواليات المتحدة األميركية 
و”َبين”، في معرض 421، في أبوظبي، 
)2017(؛  المتحدة  العربية  اإلمـــارات 

و”تــســقــي الــبــعــيــد، وتــهــجــر الــقــريــب”، 
 .)2016( الــبــحــريــن  ــرواق، فــي  ــ الـ فــي 
مؤسسة  من  فنية  إقامة  على  حصل 
“آرت فيو”  “كــازا وابي إكس” ومجلة 
فيال  “مؤسسة  مــن  وإقــامــة   ،)2017(
“المجّمع  مــن  وإقــامــة   ،)2018( لينا” 

الثقافي” في أبوظبي )2021(. 
الــزيــانــي حاصل  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
الزجاج  في  الماجستير  شهادة  على 
لــلــتــصــمــيــم  ــد  ــ ــالن ــ آي رود  كــلــيــة  ــن  مــ
الهندسة  في  والبكالوريوس   )2019(
المعمارية من الجامعة األميركية في 

الشارقة )2015(.
من جهتها، قالت الدكتورة ثريا نجيم، 
مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء 
اللوفر  في  العلمي  والبحث  المتحف 
فوز  عــن  اإلعـــالن  “يسعدنا  أبــوظــبــي: 
الفنان ناصر الزياني بجائزة ريتشارد 
ميل للفنون في نسختها االفتتاحية، 
متحف  بــيــن  الــتــعــاون  يجسد  حــيــث 
اللوفر أبوظبي وجائزة ريتشارد ميل 

في  المتحف  لـــدور  امـــتـــداًدا  للفنون 
توفير مساحة للتفاعل والتبادل للفن 
المعاصر من خالل تفاعلنا المتواصل 
الفنانين  مــع  نقيمها  التي  ــروابــط  وال

اإلقليميين المعاصرين”. 
قــال  بــالــجــائــزة،  فــــوزه  عــلــى  تعليًقا   
ا  جدًّ سعيد  “أنا  الزياني:  ناصر  الفنان 
للفنون  ميل  ريتشارد  بجائزة  بفوزي 
للعام 2021. فيما أعود اليوم بالذاكرة 
إلى بدايات هذا المشروع، حتى قبل 
الــمــشــاركــة فــي مــعــرض فــن الــحــيــن، 
أشعر بالفخر لكل ما حققته. وال بد لي 
ومتحف  ميل  ريتشارد  أشكر  أن  من 
الفرصة  إتاحة  على  أبوظبي  اللوفر 
ــمــعــرض  ــمــشــاركــة فـــي هــــذا ال ــل لـــي ل
وعرض عملي الفني أمام الجمهور. لم 
تقتصر هذه التجربة بالنسبة إلي على 
إلى أشخاص  الفن، بل عّرفتني  عالم 
الحياة.  لمدى  وأصدقاء  بهم  ُيقتدى 
ا للدعم الذي حظيت به  أنا ممتن جدًّ
في إطار هذه المبادرة، وأتطلع بشوق 

إلى ما يحمله المستقبل لي ولزمالئي 
الفنانين المشاركين في المعرض”. 

الجدير بالذكر أّن معرض “فن الحين” 
متحف  فــي  يقام  سنوي  معرض  هــو 
الـــلـــوفـــر أبـــوظـــبـــي يــخــتــتــم بــجــائــزة 
األعمال  لعرض  منصة  ويقدم  فنية، 
ــمــعــاصــريــن من  ــيــة لــلــفــنــانــيــن ال ــفــّن ال
وسائط  يستخدمون  الذين  المنطقة 
يشهد  عــام،  كل  وفــي  مختلفة.  فنية 
الفنانين  من  العديد  اختيار  المعرض 
لتقديم  مــفــتــوحــة  ــوة  ــالل دعــ مــن خـ
ــعـــروض، حــيــث يــعــرض كــل واحــد  الـ
ا له في رواق المتحف،  فنان عمالً فنيًّ
وهي مساحة للتفاعل والتبادل الفني 
متحف  في  المعاصر  للفن  مخصصة 
اللوفر أبوظبي. ُيذكر أنه سيتم قريًبا 
للعام  المعرض  موضوع  عن  اإلعــالن 
المفتوحة  الـــدعـــوة  وإطــــالق   2022
من  الــثــانــيــة  النسخة  فــي  للمشاركة 

جائزة ريتشارد ميل للفنون.

tariq_albahhar

أهم األعمال التلفزيونية الدرامية على سما دبي خالل رمضان
أعلن قطاع التلفزيون واإلذاعة بمؤسســة دبي لإلعام، عن قائمة المسلســات الخاصة لشــهر رمضان المبارك 2022، والتي تتضمن أعمال درامية ضخمة تجمع بين المحتوى الراقي وجودة اإلنتاج، حيث ســتطل علينا مجموعة من ألمع 
نجوم الوطن العربي والخليج باإلضافة إلى تقديم مواهب جديدة ومميزة إلى الســاحة الفنية، ومع حرصه وســعيه لتقديم كل ما يفي توقعات جمهوره، تمّيز تلفزيون دبي وقنواته المتعددة بحصوله على حقوق عرض أهم المسلســات 

العربية والتي ستكون بمثابة باقة متنوعة تلبي مختلف األذواق. وفيما يلي قائمة بملخّصات أهم األعمال الفنية التي ستعرض خال شهر رمضان المبارك هذا العام على قناة سما دبي: 

يــعــرض مــســرح الـــصـــواري فــي تمام 
ــاء يـــوم  ــسـ الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة مــــن مـ
الثالثاء المقبل 29 مارس على خشبة 
مسرحية  الثقافية  الــبــحــريــن  صــالــة 
حسين  وإخـــراج  تأليف  “هــاراكــيــري” 
عــبــدعــلــي، وتــمــثــيــل الـــفـــنـــان بــاســل 
ــم،  ــة آل ســال ــ حــســيــن، والــفــنــانــة دانـ
والفنان محمود الصفار، الفنانة أفنان 
الــمــربــاطــي، والــســيــنــوغــرافــيــا حسين 
واإلضاءة  الصفار،  ومحمود  عبدعلي 
خشبة  وإدارة  مــيــرزا،  حسين  عــلــي 
علي الشعلة، ومتابعة اإلنتاج محمود 
فــنــيــة حسين  ــفـــار، ومــســاهــمــة  الـــصـ
حسين  الــبــوســتــر  وتصميم  الــمــبــشــر، 

عبدعلي.
ــى مـــفـــارقـــة  ــلـ ــف عـ ــقـ ــيـــة تـ الـــمـــســـرحـ
ــن حـــيـــاة فـــتـــاة تــكــالــبــت  رئـــيـــســـة مــ
وسائل  وساهمت  الصعوبات،  عليها 

ــي تــعــزيــز  الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي فـ
تلجأ  الــعــالــم.  عــن  وانــعــزالــهــا  وحدتها 
إلى أحد الفنادق المخصصة لالنعزال، 
أحد  على  تتعرف  األثــنــاء  تلك  وفــي 
بــســرد قصتها.  لــتــبــدأ  الــفــنــدق  عــمــال 
المسرحية  تسلط  قصتها  خالل  ومن 
الــمــرأة، وما  أبــرز حقوق  الضوء على 
وتهميشها  لحريتها  سلب  من  تعانيه 

والتنكيل بها.

ــمــــون عـــلـــى مــســلــســل  ــ ــائ ــقــ ــ ــف ال كـــشـ
“حــكــايــات ابـــن الـــحـــداد 2” عــن اســم 
في شهر  العمل  التي ستعرض  القناة 
رمضان، وهي قناة الشرقية من كلباء 
لإلذاعة  الشارقة  هيئة  قنوات  إحدى 
ــاقــة من  ــفــزيــون، إلـــى جــانــب ب ــتــل وال
البرامج والمسلسالت التي ستعرضها 
القناة في رمضان مثل مسلسل “نوح 
مصطفى  البحريني  للمخرج  العين” 

رشيد والتأليف لجمال الصقر. 

الصواري يعرض “هاراكيري” 
الثالثاء المقبل

حكايات ابن الحداد على قناة 
الشرقية من كلباء

أعلنت شــركة “بنش مارك” السعودية، نفاد جميع تذاكر 
حفل ختام موســم الرياض، الذي يحمل شــعار “تخيل 
أكتــر” والــذي يحييه نجمــا األغنية المصريــة والعالم 
العربــي عمــرو دياب ومحمــد حماقي، في مســرح أبو 

بكر ســالم بالعاصمة الرياض. وأكد محمد زكي حسنين 
الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة ألضخم حفات موسم 

الريــاض أنه وفور إعــان “بنش مارك” في وقت مبكر عن طــرح التذاكر، نفد 
جميع المعروض منها، والبالغ عددها 11 ألف تذكرة في أقل من ساعة.

11 ألف تذكرة

“عالي المقام”

مسلسل من تأليف: محمد حسن 
عبد هللا حسن  وإخـــراج:  أحمد. 
فاطمة  الفنانة  وبــطــولــة  أحــمــد، 
الحساوي،  إبــراهــيــم  الحوسني، 
منصور  العامري،  محمد  شيمة، 
فاطمة  الــعــابــد،  نــــورة  الــفــيــلــي، 

الــطــائــي، حـــال، عــمــار آل رحــمــه، ومــجــمــوعــة مــن ضيوف 
حــول شخصيات  المسلسل  أحـــداث  تــدور  الــشــرف، حيث 
عصرية تعيش ما بيننا وتعبر عن حياتنا الحالية. سنكون 
تقديم  مــن خــالل  درامــيــة مشوقة  أبــعــاد  أمـــام قصة ذات 
ورغبتها  آالمــهــا  وحــتــى  ومشاكلها  بتوترها  الشخصيات 
فــي الــحــب والــعــطــاء عبر المدينة والــحــيــاة فــي االمـــارات 
التي  الوطنية  والمواقف  واإلنــجــازات  المواضيع  كل  ومــع 
حصلت حولنا  منها  تأسيس وكالة الفضاء ومسبار األمل 
، واكسبو٢٠٢ ، زيارة قداسة البابا إلى العاصمة أبوظبي، و 
افتتاح المفاعل النووي، باإلضافة غلى العديد من األحداث 
والمرافق  المنتجعات  افتتاح  مثل  والثقافية  االقتصادية 

السياحية العصرية الجديدة و افتتاح متحف اللوفر.

“لغز )1990(” 

طابع  ذو  درامــي  مسلسل 
ــن بـــطـــولـــة:  ــ بـــولـــيـــســـي مـ
داود  العقل،  عبدالرحمن 
الحربي،  إبراهيم  حسين، 
ومــجــمــوعــة مــمــيــزة من 
ألمع نجوم الخليج، حيث 
ثالثة  حول  أحداثه  تدرو 
البحث  يتم  أعمال  رجــال 
ــهــــم  ــ ــروات ــ عـــــن مــــصــــدر ث

بتجارات  وتورطهم  البنكية،  حساباتهم  تضخم  بعد 
حق  فــي  الخاطئة  ممارساتهم  طريق  عــن  مشبوهة 
ثرواتهم  مصدر  ارتــبــاط  عن  الكشف  ليتم  المجتمع، 
 ،1990 الــعــام  فــي  البنوك  أحــد  وســرقــة  قتل  بجريمة 
بالحدوث  أخـــرى  جــرائــم  تــبــدأ  عليهم،  القبض  وعــنــد 
مع  موعد  على  ستكونون  القضية.  سير  خط  ليتغير 
السعيد  طــالل  بندر  المؤلف  يأخذنا  حيث  التشويق، 
عالم  عبر  مميزة  رحلة  في  العسالوي  ثامر  والمخرج 

الجريمة والغموض.

“نوح العين”

ــمــســلــســل حـــول  ــدور أحـــــــداث ال ــ ــ ت
النوخذة سعيد القوي المتسلط، أبو 
الفنان  دوره  يلعب  والــذي  البنات، 
كان  حيث  المنصور،  محمد  القدير 
يحلم بولد يرفع اسمه عاليًا، ولكن 
استطاع  األخير  الطفل  والدة  بعد 
أن  بعد  بالفرحة  يشعر  أن  أخــيــرًا 

عرف بأنه ولد، لكنه في الحقيقة بنت وأخبروه خوفًا منه أنها 
ولد، ومّرت األيام وتربى الولد سلطان باهتمام مطلق من األب 
النوخذة وأهل الحي حقيقة  إلى أن كبر قليالً دون أن يعرف 
جريمة  يرتكب  وكــاد  جنونه،  الحقيقة جن  عــرف  ولما  أمــره، 
بحق عائلته، ولكن البنت األخيرة التي حلم أن تكون ولد هي 
من اهتمت بشؤونه وكانت سندًا له، وُضرب بها المثل في البر 
الصقر،  تأليف جمال  من  التراثي  المسلسل  هذا  يرينا  بأبيها.  
حسين  المنصور،  محمد  وبطولة:  رشيد  مصطفى  ــراج:  وإخـ
ملك،  عبدهللا  مـــرام،  الخطيب،  هــدى  جمعة،  علي  المنصور، 
البلوشي، كفاح الرجيب، غادة  النجار، مي  محمد جابر، أحمد 

الكندري، الكثير من المشاعر والعواطف اإلنسانية.

“شعبية الكرتون” في إطاللته الـ16

في  الكرتون”  “شعبية  اإلماراتي  الكرتوني  المسلسل  يعود 
المبدع  وإخـــراج  تأليف  من  الــــ16،  حــيــدر إطاللته 

المبدعين  من  نخبة  وبطولة  محمد، 
ــيـــيـــن، بــحــلــقــات جــديــدة  اإلمـــاراتـ
مــتــجــددة مــع شخصيات  ورؤيــــة 
ــن جــنــســيــات  الـــحـــي الــشــعــبــي مـ
ــك بعد  ــ ولــهــجــات مــخــتــلــفــة، وذل

الــكــرتــونــي  الــمــســلــســل  تــمــكــن  أن 
الماضية  السنوات  عبر  اإلمــاراتــي 
ــى إطـــاللـــتـــه  ــ ــل ــن الــــحــــفــــاظ عــ ــ مــ
المتجّددة  أفــكــاره  بفضل  السنوية 

وشخصّياته التي تجاوزت أكثر 
40 شــخــصــيــة كــومــيــديــة  مـــن 
في  عرضه  بــدأ  حيث  محببة، 

األبــعــاد  الثنائية  التقنية  زمـــن 
الثالثية  التقنية  إلــى  بعدها  لينتقل 
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اإلنجاز يؤكد االلتزام التام بقواعدها المهنية

موظفو “بناغاز” يحققون 8 ماليين ساعة عمل دون إصابة مضيعة للوقت

الذهب مستقر قرب أعلى مستوى بأسبوع مع مخاوف التضخم

أعلنــت شــركة غــاز البحريــن الوطنيــة )بناغــاز( أن موظفوها 
اســتطاعوا تحقيــق إنجاز جديــد في مجال الســامة بإكمال 
8 ماييــن ســاعة عمــل دون إصابــة مضيعــة للوقــت بتاريــخ 
6 مــارس 2022. ويؤكــد هــذا اإلنجــاز المتميــز علــى اليقظــة 
المســتمرة للموظفيــن وتقيدهــم بتطبيــق إجــراءات الســامة وحرصهــم على 
االلتــزام التــام بقواعدهــا المهنيــة، كمــا يأتــي نتيجــة للجهــود المكثفــة التــي 
تبذلهــا الشــركة منذ تأسيســها في وضع وترســيخ إجراءات العمــل اآلمن في 
جميــع مرافق الشــركة مــن أجل المحافظة علــى أرواح الموظفيــن والمعدات 
مــن المخاطــر المحتملــة مــن خــال التقيــد بأنظمــة الســامة والتدريــب علــى 

استخدام معدات السامة.

الرئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه   
محمـــد  الشـــيخ  للشـــركة  التنفيـــذي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة الرئيـــس قائـــاً 
“إن هـــذا اإلنجـــاز جـــاء نتيجـــة التـــزام 
الســـامة  بمبـــادئ  الموظفيـــن  جميـــع 
ووعيهم التام وإدراكهم الكامل لمعنى 
المســـؤولية المهنية، خاصـــة إذا أخذنا 
فـــي االعتبار التحديـــات التي فرضتها 

جائحة كورونا )كوفيد 19(”. 
 كمـــا يأتي هـــذا اإلنجـــاز كإضافة قّيمة 
إلى اإلنجـــازات األخيرة والمتمثلة في 
فوز الشـــركة بجائزة الســـامة الدولية 
Best in Coun� “عـــن مملكة البحريـــن 
try Award”  للعـــام 2021 مـــن مجلس 
الســـامة البريطاني بالمملكة المتحدة 
التـــي  األخـــرى  الجوائـــز  إلـــى  إضافـــة 
حققتهـــا الشـــركة وهـــي جائـــزة التميز 

فـــي الســـامة مـــن المجلـــس الســـامة 
البريطانـــي بالمملكـــة المتحدة وجائزة 
المركز الثاني في القطاع األول لجائزة 
الســـجل  وجائـــزة  الدوليـــة  الســـامة 
المثالي وجائزة 6 مايين ســـاعة عمل 
بـــدون حـــوادث مـــن جمعيـــة مصنعـــي 

الغاز بالواليات المتحدة األميركية. 
 وأضاف الرئيس التنفيذي أن منهجية 
السامة المهنية قائمة بصورة مستمرة 
فـــي جميع مرافـــق الشـــركة، من خال 
الدوليـــة  بالمعاييـــر  الصـــارم  االلتـــزام 
التي وضعتها هيئات متخصصة ذائعة 
الصيت في شؤون السامة ويأتي هذا 
اإلنجاز ليؤكد على التزام الشركة التام 

بالمستويات العالية في هذا المجال. 
 وأشاد الشيخ محمد بن خليفة بالدعم 
الامحـــدود الـــذي تلقـــاه الشـــركة مـــن 

القيادة الرشيدة حفظها هللا، والمتابعة 
الحثيثـــة مـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جالـــة الملـــك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب 
رئيـــس مجلس إدارة الشـــركة القابضة 
للنفـــط والغـــاز حفظـــه هللا وتوجيهاته 
نحـــو  التـــي تشـــكل دافعـــًا  المســـتمرة 
تحقيـــق المزيد من اإلنجازات من أجل 
رفعة وازدهار مملكـــة البحرين الغالية 
الحيـــوي  القطـــاع  هـــذا  بغيـــة تطويـــر 
المهم وضمـــان المحافظة على موارده 
واســـتدامته تحقيقـــًا لرؤيـــة البحريـــن 

االقتصادية 2030.
 كمـــا أكد الرئيـــس التنفيذي على الدور 
المهـــم الـــذي يضطلع به مجلـــس إدارة 
الشـــركة فـــي دعـــم كل مـــا مـــن شـــأنه 

رفعة الشـــركة والوصول بها إلى أعلى 
المستويات. 

و أضاف الشـــيخ محمـــد بن خليفة بأن 
الهـــدف التالـــي هـــو تحقيـــق 9 مايين 
بـــدون حادثـــة مضيعـــة  عمـــل  ســـاعة 
للوقـــت، معربـــًا عـــن ثقته الكبيـــرة بأن 
اســـتمرار يقظـــة الموظفيـــن وحرصهم 
المســـتمر على تطبيق أنظمة الســـامة 
في مجال أعمالهم من شـــأنها إن شـــاء 
فالشـــركة  الهـــدف،  هـــذا  تحقيـــق  هللا 
ماضية باستمرار في تطوير وتحسين 
ظـــروف العمـــل فـــي جميـــع المنشـــآت 
واالهتمام بســـامة الموظفيـــن متمنيًا 
لموظفي الشركة كل التوفيق والنجاح 

لتحقيق الهدف المنشود.

أعلـــى  قـــرب  الذهـــب  أســـعار  اســـتقرت 
مســـتوى في أســـبوع، مـــع تزايـــد المخاوف 
مـــن الضغـــوط التضخمية والغموض بشـــأن 
البنـــك  توجـــه  رغـــم  األوكرانيـــة،  األزمـــة 
المركـــزي األميركي نحو المزيد من التشـــدد 
في السياسة النقدية. وجرى تداول الذهب 
فـــي التعامات الفورية عنـــد 1958.1 دوالر 
لألوقية، بارتفاع طفيف بمقدار 36 ســـنتا أو 
بنســـبة 0.02 %. وسجلت العقود األميركية 

اآلجلة للذهب انخفاضا طفيفا أيضا، بمقدار 
ليجـــري   ،% 0.18 بنســـبة  أو  دوالرات   3.6
تداولها عند 1958.6 دوالر لألوقية. ويتجه 
المعدن األصفر لتســـجيل مكســـب أسبوعي 

بنحو 1.5 %.
وارتفعت جاذبية الذهب لدى المســـتثمرين؛ 
كونه ماذا آمنا، في وقت تراوح المفاوضات 
الروسية األوكرانية مكانها دون أحراز تقدم 

يعطي أما بوقف قريب للحرب.

رئيس جامعة “UTB” يحتفي بطلبة وخريجي الجامعة المتميزين
في يوم الشباب البحريني بنسخته األولى

البحريـــن  جامعـــة  احتفلـــت 
UTB بيـــوم الشـــباب  للتكنولوجيـــا 
األولـــى،  نســـخته  فـــي  البحرينـــي 
رئيـــس  المـــا  أشـــاد حســـن  حيـــث 
الجامعـــة بالدعـــم واالهتمـــام الـــذي 
مملكـــة  فـــي  الشـــباب  بـــه  يحظـــى 
البحرين في ظـــل القيادة الحكيمة 
صاحـــب  حضـــرة  البـــاد  لعاهـــل 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
بأهميـــة  جالتـــه  وإيمـــان  خليفـــة، 
دور الشـــباب وطاقاتهـــم وتأثيرهم 
النمـــاء  مســـيرة  اســـتدامة  فـــي 
الشـــامل في مملكة البحرين كثروة 
حقيقيـــة فاعلة ومهمة في االرتقاء 
بحاضـــر ومســـتقبل وطننـــا الغالي، 
مثمنـــًا قرار مجلس الـــوزراء الموقر 
برئاســـة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
والعشـــرين  الخامـــس  بتخصيـــص 
مـــن مـــارس مـــن كل عـــام ليكـــون 

يوًمـــا للشـــباب البحرينـــي؛ تقديـــرًا 
لدورهـــم وإبداعاتهـــم فـــي خدمـــة 
المملكـــة والمســـاهمة بـــكل فعاليـــة 
واقتدار فـــي بناء نهضتهـــا وعلوها 
علـــى مختلـــف األصعدة، كما أشـــاد 
المـــا بجهـــود ممثـــل جالـــة الملك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة ودور ســـموه المميز 

ومبادراتـــه فـــي االرتقـــاء بالشـــباب 
البحرينـــي وتمكينـــه من اســـتغال 
كل الفـــرص المتاحة لخدمة الوطن 
واالرتقاء به، وكذلك حرص النائب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 

للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفـــة على دفع 
الشـــباب البحريني نحـــو المزيد من 

التطـــور والتميز واإلبـــداع من أجل 
خدمة الوطن.

جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش االحتفال 
الـــذي أقامتـــه الجامعة فـــي حرمها 
الجامعي في سلماباد بمناسبة يوم 
الشباب البحريني بحضور مسؤولي 
الهيئتيـــن  وأعضـــاء  الجامعـــة 
ومجلـــس  واإلداريـــة  األكاديميـــة 
الطلبة وعدد كبير من الطلبة، حيث 
تخلل الحفل قيـــام رئيس الجامعة 

بتكريم عدد مـــن الطلبة المتفوقين 
وخريجـــي الجامعـــة المتميزين في 
مواقع عملهـــم، مؤكدا دور الجامعة 
كحاضنة كبيرة للشباب في المملكة 
الفـــرص لارتقـــاء  فـــي توفيـــر كل 
العلمـــي  وتحصيلهـــم  بقدراتهـــم 
وتقديـــر جهودهم؛ مـــن أجل خدمة 
الوطن واإلســـهام في بنـــاء نهضته 
جنبـــًا إلـــى جنـــب مع ســـائر شـــباب 

المملكة وقطاعاته المختلفة.

االحتفاء بالمتفوقين وخريجي الجامعة المتميزين

وقع الرئيس الروسي فاديمير 
علـــى  الســـبت،  أمـــس  بوتيـــن، 
للشـــركات  يســـمح  قانـــون 
األجنبيـــة المســـجلة قبل مطلع 
إلـــى  باالنتقـــال   2022 مـــارس 
الخاصـــة  اإلداريـــة  المناطـــق 
فيهـــا  وتســـجيل  روســـيا،  فـــي 
الصناديـــق الشـــخصية الدولية 
القانون،  ويهـــدف  للمواطنيـــن. 
أنبـــاء  وكالـــة  أشـــارت  كمـــا 
إلـــى  الروســـية،  “نوفوســـتي” 
الروســـي”  “البزنـــس  حمايـــة 
فـــي  يملكهـــا،  التـــي  واألصـــول 
العقوبـــات،  ضغـــوط  مواجهـــة 
حيث يقتـــرح القانون تبســـيط 
الخاضعـــة  الشـــركات  نقـــل 
للعقوبات إلى المناطق اإلدارية 
الخاصـــة في روســـيا. ويســـمح 
القانون، بغـــرض حماية أصول 
الشـــركات واألفـــراد الخاضعين 
األمـــوال  تســـجيل  للعقوبـــات، 

الحيـــاة  خـــال  الشـــخصية 
وكذلـــك الموروثـــة التـــي تتمتع 
بصفـــة الصناديـــق الدوليـــة في 
هذه المناطق اإلدارية الخاصة 

الروسية.
وستسمح هذه التغييرات بنقل 
األصـــول إلـــى هـــذه الصناديـــق 
وإخـــراج  الرقابـــة  لتقليـــل 
الشـــركات من تحت العقوبات، 
ويشترط القانون أال تقل قيمة 
الشـــخصي  الصنـــدوق  أصـــول 
المناطـــق  فـــي  إنشـــائه  عنـــد 
اإلدارية الخاصة الروســـية عن 

5 مليارات روبل.
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
دميتـــري  الروســـي  األمـــن 
مدفيديف، أمس ، إن الشركات 
األجنبية التي علقت عملها في 
روســـيا، تحاول إقنـــاع الجانب 
الروسي بعدم تأميمها أو فرض 

إدارة خارجية عليها.

قانون جديد لتسجيل الشركات 
األجنبية في “األوفشورات الروسية”

السعيد: شبابنا في أيٍد أمينة وينتظرهم مستقبل واعد
»البحرينية للمعارض والمؤتمرات” تشيد بدعم القيادة الرشيدة لهم

أشــاد رئيــس جمعيــة البحريــن للمعــارض والمؤتمــرات، كاظم الســعيد، بالدعم الذي يحظى به شــباب مملكة البحريــن من لدن عاهل 
البــاد صاحــب الجالــه الملــك حمد بن عيســى ال خليفة، والمتابعة المســتمرة مــن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة واهتمام ومتابعة  ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة يؤكــد اإليمــان الراســخ فــي إمكانيــة الشــباب ودورهم في الرقــي بمســيرة البناء والتنميــة التي تشــهدها مملكة 

البحرين.

 والشـــك أن رسالة ســـمو الشيخ ناصر 
حمد آل خليفة النصية وتسمية العام 
2022 عامـــا للشـــباب وبتســـمية  أحـــد 
شوارع المملكة باســـم )شارع الشباب 
البحريني ( أثلجت صدور البحرينيين 
أمينـــة  أيـــٍد  فـــي  شـــبابنا  أن  وأكـــدت 

وينتظرهم مستقبل باهر.
وثمنت  الجمعيـــة البحرينية للمعارض 

كاظـــم  رئيســـها  عبـــر  والمؤتمـــرات 
والخطـــط  الكبيـــرة  الجهـــود  الســـعيد 
وضعهـــا  التـــي  الطموحـــة  التنفيذيـــة 
ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة  التي مهـــدت الطريق 
علـــى  اإلنجـــازات  لتحقيـــق  لشـــبابنا 
المســـتوى المحلي واإلقليمي والقاري 

والعالمـــي،  وجهـــود ســـموه فـــي دفـــع 
عجلة تطوير العمل الشـــبابي وتقديم 
كل الدعم المطلوب لوصوله إلى أعلى 
المســـتويات والتي تتناســـب مع رؤية 
وتعزيـــز  إســـهامات   ،2030 البحريـــن 
الشباب في القيام بواجباتهم الوطنية 
من خال منحهـــم الثقة الكاملة لتقلد 
مختلـــف المناصب القيادية وبث روح 

 اإلبـــداع والعطـــاء واالبتـــكار. وكذلك 
المبـــادرات  مـــن  مجموعـــة   إطـــاق 

إلـــى  أدت  التـــي  النوعيـــة  والبرامـــج 
نتائـــج باهـــره حققها شـــباب البحرين 
فـــي مختلف المجـــاالت والتي  جعلت 
مـــن المملكـــة البحريـــن نموذجـــا رائدا 
يحتـــذى بـــه تمكيـــن الشـــباب لتحمـــل 

المسؤوليات الوطنية.
وقـــال الكاظم “بهذة  المناســـبه نود أن 
نشـــيد بجهود شـــباب مملكة البحرين 
في قطاع المعارض المؤتمرات والذي 
ســـاهم في وضع اسم مملكة البحرين 
فـــي مصاف الدول الرائـــدة في قطاع 
خـــال  مـــن  المؤتمـــرات  المعـــارض 
تنظيم المعارض والمؤتمرات  المحلية 

والعالمية والمشاركة فيها”.

 وفـــي الختـــام، أثنـــى رئيـــس جمعيـــة 
البحرينيـــة  والمؤتمـــرات  المعـــارض 
كاظم السعيد على حرص سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة علـــى إبراز 
ودعـــم الطاقـــات الشـــبابية البحرينية 
ســـبيل  فـــي  وتشـــجيعها  وتمكينهـــا 
تطوير العمـــل الشـــبابي واالرتقاء به، 
مؤكـــدا أن ما يمتلكه ســـموه من رؤية 
مستقبلية للشـــباب منحتهم الثقة في 
إبـــراز ما يمتلكون من قدرات طموحه 
لتحقيـــق اإلنجـــازات  تمكنهـــم دومـــا؛ 
المحليـــة والعالمية ورفع اســـم مملكة 
البحريـــن عاليـــا فـــي كافـــة المحافـــل 

الدولية.

كاظم السعيد

المال يؤكد دور الجامعة كحاضنة كبيرة 
للشباب وتوفير الفرص لهم



أعلن بنك السالم عن طرح برنامج دانات للتوفير للعام 2022 بشكل مختلف، حيث ستنطلق النسخة الجديدة من البرنامج تحت شعار “عام مليء بالذهب” وذلك ابتداًء 
من شهر أبريل 2022 وحتى مارس 2023. وسيتم استبدال الجوائز النقدية بأخرى من الذهب الخالص عيار 24.

وتتضمن نســـخة برنامـــج “دانات للتوفيـــر” للعام 
2022 جوائـــز يوميـــة عبارة عـــن 10 جرامات من 
الذهب وجوائز شـــهرية عبارة عن 0.5 كيلوجرام 
وكيلوجـــرام واحـــد مـــن الذهـــب، باإلضافـــة إلـــى 
مـــن  كيلوجرامـــات   10 وهـــي  الكبـــرى  الجائـــزة 

الذهب.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس الخدمات المصرفية 
لألفـــراد في بنـــك الســـالم محمد بوحجـــي، قائالً 
“يسعدنا اإلعالن عن النسخة الجديدة من برنامج 
“دانـــات للتوفيـــر” والتي تتميـــز بتقديم مجموعة 
مـــن الجوائز الذهبية؛ نظًرا لقيمـــة الذهب العالية 
والتي ُتعد اســـتثماًرا مضموًنا وادخاًرا للمستقبل. 

وإن هـــذه الخطـــوة ستســـاهم في تعزيـــز مكانتنا 
في القطاع المصرفي؛ كونها سُتميزنا في السوق 
وســـُتمكننا من تصدر المنافســـة. وندعـــو الجميع 
لزيادة مبلغ ومدة استثماراتهم في حساب دانات 
للتوفيـــر لمضاعفـــة فـــرص فوزهم بهـــذه الجوائز 

االستثنائية”.
يمكـــن لزبائـــن بنك الســـالم دخول الســـحب على 
جوائـــز البرنامـــج من خـــالل فتح حســـاب دانات 
للتوفير واســـتثمار مبلغ 50 دينـــارا بحرينيا كحد 
أدنى. وُيمكن إتمام خطوات فتح الحساب خالل 
دقائـــق عـــن طريـــق تطبيق بنـــك الســـالم الرقمي 
الـــذي يتميـــز بســـهولته، علًمـــا بـــأن كل 50 دينـــارا 

بحرينيا يتم استثمارها في الحساب واالحتفاظ 
بالمبلغ لفترة أطول تزيد من فرصهم للفوز.

بتســـجيل  يبـــادرون  الذيـــن  الزبائـــن  وســـيتمكن 
وتفعيـــل حســـاب برنامـــج مكافـــآت الـــوالء، مـــن 
بمبلـــغ  احتفاظهـــم  عنـــد  الـــوالء  نقـــاط  كســـب 
اإليـــداع فـــي حســـاب “دانـــات للتوفيـــر”. وُيمكن 
اســـتبدال هـــذه النقـــاط ُمقابل مجموعة واســـعة 
من المكافآت والمزايـــا القّيمة، ومن ضمنها خيار 
االســـترداد النقـــدي وأميال الطيـــران وحجوزات 
الســـفر، وغيرها المزيد مـــن المكافآت التي يمكن 
االطالع عليها عبـــر التطبيق اإللكتروني الخاص 

بالبنك.

“السالم” يطلق النسخة الجديدة من برنامج “دانات للتوفير” للعام 2022
استبدال الجوائز النقدية بأخرى ذهبية ضمن السحوبات اليومية والشهرية

بزيادة 39 % عن العام  2019 بمشاركة 120 مطعما

تســـلمت جمعية الهالل األحمـــر البحريني 
داخـــل  لمحتاجيـــن  عينيـــة  مســـاعدات 
البحرين إضافة إلى الالجئين الســـوريين، 
التجاريـــة”.  “أباريـــل  مجموعـــة  قدمتـــه 
وشـــملت هـــذه المســـاعدات 8000 قطعـــة 
مـــن المالبـــس واألحذية قيمتهـــا اإلجمالي 

تقارب الـ 26 ألف دوالر أميركي.
ويتولى فريق عمل الجمعية المعني حاليا 
جدولـــة برنامـــج زمنـــي لتوزيع جـــزء منها 
على األسر المتعففة داخل البحرين والتي 
تتلقـــى مســـاعدات شـــهرية مـــن الجمعية، 
فيما ســـتوزع الجمعية الجـــزء اآلخر على 
الجـــوار  دول  فـــي  الســـوريين  الالجئيـــن 

السوري.
الهـــالل  لجمعيـــة  العـــام  األميـــن  وأعـــرب 
عـــن  الحـــادي  مبـــارك  البحرينـــي  األحمـــر 
شـــكره لمجموعـــة أباريل إزاء هـــذا التبرع 
والمســـاعدة فـــي توفيـــر مـــواد ضروريـــة 

لألشخاص والمجتمعات المحتاجة، منوها 
بســـعي المجموعة لتكون شريًكا مجتمعًيا 
يبـــذل أقصى جهـــده بالتعـــاون معنا لدعم 
إلـــى  إضافـــة  المتعففـــة،  واألســـر  األفـــراد 

الالجئين والمحتاجين خارج البحرين.
المجموعـــة  مديـــر  صـــرح  جانبـــه،  مـــن 
كالوانـــي  ديـــراج  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
قائـــالً: “تهـــدف شـــراكة مجموعـــة أباريـــل 
إلـــى  األحمـــر  الهـــالل  مـــع  اإلســـتراتيجية 
تحقيـــق  نحـــو  المشـــتركة  المهمـــة  تعزيـــز 
أهداف التنمية المســـتدامة ودعم الجهود 
اإلنســـانية فـــي المجتمعـــات العالمية التي 
حملـــة  تحظـــى  أن  ونأمـــل  فيهـــا،  تعمـــل 
مجموعـــة “أباريـــل” للتبرعـــات والتوعيـــة 
بالشـــراكة مـــع الهـــالل األحمـــر البحرينـــي 
بترحيـــب جيـــد، وأن تـــؤدي إلـــى إحـــداث 
تغييـــر إيجابـــي وفعـــال على متلقـــي هذه 

المساعدات”.

“أباريل التجارية” تقدم مساعدات لألسر 
المتعففة بقيمة 26 ألف دوالر

“السياحة”: 73 ألف زائر لمهرجان الطعام في أول 7 أيام
كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
أن مهرجان البحريـــن للطعام الذي تنظمه 
حاليـــا فـــي مرفـــأ البحرين اســـتقبل خالل 
أول ســـبعة أيام من افتتاحه، منذ الســـبت 
19 وحتـــى الجمعـــة 25 مـــارس، 73,167، 
بزيادة وصلت لنســـبة أكثـــر من %39 عن 
الفتـــرة ذاتهـــا مـــن المهرجان العـــام 2019 
عندما بلغ عدد الزوار في أول ســـبعة أيام 

.52,562
وأوضحـــت الهيئـــة أن هذه الزيـــادة تمثل 
أيضا نســـبة %187 عـــن الفتـــرة ذاتها من 
المهرجـــان فـــي العـــام 2020 عندما وصل 
عـــدد المهرجان خالل أول ســـبعة أيام إلى 
25,420 زائـــر، مع األخـــذ باالعتبار ظروف 
جائحـــة كورونـــا آنـــذاك، فيمـــا لـــم تنظـــم 
الهيئـــة المرجان في العـــام 2021 للظروف 

الصحية ذاتها.
وذكـــرت هيئـــة الســـياحة أن هـــذه األعداد 

والنسب المئوية مرشـــحة لالرتفاع خالل 
األســـبوع الثانـــي مـــن مهرجـــان البحريـــن 
للطعـــام الـــذي يختتـــم أعمالـــه فـــي األول 
مـــن ابريـــل القادم، وذلك نظـــرا للعديد من 
االعتبارات من بينها الســـمعة الطيبة التي 
ينقلهـــا زوار المهرجـــان عنـــه فـــي أوســـاط 
الـــزوار  وحتـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
الجويـــة،  األحـــوال  وتحســـن  والســـياح، 
والعائـــالت  النـــاس  مـــن  المزيـــد  ورغبـــة 
تحديدا باإلســـراع في زيارتـــه قبل حلول 

شهر رمضان المبارك.
علـــى صعيـــد ذي صلـــة، أوضحـــت الهيئـــة 
أن عـــدد المطاعم المشـــاركة فـــي مهرجان 
البحرين للطعام ارتفع أيضا بنســـبة 32% 
عـــن العـــام 2020، حيث وصل في نســـخة 
هـــذا العام إلى 120 مطعمـــا مقابل 91 في 

.2020
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة 

والمعارض ناصر قائدي أعرب عن ســـعادة 
الهيئة بتحقيق هذا النجاح الكبير المتمثل 
بجـــذب عـــدد زوار غير مســـبوق لمهرجان 
البحريـــن للطعـــام حتـــى اآلن، مضيفـــا أن 
الجميع شـــركاء في هذا النجاح بمن فيهم 
المواطنيـــن والمقيميـــن والســـياح الذيـــن 
حقـــق هـــذا المهرجـــان تطلعاتهـــم وقـــدم 
لهـــم وجهـــة ترفيهيـــة مميـــزة، إضافة إلى 
المطاعـــم المشـــاركة التـــي تحقـــق نســـب 
مبيعـــات عاليـــة، وذلـــك في إطـــار تحقيق 
المهرجان ألهدافه الســـياحية والترفيهية 

والتجارية أيضا.
وأضـــاف . قائـــدي أن اإلقبـــال الكبير الذي 
يحققه “مهرجان البحرين للطعام” يعكس 
حالـــة تعافـــي قطـــاع الســـياحة والضيافة 
والترفيـــه فـــي البحريـــن، ويقـــدم نموذجا 
علـــى مرونـــة وحيويـــة القطـــاع وقدرتـــه 
علـــى العودة لمعـــدالت النمو الســـابقة، بل 

مقدمـــة  فـــي  دوره  وتعزيـــز  وتجاوزهـــا، 
القطاعـــات الواعـــدة وذات األولويـــة فـــي 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي التـــي أعلنت 
نوفمبـــر  فـــي  الموقـــرة  الحكومـــة  عنهـــا 

الماضـــي، وقدرته على خلـــق فرص العمل 
فـــي  والمســـاهمة  للمواطنيـــن  المجزيـــة 

الناتج المحلي اإلجمالي.
 ويتجـــول زوار مهرجـــان البحرين للطعام 

حاليـــا بين بيـــن أكثر مـــن 120 مطعما في 
مهرجـــان البحريـــن للطعـــام حاليـــا تقـــدم 
مختلـــف أنـــواع المأكـــوالت والمشـــروبات 
والحلويات، وتتضمـــن فعاليات المهرجان 
هـــذا العـــام “ركـــن الطبـــخ” بحضـــور عـــدد 
مـــن رواد ورائـــدات الطبـــخ “الشـــيف” في 
البحرين، حيـــث يقومون بتحضير وطهي 
أصناف مختلفة من الطعام أمام الجمهور 

مباشرة، وسط أجواء تفاعلية مميزة.
وتزخر الدورة الحاليـــة من هذا المهرجان 
بعدد كبير من الفعاليـــات المتنّوعة، حيث 
يســـتضيف المهرجـــان مواهـــب بحرينيـــة 
لتقديـــم عـــدد مـــن العـــروض الموســـيقية 
والفنية، وجرى تخصيص منطقة ترفيهية 
جاذبة لزوار المهرجان، ومنطقة مخصصة 
للعـــب لألطفـــال، ويشـــهد المهرجـــان أيضا 
ســـحوبات على جوائز بالتعاون مع فنادق 

ومطاعم في جميع أنحاء البحرين.

“دلمون للدواجن” ترفع إنتاجها برمضان لـ 33 ألف دجاجة يوميا
الشركة تستثمر 3 ماليين دينار في عامين

كشـــف مســـؤول في شـــركة دلمون 
بـــدأت  الشـــركة  أن  عـــن  للدواجـــن 
اســـتعداداتها لشهر رمضان المبارك 
فـــي وقت مبكـــر، في الوقـــت الذي 
استثمرت فيه ماليين الدنانير في 
توسعة وتطوير مرافقها في الفترة 

األخيرة.
للشـــركة  العـــام  المديـــر  وأبلـــغ 
أن  “البـــالد”  ميـــرزا  عبدالهـــادي 
“دلمـــون للدواجـــن “اســـتثمرت في 
العاميـــن 2020 و2021 مـــا يقـــارب 
3 مالييـــن دينـــار فـــي مشـــروعات 
طموحة تســـتهدف تطوير مختلف 
مرافـــق البنيـــة التحتيـــة واإلنتـــاج 

الشركة لمواكبة المرحلة المقبلة.
وتضـــم المشـــروعات التـــي عملـــت 
عليهـــا الشـــركة المفرخـــة ومخزنـــا 
ومرافـــق الكهرباء وخـــط التقطيع، 
بنحو 6 مشـــروعات تم االنتهاء من 
نصفهـــا ويجـــري اســـتكمال النصف 

اآلخر.
وقال ميرزا إن الشـــركة تتنج عادة 
ما بين 28 و29 ألف دجاجة يوميا، 
ولكن خالل شـــهر رمضـــان المبارك 
فـــإن اإلنتاج ســـيزيد إلـــى أكثر من 

33 ألف يوميا. 

وأشار ميرزا إلى أن الشركة تستعد 
لموســـم شـــهر رمضان المبارك قبل 
3 أشـــهر، من خالل زيادة اســـتيراد 
مـــع  والترتيـــب  التفيقـــس  بيـــض 
المـــزارع، انطالقـــا مـــن دورهـــا في 
للمملكـــة،  الغذائـــي  األمـــن  دعـــم 
حيث يزيـــد الطلب على اســـتهالك 

الدواجن الطازجة.
مـــن  كبيـــرة  كميـــات  توافـــر  وأكـــد 
بـــأوزان  الســـوق  فـــي  الدجـــاج 
إلـــى  البحرينيـــة،  األســـر  تفضلهـــا 

جانـــب المنتجـــات المقطعة، حيث 
ستتوافر المنتجات بشكل جيد. 

أضـــاف أن الشـــركة بصـــدد إعـــادة 
إطـــالق منتجات كانـــت بدأتها قبل 
سنوات عدة وتشـــمل “النجتس” و 
“الزنجـــر” وغيرها بصـــورة تدرجية 
بســـبب  توقفـــت  أن  بعـــد  وذلـــك، 
عدم توافر المخازن، حيث ســـيعاد 
طـــرح هذه المنتجـــات بصورة أكثر 
احترافيـــة وبزيـــادة فـــي الكميات، 
حيث كان المشـــروع ناجحا وحقق 

نتائج إيجابية.
إعـــادة طـــرح  بالقـــول إن  ومضـــى 
تواكـــب  الجديـــدة  المنتجـــات 
االنتهاء من مشـــروع مخازن تعمل 
عليه الشركة حاليا، ويكتمل خالل 
منتصـــف هذا العام والتي ســـتمكن 
الشـــركة مـــن طـــرح منتجـــات ذات 
قيمـــة مضافـــة تســـاهم فـــي رفـــع 

عوائدها.
وكشـــف عـــن اســـتقدام خبيـــر مـــن 
خارج البحرين متخصص في عمل 
الخلطات والمنتجات، حيث قامت 
الشـــركة بالفعل أخيرا بإطالق عدد 
مـــن المنتجـــات الجاهـــزة للشـــواء 

بأسعار تنافسية وسهلة اإلعداد. 
وأقـــر ميـــرزا بوجود ضغـــوط فيما 
يتعلـــق بتكاليف اإلنتـــاج خصوصا 
فيما يتعلق باألعالف التي ارتفعت 
بصورة كبيرة في السوق العالمية.

مـــن جانبه، قال الرئيـــس التنفيذي 
للشـــؤون اإلدارية والمالية حســـين 
ســـهلت  الشـــركة  إن  عبدالمجيـــد 
طلـــب منتجاتها من خـــالل تطبيق 
خـــاص يمكـــن تنزليـــه مـــن متاجـــر 
التطبيقـــات للهواتف الذكية، حيث 
يمكن طلـــب المنتجـــات وتوصيلها 

للمنازل مباشرة.
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“عام مليء بالذهب” مع حساب 
دانات من أبريل 2022 وحتى 

مارس 2023

جائزة دانات الكبرى عبارة عن 10 
كيلوجرامات من الذهب

محمد بوحجي

أثناء تقديم الدعم

علي الفردان



أكد رئيس جمعية الصداقة البحرينية اليابانية، ناصر العريض لـ “البالد االقتصادي”، أن الجمعية 
تعمــل علــى تشــجيع الشــركات اليابانية في المنطقة بفتح فروع لها فــي البحرين وبحث متطلبات 

هذه الشركات ودعم زيادة التوسع للشركات اليابانية في البحرين.

وأوضح العريض في لقاء مع “البالد االقتصادي” 
أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقًا آلخر 
اإلحصائيـــات بلغ 1.2 مليار دينار، مشـــيًرا إلى أن 
هنالك 19 شركة يابانية تعمل في المملكة، و129 
وكالة تجارية يابانية مسجلة في البحرين، و18 

فرعًا.

 تأسيس الجمعية

وأفـــاد العريـــض أن جمعيـــة الصداقـــة البحرينية 
اليابانية تأسســـت في أغســـطس 2008 من قبل 
رجال األعمـــال البحرينيين والشـــركات اليابانية 
الرائـــدة فـــي المملكة من أجل تشـــجيع العالقات 
التعاونية بين البلدين في المجاالت االقتصادية 
والثقافية، وعدد أعضاء الجمعية 23 شركة و57 

أصدقاء الجمعية.
وعن الخطة المســـتقبلية للجمعية، قال العريض 
“المواصلـــة على بنـــاء تعاون قوي بيـــن البحرين 
واليابـــان عبر الفعاليات المختلفة والشـــراكة بين 
المؤسســـات البحرينية واليابانية لزيادة التبادل 

التجاري والعلمي والثقافي”.

 أول شهادة

وبخصـــوص اإلنجـــازات التي حققتهـــا الجمعية، 

أوضح العريض “حققت كثير من اإلنجازات منذ 
تأسيســـها فـــي زيادة التعـــاون بيـــن البلدين على 
مختلف األصعـــدة”، الفتًا إلى أنـــه تقديرًا لجهود 
الجمعيـــة تـــم تكريمها بشـــهادة كفاءة مـــن وزير 
الخارجيـــة اليابانـــي فومي کاشـــيدا ســـنة 2017 
وهـــي أول شـــهادة تمنـــح فـــي تاريـــخ البحريـــن 

لمؤسسة بحرينية.

 تبادل تجاري

البحريـــن  بيـــن  التجـــاري  التبـــادل  وعـــن حجـــم 
واليابـــان، قـــال العريض عالقة اليابـــان التجارية 
مع مملكة البحرين قوية إذ تعتبر اليابان الشريك 
التجاري الرئيســـي للمملكة. وآخر إحصائية سنة 
2015 توضح حجم التبادل التجاري بين اليابان 
والبحريـــن 1,200 مليار دوالر، وصادرات اليابان 
879 مليـــون دوالر وواردات اليابـــان 321 مليون 

دوالر.
ولفـــت إلى أن أهم صـــادرات مملكة البحرين إلى 
اليابـــان هـــي أعمدة وقضبـــان وبـــودرة وصفائح 
وشـــرائح ولفافـــات مـــن األلمنيـــوم، منتجات من 
ســـرطان  النقـــل،  لمعـــدات  الزجاجيـــة  األليـــاف 
البحر، خـــردة الحديد والصلب، خـــردة النحاس، 
أهـــم واردات مملكـــة  والمالبـــس. فيمـــا تتمثـــل 

البحريـــن من اليابان في الســـيارات والشـــاحنات 
والرافعـــات، قطع غيار الســـيارات، أجزاء الدوائر 
محـــركات  اإللكترونيـــة،  األجهـــزة  الكهربائيـــة، 
خارجية غير ثابتة، كلوريد الفينيل، واألسمنت.

 مشاريع الجمعية

 ،2022 العـــام  فـــي  الجمعيـــة  مشـــاريع  وعـــن 
أوضـــح العريض أن هنـــاك العديد مـــن الفعاليات 
االقتصاديـــة والثقافيـــة والعلميـــة فـــي الجمعية 
تقـــوم بتعزيـــز الروابـــط بيـــن الجانـــب اليابانـــي 
اليابانيـــة  الســـفارة  مـــع  والتعـــاون  والبحرينـــي 
متمثلـــة بالســـفير النشـــط مياموتـــو ماســـايوكي 

ومؤسسات الدولة المختلفة.

وأشـــار إلى أن هناك الكثير من الزيارات الرسمية 
وغير الرســـمية بين البلدين ولكن أهمها الزيارات 
الزيـــارات،  هـــذه  بعـــض  التاريخيـــة، مســـتعرضًا 
وهـــي: زيارة عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة إلـــى اليابان في العام 
2012، زيـــارة ولـــي العهد صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة إلى اليابان في 
العـــام 2013، زيـــارة رئيس الـــوزراء الياباني إلى 
البحريـــن في العـــام 2013، زيارة وزير الخارجية 
و2018،   2017 عامـــي  البحريـــن  إلـــى  اليابانـــي 
وزيارة محافظ محافظة الجنوبية ســـمو الشيخ 

خليفة بن على آل خليفة إلى اليابان 2019.
وبخصـــوص عدد الشـــركات اليابانية العاملة في 

البحريـــن والعكـــس، أوضـــح أن عـــدد الشـــركات 
اليابانيـــة فـــي البحرين بلـــغ 19 وفقـــًا إلحصائية 
العـــام 2022، وهذه الشـــركات 4 منها في القطاع 
المالي، شركتان تجاريتان، 10 شركات تصنيع، 3 

شركات أخرى.
اليابانيـــة  التجاريـــة  الـــوكاالت  عـــدد  بلـــغ  فيمـــا 
المسجلة بالمملكة 129 وكالة في مجال الكهرباء 
والصناعـــة  والســـيارات  والصيدلـــة  والعطـــور 
واآلالت الكهربائيـــة واإللكترونيـــات، إضافة إلى 
18 فرعًا في مجال البنوك والهندسة والسيارات 

والملبوسات.
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  القطاعـــات  عـــن  أمـــا 
أوضح العريض أن أهـــم القطاعات ذات األهمية 
للشـــركات اليابانية فـــي قطاع النفـــط والغاز كما 
هناك رغبة في المشاركة في بناء مشاريع تدوير 
النفايـــات التابـــع لوزارة األشـــغال والمتـــرو التابع 

لوزارة المواصالت.
بيـــن  موقعـــة  االقتصاديـــة  االتفاقيـــات  وعـــن 
العديـــد مـــن  العريـــض إن هنـــاك  قـــال  البلديـــن، 
االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهم بيـــن البلدين في 
شـــتى القطاعـــات ولكن آخر اتفاقيـــة هي مذكرة 
تفاهم بيـــن مجلس التنمية االقتصادية البحرين 
ومنظمـــة اليابـــان للتجـــارة الخارجيـــة فـــي دبي. 
وستســـاهم هـــذه الشـــراكة فـــي تعزيـــز التعـــاون 
االقتصـــادي بين البلديـــن وتســـليط الضوء على 
الشـــركات  أمـــام  اســـتثمارية  كوجهـــة  البحريـــن 
اليابانيـــة وكان ذلـــك في يوم األحـــد الموافق 12 

ديسمبر 2021.
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أعلنــت بورصــة البحريــن، عــن اســتضافتها للمؤتمــر الســنوي التحــاد أســواق المــال العربيــة، أكبر حــدث للبورصات واألســواق المالية في الشــرق 
األوســط تحــت رعايــة وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي، الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل خليفــة، حيث يعقــد المؤتمر الــذي يقام هذا العام بشــكل 
افتراضــي تحــت عنــوان “المؤتمــر الســنوي التحــاد أســواق المــال العربيــة: البحريــن 2022” يومــي 29 و30 مــارس الجــاري، وســيعقد على هامش 
المؤتمر، االجتماع السنوي التحاد أسواق المال العربية بحضور أكثر من 21 عضًوا من أعضاء اتحاد أسواق المال العربية، من ضمنهم الرؤساء 

التنفيذيين ألسواق األوراق المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وشركات الوساطة المالية، وأمناء الحفظ وغرف المقاصة.

يهـــدف المؤتمـــر  إلـــى خلـــق بيئـــة مواتية 
لألســـواق المالية العربيـــة وتعزيز تكاملها 
والســـيولة فيها، باإلضافة إلى ذلك، يلعب 
المؤتمـــر دوًرا رئيســـًيا فـــي خلـــق أرضيـــة 
مشـــتركة ما بيـــن قـــادة األســـواق المالية 
العربية مع الخبراء اإلقليميين والدوليين، 
ومـــن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 
350 مشـــارًكا مـــن البورصـــات المختلفـــة، 
وســـيجمع هيئـــات تنظيم الســـوق المالية 
الوســـاطة ومديـــري صناديـــق  وشـــركات 

االستثمار والصحافيين االقتصاديين.

 ويســـتقبل المؤتمـــر متحدثيـــن محليين 
وإقليمييـــن ودوليين إللقـــاء الضوء على 
والمواضيـــع  الرئيســـية  الموضوعـــات 
فـــي  ذلـــك االســـتثمار  فـــي  بمـــا  المهمـــة، 
ممارســـات الحوكمة البيئية واالجتماعية 
إدارة  وتحديـــات  الشـــركات،  وحوكمـــة 
فـــي  المركـــزي  واإليـــداع  المقاصـــة 
بعـــد  مـــا  عمليـــات  ورقمنـــة  المســـتقبل، 
مـــع  المتوافـــق  والتمويـــل  التـــداول، 
الشـــريعة اإلســـالمية، وزيادة استثمارات 
التجزئـــة، وتطويـــر خدمـــات بيـــع بيانات 

الســـوق، وتبني تنامي عصر التكنولوجيا 
التنظيمية.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، 
الشـــيخ خليفة بن إبراهيـــم آل خليفة “إن 
تنظيم واستضافة المؤتمر السنوي التحاد 
أســـواق المال العربية يقدم فرصة فريدة 
مـــن نوعها للبورصات اإلقليمية والدولية، 
وشركات الوســـاطة، والجهات التنظيمية 
لمناقشـــة المواضيع الرئيسية حول سوق 
رأس المـــال وتبادل التجـــارب والخبرات، 
حيـــث إننـــا علـــى ثقة مـــن طـــرح المؤتمر 

ألفـــكار جديدة ســـتمهد الطريق لمزيد من 
التعـــاون بين المشـــاركين الرئيســـيين في 
ســـوق رأس المال من أجـــل دعم وتطوير 

أسواق رأس المال على المستويين
عمليـــة  وتســـهيل  واإلقليمـــي  المحلـــي 

الترابط”. 
ومن أبرز الجهات المشـــاركة في المؤتمر: 
مصرف البحرين المركـــزي، هيئة األوراق 
هيئـــة  األوروبيـــة،  واألســـواق  الماليـــة 
األوراق المالية والســـلع، االتحـــاد العالمي 

للبورصات، صندوق النقد العربي، بورصة 
عَمـــان، البورصـــة المصريـــة، بورصة دبي 
بورصـــات  مجموعـــة  والســـلع،  للذهـــب 
مركـــز  شـــركة  مســـقط،  بورصـــة  لنـــدن، 
مقاصة األوراق المالية، شـــيميرا كابيتال، 
Rosen� الماليـــة  لـــألوراق  )روزنبـــالت 
األوروبيـــة  المنظمـــة   ،)blatt Securities
إليداع األوراق المالية المركزية، المنظمة 
الدوليـــة ألســـواق رأس المـــال، بـــالك روك 
)BlackRock(، المنظمةاألوروبيـــة لغـــرف 
المقاصـــة، كريدي أجريكـــول مصر، معهد 
المحلليـــن المالييـــن المعتمدين، فوتســـي 
راســـل )FTSE Russell(، جمعية عالقات 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  المســـتثمرين 
أوليفـــر  لألعمـــال،  أوكســـفورد  مجموعـــة 
شـــرودرز،   ،  )Oliver Wyman( وايمـــان 

. )S&P( وإس آند بي

دعـــا نائب رئيس اللجنة األهلية لتطوير 
سوق المنامة القديم محمود النامليتي، 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة 
لتنظيم مزيد مـــن الفعاليات والمعارض 
والمهرجانات في سوق المنامة القديمة، 
بما يسهم في دعم جهود إحياء السوق 
وجـــذب مزيـــد مـــن المرتاديـــن لـــه مـــن 

مواطنين ومقيمين وزوار وسياح.
علـــى  البنـــاء  أهميـــة  النامليتـــي  وأكـــد 
النتائـــج الطيبـــة التي يحققهـــا مهرجان 
هيئـــة  تنظمـــه  الـــذي  المنامـــة”  “ذهـــب 

المنامـــة  ســـوق  فـــي  حاليـــا  الســـياحية 
القديمـــة، ونجاح هـــذا المهرجان بالفعل 
في إنعاش الحركة التجارية والسياحية 
فيـــه، وقـــال “نلمس فـــي ســـوق المنامة 
القديـــم أن مهرجان ذهب المنامة تمكن 
بالفعـــل مـــن إنعاش ليـــس فقط محالت 
الذهب في الســـوق، بـــل مجمل المتاجر 
والمطاعـــم والمقاهـــي فيه، خصوصا أن 
الهيئة تنظم على هامش هذا المهرجان 
برنامـــج فعاليـــات حافـــال لجميـــع أفراد 

العائلة وتقدم جوائز مجزية”.

لدعـــوة  يدفعنـــا  النجـــاح  “هـــذا  وقـــال 
مـــن  مزيـــد  لتنظيـــم  الســـياحة  هيئـــة 
المهرجانـــات المتخصصـــة في الســـوق، 
مثـــل مهرجان األســـواق التراثية لجذب 
الـــزوار والســـياح لســـوق الطواويش أو 
مهرجـــان  أو  األقمشـــة،  أو  الحداديـــن 
المأكوالت الشـــعبية انطالقـــا من محال 
مثـــل آلو بشـــير ومقهى حاجـــي ومطعم 

القرية التراثية وغيرها”.
وأكـــد النامليتـــي اســـتعداد تجار ســـوق 
هيئـــة  جهـــود  لدعـــم  القديمـــة  المنامـــة 

الســـياحة فـــي هـــذا االتجـــاه، وذلك من 
خـــالل تقديم خصومات جاذبـــة للزوار، 
وجوائـــز مجزية، إضافة إلى المســـاهمة 
فـــي جهود اإلعداد والتنظيم والترويج، 
ذلـــك مصلحـــة  فـــي  أن  “نعتقـــد  وقـــال 
مشـــتركة للجميـــع، لنا كتجار، وللســـوق 
ولالقتصـــاد  ســـياحي،  تراثـــي  كمعلـــم 

البحريني ككل”.
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن تســـهم هذه 
اســـتعادة ســـوق  فـــي تســـريع  الجهـــود 
المنامة القديمة لمكانتها التي تســـتحق 

فـــي صـــدارة المقاصـــد الســـياحية على 
العربـــي،  والخليـــج  البحريـــن  مســـتوى 
خصوصا أنها واحدة من أقدم األسواق 
التجارية فـــي المنطقة، ومنهـــا انطلقت 
الكثير من العائالت التجارية البحرينية، 
وتضـــم الكثيـــر مـــن المبانـــي التراثيـــة، 
وتتنشر فيها دور عبادة مختلفة تجسد 
التعايش والتآخـــي الحضاري الذي كان 
سائدا في البحرين عبر العصور، وتعتبر 
مركز الجذب األول للزوار والســـياح من 

الخليج العربي والمنطقة والعالم.

بورصة البحرين تستضيف مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية

النامليتي: نجاح مهرجان “ذهب المنامة” بإنعاش الحركة التجارية والسياحية

تحت رعاية وزير المالية واالقتصاد الوطني خالل 29 - 30 مارس

طالب بتنظيم مزيد من الفعاليات في السوق القديمة

 وزير الماليةالشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة 

محمود النامليتي

تشجيع الشركات اليابانية في المنطقة على فتح فروع بالبحرين
الجمعية نالت شهادة كفاءة من وزير الخارجية الياباني في 2017... العريض لـ “^”:
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1.2 مليار دينار التبادل التجاري 
البحريني الياباني

 المملكة مقر لـ19 شركة يابانية و129 
وكالة تجارية و18 فرعًا

الجمعية تدعم زيادة التوسع للشركات 
اليابانية في المملكة

تعزيز الروابط بين الجانب الياباني 
والبحريني

العديد من الفعاليات االقتصادية 
والثقافية والعلمية في 2022

مذكرة تفاهم لتسليط الضوء على 
البحرين كوجهة استثمارية

رغبة في المشاركة في بناء مشاريع 
تدوير النفايات بالبحرين

ناصر 
العريض
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على  تجارية  أســواق  ومــديــرو  أغذية  تجار  أجمع 
تــوفــر كــل أنــــواع الـــمـــواد الــغــذائــيــة فــي األســــواق 
رمضان،  لشهر  استعدادًا  البحرين  بمملكة  المحلية 
موضحين أن األســواق هذا العام تشهد زيادة في 
  30% بنحو  والتسوق   الشراء  على  اإلقبال  نسبة 
عازين   التوقيت،  نفس  في  الماضي  بالعام  مقارنة 
ذلـــك إلـــى تخفيف الــقــيــود عــلــى جــائــحــة كــورونــا 

باإلضافة إلى زيادة العروض الترويجية.
إدارة  رئــيــس مجلس  الــســيــاق، صـــرح  هـــذا  وفـــي 
زينل  إبراهيم  األعــمــال  رجــل  “تــرافــكــو”،  مجموعة 
لــــ”الـــبـــاد االقـــتـــصـــادي” قـــائـــاً “تــســتــعــد الــشــركــات 
واألسواق التجارية لشهر رمضان المبارك، من خال 
توفير جميع المستلزمات الغذائية داخل األسواق”، 
مــوضــحــًا أن الــبــحــريــن دائـــمـــًا تــوفــر  احــتــيــاجــات 
المواطنين والمقيمين خال شهر رمضان الفضيل. 
وأضاف “ كميات السلع الغذائية في المخازن تكفي 
مستقرة  وبأسعار  أشهر،  ثاثة  على  تزيد  لفترات 
حسب ما ذكره رئيس لجنة األغذية بغرفة تجارة 

وصناعة البحرين خالد األمين”.
لألمم  ــة  ــزراعـ والـ األغـــذيـــة  ذكــرتــه منظمة  وعــمــا   
أن  الــجــاري،   الــعــام  بــدايــة  مــع  )المنظمة(  المتحدة 
ارتفاعًا  العالمية لألغذية قد سجل  مؤشر األسعار 
أسعار بعض  زيــادة في  بالفعل  “شاهدنا  زينل  قال 
المستوردة  السلع  خصوصًا  العام  بداية  مع  السلع 
المحات  تنظمها  التي  الترويجية  العروض  ولكن 

التجارية تخفف العبء قلياً على المواطن”.
وأوضح زينل أن استهاك المواطنين 

بنسبة  يرتفع  رمضان  شهر  في 
30 إلى 40 % ولكن سيؤدي 
تحول  إلى  األسعار  ارتفاع 
ــمــواطــن مـــن مـــاركـــة إلــى  ال
اخرى حسب السعر، مؤكدًا 

العروض  زادت  كلما  أنــه 
وشملت كل الماركات 

ســــتــــكــــون هـــنـــاك 
ظاهرة إيجابية 

تــــــــســــــــاعــــــــد 

المستهلك في اختيار المفضل لديه.
المبارك  أنــه خــال شهر رمضان  إلــى  زينل  وأشــار 
تزداد كثافة أنشطة الجمعيات الخيرية في توفير 
قائاً  كبيرة  بأعداد  الرمضانية  والسال  الصناديق 
من  لكثير  الغذائية  السلع  توفير  في  يساعد  هــذا 

األسر المتعففة بالبحرين”.  
واستطرد “الحمد لله البحرين بخير بفضل سياسة 
األســـواق  ومتابعة  ومــراقــبــة  الــرشــيــدة   الحكومة 

والعمل على انسياب السلع باألسواق”.
بعدم  للمستهلكين  نصيحة  زينل  ووجــه 

الـــتـــهـــافـــت عـــلـــى تـــخـــزيـــن الــســلــع 
بكميات كبيرة قائاً “متوافرة 
في األسواق كل الماركات 

والمتوسطة  العالية 
ــرة مــن  ــ ــي ــ ــغ ــصــ ــ وال
السلع والكميات 
وال  ــيـــة  ــافـ كـ

يحتاج المستهلك إلى شراء أكثر من احتياجاته”.
ــز بــالــرفــاع،  ــح مــديــر أســــواق رامـ مــن جــانــبــه، أوضـ
والتجار  الموقرة  الحكومة  أن  غالب،  عبدالفتاح 
المبارك، من خال توفير  يستعدون لشهر رمضان 
قائاً  األسواق.  داخل  الغذائية  المستلزمات  جميع 
“أسواق رامز بدأت في التحضير لرمضان منذ شهر 
الغذائية ومستلزمات  السلع  بتوفير جميع  ونصف 
في  وتنافسية  مستقرة  وبأسعار  والسفرة  الطبخ 

بعض األحيان”.
وأشار غالب إلى أن اسواق رامز 
ــر مــســتــودع  تــمــتــلــك أكــب
وتقدم  الغذائية  للسلع 
العروض  من  العديد 
ــضــخــمــة تــكــفــي  ال
احتياج  لتغطية 
ــكــيــن  ــمــســتــهــل ال
هــذا  أن  مـــؤكـــدًا 
من  أفضل  العام 
العام الماضي 

مع توافر السلع الغذائية وزيادة في القوة الشرائية 
بنسبة 20 إلى 30 % عن العام الماضي رغم الزيادة 

الطفيفة في األسعار”.   
اإلقبال عليها في  التي يزداد  الغذائية  السلع  وعن 
والزيوت  بأنواعه  األرز   “ غالب  قــال  رمضان  شهر 
أو  كراميل  والكريم  الحلويات  مصنعات  وبعض 
الخضراوات  أنــواع  جميع  كذلك  والفيمتو  التانج 
المنزلية  واألوانـــي  الكماليات  قسم  إلــى  باإلضافة 

ومستلزمات المطبخ”.
األسعار  أن  إلى  غالب  أشــار  األسعار،  ارتفاع  وعن 
ارتباط  يوجد  وال  العام  بداية  مع  ارتفاعًا  شهدت 
االرتــفــاع، موضحًا  بين قــرب شهر رمــضــان وهــذا 
أسعار  ارتفعت  السعودية  الشركات  من  كثيرًا  أن 

منتجاتها.  
ــتــم غــالــب تــصــريــحــه قـــائـــاً “أســــــواق رامـــز  واخــت
المحلية  الشركات  90 % من  إلــى    80 تتعامل مع 
العامات  أغلب  توافر  إلى  باإلضافة  البحرين  في 
التجارية المستوردة” موضحًا أن العروض ستستمر 

خال شهر رمضان وأيام العيد.

األسواق التجارية تشهد زيادة 30 % في القوة الشرائية مقارنة بالعام الماضي
بسبب تخفيف قيود اإلجراءات االحترازية للجائحة وكثرة العروض الترويجية

ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر من 1 % إلى أكثر 
من 120 دوالرا للبرميل، بنهاية تعامات الجمعة بعد 

إقبال التجار على عمليات شراء.
 1.4 1.62 دوالر أو  وارتفع خام برنت عند اإلغــاق 
% إلى 120.65 دوالر للبرميل كما ارتفع خام غرب 
 % 1.4 أو  دوالر   1.56 األميركي  الوسيط  تكساس 

إلى 113.90 دوالر.
وحقق الخامان القياسيان أول ارتفاع أسبوعي لهما 
منذ 3 أسابيع. وارتفع خام برنت أكثر من 11.5 % 
8.8 %، وفق رويترز هذا  وغرب تكساس الوسيط 

الشهر.

“النفط” يسجل أول صعود 
أسبوعي وبرنت يقفز 11.5 %

“ستاندرد آند بورز” تعدل التوقعات المستقبلية للسعودية إليجابية
ــورز،  ــ ــد ب ــ ــة الــتــصــنــيــف ســـتـــانـــدرد آن ــالـ عـــدلـــت وكـ
مستقرة  مــن  للسعودية  المستقبلية  الــتــوقــعــات 
المحلي  الناتج  نمو  تحسن  بسبب  إيجابية،  إلــى 
اإلجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى 
التصنيف  تثبيت  ــة  ــوكــال ال وأكــــدت  الــمــتــوســط. 

. A-/A-2  االئتماني للسعودية عند

وارتفع الناتج المحلي اإلجمالي للسعودية 3.3 %، 
بالعام 2021، وفقا لإلحصاءات الرسمية الصادرة 
 4.1 بنسبة  االنكماش  عــن  تحول  فــي  أيـــام،  قبل 
النفط  أسعار  انهارت  عندما   2020 العام  في   ،%
العالم  أنــحــاء  جميع  فــي  االقــتــصــادات  وتعرضت 

لجائحة كورونا.

وقفزت أسعار النفط بنسبة 50 %، العام الماضي 
مــع تــعــافــي الــطــلــب ثــم قــفــزت فـــوق 100 دوالر 
للبرميل لتصل إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما 
في فبراير بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، ما دفع 
الدول الغربية إلى حث كبار المنتجين على زيادة 

اإلنتاج.
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احتفلت شركة “فيرموب” البحرين، التابعة للعامة 
التجارية الفرنسية المتخصصة في تصنيع األثاث 
الخارجي، بمناسبة االفتتاح الرسمي لمعرضها في 
المنامة، وقد شهدت مراسم االفتتاح التي أقيمت 
صالة  مقر  فــي  مــارس   22 الموافق  الثاثاء  يــوم 
حضور  العدلية،  فــي   ”172 “لـــوت  بمبنى  الــعــرض 
مملكة  لــدى  الفرنسية  الجمهورية  سفير  مــن  كــل 
العام  والمدير  والمالك  كــوشــار،  جيروم  البحرين 
إلى  ســـام،  زيــد  القابضة   ”Greenview“ لشركة 

جانب نخبة من أعضاء المجتمع.
ويعد بذلك المعرض الذي تم افتتاحه في البحرين 
الفرنسية  الــتــجــاريــة  لــلــعــامــة  عـــرض  صــالــة  أول 
األوســــط، حيث  الــشــرق  فــي منطقة  “فــيــرمــوب” 
سيضم مجموعة واسعة من قطع األثاث الخارجي 
الزاهية،  وألوانه  المبتكرة  بتصاميمه  يتميز  الذي 
االستدامة  معايير  بــمــراعــاة  صناعتها  تــم  والــتــي 
وأهداف الحفاظ على البيئة، وبالتوافق مع القيمة 
المحورية التي تعتمدها “فيرموب” والمتمثلة في 

تقديم منتجات صديقة للبيئة.
وفـــي تــعــلــيــقــه عـــن هـــذا االفـــتـــتـــاح، صـــرح سفير 
الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين بأنه “لمن 
افتتاح  مراسم  أشهد حضور  أن  ســروري  دواعــي 
صالة عرض للعامة التجارية الفرنسية )فيرموب( 
أثاث  مجموعة  توفر  والتي  البحرين،  مملكة  في 
يعكس  وإنما  للبيئة.  وصديقة  مستدامة  خارجي 

بين مملكة  الــتــي تجمع  الــوطــيــدة  الــعــاقــات  هــذا 
الروابط  وعمق  الفرنسية،  والجمهورية  البحرين 
السيد  بــدوري  وأهنئ  الطرفين،  بين  االقتصادية 
كل  وأتمنى  المهم،  اإلنــجــاز  هــذا  على  ســام  زيــد 

التوفيق للشركة في مقرها الجديد في المملكة”.
بالفخر  “نشعر  بقوله  سام  زيد  صرح  جهته  ومن 
واالعتزاز بافتتاحنا أول معرض أثاث تابع للعامة 

التجارية الفرنسية )فيرموب( في الشرق األوسط. 
كما نثمن حضور جيروم كوشار سفير الجمهورية 
الفرنسية لدى المملكة، الذي يعكس حضوره دعمه 
على  الفرنسية  التجارية  العامات  لتواجد  الكريم 
صالة  افتتاح  خــال  مــن  ونتطلع  المملكة.  أرض 
الــتــعــاون بين البحرين  آفـــاق  لــدعــم  الــعــرض هــذه 
العاقات  أواصــر  وتعزيز  الفرنسية،  والجمهورية 

بين البلدين، ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور 50 عاًما 
من العاقات الدبلوماسية الوطيدة بين البلدين”.

ــي )فــيــرمــوب(  ــاً “نـــحـــن فـ ــائـ ــل حــديــثــه قـ ــ وواصــ
بتبني ركــائــز االســتــدامــة ومــمــارســات  مــلــتــزمــون 
بجهود  ونسعى  واستدامتها،  البيئة  على  الحفاظ 
المؤسسية،  ثقافتنا  صميم  فــي  لدمجها  حثيثة 
الفريدة  التجارية  تتمكن عامتنا  أن  بذلك  ونأمل 
وقطع  منتجات  من  واسعة  مجموعة  تقديم  من 
للبيئة  والصديقة  والمستدامة  المبتكرة  األثـــاث 
الــذي  والمجتمع  الــكــرام  عمائنا  مــن  كــل  لخدمة 

ننتمي إليه”.
يشار إلى أن العامة التجارية الفرنسية “فيرموب” 
مقرًا  فرنسا  فــي  تويسي  منطقة  مــن  تتخذ  التي 
1953، وهي شركة  العام  منذ  تأسست  لها،  رئيسا 
رائـــــدة فـــي تــوفــيــر مــنــتــجــات األثـــــاث الــخــارجــي 
المستدام، وهي تنتج بشكل سنوي أكثر من 700 
بــاإلبــداع  تصاميمها  وتتميز  ســنــوي،  منتج  ألـــف 

والتفرد والعملية واأللوان الجذابة.

“فيرموب الفرنسية” تختار البحرين الفتتاح أول صالة عرض لها بالمنطقة
متخصصة في تصنيع األثاث الخارجي

االفتتاح الرسمي لمعرض الشركة في المنامة

“البحرين والكويت” يقدم مزايا متعددة لقروض السيارات في رمضان
بسعر فائدة تنافسي وتأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض

كشف بنك البحرين والكويت عن عزمه تقديم مزايا متعددة 
الكريم،  رمضان  شهر  خــال  السيارات  شــراء  قــروض  على 
الكرام وجميع  البنك مشاركة عمائه  وذلك في إطار رغبة 

المواطنين والمقيمين فرحة هذا الشهر الفضيل.
وأوضح البنك أنه سيقدم قروض شراء السيارات هذه بسعر 

فائدة تفضيلي تنافسي للغاية، إضافة إلى تأمين مجاني 
على الحياة طيلة مدة القرض. كما ستتاح لجميع 

فرصة  المعتمدين  الــســيــارات  ــروض  قـ عــمــاء 
لــلــدخــول فــي ســحــب لــلــفــوز بــجــائــزة نقدية 

 30 لـ  الجائزة  وستتوفر  دينار   500 بقيمة 
عمياً.

المقترضين  جــمــيــع  أن  الــبــنــك  وذكــــر 
الــدخــول  بــفــرصــة  أيــضــا  سيحظون 

عــلــى ســحــب عــلــى إســـقـــاط مبلغ 
 5000 القرض جزئيا بحد أقصى 
البنك  مــبــادرة  وذلــك ضمن  دينار 
على  الخمسين  الــذكــرى  بمناسبة 

تأسيسه. 

كما سيكون جميع العماء المعتمدين مؤهلين أيًضا للمشاركة 
في جميع السحوبات المقبلة حتى 24 يناير 2023.

وأكد المدير العام للخدمات المصرفية لألفراد بالبنك، عادل 
التي سيوفرها  السابقة  المزايا  إلى جميع  أنه إضافة  سالم، 
الــبــنــك عــلــى قـــروض الــســيــارات، فــقــد حـــرص الــبــنــك أيضا 
الراغبين،  أمام  وسهولة  بيسر  القرض  هذا  إتاحة  على 
إضافة لمزيد من تبسيط اإلجراءات، وتسريع 
وفقا  المرنة  التسديد  وخــطــط  الــمــوافــقــات، 
لــمــدد زمــنــيــة مــتــعــددة بــمــا يــتــنــاســب مع 

مائة العميل المالية.
وأوضـــح سالم أن عــروض قــروض 
السيارات الميسرة هذه هي واحدة 
التي  المتكاملة  القروض  من مجموعة 
فيها  بما  والكويت  البحرين  بنك  يقدمها 
التي  والــعــقــاريــة،  الشخصية  الــقــروض 
تــحــظــى أيــضــا بــمــزايــا فـــريـــدة، وقــال 
قــروض  تقديم  على  عملنا  “ينطلق 
ليكون  مساعينا  إطار  في  تنافسية 

الرائد لألفراد والمؤسسات  الشريك  البحرين والكويت  بنك 
في تقديم التمويل المناسب لهم، ومساعدتهم على تحقيق 

مشروعاتهم وتطلعاتهم”.
عادل سالم

هبة محسن

عبدالفتاح غالبإبراهيم زينل

غالب: االرتفاع الطفيف باألسعار 
ال عالقة له برمضان المبارك


