
تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية 
تهنئة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ورفـــع ســـموه إلى مقـــام جاللته الكريم أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
بهذه المناسبة المباركة، داعيا هللا سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل 
أن يحفـــظ جاللـــة الملك وُيحقق رؤى جاللته لهـــذا الوطن وألبنائه الكرام 
مزيـــدا مـــن الرفعة والتقدم، وأن ُيعيد هذه المناســـبة الكريمة على مملكة 

البحرين واألمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
وبعـــث صاحـــب الجاللة العاهل، برقية شـــكر جوابية الى صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب جاللته فيها عن شـــكره 

لسموه على مشاعره الطيبة.

المنامة - بنا

)02(

أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة 
البحرين للســـياحة زايـــد الزياني أن النجاح غير المســـبوق الذي حققته 
الدورة الحالية من “مهرجان البحرين للطعام” برهن على تعافي القطاع 
الســـياحي في مملكة البحرين، وعكس قدرة هذا القطاع على استعادة 
بـــل وتجـــاوز معـــدالت األداء والنمو ما قبـــل الجائحة. وأضـــاف أن هذا 
النجـــاح أكد مرة أخـــرى نجاح توجهات الحكومة فـــي دعم هذا القطاع 
ونموه.  جاء ذلك في زيارة الزياني لمهرجان البحرين للطعام في ختام 

أعماله.

جاللة الملك يتبادل التهاني مع سمو ولي العهد رئيس الوزراء

“البحرين للطعام” برهن على تعافي القطاع السياحي

تمنيات بمزيد من الرفعة والتقدم للوطن وأبنائه الكرام

نجاح غير مسبوق للمهرجان... وزير “الصناعة”:

ترفع صحيفة “البالد” أســـمى آيات التهاني والتبريكات، بمناســـبة حلول 
شهر رمضان المبارك، إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، وإلى شـــعب البحرين الكريم، 
داعية هللا أن يعيد هذه المناســـبة على شـــعب البحريـــن واألمة العربية 

واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

أعلنت هيئة الرؤية الشـــرعية في 
مملكـــة البحرين، فـــي بيان أمس، 
أن اليوم السبت 2 من شهر أبريل 
رمضـــان  شـــهر  غـــرة  هـــو   ،2022

المبارك لعام 1443هـ.
الســـعيدة،  المناســـبة  وبهـــذه 
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  هنـــأ 
اإلســـالمية عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة واألســـرة المالكـــة الكريمة، 
وشـــعب البحريـــن الوفـــي، وإلـــى 
العالم العربي واإلســـالمي، أجمل 
التبريـــكات،  وأطيـــب  التهانـــي 
أن  وعـــال  جـــل  المولـــى  ســـائلين 
المبـــارك علـــى  الشـــهر  هـــذا  يهـــل 
جميـــع المســـلمين بالخيـــر واليمن 
كلمتهـــم  يجمـــع  وأن  والبـــركات، 
علـــى مـــا فيـــه الخيـــر والصـــالح، 
ويوفـــق  صفوفهـــم،  يوحـــد  وأن 
الجميع لصيام هذا الشهر الفضيل 

وقيامه.

“^” تهّنئ بحلول شهر رمضان

اليوم غرة شهر رمضان المبارك
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اجتماع هيئة الرؤية الشرعية لهالل شهر رمضان في مملكة البحرين

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك



جرى اتصال هاتفي بين عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتم خالل 

االتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناســـبة حلول 
شـــهر رمضـــان المبـــارك، ســـائلين المولـــى عز وجـــل أن يعيد 
هـــذه المناســـبة الكريمة على الشـــعبين والبلدين الشـــقيقين 
بمزيـــد من االزدهار والرفعة والتقدم وعلى األمتين العربية 

واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

تبـــادل ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة برقيات 
التهنئة بمناســـبة حلول شهر رمضان المبارك مع إخوانهم 

أصحاب الجاللة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية 
والعربية واإلسالمية الشقيقة والصديقة.

وأعرب جاللته وسموه فيها عن أطيب تهانيهما وخالص 
تمنياتهمـــا لهـــم بموفـــور الصحة والســـعادة، داعيا المولى 
عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على هذه الدول 

وشعوبها بوافر الخير واليمن والبركات.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة مـــن ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة بمناســـبة حلول شـــهر 

رمضان المبارك.
ورفع ســـموه إلـــى مقام جاللته الكريم أســـمى آيات 

التهاني والتبريكات بهذه المناســـبة المباركة، داعيا 
هللا ســـبحانه وتعالـــى فـــي هـــذا الشـــهر الفضيل أن 
يحفـــظ جاللـــة الملـــك وُيحقـــق رؤى جاللتـــه لهـــذا 
الوطن وألبنائـــه الكرام بالمزيد من الرفعة والتقدم، 
المناســـبة الكريمـــة علـــى مملكـــة  ُيعيـــد هـــذه  وأن 
البحريـــن واألمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية بالخيـــر 

واليمن والبركات.

وبعث صاحب الجاللة العاهل، برقية شـــكر جوابية 
الى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، أعرب جاللته فيها عن شـــكره لسموه على 
مشـــاعره الطيبة، ســـائالً هللا في هذا الشـــهر الكريم 
أن يحفظ ســـموه ويرعاه، وأن يعيد هذه المناســـبة 
الكريمـــة بالخيـــر واليمـــن والبـــركات علـــى مملكـــة 

البحرين العزيزة، واألمتين العربية واإلسالمية.
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المزيد من الرفعة والتقدم للوطن وأبنائه الكرام
جاللة الملك يتبادل التهاني مع سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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جرى اتصـــال هاتفي أمس بين عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، ورئيس 
عبدالفتـــاح  الشـــقيقة  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 
التهانـــي  تبـــادل  االتصـــال  فـــي  وتـــم  السيســـي. 

والتبريكات؛ بمناســـبة حلول شـــهر رمضـــان المبارك، 
داعييـــن المولـــى عـــز وجـــل أن يعيد هذه المناســـبة 
المباركة على البلدين وشـــعبيهما الشـــقيقين بالمزيد 
من الرفعة والتقدم والرخاء، وعلى األمتين العربية 

واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

جـــرى اتصال هاتفي، أمس، بين عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه ملك المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود.
وتـــم خـــالل االتصـــال تبـــادل التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة قرب 
حلـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك، داعييـــن المولـــى عز وجـــل أن يعيد 
هذه المناســـبة المباركة على البلدين وشـــعبيهما الشـــقيقين بالمزيد 
من االزدهـــار والرفعة والتقدم، وعلى األمتين العربية واإلســـالمية 

بالخير واليمن والبركات.

جـــرى اتصال هاتفي، امس، بين عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وأخيـــه أمير دولـــة الكويت الشـــقيقة 

صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح.
وتـــم خـــالل االتصـــال تبـــادل التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة قرب 
حلـــول شـــهر رمضان المبـــارك، ســـائلين هللا العلـــي القديـــر أن يعيد 
هذه المناســـبة المباركة على البلدين وشـــعبيهما الشـــقيقين بالمزيد 
من التقـــدم والرفعة واالزدهار، وعلى األمتين العربية واإلســـالمية 

بالخير واليمن والبركات.

البحرين تتبادل التهاني مع قادة الدول اإلسالمية

جاللة الملك يتبادل التهاني مع الرئيس المصري

جاللة الملك يتبادل تهاني رمضان مع خادم الحرمين

جاللة الملك يتبادل التهاني مع أمير الكويت

جاللة الملك يتبادل التهاني مع محمد بن راشد
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تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة برقيات 
تهنئة بمناســـبة حلول شـــهر رمضان من كبار أفراد العائلة 
المالكـــة الكريمـــة ورئيســـي مجلســـي النـــواب والشـــورى، 
والـــوزراء، وكبـــار المســـؤولين فـــي المملكـــة والوجهـــاء 
واألعيـــان، وأعضاء مجلســـي النواب والشـــورى وأعضاء 
المجالـــس البلديـــة، والمحافظين، وســـفراء البحرين في 

المعتمديـــن،  الدبلوماســـية  البعثـــات  ورؤســـاء  الخـــارج، 
الرياضيـــة  ورؤســـاء الجمعيـــات واالتحـــادات واألنديـــة 
والمواطنيـــن. وعبـــر الجميـــع فـــي برقياتهـــم عـــن أطيب 
تهانيهم وخالص تمنياتهم لجاللة الملك وسمو ولي العهد 
رئيـــس الوزراء بهذه المناســـبة الكريمة، داعين هللا العلي 
القديـــر أن يعيدهـــا علـــى جاللته وســـموه أعوامـــًا عديدة 
بموفور الصحة والســـعادة وعلى البحرين وشعبها الوفي 
بالخيـــر واليمـــن والبـــركات في ظـــل قيادة جاللـــة الملك 

وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالعزة والرفعة.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة وولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــات تهنئة 
بمناســـبة حلـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك مـــن كل مـــن رئيس 
الحـــرس الوطنـــي الفريـــق أول ركن ســـمو الشـــيخ محمد بن 
عيســـى آل خليفة والرئيس الفخري لنادي راشـــد للفروســـية 

وســـباق الخيل ســـمو الشـــيخ عبد هللا بن عيســـى آل خليفة، 
ووزير شـــئون الديوان الملكي ســـمو الشـــيخ علي بن عيسى 
آل خليفة، رفعوا فيها أســـمى آيـــات التهاني والتبريكات إلى 
جاللة الملك وســـموه بهذه المناســـبة المباركة، داعين الباري 
جلت قدرته أن يعيدها على جاللته وســـموه بموفور الصحة 
والســـعادة وعلـــى مملكة البحرين وشـــعبها الكريـــم واألمتين 

العربية واإلسالمية باليمن والخير والبركات.

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة وولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة برقيـــات تهنئة؛ 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل من سمو الشيخ 
حمد بن محمد بن ســـلمان آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن 

محمـــد بن ســـلمان آل خليفة، أعربا فيها عـــن أطيب التهاني 
والتبريـــكات إلـــى جاللـــة الملـــك وســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بحلـــول هـــذا الشـــهر الكريـــم، مبتهلين إلى 
المولـــى العلـــي القدير أن يعيـــد هذه المناســـبة الكريمة على 
جاللتـــه بوافر الصحة والســـعادة وعلى وطننـــا العزيز وعلى 

األمتين العربية واإلسالمية بالعزة والخير والبركات.

تلقـــى صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد اتصـــاالت هاتفيـــة مـــن إخوانـــه صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر مقـــرن بن عبدالعزيز آل ســـعود وصاحب الســـمو الملكي 
األمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالمملكة 

التهانـــي  العربيـــة الســـعودية. وتـــم خـــالل االتصـــاالت تبـــادل 
والتبريكات بمناســـبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الباري 
جلـــت قدرتـــه ان يعيد هذه المناســـبة المباركة علـــى المملكتين 
الشـــقيقتين باليمـــن والخيـــر والبـــركات وعلى األمتيـــن العربية 

واإلسالمية بالعزة والرفعة.

كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين:

أعاد اهلل رمضان على البحرين باليمن والبركات

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة أشقاء جاللته

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهاني حمد بن محمد وخالد بن محمد

جاللة الملك يتبادل التهاني مع مقرن بن عبدالعزيز وفهد بن سلطان

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

خادم الحرمين الشريفين

أمير دولة الكويت

المنامة - بنا
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تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــات تهنئة 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل من نائب رئيس 
مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة، وسمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة، 
أعربا فيهما عن أطيب التهاني والتبريكات إلى جاللة الملك 
وصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
بحلول الشـــهر الكريم، مبتهلين إلى المولـــى العلي القدير أن 
يعيـــد المناســـبة الكريمة على جاللته وســـموه بوافر الصحة 
والســـعادة وعلـــى وطننـــا العزيـــز وعلـــى األمتيـــن العربيـــة 

واإلسالمية بالعزة والخير والبركات.

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهاني 
سمو الشيخ علي بن خليفة وسمو الشيخ سلمان بن خليفة

بمناسبة حلول الشهر الفضيل

سمو الشيخ علي بن خليفة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفةجاللة الملك

أوتومول التمويل الوطني
يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك

إغتنم الفرصة واحصل على سيارتك الجديدة ا�ن
بأفضل ا�سعار من عروض أوتومول التمويل الوطني الرمضانية

وادفع أول قسط بعد ٦ شهورعالوة على المميزات التالية:

● أسعار خاصة وتخفيضات
مباشرة على جميع أنواع السيارات

● بدون مقدم (خاضعة لموافقة جهة التمويل)
● نسبة فائدة مخفضة وتنافسية

● هدايا فورية قيمة لكل زبون عند استالم السيارة 
● تسجيل ومانع صدأ وتظليل نوافذ مجاني

● تأمين لمدة سنتين 
● خدمة بيع وتمويل شاملة لجميع الزبائن

تحت سقف واحد
● ضمان الوكيل المعتمد لمدة تصل إلى ٥ سنوات

@ تطبق
الشروط

وا�حكام

للحجز واالستفسار عن عروض أوتومول التمويل الوطني
يمكنكم زيارة معرضنا في سترة

أو االتصال على ا�رقام التالية:

 17120120      39773828

أعلنـــت هيئة الرؤية الشـــرعية في مملكة 
البحريـــن ان اليـــوم الســـبت 2 مـــن شـــهر 
أبريـــل 2022م، هـــو غـــرة شـــهر رمضـــان 

المبارك لعام 1443هـ
جاء ذلك في بيان لهيئة الرؤية الشرعية 

فيما يلي نصه:
الحمـــد للـــه الـــذي شـــرفنا باإلســـالم، ومن 
علينا بصيام شهر رمضان، الذي أنزل فيه 
القـــرآن هـــدى للنـــاس وبينات من الــــهدى 
والفرقــــان، والصالة والسالم على سيدنا 
ونبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه ذوى 

التقى واإليمان، وبعد..
فحيــــث إن دخول شـــهر رمضان ال يثبت 
شـــرعا إال برؤيـــة الهــــالل أو بإكمـــال عدة 
شـــعبان، وحيـــث إن دخول شـــهر شـــعبان 
لعـــام 1443هـ كان فـــي يوم الجمعة 4 من 
شـــهر مارس 2022م حسب تقويم مملكة 
البحرين والتقاويم األخرى المعتبرة، فقد 
اجتمعـــت هيئة الرؤية الشـــرعية المكونة 
الشـــيخ عدنـــان  الفضيلـــة  مـــن أصحـــاب 
بـــن عبـــدهللا القطـــان، والشـــيخ فريـــد بن 
يعقـــوب المفتـــاح، والشـــيخ إبراهيـــم بـــن 
راشـــد المريخي، والشيخ راشد بن حسن 
البوعينيـــن، بقاعـــــة االجتماعــــات بمبنـــى 
اإلســـالمية،  للشـــئون  األعلـــى  المجلـــــس 
مساء يـوم الجمعة ليلة السبت 29 شعبان 
1443هـ الموافق 1 أبريل 2022م، وحيث 
إنه لم يتقدم للهيئة أحد يدلي بشـــهادته، 
العربيـــة  بالمملكـــة  شـــرًعا  ثبـــت  أنـــه  إال 
الســـعودية رؤيـــة هالل شـــهر رمضان في 
هـــذه الليلـــة بشـــهادة عـــدد مـــن الشـــهود 
العـــدول، وعليه فإن الهيئـــة قد قررت أن 
يكـــون اليـــوم الســـبت 2 مـــن شـــهر أبريل 
2022م، هـــو غـــرة شـــهر رمضـــان المبارك 
لعـــام 1443هـ، ويجـــب صيامه، وهللا ولي 

التوفيق.

هيئة الحكم بالرؤية

الشيخ عدنان بن عبدالله القطان «

الشيخ د. فريد بن يعقوب المفتاح «

الشيخ د. إبراهيم بن راشد المريخي  «

الشيخ راشد بن حسن البوعينين «

المجلـــس  هنـــأ  الســـعيدة،  المناســـبة  وبهـــذه 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة وولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة واألســـرة المالكة الكريمة، 
وشـــعب البحريـــن الوفي، وإلـــى العالم العربي 
واإلسالمي، أجمل التهاني وأطيب التبريكات، 
ســـائلين المولـــى جل وعال أن يهل هذا الشـــهر 
المبـــارك على جميع المســـلمين بالخير واليمن 
والبـــركات، وأن يجمـــع كلمتهـــم علـــى مـــا فيه 
الخير والصالح، وأن يوحد صفوفهم، ويوفق 
الجميـــع لصيـــام هذا الشـــهر الفضيـــل وقيامه، 
ويجعلنـــا مـــن عتقائه، آميـــن، وصلى هللا على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المنامة - بنا

“الرؤيـــة”: اليــوم هو غرة شــهر رمضـــان المبارك
بعد ثبوت الهالل شرًعا في السعودية

اجتماع هيئة الرؤية الشرعية لهالل شهر رمضان في مملكة البحرين

الثقافة األمنيـة

اإلفطار جهارا أمر مخالف للدين والقانون
Û  ســاعات خــالل  جهــاًرا  اإلفطــار  يعــد 

المبــارك  رمضــان  شــهر  فــي  الصيــام 
أمــرا مخالفا للدين االســالمي الحنيف 
جنحــه  ذلــك  يعتبــر  حيــث  والقانــون 

تصل عقوبتها للحبس مدة سنة.
Û  قانــون أحــكام  علــى  االطــالع  وعنــد 

نصــا  نجــد  ال  وتعديالتــه  العقوبــات 
مباشــرا حــول جريمــة االفطــار جهــرا 
المبــارك، ولكنــه  خــالل شــهر رمضــان 
تحــت  وينــدرج  عليــه  متعــارف  فعــل 
التحقيــر مــن الملل أو الشــعائر الدينية 
المســاس  جرائــم  أي  بهــا  المعتــرف 
بالديــن والتــي جاءت في نــص المادة 
)309( مــن قانون العقوبات التي تنص 
علــى أن “يعاقــب بالحبس مدة ال تزيد 
على ســنة أو بالغرامــة التي ال تتجاوز 
مائــة دينــار، من تعــدى بإحــدى الطرق 
علــى إحدى الملل المعترف بها أو حقر 

من شعائرها”.
Û  و يعــد الجهــر باالفطــار احــدى طــرق

تحقير شــعيرة من شعائر الدين خالل 
شــهر رمضــان، كقيــام شــخص بالجهــر 
ســواء بــاألكل أو الشــرب أو التدخيــن 
علنــا خــالل ســاعات الصيــام، كمــا ان 
المادة 309 من قانون العقوبات تشمل 
القانــون  حكــم  ان  اي  األديــان  كافــة 
يطبق على المســلمين وغير المسلمين 
علــى اخــالف مذاهبهــم ودياناتهــم او 
جنســياتهم، حيث تلــزم المادة الجميع 
ســواء كانــوا مواطنيــن أو مقيميــن أو 
أجانب، كما يلزم فعل االفطار جهرا أن 
يقع في مكان عام سواء في الشوارع 

والطرقات او الحدائق والمتنزهات
Û  عقوبــة القانــون  حــدد  فقــد  وعليــه 

تقــل  بدنيــة ال  الحبــس وهــي عقوبــة 
عــن ثالثــة أشــهر كحــد أدنــى وال تزيد 
على ســنة، وقد منح المشــرع القاضي 
أن يســتبدلها بعقوبــة الغرامــة التــي ال 
تتجاوز مائة دينار، فالعقوبة تخييرية 
تخضع لسلطات القاضي وصالحياته.
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أكــد الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة محمــد 
القائد أنه وفي إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز 
االنتماء الوطني وترســيخ قيم المواطنة )بحريننا(، فقد عملت على تبني 
العديد من المبادرات المعلوماتية والرقمية والتي أسهمت في تحقيق أثر 
إيجابــي ومهــم على صعيد تعزيز الوحدة الوطنية، والتماســك بين جميع 

المواطنين والمقيمين في المجتمع. 

 وأشـــار إلـــى أن هيئـــة المعلومـــات 
ماضيـــة  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
فـــي تحقيق تطلعـــات ورؤى القيادة 
بحـــزم  تســـعى  وأنهـــا  الرشـــيدة، 
وزيـــر  توجيهـــات  تنفيـــذ  لمواصلـــة 
الداخليـــة الفريـــق أول ركن الشـــيخ 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة بتبني 
المبادرات والمشروعات القائمة على 
والتقنيـــات  التكنولوجيـــا  اســـتثمار 
مـــن  المزيـــد  لتوفيـــر  الحديثـــة 
الخدمات والتطبيقـــات اإللكترونية 
واألنظمـــة الحديثـــة، والتـــي تخـــدم 
المواطنين والمقيمين وتساعد على 
دعـــم مختلـــف القطاعـــات، وتحقـــق 
فـــي الوقت نفســـه أهـــداف مبـــادرة 

)بحريننا(.

“خبراء البحرين”

مبـــادرات  أبـــرز  القائـــد  واســـتعرض 
الخطـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  الهيئـــة 
الوطنيـــة لتعزيـــز االنتمـــاء الوطنـــي 
وترســـيخ قيم المواطنـــة )بحريننا(، 
الوطنيـــة  المنصـــة  مبـــادرة  منهـــا 
والتـــي  البحريـــن،  خبـــراء  لســـجل 
ســـتعمل الهيئة علـــى إطالقها قريبا 
وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة، والتـــي تضـــم قاعـــدة 
بيانات لجميع الخبـــراء البحرينيين 
جميـــع  فـــي  واالختصاصييـــن 
المجـــاالت وتوثـــق ســـيرهم العلمية 
والمهنيـــة. وتهـــدف المبـــادرة أيضـــًا 
إلـــى إصدار دليل استرشـــادي يحدد 
واالشـــتراطات  الخبـــراء  تعريـــف 
والمعاييـــر المعتمـــدة للخبيـــر وآليـــة 

تسجيله في المنصة.

“فاعل خير”

وحول مبادرة “فاعل خير”، فقد بين 
بأنه وفي إطار الشـــراكة التي تربط 
بيـــن الهيئـــة ووزارة الداخلية عملت 
علـــى توفيـــر خدمـــة )فاعـــل خيـــر( 
اإللكترونيـــة والمتاحـــة عبـــر تطبيق 
إســـالميات والذي يمكن للمواطنين 
خـــالل  مـــن  تحميلـــه  والمقيميـــن 
زيـــارة متجـــر تطبيقـــات الحكومـــة 
توفيـــر  أن  موضحـــا  اإللكترونيـــة، 
هـــذه الخدمـــة قـــد تـــم بعـــد إعـــادة 
هندســـة إجراءات خدمة “الدفع عن 
المعسرين” التي تقدمها إدارة تنفيذ 

األحكام بوزارة الداخلية.
يذكـــر أن تطبيـــق إســـالميات يضـــم 
تـــم  أخـــرى  إلكترونيـــة  خدمـــات 
توفيرهـــا بالتعاون مـــع وزارة العدل 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون 
والصدقـــات  الـــزكاة  منهـــا خدمـــات 
ومواقيـــت الصـــالة وتحديـــد موقع 
اإلســـالمية  والمراكـــز  المســـاجد 

وتحديد اتجاه القبلة.

48 جهة 

إلـــى  التنفيـــذي  الرئيـــس  وتطـــرق 
مبـــادرة النظام الوطنـــي للمقترحات 
والشـــكاوى )تواصل(، الـــذي أطلقته 
الهيئـــة في العـــام )2014(، ثم عملت 
)تواصـــل(  تطبيـــق  توفيـــر  علـــى 
فـــي  الذكيـــة  واألجهـــزة  للهواتـــف 
العـــام 2016، إذ أكـــد أن هـــذا النظام 
ُيعـــد مـــن أبـــرز المبـــادرات الداعمـــة 
أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  والمســـاهمة 

مبادرة )بحريننا(.
وأشـــار القائـــد إلى أن نظـــام تواصل 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  يتيـــح 
الجهـــات  مـــع  المباشـــر  التواصـــل 
النظـــام  إلـــى  الُمنظمـــة  الحكوميـــة 
والتـــي بلـــغ عددهـــا اليـــوم نحـــو 48 
جهـــة حكوميـــة، مـــن خـــالل تقديم 
واستفســـاراتهم  مقترحاتهـــم 
ومالحظاتهـــم، مـــع الـــرد علـــى هذه 

الحاالت خالل فترة زمنية محددة، 
وأن النظام قد أتاح للجمهور وسيلة 
علـــى  تســـاعدهم  ومبســـطة  ســـهلة 
تقديـــم مالحظاتهم بصـــورة فورية 
ومـــن أي مـــكان وفـــي أي وقت دون 

تحملهم أي عناء أو مشقة.

منصة التطوع

المنصـــة  بمبـــادرة  يتعلـــق  وفيمـــا 
www.volun� للتطـــو ع  الوطنيـــة 
teer.gov.bh، فقـــد أوضـــح أنها من 
المبادرات التـــي تبنتها الهيئة خالل 
تحقيـــق  فـــي  وأســـهمت  الجائحـــة 
أهداف مبـــادرة )بحريننـــا( وبصورة 
فاعلـــة مميـــزة، مؤكـــدا إســـهام هذه 
المنصـــة فـــي اســـتقطاب مـــا يزيـــد 
عـــن 35 ألـــف متطـــو ع، مبينـــا فـــي 
تعميـــق  فـــي  أثرهـــا  نفســـه  الوقـــت 
بيـــن  والتماســـك  الوحـــدة  مشـــاعر 
أبنـــاء البحريـــن، مضيفـــا أن المنصة 
فـــي  الجائحـــة  خـــالل  أســـهمت 
اســـتقطاب العديد مـــن المتطوعين 
الذين ســـاهموا مع هيئة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة في توعية 
بمطـــار  والمســـافرين  المجتمـــع 
البحريـــن الدولـــي بتطبيـــق مجتمـــع 

واعي وكيفية استخدامه.
رعايـــة  خدمـــة  مبـــادرة  وحـــول 
الخـــارج،  فـــي  البحرينييـــن  الطلبـــة 
ذكـــر القائـــد أنهـــا تتضمـــن عـــدد من 
الخدمـــات اإللكترونيـــة التـــي تعمل 
الهيئـــة علـــى توفيرهـــا عبـــر تطبيق 
وجهتـــي وذلـــك بالتعاون مـــع وزارة 
الخارجية ووزارة التربية والتعليم، 
والعمل جار حتى اآلن على تحسين 
وتطويـــر الخدمـــة، كمـــا تطـــرق إلى 
مبادرة السجل التعليمي اإللكتروني 
والتـــي يتـــم دراســـتها فـــي الوقـــت 
الجاري مـــع وزارة التربية والتعليم، 
لوضـــع اإلطـــار العـــام للمشـــرو ع، مع 
واإلجـــراءات  الخطـــوات  مراجعـــة 

الالزمة لتنفيذ هذه المبادرة.

البيانات المفتوحة

المعلومـــات  توفيـــر  صعيـــد  وعلـــى 
قامـــت  الهيئـــة  أن  أكـــد  والبيانـــات، 
ومنـــذ عـــدة ســـنوات بالعمـــل علـــى 
منصة البحريـــن للبيانات المفتوحة، 
data.( موقـــع  تصميـــم  تـــم  حيـــث 
gov.bh( ليضـــم معلومـــات وبيانات 
مصـــدر  مـــن  دقيقـــة  إحصائيـــة 
موثـــوق، مشـــيرا فـــي الوقت نفســـه 
توفيـــر  وهـــي  الموقـــع  مزايـــا  إلـــى 
لالقتصادييـــن  وبيانـــات  معلومـــات 
والمستثمرين األجانب والمواطنين 
بطريقـــة  الســـتخدامها  والطـــالب 
فعالة من خالل اســـتخدام الخرائط 
البيانيـــة  والرســـوم  والمخططـــات 
والجـــداول وتحليـــل البيانـــات فـــي 
الموقع. كما بيـــن أن منصة البحرين 
اليـــوم  تضـــم  المفتوحـــة  للبيانـــات 
بيانـــات اإلحصـــاءات الديموغرافية 
واإلحصـــاءات  واالجتماعيـــة، 
االقتصاديـــة واإلحصاءات المتعلقة 
بالبيئة، والصحة، والدخل، واإلنفاق.

القائد: استقطاب 35 ألف متطوع خالل فترة الجائحة
إطالق منصة “خبراء البحرين” قريًبا ضمن مبادرات “بحريننا”

محرر الشؤون المحلية

محمد القائد
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مبادرات وأنشطة تعليمية في مجال الفضاء قادمة من تركيا

زيادة الوعي بترشيد المياه في أوساط طلبة المدارس
لضمان اتباع الطرق المثلى واستدامتها لألجيال القادمة

أوضحت سفيرة الجمهورية التركية في مملكة 
البحرين ايســـن تشـــاكيل لـ “البالد” أن أول سبل 
التعـــاون بيـــن الدولتين في مجـــال علم الفضاء 
قـــد تقتصـــر علـــى تقديـــم النـــدوات والبرامـــج 
التعليميـــة واألنشـــطة لفئـــة الناشـــئة والشـــباب، 
إضافـــة إلى العمل على زيادة وعـــي الرأي العام 

بموضوع تخصص علم الفضاء.
أتـــم  علـــى  التركيـــة  الجمهوريـــة  أن  وذكـــرت 

االستعداد لتقديم كافة سبل المساعدة للنهوض 
بهذا المجال في البحرين.

وأضافـــت أن تركيـــا دولـــة متقدمـــة فـــي مجال 
الفضـــاء، وتمتلك 8 أقمار صناعية تعمل بشـــكل 
سليم، إضافة إلى وجود برنامج مختص وقوي.
وهنأت السفيرة المملكة على إنجازها في القمر 
الصناعـــي “ضـــوء 1”، وذلـــك بعـــد اجتماعهـــا مع 
الرئيـــس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 

محمد العسيري.

نظمـــت هيئة الكهرباء والماء احتفااًل بمناســـبة اليوم 
العالمي للمياه 22 مارس وأســـبوع الترشيد الخليجي 
في الفترة 22 - 28 مارس 2022 تحت شـــعار “المياه 
الجوفيـــة”، وذلـــك فـــي يـــوم الخميـــس الموافـــق 31 
مارس بمتنزه صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت ابراهيـــم آل خليفـــة بمدينة عوالـــي بالمحافظة 
الجنوبية، بمشـــاركة مجموعة مـــن الطلبة والطالبات 

من المدارس الحكومية والخاصة.
وتضمنـــت الفعالية إلقاء كلمـــات قصيرة حول أهمية 
ترشـــيد اســـتهالك المياه من قبل مدير إدارة ترشـــيد 
الكهربـــاء والمـــاء، إبراهيـــم المبارك وكلمـــة من ممثل 
إدارة الشـــراكة المجتمعيـــة بوزارة التربيـــة والتعليم، 
إضافـــة إلى كلمة مـــن ممثل المكتـــب اإلقليمي لغرب 

آسيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة. 
وشـــمل برنامـــج الفعاليـــة برامـــج توعويـــة وتقديـــم 
عـــروض فنيـــة ومشـــاهد تمثيليـــة وعـــرض محتـــرف 
للفرقة الموســـيقية من المدرســـة الهندية. إضافة إلى 
رســـم فني على حصاالت من قبل الطلبة المشـــاركين 
الموهوبيـــن بالرســـم وتنظيم جولة مشـــي في أنحاء 
المتنزه لكافة المشـــاركين مع بقيادة شخصية “راشد” 
التـــي تـــم إنشـــاؤها مـــن قبـــل إدارة ترشـــيد الكهرباء 

والماء كشخصية تحب الترشيد في استهالك الطاقة 
الكهربائيـــة والمـــوارد المائيـــة وتحث الطلبـــة بثقافة 
الترشـــيد. وتســـتثمر الهيئة هذه المناســـبة لرفع نسبة 
الوعي وتعزيز ثقافة ترشـــيد االستهالك لدى مختلف 
فئـــات الجمهور الكريم مـــن خالل تكثيـــف الفعاليات 
والخاصـــة  الحكوميـــة  المـــدارس  فـــي  التوعويـــة 

بالتنسيق مع لجان الترشيد بهذه المدارس. 
وتدعـــم الهيئـــة غرس مفاهيم الترشـــيد لـــدى النشء 
بمختلـــف المراحـــل التعليميـــة، إضافـــة إلـــى مـــا تـــم 
إدخالـــه فـــي كافـــة المناهـــج والمقـــررات الدراســـية 
اســـتهالك  ترشـــيد  حـــول  مختلفـــة  مواضيـــع  مـــن 
الطاقـــة الكهربائيـــة والمـــوارد المائية واتبـــاع الطرق 
المثلـــى فـــي اســـتخدامهما والمحافظـــة علـــى البيئـــة 
األمـــم  أن  يذكـــر  القادمـــة.  لألجيـــال  واســـتدامتها 
المتحـــدة قـــد خصصت 22 مارس مـــن كل عام كيوم 
عالمي للمياه يوجـــه فيه األمين العام لألمم المتحدة 

رســـالة يتنـــاول فيـــه أهـــم القضايـــا المائيـــة ويركـــز 
علـــى دور جميـــع الـــدول فـــي المحافظة علـــى المياه 
وحســـن اســـتخدامها واتباع الطرق والنظـــم اإلدارية 
المتكاملـــة في إدارتها. ويحذر من مخاطر اســـتنزاف 
الثـــروات المائيـــة وهدرهـــا وتلوثهـــا. أمـــا على صعيد 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربيـــة فقد انبثقت 
لجنـــة خاصة للترشـــيد الكهربائـــي والمائي وخدمات 
المشـــتركين، وتعنـــي بالوضع الكهربائـــي والمائي في 
دول مجلس التعاون والتي تواجه تحديات مشتركة 
في ســـبيل اإليفاء بمتطلبات الطاقة والمياه لمختلف 
األغـــراض ولمواكبـــة التنمية الشـــاملة التي تشـــهدها 
هـــذه الدول، ويتـــم تبـــادل الخبرات ووضـــع الخطط 
واالســـتراتيجيات المشـــتركة، إذ خصصـــت أســـبوًعا 
للترشـــيد يتزامن مع اليوم العالمـــي للمياه، تقوم فيه 
اإلدارات المعنيـــة بـــدول المجلـــس بتنظيـــم فعاليات 

توعوية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

سفيرة تركيا

دعـــــوة
يسر رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الخليجية للمال القابضة ش.م.ب )مقفلة( سجل 
تجاري رقم 9720 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك 

لمناقشة جدول األعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم )6(
المنعقد بمشيئة اهلل يوم األحد الموافق 15 مايو 2022 في تمام الساعة 10 صباحا

بمقر الشركة مكتب 33 مبنى 680 طريق 2811 السيف 428 مملكة البحرين

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق رقم )5( المنعقد في 18 أبريل 2021
2- مناقشة تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن سير أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

3- االســتماع الــى تقريــر هيئــة الرقابــة الشــرعية عــن التدقيــق فــي أعمــال الشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر2021.

4- االستماع الى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهيـة فــي 31 ديسمبر 2021.
5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

6- مناقشة تقرير حوكمة الشركة للعام 2021 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7-  التبليــغ عــن العمليــات التــي جــرت خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 مــع أي مــن 
األطــراف ذات العاقــة كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح فــي بنــد »األطــراف ذات العاقــة« مــن البيانــات الماليــة 

تماشــيًا مــع المــادة رقــم 189 مــن قانــون الشــركات التجاريــة. 
8-  إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن المســئولية عــن كل مــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن الســنة الماليــــة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021.
9- الموافقــة علــى إعــادة تعييــن هيئــة الرقابــة الشــرعية – طيبــة لاستشــارات الشــرعية الماليــة -للســنة 

ــد أتعابهــم.  الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022 وتخويــل مجلــس اإلدارة لتحدي
10- الموافقــة علــى إعــادة تعييــن مراقبــي الحســابات الخارجييــن -الســادة بيكــر تلــي -للشــركة للســنة 

الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022 وتخويــل مجلــس اإلدارة لتحديــد أتعابهــم. 
11- انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لألعوام الثاثة القادمة. 

ــخ 20/09/2021 والمتعلــق  12- ســماع قــرار مجلــس اإلدارة المتخــذ باجتماعــه رقــم 3 لســنة 2021 المنعقــد بتاري
بتشــكيل لجنــة تحصيــل حقــوق الشــركة مهمتهــا متابعــة وتحصيــل أمــوال الشــركة المترتبــة بذمــة الغيــر 

وتحديــد أتعابهــا والمصادقــة عليــه.

ماحظات هامة للمساهمين: 

1- يمكن الحصول على التوكيات الخاصة بحضور هذا االجتماع من مكاتب الشركة على العنوان المذكور أعاه.

2- ال يجوز التوكيل لحضور هذا االجتماع لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو لموظفي الشركة.

3- علــى كل مــن يرغــب مــن المســاهمين الكــرام فــي ترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة التقــدم بطلــب إلــى رئيــس 

مجلــس االدارة وارفــاق الســيرة الذاتيــة وذلــك قبــل 15 يومــا مــن موعــد انعقــاد الجمعيــة العموميــة مــع مراعــاة شــروط عضويــة 

مجلــس اإلدارة الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي رقــم 21 لســنة 2001 م والنظــام األساســي للشــركة.

4- فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي فــي االجتمــاع المقــرر اعــاه، يكــون االجتمــاع صحيحــًا بالحاضريــن بعــد نصــف 

ســاعة مــن الموعــد المحــدد لاجتمــاع األول.  

مروة أحمد

شواغر وظيفية بمعرض المهن في “البحرين الجامعية”
إطالع المشاركين على تفاصيل البرنامج الوطني للتوظيف )2(

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
االجتماعيـــة، جميل حميدان، أقامت كلية 
البحرين الجامعية معرضها الســـنوي ليوم 
المهـــن، وذلـــك بمقـــر الكلية بمنطقة ســـار، 
حيـــث افتتـــح الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون 
العمـــل بالوزارة، أحمـــد الحايكي، المعرض 
نيابـــة عـــن الوزيـــر، وذلك بحضـــور رئيس 
الجامعة رنا صوايا، إضافة إلى المسئولين 
فـــي الهيئة اإلداريـــة والتعليمية بالجامعة 

والمدعوين.
ويهدف المعرض الذي يقام في نسخته الـ 
)16( للعـــام األكاديمـــي 2022-2021م إلى 
فتـــح المجال أمام الطلبة الخريجين ومن 
هـــم على أبواب التخرج من كلية البحرين 

االحتياجـــات  علـــى  للتعـــرف  الجامعيـــة 
والمهـــارات المطلوبـــة فـــي ســـوق العمـــل، 
حيـــث شـــارك في المعرض مؤسســـات من 
القطـــاع الخـــاص، باإلضافة إلى مشـــاركة 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، مـــن 
القـــوى  وتطويـــر  التدريـــب  إدارة  خـــالل 

العاملة، وإدارة التوظيف. 
وتـــم إطـــالع المشـــاركين علـــى تفاصيـــل 
البرنامـــج الوطنـــي للتوظيف في نســـخته 
الوظيفيـــة  الشـــواغر  وعـــرض  الثانيـــة 
والبرامج التدريبيـــة النوعية التي تنفذها 
العمـــل  صنـــدوق  مـــع  بالتعـــاون  الـــوزارة 

“تمكيـــن”، األمـــر الذي يســـهم فـــي التعرف 
الفعليـــة  العمـــل  علـــى احتياجـــات ســـوق 
ومـــا يتطلبـــه مـــن تأهيـــل الطلبـــة لمواكبة 

المتغيرات.
أجنحـــة  علـــى  بجولـــة  الحايكـــي  وقـــام 
المعـــرض، واطلـــع مـــع المســـئولين بالكلية 
علـــى أنواع الفـــرص التدريبية والشـــواغر 
مـــن  عـــدد  فـــي  المقدمـــة  الوظيفيـــة 
التخصصـــات الوظيفية والمهنية، مشـــيًدا 
فـــي هـــذا الســـياق بمبـــادرات المؤسســـات 
التعليميـــة والتدريبية الخاصة على إقامة 
فعاليـــة يوم المهـــن، لتعريـــف طالبها على 
الفـــرص الوظيفيـــة التـــي يوفرهـــا ســـوق 
العمـــل، وما يحتاجـــه أصحـــاب العمل من 

الكفاءات والموارد البشرية الوطنية.

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

شـــارك عـــدد مـــن موظفـــي شـــؤون 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
فـــي دورة “إدارة األداء المؤسســـي” 
للجـــوازات  العامـــة  المديريـــة  فـــي 
بمدينـــة الريـــاض بالمملكـــة العربية 
السعودية الشقيقة، بناًء على دعوة 
من األمانة العامـــة لمجلس التعاون 
وزراء  اجتمـــاع  لقـــرارات  وتنفيـــًذا 
الداخليـــة بدول المجلس في مجال 

الجوازات.
التعريـــف  الـــدورة،  وتضمنـــت 
والتطويـــر  الجـــودة  إدارة  بمفهـــوم 
االســـتراتيجي ومعاييـــره وفوائده، 
العمليـــة  المناهـــج  علـــى  والتعـــرف 
األداء  فـــي  للتميـــز  اإلداريـــة 
التحســـين  ومبـــادئ  المؤسســـاتي 
المســـتمر والنهـــج الوقائعـــي لصنـــع 

القرار ومورد المنفعة المتبادلة.

تزويـــد  إلـــى  الـــدورة،  كمـــا هدفـــت 
المشـــاركين بالمنهجيات والمفاهيم 
واألداء  اإلنتاجيـــة  فـــي  المتقدمـــة 
المؤسســـي، والنماذج المســـتخدمة 
اإلنتاجيـــة  معـــدالت  فـــي تحســـين 
واآلليات التي تساعدهم في قياس 
الفعالية والكفاءة اإلنتاجية وطرق 
تطوير األداء المؤسســـي، باإلضافة 
والمنهجيـــات  النمـــاذج  أهـــم  إلـــى 
المتعلقـــة بقيـــاس األداء وتحســـين 

اإلنتاجية.
إطـــار  فـــي  الـــدورة،  هـــذه  وتأتـــي 
تعزيـــز التعـــاون بيـــن دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي لدعم الموظفين 
ذوي االختصـــاص وإعـــداد الكـــوادر 
المؤهلة من خالل التدريب المكثف 
لالرتقاء بهم، بما ينعكس على تطور 

المؤسسات وتحقيق أهدافها.

األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  افتتـــح 
جامـــع  الهاجـــري،  راشـــد  الســـنية 
الرحيـــم الكائـــن في منطقـــة البحير 

بالمحافظة الجنوبية.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا بهذه المناســـبة، 
أثنـــى الهاجـــري على هذا المشـــروع 
المتبـــرع  ومقـــدًرا  شـــاكًرا  المبـــارك، 
الكريـــم لبنـــاء المســـجد، ســـائاًل هللا 
العلـــي القديـــر أن يجـــزل لـــه األجـــر 

والعطـــاء، ومبشـــرا بحديـــث النبـــي 
)ص( “من بنى لله مسجًدا بنى هللا به 
بيًتـــا في الجنة مثله”، مؤكًدا حرص 
صاحـــب الجاللـــة ملـــك البـــالد على 
دعـــم ومســـاندة كافة مشـــاريع بناء 
وتخصيـــص  والمســـاجد،  الجوامـــع 
إقامـــة  وتيســـير  لبنائهـــا  األراضـــي 
شـــعيرة الصـــالة على كافـــة مناطق 

المملكة.

دورة لتحسين معدالت إنتاجية “الجوازات”

افتتاح جامع الرحيم في البحير

إطالق الخطة التنفيذية لحقوق ذوي اإلعاقة في الربع الثاني
1100 طالب مصاب باضطراب طيف التوحد... حميدان:

تخصيـــص ميزانيـــة ســـنوية قدرهـــا 1.2 مليـــون دينـــار للمراكـــز التأهيليـــة

وشـــامل  جيـــد  “تعليـــم  شـــعار  تحـــت 
للجميـــع” تحتفـــل مملكـــة البحريـــن في 
الثانـــي مـــن أبريـــل، كعادتهـــا الســـنوية، 
باضطـــراب  للتوعيـــة  العالمـــي  باليـــوم 
طيـــف التوحد المعتمـــد من قبل منظمة 
إذ   ،2008 العـــام  منـــذ  المتحـــدة  األمـــم 
يعتبـــر ذلك مؤشـــًرا واضًحا على حرص 
مملكـــة البحريـــن علـــى وضـــع وتنفيـــذ 
الخطـــط والبرامـــج التـــي من شـــأنها أن 
تعـــزز الوعـــي باضطراب طيـــف التوحد 
في إطار تفعيل المســـؤولية المشـــتركة 
التـــي تحتـــم مواصلة الجهـــود المبذولة 
لبلـــوغ مجتمع واٍع وقـــادر على مواكبة 
وتلبية احتياجات المصابين باضطراب 
طيـــف التوحـــد مـــن خـــالل دمجهم في 

مختلف مجاالت الحياة.
وأكد وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
البحريـــن  جميـــل حميـــدان، أن مملكـــة 
الســـنوات  فـــي  بـــارًزا  تقدًمـــا  حققـــت 
طبيعـــة  فهـــم  صعيـــد  علـــى  األخيـــرة 
المصاحبـــة  واالضطرابـــات  التوحـــد 
لـــه، ولعل مـــا يميز هـــذا التقـــدم تتناول 
مثـــل  بالتوحـــد  المرتبطـــة  المفاهيـــم 

التشـــخيص  وآليـــة  األســـباب  طبيعـــة 
وأعراضه وكيفيـــة التعامل مع المصاب 
مـــن خالل البرامـــج التربوية والعالجية 
التـــي حققـــت نجاًحا فـــي تجـــاوز آثاره 
السلبية، وكذلك الوصول بذوي التوحد 
إلـــى تحقيـــق التميز والطالقـــة في عدة 
مهـــارات حياتيـــة، فـــي إطار المســـاعي 
لتنفيـــذ االســـتراتيجية الوطنية لحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة وخطط وبرامج 

ومشروعات منظومة الحكومة.
تعمـــل  الـــوزارة  إن  حميـــدان  وقـــال 
لرعايـــة  العليـــا  اللجنـــة  مـــع  بالتنســـيق 
شـــؤون األشـــخاص ذوي اإلعاقة وكافة 
المؤسسات المعنية على وضع اللمسات 
التنفيذيـــة  الخطـــة  لصياغـــة  األخيـــرة 
لحقـــوق  الوطنيـــة  لالســـتراتيجية 
األشـــخاص ذوي اإلعاقة )2022-2026( 
والتـــي مـــن المؤمـــل أن يتـــم إطالقهـــا 
خـــالل الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2022، 
مؤكـــًدا أن دعم تأهيل الطلبة واألطفال 
ذوي التوحـــد من أهـــم أولويات الخطة 
الوطنيـــة  لالســـتراتيجية  الخمســـية 
لحقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة والتي 
المشـــروعات  مـــن  تضمنتهـــا مجموعـــة 

التكفـــل  ســـتواصل  التـــي  والمبـــادرات 
بتوفيـــر الدعم لتأهيل األطفال من ذوي 
التوحـــد فـــي كافـــة المراكـــز التأهيليـــة، 
ودعـــم جهـــود تعزيـــز الوعـــي بمفهـــوم 
اضطـــراب طيـــف التوحد، الفًتـــا إلى أن 
رفـــع الوعـــي باضطـــراب طيـــف التوحد 
هـــو مســـؤولية الجميـــع، ويتطلـــب بذل 
المزيد من الجهود الحكومية واألسرية 
تشـــخيص  ســـبيل  فـــي  والمجتمعيـــة، 
لهـــا،  المبكـــر  واالكتشـــاف  الحـــاالت 
باإلضافـــة إلى اعتماد البرامج والخطط 
المتكاملـــة للعالج والتأهيل والدمج في 

المجتمـــع. وتدعم وزارة العمل والتنمية 
التأهيليـــة  المراكـــز  كافـــة  االجتماعيـــة 
اإلعاقـــة  مجـــال  فـــي  العاملـــة  األهليـــة 
مليـــون   1.2 قدرهـــا  ســـنوية  بميزانيـــة 
دينـــار لتغطية التكلفة الســـنوية لتأهيل 
ا  الطلبـــة فيهـــا، وعددها 12 مركـــًزا معنيًّ
بتقديـــم خدمـــات خاصة لـــذوي اإلعاقة 
)ذوي العزيمـــة(، منهـــا 6 مراكـــز معنيـــة 
ومختصة بتقديم خدمات التأهيل لفئة 
ذوي التوحد وهـــي مركز عالية للتدخل 
المبكـــر، مركز تفـــاؤل للتربيـــة الخاصة، 
الرشـــاد  للتوحـــد، مركـــز  الوفـــاء  مركـــز 
للتوحـــد، مركـــز األمـــل للرعايـــة المبكرة 
ومعهـــد األمـــل للتربيـــة الخاصـــة، حيث 
يســـتفيد من دعم الوزارة لهـــذه المراكز 
التوحـــد،  ذوي  مـــن  طالـــب   200 نحـــو 
ا  وذلـــك باإلضافـــة إلـــى 25 مركـــًزا خاصًّ
تـــم ترخيصهـــا من قبـــل الوزارة تســـعى 
باضطـــراب  المصابيـــن  تأهيـــل  إلعـــادة 
طيـــف التوحد، علًمـــا بـــأن إجمالي عدد 
طيـــف  باضطـــراب  المصابيـــن  الطلبـــة 
التوحـــد المســـجلين لـــدى الـــوزارة يبلغ 
1100 طالـــب يســـتفيدون من مخصص 

اإلعاقة الشهري.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

وزير العمل



إبراهيم النهام

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

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

^ُيحاســـب العامل علـــى غيابه في 
أثناء العمل، وحتـــى على تأخيره أيضًا، 
هـــذا العامل الذي وقع عقده مع صاحب 
الشـــركة ووافـــق علـــى جميـــع الشـــروط 
وااللتزامـــات، كمـــا وافـــق علـــى جميـــع 
الحقـــوق والواجبات المترتبة له وعليه، 

وهو على دراية بذلك. 
فـــي العمـــل التطوعـــي، ليـــس مـــن عقد 
رســـمي يلـــزم األطـــراف، غالبًا مـــا تكون 
العقود كلماتنـــا التي تصدر منا، وأفعالنا 
التي تصدر عنا، ومدى التزامنا باألعمال 
التي توكل إلينا، أو التي نقوم بالتصدي 

لها. 
التزاماتنا، مواثيق شرف نتعهد بها أمام 
أنفســـنا لننجزها بأفضل صورة، والفرق 
كبير، بين أن نلتزم وفق بنود رسمية قد 
تنتهي بانتهاء المهمة ورابط العالقة مع 
األطراف، وبين أن نلتزم بمحض إرادتنا 
وفـــق قناعة ذاتيـــة وهدف يســـمو على 
جميـــع الروابط بين األفراد والجماعات، 
هدف ينبع من رسالة وعطاء ومحبة.  

هـــذا الفـــرق، يتجســـد في العطـــاء الذي 
يتميـــز بـــه كل متطـــوع، فقـــد نـــذر هـــذا 
اآلخريـــن  لخدمـــة  نفســـه  المتطـــوع 
وتقديـــم العون والمســـاعدة لهـــم، وكان 
الدافـــع الداخلـــي هو األســـاس الذي من 
أجلـــه التحق بهذه المجموعة التطوعية 
وتلك، وما كان ألحٍد أن يجبر أحدًا على 
دخـــول مجـــال ال يجـــد نفســـه فيـــه، وال 

يجد متعته وشغفه في تفاصيله. 
هـــذا  هدفـــه،  فـــي  مخلـــص  المتطـــوع، 
مـــا اعتدنـــا ودأبنـــا فـــي تلقيـــه كونه من 
أبجديات العمل التطوعـــي، والمتطوع، 
يســـعى جاهـــدًا لتنفيذ التزاماتـــه بالقدر 
المطلوب إن لم يكن أكثر من المطلوب، 
ولكـــن ما يمكن أن نســـلط عليـــه الضوء 
وإثارتـــه، ماذا لو تعـــارض حب التطوع 

مع التقصير في االلتزامات ؟!
مـــع  نبقـــى  أن  فقـــط،  بنـــا  يجـــدر  هـــل 
المجموعة دون عمل، كأن نقول “ريحته 
وال عدمـــه”، أو نبقى فقط لنكمل صورة 
األعـــداد  مـــن  ونزيـــد  اإلداري  الهيـــكل 
لـــدور  ممثليـــن  نكـــون  كأن  الوهميـــة، 
“مزهريـــة الـــورود” التي تجّمـــل الصورة 
و”ديكـــور” المـــكان ال أكثـــر، أو نعتـــرف 
بتقصيرنـــا ومع ذلك نبين ألنفســـنا حب 

العمل التطوعي بالقول فقط. 
يمكـــن للعمـــل التطوعـــي، أن يكون أكثر 

تنظيمـــًا، لو التزمنا علـــى األقل بالحدود 
األدبـــي  االلتـــزام  رســـمت  التـــي  الدنيـــا 
والمجموعـــات  األفـــراد  بيـــن  المترتـــب 
والمؤسســـات، غيـــر متناســـين مشـــاغل 
الحيـــاة الكثيرة التي قد تحد أو تســـلب 
والحضـــور  المشـــاركة  علـــى  القـــدرة 

التطوعي باختالف أنواعه. 
دورة  تأخـــذ  منـــازع،  ودون  شـــك،  ال 
الحيـــاة مـــن أوقاتنا الكثير، بين دراســـة 
والتزامـــات عائليـــة وأعمـــال  ووظيفـــة 
حرة واألســـباب كثيرة التـــي تجعل من 
التطـــوع هامشـــيًا وربمـــا معدومـــًا لـــدى 
بعض األشخاص، الذي بالكاد يفكر الفرد 
أن يســـاهم ماديـــًا لبعـــض المحتاجيـــن، 
ويتغافل عن الدور المجتمعي المهم من 

جانب آخر. 
المحاســـبة والجـــزاءات  عـــن  الحديـــث 
التنظيميـــة في العمـــل التطوعي بهدف 
التحفيز، أمر وارد، وأعتقد أن من يصل 
لهـــذه المرحلـــة، تجـــده قـــد وصـــل إلـــى 
مراحـــل متقدمة فـــي “احتـــراف” العمل 
التطوعـــي، ويدعـــو ذلـــك، إلـــى التأكيـــد 
علـــى قوة وصالبة هذه المؤسســـة التي 
تنتهـــج هـــذا المســـار فـــي التعامـــل مـــع 
أعضائها المتطوعين، للوصول إلى عمل 
محتـــرف قائـــم علـــى تعزيـــز اإلنتاجيـــة 
مـــن  القصـــوى  واالســـتفادة  الكبيـــرة 

درجات تحقيق األهداف. 
نقطـــة أخيـــرة، ليـــس مـــن الئمـــة علـــى 
وربمـــا  والمنشـــغلين،  المشـــغولين 
المنقطعيـــن عن العمل التطوعي لســـبب 
وآلخـــر، ولكـــن، من يبـــادر فـــي الدخول 
بإرادتـــه في هـــذا المجال حبـــًا وتقديرًا 
منـــه، عليـــه أن يلتـــزم بدوره مـــا لم تكن 

هناك عوائق تحول دون التزامه.  
صادق أحمد السماهيجي

المتطوعون... مزهرّيات ومحترفون

األفــاعــي تهــاجــم بيــوت هــورة عنقــة

14 مريض سكلر يوقعون رسالة ضد طبيب... “ال نريده”

طلبتنا يستلمون األموال من بنوك خارج نطاق العقوبات

200 فيال تفتقر للخدمات ألكثر من 12 عاًما... البشير لـ“^”: 

من بين الشكاوى عرضهم على طالب الجامعة دون موافقة المرضى

100 بحريني في موسكو بخير

قـــال عضـــو مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة طالل 
البشـــير إن منطقـــة “هـــورة عنقـــة” الواقعـــة 
شـــرق منتجـــع العريـــن والتـــي تحتضن 200 
فيـــال ال تزال على حالهـــا من نقص الخدمات 
األساســـية لفترة تجاوزت 12 عاًما، وبشـــكل 

أضر الساكنين.
إلـــى أن  لـ”البـــالد”  وأشـــار بشـــير بتصريحـــه 
الهـــورة تخلو مـــن المحـــالت التجارية، ومن 
التصريـــف  شـــبكة  ومـــن  رســـمي،  مســـجد 
الصحـــي، موضًحـــا أن شـــكاوي األهالي بهذا 
الشـــأن مســـتمرة، ولكنهـــا لـــم تفـــض إلـــى أي 

حلول تذكر.
ولفت البشـــير إلى أن بدايات هذه المشـــاكل 
مـــع  نفســـه،  المشـــروع  إنشـــاء  منـــذ  كانـــت 
الشـــركة المعنية والتي لم تلتزم بتوفير هذه 
الخدمـــات، حتـــى تصفيتها الحًقـــا، في حين 
ظل ملف الخدمات عالًقا، منه تأخير تســـليم 

12 وثيقة ملكية لـ12 ساكًنا.
وأضـــاف “تقدمـــت فـــي دور االنعقـــاد األول 
بمقترح إلنشاء محطة صرف صحي، ترتبط 
الرياضيـــة، ولقـــد  بالمدينـــة  المنـــازل  جميـــع 
تـــم الموافقـــة عليه مـــن قبل وزارة األشـــغال 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــئون 
ولكنـــه لـــم يعلن بعد عـــن تاريـــخ التنفيذ، مع 

تزايد المعاناة لألهالي”.

وزاد البشـــير “حاليـــا يتـــم تصريـــف أنابيـــب 
المجـــاري فـــي الـــوادي الـــذي يفصـــل منـــازل 
القاطنيـــن عـــن المنطقـــة المجـــاورة، مســـببا 
بذلـــك حشـــائش مرتفعـــة، ما تســـبب بوجود 
أعـــداد ضخمـــة مـــن القـــوارض، على رأســـها 

األفاعي والفئران، ودخولها بيوت الناس”.
وأردف “تـــم تســـجيل بالغـــات عديـــدة مـــن 
هذا الشـــأن ســـواء فـــي تطبيـــق )تواصل( أو 
لـــدى البلديـــات، علًما أنه حيـــن يقوم موظفو 
البلدية بقطع الحشـــائش وإزالتهـــا، فإن ذلك 
يتسبب بخروج الروائح بشكل نفاث وكريه، 
مـــع وجـــود تجمعـــات كبيـــرة للميـــاه اآلســـنة 
السوداء والخضراء تحتها، والتي تمثل بحد 

ذاتها كارثة بيئية”.
ودعـــا البشـــير إلـــى التعجيل بإنشـــاء محطة 
الصـــرف الصحـــي والتي من شـــأنها أن تنهي 
هـــذه المشـــكلة بشـــكل كامـــل، حفاًظـــا علـــى 

الصحة العامة، وعلى البيئة من التلوث.
وفيمـــا يخـــص موضـــوع بنـــاء الجامـــع، قال 
البشـــير “صـــدرت الموافقـــة من قبـــل الجهاز 
وشـــئون  األشـــغال  وزارة  فـــي  التنفيـــذي 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي لبنائـــه في 
محـــل الكبينـــة الحاليـــة، ولقـــد أحيـــل األمـــر 
لوزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف، 
ونحن فـــي انتظار موافقتهـــم، علًما بأن لدي 

المتبرعين لذلك”.

اســـتلمت “البـــالد” رســـالة موقعـــة من 14 
المنجلـــي  الـــدم  بفقـــر  مصابيـــن  مريضـــا 
الصحـــة  وزارة  الـــى  مرفوعـــة  “الســـكلر” 
يطالبـــون فيـــه بعـــدم عالجهـــم مـــن قبـــل 

طبيب معين، بسبب سوء معاملته.
ولـــم يتـــردد البعـــض منهـــم فـــي تدويـــن 
تطبيـــق  عبـــر  ومالحظاتهـــم  شـــكواهم 
)تواصـــل(، موضحين أنـــه أهينوا من هذا 
الطبيب، وبأنه ال يحتـــرم المرضى، وبأنه 
يستمع لمخاوف المريض ومالحظاته ثم 

يقوم بتقريعه.
فـــي شـــكوى مرفوعـــة  أحدهـــم  ويشـــير 
بتواصـــل بتاريـــخ 15 مـــارس الحالي بأن 
علـــى  بعرضـــه  يقـــوم  المذكـــور  الطبيـــب 
دون  مرضيـــة  كحالـــة  الجامعـــة  طـــالب 
أخـــذ موافقتـــه، مؤكـــدا بأن ذلـــك يخالف 
واألعـــراف  المهنـــة،  وعـــرف  األخـــالق، 
الطبيـــة المعمـــول بـــه، فأيـــن هـــي وزارة 

الصحة من ذلك؟
ويقـــول أحدهم بمرارة “المرضى يطلبون 
الرعايـــة، ونحـــن فـــي البحريـــن خيـــر من 

نقدم قصص النجاح في احترام االنسان، 
ال أن يهـــان الشـــخص بســـبب مـــرض لـــم 
يختره لنفســـه، ووجع هـــو غير قادر على 

منع حدوثه”.
ويزيد” حين يذهب المريض الى الطبيب 
وهـــو فـــي اضعـــف حاالتـــه، فهـــل يقـــوم 

الطبيـــب بإهانته وهو فـــي أمس الحاجة 
لـــه” ، مســـتدركا، “ إن المريض يحتاج من 
الطبيـــب الطمأنـــة، والشـــرح، والتوعيـــه، 
والتفهـــم، وأن تبنى مـــا بينهما عالقة ود، 
واحتـــرام، تنشـــئ رصيد ثقة لكـــي يعمل 
االثنان على صيانة هذا الرصيد وتطويره، 

ال أن يهـــان المريـــض وتتـــم معاقبته ألنه 
جـــاء يطلب العون والمســـاعدة”، مختتما 
“يجب ان يطبـــق الطبيب أثناء العالج ما 
تعلمه في تخصصه، ال ان يعالج المرضى 
وفـــق اهوائـــه، فهنالك برتوكـــول عالجي 

علمي متبع حسب األصول”.

أكد الطالـــب البحريني عبدهللا الشـــمروخ الموجود في 
العاصمة الروســـية موســـكو لـ “البالد” أن عملية تحويل 
األموال من أولياء أمور الطلبة من البحرين إلى روسيا 
تســـير بصورة سلســـلة واعتياديـــة، مردًفا بـــأن عمليات 
التحويـــل المالـــي لـــم تتأثـــر، وأن الطلبـــة البحرينييـــن 

جميعهم بخير.
وجـــاءت تأكيـــدات الشـــمروخ وزمالئـــه بعـــد تواصـــل 
“البالد” معهم لالطمئنان على أحوال الطلبة البحرينيين 
بعـــد فرض عقوبات صارمة على روســـيا إزاء العمليات 

العسكرية التي تقوم بها في أوكرانيا.

وقـــال الشـــمروخ: “إن األوضـــاع فـــي العاصمـــة تتســـم 
بالطبيعيـــة والهـــدوء، وأن الحيـــاة فـــي روســـيا تجـــري 
بشـــكل طبيعي وروتيني خصوًصا بعـــد مضي أكثر من 
شهر على اندالع الحرب في أوكرانيا”. وحول موضوع 
العقوبـــات المفروضـــة على البنوك الروســـّية، أوضح أن 
عمليـــة تحويـــل األمـــوال من وإلـــى مملكـــة البحرين لم 
تتأثر؛ كون البنكين الرئيســـيين في العاصمة الروســـية، 
Sber bank وGasprom bank غيـــر مســـجلين  بنـــك 
في منظومة ســـويفت للتعامالت المالية المصرفية مما 
ســـاهم فـــي غيـــاب العقوبات عليهمـــا وســـهولة تحويل 

األموال لهما.
كمـــا أكـــد الطالب البحرينـــي أن الســـفارة البحرينية في 

موســـكو علـــى تواصـــل دائـــم وغيـــر منقطع مـــع الطلبة 
الموجوديـــن والذيـــن يبلـــغ عددهـــم نحـــو 100 طالـــب 
وطالبـــة، وفي الوقت الحالي ال توجد أي نّية إلجالئهم؛ 
كون الحياة في موســـكو تسير بشكل طبيعي وال خطر 
عليهم، وتم تســـجيل كاّفة بياناتهـــم في حال الضرورة 

والخطر.
وفـــي حديث مع والده أشـــار المواطن جعفر الشـــمروخ 
إلى أن الوضع روتيني وطبيعي في موسكو، ولم يتأثر 
الحـــال بســـبب الحـــرب واإليجـــارات مازالـــت كمـــا هي، 
حيـــث لـــم يتم تســـجيل أي ارتفاع لهـــا، وال صعوبة في 
عمليـــة تحويل المال، مؤكدا أن ابنه اســـتلم مبلغا ماليا 

قبل يومين بكل سالسة.

عدد من المشاركين بالوقفة

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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شكراً يا أبا حمد
تشـــرفت بالتواجد وعمـــل التغطية اإلعالمية للطـــواف األول لممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة للهواة للدراجات الهوائية 
والـــذي أتـــى برعاية كريمة منـــه وبتنظيم من االتحـــاد البحريني للدراجات 
الهوائيـــة وبالتعـــاون مـــع شـــركة فعاليـــات والـــذي رأى النور يـــوم الخميس 
وامتـــد لغايـــة الســـبت الماضي في أحضـــان “الصخير” فـــي المرحلة األولى 
منه، والثانية في “درة البحرين”. أما الثالثة واألخيرة، ففي “بالج الجزائر” 
فـــي ظل جو حماســـي جميل ومشـــاركة واســـعة من الدراجيـــن المواطنين 

والمقيمين.
جهد االتحاد البحريني للدراجات الهوائية مقدر، ورعاية سمو الشيخ ناصر 
لمثـــل هذه األحداث الرياضية واألكثـــر تواجده ومتابعته الحثيثة للطواف 
هذا في اليوم الثالث واألخير، بحد ذاته يمثل شرفا ودافعا معنويا لجميع 

المتسابقين في بذل كل ما يمكن بذله وتحقيق المزيد والمزيد.
بشكل عام، لو تحدثنا عن الدعم للشباب البحريني الطموح، فدائمًا ما نجد 
سموه من أوائل الداعمين لهم رغم تعدد مجاالتهم ومواطن اإلبداع لديهم.

مشـــاركة ســـموه الســـباقات مع بقية المتســـابقين أو حتى وقوفه بجانبهم 
ومتابعتـــه لهـــم، توجيهاتـــه، كلماته لوحدهـــا دافع قوي لالســـتمرار وتحدي 

الصعاب إن وجدت.
يحق لنا أن نفخر بســـموه، فهو قدوة حســـنة للشـــباب، وعلى خطاه البد لنا 

أن نمضي قدمًا.
فشكرًا يا شيخ الشباب

شكرًا يا أبا حمد

منال الشيخ

صادق السماهيجي

مروة أحمد

إبراهيم النهام

أهالي سار والجنبية يطالبون بمشروع إسكاني
بعض الطلبات تفوق الـ 20 سنة

جــدد أهالي ســار والجنبية مطالبهم لوزارة اإلســكان بضــرورة تخصيص أراض 
في مناطقهم من أجل إقامة مشــروع إســكاني يخدم أهالي المنطقة، مشــيرين 
إلى أن األراضي في سار كثيرة وكبيرة وعلى الوزارة التحرك من أجل استمالك 
هذه األراضي وإقامة مشاريع إسكانية فيها كما هو الحال في المناطق األخرى.

وبينـــوا أن عـــدد الطلبات فـــي المنطقة 
كبيـــر جًدا ويصل لســـنوات كبيرة تصل 

إلى أكثر من 20 ســـنة، وهنالك مشاريع 
إســـكانية كثيـــرة فـــي مختلـــف مناطق 

البحرين إال أن ســـار لم تحظ بمشـــروع 
إسكاني.

وأشـــاروا إلى أن وزارة اإلســـكان قامت 
باســـتمالك العديـــد مـــن األراضـــي فـــي 
مناطـــق مختلفة من أجل بناء وحدات، 
كمـــا قامت بشـــراء مشـــاريع كما حصل 
ألهالـــي  وتخصيصـــه  جنوســـان  فـــي 
الدائرة، مشـــيرين إلى أنهم يطالبون أن 

يعامل أهالي سار والجنبية بالمثل.
وشـــارك فـــي الوقفـــة العديد مـــن أهالي 
ســـار مـــن ضمنهـــم النســـاء واألطفـــال، 
أجـــل  مـــن  مناشـــدة  الفتـــات  ورفعـــوا 
الواقـــع،  أرض  علـــى  حلمهـــم  تحقيـــق 
والفتين إلـــى أن الحكومـــة تقوم بعمل 
تشـــكر عليـــه خصوًصـــا علـــى مســـتوى 

المشاريع اإلسكانية.

علياء الموسوي
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ُعقـــدت فـــي العاصمـــة الكوريـــة ســـيول 
امـــس، الجولـــة الرابعـــة من المشـــاورات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  السياســـية 
برئاســـة  الصديقـــة،  كوريـــا  وجمهوريـــة 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل 
السياســـية الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفة، ونائب وزيـــر خارجية جمهورية 
كوريا للشؤون السياسية يو سيونغ باي.
وخـــال االجتمـــاع، أشـــاد وكيـــل وزارة 

الخارجية للشؤون السياسية بالعاقات 
الوديـــة الوثيقـــة والمتنامية بين البلدين 
العاقـــات  إقامـــة  منـــذ  الصديقيـــن 
الدبلوماســـية قبل ســـتة وأربعيـــن عاًما، 
ومـــا تشـــهده مـــن تقـــدم وازدهـــار علـــى 
مختلـــف األصعـــدة والمســـتويات بفضل 
دعـــم عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،، ورئيـــس 
جمهوريـــة كوريـــا فخامـــة الرئيـــس يون 

سيوك يول.
التعـــاون  آفـــاق  الجانبـــان  واســـتعرض 

التجـــارة  مجـــاالت  فـــي  المشـــترك 
واالستثمارات والبنية التحتية والصحة 
والطاقـــة  والبيئـــة  الفضـــاء  وعلـــوم 
المتجـــددة، وتفعيل أكثر من 18 اتفاقية 
ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي، وتبادل 
الخبرات فـــي مجاالت التنمية البشـــرية 
جانـــب  إلـــى  هـــذا  الرقمـــي،  والتحـــول 
اإلقليميـــة والدوليـــة  القضايـــا  مناقشـــة 
ذات االهتمام المشـــترك، في ظل رئاسة 
اآلســـيوي،  التعـــاون  لحـــوار  المملكـــة 
التســـامح  بترســـيخ  البلديـــن  والتـــزام 

والحوار وتعزيز األمن والسام والتنمية 
المستدامة.

مـــن جانبه، رحب نائب وزيـــر الخارجية 
الكوري للشـــؤون السياســـية بزيارة وفد 
وزارة الخارجيـــة البحرينيـــة إلـــى باده، 
مؤكـــًدا الحرص المشـــترك علـــى توطيد 
المتميـــزة،  الثنائيـــة  العاقـــات  أواصـــر 
وتنميتها في مختلف المجاالت بما يعود 
بالنفـــع العـــام علـــى البلديـــن والشـــعبين 
الصديقين، ومتمنًيـــا للمملكة المزيد من 

التقدم والرخاء واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

تفعيل 18 اتفاقية مع كوريا في التجارة والصحة والفضاء والبيئة
جولة من المشاورات السياسية بين البلدين لتوثيق العالقات المتنامية

التقـــى مؤخـــرا الشـــاعر البحرينـــي 
األنصـــاري  الكريـــم  عبـــد  إبراهيـــم 
بســـفير دولة فلســـطين لدى مملكة 
فـــي  القـــادر،  عبـــد  طـــه  البحريـــن، 
مكتبـــه، برفقـــة المطربة التونســـية 
فائزة الرابعي وبحضور المســـؤول 
اإلعامي والثقافي للسفارة نظمي 
العرقان. وأهدى األنصاري للســـفير 
الفلســـطيني عبد القادر وللمسؤول 
اإلعامـــي نظمـــي العرقـــان خـــال 
اللقـــاء نســـخا مـــن ديوانه الشـــعري 
ومـــن  الليـــل”،  “تايـــا  األخيـــر 
القصيـــرة  القصصيـــة  مجموعتـــه 

“سبعينيات القلم”. 

وعبـــر ســـفير فلســـطين عبـــد القادر 
بالشـــاعر  بلقائـــه  ســـعادته  عـــن 
األنصاري، الذي يعتبره أحد شعراء 
البحريـــن الكبـــار والمميزيـــن وأحد 
الشـــعر  فـــي  المعروفـــة  وجوههـــا 
العامـــي األصيل، شـــاكرًا إيـــاه على 
هذا اإلهـــداء القيم والمميـــز، معربًا 
األمنيـــات  واصـــدق  أطيـــب  عـــن 
بـــدوام التقـــدم واإلبـــداع والتألـــق، 
وهنـــأه أيضا مـــع المطربـــة الرابعي 
على نجاح العمل الغنائي المشـــترك 
األول بينهمـــا الذي كتبـــه األنصاري 
وغنتـــه الرابعي بعنوان “ســـام من 

تونس الخضرة”.

السفير الفلسطيني يلتقي بالشاعر 
األنصاري والمطربة الرابعي

مواجهة التحديات تتطلب تحالفا إقليميا
تكاتف مراكز الفكر ضروري الستتباب األمن الدولي ... عبداهلل بن أحمد:

أكـــد رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركز 
البحرين للدراسات اإلستراتيجية 
)دراســـات(  والطاقـــة  والدوليـــة 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
أهميـــة تعزيز الشـــراكات الفكرية، 
وبنـــاء الجســـور العلميـــةإ إليجـــاد 
يتميـــز  عالمـــي،  بحثـــي  مجتمـــع 
بالفعاليـــة والحوكمـــة، وقادر على 
اإلســـهام في تعزيز األمن الدولي. 
جـــاء ذلك خـــال محاضـــرة ألقاها 
في مقر معهد الشـــؤون الخارجية 
فـــي  والطاقـــة  الوطنـــي  واألمـــن 
العاصمـــة الكوريـــة ســـيول، وذلك 
على هامش زيارة وفد “دراســـات” 
عددا مـــن معاهد الفكـــر والبحوث 

في جمهورية كوريا.
وخـــال المحاضـــرة، أشـــاد رئيس 
بالعاقـــات  األمنـــاء  مجلـــس 
التاريخيـــة والمتميـــزة التي تجمع 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهورية 

كوريـــا، مبينـــا أن تلـــك العاقـــات 
تشـــهد تقدًمـــا ملموًســـا فـــي إطار 
متطـــورة  إســـتراتيجية  شـــراكة 

ومتنامية. 
مرتكـــزات  أبـــرز  واســـتعرض 
لمملكـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
البحريـــن كدولـــة محبـــة للســـام، 
التعـــاون  قيـــم  إلرســـاء  وتســـعى 
جهـــود  جانـــب  إلـــى  والتســـامح، 
المملكة في تعزيز االســـتقرار على 
والدولـــي،  اإلقليمـــي  الصعيديـــن 

كمـــا تطـــرق إلـــى دور التحالفـــات 
اإلقليميـــة فـــي ترســـيخ منظومـــة 
لمواجهـــة  الجماعـــي؛  األمـــن 
ومكافحـــة  األمنيـــة،  التحديـــات 

اإلرهاب.
ودعا رئيـــس مجلـــس األمناء إلى 
أهميـــة تكاتـــف مراكـــز الفكـــر فـــي 
العالـــم؛ للمســـاهمة فـــي اســـتتباب 
األمن الدولي، وخدمة السام، من 
خال تقديم الحلـــول والمقاربات 

الواقعية لألزمات القائمة.

وعلى صعيد متصل، جرى التوقيع 
علـــى اتفاقيـــة تعـــاون بحثـــي بين 
مركز “دراســـات” ومعهد الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  الخارجيـــة 
والطاقـــة فـــي كوريا؛ بهـــدف دعم 
البحـــث العلمـــي فـــي العديـــد مـــن 
وتبـــادل  الصلـــة،  ذات  المجـــاالت 
الخبـــرات، باإلضافـــة إلـــى تنظيـــم 

األنشطة والفعاليات المشتركة.
كمـــا قام وفد “دراســـات” باالطاع 
المعهـــد  وبرامـــج  أنشـــطة  علـــى 
مـــن  الكـــوري، والتقـــى مجموعـــة 
كبـــار الباحثين، يتقدمهـــم هيون-

ايـــك هونـــغ ُمستشـــار األكاديميـــة 
الوطنيـــة  الكوريـــة  الدبلوماســـية 
التي يتبعهـــا المعهد، والذي أشـــاد 
بجهود مركز “دراسات” في مجال 
الطاقـــة المتجـــددة، ودوره البـــارز 
المجتمعـــي  الوعـــي  تعزيـــز  فـــي 
بشـــأن التنمية المستدامة، والقائم 
ووزيـــن  المعهـــد  رئيـــس  بأعمـــال 

تشوي.   

الرفاع - مركز دراسات



Vacancies Available
Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact
 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

NEW CAST FOR INDUSTRIAL MARKETING SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830707  or  TAWFIQ@MEBA.BH 

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

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33994330  or  NAWAFAZIZ7707@GMAIL.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 

PHOENICIA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

Abu Inzamam Commerce - Bahraini Partnership Co 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33803636  or  ITC.WLL786@GMAIL.COM 

MISTER BROWN BAKERY NAD COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33027552  or  ZAMZAMMAKI.ALBONI@YAHOO.COM 

Phone 4 u w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33336285  or  SINGAPOREBAHRAIN@GMAIL.COM 

NAJUM  DANIEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36202080  or  AQEELALSAHAB@GMAIL.COM 

CRYSTAL BEAUTY SALON،  SPA AND GYM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34682012  or  MRS.M.GOV97@GMAIL.COM 

Space creators Carpentry wll 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34335118  or  SPACECREATORS.BH@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 

RANAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17310077  or  MAJEEDTHANAL@GMAIL.COM 

Nice Nails 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37737555  or  GH.SHEREEN@GMAIL.COM 

SHAMS ALZAIN COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77229911  or  INFO@AWTADI.COM 

RASHA FLOWER WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722661  or  RASHAFLOWERSBH@GMAIL.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 

ARAFAH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39800990  or  ABUHATAM2001@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 17530670  or  info@securityhubbh.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 

BABA HASSAN ELECTRCAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39894720  or  HASSANMOHAMMEDALISALEM@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALJAMARAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39000637  or  ALJAMARATC@GMAIL.COM 

ALJAMARAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39000637  or  ALJAMARATC@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

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

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

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

HUSAIN RADHI ABDULLA ALI (ABU RADI/12459 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730818  or  HUSSAIN78R@HOTMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

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

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

HANDY TIDE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39879438  or  handytidemj@gmail.com 

ENTAS Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 36641841  or  info@berkeglobal.net 

Al Droaa Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33444545  or  NAJEEBI@HOTMAIL.COM 

NADER ALAALI DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17400827  or  NADER66ALAALI@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 

NADER ALAALI DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400827  or  NADER66ALAALI@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17229824  or  arjun@devji.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 

BUKHALID SWEETS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39657146  or  SALAHALKHAN64@GMAIL.COM 

Shakespeare and co wll 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

ENTAS Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 36641841  or  info@berkeglobal.net 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh 

2000 WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17784189  or  INFO@2000WORKSHOP.COM 

Riyad alaali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39666541  or  RIYADHCARPENTRY@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36666247  or  AKHALAF8808@GMAIL.COM 

H B C CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33275356  or  NEWPLAN.BH@GMAIL.COM 

RIVOLI EYEZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17561504  or  BHARATJ@JASHANMALCONSULT.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  KGROUPBAHRAIN007@GMAIL.COM 

Zmart Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM 

X-RAYS AUTO SERVICES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39897884  or  XRAYAUTO21@GMAIL.COM 

Fareeq Bin Aqool Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300806  or  MKHONJI@FANDBCREATIONS.COM 

ISABILA restaurant for biryani 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33386770  or  ibellabh@gmail.com 

PACIFIC CLEANING EQUIPMENTS & DETERGENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620902  or  KARIM@BATELCO.COM.BH 

BU SALEM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36888400  or  ALMEFTAH.ADVERTIZING@HOTMAIL.COM 

DISCOVERY REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17822223  or  dredco.gp@gmail.com 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

A A AL WARDI POST TENSION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66655655  or  AAALWADIPT@GMAIL.COM 

MOHAMMED ASHOOR ALSHEGHEL ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640970  or  alshughul@gmail.com 

Abu Inzamam Commerce - Bahraini Partnership Co 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33803636  or  ITC.WLL786@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258381  or  admin@alezzco.com 

FATTO 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258381  or  admin@alezzco.com 

A A AL WARDI POST TENSION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66655655  or  AAALWADIPT@GMAIL.COM 

SHIFA BUDAIYA MEDICAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.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 

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 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER(APPARATUS & MACHINERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  CLEANER(APPARATUS & MACHINERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  CLEANER(APPARATUS & MACHINERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39165508  or  SATHYAN45@GMAIL.COM 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39165508  or  SATHYAN45@GMAIL.COM 

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.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 

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

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

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

ABBAS AHMED ALI SALMAN ( BAN MARDS / 4754 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39955895  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

LIFE LINE DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17261010  or  TONYA.PONOMAROVA@GMAIL.COM 

APPLE CAFTEETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17712230  or  tedrick.karam@gmail.com 

YALDA AUTO ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252204  or  Salim3210321@GMAIL.COM 

AboTaleb for Training W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34038266  or  ALAMAL4UUU@YAHOO.COM 

CRYSTAL COPY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36423336  or  meead@crystalpp.com 

TRUE NORTH INTERNATIONAL FOR FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34113333  or  M36555561@GMAIL.COM 

SHTIYA BUILDING CONTRACTING & MAINTENANC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39762224  or  shtiyacontracting@gmail.com 

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

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 33755502  or  MAEN.BAJ@GMAIL.COM 

FAISAL AL TAHOO CLEANING CONTRACT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39690005  or  WHITWING@BATELCO.COM.BH 

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

  SPECTACLES FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17516819  or  ahmed.director@optica.net 

WAJIHA ALEEM BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32004335  or  WADOCUMENTS.BH@GMAIL.COM 

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

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

ANWAR ALNUJABA BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33358176  or  yyyhhh1965@gmail.com 

NABE ALSAFA SWEET WATER CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122180  or  ahubail1965@gmail.com 

CRYSTAL COPY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36423336  or  meead@crystalpp.com 

MUTHHEL SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33432252  or  m-e350@hotmail.com 

AL MALOOS FASHIONS CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38991700  or  fahad611700@gmail.com 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

DAR ALMIMARI WINDOWS AND DOORS INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77335353  or  JASIM@DS.COM.BH 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

Bin Hindi Motors Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17408000  or  lmra4@BINHINDI.COM 

Aburi restaurant wll 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382838  or  MOHAMED.ZUBAIR@BHOLDRESTAURANTS.COM 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(DATA PREPARATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

FAST STEP DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000371  or  FAST_STEP_CLEARANCE@YAHOO.COM 

BEAT ALEZZ FURNITURE WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36533930  or  JHGFDSA.20133@GMAIL.COM 

MAKAN CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 36716222  or  MERZAKHALIFA@GMAIL.COM 

GULF CRYO BAHRAIN W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 35098745  or  GBERETSOS@GULFCRYO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

NASER AWAD BUILDING COMPLETION & FINISHING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  NASERAWADBH@GMAIL.COM 

MONIS REAL ESTATE AND DEVELOPERS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33666414  or  DREEMFOOX41@GMAIL.COM 

BILAL AND ARSHAD SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  BAHAWALBH@GMAIL.COM 

IMAGE MAKER PROMOTION AND SALES 
has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39288259  or  amir.shah@impsbh.com 

FAWZEYA ALDOSERI CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39045992  or  M.ALDOSARI82@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34587474  or  ROSE8200@GMAIL.COM 

NASER AWAD BUILDING COMPLETION & FINISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  NASERAWADBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39991203  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

A.AHMED NASS CONTRACTING CO. 
has a vacancy for the occupation of

  PAVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ALSADIQ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785604  or  ZNHQ@HOTMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

EBRAHIM ROLLING DOORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33846661  or  delmonpalacecontracting@gmail.com 

Al Taybeen laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37790021  or  AHMEDYD123@GMAIL.COM 

AjR auto shine 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39388878  or  MALGHAWI33@GMAIL.COM 

MAGHAN ABDULREHMAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33089058  or  MAGHANABDUL@GMAIL.COM  
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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 

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

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

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

  MASON 
 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

  MASON 
 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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17558558  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17558558  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33340335  or  VETRICONSULTING@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39553866  or  BOLANBH@GMAIL.COM 

Al Kahf Glass 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39714747  or  mzaya@hotmail.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.COM 

GOLDEN THREADS UPHOLSTERY COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33111877  or  javedmohammed57@yahoo.com 

HAFEEZUR REHMAN GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34394199  or  SAIMAHAFEEZ75@GMAIL.COM 

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

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

Kenz Al Bahrain Jewellers 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17715992  or  hicpak@gmail.com 

JUNAID AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33207486  or  JDKROCKY786@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

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

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

Mix Consultants Bahrain Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17215589  or  mixbahrain@gmail.com 

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39553866  or  BOLANBH@GMAIL.COM 

AL SAQI SWEET WATER AND ICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786040  or  MARZOOQB@BATELCO.COM.BH 

LASHEEN JEWELLERY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39723400  or  LASHEENP@YAHOO.COM 

CORDOBA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33302431  or  MOAYED122333@GMAIL.COM 

ARAD  TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785250  or  info@aradgroup.net 

FARZANA Welding، Blacksmith،  and Fabrication Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39274042  or  KAMALUDDINALIMOHD@HOTMAIL.COM 

SKY LAND PRINTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
 39217696  or  KURIANJIJO@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Alaa al jazeera for elevators and electrical equipments w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17297655  or  AAJE@BATELCO.COM.BH 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

RAPID EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 77907222  or  ASALEH@RAPIDEXPRESS.ME 

WAHAT AIN ALDAR CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34103333  or  ALIALI1999@GMAIL.COM 

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

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17275905  or  INFO@ABACUSDS.COM 

LOVER LAND BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34101054  or  JAFCHENNAI.2@GMAIL.COM 

CINQO FLOORING AND COATING TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17100190  or  UZAIR@CINQO-ME.COM 

JAFRA SAJ & SNACKS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36664467  or  ZUHAIR.MAKI@ALBAHAR.COM 

NATIONAL WASHED SAND COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  PILLAI@ALMOAYYED.COM.BH 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17713177  or  arunvarma54@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33664969  or  ANANTHMONISH@GMAIL.COM 

HAGEL GENRAL TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33397898  or  Sayed3177@Hotmail.COM 

GAJA SIGN CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 13104656  or  THIAGU830@YAHOO.CO.IN 

LEYA HEALTH CARE OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  HEALTH CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722012  or  dana2680@gmail.com 

AL MAQDAAM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33311011  or  SAAS1967@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33664969  or  ANANTHMONISH@GMAIL.COM 

GREEN STAR SENTRAL AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33138877  or  NNNNNNN111222333@HOTMAIL.COM 

ALHAYKI TILES FACTORIES 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404270  or  H-FACTORIES@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33994330  or  NAWAFAZIZ7707@GMAIL.COM 

AL HANA FRESH MEAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MEAT KUTTING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17534534  or  HFRESHMEAT@GMAIL.COM 

CONTAINER FREIGHT STATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39468282  or  SHELIL@CFSBH.COM 

NAYEF AHMED SALEH ABDULLA BAHAR /LOON ELSMEH 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39292028  or  NAYEFAHMED944@GMAIL.COM 

SIYAM HASAN CONTRACTING AND CLEANING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66738537  or  RAMEEZ@SIYAMGROUP.CO 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

LULU STAR ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  FATIMAESA980@YAHOO.COM 

MALAK MARIAM TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37777414  or  MARIAMALMULLA2003@GMAIL.COM 

BACK BONe MEDICAL EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17297878  or  info@backbonebahain.com.bh 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33553906  or  ahmed.thamer@hotmail.com 

Byrne investment saudi limited - Foreign Branch company 
has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17280890  or  HUSSAINA@BYRNERENTAL.COM 

ALKHAIR TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35682251  or  RABIA9997@HOTMAIL.COM 

METROTECH RENTING AND CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36390606  or  metrotech09@gmail.com 

ODYSEA PLANET AQUARIUM AND PETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39864040  or  EYMANAC2012@GMAIL.COM 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

SAMUNDRI CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33766412 

RED FEATHER PUBLIC RELATIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 36467526  or  PERSIA1109@GMAIL.COM

THIMAR AL KHAIR FOR FOODSTUFFS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17003666  or  GREENBHB@GMAIL.COM 

GREEN GLOVE CONTRACTING & REAL STATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33586666  or  GREENGLOVE12@GMAIL.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

TIBA BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66666460  or  BUHAJAR06@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36500089 

ABO NIAZ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33595836  or  WSAEED214@GMAIL.COM

HASAN AHMED ALI MARZOOQ ( AHLA JAOW / 3620 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33329619  or  ALIMARZOOQ5@GMAIL.COM 

AHMED SALEH ALI ALHABIB 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17825003  or  ALNOOR.MASTER@GMAIL.COM 

AL BUROOJ A/C AND FREYREATION REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39655383  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17870077  or  Admin@inshacontracting.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

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

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

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  LMRA@JASMIS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258381  or  admin@alezzco.com 

ELITE RESORT AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.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 

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 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.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 

R.E.G INVESTEMENT HOLDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 39679092  or  INFO@REGHOLDING.COM 

ROSARIO FIXED MECHANICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33795999  or  HZHZWAW@HOTMAIL.COM 

Kadi Woods W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33440279  or  SINOALAN180@GMAIL.COM 

DOMINOS - BRANCH OF ALAMAR FOODS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  mohsen.ali@alamar.com 

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

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

B SQUARE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  BURASHEDDOCUMENT@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36653831  or  MUHAMMADABDULLAHMU982247@GMAIL.COM 

GOLDEN BRUSH FOR DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17281919  or  gdbrush@gmail.com 

AYOOB HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17421549  or  AYOOOB23@GMAIL.COM 

S.MAHDI JAFFAR SALMAN ALKAMIL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39662649  or  aalmaaraj@gmail.com 

GEORGIA UNIFORMS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17294445  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

BU HSSAIN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33221298  or  sameerebrahimalheddi@gmail.com 

SUBHAN PALACE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17600003  or  MAHMOOD.ALBAQALI1996@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

ALI YAQOOB YOUSIF ALKHAYAT(THE WHITE HOOT-5238) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39314668  or  WPRIVATE963@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ALMAHARA PETROLEUM EQUIPMENT W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 39767678  or  wafa.albaloushi@gmail.com 

MOMO Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343532  or  hussainabdulla_al@hotmail.com 

ALHADDAD GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 66362466  or  BESTMOON33@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

EBRAHIM KHALIL KANOO COMPANY B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

ABBAS JAFFAR AHMED ALMEARAJ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39889669  or  aalmaaraj@gmail.com 

ZAFAR IQBAL ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39859292  or  RAJAZAFARIQBAL92@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13114311  or  KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM 

ZAFAR IQBAL ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39859292  or  RAJAZAFARIQBAL92@GMAIL.COM 

MASKATI BROTHERS & COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464646  or  jobs@maskatibros.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

SAMI ABDULLA AMEEN CO. W.L.L (AMEENCO) 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17703111  or  ameenco@batelco.com.bh 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com 

Bnet B.S.C.(c) 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF FINANCIAL PLANNING 
 suitably qualified applicants can contact

 17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh 

UNITY SOFTWARE SOLUTIONS FZ-LLC - BRANCH OF FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SYSTEMS ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17252929  or   

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33111179  or  ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

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

أعلن المبعوث األممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف األزمة اليمنية 
أبــدوا رًدا إيجابًيــا علــى هدنــة لمدة شــهرين تبــدأ اليوم الســبت، ووقف جميع 
العمليات العســكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشــيًرا إلى إمكانية تجديدها 

بموافقة األطراف.

وأضـــاف في بيـــان أمـــس الجمعة، أن 
األطـــراف وافقـــت أيًضـــا علـــى دخول 
سفن الوقود لميناء الحديدة وتشغيل 
رحالت تجارية لوجهات محددة سلًفا 

من وإلى مطار صنعاء.
كذلـــك، أوضـــح أن األطـــراف وافقـــت 
علـــى االجتمـــاع لفتح الطـــرق في تعز 

وغيرها من المحافظات.
وأعلن وزيـــر الخارجيـــة اليمني أحمد 
إطـــالق  الجمعـــة،  أمـــس  مبـــارك،  بـــن 

ســـفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة، 
وذلك بناء على توجيهات من الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي.
عبـــر حســـابه  تغريـــدة  فـــي  وأوضـــح 
الرســـمي فـــي تويتـــر أن التوجيهـــات 
جـــاءت انســـجاًما مع الموقـــف الثابت 
للحكومـــة اليمنية في دعـــم أي جهود 
تخفف من معاناة الشعب اليمني، وفي 
ظـــل األجـــواء اإليجابيـــة للمشـــاورات 

اليمنية - اليمنية في الرياض.

أطراف األزمة اليمنية توافق على هدنة لشهرين

بيروت - وكاالت

طلب النائب العـــام اللبناني تجميد 
حســـابات مصرفية أوروبية تخص 
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض 
ســـالمة وذلك بعد أيام من مصادرة 
5 دول أوروبيـــة أصـــوال لبنانيـــة لــــ 
5 أشـــخاص يعتقـــد أن مـــن بينهـــم 
ســـالمة فـــي تحقيقات فـــي جرائم 
اختـــالس، وفـــق ما كشـــف الجمعة 

مصدر قضائي كبير.
وهذا الطلب هو األحدث في سياق 
خناق قضائي على ســـالمة ويعتبر 
محاولة اســـتباقية لما ستؤول إليه 

المحلية والخارجية.  التحقيقات 
وفي حال تمت إدانة حاكم 

مصرف لبنان وشركائه 
فإن الدول األوروبية 
فـــي  تحقـــق  التـــي 
تبييـــض  شـــبهات 

أموال قد تسبق الدولة 

علـــى  يدهـــا  وضـــع  فـــي  اللبنانيـــة 
أمواله.

ويواجه سالمة تحقيقات في لبنان 
ومـــا ال يقل عن 5 دول أوروبية في 
مزاعم اختالس حوالي 330 مليون 
دوالر من األموال العامة بمســـاعدة 
شـــقيقه رجـــا، وهي اتهامـــات نفاها 

كالهما.
وأعلنـــت وكالـــة التعـــاون القضائي 
الجنائـــي األوروبيـــة يـــوم االثنيـــن 
مـــن  يـــورو  مليـــون   120 تجميـــد 
فرنســـا  فـــي  اللبنانيـــة  األصـــول 
وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو 
وبلجيـــكا الرتباطها بتحقيق 
اختـــالس.  جرائـــم  فـــي 
وقـــال مدعون ألمان إن 
هذه الخطـــوة مرتبطة 

بالتحقيق مع سالمة.

القضاء يطلب تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان
تونس ـ وكاالت

فـــي  التحقيـــق  وحـــدة  اســـتدعت 
جرائـــم اإلرهـــاب في تونـــس، رئيس 
راشـــد  أعمالـــه،  المجمـــدة  البرلمـــان 
فـــي  شـــاركوا  ونوابـــا  الغنوشـــي، 
الجلســـة االفتراضية بشبهة ‘’تكوين 
وفاق قصـــد التآمر على أمـــن الدولة 

الداخلي’’.
وأفـــاد مكتـــب الغنوشـــي أن “وحـــدة 
اإلرهـــاب  جرائـــم  فـــي  التحقيـــق 
للمثـــول  باســـتدعاء  إليـــه  توجهـــت 
أكثـــر  الجمعـــة رفقـــه  أمـــس  أمامهـــا 
فـــي  شـــاركوا  ممـــن  نائبـــا   30 مـــن 
الجلســـة العامة االفتراضية للنواب 

تكويـــن  بشـــبهة  الســـابقين، 
وفاق قصـــد التآمر على 

أمن الدولة الداخلي”.
رئيس  مســـاعد  وأكـــد 
النـــواب  مجلـــس 

المنحل المكلف باإلعالم 

واالتصال ســـابقا ماهـــر المذيوب، أن 
الغنوشـــي تلقـــى دعوة للمثـــول أمام 

الفرقة المذكورة أمس الجمعة.
يذكـــر أن وزيـــرة العـــدل التونســـية، 
وجهـــت  قـــد  كانـــت  جفـــال،  ليلـــى 
األربعـــاء الفائت، طلبـــا للوكيل العام 
بتونـــس  االســـتئناف  محكمـــة  لـــدى 
بفتـــح  الجمهوريـــة  لوكيـــل  لـــإذن 
التتبعات القضائية الالزمة ضد عدد 
مـــن النواب بالبرلمـــان المنحل بتهمة 
“جرائم تكوين وفـــاق” بقصد “التآمر 

على أمن الدولة الداخلي”.
طلبهـــا  العـــدل  وزيـــرة  ووجهـــت 
لمحكمـــة  العـــام  الوكيـــل  إلـــى 
طبقـــا  بتونـــس  االســـتئناف 
مجلـــة  مـــن   23 للفصـــل 
الجزائيـــة،  اإلجـــراءات 
خلفيـــة  علـــى  وذلـــك 

انعقاد جلسة عامة.

استدعاء الغنوشي للتحقيق أمام وحدة مكافحة اإلرهاب
إسالم أباد ـ وكاالت

الباكســـتاني،  الـــوزراء  رئيـــس  يواجـــه 
عمـــران خـــان، أكبـــر أزمة سياســـية في 
فتـــرة واليتـــه ويمكـــن أن يحـــل محلـــه 
زعيـــم المعارضـــة، شـــهباز شـــريف، في 
أعلـــى منصـــب فـــي البـــالد. فمـــن هـــو 

شريف؟
الـــوزراء  رئيـــس  شـــقيق  هـــو  شـــريف 
زعيـــم  وكان  شـــريف،  نـــواز  الســـابق 
المعارضـــة فـــي الجمعيـــة الوطنية منذ 
أغســـطس 2018. وهـــو أيضـــا الزعيـــم 
اإلســـالمية  الرابطـــة  لحـــزب  الحالـــي 
الباكســـتانية. وتولى مسؤولية الحزب 
الحـــزب  شـــكل  الـــذي  شـــقيقه،  بعـــد 

والموجود حاليا في لندن.
وقـــد شـــغل شـــهباز شـــريف 

مـــرات منصـــب رئيـــس   3
أغنـــى  البنجـــاب،  وزراء 
واليـــة فـــي باكســـتان، مـــا 

جعله رئيس اإلقليم األطول 

خدمة. وشملت حياته المهنية سنوات 
من النفـــي الذاتي في المملكـــة العربية 
الســـعودية بعـــد انقالب عســـكري أطاح 
 1999 العـــام  فـــي  شـــقيقه  بحكومـــة 

وواجه تهما بغسل األموال.
وفي ســـبتمبر 2020، ألقي القبض على 
شهباز شـــريف بتهمة غسل )حوالي 40 
مليـــون دوالر( وقـــد تم إطالق ســـراحه 

الحقا بكفالة.
وبـــدأت الجمعية الوطنية الباكســـتانية 
التداول بشأن اقتراح بحجب الثقة عن 
عمـــران خـــان )69 عاما(، مـــع التصويت 
المقـــرر يوم االثنين، بعـــد أن واجه 
انتقادات متزايدة بشـــأن أدائه، 
الســـيما طريقـــة تعاملـــه مـــع 
وســـط  البـــالد،  اقتصـــاد 
زيـــادة  مـــن  مخـــاوف 
التضخم  قياســـية في 

وارتفاع العجز.

من شهباز شريف الذي قد يخلف عمران خان؟

مقتل فلسطيني برصاص 
االحتالل في الخليل

أمس  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  أفــادت 
الجيش  ــرصــاص  ب شـــاب  بمقتل  الــجــمــعــة، 
اإلســرائــيــلــي فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل جــنــوب 
الضفة الغربية. وأكد األطباء في مستشفى 
الــخــلــيــل الــحــكــومــي مــقــتــل أحـــمـــد يــونــس 
صدقي األطرش )28 عاما(، متأثرا بإصابته 

بالرصاص في صدره ورأسه.
وقالت مواقع فلسطينية إن األطرش أسير 
السجون  من  سراحه  أطلق  إذ  عنه،  مفرج 
بعد  أشــهــر  و3  عــام  نحو  قبل  اإلسرائيلية 

اعتقال دام 6 سنوات.

موسكو تحذر من التأثير على سير المفاوضات

أوكرانيا تشن أول هجوم لها داخل األراضي الروسية
شـــنت أوكرانيـــا أمس الجمعـــة هجوما 
بالمروحيات هو األول من نوعه داخل 
األراضـــي الروســـية مســـتهدفة خزانـــا 
للوقـــود، بينمـــا حـــذرت روســـيا من أن 
هـــذا الهجوم قد يؤثر على المفاوضات 
الروســـي  الوفديـــن  بيـــن  الجاريـــة 

واألوكراني.  
وأشـــار الكرمليـــن أمـــس الجمعـــة إلـــى 
مروحيـــات  شـــنتها  التـــي  الضربـــة  أن 
أوكرانيـــة علـــى خـــزان وقود ســـتعيق 

محادثات السالم بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتـــري بيســـكوف بعد تعـــرض خزان 
وقـــود في منطقـــة بلغـــورود المحاذية 
ألوكرانيـــا لضربـــة فجـــر الجمعـــة “مـــن 
الواضـــح أن ما حصل لـــن يوفر ظروفا 

مالئمة لمتابعة المفاوضات”.
وجـــاءت الضربـــة وهـــي األولـــى مـــن 
نوعهـــا إذا تأكد أنها مـــن تنفيذ القوات 
الجويـــة األوكرانيـــة، في وقـــت تدعي 
فيه روســـيا أنها تســـيطر بشـــكل كامل 
على أجواء أوكرانيا، غير أن الكرملين 
أعاد التأكيد على أن الضربة من تنفيذ 

األوكرانيين.
وأضاف “أن السيطرة على الجو خالل 
العملية العســـكرية الخاصة هو حقيقة 
مطلقـــة. بمـــا يخـــّص حادثـــة بلغـــورود 
قواتنـــا  إلـــى  تقييمهـــا  مهمـــة  ســـتعود 

المسّلحة”.
بلغـــورود  منطقـــة  حاكـــم  وأعلـــن 
صبـــاح  غالدكـــوف  فياتشيســـالف 
الجمعة أن مروحيات أوكرانية ضربت 
مســـتودعا للوقـــود في بلـــدة بلغورود، 
علـــى بعد أربعين كيلومترا من الحدود 
األوكرانيـــة. وتقـــع المدينـــة علـــى بعـــد 
كيلومتـــرا شـــمال خاركيـــف   80 نحـــو 
التي تقاوم الهجوم الروسي منذ بداية 

الغزو في 24 فبراير.
األوكرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
دميتـــرو كوليبـــا أمـــس إنـــه “عاجز عن 
تأكيد أو تكذيـــب ضلوع أوكرانيا؛ ألنه 
العســـكرية”،  المعلومـــات  يملـــك كل  ال 
فيما ذكـــر الناطق باســـم وزارة الدفاع 

موتوزيانيـــك  الوكســـندر  األوكرانيـــة 
أن الســـلطات األوكرانيـــة تشـــن عملية 
دفاعية لصد عدوان عســـكري روســـي 

على األراضي األوكرانية”.
الـــروس  المفاوضيـــن  كبيـــر  وقـــال 
تلغـــرام  علـــى  ميدينســـكي  فالديميـــر 
الفيديـــو”،  عبـــر  محادثاتنـــا  “نواصـــل 
مضيفا “لم تتغير مواقفنا بشـــأن شـــبه 

جزيرة القرم ودونباس”.
وقال كوليبا إن أوكرانيا ال تزال تنتظر 
“جوابـــا فعليـــا علـــى االقتراحـــات التي 
عرضت في إسطنبول” مطلع األسبوع. 
وكانت كييف اقترحت خصوصا حياد 
أوكرانيـــا والتخلـــي عن االنضمـــام إلى 
حلف شمال األطلسي شرط أن تضمن 

دول أخرى أمنها في وجه روسيا.
وقـــال كوليبـــا إنه وفقـــا للرد الروســـي 
روســـيا  كانـــت  إن  عندهـــا  “ســـنعرف 
تســـتمر باعتمـــاد لغـــة التهديـــد” أو أنها 

اعتمدت نهجا بناء أكثر.
وكانـــت روســـيا أعلنـــت هذا األســـبوع 
خـــالل محادثات في تركيـــا أنها تعتزم 
تقليص نشـــاطها العســـكري في كييف 
وتشـــرنيهيف؛ لتركيـــز قدراتهـــا النارية 
من الشمال باتجاه منطقتي دونيتسك 
ولوهانســـك االنفصاليتيـــن فـــي شـــرق 

أوكرانيا.
القـــوات  أكـــدت  أوكرانيـــا،  وداخـــل 
 11 اســـتعادت  أنهـــا  أمـــس  المســـلحة 
مدينة وبلدة في منطقة خيرسون في 
جنـــوب البالد. وقالت وزارة الدفاع إن 
الروس “يواصلون انسحابهم الجزئي” 
من شـــمال منطقة كييـــف نحو الحدود 
مـــع بيالروس منـــددة بعمليـــات “نهب” 

كثيرة من جانب الجنود الروس.
وبعـــد أكثر من شـــهر علـــى بداية الغزو 
مدينـــة  تـــزال  ال  ألوكرانيـــا،  الروســـي 
علـــى  والمطّلـــة  الجنوبيـــة  ماريوبـــول 
بحـــر آزوف محاصرة وتحـــت القصف 
المتواصـــل. وُقتـــل مـــا ال يقـــل عن من 
خمســـة آالف شخص فيها فيما ال يزال 
نحـــو 160 ألف مدني عالـــق فيها وفق 

مصادر أوكرانية.

عواصم - وكاالت

مروحيات أوكرانية استهدفت ألول مرة منذ الغزو منشأة روسية لتخزين الوقود

بغداد ـ وكاالت

أعلـــن زعيم التيار الصـــدري في العراق 
مقتدى الصدر، تراجعه لأليام األربعين 
المقبلـــة، ومنـــح منافســـيه المدعومين 
مـــن إيـــران الفرصة لتشـــكيل الحكومة 

المقبلة في البالد.
وتأتـــي خطـــوة الصـــدر المفاجئـــة على 
خلفية الجمود السياســـي المستمر في 
العـــراق، بعـــد 5 أشـــهر مـــن االنتخابات 

العامة.
وجاء عـــرض الصـــدر في تغريـــدة دعا 
فيهـــا أتباعـــه أيًضـــا إلـــى عـــدم التدخل 
“ال إيجاًبـــا وال ســـلبًيا “ بينمـــا يحـــاول 
منافســـوه قوى اإلطار التنســـيقي، وهو 
تحالف من األحزاب الشيعية المدعومة 

من إيران، تشكيل حكومة مًعا.
ووصلـــت األحزاب السياســـية العراقية 
إلى طريق مسدود، في حين لم يتمكن 
الصـــدر -الفائـــز فـــي االنتخابـــات- مـــن 

وهاجـــم  ائتالفيـــة.  حكومـــة  تشـــكيل 
الصـــدر خصومـــه، قائـــالً إنهـــم “عرقلوا 

العملية وما زالوا يعرقلونها”.
اختيـــار  حـــول  الطرفـــان  ويختلـــف 
المرشـــح لمنصب الرئيـــس، وهي عقبة 

قد تمتد أيًضا إلى رئاسة الوزراء.
كمـــا أنـــه ليـــس مـــن الواضـــح أي حزب 

يشكل الكتلة األكبر في البرلمان، بسبب 
الواضحـــة والمتغيـــرة  الـــوالءات غيـــر 

لبعض المشرعين واألحزاب.
وســـتبدأ نافذة الـ 40 يوًمـــا التي قدمها 
شـــهر  مـــن  األول  اليـــوم  فـــي  الصـــدر 
اليـــوم  يبـــدأ  أن  والمتوقـــع  رمضـــان، 

السبت.

ألقى بالكرة في ملعب “اإلطار التنسيقي” للخروج من االنسداد السياسي

الصدر يمنح خصومه فرصة تشكيل حكومة عراقية

انسحاب الصدر هل هو مناورة الحراج القوى الموالية إليران؟

عواصم ـ وكاالت

كشـــف اســـتطالع رأي حديـــث أن أكثر 
مـــن نصـــف اإليرانييـــن يـــؤدون تنفيـــذ 
عصيـــان مدنـــي، وذلك إلحـــداث تغيير 
سياســـي فـــي البـــالد، ضمن إجـــراءات 
وحمـــالت  العـــام  كاإلضـــراب  أخـــرى 

االحتجاج على مواقع التواصل.
ووافـــق 65 % من المســـتطلعة آراؤهم 
علـــى تنفيـــذ إضرابـــات عامـــة، و65 % 
علـــى إجـــراء حمـــالت احتجاجية على 
و52  االجتماعـــي،  التواصـــل  شـــبكات 
% علـــى اســـتخدام أســـاليب العصيان 

المدني.
أيـــدوا   %  50 نحـــو  أن  إلـــى  إضافـــة 
االحتجاجـــات فـــي الشـــوارع، وحوالي 
19 % أيـــدوا الكفاح المســـلح، بحســـب 
مؤسســـة  مؤخـــرا  أجرتـــه  اســـتطالع 
“ُغمـــان” المســـجلة فـــي هولنـــدا وصدر 

اليوم الجمعة.

مـــن   %  88 نحـــو  وافـــق  ذلـــك،  إلـــى 
اإليرانييـــن على إقامة “نظام سياســـي 
شـــعبي وديمقراطـــي” فيما عـــارض 67 

% “النظام الديني”.
مـــن جانـــب آخـــر، أعلنت بعثـــة االتحاد 
المتحـــدة  األمـــم  لـــدى  األوروبـــي 
والمنظمـــات الدوليـــة فـــي جنيف أمس 

الجمعـــة أن حالـــة حقـــوق اإلنســـان في 
إيران ال تزال “مقلقة للغاية”.

وحثت البعثة عبر حســـابها على تويتر 
“حـــوار  فـــي  الدخـــول  علـــى  طهـــران 
المتحـــدة  األمـــم  مقـــرر  مـــع  جوهـــري” 
الخـــاص المعنـــي بحقوق اإلنســـان في 

إيران، بعد تجديد واليته أمس.

االتحاد األوروبي: حالة حقوق اإلنسان في إيران مقلقة للغاية

استطالع: 52 % من اإليرانيين يؤيدون العصيان المدني

صورة إرشيفية من احتجاجات نوفمبر 2019

عواصم ـ وكاالت : مع تصاعد المخاوف الدولية  «
حول سالمة المنشآت النووية، في أوكرانيا، 

وسط تواصل القتال لليوم الـ 37 بين القوات 
الروسية واألوكرانية، حذر مدير الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، من مخاطر 
كبيرة قد تطال تلك المحطات. وأكد في 

مؤتمر صحفي أمس الجمعة، بعد لقاء جمعه 
بمسؤولين روس، أنه قدم لكل من موسكو 

وكييف قائمة من اإلجراءات لتأمين المنشآت 
النووية، وبحث مع الطرفين أهمية الحفاظ 

على سالمة المحطات النووية خالل الحرب. 
كما أضاف أن الوكالة ستقدم ألوكرانيا معدات 

لقياس اإلشعاعات النووية. وشدد على أن 
أهمية وجود خبراء فنيين من الوكالة التابعة 

لألمم المتحدة، على األرض للمساعدة والتدخل 
في الحال عند وقوع أي حادث نووي، أو مشكلة 

في أي منشأة نووية بشكل أسرع. إلى ذلك، 
أردف قائال “ال نزال في خضم صراع عسكري وال 

يمكننا العمل بالطريقة التي نرغبها”.

غروسي: مخاطر كبيرة تحيط بمنشآت أوكرانيا النووية

رافاييل غروسي

رام اهلل ـ وفا
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نواب خذلوا المواطن
ونحـــن نقترب من نهاية الدورة البرلمانية فإنه يحق لنا القول إّن 
أداء أعضاء المجلس النيابّي كان متدنيا جدا، وشـــكل خيبة أمل 
كبيـــرة لمـــن منحهم صوتـــه االنتخابّي، وغالبا مـــا يصدمنا البعض 
بـــأّن دوره فـــي المجلس يتمثل في التشـــريع والرقابـــة فقط، لكن 
حتى في هاتين المهمتين الخطيرتين فإنهم فشـــلوا فشـــا ذريعا 
فـــي النهـــوض بهما، ومـــن البديهي جدا أن يتنكر عـــدد من النواب 
لدورهـــم الخدمي باعتباره خـــارج إطار مهمة النائـــب، لكننا نعده 
تهربـــا مـــن واجب ومســـؤولية حفلـــت بهـــا برامجهـــم االنتخابية. 
مؤســـف جـــدا أّن مثل هـــذه األمانة التي ارتضاها ممثلوا الشـــعب 
عـــن قناعة كاملـــة وطيب خاطر أمـــام ناخبيهم هي أشـــبه بالعقد 

المبرم مع المواطن نجدهم يتنصلون منها تحت ذرائع واهية.
في األيام الفائتة من عمر المجلس النيابّي شهدنا نشاطا محموما 
وغيـــر متوقـــع من عـــدد من األعضـــاء ولســـنا بحاجة إلـــى خبراء 
لكشـــف الســـر، فالنائـــب يريـــد أن تترســـخ صورته بأّنـــه فاعل في 
المجلـــس، والبعض اآلخـــر منهم كثف مشـــاركاته بمجالس العزاء 
فـــي منطقته وكأن هذه المشـــاركة بحد ذاتها تعـــّد ضمانة إلعادة 
انتخابه، متخيا أّن ذاكرة األهالي تناســـت ما حل بها من خيبات 

ومرارات.
لعـــل مـــن القضايا التي هي اليوم مثار جـــدل بين المواطنين أنهم 
لم يحسنوا اختيار األكفأ من المترشحين، والبعض اآلخر يعضون 
أصابع الندم كونهم خدعوا بشـــعارات رفعها المترشـــح، والحقيقة 
أّن مثل هذا الندم يكاد يتكرر في كل مرة يتعرض فيها المواطن 
لمواقـــف الخـــذالن.. لكن هل فكر هذا المواطـــن قبل اإلقدام على 
خطـــوة بهـــذه األهميـــة فـــي البحث عـــن ســـيرة المترشـــح؟ وهل 
تساءل أحدهم عن مدى تحلي المترشح ودرايته بالقوانين التي 
تجعلـــه قادرا علـــى األداء بكفـــاءة.. وهل بحـــث الناخبون عن ما 
يحملـــه من مؤهـــات؟ إّن خدمة أحدهم في العمـــل النقابّي مثاالً 
ال تعـــد مقياســـا دقيقـــا يدفعنا الختياره ما لم يعـــش هموم الناس 

وقضاياهم.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

أزمة أوكرانيا.. سقوط الشعارات
الحـــرب الروســـية األوكرانيـــة، أو باألصح الصراع الروســـي األميركي 
على أرض محايدة وهي أوكرانيا، كشـــفت لنا زيف الشـــعارات وانهيار 
األخاقيـــات التـــي طالما تم التغنـــي بها، وعرت لنا الوجـــوه الحقيقية 
للممثليـــن الذيـــن كانـــوا يقومون بالتمثيـــل لعقود طويلـــة، وهم بثياب 
الطهـــارة والعفة واألخاق، ودكاكين حقوق اإلنســـان وحرية التعبير.. 

إلخ.
فالذين كانوا بالســـابق يصرخون ويتباكون ويشقون الجيوب على ما 
يسمى بـ “حرية التعبير”، ومن صناعة لنكرات وعماء جعلوهم عظماء 
ونصبوهـــم أيقونات لحرية الصحافة واإلعـــام، نراهم اليوم يضعون 
حريـــة اإلعـــام والصحافة وحريـــة التعبير تحت أقدامهـــم، ويمنعون 
وســـائل اإلعام المناوئة، سواء من روســـيا أو أوروبا، ويتهمونها بأنها 
وســـائل إعام وتعبير تدعم اإلرهاب، ويصفونها بأنها وســـائل معادية 

تسعى لنشر األكاذيب.
أمـــا دكاكيـــن حريـــة اإلعـــام والتعبيـــر، والتـــي كانـــت تلطـــم وتصرح 
وتـــذرف الدمـــوع على تصدي أو إغاق أو منع أية وســـيلة عن عملها، 
نراها اآلن تدس رأســـها بالرمـــال وال تمارس صراخها وعويلها ولطمها 
علـــى مـــا يقوم به طرفا الحرب من منع وإغاق هذه الوســـائل، ناهيك 
عن ســـكوتها عن ماحقة الســـلطات وســـائل اإلعام أو األشـــخاص أو 
مجموعة تعارض تدخل دولتها في مستنقع الحرب غير المباشرة بين 

واشنطن وموسكو.
أمـــا محـــات حقـــوق اإلنســـان التي كانـــت تنادي بحـــق هـــذه الفئة أو 
األقليـــة بتاريخهـــا وثقافتهـــا ورغبتهـــا باالســـتقال أو الحكـــم الذاتي، 
نراها تســـكت عن حقـــوق المواطنين األوكرانيين من أصول روســـية، 
كمـــا تســـكت عن مطالبـــات األوكرانييـــن من أصول مجريـــة لحقوقهم 
وثقافتهـــم. لقـــد كشـــفت هـــذه الحـــرب ســـقوط األقنعـــة والشـــعارات 
واألخاقيـــات التي كانوا ينادون بها.. أخاقيات تمنع فيها أية بشـــرة 
غير بيضاء من الاجئين من أوكرانيا من الدخول إلى أراضي االتحاد 
األوروبـــي، لكن ســـنتذكر كل هذا عند قيام أيـــة دمية أو دكان بارتداء 

ثياب العفة لتكرار المهزلة معنا مرة أخرى.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

يروي الكاتب المصري الراحل  صاح عيسى حكايته مع مجلة “كلمة ونص” 
التـــي كان يصدرهـــا فـــي 1947 الكاتـــب الغنائـــي مأمـــون الشـــناوي وصاح 
عبدالمجيـــد، فمـــا إن وقعـــت نســـخة منهـــا في يده بأحـــد أكشـــاك األوزبكية 
حتـــى هـــام بالتنقيب عـــن بقية أعدادها كلمـــا زار األوزبكية، ومـــع أنها كانت 
بحجـــم الكف، فإنها - حســـب وصفه - من أطرف المجات جدة في شـــكلها 
وموضوعها، وتقدم للقارئ وجبة صحافية متكاملة، من الخبر إلى التحليل، 
ومـــن التحقيـــق إلى المقال، ومـــن الصورة إلى الكاريكاتير، وتســـتكتب على 
صفحاتها كبار الكّتاب من مشـــاهير الثقافة والفن والفكر والسياسة، وتمتاز 
باإليجاز والســـخرية، فحجم المقال ال يزيد عن 20 ســـطرا والخبر في سطر 

ونصف.
علـــى أن هـــذه المجلـــة التي تنتهج أســـلوب “ما قـــل ودل” ذكرتنـــي ببرنامج 
رائـــع آخـــر كانت تبثـــه “إذاعة القاهـــرة” في شـــهر رمضان قبل ســـنوات غير 
بعيـــدة وتقدمـــه المذيعـــة القديـــرة بثينة كامل بعنـــوان “غيرت رأيـــك ليه؟”، 
ومـــع أن مدته خمس دقائق إال أنها تطرح خاله خمســـة أســـئلة كبيرة تبدو 
ُمحرجة لمن تستضيفهم من كبار الثقافة والفكر والفن واألدب، حول تغيير 

بعـــض مواقفهـــم وآرائهم في مســـيرة حياتهم الثقافية، ســـواء أكان التغيير 
بدافـــع “انتهازي” يحاولون تبريره أم لدوافع موضوعية اســـتجدت، إال أنهم 
يرحبون بتلك األســـئلة ويجيبون عنها أيضًا بما “قل ودل” في حدود دقيقة 
عـــن الســـؤال الواحد، ثـــم تختـــم برنامجها بعبـــارة رقيقة باللهجـــة المصرية 
مصحوبـــة بإحـــدى أغانـــي األطفـــال الرمضانية: “هـــا نفتكـــر كل حاجة على 

إذاعة القاهرة.. ورمضان بطعم زمان”.
وإذا كان هذا النوع من المواد اإلعامية المقروءة والمسموعة الخفيفة وثرية 
المضمون معروفًا في وقت لم تظهر فيه وسائط التواصل االجتماعي التي 
باتت تســـتأثر بُجـــل مصادرنا اإلعامية من خبر ومقالـــة وفيديو وتغريدة.. 
إلـــخ، فمـــا أحوجنا اليوم إلـــى ذلك النوع في قنواتنا العربيـــة التي ما برحت 
لألســـف تتبارى على شـــراء المسلســـات ذات الحلقات المطْولة التي يمكن 
احتواؤهـــا فـــي 3 حلقات بدالً من 15 أو 30 حلقة، وأفكارها بائســـة أو شـــبه 
مكـــررة، والمحصورة غالبًا في بيوت األوســـاط المخمليـــة، وكأنما الطبقتين 
الوســـطى والفقيـــرة ال وجود لهمـــا في مجتمعاتنا الخليجيـــة.. ولماذا ال نرى 

أيضًا إال نادرًا مسلسات مفيدة ذات حلقات منفصلة في موضوعاتها؟.

رضي السّماك

“كلمة ونص” ورمضان بطعم زمان

هاهي نســـمات شـــهر رمضـــان المبارك تحل علينـــا بخيراتها وأمنياتهـــا وبهجتها التي 
تمـــأل بادنا الغالية مملكتنـــا البحرين بكريم عطائها، فنبتهل إلى المولى العلي القدير 
أن يحفـــظ هذه األرض الطيبـــة الكريمة، وكل من يعيش عليها، ونرفع أزكى وأطيب 
التهانـــي إلـــى مقام حضرة صاحب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، عاهل 
البـــاد المفـــدى، وإلى صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الوزراء، حفظهما هللا ورعاهما، وإلـــى العائلة المالكة والكريمة 
وإلى جميع المواطنين والمقيمين، سائلين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد علينا شهره 
الفضيـــل أعواًما وأعواًما وبادنا في طريق التقـــدم والنهضة واألمن واألمان.. اللهم 

آمين.
تأخذني الخاطرة إلى ســـنوات الطفولة في رحاب شـــهر رمضان.. هناك في العاصمة 
المنامـــة وفرجانهـــا وأزقتهـــا ومآذنها وأســـواقها ونهاراتهـــا ولياليهـــا الرمضانية التي 
تمـــأل الروح بأعمق معاني الســـعادة وإن كانت ذكريـــات.. والخير كل الخير في مدن 
البحرين وقراها ومناطقها وأحيائها مهما تمر السنين وتعبر مسافات الزمن، لتجمعنا 
بركات الشهر الفضيل ونحن نتوارث عاداتنا وتقاليدنا أًبا عن جد، وننقلها إلى أبنائنا 
وأحفادنا، فالبحرين بقيادتها الكريمة وشعبها الوفي الطيب، تبث فينا معاني المحبة 
والتســـامح واإلخـــاء والكـــرم، وتغرس في قلوبنا غرًســـا من معاني األســـرة الواحدة 

المتحابـــة.. أليـــس كذلـــك؟ ولهـــذا أقـــول: “كـــم اشـــتقنا للمجالـــس الرمضانيـــة طوال 
فترة الجائحة.. أي موســـمين رمضانيين عشـــناهما في ظـــروف اإلجراءات الوقائية 
واالحتـــرازات التـــي تشـــارك فيهـــا الجميع من أجـــل البحريـــن وأهلها.. اشـــتقنا لتلك 
المجالـــس التـــي تغمرنـــا بالخير الوفير، وهاهي ليالي الشـــهر المبارك تعود، وســـتعود 
بعـــون هللا لقاءات أهل البيت البحريني في مجالســـهم التي تفتح أبوابها لتســـتقبل 
أحبابهـــا من كل بقعـــة بحرينية طيبة. المعاني النبيلة تأخذنـــي إليها خاطرتي أيًضا، 
فحتـــى فـــي ظروف جائحـــة كورونا بقيت صـــور الواجـــب والمســـؤولية المجتمعية 
وأعمـــال الخير واإلحســـان وأنشـــطة العمـــل التطوعي تؤكـــد أن المجتمـــع البحريني 
كالبيـــان المرصـــوص، وليســـمح لـــي القـــارئ الكريـــم أن أعبر عن مشـــاهدة شـــاهدتها 
وشاهدها غيري الكثير، السيما قبيل وقت اإلفطار في مختلف المناطق، فلم يتأخر 
أهل البحرين عن إكرام الوافدين من العمالة من مختلف الجنسيات واألديان، ورأينا 
كيـــف أن حمـــات إفطـــار صائم وفق اإلجـــراءات االحترازية نشـــرت أطيـــب معاني 
الخيـــر، وهذا من شـــمائل وســـمات وطبائـــع البحرينيين التي تميزهم منـــذ القدم. ها 
نحن نستعد لشهر الخير، ونحافظ على تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، وتطيب المجالس 
بتـــاوة القرآن الكريـــم وتحف البحرين وأهلهـــا الدعوات بروح المحبـــة والتواصل.. 

ونسأل هللا أن يحفظ بادنا وقيادتنا وشعبنا، ومبارك عليكم الشهر.

عادل المرزوق

خواطر رمضانية.. من جمال الروح البحرينية

تكثيف الحمالت الرقابية
في شـــهر رمضـــان الفضيل تزداد أعمال الخيـــر والعطف والرحمة 
والعطاء واإلحســـان بين الناس، وتتضاعف الصدقات والتبرعات 
والعطايـــا طمعـــا فـــي نيل األجر مـــن رب العـــزة والجـــال، وتكثر 
األعمال الخيرية واإلنسانية التي بدورها تسعد البسطاء من أهل 

الديرة أصحاب الحاجة وابن السبيل.
ففـــي بداية أيـــام الشـــهر المبارك نرصد تحركا ونشـــاطا وتســـابقا 
في تقديم المســـاعدة والوقوف مع أفراد األسر المحتاجة وتفقد 
احتياجاتهـــا ومتطلباتهـــا وتحســـس معاناتها وآالمهـــا وصرخاتها 
وآهاتهـــا، ففي هذا الشـــهر تـــزداد روابط المحبة والمـــودة والرأفة 
والتســـامح والســـؤال عن أحوال من يعنينا أمرهم والتركيز على 
صلـــة الرحم والتواصل بين األهـــل واالصدقاء والمعارف، وبذلك 
تتجســـد أجمل وأرقى معاني التكافل االجتماعي، هكذا يجب أن 

تكون حياتنا حسب ما حثنا عليه ديننا اإلسامي العظيم.
في الســـياق ذاته قام ما يقارب من 202 من تجار المواد الغذائية 

فـــي البحرين بالتوقيع على وثيقة عدم رفع األســـعار خال شـــهر 
رمضـــان، وأكـــدوا توفير جميـــع المواد الغذائية بأســـعار مناســـبة، 
وهـــذه تعد واحـــدة من المبادرات المطلوبة التـــي ينبغي أن تفعل 
بالشـــكل الصحيح، في حين يبقى سؤال مهم يتناقله الناس، أين 
بقية تجار المواد الغذائية اآلخرين؟ وهل ســـتظل األســـعار ثابتة 

كما هي؟
لذلـــك المطلوب على وجه الســـرعة “دق الحديـــد وهو حار” وذلك 
بالتفعيـــل الكامـــل لتوجيهـــات ســـمو ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
بضـــرورة تكثيف الحمات الرقابية المســـتمرة والتنســـيق الكامل 
مع الجهات المعنية لضبط األســـعار على مدار الســـاعة، والتصدي 
للتجـــاوزات التـــي تصـــدر مـــن الكثيـــر مـــن المســـتوردين والتجار 
والباعة الجشـــعين الذيـــن ماتت الرحمة وانعدمت اإلنســـانية من 
قلوبهم، همهم األول واألخير اســـتنزاف جيب المواطن. وعساكم 

عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر
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نتائج مباريات األمس

نتائج مباريات األمس

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

النجمة

الشباب

34

32

31

18

سماهيج

توبلي

التضامن

االتفاق

9 مساًء

10.45 مساًء

الدير

األهلي

اللجنة اإلعالمية

الملكـــي  االتحـــاد  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
للفروسية وســـباقات القدرة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، توجـــت 
صاحبـــة شـــركة عـــز الخيـــل لمســـتلزمات 
الفروسية هدى جناحي الفائزين في فئة 
الناشـــئين ضمـــن بطولـــة عز الخيـــل لقفز 
الحواجز والتي شـــهدت مشـــاركة واسعة 
ومنافسات قوية في مسابقاتها، وشهدت 
مســـابقتي  إقامـــة  الصباحيـــة  الفتـــرة 
الناشـــئين والتـــي لـــم تخـــُل مـــن اإلثـــارة 
والتشـــويق في ميـــدان االتحاد الرياضي 
العســـكري بالرفـــة، وقـــد تمكـــن الفـــارس 
الصاعد ســـلطان عبدالعزيز الرميحي من 
تحقيـــق لقـــب بطولة عز الخيل لمســـابقة 
الناشـــئين األولـــى، بينما حققت الفارســـة 
البلجيكية تشارلوت تكوين لقب مسابقة 

الناشئين الثانية. 
 وتمكـــن الفـــارس ســـلطان الرميحـــي مع 
جواده شاهين من إنهاء المسلك في زمن 
بلـــغ 28.94 ثانيـــة فـــي أولى المســـابقات، 
وهـــي المســـابقة األولـــى لفئـــة الناشـــئين 
المستوى األول )مســـابقة التأهل لمرحلة 
التمايـــز(، وهي مســـابقة جولـــة مع جولة 

تمايـــز ضد الزمـــن للمتعادلين على المركز 
األول وارتفاع الحواجز 100 سم، سرعة 
المســـلك 350 متر/دقيقـــة، وكاد يتغلـــب 
الرميحـــي علـــى نفســـه عندمـــا كان آخـــر 
الفرســـان المشـــاركين في هذه المســـابقة 
بريســـفال،  اآلخـــر  علـــى صهـــوة جـــواده 
حيـــث كان زمنـــه قـــد بلـــغ 27.17 ثانيـــة 
لوال إســـقاطه حاجزيـــن اثنين بمجموع 8 
أخطـــاء ممـــا جعله في المركـــز الرابع. أما 
المركـــز الثاني، فقد جاءت فيه الفارســـة 
التـــي  تكويـــن  تشـــارلوت  البلجيكيـــة 

تعبتـــر مـــن أقوى الفارســـات مـــع جوادها 
إيميلـــي الجزيرة بزمن بلـــغ 30.62 ثانية، 
وفـــي المركـــز الثالـــث الفـــارس الفرنســـي 
تايتـــون روجر مع الجواد لولـــو بزمن بلغ 
32.26 ثانية، وفي المركز الرابع ســـلطان 
الرميحـــي مـــع الجـــواد بريســـفال، وفـــي 
المركـــز الخامـــس الفـــارس حســـن هانـــي 
اليابس مع الجواد أجزل بزمن بلغ 29.81 
ثانيـــة و12 خطـــأ، وفي المركز الســـادس 
الفارســـة األمريكيـــة قابـــي روز ووكر مع 
الجـــواد أســـكونا بزمـــن بلـــغ 66.80 ثانية 

و40 خطأ. 
الناشـــئين  فئـــة  الثانيـــة  المســـابقة  أمـــا   
المستوى الثاني )مسابقة على مرحلتين( 
 110 حواجزهـــا  ارتفـــاع  بلـــغ  والتـــي 
متر/دقيقـــة   350 المســـلك  ســـرعة  ســـم 
التنافـــس  حـــدة  فيهـــا  ارتفعـــت  والتـــي 
بيـــن الفرســـان والفارســـات علـــى المراكز 
األولى، فقـــد تمكنت الفارســـة البلجيكية 
تشـــارلوت تكويـــن مـــن خطـــف الصـــدارة 
رغـــم منافســـة أقـــرب منافســـيها الفارس 
ســـلطان الرميحي، معلنة أنهـــا بطلة هذه 

المســـابقة عن جدارة واســـتحقاق، منهية 
مـــع  ثانيـــة   27.70 بلـــغ  بزمـــن  المســـلك 
جوادهـــا إيميلي الجزيـــرة، أما في المركز 
الثانـــي، فقد اعتلى الفـــارس بدر جناحي 
منصة التتويج في هذه المسابقة وصيفًا 
مـــع جـــواده كاتاليا بعد أن أنهى المســـلك 
دون أخطـــاء بزمن بلـــغ 28.84 ثانية، أما 
المركـــز الثالث، فقد ذهب للفارس حســـن 
هاني اليابس مـــع الجواد أجزل بزمن بلغ 
26.20 ثانيـــة وأربعة أخطـــاء، في المركز 
الرابـــع الفـــارس تيتون روجر مـــع الجواد 

لولـــو 30.29 ثانيـــة وأربعـــة أخطـــاء، في 
المركز الخامس جاء الفارس حسن هاني 
اليابس مرة أخرى ومع الجواد اآلخر جنا 
ولـــم اســـتكمال الجولـــة الثانيـــة للمســـلك 
بأربعة أخطاء، وفي المركز السادس جاء 
الفـــارس ســـلطان الرميحـــي مـــع الجـــواد 
بريســـفال بزمن بلـــغ 38.17 ثانية وأربعة 

أخطاء. 
الخيـــل  عـــز  شـــركة  صاحبـــة  وتوجـــت   
لمســـتلزمات الفروســـية  هـــدى جناحـــي 

الفائزين والفائزات في هذه المسابقة.

من تتويج الفائزين في المسابقة الثانية  من تتويج الفائزين بالمسابقة األولى

لقاء الشباب وتوبلي بدوري خالد بن حمد لكرة اليد

في بطولة عز الخيل لقفز الحواجز

الرميحي بطاًل للمسابقة األولى وبلجيكية بطلة الثانية

اختتـــم نادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل يوم 
أمس موسم السباقات 2021/2022 وذلك بتنظيمه 
الســـباق الختامـــي، الـــذي أقيـــم علـــى كأس نائـــب 
رئيـــس المجلس األعلـــى للبيئة نائـــب رئيس الهيئة 
العليا لنادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل ســـمو 
الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفـــة وكأس نجله 
سمو الشـــيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة، 
وكـــؤوس شـــركة STC، وكأس البحريـــن الذهبـــي، 
وكأس المـــاك، وكأس الروضة، وكأس نادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل وذلك على مضمار سباق 
النـــادي بمنطقة الرفة بالصخيـــر، وبحضور عدد من 
أصحاب السمو وممثلو شركة STC الراعية للسباق 
وجمهـــور مـــن محبـــي رياضـــة الفروســـية وســـباق 

الخيل.
وأقيـــم الشـــوط األول علـــى كأس الروضـــة لخيـــل 
متـــر   1800 لمســـافة  األصيلـــة  العربيـــة  البحريـــن 
والجائزة 1500 دينار، واســـتطاع الحصان المرشح 
الثانـــي “كحيان عافص 1695” الســـطبل الوســـمية 
وبقيـــادة مارفن غرانديـــن اســـتعادة انتصاراته بعد 

سلسلة من المراكز المتقدمة.
وأقيـــم الشـــوط الثانـــي علـــى كأس ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن فيصل بن راشـــد آل خليفة لجياد سباق 
التوازن “إنتاج محلي” مســـافة 1400 متر والجائزة 
3000 دينار، واســـتطاع الحصان المرشح “العافور” 
الســـطبل العفو وبقيـــادة مارفن غراندين اســـتعادة 
انتصاراتـــه ويتـــوج موســـمه بالفـــوز الثانـــي بعدمـــا 

كسب كأس افتتاح الموسم.
 STC شـــركة  كأس  علـــى  الثالـــث  الشـــوط  وأقيـــم 
لجيـــاد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات “إنتاج 
محلي” مســـافة 1600 متـــر والجائـــزة 4000 دينار، 
واستطاع الحصان المرشح “منشود” ملك إم كي آر 
ريســـنغ وبقيادة والفارس كيران شـــومارك تسجيل 

فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم.
راشـــد  نـــادي  كأس  علـــى  الرابـــع  الشـــوط  وأقيـــم 
للفروســـية وســـباق الخيـــل لجيـــاد ســـباق التـــوازن 
مســـافة 1800 متـــر والجائـــزة 3000 دينار، وشـــهد 
تألـــق جيـــاد اســـطبل العفـــو التـــي ســـيطرت علـــى 
المركزيـــن األول والثانـــي مـــن خال فـــوز الحصان 
“باكســـوس” بقيادة الفارس المتألق مارفن غراندين 
بـــكأس الشـــوط، وكذلـــك الحصـــان “المختار ســـتار” 

الذي حسم المركز الثاني. 
 STC وأقيـــم الشـــوط الخامـــس علـــى كأس شـــركة
لجيـــاد الفئـــة الثانية “مســـتورد” مســـافة 1000 متر 
مســـتقيم والجائـــزة 6000 دينـــار، وواصلـــت جيـــاد 
اســـطبل العفـــو تألقهـــا بالفـــوز الثالـــث فـــي الســـباق 
الختامي عبر الفرس “أوشن ستار” وبقيادة الفارس 

المتألق مارفن غراندين. 

انتصارات قوية ومثيرة

وأقيم الشـــوط الســـادس علـــى كأس المـــاك لجياد 
الدرجـــة األولى “ إنتـــاج محلي” مســـافة 2000 متر 
والجائزة 8000 دينار، واســـتطاع الحصان المرشح 

“إبـــك” ملـــك عبدهللا فـــوزي نـــاس وبقيادة حســـين 
مكي مواصلة انتصاراته هذا الموسم.

وأقيم الشـــوط الســـابع على كأس البحرين الذهبي 
األولـــى  الدرجـــة  لجيـــاد   ”STC شـــركة  “برعايـــة 
 10000 2000 متـــر والجائـــزة  “مســـتورد” مســـافة 
دينـــار، وتمكـــن الحصان المرشـــح الثانـــي “إنكورج” 
ألســـطبل المحمديـــة تحقيق الفوز بالـــكأس الذهبي 

بجدارة وبقيادة موفقة من الفارس نيل كاالن.
واتجهـــت األنظـــار صوب الشـــوط الثامـــن واألخير 
للموســـم والذي أقيم على كأس سمو الشيخ فيصل 
بـــن راشـــد آل خليفـــة والمخصص للفئـــة األولى من 
جياد الدرجة األولى “مســـتورد” مســـافة 1600 متر 

والجائزة 12 ألف دينار، إذ شـــهد نهاية مثيرة بطلها 
الحصـــان “باي الين” وبقيادة كيران شـــومارك، الذي 

أهدى اسطبل العاديات هدية ختام الموسم. 

تتويج الفائزين

وتـــم تتويـــج الفائزين بكـــؤوس الســـباق حيث قام 
ســـمو الشيخ عيســـى بن فيصل بن راشد آل خليفة 
بتقديـــم كأس ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل 
خليفة إلى المضمر الفائز الن سميث، كما قدم كأس 
ســـموه إلى هـــادي إبراهيم العفو، فيما قدم الشـــيخ 
زيـــاد بـــن فيصل آل خليفـــة نائب الرئيس للشـــؤون 
الحكومية بشـــركة STC كأس البحرين الذهبي إلى 

ســـمو الشيخ ســـلطان الدين بن محمد بن سلمان آل 
خليفة، كما قام نائب رئيس الشؤون المالية بشركة 
STC أحمـــد الجـــودر بتقديـــم كأس الشـــوط الثالث 
إلى محمـــد خالد عبدالرحيم، وكأس STC للشـــوط 
الخامس إلـــى المالك الفائز إبراهيم العفو، فيما قام 
المديـــر التنفيـــذي لنادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيل الشـــيخ ســـلمان بن راشـــد آل خليفة بتقديم 
كأس النـــادي إلـــى هـــادي إبراهيـــم العفـــو، كمـــا قدم 
كأس المـــاك إلى المالـــك الفائز عبدهللا فوزي ناس، 
فيمـــا قامت مســـؤولة الجياد العربية باالســـطبات 
الملكيـــة لويـــس بتقديم كأس الروضـــة إلى المضمر 

الفائز عبدهللا كويتي.

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

الجياد المرشحة تحقق كؤوس السباق الختامي
“باي الين” هدية الختام... و “هاتريك” للعفو... والمحمدية يتوج تفوقه

لقطات من التتويج



منفردي ُيهنئ بنجاح البحرين في تنظيم بطولة آسيا للجوجيتسو
رفــع عضــو المجلــس البحرينــي لأللعاب القتالية رئيــس االتحاد البحريني للجوجيتســو رضا منفردي، أســمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
هللا ورعاه، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة حفظه 
هللا؛ بمناســبة نجاح مملكة البحرين اســتضافة وتنظيم النســخة السادســة من بطولة آســيا للجوجيتســو، والتي 

شهدت أكبر مشاركة في هذه النسخة بلغت 300 رياضي ورياضية يمثلون 24 دولة من القارة اآلسيوية.

وهنأ منفردي ممثل جاللة الملك 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
والنائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
الهيئـــة  رئيـــس  ونائـــب  خليفـــة، 

العامة للرياضـــة رئيس المجلس 
القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد 
آل خليفـــة، بنجـــاح البحرين في 
تنظيـــم نســـخة مميزة مـــن هذه 

البطولة.
وقـــال رئيس االتحـــاد البحريني 
للجوجيتســـو: “لقـــد اســـتطاعت 
تؤكـــد  أن  البحريـــن  مملكـــة 
جدارتهـــا وقدرتهـــا الفائقـــة فـــي 
للبطـــوالت  وتنظيـــم  اســـتضافة 

المختلفـــة، حيـــث تنظيمهـــا هذا 
فـــي  الكبيـــر  اآلســـيوي  الحـــدث 
إضافـــة  شـــكل  قياســـي،  وقـــت 
والتميـــز،  التألـــق  مـــن  جديـــدة 
التـــي تعـــزز مـــن مكانتهـــا كقبلـــة 
الفعاليـــات  كبريـــات  الحتضـــان 
هـــذا  أن  مؤكـــدا  الرياضيـــة”، 
التنظيم القى صدى واســـعا لدى 
الدول المشاركة وكذلك االتحاد 
الـــذي  للجوجيتســـو،  اآلســـيوي 
أبـــدى إعجابه الشـــديد بالقدرات 

الكبيـــرة التـــي تمتلكهـــا البحرين 

وما تمتاز به من كوادر وطاقات 

اســـتطاعت  مميـــزة،  بشـــرية 

تسيير البطولة بشكل يضمن لها 

الظهـــور في أبهى حلـــة”، موجها 

شـــكره وتقديـــره لجميـــع الرعاة 

فـــي  المشـــاركين  والمســـاهمين 
دعم هذه البطولة، مقدرا الجهود 
الجبارة التي بذلها رئيس اللجنة 
التنفيذية ومديـــر البطولة أحمد 
محمـــد جناحـــي وجميع رؤســـاء 
وأعضاء اللجـــان العاملة، والتي 
ســـاهمت في إنجاح وإبـــراز هذا 
اآلســـيوي  الرياضـــي  الحـــدث 
مشـــيدا  المملكـــة،  أرض  علـــى 
بالمستويات الفنية الكبيرة التي 
قدمهـــا أفراد المنتخـــب الوطني 
خاللهـــا  مـــن  حققـــوا  والذيـــن 
نتائـــج مميزة، مهنئـــا في الوقت 
ذاتـــه الفائزيـــن مـــن المنتخبـــات 
األولـــى،  بالمراكـــز  المشـــاركة 
ومتمنيـــا حظـــا أوفـــر للبقية في 

المشاركات القادمة.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

اتحاد الكرة يشارك في “الكونغرس الدولي”
مناقشة المواضيع المدرجة على جدول األعمال

شـــارك االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم فـــي اجتماع 
الجمعية العمومية الـ 72 لالتحاد الدولي لكرة القدم، 
الـــذي عقد في العاصمـــة القطرية الدوحة، الخميس 
31 مارس الجاري، وترأســـه رئيـــس االتحاد الدولي 

لكرة القدم )الفيفا( جياني إنفانتينو.
 ونيابـــة عن رئيس مجلـــس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة، ترأس 
عضو مجلـــس إدارة االتحـــاد رئيس اللجنـــة المالية 
محمـــد الحمـــادي، وفـــد البحريـــن فـــي الكونغـــرس 
الدولـــي، وضـــم الوفـــد أيًضا عضـــو مجلـــس اإلدارة 
رئيـــس لجنـــة المســـابقات مهنـــد األنصـــاري واألمين 

العام لالتحاد راشد الزعبي.
 وشـــهد االجتماع مناقشـــة المواضيع المدرجة على 
جدول األعمال، والتي صوت عليها أعضاء الجمعية 
العمومية التي ســـجلت حضوًرا بلـــغ 210 اتحادات، 
إضافة إلى استعراض مشروعات الدعم التي يوليها 

)الفيفا( لالتحادات األعضاء.

اتحاد الكرة

جانب من المشاركة البحرينية

رضا منفردي

Sports@albiladpress.com
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منتخب كرة الصاالت يغادر إلى اإلمارات
المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2022

غــادر منتخبنــا الوطنــي لكــرة الصــاالت، الجمعــة 1 أبريــل الجــاري، إلــى دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، للمشــاركة فــي تصفيات كأس آســيا لكــرة الصاالت 
2022 المقــررة بالكويــت، إذ تقــام التصفيات بمدينة الفجيــرة في الفترة 5 حتى 

7 أبريل الجاري.

ويتـــرأس وفـــد منتخبنـــا رئيـــس قســـم 
وتراخيـــص  والتســـجيل  المســـابقات 
األنديـــة باالتحاد البحرينـــي لكرة القدم 
حســـن إســـماعيل، ويضـــم الوفد مدرب 
المنتخب البرازيلي لينو، مدرب اللياقة 
البدنيـــة جيوفاني، مدير المنتخب رائد 
محمـــد،  باســـم  المنتخـــب  إداري  بابـــا، 
اختصاصـــي العـــالج الطبيعـــي تياغـــو، 
إبراهيـــم.  خليـــل  اإلعالمـــي  والمنســـق 
واختـــار المدرب لينو قائمـــة مكّونة من 
14 العًبـــا للتصفيـــات، هم: ســـيد فاضل 
يوســـف  حميـــد،  محمـــد  ســـيد  رضـــي، 

جناحي، أحمـــد عبدالنبـــي، أحمد عنتر، 
فـــالح  ميحـــد،  عمـــار  العلوانـــي،  علـــي 
عبـــاس، جســـام عنـــان، محمـــد عبدهللا، 
محمـــد الســـندي، صالح محمد، ســـلمان 

المال وحسن مرزوق.
وأوقعت القرعـــة منتخب كرة الصاالت 
في المجموعـــة الثانيـــة للتصفيات إلى 
جانب منتخبات اإلمارات )المستضيف( 
والعراق. وسيدشـــن منتخبنـــا مبارياته 
فـــي التصفيات بلقـــاء اإلمـــارات يوم 6 
أبريل ثم العراق يوم 7 أبريل. وبحسب 
الفريقيـــن  فـــإن  التصفيـــات،  نظـــام 

الحاصلين على المركزين األول والثاني 
يتأهالن مباشـــرة للنهائيات اآلســـيوية، 
الثالـــث  المركـــز  صاحـــب  يلعـــب  فيمـــا 

مبـــاراة الملحـــق مـــع ثالـــث المجموعـــة 
األولـــى لتحديـــد المتأهـــل الخامس عن 

منطقة غرب آسيا.

اتحاد الكرة

جانب من التدريبات

أسباب كارثة إيطاليا التاريخية )2-2(
انتكاســـة المنتخـــب اإليطالـــي وفشـــله فـــي التأهـــل لكأس 
العالـــم للمرة الثانية على التوالي لها تداعيات كثيرة تفوق 
مـــا تحـــدث به اإلعـــالم اإليطالـــي وذهابه لتوبيـــخ المدرب 
والالعبيـــن، فالكرة اإليطالية تشـــهد فشـــال تلـــو اآلخر منذ 
أن فـــازت بلقب كأس العالم عـــام 2006 وذلك نتيجة لعدة 
تخبطـــات مرتبطة بالعقلية وطرق اإلدارة. وســـنحاول عبر 
هذه المساحة المتواضعة أن نركز على أبرز أسباب استمرار 
الفشـــل مـــع الوضع فـــي االعتبـــار أن فـــوز اآلزوري ببطولة 
اليورو األخيرة يعتبر استثناًء لواقع الكرة اإليطالية اليوم، 

وليس نتاج خطة مرسومة!! 
أحد أهم أسباب تدهور الكرة اإليطالية هو االستمرار على 
الفكر المتحجر الذي يقضي على المواهب الصاعدة بسبب 
الجمـــود الحاد فـــي الفكر التدريبـــي، فالالعبـــون اليافعون 
مهما بلغت درجة موهبتهم ال يمنحون فرص المشـــاركة إال 
بعد أن يبلغوا 24 عاما وما فوق وذلك لالعتقاد السائد بأن 

الالعب يجب أن يصل إلى سن النضج الكروي!!
وإذا مـــا وضعنـــا في االعتبار أن المنتخـــب اإليطالي طوال 
تاريخه كان يستمد قوته من قوة أنديته التي باتت ضعيفة، 
فإن فتح باب االستثمار سيعيد القوة لهذه األندية، بيد أن 
السلطات اإليطالية وضعت قوانين تحد من االستثمار في 
كـــرة القدم بعكـــس إنجلترا مثال التي ســـهلت كل العراقيل 
أمام المســـتثمرين. واليوم جميعنا يدرك مدى قوة األندية 
اإلنجليزية ومدى انعكاس ذلك على المنتخب اإلنجليزي!! 
كمـــا أن ضعف البنية التحتية وقدم المالعب وقلة عائدات 
البـــث وزيـــادة الديـــون على األنديـــة كلها أســـباب أدت إلى 
تراجـــع مســـتوى الـــدوري الـــذي يعتبـــر الواجهـــة الرئيســـة 
للمنتخب، ورغم هـــذه المعاضل ال يحرك االتحاد اإليطالي 

ساكنا وكأنه قد استسلم للقدر!!. 
أخيـــرا، فـــإن تخبطـــات الكـــرة اإليطاليـــة ال يمكـــن حصرها 
كلهـــا في هذه المســـاحة المتواضعة، ولكـــن يبقى األهم إذا 
ما اســـتمرت إيطاليا بنفس المنهجيـــة والعقلية، فلن يكون 
فشـــلها فـــي التأهـــل لمونديـــال 2026 مفاجئـــا ومســـتغربا 

آنذاك!!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

هيئة الرياضة تنظم فعاليتها الشهرية بالنادي الملكي للغولف
عسكر: فرصة للتعرف عن قرب على مختلف الرياضات

العامـــة  الهيئـــة  حـــرص  إطـــار  فـــي 
توجيهـــات  تنفيـــذ  علـــى  للرياضـــة 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، في تأصيل 
الرياضيـــة كثقافـــة وأســـلوب حياة، 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  شـــارك 
الفعاليـــة  فـــي  عســـكر  عبدالرحمـــن 
الرياضية الشهرية الخاصة بموظفي 
نظمـــت  والتـــي  الهيئـــة  ومنتســـبي 
البحرينـــي  االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون 

للغولف.
وعبر عسكر عن شكره لعلي النعيمي 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للغولـــف 
وأعضاء مجلس إدارته، على التعاون 

فـــي تنظيـــم الفعاليـــة واســـتضافتها 
فـــي النـــادي الملكي للغولـــف وتوفير 
أن  مؤكـــدا  والمنظميـــن،  المدربيـــن 
تنظيـــم مثـــل هـــذه الفعاليـــة بشـــكل 
شـــهري يســـاهم فـــي منـــح موظفـــي 

الرياضـــة  لممارســـة  فرصـــة  الهيئـــة 
والتعرف علـــى رياضات جديدة، بما 
يحقـــق رؤية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة والمبادئ التي تقوم 

عليها الهيئة العامة للرياضة.

وأوضـــح أن ذلـــك يكـــون مـــن خالل 
منـــح الموظفين فرصة للتعرف أكثر 
عن قرب على مختلف الرياضات، ما 
يعطيهم نظرة أوســـع لـــكل ما يتعلق 
احتياجـــات وخصوصيـــة،  مـــن  بهـــا 

تساعدهم في التعامل مع المتطلبات 
النـــادي  أو  لالتحـــاد  المســـتقبلية 
ضمـــن إطـــار الخدمـــات المقدمة من 
الهيئـــة العامة للرياضة للمؤسســـات 
الرياضيـــة فـــي المملكة، إلـــى جانب 

الدور الترفيهي لمثل هذه الفعاليات 
الرياضية الشهرية وتأثيره اإليجابي 
علـــى العالقات بين موظفي مختلف 

اإلدارات واالقسام في الهيئة.
البدايـــة  فـــي  المشـــاركون  واســـتمع 
إلـــى شـــرح مفصـــل عـــن أساســـيات 
رياضة الغولـــف وقوانينها، والتعرف 
على تاريخ اللعبـــة في المملكة، قبل 
اللعبـــة  ممارســـة  فـــي  يشـــاركوا  أن 
فـــي  المختصيـــن  إشـــراف  تحـــت 
النـــادي الملكـــي للغولـــف، كمـــا تابـــع 
الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة جانب من 
تدريبـــات العبي المنتخـــب الوطني 
الذيـــن حرصـــوا على التواجـــد أثناء 
الفعاليـــة ومشـــاركة موظفـــي الهيئة 
فـــي التعـــرف علـــى رياضـــة الغولـــف 

وممارستها.

اللجنة اإلعالمية

جانب من الفعاليات
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ــكــثــيــر مـــن الــمــســلــمــيــن  يــخــطــئ ال
بالنوم  الــكــريــم  رمــضــان  فــي شهر 
مباشرة بعد تناول وجبة السحور، 
أن  الحديثة  الـــدراســـات  وأثــبــتــت 
مباشرة  الطعام  تناول  بعد  النوم 
يضر باإلنسان، واألمر ذاته ينطبق 
رمضان  في  النوم  ثم  األكــل  على 
سواء بعد وجبة اإلفطار أو وجبة 

السحور.
السحور  بعد  النوم  أضــرار  تتعدد 

النبوية يفضل تأخير السحور إلى آخر ساعتين في  في شهر رمضان الكريم، ورغم أنه طبقًا للسنة 
الليل، فإنه ال يجب أن تكون قبل أذان الفجر مباشرة.

الطعام  لهضم  الوقت  إتاحة  هو  مباشرة  السحور  تناول وجبة  بعد  النوم  األساسي من عدم  الغرض 
وعدم اإلضرار بالجسم، حيث يترتب على عدم البقاء مستيقظًا بعض الوقت مجموعة مشاكل صحية.

ال َتَنْم بعد السحور!

صحتك مع الصوم

فطور رمضان يحتاج إلى التنويع في 
ــمــوجــودة على  األطــعــمــة واألطـــبـــاق ال
مائدته، وبخاصة تلك التي تجد إقباالً 
بمختلف  الفطائر  مثل  عليها،  شــديــدًا 
بالخضار  البطاطس  وفطيرة  أنواعها 
يعشقها  التي  اللذيذة  الشيدر  والجبن 

الجميع صغارًا وكبارًا. 
والجبن  بالخضار  البطاطس  فطيرة 
ولكنها  فحسب  لذيذة  ليست  الشيدر، 
ــدًا  تــحــتــوي عــلــى مــكــونــات مــهــمــة جـ
الغذائية  العناصر  من  للعديد  متضمنة 
البطاطس  مثل:  المهمة  والفيتامينات 

والخضار والجبن.
البطاطس  فطيرة  عمل  طريقة  هــذه 
ــخــضــار والـــجـــبـــن الـــشـــيـــدر لــفــطــور  ــال ب
بجانب  ــعــًا  رائ خــيــارًا  لتكون  رمــضــان 
بــاقــي أصــنــاف الــطــعــام األخــــرى على 

مائدة رمضان:

المقادير:

الكمية: 3 أشخاص
4 حبات بطاطس مقشرة ومقطعة

1 حبة بصل
1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل
1 ملعقة كبيرة زيت

ربع كوب جبنة شيدر مبشورة
4 حبات جزر مفرومة

2 ملعقة كبيرة طحين للحشو
1 ملعقة كبيرة كاتشب للحشو

ربع كيلو لحم مفروم أو بحسب الرغبة
ثالثة أرباع كوب مرق اللحم

طريقة التحضير:

مضافًا  مــاء  فــي  البطاطس  اسلقي   -
إليه القليل من الملح لتصبح طرية ثم 

يها من الماء صفِّ
المفرومة  والبصلة  بالزبدة  اهرسيها   -
إليها  المبشور وأضيفي  الشيدر  وجبن 

الملح والفلفل. 
إليه  مضاف  مــاء  في  الجزر  اسلقي   -
ــمــدة 15  بــعــض مــن الــمــلــح واتــركــيــه ل
الماء  من  بتصفيته  قومي  ثم  دقيقة، 

واهرسيه جيدًا. 
 190 الفرن على درجة حــرارة  ي  - حمِّ

مئوية. 
واسعة  مقالة  في  الحشو،  لتحضير   -
على النار وبها قليل من الزيت أضيفي 

البصل حتى يذبل ويصبح لونه شفافًا. 
المفروم وقلِّبي حتى  اللحم  - أضيفي 

يصبح بني اللون. 
- أضيفي الطحين واستمري بالتقليب 
ــرق اللحم  ثــم أضــيــفــي الــكــاتــشــاب ومـ
واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي 

النار واتركي المزيج لمدة 5 دقائق. 
ــفــرن ثم  ـــي الــلــحــم فــي طــبــق ال - وّزعـ
والبطاطس  الــمــهــروس  الــجــزر  ــي  وّزعـ

والجبن الشيدر. 
- أدخلي الطبق للفرن لمدة 20 دقيقة 

حتى يصبح ذهبي اللون.

فطيرة البطاطس بالخضار والجبن الشيدر

مطبخ

ال تعتمد على المطاعم واطبخ في بيتك!

3 مسلسالت خليجية وحلة جديدة من “السارية”

أفكار رمضانية جديدة للعائالت العصرية

معكرونة
تشكيلة جديدة من

OrderMAZA.com
Or get it from online store: For more details, contact us

CALL : 17226616 66688801

من يستطيع أن يصدق أن الوقت قد حان 
العديد  هناك  رمضان؟  شهر  لبدء  تقريبًا 
وبصورة  جميل  شهر  لبدء  النصائح  مــن 

سلسلة.
في  األســر  فــي  رئيسية  مهمة  هــو  الطبخ 
هـــذا الــشــهــر بــالــتــأكــيــد، مـــا يــجــب طهيه 
ــذي يــتــم طــرحــه أكــثــر من  ــســؤال الـ هــو ال
أن يساعد في وضع خطة  غيره، ويمكن 
ــات واالســـتـــعـــداد، ويــمــكــنــك تقطيع  وجــب
في  تحتاجها  التي  الخضراوات  وتجميد 
وأيضًا  الوقت،  لتوفير  أسبوع  كل  بداية 
الــطــبــخ وتــجــمــيــد بــعــض األطــعــمــة فــكــرة 
البحرين  العديد من األسر في  مهمة عند 
الحياة  مع  خصوصًا  الحالي  الوقت  في 

الــجــديــدة وانــشــغــال الــعــائــالت فــي العمل 
ألوقــــات مــتــأخــرة، ولــتــوفــيــر الــمــزيــد من 
الوقت عند اإلفطار، كل ما عليك فعله هو 
إخراج الجزء الذي تحتاجه من “الفريزر” 
ــل  ــدل االعـــتـــمـــاد عــلــى األكـ ــ وتــســخــيــنــه ب

والشرب من المطاعم بشكل دائم!

خــاص  بتجهيز  ننصحك  ــك  ذلـ كــل  قــبــل 
معيشة  مــســاحــة  وتــخــصــيــص  ــمــنــزلــك،  ل
ــفــوضــى، وبــالــطــبــع  مــنــظــمــة خــالــيــة مـــن ال
عـــادة قبل  يــبــدأ  الـــذي  الــشــامــل  التنظيف 
ــادات الــعــديــد  ــ رمـــضـــان وهـــو مـــن أهـــم عـ
بعائلتك  تــرحــب  كــنــت  وإذا  الــــدول،  مــن 

وأقاربك في منزلك، فإن 
منه،  بــد  ال  أمــر  التنظيف 
بدالً من ترتيب منزلك في 

من  ابـــدأ  األخــيــرة،  اللحظة 
ابدأ  ثم  وهناك،  هنا  أوالً  الصغيرة  الزوايا 
المطبخ  إلــى  االنتقال  قبل  نومك  بغرفة 
تستهدف  أن  تــذكــر  الــمــعــيــشــة،  وغـــرفـــة 
ــــوصــــول إلــيــهــا  ــا الـــتـــي يــصــعــب ال ــ ــزواي ــ ال
الثالجة  أسفل  المنسية مثل  والمساحات 
وخلف خزانة مالبسك، وبعد ذلك يمكنك 
ــواء الــجــمــالــيــة  ــ أيـــضـــًا وضـــع بــعــض األضــ
والزينة حول المنزل، حيث تعطي إضاءة 
ناعمة ورمضانية للغاية، وامأل منزلك في 
التي  الجميلة  القطع  بهذه  رمضان  شهر 

يمكن لعائلتك االستمتاع بها طوال الشهر 
والتي تتناسب مع الجو العام لهذا الشهر 
أو  داخــل  ســواء  بالزينة  عربيًا  المعروف 

خارج المنزل.
والمنطقة في  البحرين  النساء في  تحب 
رمــضــان ارتــــداء مــالبــس تــراثــيــة خاصة 
تستطيع  ال  كانت  إذا  لكن  الفساتين،  من 
العام، يجب  أن تقرر أي نمط تختار لهذا 
التراثية  والــمــحــالت  الــحــســابــات  متابعة 

ــا خــاصــة  ــ ــتــي تــخــصــص زوايـ الــشــعــبــيــة ال
ــشــهــر الـــفـــضـــيـــل، وحـــســـابـــات مــلــيــئــة  ــال ب
الخصومات  فراقب  المذهلة،  بالصفقات 

الضخمة عبر اإلنترنت أيضًا! 
مجموعة  إلـــى  نتطلع  رمــضــان،  كــل  فــي 
متنوعة من الحلويات الرمضانية الشعبية 
اللذيذة! حاولوا أن تطبخوها في المنزل 
مع جميع أفراد العائلة، فهي أرخص بكثير 
نشاطًا  تقدم  وثــانــيــًا  الــمــحــالت،  مــن  أوالً 

حيويًا في المنزل بعيد عن االتكالية!

تلفزيون  سيقدمها  والمسلسالت  الــبــرامــج  مــن  بــاقــة 
البحرين خالل أيام شهر رمضان لتلبي جميع األذواق، 
أنه  الــدوســري  قيس  التلفزيون  إدارة  مدير  أكــد  فكما 
سيتم خالل الدورة الرمضانية تقديم كل ما هو جديد 
للمشاهدين. ومن أبرز هذه البرامج، برنامج المسابقات 
“السارية” الذي يقدم للعام الثالث على التوالي، وبرنامج 
التوالي، إلى جانب  الثاني على  للعام  الذي يبث  “كفو” 
الفنان  بطولة  من  “الــزقــوم”  الدرامي  المسلسل  تقديم 
البحرين  الفنانين من  من  ونخبة  الفرج  الكويتي سعد 
أحمد  المخرج  إخراج  التعاون وهو من  ودول مجلس 
يعقوب المقلة، وهذا المسلسل عبارة عن إنتاج مشترك 

مع شركة أبوظبي لإلعالم إضافة إلى عدد من البرامج 
بشهر  الخاصة  الجديدة  والفواصل  والدينية،  المحلية 

رمضان الكريم.
المحلية  البرامج  األولى مجموعة من  القناة  تقدم  كما 
وهي “يله نطبخ مع أفنان 6”، وبرنامج “كفو”، وبرنامج 
الخيرية،  لألعمال  الملكية  المؤسسة  وتعده  “تالوين” 
“محمد  ومسلسل  وحــواء”،  “آدم  مسلسلي  عن  ناهيك 

علي رود 2” إلى جانب مسلسل “الزقوم”. 
أما القناة الدولية فتقدم باقة من البرامج منها برنامج 
تفاصيل السيرة النبوية الشريفة وبرنامج طبخ أكالت 
بحرينية شعبية، وقصص المسلمين الجدد في مملكة 

الفاتح اإلسالمي وجمعية  بالتعاون مع مركز  البحرين 
اكتشف اإلسالم، وبرنامج مسابقات.

وعلى قناة القرآن الكريم تعرض 7 برامج محلية وهي 
النبي  وصفحات  عمل  علم  وبرنامج  المطوع  برنامج 
وبــرنــامــج قصص  الجبير  خــالــد  للشيخ  الــبــر  وبــرنــامــج 
آل  مــوزة  الشيخة  مسجد  مسابقة  وبرنامج  األنبياء، 

خليفة، إضافة إلى برنامج لطائف.
فيما تعرض القناة الرياضية باقة من البرامج المحلية 
خالل الشهر الكريم أبرزها برنامج عزم، وبرنامج رحلة 
ــور وبــرنــامــج حـــدث لــي وأخــيــرا  نــجــم، وذكـــريـــات وصـ

برنامج الملعب كيدز.

خزينــة برامــج تلفــزيــون البحـريــن فــي رمضــان

طارق البحار



15 السبت 2 أبريل 2022 - غرة رمضان 1443 - العدد 4918

22 ســنــة والعــبــة  الــســعــد وعــمــري  “اســمــي روان 
تايكوندو”، بهذه الجملة بادرتني الشابة روان )من 

متالزمة داون( الحديث الممتع والجميل.
لحظات وأنا أتأملها، قبل أن أسألها: ليش تلعبين 
عضالتها:  تستعرض  وهــي  فأجابت  تايكوندو؟ 

عشان أصير قوية.
أن  تحبي  أصــدقــاء  عــنــدك  هــل  مــجــدًدا:  سألتها 
صديقاتي  أي،  بسرعة:  قالت  معاهم؟  تتدربي 

هاجر، نوره، زينه، علي وحسن.

سألتها مجدًدا: شنو تحبين؟ «

بالتايكوندو  تتعلق  ريــاضــيــة  بــمــقــدرات  أجــابــت 
وبثقة عالية.

سألتها أيًضا: ما الذي تفعلينه في البيت؟ «

أجابت روان: أقعد في غرفتي، أشغل أغاني.

سألتها: “من اللي تحبين تسمعين له؟” «

قالت: تامر حسني.
قلت لها: “غني لنا شوي يا روان”

فبدأت روان تغني بمشهد جميل ومذهل، يقول 
إن كسر حاجز المستحيل ممكن، متى ما وجدت 
شطر  غــنــاء  مــن  انتهت  أن  وبــعــد  لــذلــك.  اإلرادة 
صغير إلحدى أغاني تامر حسني، قالت المصورة 
من  وأجمل  أحلى  “أنــت  مرهون  حــوراء  الزميلة 

تامر حسني يا روان”.
البدايات  عن  والدتها  مع  الحديث  بدأنا  بعدها، 
الناجحة لروان بقولها “البداية كانت في االتحاد 
الــخــاص الــبــحــريــنــي، إذ تــم إرســالــهــا إلـــى مخيم 
ألصحاب  سنوات  عــدة  كل  ويعقد  الشارقة،  في 
واستطاعت  الــعــالــم،  فــي  الخاصة  االحــتــيــاجــات 
ومن  الفترة،  تلك  في  كبير  نجاح  تحقيق  روان 
في  رياضية  روان  ألن  النجاحات  توالت  بعدها 

األساس”.
الطفولة  منذ  رياضية  “صنفت  روان  أم  وتضيف 
وتحديًدا في المرحلة اإلعدادية، وقالت معلمتها 
لي حينها بأن )روان رياضية وسوف تصبح قصة 

ما حدث  وهــذا  روان(  أم  يا  ذلك  انتظري  نجاح، 
الدعم  لـــروان  قدمنا  “كعائلة  وتــواصــل  بالفعل”. 
الصالحة،  والتربية  واألســري،  والمعنوي،  المادي، 
على  سواء  مستمر،  بشكل  بتطويرها  نهتم  وكنا 
أعطيتها  وكــأم  الرياضي،  أو  الــدراســي،  الصعيد 

الكثير من وقتي لكي تكون ناجحة”.
وفي سؤال عن تقبل العائلة لحالة روان، أجابت  «

األم “الصدمة األولى أمر طبيعي ألي أم في العالم، 
سواء كانت متعلمة أو غير ذلك، واآلن كيف ننظر 
لهذا الطفل؟ وكيف نطوره؟ وكيف نساعده ليكون 

بطًل؟ وكيف ندمجه؟”.

ــة ما،  “ولــمــاذا نضعه في زاوي وتــواصــل أم روان 
ونقول بأن أشقائه أفضل منه؟ أبًدا لن يحدث هذا 
بيوم،  يوًما  بروان  اهتممت  فلقد  وعليه  الشيء، 

حتى الفحوصات الطبية، تقوم بها باستمرار”.
يقصر  لــم  داون  متالزمة  مركز  “لــألمــانــة،  وتــزيــد 
محمد  الفاضل  الدكتور  بقيادة  الجانب،  هذا  في 
المناعي، األب الروحي ألوالدنا، وتستمر الحكاية 
األستاذ  الرئاسة  يتولى  عندما  هــذا،  يومنا  حتى 

أحمد العلي، الذي لم يقصر أيًضا”.
وقصة  ومبدعة،  ورياضية،  فنانة،  “روان  وتتابع 
الواليات  في  بوسطن  عمدة  أمــام  حكيت  نجاح 
الفرح  لنا  جلبت  أنــهــا  كما  األمــيــركــيــة،  المتحدة 
على  )كلي  عنها  أتكلم  وحين  والحب،  والسعادة 

بعضي سعادة(”.
ــروان،  ل الخارجية  والمشاركات  الجوائز  وعــن 
كــان في  ذكــرت  كما  “بــدايــة نجاحها  األم  قالت 
مقاعد  على  وهــي  البحريني،  الخاص  االتــحــاد 
تــحــديــًدا،  الصيف  وفــي   2018 الــعــام  ــدراســة  ال
حيث نصطحب األوالد للمشاركة ببرنامج اسمه 
للشباب  العامة  المؤسسة  مظلة  تحت  )ســمــو( 

والرياضة، حيث تم اكتشاف موهبة روان”.
وحصلت  الراشد،  مجموعة  بها  “اعجبوا  وتقول 
على  داون(  متالزمة  فئة  )مــن  بنت  كــأول  روان 
وهي  بالمجموعة  مبيعات  في  الوظيفة  فرصة 
ثــم رشــحــت من  الـــدراســـة،  مــازالــت على مقاعد 
قبل برنامج سمو العام 2019 كقصة نجاح المرأة 
عمدة  أمـــام  قصتها  وحكيت  والملهمة،  الــقــويــة 

بوسطن”.
الميداليات على  الكثير من  “ثم حققت  وأردفــت 
مستوى االتحاد الخاص منها 3 ميداليات ذهبية، 
“البوتشي”،  لعبة  في  والبرونزية  للفضية  إضافة 

التدريب  أثناء  لها  يقال  كان  إذ 
مهندسة  بأنها  الوقت(  )بذلك 

المعلم”.
“روان  روان  أم  وتـــكـــمـــل 

والملهمة  الــقــويــة  الــمــرأة  هــي 
ــمــقــام  ــن، وفــــي ال ــريـ لـــآخـ

أنــا شخصيا  لــي  األول 
إذ  أمـــــــــــر،  ــة  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ كـ

الكثير  أعــطــتــنــي 
مـــــــن الــــــقــــــوة، 
ــن  ــ وهـــــــــــــــــي مـ
تـــــجـــــلـــــب لـــي 
الــســعــادة وهــي 
ــل  ــ الـــــــفـــــــرح وكـ

شيء”.

روان.. بحرينية ملهمة وروت قصتها أمام عمدة بوسطن

الفنانين  ذكــريــات  رمضانية”  “ســوالــف  برنامج  هــذه  فــي  نسجل 
أسئلة مفاجأة تالمس شخصيتهم  والمرة، ونطرح عليهم  الحلوة 

وطبيعتهم.

مثل أو حكمة تؤمن بها؟ «

لــو جــريــت جــري الــوحــوش غير رزقـــك مــا تــحــوش. فمهما واجــه 
اإلنسان من صعاب وعراقيل إال أن رزقه مكتوب له.

ما الذي يبكيك وما الذي يسعدك؟  «

ما يسعدني رؤية الناس واألصدقاء من حولي ووقوفهم معي في 
أشد الظروف. وكذلك مشاهدتهم سعداء. ذات يوم ذهبت لفعالية 
لأليتام وجلست لمدة طويلة، وسمعت أحدهم يقول.. هذا أسعد 

يوم في حياتي. 
ما يبكيني هو فقد األعــزاء واألقرباء. فأنا فقدت والدتي رحمها 
نهاية  فــي  ولكن  عني.  فراقها  مستوعب  غير  الــيــوم  ولغاية  هللا 
أيًضا  يضايقني  وما  راحلون.  وجميعنا  الحياة  سّنة  هذه  المطاف 
الناس  بين  خالف  من  حصل  فهما  العمر،  وعشرة  الجميل  نكران 
القطيعة  المعقول  غير  مــن  إذن  الــخــالف،  لــهــذا  نهاية  مــن  فــالبــد 
تسوه”  ما  ..”الدنيا  أحدهم  لك  قالها  كلمة  بسبب  طويلة  لسنوات 

والسمعة الطيبة هي الباقية لإلنسان.

متى تشعر باإلهانة؟ «

عند السكوت على الخطأ وعدم دفاع األصدقاء 
عــنــي، وأيــضــا الــتــعــرض لموقف مــحــرج أمــام 

الناس. 

علقتك بالمطبخ.. وهل تجيد نوعية  «
معينة من األطباق؟ 

تنحصر  يضحك”......عالقتي   “
ــى الــمــطــبــخ  ــ ــــدخــــول إل ــي ال فـ

المعدة  األطباق  ومشاهدة 

فقط.. وما أبدع فيه هو عمل “سندويتش جبن”. 

أفضل ثلثة تطبيقات في تلفونك ال تستغني عنها؟ «

االنستغرام، سناب شات، يوتيوب.

أسوأ عاداتك؟ «

مع كل أسف...طيبتي.. لقد وصلنا إلى زمن نقول فيه لماذا نحن 
طيبون إلى هذا الحد.

شخص تفديه بروحك؟  «

الوالد وشقيقتي الوحيدة. 

أجمل صفة تمتلكها؟ «

التسامح

عندك رياضة مفضلة؟ «

أحب السباحة...ولو كنت الئقا بدنيا لكنت في المنتخب..

أصعب موقف تعرضت له في حياتك؟ «

والدتي  وفــاة  يــوم  مساء..  السادسة  الساعة   ..2021 أكتوبر   25
المقبرة  إلى  أذهــب  يوميا  إنني  الكثير  يعرف  ال  وقد  هللا.  رحمها 

لزيارة قبرها.

لو طلع إليك المارد وقال إنه سيعطيك ثلث أمنيات..ما هي؟ «

من  أضعف  “خاطري  والثالثة  الوظيفي،  االستقرار  الــزواج، 
المتن”. 

لو كنت شبحا.. ستطارد من؟  «

الفنان أحمد مبارك 

هل من الممكن التضحية بنفسك  «
إلنقاذ أي شخص ال تعرفه؟

كثيرة  تضحيات  قدمت  طبعا...لقد 
ألشــخــاص أعــرفــهــم وال أعــرفــهــم ، 

وأفتخر بهذا.

ا إلى المقبرة لزيارة قبر أمي البسام: أذهب يوميًّ

وديعة الوداعي

سوالف رمضانية

أسامة الماجد

استقبل   والــرحــمــة  بالخير  مليئة  أجـــواء  فــي 
فريق  وحــرمــه  شعبان  ياسر  المصري  السفير 
وبارك  منزله،  في  اإلفطار  مائدة  على  “البالد” 
السفير لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى وصاحب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  السمو 
العهد رئيس الوزراء وحكومة البحرين وشعبها 
حلول شهر رمضان المبارك، وفي أجواء مليئة 
بالبهجة تحدث السفير عن أجواء رمضان في 

مصر ومدى تشابهها مع مملكة البحرين. 
المصرية  والتقاليد  العادات  وعن سؤاله حول 
ــادات والتقاليد  ــعـ “الـ قـــال:  فــي شــهــر رمــضــان 
األســر  شمل  لــّم  هــو  أساسها  لدينا  الرمضانية 
ــدة اإلفـــطـــار  ــائـ ــول مـ ــيــرة والــصــغــيــرة حــ ــكــب ال
ــزيــارات وصلة الرحم  ال بــاإلضــافــة إلــى تــبــادل 
على  األطباق  تبادل  أيًضا  الفضيل،  الشهر  في 
الــواحــدة”  القرية  أو  الــحــي  الــعــمــارة،  مستوى 
المشتركة  الــعــادات  من  الــعــادات  هــذه  وتعتبر 
بين المجتمع البحريني والمصري في رمضان. 
وال  الساحرة  الرمضانية  باألجواء  تتميز مصر 

يكاد يخلو أي حي أو شارع من الفانوس الذي 
الفانوس هناك قصة  زاويــة، وحــول  يزين كل 
الفانوس  “قصة  قــائــاًل:  السفير  سعادة  ذكرها 
عبر  انتقلت  التي  العناصر  بعض  ضمن  وهــو 
الــعــصــور قــبــل 800 ســنــة، وهـــو مــرتــبــط أيــًضــا 
بالمسحراتي ويكون برفقته ولد صغير يحمل 
في يده فانوًسا في بعض األحيان يكون حجم 
الفانوس مقارًبا لحجم الطفل لينير له الطريق 

في الليل”. 
ــيــوم وحــتــى يــومــنــا هـــذا أصبح  ومــنــذ ذلـــك ال
ــفــانــوس جــــزًءا ال يــتــجــزأ مــن تــاريــخ مصر  ال

الرمضاني. وال نستطيع ذكر مصر دون أن نذكر 
من  وطــاب  لــّذ  بما  تتزين  التي  الرحمن  موائد 
المطبخ  بها  يتميز  التي  والمشروبات  األكــالت 
األمــر قالت حرم سعادة  المصري، وحــول هذا 
مختلفة  تــكــون  رمــضــان  ســفــرة  “لــعــّل  السفير: 
بعض  هناك  ولكن  نقدمه،  الــذي  التنوع  بسبب 
كالسمك  رمــضــان  فــي  تؤكل  ال  التي  األطــبــاق 
ــكــشــري الــوجــبــة األشـــهـــر فـــي مــصــر، لــعــدة  وال
يسبب  السمك  أن  يظنون  فالمصريون  أسباب 
لهم العطش أما الكشري فهو يعتبر وجبة ثقيلة 

على المعدة لذلك ال يحبذونه”. 

المصريون  فيتميز  المشروبات  ”أما  واضافت: 
الدين  قمر  كالكركدية،  المتنوعة  بالمشروبات 
فهو  سحري،  مصري  مشروب  وهــو  والسوبيا 
مــكــون من  إال فــي شهر رمــضــان وهــو  ال يعد 
ومميزة  قوية  نكهته  األرز  وحليب  الهند  جوز 
الحلويات  أمــا  مصر.  فــي  إال  ــداده  إعـ يتم  وال 
توليفة  وهو  والخشاف  المصرية  كالبسبوسة 
من الفواكه المجففة والبلح والمكسرات فالبد 
من  كوب  مع  الفطور  وجبة  بعد  تواجدها  من 

الشاي أو القهوة.

مائدة الدبلوماسيين

سفير القاهرة: ال نستطيع ذكر مصر دون موائد الرحمن

إرادة

إبراهيم النهام
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22 ســنــة والعــبــة  الــســعــد وعــمــري  “اســمــي روان 
تايكوندو”، بهذه الجملة بادرتني الشابة روان )من 

متالزمة داون( الحديث الممتع والجميل.
لحظات وأنا أتأملها، قبل أن أسألها: ليش تلعبين 
عضالتها:  تستعرض  وهــي  فأجابت  تايكوندو؟ 

عشان أصير قوية.
أن  تحبي  أصــدقــاء  عــنــدك  هــل  مــجــدًدا:  سألتها 
صديقاتي  أي،  بسرعة:  قالت  معاهم؟  تتدربي 

هاجر، نوره، زينه، علي وحسن.

سألتها مجدًدا: شنو تحبين؟ «

بالتايكوندو  تتعلق  ريــاضــيــة  بــمــقــدرات  أجــابــت 
وبثقة عالية.

سألتها أيًضا: ما الذي تفعلينه في البيت؟ «

أجابت روان: أقعد في غرفتي، أشغل أغاني.

سألتها: “من اللي تحبين تسمعين له؟” «

قالت: تامر حسني.
قلت لها: “غني لنا شوي يا روان”

فبدأت روان تغني بمشهد جميل ومذهل، يقول 
إن كسر حاجز المستحيل ممكن، متى ما وجدت 
شطر  غــنــاء  مــن  انتهت  أن  وبــعــد  لــذلــك.  اإلرادة 
صغير إلحدى أغاني تامر حسني، قالت المصورة 
من  وأجمل  أحلى  “أنــت  مرهون  حــوراء  الزميلة 

تامر حسني يا روان”.
البدايات  عن  والدتها  مع  الحديث  بدأنا  بعدها، 
الناجحة لروان بقولها “البداية كانت في االتحاد 
الــخــاص الــبــحــريــنــي، إذ تــم إرســالــهــا إلـــى مخيم 
ألصحاب  سنوات  عــدة  كل  ويعقد  الشارقة،  في 
واستطاعت  الــعــالــم،  فــي  الخاصة  االحــتــيــاجــات 
ومن  الفترة،  تلك  في  كبير  نجاح  تحقيق  روان 
في  رياضية  روان  ألن  النجاحات  توالت  بعدها 

األساس”.
الطفولة  منذ  رياضية  “صنفت  روان  أم  وتضيف 
وتحديًدا في المرحلة اإلعدادية، وقالت معلمتها 
لي حينها بأن )روان رياضية وسوف تصبح قصة 

ما حدث  وهــذا  روان(  أم  يا  ذلك  انتظري  نجاح، 
الدعم  لـــروان  قدمنا  “كعائلة  وتــواصــل  بالفعل”. 
الصالحة،  والتربية  واألســري،  والمعنوي،  المادي، 
على  سواء  مستمر،  بشكل  بتطويرها  نهتم  وكنا 
أعطيتها  وكــأم  الرياضي،  أو  الــدراســي،  الصعيد 

الكثير من وقتي لكي تكون ناجحة”.
وفي سؤال عن تقبل العائلة لحالة روان، أجابت  «

األم “الصدمة األولى أمر طبيعي ألي أم في العالم، 
سواء كانت متعلمة أو غير ذلك، واآلن كيف ننظر 
لهذا الطفل؟ وكيف نطوره؟ وكيف نساعده ليكون 

بطًل؟ وكيف ندمجه؟”.

ــة ما،  “ولــمــاذا نضعه في زاوي وتــواصــل أم روان 
ونقول بأن أشقائه أفضل منه؟ أبًدا لن يحدث هذا 
بيوم،  يوًما  بروان  اهتممت  فلقد  وعليه  الشيء، 

حتى الفحوصات الطبية، تقوم بها باستمرار”.
يقصر  لــم  داون  متالزمة  مركز  “لــأمــانــة،  وتــزيــد 
محمد  الفاضل  الدكتور  بقيادة  الجانب،  هذا  في 
المناعي، األب الروحي ألوالدنا، وتستمر الحكاية 
األستاذ  الرئاسة  يتولى  عندما  هــذا،  يومنا  حتى 

أحمد العلي، الذي لم يقصر أيًضا”.
وقصة  ومبدعة،  ورياضية،  فنانة،  “روان  وتتابع 
الواليات  في  بوسطن  عمدة  أمــام  حكيت  نجاح 
الفرح  لنا  جلبت  أنــهــا  كما  األمــيــركــيــة،  المتحدة 
على  )كلي  عنها  أتكلم  وحين  والحب،  والسعادة 

بعضي سعادة(”.
ــروان،  ل الخارجية  والمشاركات  الجوائز  وعــن 
كــان في  ذكــرت  كما  “بــدايــة نجاحها  األم  قالت 
مقاعد  على  وهــي  البحريني،  الخاص  االتــحــاد 
تــحــديــًدا،  الصيف  وفــي   2018 الــعــام  ــدراســة  ال
حيث نصطحب األوالد للمشاركة ببرنامج اسمه 
للشباب  العامة  المؤسسة  مظلة  تحت  )ســمــو( 

والرياضة، حيث تم اكتشاف موهبة روان”.
وحصلت  الراشد،  مجموعة  بها  “اعجبوا  وتقول 
على  داون(  متالزمة  فئة  )مــن  بنت  كــأول  روان 
وهي  بالمجموعة  مبيعات  في  الوظيفة  فرصة 
ثــم رشــحــت من  الـــدراســـة،  مــازالــت على مقاعد 
قبل برنامج سمو العام 2019 كقصة نجاح المرأة 
عمدة  أمـــام  قصتها  وحكيت  والملهمة،  الــقــويــة 

بوسطن”.
الميداليات على  الكثير من  “ثم حققت  وأردفــت 
مستوى االتحاد الخاص منها 3 ميداليات ذهبية، 
“البوتشي”،  لعبة  في  والبرونزية  للفضية  إضافة 

التدريب  أثناء  لها  يقال  كان  إذ 
مهندسة  بأنها  الوقت(  )بذلك 

المعلم”.
“روان  روان  أم  وتـــكـــمـــل 

والملهمة  الــقــويــة  الــمــرأة  هــي 
ــمــقــام  ــن، وفــــي ال ــريـ لـــآخـ

أنــا شخصيا  لــي  األول 
إذ  أمـــــــــــر،  ــة  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ كـ

الكثير  أعــطــتــنــي 
مـــــــن الــــــقــــــوة، 
ــن  ــ وهـــــــــــــــــي مـ
تـــــجـــــلـــــب لـــي 
الــســعــادة وهــي 
ــل  ــ الـــــــفـــــــرح وكـ

شيء”.

روان.. بحرينية ملهمة وروت قصتها أمام عمدة بوسطن

الفنانين  ذكــريــات  رمضانية”  “ســوالــف  برنامج  هــذه  فــي  نسجل 
أسئلة مفاجأة تالمس شخصيتهم  والمرة، ونطرح عليهم  الحلوة 

وطبيعتهم.

مثل أو حكمة تؤمن بها؟ «

لــو جــريــت جــري الــوحــوش غير رزقـــك مــا تــحــوش. فمهما واجــه 
اإلنسان من صعاب وعراقيل إال أن رزقه مكتوب له.

ما الذي يبكيك وما الذي يسعدك؟  «

ما يسعدني رؤية الناس واألصدقاء من حولي ووقوفهم معي في 
أشد الظروف. وكذلك مشاهدتهم سعداء. ذات يوم ذهبت لفعالية 
لأيتام وجلست لمدة طويلة، وسمعت أحدهم يقول.. هذا أسعد 

يوم في حياتي. 
ما يبكيني هو فقد األعــزاء واألقرباء. فأنا فقدت والدتي رحمها 
نهاية  فــي  ولكن  عني.  فراقها  مستوعب  غير  الــيــوم  ولغاية  هللا 
أيًضا  يضايقني  وما  راحلون.  وجميعنا  الحياة  سّنة  هذه  المطاف 
الناس  بين  خالف  من  حصل  فهما  العمر،  وعشرة  الجميل  نكران 
القطيعة  المعقول  غير  مــن  إذن  الــخــالف،  لــهــذا  نهاية  مــن  فــالبــد 
تسوه”  ما  ..”الدنيا  أحدهم  لك  قالها  كلمة  بسبب  طويلة  لسنوات 

والسمعة الطيبة هي الباقية لإلنسان.

متى تشعر باإلهانة؟ «

عند السكوت على الخطأ وعدم دفاع األصدقاء 
عــنــي، وأيــضــا الــتــعــرض لموقف مــحــرج أمــام 

الناس. 

علقتك بالمطبخ.. وهل تجيد نوعية  «
معينة من األطباق؟ 

تنحصر  يضحك”......عالقتي   “
ــى الــمــطــبــخ  ــ ــــدخــــول إل ــي ال فـ

المعدة  األطباق  ومشاهدة 

فقط.. وما أبدع فيه هو عمل “سندويتش جبن”. 

أفضل ثلثة تطبيقات في تلفونك ال تستغني عنها؟ «

االنستغرام، سناب شات، يوتيوب.

أسوأ عاداتك؟ «

مع كل أسف...طيبتي.. لقد وصلنا إلى زمن نقول فيه لماذا نحن 
طيبون إلى هذا الحد.

شخص تفديه بروحك؟  «

الوالد وشقيقتي الوحيدة. 

أجمل صفة تمتلكها؟ «

التسامح

عندك رياضة مفضلة؟ «

أحب السباحة...ولو كنت الئقا بدنيا لكنت في المنتخب..

أصعب موقف تعرضت له في حياتك؟ «

والدتي  وفــاة  يــوم  مساء..  السادسة  الساعة   ..2021 أكتوبر   25
المقبرة  إلى  أذهــب  يوميا  إنني  الكثير  يعرف  ال  وقد  هللا.  رحمها 

لزيارة قبرها.

لو طلع إليك المارد وقال إنه سيعطيك ثلث أمنيات..ما هي؟ «

من  أضعف  “خاطري  والثالثة  الوظيفي،  االستقرار  الــزواج، 
المتن”. 

لو كنت شبحا.. ستطارد من؟  «

الفنان أحمد مبارك 

هل من الممكن التضحية بنفسك  «
إلنقاذ أي شخص ال تعرفه؟

كثيرة  تضحيات  قدمت  طبعا...لقد 
ألشــخــاص أعــرفــهــم وال أعــرفــهــم ، 

وأفتخر بهذا.

ا إلى المقبرة لزيارة قبر أمي البسام: أذهب يوميًّ

وديعة الوداعي

سوالف رمضانية

أسامة الماجد

استقبل   والــرحــمــة  بالخير  مليئة  أجـــواء  فــي 
فريق  وحــرمــه  شعبان  ياسر  المصري  السفير 
وبارك  منزله،  في  اإلفطار  مائدة  على  “البالد” 
السفير لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى وصاحب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  السمو 
العهد رئيس الوزراء وحكومة البحرين وشعبها 
حلول شهر رمضان المبارك، وفي أجواء مليئة 
بالبهجة تحدث السفير عن أجواء رمضان في 

مصر ومدى تشابهها مع مملكة البحرين. 
المصرية  والتقاليد  العادات  وعن سؤاله حول 
ــادات والتقاليد  ــعـ “الـ قـــال:  فــي شــهــر رمــضــان 
األســر  شمل  لــّم  هــو  أساسها  لدينا  الرمضانية 
ــدة اإلفـــطـــار  ــائـ ــول مـ ــيــرة والــصــغــيــرة حــ ــكــب ال
ــزيــارات وصلة الرحم  ال بــاإلضــافــة إلــى تــبــادل 
على  األطباق  تبادل  أيًضا  الفضيل،  الشهر  في 
الــواحــدة”  القرية  أو  الــحــي  الــعــمــارة،  مستوى 
المشتركة  الــعــادات  من  الــعــادات  هــذه  وتعتبر 
بين المجتمع البحريني والمصري في رمضان. 
وال  الساحرة  الرمضانية  باألجواء  تتميز مصر 

يكاد يخلو أي حي أو شارع من الفانوس الذي 
الفانوس هناك قصة  زاويــة، وحــول  يزين كل 
الفانوس  “قصة  قــائــاًل:  السفير  سعادة  ذكرها 
عبر  انتقلت  التي  العناصر  بعض  ضمن  وهــو 
الــعــصــور قــبــل 800 ســنــة، وهـــو مــرتــبــط أيــًضــا 
بالمسحراتي ويكون برفقته ولد صغير يحمل 
في يده فانوًسا في بعض األحيان يكون حجم 
الفانوس مقارًبا لحجم الطفل لينير له الطريق 

في الليل”. 
ــيــوم وحــتــى يــومــنــا هـــذا أصبح  ومــنــذ ذلـــك ال
ــفــانــوس جــــزًءا ال يــتــجــزأ مــن تــاريــخ مصر  ال

الرمضاني. وال نستطيع ذكر مصر دون أن نذكر 
من  وطــاب  لــّذ  بما  تتزين  التي  الرحمن  موائد 
المطبخ  بها  يتميز  التي  والمشروبات  األكــالت 
األمــر قالت حرم سعادة  المصري، وحــول هذا 
مختلفة  تــكــون  رمــضــان  ســفــرة  “لــعــّل  السفير: 
بعض  هناك  ولكن  نقدمه،  الــذي  التنوع  بسبب 
كالسمك  رمــضــان  فــي  تؤكل  ال  التي  األطــبــاق 
ــكــشــري الــوجــبــة األشـــهـــر فـــي مــصــر، لــعــدة  وال
يسبب  السمك  أن  يظنون  فالمصريون  أسباب 
لهم العطش أما الكشري فهو يعتبر وجبة ثقيلة 

على المعدة لذلك ال يحبذونه”. 

المصريون  فيتميز  المشروبات  ”أما  واضافت: 
الدين  قمر  كالكركدية،  المتنوعة  بالمشروبات 
فهو  سحري،  مصري  مشروب  وهــو  والسوبيا 
مــكــون من  إال فــي شهر رمــضــان وهــو  ال يعد 
ومميزة  قوية  نكهته  األرز  وحليب  الهند  جوز 
الحلويات  أمــا  مصر.  فــي  إال  ــداده  إعـ يتم  وال 
توليفة  وهو  والخشاف  المصرية  كالبسبوسة 
من الفواكه المجففة والبلح والمكسرات فالبد 
من  كوب  مع  الفطور  وجبة  بعد  تواجدها  من 

الشاي أو القهوة.

مائدة الدبلوماسيين

سفير القاهرة: ال نستطيع ذكر مصر دون موائد الرحمن

إرادة

إبراهيم النهام
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إبراهيم الحواج
وكيل الزراعة والثروة البحرية 

خالد أحمد حسن
وكيل الثروة الحيوانية 

زايد الزياني
وزير الصناعة والتجارة والسياحة

رضا جمعة آل صالح
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان

أحمد السلوم

فؤاد الحاجي

مسلم األسدي

فيصل شبيب 

جهاد الفاضل

درويش المناعي

خالد األمين

شبر الوداعي

عمار البنايممدوح الصالح محمد بوحمودمحمود البحراني

محمد الخزاعي

عبداهلل القبيسي

فاطمة الكوهجي

هدى سلطان

محمد محسن علي

هالة رمزي

زينة جاسم

محمد الدخيل حسين السماك

أحمد األنصاري

عبدالرحمن جمشير

عبدالواحد النكال

علي الزايد

زينب عبداألمير

كلثم الحايكي

عبدالعزيز أبل

رضا البستاني

خلود القطان

األمن الغذائي
المشاركون

مسؤولون حكوميون

برلمانيون

بلديون

جمعياتمسؤولون بالقطاع الخاص

مشاركة خليجية

9:30 مساًءاألحد 3 أبريل 2022

بمشـــاركة

برعاية

إبراهيم زينل
رئيس مجلس إدارة مجموعة )ترافكو(

تبث على جميع منصات وسائل التواصل االجتماعياطلب وصلة الزووم 36675266

@albiladpress www.albiladpress.com



business@albiladpress.com17
السبت 2 أبريل 2022 - غرة رمضان 1443 - العدد 4918

الروســـية  الماليـــة  وزارة  قالـــت 
إنها أوفت بااللتزامات المرتبطة 
بالســـندات الدوليـــة لعـــام 2030 
بالكامل، إذ تلقى وكيل الســـداد، 
نيويـــورك”  “أوف  بنـــك  وهـــو 
مقابـــل  دوالر،  مليـــون   329.2
مدفوعات الكوبون واســـتحقاق 

جزئي لسندات 2030.
وهـــذه هـــي خامـــس مدفوعات 
كوبون مســـتحقة على السندات 
الدولية لروســـيا منذ أن واجهت 
موســـكو حزمة عقوبات شـــاملة 
بسبب ما تسميه موسكو “عملية 

عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وكانت “المالية الروســـية” قالت 
فـــي وقت ســـابق، إن مدفوعات 
لغيـــر  الســـيادية  الســـندات 
المقيمين ســـتعتمد مـــن الناحية 
التـــي  العقوبـــات  العمليـــة علـــى 
يفرضها الغرب، مشـــيرة إلى أنه 
ســـيتم دفع الســـندات الروســـية 

بالكامل وفي الوقت المناسب.
وأضافت الـــوزارة أن “اإلمكانية 
هـــذه  مثـــل  لســـداد  الفعليـــة 
المقيميـــن  لغيـــر  المدفوعـــات 
التـــي  القيـــود  علـــى  ســـتعتمد 
تفرضهـــا الـــدول األجنبيـــة على 

روسيا”.

روسيـــا تفي بالتـزامـــاتهـــا 
بــالسنــدات الــدوليـــة لـ 2030

“لولو للصرافة” تفتتح فرعها السادس عشر في البحرين

“بحرين فايندر” يرعى برنامج “كل يوم هدية”

يقع في سلماباد

خالل شهر رمضان المبارك

افتتحت “لولو للصرافة”، المزود الرائد 
للخدمات المالية فـــي البحرين، فرعها 

الـ  16 في المملكة بمنطقة سلماباد. 
تم افتتاح الفرع من قبل الشيخ أحمد 
بن خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس 
مجلـــس إدارة لولو العالميـــة للصرافة، 
المنتـــدب  العضـــو  أحمـــد  وأديـــب 
بمجموعـــة اللولو الماليـــة وغيرهم من 

كبار المديرين في الشركة. 
ويعتبـــر فـــرع ســـلماباد الفـــرع العالمي 
 LuLu Financial رقم 246 لمجموعـــة
Group. وهنأ الشـــيخ أحمد بن خليفة 
علـــى  فريقـــه  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
االفتتاح، وقال إن تركيز الشـــركة على 
بناء شـــبكة من المســـتهلكين تتماشـــى 

مع رؤية البحرين في أن تصبح مركًزا 
للمدفوعات. 

وأضـــاف أديب أحمد العضـــو المنتدب 
لمجموعة LuLu المالية: “بروز المملكة 

الماليـــة  للخدمـــات  إقليمـــي  كمركـــز 
يضعهـــا في مكانة قوية لالســـتثمارات 
الجديـــد  فرعنـــا  ويترجـــم  الجديـــدة. 
فـــي المنطقـــة الصناعيـــة في ســـلماباد 
التزامنـــا بالمســـاهمة فـــي قصـــة النمـــو 
هـــذه.  لقـــد أظهـــر العاميـــن الماضييـــن 
أهميـــة المدفوعـــات عبـــر الحـــدود في 
ربـــط النـــاس. مـــن خـــالل اســـتثماراتنا 
اإلضافية في التقنيـــات الرقمية، نأمل 
المتناميـــة  الماليـــة  نطـــور شـــبكتنا  أن 
الدفـــع  الحتياجـــات  الراحـــة  لتوفيـــر 
لقطـــاع عريض مـــن المجتمـــع بطريقة 
الفـــروع  شـــبكة  خـــالل  مـــن  موثوقـــة 
الهاتـــف  عبـــر  المدفوعـــات  وتطبيـــق 

.”Lulu Money المحمول

أكـــد الرئيس التنفيذي لــــ “بحرين فايندر”، جابر النشـــابة 
أن رعاية مســـابقة صحيفة البـــالد “كل يوم هدية” خالل 
شـــهر رمضان المبارك، يأتي مـــع خطة بحرين فايندر في 
خلق شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات بما يعزز 

الشراكة المجتمعية في المنطقة ويطورها.
وقال :”إن رعايتنا إلى مسابقة صحيفة البالد لكونها من 
أهـــم الداعمين إلى منصـــة بحرين فايندر منـــذ انطالقها 
في شـــهر سبتمبر الماضي. فالصحيفة من أهم المنصات 
اإلعالمية الداعمة في المنطقة إلى الشـــباب والمشـــاريع 
اإلعالمية وهذا ما لمســـناه من خـــالل دعمها إلى بحرين 
فاينـــدر والتـــي تأسســـة وتـــدار مـــن ِقبـــل مجموعـــة من 
الشـــباب البحريني”.وأضاف “التعـــاون القائم بين بحرين 
فاينـــدر وصحيفة البالد نتيجة؛ لكونها من أكثر الصحف 
المنتشـــرة بيـــن المجتمع وخصوصـــًا بين الشـــباب وذلك 

لدعمهم واهتمامها بهذه الفئة”.
وذكـــر النشـــابة بـــأن بحريـــن فاينـــدر المنصـــة الرقميـــة 
البحرينيـــة األولـــى والمتخصصة في التســـويق العقاري 
فـــي مملكة البحريـــن والتي تجمع عقـــارات البحرين في 
مـــكان واحد، مشـــيرًا إلـــى أن المنصة تخلـــق نقلة نوعية 

بتيسير عملية البحث والمقارنة بين مختلف العقارات.
اســـتقطاب  إلـــى  فاينـــدر  بحريـــن  فـــي  “نســـعى  وأكـــد 

االســـتثمارات الخارجيـــة مـــن الـــدول المجـــاورة وذلـــك 
بعرض كافة العقارات في مملكة البحرين، مما سيساهم 

في التسويق لهذا القطاع خارجيًا ومحليًا”.
العقاريـــة  الســـوق  قيـــادة  إلـــى  نســـعى  كمـــا  وأضـــاف:” 
البحرينيـــة برؤيـــة إبداعيـــة حديثـــة عبـــر منصـــة رائـــدة 
ومبتكـــرة وشـــاملة وذلك عبـــر جمع أكبر عـــدد ممكن من 

العقارات تحت مظلة المنصة”.

وتابع النشابة: “من أهداف بحرين فايندر جمع العقارات 
في مملكة البحرين تحت مظلة واحدة مما يســـهل على 
الزبـــون عملية البحـــث عن عقار، إضافة إلـــى إن المنصة 
تتيـــح خدمـــة المقارنـــة بيـــن العقـــارات المطروحـــة، كما 
أن مـــن أهدافنـــا محاربة الفســـاد األخالقي فـــي التداول 
العقـــاري، وذلك من خالل التعامل بشـــفافية مع عمالئنا، 

إضافة إلى المصداقية في التعامل”.

المؤشر العام يسدل الستار على مارس بارتفاع 2 %

أسهم “جي إف إتش” تتصدر تداوالت البورصة بـ 986.5 ألف دينار
اختتمت بورصة البحرين آخر أســـبوع من شـــهر مارس الماضي بتحقيق مكاسب 
بارتفاع بلغت نســـبته 2 % لمؤشـــر البحرين العام ليغلق عند مســـتوى 2,073.54 

نقطة.
وبلغت كمية األســـهم المتداولة في بورصة البحرين خالل األســـبوع الماضي 17 
مليـــون و279 ألـــف و689 ســـهم بقيمة إجماليـــة قدرها 3 مالييـــن و877 ألف و72 

دينار، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خالل 492 صفقة.
وتداول المســـتثمرون خالل األســـبوع الماضي أســـهم 24 شـــركة، ارتفعت أســـعار 
أســـهم 8 شـــركات، في حين انخفضت أســـعار أســـهم 6 شـــركات، واحتفظت باقي 
الشـــركات بأســـعار أقفالهـــا الســـابق.  واســـتحوذ علـــى المركز األول فـــي تعامالت 
األسبوع الماضي قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين و552 
ألـــف و352 دينـــار، أو مـــا نســـبته 65.83 % مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 15 مليـــون و671 ألـــف و509 أســـهم، تم تنفيذها مـــن خالل 309 

صفقات.

أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد األساسية، حيث بلغت قيمة 
أسهمه المتداولة 892 ألف و644 دينار بنسبة 23.02 % من إجمالي قيمة األسهم 
المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 592 ألف و292 سهم، تم تنفيذها من خالل 
86 صفقة. أما على مستوى الشركات، فقد جاءت مجموعة جي إف إتش المالية 
فـــي المركـــز األول من حيـــث القيمة، إذ بلغت قيمة أســـهمها 986 ألف و576 دينار 
وبنسبة 25.45 % من قيمة األسهم المتداولة، وبكمية قدرها 7 ماليين و984 ألف 

و115 سهم، تم تنفيذها من خالل 108 صفقات.
وجـــاءت في المركز الثاني شـــركة ألمنيـــوم البحرين )ألبا( بقيمـــة قدرها 892 ألف 
و644 دينـــار وبنســـبة 23.02 % من قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 592 

ألف و292 سهم، تم تنفيذها من خالل 86 صفقة.
وبلغ المتوســـط اليومي لقيمة األســـهم المتداولة 775 ألف و414 دينار، في حين 
كان المتوســـط اليومي لكمية األســـهم المتداولة 3 ماليين و455 ألف و938 سهم، 

أما متوسط عدد الصفقات خالل األسبوع الماضي فبلغ 98 صفقة.

  
المؤشرات

اإلقفال الحالي
24  مارس 2022

اإلقفال السابق
 17  مارس  2022

التغير )%(التغير )نقطة(

2,073.542,032.831,779.5140.722.00

753.10733.86748.8519.242.62

 الشركات األكثر 
تداوال من حيث القيمة

بقية الشركات
25.45%18.05%

17.77%

986,576.230

688,972.940

308,074.610

301,149.020

892,643.720

699,655.410

23.02%7.95%

7.77%

مايكرو شباب
ربما تكون أجمل اللحظات التي يقضيها رواد األعمال هي تلك التي يشارك 
فيهـــا قصتـــه مع المبادرين، والتي من الممكن أن تكون شـــرارة تنطلق منها 
مئات المشاريع الناشئة، وكأي مبادر في البدايات كنت أهتم بشدة بمتابعة 
وحضـــور المؤتمرات التي يشـــارك بها رواد األعمـــال من البحرين والمنطقة 
والعالم، ويســـتعرضون أهم الصعوبات التي واجهوها في طريقهم للنجاح 
والتي أعتقد أن أهميتها تتجاوز ألف مرة مسألة سرد اإلنجازات والجوائز.
خالل وقوفي لنحو ساعة كاملة أمام أكثر من ألف شابة وشاب من العقول 
البحرينيـــة الطموحـــة خـــالل ملتقـــى “مايكـــرو شـــباب” مؤخرًا فـــي جامعة 
البحرين، تعمدت أن تكون البداية صادمة وواقعية وكان سؤالي عن أسهل 
وأســـرع عمل من الممكن أن تقود أي خريج للفشـــل؟ ألخبرهم ســـريعًا أنها 

التذمر أو بالمصطلح الدارج “التحلطم”.
فعليـــًا الكثير منا يســـقط في وحل التذمر بعـــد التخرج وهي مرحلة صعبة 
جـــدًا ومهمـــة فـــي الوقت نفســـه، ومـــن الممكـــن أن يبقـــى تأثيرها الســـلبي 
لسنوات طويلة، خصوصًا أن حصيلة التذمر هي صفر معرفة، صفر مهارة، 
صفـــر عمل وصفر تجربة والتي هي أســـاس التقـــدم والنجاح، ففي مرحلة 
الشـــباب يكون الحماس والطاقة لإلنجاز في أقصى مســـتوياتها، وال يجب 

علينا إهمال هذه الفرصة.
أخبرتهـــم أنـــه فـــي بدايـــات العمل الريـــادي يجب علـــى المبـــادر أن يتحلى 
بالمرونـــة، فأغلـــب خطـــط العمـــل تصطـــدم بالواقـــع وال يمكـــن تنفيذهـــا 
بحذافيرهـــا، وإن اعتبرنـــا أن عـــدم تنفيذ خطـــط العمل فشـــل، فهو أفضل 
معلـــم، ويجـــب علينـــا كمبادريـــن معرفة أســـبابه والفرص التي فـــي الغالب 
تظهر في محطات الفشـــل، وببعض من المرونـــة يمكن للمبادرين تصحيح 

الطريق والمواصلة في عالم األعمال.
هـــذا مـــا حصل معي في بدايـــة الطريق عندما اعتقدت أن الســـوق بحاجة 
لحلول تكنولوجيا متطورة من دون فهم أسباب هذه الحاجة، وبعد الفشل 
والتعلـــم منـــه اكتشـــفت أن الحاجـــة هـــي للتكنولوجيـــا التـــي تتوظف في 
التســـويق، ومن هنا انطلقت فكرة تريكســـول لحلول األعمال في التسويق 
اإللكترونـــي، وبالتجربـــة والخبرة وصلنـــا اليوم لدمج التدريب بالتســـويق 
والتكنولوجيـــا وأنشـــأنا أول منصة تدريبيـــة إلكترونية للمهـــارات “تدريب 

هب”.
حصيلة ما تعلمته في مشـــوار عشـــر ســـنوات في عالم ريادة األعمال كان 
النصيحـــة التي شـــاركتها مع الحضور وهي المعادلة التي أؤمن أنها ســـبب 
نجـــاح معظـــم رواد األعمـــال، والتـــي تبدأ فـــي التعلم والـــذي يعتقد معظم 
الخريجين مع األســـف أن لديهم من العلم المكتســـب من التعليم الجامعي 
مـــا يكفي للنجاح في عالم العمل الحـــر، لكن الواقع أن التعلم عادة ال نهاية 

له، فكلما تعلم المرء أكثر كلما زادت فرص نجاحه.
بعـــد التعلم نصـــل لمرحلة التجربة، وكم من األشـــخاص مـــن يمتلك الكثير 
مـــن العلـــم من دون تجربة وتطبيق لهذا العلم علـــى أرض الواقع، منهم من 
يخـــاف المحاولة ومنهم من يقضي عمره فـــي التخطيط خوفًا من التنفيذ 
والفشل، لهذا في المرحلة الثالثة من المعادلة اخترت الفشل، وما المشكلة 
إن فشلنا، شخصيًا لم أقرأ قصة من قصص أشهر رواد األعمال في التاريخ 
ولم أجد فيها مراحل من الفشل، فالفشل مرحلة وحافز في طريق النجاح 
وأهم معلم، وأخيرًا مرحلة التصحيح وإعادة المحاولة حتى الوصول لقمة 

النجاح.

شكر خاص

قبل أكثر من خمســـة عشـــر ســـنة عندمـــا كنت في مرحلـــة الجامعة لم يكن 
التوجه لتحفيز الشباب لدخول عالم ريادة األعمال، واليوم نرى الكثير من 
المبادرات التي تشـــجع وتســـهل دخول الشـــباب في العمل الريادي، فشكرًا 
لجميـــع الجهـــات والمؤسســـات والجامعـــات علـــى هـــذا االهتمام بالشـــباب 

واألعمال.

خليل القاهري
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التجاريـــة  العالمـــة  آر أس،  افتتحـــت هومـــز 
المتخصصـــة فـــي بيـــع قطع األثـــاث والديكور 
المنزلـــي بالمنطقـــة، متجرهـــا الجديـــد مؤخًرا 
في منطقة السهلة، ويتمتع هذا المتجر بموقع 
مميز في أشـــهر مناطق بيع األثاث في مملكة 
البحرين. ويعـــرض المتجر مجموعة متكاملة 
من المنتجـــات لمختلف احتياجات المنزل مع 
ما يزيد عن 8,000 قطعة أثاث واكسسوارات 
منزليـــة جديدة، ليمنح الزبائن تجربة تســـّوق 

ملهمة ومذهلة.
يمتـــد متجر هومـــز آر أس الكائـــن في منطقة 
السهلة على مســـاحة تبلغ 60,000 قدم مربع، 

وفريـــدة  مجزيـــة  تجـــارب  لتوفيـــر  ويهـــدف 
للزبائـــن الكرام مـــن خالل مجموعتـــه الراقية 
واالكسســـوارات  والمفروشـــات  األثـــاث  مـــن 
واألذواق  المتطلبـــات  تالئـــم  التـــي  المنزليـــة 

المتنوعة ألصحاب المنازل.
ويســـتعد المتجر للكشـــف عن تشكيلة خاصة 
بشـــهر رمضان المبارك، وهـــي تتميز بتصاميم 
كالســـيكية وأشـــكال اســـتثنائية رائعة لتتيح 
للزبائن تجديد ديكور المطبخ وغرفة المعيشة 
ومســـاحة تنـــاول الطعـــام لمنحهـــا مزيـــًدا من 

األناقة والروعة احتفااًل بالشهر الفضيل.
وباســـتطاعة الزبائـــن االســـتفادة مـــن خدمـــة 

أفكارهـــم  لتحقيـــق  المنـــزل  ديكـــور  تصميـــم 
وتطلعاتهـــم وتزييـــن منازلهـــم بـــأروع القطـــع 
والمنتجات المتوافرة في متجر هومز آر أس.

وتمتلـــك عالمـــة هومـــز آر أس أكثـــر مـــن 25 
األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  بأنحـــاء  متجـــًرا 
2003 تزويـــد أصحـــاب  العـــام  وتباشـــر منـــذ 
المنازل بأرقى حلول األثاث والديكور إلضفاء 
منازلهـــم.  إلـــى  والجمـــال  الفخامـــة  أجـــواء 
وتشكل هومز آر أس الوجهة األمثل واألشمل 
لمنتجـــات ديكـــور المنـــزل وأســـلوب الحيـــاة، 
إذ تعـــرض مجموعة واســـعة مـــن قطع األثاث 

والمفروشات واإلكسسوارات.

افتتحـــت شـــركة أســـواق التميمـــي رســـميًا أحـــدث 
فروعهـــا “أســـواق التميمـــي إكســـبرس” فـــي مجمع 
الشـــمالية  المحافظـــة  فـــي  بمنطقـــة ســـار  النخيـــل 
بالمملكة، بحضور كل من يوســـف زينل نائب رئيس 
المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشـــمالية، ووهيب 
الخاجـــة، وفواز التميمـــي نائب الرئيـــس لمجموعة 
التميمـــي، وبوبـــي راجنـــدران المدير العام ألســـواق 

التميمي وعدد من ممثلي الصحافة المحلية.
وشـــهد اإلفتتـــاح جمًعـــا حاشـــًدا من قاطنـــي ورواد 
المنطقـــة، حيـــث تم إحيـــاء الحفـــل على أنغـــام آلة 
الهـــارب الموســـيقية، باإلضافـــة إلى طـــرح عدد من 
العـــروض الحصريـــة واإلعـــالن عـــن العـــروض التي 
ســـيقدمها الفـــرع لعمـــالءه تزامنا مع شـــهر رمضان 
الكريم. يتميز الفرع الجديد بموقعه االســـتراتيجي 
والحيـــوي فـــي قلـــب مجمـــع النخيـــل غـــرب مدينة 
المنامة، وهو يعد الفرع الثالث ألسواق التميمي في 
المملكـــة بعد فرعـــي مجمع دلمونيا بديـــار المحرق، 
ومجمـــع ذا فيـــو البحيـــر بمنطقـــة الرفاع الشـــرقي، 
ويأتي ضمن الخطط االســـتثمارية للشـــركة للتوسع 

في قطاع التجزئة بالسوق البحريني.
مـــن جانبـــه أكـــد فـــواز التميمـــي نائب رئيـــس إدارة 
أســـواق التميمـــي؛ رغبـــة الشـــركة في نقـــل خبراتها 
وتجربتهـــا الناجحـــة فـــي إدارة أكثـــر مـــن 88 فرًعا 
مملكـــة  إلـــى  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  داخـــل 

البحرين، حيث تحرص الشـــركة على تقديم خدمة 
الســـاعة  مـــدار  علـــى  لعمالئهـــا  اســـتثنائية  تســـوق 
وطوال أيام األســـبوع منذ افتتاح فرعها األول عام 

1979 وحتى اليوم. 
وأشـــاد التميمي بالتســـهيالت التي تقدمها الجهات 
الرسمية في مملكة البحرين للمستثمرين خصوًصا 
فـــي ظل التنافســـية الشـــديدة في قطـــاع التجزئة، 
مؤكـــًدا على الخصوصيـــة التي يحظى بها الســـوق 
البحرينـــي من خالل التنوع في مســـتوى الخدمات 

المقدمة للمستهلك المحلي.

وأوضـــح التميمي: “حرصنا علـــى افتتاح هذا الفرع 
فـــي مركـــز النخيـــل الـــذي يضم عـــدد مـــن المقاهي 
والمتاجر المتنوعة رغبة منا لتقديم تجربة تســـوق 
متكاملة للعمالء ، ليعكس في الوقت ذاته تطلعاتنا 
االســـتفادة  مـــن  تمكنهـــم  حميميـــة  لتوفيرتجربـــة 
أرفـــف  علـــى  نطرحهـــا  التـــي  للمنتجـــات  الدائمـــة 

متاجرنا”.
وأضاف: “يضم هذا الفرع فرنًا يقدم مختلف أنواع 
المعجنات والخبز الطازج ، وخدمة التعامل المباشر 
لتوفير تشكيلة من األجبان واللبنة ، وبضاعة وافية 

تضم أجود أنواع الفاكهة والخضار، ولحوم طازجة 
المجمـــدة،  واألطعمـــة  والمشـــروبات،  ومجمـــدة، 
منتجـــات  مختلـــف  و   ، والحلويـــات  واآليســـكريم 
األلبـــان الحيوانيـــة والنباتية. كما نلبـــي احتياجات 
القرطاســـية. كمـــا يقـــدم المتجـــر منتجـــات متنوعة 
 Safeway USA’s لعالمـــات تجاريـــة حصرية مثـــل
 Lucerne و   ،O organic و   ،Signature select
Costco USA’s signature، ومنتجـــات  و   ،Dairy

.”Sainsbury’s UK
بـــدوره، جدد بوبي راجندران المدير العام ألســـواق 

التميمـــي دعوتـــه الدائمـــة للعمـــالء لالســـتفادة مـــن 
برنامجـــي المكافـــآت اإلعتيـــادي واإللكتروني التي 
يقدمهـــا المتجر، حيث توفر خدمـــة “ثماري” عملية 
احتســـاب فورية لنقاط التسوق واســـتبدالها بمبالغ 
ماليـــة يمكـــن التبضـــع مـــن خاللهـــا، مؤكـــدًا حـــرص 
الشـــركة الدائـــم علـــى تقديم أفضل خدمـــة للعمالء 

بأسعار مخفضة دون مساومة على الجودة.
وتتيـــح أســـواق التميمـــي لعمالئهـــا فـــي البحريـــن 
فرصة التســـوق إلكترونيًا عبـــر منصات Homiez و

.Talabatو  instashop

“هومز آر أس” تفتتح متجرها الجديد في منطقة السهلة

افتتاح “أسواق التميمي إكسبرس” بمجمع النخيل في سار

تشكيلة خاصة لمنتجات األثاث والديكور لمختلف احتياجات المنزل

ضمن خطط توسعها االستثمارية بالبحرين

توفيـــر خدمـــة التوصيـــل والتركيـــب المجانـــي للمشـــتريات بأكثـــر مـــن 75 دينـــارا

برعايــة وزيــر الصناعــة والتجارة والســياحة زايد الزياني وبالتعــاون مع هيئة تنظيم االتصاالت، تتيــح وزارة الصناعة والتجارة 
والســياحة خدمــة حجــز النطــاق المحلي ).bh( من خــال المجمع اإللكتروني mall.bh. حيث تعتبر هيئــة تنظيم االتصاالت الجهة 

المعنية بمنح النطاقات اإللكترونية من خال المسجلين المعتمدين. 

للتاجـــر  المجـــال  الخدمـــة  هـــذه  وتتيـــح 
حجـــز النطـــاق المحلي لمنصـــات التجارة 
واألســـواق  )المتاجـــر  اإللكترونيـــة 
المجمـــع  خـــالل  مـــن  اإللكترونيـــة( 
بالذكـــر  والجديـــر   .mall.bh اإللكترونـــي 
أن المجمـــع اإللكترونـــي mall.bh يضـــم 
العديد من المتاجر اإللكترونية المرخصة 
في مملكة البحرين، وقد تم تدشـــينه في 
شـــهر أبريل من عـــام 2020، وهـــو إحدى 
مبادرات االستراتيجية الوطنية للتجارة 
اإللكترونيـــة والتي عملت وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة لإلعداد لها من خالل 
العمل على عدد من المبادرات تهدف إلى 
خلق بيئة متكاملـــة للتجارة اإللكترونية. 
 mall.bh اإللكترونـــي  المجمـــع  ويعتبـــر 

بيئة متكاملة للتجـــارة اإللكترونية تتيح 
أو  اإللكترونـــي  متجـــره  عـــرض  للتاجـــر 
الربـــط مـــع مـــزودي الخدمـــات المســـاندة 

للتجارة اإللكترونية.
النطـــاق  حجـــز  إتاحـــة  خطـــوة  وتأتـــي 
التجـــارة  لمنصـــات   )bh.( المحلـــي 
اإللكترونية من خالل المجمع اإللكتروني 
mall.bh كخدمـــة تضـــاف إلـــى الخدمات 
الحالية التـــي يقدمها المجمع اإللكتروني 
mall.bh. كما ستســـهم هـــذه الخدمة في 
تعزيـــز النطاق المحلي ).bh( والمســـاهمة 
في زيادة اســـتخدامه من قبل ممارســـي 
إلـــى  باإلضافـــة  اإللكترونيـــة.  التجـــارة 
تســـهيل إجـــراءات الحصـــول على اســـم 
المؤسســـات  لتشـــجيع  المحلـــي  النطـــاق 

تســـجيل  علـــى  التجاريـــة  والشـــركات 
منصـــات التجـــارة اإللكترونيـــة )المتاجـــر 
النطـــاق  اإللكترونيـــة( ضمـــن  واألســـواق 
المحلي لمملكـــة البحرين. وتدعو الوزارة 
ممارســـي التجـــارة اإللكترونيـــة الراغبين 
بزيـــارة   )bh.( المحلـــي  النطـــاق  بحجـــز 
https://www.mall. المجمع اإللكتروني

bh إلتمام عملية الحجز.
جميـــع  تســـتقبل  الـــوزارة  أن  كمـــا 
المهتميـــن  قبـــل  مـــن  االستفســـارات 
 )bh.( والراغبيـــن بحجـــز النطـــاق المحلي
البريـــد  التاليـــة:  التواصـــل  قنـــوات  عبـــر 
اإللكترونـــي: info@mall.bh أو االتصـــال 
علـــى 17359008 أو عـــن طريـــق النظـــام 
الوطني للمقترحات والشكاوي “تواصل”.

تشجيع المؤسسات على تسجيل منصات التجارة اإللكترونية

mall.bh عبر المجمع اإللكتروني )bh.( الصناعة” تتيح حجز النطاق المحلي“
موقـــع  أجـــراه  جديـــد  اســـتطالع  أظهـــر 
“Wingie” للرحالت الجوية أّن إسطنبول 
احتلت صدارة قائمة الوجهات السياحية 
األكثر شعبية في منطقة الشرق األوسط 
وشـــمال أفريقيا فـــي الربع األول من عام 

2022
والطيـــران  الســـياحة  قطاَعـــي  ويشـــهد 
العالميين انتعاشًا سريعًا بفضل بمعدالت 
“كوفيـــد19-”  ضـــد  المتزايـــدة  التطعيـــم 
وإزالـــة قيود الســـفر. ويتجلـــى هذا األمر 
بوضـــوح فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا، حيث برزت إســـطنبول 

كوجهة رائدة للرحالت الجوية.
وقـــال أوركـــون أوزكان، المديـــر التجاري 
لـ”Wingie” في هذا الســـياق: “على الرغم 
من المخـــاوف المســـتمرة بشـــأن متحّور 
’أوميكرون‘، أبدى الســـفر الجوي الدولي 
الشـــرق األوســـط وشـــمال  فـــي منطقـــة 
فـــي  انتعـــاش كبيـــرة  أفريقيـــا عالمـــات 

الربـــع األول مـــن هـــذا العـــام. وتصـــدرت 
إســـطنبول، في هـــذه الفتـــرة، قائمة أكثر 
الوجهـــات المفّضلـــة من ِقبل المســـافرين 
األوســـط وشـــمال  الشـــرق  منطقـــة  مـــن 

أفريقيا”.
وأظهـــرت البيانـــات التـــي جمعهـــا موقـــع 
للربـــع   )Wingie.ae( إي”  “وينجي.إيـــه 
األول مـــن هـــذا العـــام، أّن معظـــم تذاكـــر 
الطيـــران التـــي تّم شـــراؤها فـــي منطقة 

الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا كانت 
متجهـــًة إلى إســـطنبول تليهـــا الخرطوم 
ومانيـــال ودكا وباكـــو ولكنـــاو وعنتيبـــي 

ولندن.
هـــذا وخلـــص اســـتطالع “Wingie” إلـــى 
أّن معظـــم الرحالت الجويـــة القادمة من 
منطقة الشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا 
انطلقـــت مـــن الريـــاض وجـــدة والدمـــام 

وأبها في المملكة العربية السعودية. 

Wingie وفًقا لموقع

إسطنبول تتصّدر قائمة الوجهات المفضلة بمنطقة الشرق األوسط
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والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أكـــد 
والســـياحة رئيس مجلـــس إدارة هيئة 
البحريـــن للســـياحة زايـــد الزيانـــي أن 
النجـــاح غيـــر المســـبوق الـــذي حققته 
الـــدورة الحالية من “مهرجان البحرين 
للطعـــام” برهـــن علـــى تعافـــي القطـــاع 
السياحي في مملكة البحرين، وعكس 
قـــدرة هـــذا القطـــاع على اســـتعادة بل 
وتجاوز معدالت األداء والنمو ما قبل 
الجائحـــة. وأضاف أن هذا النجاح أكد 
مرة أخـــرى نجاح توجهـــات الحكومة 

في دعم هذا القطاع ونموه. 
الزيانـــي  زيـــارة  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
لمهرجـــان البحريـــن للطعـــام في ختام 
أعماله، مشـــيرا إلى أن الدورة الحالية 
ســـجلت إقباال كبيـــرا ويعـــد األكبر من 
نوعه من بين الدورات الست السابقة، 
ســـواء مـــن عـــدد المطاعـــم المشـــاركة 
المواطنيـــن  مـــن  مرتاديـــه  عـــدد  أو 
والمقيميـــن والـــزوار والســـياح، الفتـــا 
إلـــى أن الحـــراك التجـــاري الكبير الذي 
أسهمت مشـــاركات المطاعم المتنوعة 
والفعاليـــات المصاحبة شـــكلت عنصرا 

مهما في جذب الزوار. 
كمـــا لفت الزياني إلـــى أن آثار التعافي 
مـــن الجائحـــة ظهـــرت واضحـــة علـــى 
أيضـــا  والمطاعـــم  الفندقـــي  القطـــاع 
فـــي مملكـــة البحريـــن والـــذي ســـجل 
 ،%  31.66 وقـــدره  حقيقًيـــا  ارتفاًعـــا 
و39.82 % باألســـعار الجاريـــة، وذلك 
فـــي الربـــع الرابـــع للعـــام 2021 مقارنة 
 ،2020 العـــام  مـــن  المقابـــل  بالربـــع 
ووفقـــا لتقديرات الحســـابات الصادرة 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  عـــن 

اإللكترونية مؤخرا.
وأضاف “أن هذه األرقام والمؤشـــرات 
تعـــزز مـــن تفاؤلنـــا بأننـــا مقبلـــون على 

نهضـــة كبيـــرة فـــي مختلـــف مكونـــات 
وأننـــا  خصوصـــا  الســـياحي،  القطـــاع 
نقتـــرب كل يـــوم مـــن موعـــد إطـــاق 
وتشـــغيل مشـــروعات ســـياحية كبرى 
مثـــل أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات 
في المنطقة وســـاحل الغوص وساحل 
قالي وغيرها، ما يؤكد قدرة البحرين 
الطموحـــة  األهـــداف  تحقيـــق  علـــى 
التـــي تضمنتها اســـتراتيجية البحرين 
مشـــيرا   ،”2026  -  2022 للســـياحة 
إلى أن هـــذا األداء الجيد والمتســـارع 
يتطلـــب المزيـــد مـــن العمـــل مـــن أجل 
مشـــيدا  وتنميتـــه،  عليـــه  المحافظـــة 
هيئـــة  بهـــا  قامـــت  التـــي  بالخطـــوات 
حققـــت  والتـــي  للســـياحة  البحريـــن 
تطـــورا كبيـــرا فـــي عملها مـــع انطاقة 
العـــام الجاري، على المســـتوى المحلي 

واإلقليمي والدولي. 
وتضمنـــت فعاليات مهرجـــان البحرين 
للطعام هذا العام “ركن الطبخ” بحضور 
عدد من رواد ورائدات الطبخ “الشيف” 
بتحضيـــر  قامـــوا  إذ  البحريـــن،  فـــي 
وطهـــي أصنـــاف مختلفـــة مـــن الطعام 
أمام الجمهور مباشـــرة، وســـط أجواء 
تفاعلية مميزة، كما اشـــتمل المهرجان 
على عدد كبير من الفعاليات المتنّوعة، 
مـــن بينها اســـتضافة مواهب بحرينية 
قدمت عدًدا من العروض الموســـيقية 
والفنية، وتخصيـــص منطقة ترفيهية 
ومنطقـــة  المهرجـــان،  لـــزوار  جاذبـــة 

مخصصة للعب لألطفال.
وشـــهد المهرجان أيضا سحوبات على 
جوائـــز بالتعـــاون مع فنـــادق ومطاعم 
فـــي جميـــع أنحـــاء البحرين، بمـــا عزز 
يقدمهـــا  التـــي  التجربـــة  تكامـــل  مـــن 
هـــذه المهرجـــان لـــزواره ومرتاديه من 

المواطنين والمقيمين والسياح.

أظهرت تقديرات الحســـابات القومية 
المعلومـــات  هيئـــة  عـــن  الصـــادرة 
والحكومـــة اإللكترونيـــة، نمـــو الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي لمملكـــة البحريـــن 
باألســـعار الحقيقيـــة بنســـبة 4.29 % 
وبنســـبة 18.44 % باألســـعار الجارية 

في الربع الرابع من 2021. 
وأوضـــح التقريـــر أن النمـــو اإليجابي 
وغيـــر  النفطـــي  القطاعيـــن  شـــمل 
النفطي، إذ حقق القطاع النفطي نمًوا 
بمقـــدار 4.67 % باألســـعار الحقيقيـــة 
الجاريـــة،  باألســـعار   % و64.15 
انعكاًســـا الرتفـــاع أســـعار النفط. فيما 
سجل القطاع غير النفطي نموا بواقع 
4.21 % باألســـعار الحقيقية و12.99 
% باألســـعار الجاريـــة عمـــا كان عليه 
فـــي الربـــع الرابـــع مـــن العـــام الماضي 

 .2020
 وعلـــى صعيـــد األنشـــطة والقطاعات 
االقتصاديـــة للربع الرابـــع للعام 2021 
مقارنة بالربع المناظر من العام 2020، 
فقد ظهرت آثار التعافي من الجائحة 
جلّية على نشـــاط الفنـــادق والمطاعم 
الـــذي ســـجل ارتفاًعا حقيقًيـــا وقدره 
باألســـعار   % و39.82   %  31.66

الجارية. 
وأظهرت النتائـــج ارتفاع المواصات 
 %  11.54 بواقـــع  واالتصـــاالت 
 % و5.53  الحقيقيـــة  باألســـعار 
باألســـعار الجاريـــة، كمـــا نما النشـــاط 
الزراعي وصيد األسماك بنحو 10.24 
% % تراجع بنحو 0.06 % باألســـعار 
الحقيقية والجارية على التوالي. في 
حيـــن حققـــت الكهربـــاء والمـــاء نمًوا 

بواقـــع 9.59 % باألســـعار الحقيقيـــة 
و8.28 % باألسعار الجارية.

الصحيـــة  للخدمـــات  بالنســـبة  أمـــا 
الحكومية والخاصة فقد نمت بنسبة 
7.88 % و6.93 % باألسعار الحقيقية 
والجاريـــة على التوالـــي، وعلى نفس 
المنوال شهدت الخدمات االجتماعية 
والشخصية األخرى زيادة بنحو 7.11 

 % و13.81  الحقيقيـــة  باألســـعار   %
باألسعار الجارية. 

في حين سجلت المشروعات المالية 
باألســـعار   %  5.15 بواقـــع  ارتفاًعـــا 
باألســـعار   % و2.63  الحقيقيـــة 
الجاريـــة. وبالمثل نما نشـــاط المناجم 
والمحاجـــر ليحقـــق 4.78 % و58.38 
% باألســـعار الحقيقـــة والجارية على 

التوالي. 
وأظهـــرت نتائـــج التقريـــر أن نشـــاط 
قطـــاع العقـــارات وخدمـــات األعمـــال 
حقـــق نمًوا بنســـبة 4.78 % باألســـعار 
الحقيقة و2.49 % باألسعار الجارية. 
إلى جانب ذلك فقد حققت الصناعات 
التحويليـــة هي األخرى نمـــًوا حقيقًيا 
بواقـــع 1.79 % و47.18 % باألســـعار 

الجارية.
األداء  مســـتوى  مقارنـــة  وعنـــد 
االقتصـــادي للفصـــل الرابع مـــن العام 
2021 قياًسا بالفصل الثالث من نفس 
العـــام نجـــد نمـــًوا اقتصادًيـــا حقيقًيـــا 
وقدرة 1.49 % في حين كان بنســـبة 
9.62 % باألســـعار الجارية. وأظهرت 
النتائج تراجع القطاع النفطي بنســـبة 

4.49 % باألســـعار الحقيقية بينما نما 
الجاريـــة،  باألســـعار   % 2.11 بنســـبة 
وحقـــق القطـــاع غيـــر النفطـــي زيادة 
بمقدار2.86 % و11.03 % باألســـعار 

الحقيقة والجارية على التوالي. 
االرتفـــاع  عـــن  التقريـــر  كشـــف  كمـــا 
فـــي الخدمـــات التعليميـــة والفنـــادق 
الخدمـــات  وســـجلت  والمطاعـــم. 
التعليميـــة الحكوميـــة والخاصة نمًوا 
حقيقًيا بواقـــع 28.76 % و31.71 % 
باألســـعار الجاريـــة وبالمثـــل ارتفعت 
 20.58 بنســـبة  والمطاعـــم  الفنـــادق 
الحقيقيـــة  باألســـعار   % و28.80   %
والجاريـــة نتيجـــة اســـتمرار التعافـــي 

للقطاع السياحي في المملكة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع المواصات 
واالتصـــاالت بمعـــدل 2.58 % و1.75 
والجاريـــة  الحقيقيـــة  باألســـعار   %
علـــى التوالي يليهـــا نشـــاط العقارات 
وخدمـــات األعمـــال بمقـــدار 1.84 % 
باألسعار الحقيقية و1.30 % باألسعار 
الجارية. بعدها الخدمات االجتماعية 
والشـــخصية األخرى بواقـــع 1.73 % 
باألسعار الحقيقية وباألسعار الجارية 
2.13 %. ومـــن ثـــم البناء والتشـــييد 
بواقـــع 1.59 % و0.82 % باألســـعار 

الحقيقية والجارية على التوالي.
مايلـــي:  انتعـــاش  التقريـــر  وأوضـــح 
األخـــرى،  الحكوميـــة  الخدمـــات 
المشـــروعات المالية، نشـــاط التجارة، 
والخدمـــات  التحويليـــة  الصناعـــات 
الصحية الحكومية والخاصة بنســـب 
متفاوتـــة إذا مـــا قارنـــا الفصـــل الرابع 

بالفصل السابق من العام.

“البحرين للطعام” برهن على تعافي القطاع السياحي

نمـو القطـاع غيـر النفطــي 4.2 % بالربـع الرابـع 2021

نجاح غير مسبوق للمهرجان... وزير “الصناعة”:

وفق أحدث الحسابات القومية لهيئة المعلومات
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آثـــــار التعــافـــــي مــــــن الجائحــــــة جلّيــــــة علــــــى نشــــــاط الفنــــــادق والمطـــاعــــــم

ارتفاع المواصالت واالتصاالت 11.5 % باألسعار الحقيقية و5.5 % بالجارية
المشروعات المالية تسجل ارتفاًعا 5.1 % باألسعار الحقيقية و2.6 % بالجارية
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بالشراكة مع “أرامكو” السعوديةللوصول لألسواق الناشئة ورفع مستويات السيولة

رفع حدود التملك للمستثمر األجنبي 
ببورصة مسقط لـ 100 %

“إنوا” تنشئ مركًزا لالبتكارات وتطوير 
الهيدروجين في “نيوم”

أعلنـــت شـــركة “إنـــوا” للطاقـــة والمياه 
الشـــركات  إحـــدى  والهيدروجيـــن، 
مركـــز  أول  إنشـــاء  لنيـــوم،  التابعـــة 
 )HIDC( البتكار وتطوير الهيدروجين
علـــى مســـتوى المنطقـــة؛ وذلك بهدف 
تســـريع نقـــل التقنيـــات الجديـــدة من 
المختبرات واســـتخدامها في السوق، 
ذات  التجاريـــة  األعمـــال  وتطويـــر 
العالقـــة بالهيدروجين، وإنتاج الوقود 

األخضر، واستخدامه ونقل.
الســـعودية  األنبـــاء  وكالـــة  وأفـــادت 
“واس”، بـــأن المركـــز ســـيكون مختبًرا 
لتجربة التقنيـــات الجديدة في قطاع 
الطاقـــة النظيفـــة، ومنظومـــة لتبـــادل 
الخبـــرات المشـــتركة مـــع المؤسســـات 
البحثيـــة فـــي قطاعـــي الهيدروجيـــن 

واالقتصاد الدائري للكربون.
وسيعمل المركز، بالشراكة مع “أرامكو” 
الســـعودية، وبالتعاون مع المؤسسات 
البحثيـــة، علـــى إنتاج واعتمـــاد أنواع 
الوقود االصطناعي النظيفة والخالية 
مـــن الكربـــون، لتحقيـــق مســـتهدفات 
ـــا  عالميًّ مركـــًزا  لتصبـــح  الســـعودية؛ 

لالبتكار والطاقة النظيفة.
ومن المقّرر أن يبدأ المركز أعماله في 
2023، كما سيعمل المركز على تطوير 
خطط “إنوا” مع شركة “إير برودكتس” 
)قدرة( المتخصصـــة في نقل جزيئات 
الختبـــار  وذلـــك   ،)H2( الهيدروجيـــن 

حلول التنقـــل المتقدمـــة القائمة على 
كل مـــن خاليـــا الوقـــود الهيدروجيني 

والحلول اللوجستية في نيوم.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
“إنوا” للطاقـــة والميـــاه والهيدروجين 
إن  تيريـــوم،  بيتـــر  لنيـــوم،  التابعـــة 
مذكـــرة التفاهـــم األخيـــرة مـــع شـــركة 
 )NGHC( نيوم للهيدروجيـــن األخضر
“إيـــر  وشـــركة  الســـعودية  و”أرامكـــو” 
لتكشـــف  تأتـــي  )قـــدرة(،  برودكتـــس” 
عـــن مســـتوى التقـــدم الملمـــوس الذي 

ُأنِجَزفي هذا المجال”.
اســـتقطاب  إلـــى  “نتطلـــع  وأضـــاف: 

رواد عالمييـــن آخرين لبناء مســـتقبل 
ز الجيل القادم من تقنيات  جديد يعـــزِّ

الهيدروجين”.
وتطويـــر  ابتـــكار  مركـــز  وســـيعمل 
الهيدروجين HIDC،الواقع في منطقة 
األبحـــاث واالبتـــكار فـــي أوكســـاچون 
والمبتكـــر  المتقـــدم  التصنيـــع  مدينـــة 
فـــي نيـــوم علـــى اســـتقطاب مواهـــب 
للعيـــش  العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  مـــن 
والعمـــل واالبتكار فـــي منظومة بيئية 

ديناميكية وحديثة.
ز  كمـــا أن الموقـــع الفريـــد للمركـــز يحفِّ
االبتكار والتفكير بشـــكل غير تقليدي، 
مخططـــًا  يضـــع  أن  شـــأنه  مـــن  إْذ 
للمســـتقبل، ويعمـــل كحافز للشـــركات 
علـــى  تركـــز  التـــي  العالميـــة  الناشـــئة 
تبنـــي تقنيـــات الهيدروجين الخضراء 

والوقود الصناعي.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة
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رئيس التحريرمؤنس المردي

غــالــبــا مــا يــكــون شــهــر رمــضــان هو 
أفضل وقت لشراء سيارة جديدة، 
المملكة  فــي  الــوكــالء  يــقــدم  حيث 
والحوافز  الــعــروض  مــن  مجموعة 
توفير  على  المستهلكين  لمساعدة 
المال خالل الشهر الفضيل وشراء 

سيارة األحالم.
العام، حيث  األمر هذا  وال يختلف 
ــازات خــصــومــات  ــ ــي ــ ــت تــشــمــل االمــ
نقدي،  اســتــرداد  وصفقات  كبيرة، 
وباقات خدمات مجانية، وضمانات 
مخفضة،  مقدمة  ودفعات  ممتدة، 
من  والعديد  أطول  سداد  وفترات 
الوكالء  من  عــدد  بــدأ  التي  الهدايا 
مبكرًا،  عنها  اإلعــالن  البحرين  في 

وقبل بداية رمضان 2022.
وبالنظر إلى المناخ الحالي، يبحث 
ــبــالد عن  ــســيــارات فــي ال ســائــقــو ال
طرق أكثر بأسعار معقولة المتالك 
ــواء أكــانــت جــديــدة أم  ــارة، سـ ســي
مستعملة، ولطالما كان شهر رمضان 
السيارات  لوكالء  السنة  من  وقتا 
لتزويد عمالئهم بقيمة أكبر، وازداد 
ــى مــلــكــيــة الـــســـيـــارات  ــب عــل ــطــل ال
كوفيد19-،  جائحة  خالل  الخاصة 
حيث يسعى الناس للحصول على 
مزيد من الحماية من الفيروس بدال 
العام،  النقل  وسائل  استخدام  من 
االستشارات  شركة  قالت  حسبما 
ليتل”  “آرثر دي  األميركية  اإلدارية 
التنقل  لمستقبل  استطالعها  فــي 

للسيارات مؤخرا.
وفـــي تــصــريــح خـــاص لــلــبــالد، أكــد 
ســـامـــي بــوحــســن الــقــائــم بــأعــمــال 
التسھیالت  لشركة  الــعــام  الــمــديــر 

الــعــمــالء  ــســيــارات إن جــمــيــع  ــل ل

الراغبين في شراء سيارات جديدة 
ســيــســتــفــيــدون مـــن عــــروض شهر 
هذه  تعد  حيث  الــمــبــارك،  رمــضــان 
اإلطالق  على  األكبر  هي  العروض 
فــي ســوق الــســيــارات خــالل العام، 

الجميع  طمأن  وكما 
ــر جــمــيــع  ــوافــ ــتــ ــ ب

الـــــــســـــــيـــــــارات 
والـــمـــوديـــالت 
الــجــديــدة في 
الــــــمــــــعــــــرض، 
مــشــاكــل  وإن 

الــــــــــشــــــــــحــــــــــن 
اإلنتاج  وظـــروف 

ــم تمنع  ل الــعــالــمــيــة 
ــارات  ــيـ ــسـ وكــــــالء الـ

ــطــرازات  ال توفير  مــن 
ــزودة  ــ ــمـ ــ الــــجــــديــــدة الـ

التقنيات  بجميع 
وإن  الــحــديــثــة، 
السيارات  سوق 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ فــــــــي مـ
ــادر  ــبــحــريــن قـ ال
على تجاوز هذه 
ــة بــكــل  ــمــشــكــل ال

یسر وسهولة.
وجـــــــــــــــــــــدد 

دعوته 

معارض شركة  بزيارة  العمالء  إلى 
التسھیالت للسيارات من أجل إلقاء 
الحديثة  ــمــوديــالت  ال عــلــى  نــظــرة 

GAC-  سواء من العالمة التجارية
 GA6 أو   GS4 كسیارتي   Motor
ســیــارات  مــن  أو  كلیًا  الجدیدتین 

الــتــي   Haval ــتــجــاریــة  ال ــعــالمــة  ال
تستعد لطرح الموديل الجديد كلیًا 
 Dargo فــي الــســوق وھـــي ســيــارة
ــبــحــريــن مـــؤخـــرا،  الـــتـــي وصـــلـــت ال
ــن عــــــروض شــهــر  واالســــتــــفــــادة مــ
المسبوقة من  المبارك غير  رمضان 

شركة التسھیالت للسيارات.
على المدى القصير، أثرت الجائحة 
ملكية  ــول  حـ الــنــاس  تفكير  عــلــى 
الــســيــارات، فما يــقــرب مــن 48 % 
من جميع المشاركين على مستوى 
سيارة  امتالك  أن  يعتقدون  العالم 
ــان عــلــيــه قبل  أكــثــر أهــمــيــة مــمــا كـ
الوباء والذي يعتبر نتيجة محتملة 
للشعور باألمان الذي نحصل 
عليه من كوننا داخل 
ــل  ــقـ ــنـ “فـــــقـــــاعـــــة الـ
اجتماعيا”  البعيدة 
الــخــاصــة بــنــا بــدال 
مـــــن االضـــــطـــــرار 
إلـــى اســتــخــدام 
ــــل الــنــقــل  ــائ وســ
الـــــــعـــــــام. ومــــع 
الوباء،  انحسار 
المتوقع أن  من 
“تـــتـــراجـــع هــذه 
األرقــام إلى حد 
مـــا، عــلــى الــرغــم 
األهمية  أن  مــن 
الــــــمــــــتــــــصــــــورة 

لملكية السيارات بشكل عام ستظل 
مرتفعة.

التنفيذي  الــمــديــر  لـــي،  تـــوم  وأكـــد 
لعمليات إم جي موتور في الشرق 
لشهر  اســتــقــبــالــنــا  “مــــع  األوســـــــط: 
أن  جــي‘  ’إم  تــرى  المبارك،  رمضان 
هذه الفترة هي فرصة بارزة لمكافأة 
عبر  والمحتملين  الحاليين  عمالئها 
تلبي  لكل دولــة  عــروض مخصصة 
احتياجاتهم الخاصة. وعلى الرغم 
والتي  الصعبة  السوق  ظــروف  من 
تــؤثــر كــثــيــرًا عــلــى بــاقــي مصنعي 
يمكنهم  عمالءنا  أن  إال  السيارات، 
االطــمــئــنــان بـــأن مــوزعــي ’إم جــي‘ 
على  قوية  عــروض  لديهم  سيكون 
والتي  جي‘  ’إم  طــرازات  مجموعة 
من شأنها أن تتوافق مع متطلباتهم 
الكريم.“ وأضاف  الشهر  خالل هذا 
“رمضان  الصحفي:  تصريحه  فــي 
تجمع  السنة  مــن  مميزة  فترة  هــو 
ــن خــاللــه  الـــعـــائـــالت مـــعـــًا ويـــتـــم مـ
تــقــديــم واســـتـــالم الـــهـــدايـــا، لــذلــك 
فــإنــنــا نــهــدف لــمــســاعــدة الــعــائــالت 
هذه  الفضيل  بالشهر  لالستمتاع 
جــديــدة،  ســيــارة  شـــراء  عبر  السنة 
وفــي الــوقــت ذاتـــه الــحــصــول على 
ومــشــّوقــة مصّممة  هــدايــا خــاصــة 
كل  عمالء  مــع  لتتناسب  خّصيصا 

سوق مختلف”.

رمضان الوقت المناسب لشراء سيارة جديدة في المملكة
سوق السيارات في البحرين تتجاوز مشاكل الشحن.. وكالء لـ “^”:

توم لي المدير التنفيذي لعمليات إم جي موتور في الشرق األوسط 

ــوق الــســيــاراتطارق البحار ــ ــي س ــالق فـ ــ ــ ــى اإلط ــل ــر ع ــبـ ــي األكـ ــان هـ ــضـ ــروض رمـ ــ بــوحــســن: عـ
ــأة الــعــمــالء بـــأقـــل األســـعـــار ــاف ــك ــم ــفــضــيــل فـــرصـــة بـــــارزة ل ــر ال ــه ــش ــي: ال ــ ــوم ل ــ ت

رفـــع  مســـقط  بورصـــة  أعلنـــت 
فـــي  األجنبـــي  التملـــك  حـــدود 
الشركات المساهمة إلى 100 % 
فـــي إطار اســـتكمالها للمتطلبات 
الفنيـــة للوصـــول إلـــى األســـواق 

الناشئة.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة 
إن  الســـالمي،  هيثـــم  مســـقط 
األجنبـــي  االســـتثمار  قانـــون 
الســـلطاني  بالمرســـوم  الصـــادر 
رقـــم 50/2021 أتـــاح للمســـتثمر 
األجنبي تأسيس وتملك 100 % 
مـــن الشـــركات عمومـــا، وبالتالي 
فإن الشركات المســـاهمة العامة 
غيـــر مرتبطة بأية قيـــود خاصة 
باالستثمار األجنبي، إال إذا ما تم 
تحديده في األنظمة األساســـية 
الشـــركات،  تأســـيس  عقـــود  أو 
وبهـــذا التعديـــل ســـيكون هنـــاك 
ارتفاع في نسبة األوراق المالية 
المتاحة للتداول حسب تصنيف 
مؤسســـات التقييـــم، التي تأخذ 
فـــي االعتبـــار نســـبة االســـتثمار 
المتاحة للجميع دون قيود على 
الجنســـية أو أيـــة قيـــود تحـــدد 
المســـتثمرين المخولين لتملكها، 
وبالتالـــي فـــإن معظم الشـــركات 
المدرجة تخضع تباعا إلى إلغاء 
ســـقف التملـــك األجنبي. وأشـــار 

لبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
إلـــى أن هـــذا التعديـــل  مســـقط 
يعتبـــر خطـــوة مهمـــة للبورصـــة 
وداعمـــة نحـــو ترقيـــة البورصـــة 
لتكون ضمن البورصات الناشئة 
وفق معايير مؤسســـات التقييم 
العالميـــة، حيـــث إن إلغاء حدود 
األجانـــب  المســـتثمرين  تملـــك 
سيمهد للبورصة اجتياز المعايير 
االســـتثمار  بســـهولة  المتعلقـــة 
المســـتثمر  علـــى  واالنفتـــاح 
األجنبـــي، وأن هـــذه التطـــورات 
فـــي  فاعـــل  بشـــكل  ستســـهم 
للمســـتثمرين  البورصة  جاذبيـــة 
الدوليين وتوجيه اســـتثماراتهم 
نحـــو بيئة ذات سالســـة ومرونة 

وبهـــا جميـــع المقومـــات لتنميـــة 
اســـتثماراتهم. وأضـــاف أن هذه 
الخطوة ســـتدفع مســـيرة العمل 
نحـــو تطويـــر اآلليـــات والكفاءة 
وتقديم خدمات تلبي طموحات 

جميع أنواع المستثمرين.
البورصـــة  أن  إلـــى  أشـــار  كمـــا 
علـــى  العمـــل  فـــي  مســـتمرة 
تخطـــي باقـــي المعاييـــر الالزمة 
مـــن  البورصـــة  ترقيـــة  لعمليـــة 
خـــالل التنســـيق المتواصـــل مع 
المؤسســـات المعنيـــة خصوصـــا 
فيما يتعلق بزيادة عمق البورصة 
الســـيولة  مســـتويات  ورفـــع 
وإيجاد مزيد من اإلدراجات من 
مختلف القطاعات االقتصادية.

بورصة مسقط

ذكرت صحيفـــة “هاندلســـبالت” األلمانية، نقال عن 
مصـــادر حكوميـــة، أن وزارة االقتصـــاد األلمانيـــة 
لغازبـــروم  التابعتيـــن  الشـــركتين  تأميـــم  تـــدرس 
وروســـنفت الروســـيتين في البالد وسط مخاوف 

بشأن أمن إمدادات الطاقة.
وقالـــت الصحيفـــة، إن مناقشـــات تجـــري بين كبار 
الـــوزارة والمستشـــار أوالف شـــولتس،  مســـؤولي 
بهـــدف منـــع انقطـــاع واســـع النطـــاق للكهربـــاء إذا 

واجهت أي من هاتين الشـــركتين صعوبات بسبب 
ارتباطهما بروسيا.

وللشركتين أهمية بالغة في سوق الطاقة األلماني، 
حيـــث تديـــر شـــركة غازبـــروم جرمانيـــا منشـــآت 
تخزيـــن كبيرة للغاز، فيما تعتبر شـــركة روســـنفت 
دويتشـــالند طرفـــا رئيســـيا فـــي أســـواق مصافـــي 
البتـــرول والديـــزل والكيروســـين، حســـبما أفـــادت 

الصحيفة.

وأفـــادت “هاندلســـبالت”، بأن الشـــركتين تواجهان 
خطر “اإلفالس التقني” مع ميل البنوك والشـــركاء 
التجارييـــن للنـــأي بأنفســـهم عـــن الشـــركات التـــي 
تملكها شخصيات روسية منذ أن دخلت العقوبات 

الغربية ضد روسيا حيز التنفيذ.
ولم يتســـن الوصول إلى مســـؤولين في “غازبروم 
ووزارة  دويتشـــالند”  و”روســـنفت  جرمانيـــا” 

االقتصاد األلمانية للتعليق.

ألمانيا تدرس تأميم شركتين تابعتين لـ“غازبروم” و“روسنفت” الروسيتين

سامي بوحسن القائم بأعمال المدير العام لشركة التسھیالت


