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فريق هندسة الميدان الملكية أول المتأهلين للدور الثانيمعروف: لو كانت الحروب بشًرا لقتلتهمالمغرب: دمج األمازيغية في اإلداراتمجلس خنجي يناقش الوضع الغذائيإثبات نسب طفلة بعد إنكار والدها
بين أروقة المحاكم وضياع  «

هوية الطفولة، حكمت المحكمة 
الكبرى الشرعية الثانية بإثبات 

زواج المنقطع الشرعي بين 
المدعية والمدعى عليه، وإثبات 

الزواج ونسب الطفلة إلى المدعى 
عليه وهو والدها.

نظم مجلس الخنجي في  «
سلطنة عمان، الخميس 

الماضي، جلسة حوارية عبر 
تطبيق زووم ناقشت موضوع 
“الوضع الغذائي في المنطقة 

والعالم ومدى تأثير مشاكل 
سالسل اإلمداد على األسعار”.

أعلن المغرب، أمس، أنه قرر  «
دمج اللغة األمازيغية في اإلدارات 

العامة بالبالد. جاء ذلك بعد أن 
وقعت وزيرة االنتقال الرقمي 

وإصالح اإلدارة غيثة مزور قرارًا 
موّجًها إلى الوزراء والمندوبين 

السامين بهذا الشأن.

قالت الفنانة نسرين معروف  «
إنها ال تستشعر في نفسها أي 

نوازع إجرامية. وأضافت: “لو 
كانت الحروب والنزاعات بشًرا 

لقتلتهم؛ لكي نعيش في سالم 
وأمان”.

حجز فريق هندسة الميدان  «
الملكية بطاقة التأهل للدور 

الثاني من البطولة الرمضانية 
لكرة القدم للضباط الخامسة بعد 

أن تربع على صدارة المجموعة 
األولى برصيد 9 نقاط من 3 

مباريات.

الفكـــرة  إن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  قـــال 
التخطيطيـــة لتوفير الخدمـــات التجارية في مدينة 
شـــرق الحـــد تعتمد على نظـــام تعدد االســـتخدامات 
في المكان الواحد، والذي يعتبر من األسس المؤثرة 
إيجابيـــًا فـــي زيـــادة جودة الحيـــاة، وكذلـــك تحقيق 

االستخدام األمثل لمساحة األرض المتوافرة.
وأشـــار في رده على توصية لمجلـــس بلدي المحرق 
بتخصيـــص مواقع إلنشـــاء محـــات تجاريـــة للمواد 
االســـتهاكية والخدمـــات بمدينـــة شـــرق الحـــد، إلى 
أنـــه تم توفير الخدمـــات التجارية في مدينة شـــرق 
الحد من خال استغال الدور األرضي في العمارات 
الســـكنية )عـــدد 23( عمـــارة بمســـاحة إجمالية 6912 

مترًا مربعًا.
وأضـــاف أن الوزارة قامت كذلـــك بتخصيص 10 % 
من مســـاحة المناطـــق الخضراء والتـــي توفر 9477 
متـــرًا مربعًا، إلى جانب 10 % من مســـاحة األراضي 
المخصصـــة للمســـاجد والجوامع والتـــي توفر 1777 

مترًا مربعًا للخدمات التجارية.

استغالل 23 عمارة بشرق الحد للخدمات التجارية
اعتماد نظام تعدد االستخدامات في المكان الواحد... وزير اإلسكان:

إسكان شرق الحد

أعلنـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة عـــن 
إصـــدار الترخيص لمصنع الخليج 
للتكنولوجيا الحيوية كأول موقع 
لتصنيع أدويـــة الحقن في مملكة 
البحريـــن، مما يجعلـــه ثاني موقع 

فـــي  األدويـــة  لتصنيـــع  مرخـــص 
مملكة البحرين. 

وحرصـــت الهيئـــة علـــى أن يكون 
المصنع مســـتوفيًا لشروط تتعلق 
باألمن والســـامة والجـــودة وفق 

المعايير الدولية.

أول مصنع إلنتاج أدوية 
الحقن في البحرين

المنامة - نهرا
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مؤسسة الحقوق تسجل مالحظات... والصحف الوطنية تتحفظ على الغلو بالغرامات

“خدمات النواب” تتجاهل مرئيات الصحافيين بقانونهم

بعد طـــول انتظـــار، ولج قانـــون الصحافة 
الجديـــد جـــدول أعمـــال جلســـات مجلس 

النواب.
ومـــن المزمع أن يناقـــش المجلس القانون 
فـــي جلســـته الثاثـــاء المقبـــل، فـــي وقت 
الجهـــات  مرئيـــات  اللجنـــة  فيـــه  أهملـــت 
المختصـــة المتعلقـــة ببعـــض المـــواد التـــي 
الجديـــد،  القانـــون  مشـــروع  عليهـــا  نـــص 
إضافـــة للتعديات المطلوبة فـــي القانون 

النافذ.
وتســـلمت اللجنـــة مرئيـــات كل مـــن وزارة 
الوطنيـــة  والمؤسســـة  اإلعـــام،  شـــؤون 
الصحفييـــن  اإلنســـان، وجمعيـــة  لحقـــوق 
للنشـــر،  األيـــام  ومؤسســـة  البحرينيـــة، 
وصحيفـــة “الباد”، حيـــث ركزت المرئيات 
على تأييد إلغاء عقوبة الحبس للصحافي، 
إال أنهـــا عبـــرت عـــن عـــدم موافقتهـــا على 
عليهـــا  المنصـــوص  الغرامـــات  مضاعفـــة 
بالمشـــروع بقانون، واختصـــاص المحاكم 

الجنائيـــة بالنظـــر فـــي القضايـــا المتعلقـــة 
بالنشر.

وقالـــت جمعيـــة الصحفيين فـــي مرئياتها 
المنصـــوص  الغرامـــات  إن  القانـــون  علـــى 
ا،  عليها في مشـــروع القانـــون مرتفعة جدًّ
وهي فـــوق طاقة الصحـــف والصحافيين 

في حال تطبيقها. 

الوطنيـــة  المؤسســـة  رأت  جهتهـــا،  مـــن 
لحقوق اإلنســـان أنها “ال تجد مبّرًرا مقبواًل 
يجعل من الشـــخص المحروم من حقوقه 
السياســـية )الحق فـــي االنتخاب( محروًما 
من مباشـــرة حقـــه في الـــرأي والتعبير من 
خال تملكه موقًعا إلكترونًيا أو المساهمة 

في ملكيته”.

أحد اجتماعات لجنة الخدمات بمجلس النواب
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في إطار تنفيذ أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

افتتاح جامع الخاجة بشرق الحد ومسجد المنصوري في جو
المنامة - بنا

فـــي إطار تنفيذ أمر ولي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة بإطاق خطة تطوير للجوامع 
محافظـــات  جميـــع  فـــي  والمســـاجد 
مملكة البحرين، وأمر ســـموه بافتتاح 
وترميـــم وتأهيـــل 20 مســـجدًا تابعـــًا 
إلدارتي األوقاف الســـنية والجعفرية، 
المملكـــة،  محافظـــات  مختلـــف  فـــي 
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  افتتـــح 
اإلســـامية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علـــي آل خليفة جامع أحمـــد الخاجة 

في مدينة شرق الحد.
وفـــي حفـــل افتتـــاح جامـــع أحمد بن 
عبـــدهللا الخاجة بمدينة شـــرق الحد، 
الذي أقيم مســـاء أمس )السبت( أشاد 
باالهتمـــام الكبيـــر الـــذي يوليـــه عاهل 

البـــاد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء لـــدور العبـــادة، لما للمســـاجد 
مـــن دور فاعـــل فـــي نهضـــة المجتمع 
التعـــاون  قيـــم  بإشـــاعة  واســـتقراره 
والتكاتف والوحدة والتكافل والبناء، 

وإسهامها الفعال في تعزيز المواطنة 
الصالحة.

مـــن جانب آخر، افتتح رئيس مجلس 
راشـــد  الشـــيخ  الســـنية  األوقـــاف 
الهاجـــري مســـجد بريد بن ســـعيد بن 
بريـــد البورحمـــه المنصـــوري بمنطقـــة 

جو بالمحافظة الجنوبية.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف يفتتح جامع أحمد الخاجة في شرق الحد

سيدعلي المحافظة



رئيس األوقاف السنية يفتتح مسجد بريد المنصوري في جو
فـــي إطـــار تنفيـــذ أمـــر ولـــي العهـــد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
خطـــة  بإطـــاق  خليفـــة  آل  حمـــد 
تطويـــر للجوامع والمســـاجد في كل 
محافظـــات مملكـــة البحريـــن، وأمـــر 
وتأهيـــل  وترميـــم  بافتتـــاح  ســـموه 
20 مســـجًدا تابًعا إلدارتـــي األوقاف 
فـــي مختلـــف  والجعفريـــة،  الســـنية 
محافظـــات المملكـــة، افتتـــح رئيس 

الشـــيخ  الســـنية  األوقـــاف  مجلـــس 
بـــن  بريـــد  الهاجـــري مســـجد  راشـــد 
ســـعيد بن بريد البورحمه المنصوري 

بمنطقة جو بالمحافظة الجنوبية.
األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
السنية باهتمام عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة بـــدور العبادة وإعمـــار بيوت 
هللا، مثمًنا أمر صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 

بإطـــاق خطة شـــاملة لبناء وتطوير 
وصيانـــة دور العبادة في محافظات 

المملكة كافة.
إلـــى  كلمتـــه  فـــي  الهاجـــري  وأشـــار 
واألجـــر  العبـــادة  دور  بنـــاء  فضـــل 
العظيم الذي يلقاه المسلم من خال 
ســـعيه فـــي إعمارها وتهيئتهـــا ألداء 
لعائلـــة  بالشـــكر  متقدًمـــا  العبـــادات، 
المنصـــوري علـــى بناء هذا المســـجد 
المبـــارك، ســـائا هللا أن يجعلـــه فـــي 

موازين حسانته.
ســـعيد  بـــن  بريـــد  رفـــع  مـــن جانبـــه 
المنصوري وأهالي منطقة جو أسمى 
آيـــات الشـــكر والتقدير إلـــى صاحب 
الجالة عاهل الباد وصاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء على ما يولونه مـــن اهتماٍم 
كبير ببيوت هللا عـــز وجل وإعمارها 
وتيســـير أداء العبـــادات للمواطنيـــن 

والمقيمين بكل يسر وسهولة.
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فــي إطــار تنفيــذ أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة بإطالق خطة 
تطويــر للجوامــع والمســاجد فــي جميــع محافظــات مملكــة البحرين، وأمر ســموه بافتتــاح وترميــم وتأهيل 20 مســجدًا تابعًا 
إلدارتــي األوقــاف الســنية والجعفريــة، فــي مختلف محافظــات المملكة، افتتح وزير العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف 

الشيخ خالد بن علي آل خليفة جامع أحمد الخاجة في مدينة شرق الحد.

وفـــي حفـــل افتتـــاح جامـــع أحمـــد بـــن 
عبـــدهللا الخاجـــة بمدينـــة شـــرق الحـــد، 
الـــذي أقيم مســـاء أمس )الســـبت( أشـــاد 
باالهتمام الكبير الذي يوليه عاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب  خليفـــة،  آل 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء لدور 
العبادة، لما للمســـاجد من دور فاعل في 
نهضة المجتمع واســـتقراره بإشاعة قيم 
التعـــاون والتكاتـــف والوحـــدة والتكافل 
والبنـــاء، وإســـهامها الفعـــال فـــي تعزيـــز 

المواطنة الصالحة.
وثّمن وزير العـــدل دور أصحاب األيادي 
البيضـــاء مـــن عائلـــة الخاجة الكـــرام لما 
جســـدوه من شـــراكة مجتمعية حقيقية 

بتكفلهـــم ببناء هذا الجامع، الفًتا إلى أن 
عمـــارة وتشـــييد وصيانة المســـاجد من 

أجّل القربات وأعظم الطاعات.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس األوقاف الســـنية 
الشـــيخ راشـــد الهاجري فـــي كلمته على 
العبـــادة  ودور  المســـاجد  بنـــاء  فضـــل 
واألجـــر العظيـــم الذي يلقاه المســـلم من 
خال سعيه في إعمارها وتهيئتها ألداء 
العبـــادات، حيـــث يتماشـــى هـــذا مـــع ما 
تســـعى إليه مملكة البحرين في التوسع 
التحتيـــة  البنيـــة  وتطويـــر  العمرانـــي 

وتوفير البيئة المناسبة.
مـــن جانبـــه، أشـــاد زكريـــا الخاجـــة نيابة 
مدينـــة  وأهالـــي  الخاجـــة  عائلـــة  عـــن 
شـــرق الحـــد، باهتمـــام القيـــادة بإعمـــار 

العـــدل  لـــوزارة  معربيـــن  العبـــادة،  دور 
عـــن  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
شكرهم لتســـهيل إجراءات بناء الجامع 
الجهـــات  كل  جانـــب  إلـــى  وافتتاحـــه، 
هـــذا  إتمـــام  يّســـرت  التـــي  الرســـمية 
المشـــروع المبـــارك الـــذي يأتـــي تخليـــدًا 

لذكرى الحاج أحمد الخاجة.
وحضـــر حفـــل االفتتـــاح وزيـــر شـــؤون 
غانـــم  والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي 
البوعينيـــن، ومحافـــظ المحـــرق ســـلمان 
بـــن هنـــدي، والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
محمـــد القائـــد، وعـــدد مـــن المســـؤولين 

وأصحاب الفضيلة العلماء.

المنامة - بنا

وزير العدل يفتتح جامع أحمد الخاجة في شرق الحد
في إطار تنفيذ أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

تخرج الشيخ خالد بن خليفة بن دعيج 
من الكليه الملكية البحرية دارتموث
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أكـــد وزيـــر اإلعالم علـــي الرميحـــي، حرص 
مجموعـــة  وطـــرح  تقديـــم  علـــى  الـــوزارة 
متنوعة من البرامج التلفزيونية واإلذاعية 
والتـــي  المبـــارك،  بشـــهر رمضـــان  الخاصـــة 
األصيـــل  الشـــعبي  موروثنـــا  مـــع  تتناســـب 
وتراثنـــا الوطنـــي والذائقة العامة للمشـــاهد 
البحرينـــي والعربـــي. جـــاء ذلك، فـــي زيارة 
البرامـــج  لمواقـــع تصويـــر وتنفيـــذ  الوزيـــر 
التلفزيونية واإلذاعية واإلخبارية المباشرة 
التي تقدمها الوزارة خالل الشـــهر الفضيل، 
حيـــث قـــام بزيـــارة موقـــع تصويـــر برنامج 
“السارية” في سوق البراحة بديار المحرق، 
واطلـــع علـــى ســـير عمـــل البرنامـــج، مثمًنـــا 
الدعـــم الكبيـــر الـــذي يلقـــاه قطـــاع اإلعـــالم 
بشكل عام وبرنامج “السارية” بشكل خاص 
مـــن ممثل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلى 

للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة. كما قـــام بزيـــارة البرامج 
التلفزيونيـــة المباشـــرة التي يتـــم تصويرها 
فـــي أســـتوديوهات الـــوزارة، حيـــث التقـــى 
فريق عمل برنامج “الملعب كيدز” وبرنامج 
“أبـــواب الجنة”، وأشـــاد بجهودهم المبذولة 
في تقديم هذه البرامج الرمضانية المتميزة 
التـــي تعـــزز ثقافـــة المعرفة وتطويـــر الذات 

والمنافسة الودية بين األطفال والشباب.
كما قام بزيـــارة البرامج اإلذاعية التي تبث 
بشـــكل مباشـــر للمســـتمعين عبر أثير إذاعة 
البحرين، حيث التقى القائمين على برنامج 
“ظهـــاري رمضـــان” وبرنامج “حليـــة الماهر” 
كافـــة  جهـــود  وثمـــن  “الالتـــري”،  وبرنامـــج 
القائمين على البرامج اإلذاعية التي تالقي 

تفاعالً كبيرًا من قبل المستمعين.
كمـــا قـــام بزيـــارة مركـــز األخبـــار، واالطالع 

على ســـير العمـــل خالل التحضير لنشـــرات 
أن  مؤكـــًدا  اإلخباريـــة،  والبرامـــج  األخبـــار 
جميـــع العامليـــن في قطـــاع اإلعـــالم محل 
تقديـــر الجميـــع، داعًيا هللا العلـــي القدير أن 
يحفـــظ البحرين في ظل القيـــادة الحكيمة 
لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى أيده 

هللا ورعاه.
وفـــي ختـــام جولتـــه، تقـــدم وزيـــر اإلعالم، 
بخالـــص الشـــكر والتقديـــر للجنـــة رياضات 
الموروث الشعبي، والخطة الوطنية لتعزيز 
االنتمـــاء الوطني وترســـيخ قيـــم المواطنة 
 STC بحريننـــا” وشـــركة “بتلكـــو” وشـــركة“
البحريـــن، وكافة الشـــركات المشـــاركة على 
دعمهـــم للبرامـــج وتعاونهـــم المســـتمر مـــع 
وزارة شـــؤون اإلعالم لما فيـــه تعزيز الدور 

الكبير إلعالمنا الوطني.

المنامة-بنا

برامج الشهر الفضيل تتناسب مع الموروث األصيل والتراث الوطني
أشاد بجهود القائمين على البرامج التلفزيونية واإلذاعية واإلخبارية... وزير اإلعالم:

وزير اإلعالم يزور مواقع تصوير وتنفيذ البرامج التلفزيونية واإلذاعية واإلخبارية المباشرة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

عقـــدت لجنة “امتيـــاز الشـــرف لرائدة 
فـــي  الشـــابة”  البحرينيـــة  األعمـــال 
دورتها الرابعـــة اجتماعها االفتراضي 
الثاني برئاســـة عضو المجلس األعلى 
للمـــرأة عضـــو المجلس األعلـــى للمرأة 
ســـمو الشـــيخة حصة بنـــت خليفة آل 
االجتمـــاع  افتتحـــت  حيـــث  خليفـــة، 
مقـــدرة  اللجنـــة  بأعضـــاء  بالترحيـــب 
الجهـــود المبذولة كافة إلثـــراء أعمال 
هذه المبادرة لدعم وتحفيز الشـــابات 
البحرينيات في مجال ريادة األعمال، 
وتطويـــر جوانـــب اإلبـــداع واالبتـــكار 
لديهـــن ورفـــع إســـهاماتهن في الشـــأن 

االقتصادي.
واســـتعرضت اللجنـــة فـــي االجتمـــاع 
إطـــالق  منـــذ  التنفيذيـــة  اإلجـــراءات 
 2021 نوفمبـــر  فـــي  الرابعـــة  الـــدورة 
وبدء استالم المشاركات اإللكترونية 
بـــاب المشـــاركة فـــي  وحتـــى إغـــالق 

هـــذه  شـــهدت  حيـــث   ،2022 مـــارس 
الـــدورة تطـــورًا ملحوظـــًا وتنوعًا في 
عدد المشـــاركات التي فاقت الدورات 
علـــى  واشـــتملت  الســـابقة،  الثـــالث 
عـــدة أنشـــطة اقتصادية خاصـــة تلك 
والمنصـــات  بالتكنولوجيـــا  المتعلقـــة 

الرقمية.
تقييـــم  آليـــة  االجتمـــاع  ناقـــش  كمـــا 
المقبلـــة  العمـــل  المشـــاركات، وخطـــة 
التي ستشمل زيارات ميدانية ألفضل 

المشاريع التي حققت أعلى الدرجات 
في المرحلـــة األولى، تمهيـــدًا العتماد 
عـــن  واإلعـــالن  النهائيـــة  الدرجـــات 

المشاريع الفائزة.
لرائـــدة  الشـــرف  امتيـــاز  أن  يذكـــر 
األعمال البحرينية الشابة هي مبادرة 
أطلقهـــا المجلـــس األعلـــى للمـــرأة في 
الشـــابة  تكريـــم  بهـــدف   2011 العـــام 
البحرينية المتميـــزة في مجال ريادة 
األعمـــال، وتشـــجيع وإبـــراز الطاقـــات 
والكفـــاءات فـــي هـــذا المجال، ونشـــر 
ثقافـــة الـــروح الريادية بين الشـــابات 
وتشـــجيعهن على المبـــادرة واإلبداع، 
وتعزيـــز المشـــاركة االقتصادية للمرأة 
بمـــا يحقـــق أهـــداف الخطـــة الوطنية 
وإبـــراز  البحرينيـــة،  المـــرأة  لنهـــوض 
التجـــارب الناجحـــة لرائـــدات األعمال 
علـــى  الضـــوء  وتســـليط  الشـــابات، 
الجديـــدة  االســـتثمارية  القطاعـــات 

بالمملكة.

مناقشة آلية تقييم المشاركات وخطة 
العمل “امتيـاز الشـرف لرائـدة األعمـال”

سمو الشيخة حصة بنت خليفة تعقد اجتماعا لمناقشة نتائج امتياز الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة

سمو الشيخة حصة بنت خليفة تعقد اجتماًعا لمناقشة النتائج تمهيداً العتماد الدرجات النهائية
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حكمت المحكمة الكبرى المدنية، بإلزام المدعى عليه، وهو الطليق بدفع مبلغ 10000 دينار للمدعية وهي الطليقة، مع إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف، ومبلغ 20 ديناًرا 
أتعاب المحاماة. وتبدأ تفاصيل الواقعة تحديًدا بعد طالق الطرفين، حيث طلبت المدعية من المدعى عليه تسليم المبلغ المذكور، الذي اعتبره خالل اتفاقهما أنه قرض 

شخصي، لكنه رفض أن يستجيب لذلك، مما اضطرها لرفع القضية في المحكمة.

من  المواعيد  وتبين من خالل جدول 
قبل المحكمة، تخلف المدعى عليه عن 
الــجــلــســات، حيث تقدم  أولـــى  حــضــور 
وكيله بمذكرة دفاع عن طريق النظام 
اإللكتروني، طلب فيها رفض الدعوى، 

ودفع المبلغ المطلوب منه.
وبالرجوع إلى الدعوى المقدمة، قضت 
للتحقيق  الـــدعـــوى  بــإحــالــة  المحكمة 
الــوكــالء  كــل مــن  فــي األمــــر، ليحضر 
وشهودهم، حيث أكد أخ المدعية على 
طلب  عليه  المدعي  بــأن  أخبرته  أنها 
منذ  دينار   10000 مبلغ  إقراضه  منها 

نحو 3 سنوات.
منه  طلب  عليه  المدعي  أن  وأضـــاف 
وتسليمها  األوراق  من  مجموعة  أخــذ 
للمدعية، ومن ضمن تلك األوراق إقرار 
مديونية عرفي محرر بخط يده، حيث 
ال علم لي إن قام بالتوقيع عليها أم ال.

شــهــادة  إلـــى  المحكمة  اســتــمــعــت  كــمــا 
عليه،  المدعى  أخ  وهــو  النفي،  شاهد 
ــود  ــن وجـ ــر بـــأنـــه ال يــعــلــم عـ ــ ــذي أق ــ الـ
المدعى  وأن  الطرفين،  بين  مديونية 
عليه قام بسداد المبلغ المذكور لشراء 
تم  أن  بعد  معينة،  بمواصفات  سيارة 

فصلها بواقع سنة وثمانية أشهر.
بعدها قامت المحكمة بإنهاء التحقيق، 
تقدم  للمرافعة، حيث  الدعوى  وإعادة 
في المرافعة الختامية طرفا التداعي، 
مصّمًما كل طرف بما لديه من طلبات.

أنها خالل  المدعية،  أقــوال  من  وتبّين 
تــواريــخ مــتــعــددة قبل الــطــالق، طلب 
منها المدعى عليه إقراضها مبالغ مالية 
المنزل  بناء  أجــل  من  وذلــك  متعددة، 
الــــذي يــســكــنــان فــيــه مـــًعـــا، حــيــث بلغ 
المجموع 59.000 دينار بحريني، لكنها 
تقتضيه  ما  بسبب  وثائق  أي  تملك  ال 

العالقة الزوجية بينهما.
المحكمة  أمــام  عليه  المدعى  أكــد  كما 
مدين  أنــه  الــثــانــيــة،  الشرعية  الــكــبــرى 
بحريني  10000ديــنــار  بمبلغ  للمدعية 
فقط، وهو المبلغ نفسه الذي أقره في 
الزوجين،  بين  الصلح  اتفاقية  مسودة 
قبل أن يتم الطالق بينهما، وذلك بغية 

حل الخالف الزوجي.
ــام الــمــحــكــمــة الــشــرعــيــة  ــ ــر أمـ ــد أقــ وقــ
من  أنــه  الــمــذكــورة  الــمــذكــرة  بتقديمه 
ــتــي قدمها  ال ــالل اتــفــاقــيــة الــصــلــح  خـ
إال  المذكور،  بالمبلغ  المدعية،  أخ  إلــى 
ذكره،  ما  بعدم صحة  تقر  المدعية  أن 

وخلو المسودة من ذلك.
عن  المدعية  بسؤال  المحكمة  وقامت 
فترة  خــالل  دفــعــه  الـــذي  المبلغ  قيمة 

قام  أنــه  فــأقــرت  العمل،  عــن  توقفها 
بــســداد مــا يــقــارب 3100 ديــنــار، إال 
بشكل  القسط  قيمة  تعرف  ال  أنها 
دقــيــق، عــلــًمــا بـــأن الــســيــارة مسجلة 

باسمها.
وأضافت أنه كان يستلم المبالغ منها 
بشكل شهري، لتسديد األقساط كما 
يدعي، لكنني لم أكن أعرف طريقة 

تسديد  في  يتبعها  التي  السداد 
المديونية.

علي  المحامي  قــال  جهته،  من 
يحيى إن المبلغ المستحق في 

نظر العدالة يفوق 10000 دينار 
بحريني، لكن بما تقتضيه العالقة 

إثباته، لكن ما  الزوجية، فإن ال يمكن 
المبلغ األخير لوجود  إثباته هو  يمكننا 
ــا مـــن قبل  ــــك قــضــائــيًّ دلــيــل يــثــبــت ذل

المدعى عليه.
تكن  لـــم  ــوى  ــدعــ ــ ال الئـــحـــة  أن  وتـــابـــع 
ــة، وهــــي واضـــحـــة األســـبـــاب  مــجــهــول

عليه  المدعى  ينكر  حيث  والطلبات، 
ما تم تقديمه من قبل المدعية 

مــن أدلـــة على ذلـــك، فهو 

لها،  أوراًقــا عرفية وال صحة  يعتبرها 
وهو كالم مغلوط. وأضــاف أنه تنص 
المادة )492( من القانون المدني على 
أنه يجب على المقترض أن يرد المثل 
عند حلول األجل المتفق عليه أو عند 
سقوطه، فيما تنص المادة )104( من 
اإلقــرار  أن  على  اإلثــبــات  قانون 
القضائي حجة قاطعة على 
المقر وملزمة للقاضي، 
على  يــتــجــزأ  وال 

المدعى  ينفيه  ما  أن  وبّين  صاحبه. 
ــوى ال تــحــتــمــلــه،  ــدعـ ــر لـ ــو جـ عــلــيــه هـ
ــقــواعــد قــانــونــيــة ال صلة  ل وتــطــبــيــق 
ودين  حق  هو  فالملبغ  بالدعوى،  لها 
شخصي، وعليه فإنه يسري عليه حق 
عاًما   15 الطبيعي وهو مرور  التقادم 
إلى  استناًدا  بالدين،  العلم  تاريخ  من 

المادة )356(.
ولفت أن مبدأ التقادم ال يسري إال عند 
اإلنكار، وقد أقر المدعى عليه بالدين 
في السنة الفائتة، ما يعني خلو األمر 
من وجود تقادم في الدعوى، 
وهنا ال مجال لإلنكار 
الـــــحـــــق الـــمـــثـــبـــت 

للمدعية.

بين أروقة المحاكم وضياع هوية الطفولة، حكمت المحكمة الكبرى الشــرعية الثانية بإثبات زواج المنقطع الشــرعي بين المدعية والمدعى عليه، 
وإثبات الزواج ونســب الطفلة إلى المدعى عليه وهو والدها. وتبدأ تفاصيل الواقعة عندما قامت المدعية وهي الزوجة المؤقتة حســب عقد 

الزواج، برفع دعوى على المدعى عليه وهو الزوج بسبب رفضه وإنكاره نسب طفلته الصغيرة.

وتشير األدلة أنه تم الزواج بين 
منقطع،  زواج  بعقد  الطرفين 
ــا تـــــام بــيــنــهــمــا وقـــبـــول  ــرضــ ــ وب
المدعى  رجــوع  بعد  ــك  وذل لفظّيين، 
عــلــيــه مـــن الــســفــر بــفــتــرة وجـــيـــزة، 
حيث لم يتم توثيق هذا العقد في 
شهود،  بــوجــود  حتى  أو  الــقــضــاء 
على أن يتم إبرام عقد زواج دائم 

بعد ذلك.
ــاء الـــمـــذهـــب  ــهـ ــقـ ــع فـ ــمــ ــد أجــ ــ ــ وق
الــجــعــفــري عــلــى شــرعــيــة وحــّلــيــة 
عقد زواج المؤقت، حيث يشترط 
فيه أن تكون الزوجة بالغة عاقلة 
الموانع  جميع  مــن  خالية  راشـــدة 
مثل أن تكون متزوجة أو معتدة من 
الطالق أو وفاة زوجها أو من محارمه 

بالمصاهرة أو الرضاعة.
كالدائم،  المنقطع  الزواج  أن  إلى  باإلضافة 
ــزوج مــؤبــًدا  ــ ال بــهــا تــحــرم عــلــى  فـــإن المتمتع 
وابنتها ربيبته، وال يجمع بين األختين متعة. كما 
أن الولد من الزوجة المنقطعة كالولد من الدائمة 
ــفــاق وســائــر الحقوق  ــتــوارث واإلن فــي وجـــوب ال

المادية واألدبية.
وفاة  بعد  تعتّد  بها  المتمتع  أن  معروف  هو  وكما 
الزوج عدة كاملة، ويشترط أن تمضي على األقل 

ستة أشهر؛ ألن هذه المدة أقل مدة للحمل حسب 
إثبات  خالله  من  ويستطاع  ا،  طبيًّ مثبت  هو  ما 

النسب. 
أن  المدعية  مذكرة  من  ــواردة  ال المعلومات  وتقر 
بحالته  الـــزواج  وثقية  في  يقر  لم  عليه  المدعى 
االجتماعية، ناهيك عن عدم وجود أي مستندات 
يكون  فإنه  عليه،  المدعى  أقـــوال  تثبت  رسمية 

زواًجا غير تام.
قبل  الزوجة  المدعية وهي  أن  التقارير  وأظهرت 
أو  قبل  من  الــزواج  لها  يسبق  ولــم  بكر،  ارتباطها 

الدخول في عالقة غير شرعية.
الزوجة  أن  الدعوى  أوراق  من  تقدم  فيما  وتبّين 
حملت بالطفلة أثناء زواجهما، وأنها رزقت بها بعد 
مضي أقل من مدة الحمل حسب المثبت بشهادة 
أحد  يــّدِع  لم  المولود، حيث  التبليغ عن  استمارة 
المدعية والمدعى عليه،  نسب هذه الطفلة سوى 

وليس لها نسب ثابت غيرهما.
الفقه  فــي  الشخصية  ــوال  ــ األحـ لــقــانــون  ووفـــًقـــا 
ــزواج  الـ فــي  الــنــســب  يثبت  أنـــه   )179( الــجــعــفــري 
الصحيح بطريق من أحد الطرق التالية: الفراش، 
جميع  إثبات  تم  وقــد  الشهادة،  الشهرة،  ــرار،  اإلقـ

هذه الطرق.
وكما جاء في المادة )171( أنه يلحق أوالد المرأة 
النسب  وبــيــنــه  بينهم  ويــثــبــت  الــشــرعــي  بــزوجــهــا 

الشرعي إذا تحقق بينهما الفراش الشرعي.

وقد أقر المدعى عليه أمام المحكمة أنه تزوجها 
ما  المدعية،  أقــرتــه  الــذي  بالنحو  منقطًعا  زواًجـــا 
يثبت أنه المتسبب في حملها باإلقرار والتصادق، 

وثبوت نسب الطفلة.
إن  العظيم حبيل  المحامي عبد  ومن جهته، قال 
الثابت الراجح في الفقه عند حصول هذه المسألة 
ــزواج بــاإلقــرار كما لــو ادعــى  ــ هــو جـــواز إثــبــات ال
صحيح،  والعكس  زوجــتــه  أنها  امـــرأة  على  رجــل 
فإن الزوجية تثبت بهذا اإلقرار وتصديق الطرف 

اآلخر له.
ولفت أن اإلقرار هو أقوى طريقة إثبات كما تنص 
المادة 1400 من كتاب قانون األحوال الشخصية 
في الفقه الجعفري أنه يجب على من تزوج بالعقد 

المنقطع اإلقرار بولد المتعة.
ا  وبّين أن المستقر فقًها أن لعقد الزواج ركًنا أساسيًّ
وهو اإليجاب والقبول بين طرفين عاقلين، على 
بينهما،  فصل  دون  واحــد  مجلس  فــي  يكون  أن 
أنه  الــزوج، كما  الزوجة غير محرمة على  وتكون 
يجب أن يكون الزوجان عاقلين وبالغين وحّرين.

والية  ذا  يكون  أن  العاقد  على  يشترط  وأضــاف 
الكفاءة  تتوجب  حيث  الــزواج،  عقد  إنشاء  على 
بينه  الزوج من عيوب تحول  المهر وخلو  وكمال 
يعتبر  ذلــك  ثبت  فــإذا  الــزوجــيــة،  المعاشرة  وبين 

حينها العقد صحيًحا بما ينص عليه الشرع.

المحامي علي يحيى
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احتجاز الصيادين البحرينيين انتهاك لمبادئ األخوة الخليجية وحسن الجوار
استكماال لمسيرة االستهداف الممنهج من السلطات القطرية للبحارة في أرزاقهم... الدوسري:

استنكر نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
بمجلس النواب النائب عيسى الدوسري “قيام دوريات أمن السواحل 
والحــدود بدولــة قطــر بالقبــض علــى اثنيــن مــن البحــارة البحرينييــن 
وأربعة آســيويين، واحتجــاز القاربين اللذين كانا على متنهما، بدعوى 

الدخول للمياه اإلقليمية”.

وأكـــد الدوســـري “‘أن ما حدث هو 
االســـتهداف  لمســـيرة  اســـتكمال 
الممنهـــج للصياديـــن البحرينييـــن 
انتهـــاكا  ويشـــكل  أرزاقهـــم،  فـــي 
لمبادئ األخوة الخليجية وُحســـن 
الجـــوار، الـــذي التزمت بـــه مملكة 
البحريـــن على الدوام، حرصا على 
اللحمـــة الخليجية والبيت الواحد 
الخليجـــي الواحـــد، وهـــي ُلـــب ما 
تســـعى لـــه كل دول الخليـــج مـــن 
حـــرص علـــى تعزيـــز تلـــك اللحمة 

الخليجيـــة والحفـــاظ علـــى البيت 
“أن  مبينـــا  متوحـــدا”،  الخليجـــي 
تلـــك الســـلوكيات تعكـــس التعنت 
الذي وصلت له السلطات القطرية 
عبر إصرارها المســـتمر باستهداف 
البحرينيين  البحـــارة والصياديـــن 
فـــي أرزاقهـــم مـــن خـــاب القبض 
قواربهـــم  واحتجـــاز  عليهـــم 

ومعداتهم”.
وشـــدد الدوسري على “ضرورة أن 
تلتزم السلطات القطرية باألعراف 

المتوارثـــة  التاريخيـــة  والروابـــط 
بشـــأن  واألجـــداد  اآلبـــاء  عـــن 
العربـــي  الخليـــج  ألبنـــاء  الســـماح 
الواحـــد بصيـــد اللؤلـــؤ واألســـماك 
ألكثـــر من مئتي عـــام، با قيود أو 
تهديدات، كما يمثل خرًقا واضًحا 

الخليجيـــة  المواطنـــة  لحقـــوق 
األساســـي  النظـــام  أكدهـــا  التـــي 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة، واالتفاقيـــات الخليجيـــة 
ذات الصلة، بشـــأن تعزيز مســـيرة 
مجلس التعاون، والمحافظة على 
وحدته وتماســـكه، وهـــو ما ال يتم 
االلتـــزام بـــه األمر الـــذي ال يعكس 
حســـن النوايـــا وال يحافـــظ علـــى 

البيت الخليجي”.
وثمن الدوســـري “الجهود الوطنية 
وزارة  تبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
وزارة  مـــع  بالتنســـيق  الداخليـــة 
اإلجـــراءات  لعمـــل  الخارجيـــة 
أجـــل  مـــن  الازمـــة؛  القانونيـــة 
الحفـــاظ علـــى حقـــوق الصياديـــن 

والبحارة البحرينيين”.

النائب عيسى الدوسري 

مــا حظـــوظ النـــواب لــو أعــــادوا ترشـيــــح أنفســــهــم؟
أثـــارت األخبـــار المتواتـــرة عـــن نية عدد 
كبير من نـــواب المجلـــس الحالي بإعادة 
ترشحهم مجددا في االنتخابات النيابية 
المزمـــع تنظيمهـــا فـــي الربـــع األخيـــر من 
السنة، الكثير من التســـاؤالت والدهشة، 

والتعجب.
وعبرت أعداد واسعة من المواطنين عن 
رغبتهم بمعرفة المعايير والمسببات التي 
ســـتدفع نـــواب 2018 إلعـــادة ترشـــحهم 
مـــرة أخـــرى، فـــي ظـــل شـــح اإلنجـــازات 

والمكتسبات.
وفـــي ظـــل عـــدم االرتقـــاء الى مســـتوى 
تطلعـــات النـــاس، بـــأي ملف يذكـــر، لفتوا 
إلى أن البعض من النواب تفرغ لمخاطبة 
“السوشـــال  حســـابات  عبـــر  الجماهيـــر 
ميديا” وترك مهامه الرئيســـة لغيره، وأن 

منهم من أخذ وظيفة الصحافي ببيانات 
ال أول لها، وال آخر.

وعـــاوة علـــى التحديـــات الجمـــة التـــي 
واجهـــت المجلـــس الحالـــي، و “فرملـــت” 
رأســـها  علـــى  مشـــروعاته،  مـــن  الكثيـــر 
وجائحـــة  االقتصاديـــة  التحديـــات 
كورونـــا، إال أن بعـــض الناخبين يحملون 
النـــواب ضعـــف األداء، واالزوداجية في 

المواقف.
فلقد لوحـــظ أن ما يصـــرح البعض منهم 
بمنصات التواصل االجتماعي والصحف، 
يختلـــف جملـــة وتفصيـــاً عـــن مواقفهم 
أثناء التصويت في الجلســـات العامة أو 
ما يســـمى بـ “السرية”، وأيضا أثناء تمرير 
المشـــروعات، خصوصا التي تهم الناس، 
وهو أمـــر أوجد الصدمـــة واإلحباط لدى 

الناخبين.

كما شـــكا ناخبون من تواضع حال بعض 
مكاتـــب النـــواب الخدمية، وعـــدم وجود 
مجالس مســـتمرة ونشـــطة فـــي الدائرة، 
وصعوبـــة الوصـــول لهـــم، حتـــى باتصال 
الموظفيـــن  بعـــض  وجفـــاف  هاتفـــي، 
المنتدبين مـــع المراجعين، وعدم قبولهم 
طلباتهـــم إذا مـــا كانوا من خـــارج الدائرة 

االنتخابية، وعدد وال حرج.
وقالت زينب عبدهللا “وال سويتو لنا شي 

غر حجي على الفاضي”.
وعلقت فاطمة الحسيني “ما عرف شسم 

النائب مال منطقتنا وال وينه أصا”.
وقال بو شـــجن “في نواب من أسبوعين 
فـــي  موجوديـــن  نـــواب  أنهـــم  درينـــا 

المجلس”.
وقـــال عبـــدهللا الخان “ما نبـــي وال واحد 

فيهم”.

“خدمات النواب” تتجاهل مرئيات الصحفيين بقانونهم
مؤسسة الحقوق تسجل مالحظات.. والصحف الوطنية تتحفظ على الغلو بالغرامات

بعـــد طـــول انتظـــار، ولـــج قانـــون 
الصحافـــة الجديـــد جـــدول أعمال 

جلسات مجلس النواب.
ومـــن المزمع أن يناقـــش المجلس 
الثاثـــاء  جلســـته  فـــي  القانـــون 
المقبـــل، فـــي وقـــت أهملـــت فيـــه 
اللجنـــة مرئيات الجهات المختصة 
المتعلقـــة ببعض المـــواد التي نص 
عليهـــا مشـــروع القانـــون الجديـــد، 
إضافـــة للتعديـــات المطلوبـــة في 

القانون النافذ.
وتســـلمت اللجنة مرئيـــات كل من 
وزارة شـــؤون اإلعام، والمؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان، وجمعية 
البحرينية، ومؤسســـة  الصحفيين 
األيـــام للنشـــر، وصحيفـــة “الباد”، 
حيث ركزت المرئيـــات على تأييد 
إلغاء عقوبة الحبس للصحافي، إال 
أنها عبرت عن عدم موافقتها على 
المنصـــوص  الغرامـــات  مضاعفـــة 
بقانـــون،  بالمشـــروع  عليهـــا 
الجنائيـــة  المحاكـــم  واختصـــاص 
المتعلقـــة  القضايـــا  فـــي  بالنظـــر 

بالنشر.
وقالـــت جمعيـــة الصحفييـــن فـــي 
مرئياتها على القانون إن الغرامات 
مشـــروع  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
القانـــون مرتفعة جـــدا، وهي فوق 
طاقـــة الصحـــف والصحافيين في 

حال تطبيقها. 
وأشـــارت إلـــى أنـــه ُيستحســـن أن 
هـــي  المدنيـــة  المحاكـــم  تكـــون 
القضايـــا  فـــي  بالنظـــر  المختصـــة 
المحاكـــم  ال  بالنشـــر  المتعلقـــة 

الجنائية. 
تتحمـــل  أن  ضـــرورة  وأكـــدت 
العقوبـــات  كمؤسســـات  الصحـــف 
التـــي تقـــع عليهـــا، وليـــس رئيـــس 
المســـؤول  المحـــرر  أو  التحريـــر 

شخصيا.
ودعـــت إلـــى اســـتبدال كلمـــات أو 
مصطلحـــات جرائـــم النشـــر أينمـــا 

وجـــدت فـــي القانـــون بكلمـــات أو 
مصطلحات قضايا النشر.

وأشـــارت إلى أن األحـــكام المقررة 
بتعطيـــل الصحـــف تتضمـــن مـــدد 
طويلـــة ســـتؤثر على مصـــدر رزق 

العاملين فيها.
مـــن جهتهـــا، بينـــت وزارة شـــؤون 
اإلعـــام فـــي ردهـــا علـــى مرئيات 
البحرينيـــة  الصحفييـــن  جمعيـــة 
أن مشـــروع القانـــون ألغـــى جميـــع 
جميـــع  مـــن  الحبـــس  عقوبـــات 
النصـــوص العقابيـــة الـــواردة فـــي 
قانون تنظيـــم الصحافة والطباعة 
والنشـــر واكتفـــى بتقريـــر عقوبـــة 
الغرامة الجنائية، انطاقا من مبدأ 
المقـــررة  العقوبـــة  بيـــن  التناســـب 
والجـــرم المرتكـــب، والذي يعد من 

المبادئ األساسية الدستورية.

مرئيات البالد

من جانبهـــا، اقترحـــت “الباد” في 
مرئياتهـــا التفصيليـــة التـــي زودت 
بها اللجنة أن يتم استبدال عنوان 
الفصل الســـادس من الباب الثالث 
ليكـــون  بقانـــون  المرســـوم  مـــن 
“الجرائم التي تقع بواســـطة النشر 
في الصحف” بداًل عن “المسؤولية 

الجنائية”.
وقالـــت فيمـــا يتعلـــق بالتصحيـــح 
أنه فـــي بعـــض الحاالت يتم نشـــر 
التصحيـــح ويرفع دعـــوى قضائية 
مما يتطلب تقنيـــن هذا الموضوع 
بعـــدم االلتفات للدعوى حال نشـــر 

التصحيح.
وأشـــارت إلى عدم تأييدها إخطار 
الـــوزارة التخـــاذ ما تراه في شـــأن 
يخـــل  ذلـــك  التصحيـــح ألن  نشـــر 

باستقالية الصحف.
ودعـــت إلـــى إلغـــاء مـــادة رقم 71 
التي تنص على أن “يعاقب بغرامة 
ال تقل عـــن ألف دينار وال تجاوز 5 
آالف دينـــار كل صحيفـــة أو موقع 
إعامـــي إلكتروني نشـــر أو بث أي 
إعـــان أو بيـــان صـــادر مـــن دولـــة 
أو هيئـــة أجنبيـــة تطلـــب الـــوزارة 
عـــدم نشـــره بالتنســـيق مـــع وزارة 

الخارجية”.
وحضت على وضع ضمانة إلخطار 
وحضـــور  الصحفييـــن  جمعيـــة 
مندوب منها والمؤسسة الصحيفة 
وذلـــك ببطان التحقيـــق في حال 

عدم اإلخطار.
واقترحـــت إلغـــاء مـــادة 84 والتي 
للـــوزارة  “يجـــوز  أن  علـــى  تنـــص 

الموقـــع  أو  الصحيفـــة  تنـــذر  أن 
اإلعامـــي االلكترونـــي عنـــد نشـــر 
هـــذا  أحـــكام  يخالـــف  مـــا  بـــث  أو 
القانون أو أحكام قانون العقوبات، 
وعلـــى رئيـــس التحريـــر أو المحرر 
المديـــر  أو  وجـــد  إن  المســـؤول 
المســـؤول عـــن الموقـــع اإلعامـــي 
االلكتروني نشر أو بث نص اإلنذار 
فـــي أول عـــدد يصـــدر بعـــد تبليغه 
بـــه أو أول تحديـــث علـــى الموقـــع 
اإلعامـــي اإللكترونـــي، وال يحول 
ذلك دون توقيع العقوبات المقررة 
في هذا القانون بسبب ما أنذر من 

أجله.
وأكـــدت خفـــض الغرامة إلـــى ألف 
دينـــار فـــي المـــادة 88 التـــي تنص 
على أنه “يجوز لمراســـلي الصحف 
والمؤسســـات  األنبـــاء  ووكاالت 
اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة األجنبيـــة 
ممارسة عملهم في مملكة البحرين 
ترخيـــص  علـــى  الحصـــول  بعـــد 
بذلك من مركـــز االتصال الوطني. 
ويعاقـــب بغرامـــة ال تتجـــاوز ألفي 
دينار كل مـــن خالف أحكام الفقرة 

السابقة”.
من جهتها، رأت المؤسسة الوطنية 
تجـــد  “ال  أنهـــا  اإلنســـان  لحقـــوق 
مبـــّرًرا مقبواًل يجعل من الشـــخص 
المحـــروم مـــن حقوقه السياســـية 
)الحـــق في االنتخاب( محروًما من 
مباشـــرة حقـــه في الـــرأي والتعبير 
مـــن خال تملكه موقًعـــا إلكترونًيا 

أو المساهمة في ملكيته”.
 إلـــى ذلـــك، رأت مؤسســـة األيـــام 
أن يتـــم اعتمـــاد المحاكـــم المدنية 
والقانـــون اإلجرائـــي المدنـــي بداًل 
مـــن قانـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة 
مطالبـــة  الجنائيـــة،  والمحاكـــم 
بإعادة النظر في الجزاءات المالية 
األعلـــى  حّديهـــا  فـــي  والغرامـــات 
مشـــروع  فـــي  الـــواردة  واألدنـــى 

القانون؛ ألنها كبيرة جًدا.

أحد اجتماعات لجنة الخدمات بمجلس النواب

متفوقو األهلية... دعائم وطن
Û  لــم تكــن ليلــة ال ُتنســى وحســب، حيــث كانــت أبعــد مــن ذلــك

بكثيــر. تلــك التظاهــرة التــي نظمتهــا الجامعة األهليــة احتفاًء 
ســيتوجون  وحدهــم  المتميزيــن  بــأن  وعرفاًنــا  بمتفوقيهــا، 
باأللقاب، والمتفوقين وحدهم ســيخوضون مع بادهم أشرف 

معارك الحياة.
Û  كانــت ليلــة الثاثــاء الماضــي، حيث الجمــع الغفيــر، والحضور

الكثيــف، والقامــات األكاديميــة الباهرة تتقدمهــم األمين العام 
لمجلــس التعليــم العالــي نائبــة رئيــس مجلــس األمناء ســعادة 
الدكتورة الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيج آل خليفة راعية 
الحفل والتي شرفتنا بالحضور وبإلقاء كلمة ستظل ماثلة في 
أذهاننــا من حيــث مواكبتها وتفهمها مقتضيــات اللحظة، ومن 
حيــث قدرتهــا على الوفــاء بالوعود، وصون الصــروح، والعمل 
الــدءوب علــى أن تكون بادنــا في مكان أفضــل، وتعليمنا في 
وتباركهــا  المتفوقــون،  ويزينهــا  اإلبداعــات،  تطرزهــا  منطقــة 

العناية اإللهية.
Û  لقــد شــاركتنا النخــب حفلنا الســاهر البهيج لتضيــف إلينا قيمة

خالصة من قيم المجتمع البحريني الواحد، المتآخي، المتحاب، 
المتصالــح مــع نفســه، ومــع مشــاريعه الوطنيــة الخاقــة، وهل 
د ألجله الصروح، لكي نبني  هناك أســمى من التعليم لكي ُنشــيِّ
مــن خالــه علــى مــا فات، ولكــي نضــع بادنا وســط منظومتها 

الخليجية المباركة، كمركز أيقوني لإلشعاع والتنوير؟
Û  هــذا مــا درجنــا عليــه منــذ نعومــة أظافرنــا، أن صنــوان بادنــا

هــو العلــم، وأن تاجهــا العالــي هــو تميزهــا واســتباقياتها بيــن 
شــقيقاتها في المنظومة، هذا ما لمســته خال اآلونة األخيرة، 
وهــو ما كنــت أؤمن به دائًما بأن قادتنا وحكمائنا قادرون على 
بسط دعائم النهضة، بل وعلى تتويج هذه الدعائم بإجراءات 
بالمجتمــع،  النهــوض  تســتطيع  عماقــة  ومشــاريع  وبرامــج 
واالرتقــاء بالشــعب، والوفــاء بمتطلباتــه وحاجاتــه الحياتيــة 

المتزايدة.
Û  لقد جاء حفل متفوقي “األهلية” هذه السنة ليقدم إلى الوطن

فريًقــا متميــًزا جديًدا من القادرين، والفاهمين، والمســتوعبين 
لحدود العلوم الحديثة، والتكنولوجيا الفائقة، والذكاء الفطري 
عندمــا يختلــط طوًعــا بالــذكاء االصطناعــي، لقــد كانــت ليلــة 
شــهد فيهــا الوطــن كتيبــة مبدعين جديــدة مــن خريجينا لكي 
يأخــذوا مواقعهــم المســتحقة خدمــة لبحريننا الغاليــة، ووفاًء 
منهــم بالعهــود والوعــود، وتأكيــًدا مــن جامعتنــا ومنــا بــأن هذا 
اللفيف من المتفوقين شأنه في ذلك شأن من سبقوهم سوف 
يضيفــون جيــًا جديًدا مبدًعــا في وظائفهم التي ســيحصلون 
عليهــا، وفــي مواقعهــم التي قد تكــون بمثابة بشــرة الخير لهم 

ولبادهم.
Û  لقــد تــم تخريج المئات من متفوقــي جامعتنا “األهلية”، ونحن

نعلــم كــم أبلــى هــؤالء باًء أكثــر من حســن بعد أن ذهبــوا إلى 
ســوق العمل متســلحين بالعلم واإليمان بالتفوق والتميز الذي 
اكتســبوه طوال ســنوات تلقــي أرقى العلــوم والفنون واآلداب 
من جامعتهم الفتية، ونحن نعلم تماًما كم هو فخرنا واعتزازنا 
بهم، وكم هو مقدار عطاءاتهم لعملهم ووطنهم، وكم هو األمل 
لكبير في هذا اللفيف المتفوق الجديد الذي يبشر بعطاء ليس 
لــه حــدود، وتفــوق مماثــل في أســواق العمــل مثلما هــو الحال 

خال سنوات الدراسة.
Û  ”إن ذلــك التجلــي الــذي حظيــت به تظاهــرة متفوقــي “األهلية

في ليلة من ليالي شــهر رمضان المبارك، لهو تأكيد جديد على 
أن التعليــم العالــي ســيظل بمثابــة الطريــق الذهبــي المفــروش 
باالجتهاد والكد والعرق؛ من أجل أن يكون لبادنا مكاًنا تحت 
شــمس التنويــر الســاطعة، وأن يصبــح لنا دوًرا تشــاركًيا مؤثًرا 
فــي منظومــة العلــوم المعرفيــة المعاصــرة، بــل أن يكــون لدينا 
موقًفا وعمًا دءوًبا نساعد من خاله على إيجاد حلول ناجعة 
وهجمــات  الخياليــة،  الكــون  ومفاجــآت  اإلنســانية،  لمشــاكل 

الطبيعة الغادرة.
Û  لقد سهرنا مع أبنائنا وبناتنا المتفوقين والمتفوقات في ليلتهم

المباركة حتى اتضح لنا جلًيا ذلك الخيط الفاصل بين النجاح 
والتفــوق، بيــن نهايــة مرحلــة وبدايــة أخــرى، ثــم بيــن تاريــخ 
ســابق التجهيز ومكتوب بأحرف من نور، وتاريخ آخر يســتعد 
متفوقونــا ألن يكتبــوه بأحــرف مــن ذهــب .. وكل عــام وبادنا 

الغالية بألف خير.

د. عبد اهلل الحواج
سيدعلي المحافظة

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية
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قال وزير اإلســـكان باســـم الحمر 
إن الفكـــرة التخطيطيـــة لتوفيـــر 
الخدمـــات التجاريـــة فـــي مدينة 
شـــرق الحـــد تعتمـــد علـــى نظـــام 
تعدد االســـتخدامات فـــي المكان 
الواحد، والذي يعتبر من األسس 
زيـــادة  فـــي  إيجابيـــا  المؤثـــرة 
جـــودة الحيـــاة، وكذلـــك تحقيـــق 

لمســـاحة  األمثـــل  االســـتخدام 
األرض المتوفرة.

توصيـــة  علـــى  رده  فـــي  وأشـــار 
لمجلس بلدي المحرق بتخصيص 
مواقـــع إلنشـــاء محـــات تجارية 
االســـتهاكية والخدمات  للمـــواد 
بمدينـــة شـــرق الحد، إلـــى أنه تم 
توفيـــر الخدمـــات التجاريـــة في 
مدينـــة شـــرق الحـــد مـــن خـــال 
فـــي  األرضـــي  الـــدور  اســـتغال 

 )23 )عـــدد  الســـكنية  العمـــارات 
عمـــارة بمســـاحة إجماليـــة 6912 

مترًا مربعًا.
وأضاف أن الـــوزارة قامت كذلك 
بتخصيـــص 10 % مـــن مســـاحة 
المناطـــق الخضـــراء والتـــي توفر 
9477 متـــرًا مربعـــًا، إلـــى جانـــب 
األراضـــي  مســـاحة  مـــن   %  10
المخصصـــة للمســـاجد والجوامع 
والتـــي توفـــر 1777 متـــرًا مربعـــًا 

للخدمات التجارية.
ولفـــت إلـــى أنـــه باإلضافـــة إلـــى 
ذلك هنالـــك المواقـــع المخصصة 
للمحـــات التجارية شـــمال غرب 
المدينـــة، والواقعـــة ضمن منطقة 
لمرفـــأ  المجـــاورة  الخدمـــات 
هيئـــة  تقـــوم  حيـــث  الصياديـــن، 
العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط 
بأعمال التخطيط والمتابعة لهذه 

المنطقة.

استغـالل 23 عمارة بشـرق الحــد للخدمـات التجاريــة
اعتماد نظام تعدد االستخدامات في المكان الواحد...اإلسكان:

إسكان شرق الحد

سيدعلي المحافظة

علمت “الباد” بأن وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني قد شـــرعت 
مؤخرًا في تطوير الطرق في مجمعات 221 
و 222 بالمحرق، وذلك اســـتجابة لمتطلبات 

أهالي الدائرة الثانية.
وتشـــمل عمليـــات التطوير تبليـــط األرصفة، 
بمـــا  وتهيئتهـــا،  الشـــوارع،  رصـــف  وإعـــادة 
يتناســـب مـــع متطلبـــات التطويـــر الحديثة، 
والتـــي تخدم اآلالف المواطنين والمقيمين، 
والـــزوار  المـــدارس  طلبـــة  إلـــى  باإلضافـــة 

والمراجعين للمركز الصحي.
وكان الوزيـــر عصـــام خلـــف قـــد زار المنطقة 
قبل عـــام بمعيـــة النائـــب إبراهيـــم النفيعي، 
حيـــث أكد لـــه األخير بأهميـــة تطوير الطرق 
المذكـــورة؛ نظـــرًا لحالتهـــا، وألهميتهـــا فـــي 
خدمة المنطقة والمدارس والمركز الصحي.

وعبـــر النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي عن خالص 
شـــكره لولـــي العهـــد رئيـــس الوزراءصاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

بمتطلبـــات  ســـموه  اهتمـــام  علـــى  خليفـــة 
نظـــره  وهـــي  واحتياجاتهـــم،  المواطنيـــن، 
كريمـــة اســـتمرت بتحقيـــق قصـــص النجاح 

بالرغـــم مـــن ظـــروف الجائحـــة والصعوبات 
التي أوجدتها.

كمـــا ثمـــن النفيعـــي موقـــف الوزيـــر عصـــام 

خلف ونزولـــه الميداني وتواصله المســـتمر، 
وسؤاله، وإيفاءه بعهوده، مؤكدًا بأن الجميع 

يعمل لصالح البحرين وشعب البحرين.

“^” تنشر الخرائط الخاصة بالمشروع

بــدء تطـويــر شــوارع مجمعــات 221 و222 بالمحـــرق

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل محافظ الشـــمالية علي العصفور 
عـــددا مـــن األهالـــي والوجهـــاء واألعيـــان 
في المجلـــس الرمضاني الثاني للمحافظة 
الشـــمالية، حيـــث هنـــأ المحافـــظ الحضور 
بمناســـبة حلول النصف من رمضان، داعيا 
هللا سبحانه وتعالى أن يعينهم في قضاء 
مـــا بقـــى مـــن أيـــام شـــهر رمضـــان الكريم، 
حيث أبدى الحضور سعادتهم بعودة مثل 
هذه اللقاءات والمجالس الرمضانية التي 
تعكـــس قوة النســـيج للمجتمـــع البحريني 
وتحابهـــم، وتطلعهم لـــزوال كلي للجائحة 

وعودة الحياة إلى سابق عهدها.
وأشـــاد المحافـــظ فـــي المجلـــس بحـــرص 

اإلجـــراءات  بتطبيـــق  ووعيهـــم  الجميـــع 
مكافحـــة  فـــي  الطبيـــة  واالحتـــرازات 
وبـــاء كورونـــا التـــي اقرها الفريـــق الطبي 
البحريني، في الوقت نفسه أشاد الحضور 

أقامتهـــا  التـــي  والفعاليـــات  بالبرامـــج 
المحافظة خال الفترة الماضية خصوصا 
فيمـــا يتعلق ببرنامج اعتمـــاد عالي مدينة 
صحيـــة الـــذي اســـتطاعت المحافظـــة من 

خالـــه تنفيـــذ برامج متعددة تســـاهم في 
رفع الوعي الصحي والبيئي لدي المواطن 
وتحقق أهم اشتراطات ومعايير االعتماد 

التي اقرتها منظمة الصحة العالمية.

كما أشاد الحضور ببرنامج بيوت اإلنساني 
والتكافلـــي الـــذي تنفذه المحافظة لألســـر 
المتعففة وذوي الدخل المحدود بالتعاون 
مع القطاع الخاص حيث قامت المحافظة 

مـــن خال البرنامج بترميم وإعادة تأهيل 
عدد مـــن الوحدات شـــملت معظم مناطق 
المحافظـــة، وأكـــد أنه يجري العمـــل حاليا 
علـــى تنفيذ وحدات إســـكانية أخرى بأمل 
االنتهـــاء منهـــا قبـــل حلـــول عيـــد الفطـــر 

المبارك.
وفـــي المجلـــس قدمـــت ســـهير المهنـــدي 
التوعـــوي  )الـــدور  كتابهـــا  مـــن  نســـخة 
والتنمـــوي لإلعـــام فـــي مكافحة الفســـاد( 
للمحافـــظ، كما قام فريق جوالـــة المالكية 
بإهدائـــه درعـــا تكريميا للدور الـــذي تقوم 
بـــه المحافظة في دعم أنشـــطة وفعاليات 

الجوالة.

محافظ الشمالية: المجالس الرمضانية تعكس متانة النسيج للمجتمع وقوة ترابطه

تنفيــذ وحـدات إسكانيـة أخـرى بـ “بيـوت اإلنسـاني”

إبراهيم النهام

المنامة - أمانة العاصمة

ضمن إطار الجهـــود الرامية للحفاظ على 
الســـامة اإلنشـــائية للمبانـــي الواقعة في 
العاصمـــة، قامـــت أمانـــة العاصمـــة بهـــدم 
4 عقـــارات مـــن البيـــوت المهجـــورة ذات 
الحالـــة االنشـــائية الحرجـــة فـــي منطقـــة 
مجمـــوع  بلـــغ  إذ   ،)438( مجمـــع  كربابـــاد 
مســـاحة ما تم هدمه 460 مترا مربعا، من 
خـــال الحملـــة المعدة مـــن قســـم الرقابة 
والتفتيش لمتابعة المباني اآليلة للسقوط 
فـــي المناطـــق الســـكنية والتجاريـــة فـــي 

العاصمة.
وأكد المدير العـــام ألمانة العاصمة محمد 
الســـهلي أن أمانة العاصمة قد هدمت منذ 
مطلـــع العـــام 2022 ســـبعة عقـــارات آيلـــة 
للســـقوط بالتعـــاون مـــع ماكهـــا وتنفيـــًذا 
ألحكاٍم قضائية صدرت في شـــأنها، مبيًنا 
أن األمانـــة تحـــرص علـــى ســـرعة تنفيـــذ 
األحكام القضائية لما تشكله هذه المباني 

مـــن مخاطر أمنيـــة تهدد الســـامة العامة 
العقـــار  وشـــاغلي  والمنطقـــة  للمواطنيـــن 

والمباني المجاورة.
وأضـــاف أن األمانـــة مـــا زالـــت ترصد في 
حماتهـــا اليومية مجموعـــة من العقارات 
ذات الحالـــة االنشـــائية الحرجـــة وتقـــوم 
بتنفيـــد عدد مـــن اإلجراءات قبـــل عملية 

الهـــدم تبـــدأ بالتواصـــل مـــع مالـــك العقـــار 
ثـــم وضع عامـــات الهـــدم ومن ثـــم لصق 
اإلخطار على مداخـــل العقار يتبعه فصل 
الخدمـــات عنـــه، ومـــن ثـــم تنفيـــذ عمليـــة 
الهـــدم بالتنســـيق مـــع الجهـــات المختصة 
ممثلـــة فـــي مديرية أمـــن العاصمة وهيئة 
الكهرباء والماء والدفاع المدني وشـــركة 

النظافـــة، مشـــيًرا إلى تقيد بلديـــة المنامة 
بمعايير الصحـــة والســـامة والبيئة أثناء 
اختـــاف  علـــى  الهـــدم  عمليـــات  تنفيـــذ 
اإلجـــراءات  اتبـــاع  خـــال  مـــن  أنواعهـــا، 
المدروســـة والمنهجيـــة التـــي مـــن شـــأنها 
الحـــد من اآلثـــار الناتجة عن ذلك، ســـواء 
على أفراد المجتمع أو على البيئة أو على 

الممتلكات العامة.
ودعـــا المديـــر العام ألمانـــة العاصمة ماك 
العقـــارات اآليلـــة للســـقوط التـــي تتلقـــى 
إشـــعارات بكونها آيلة للســـقوط أو أجزاء 
منها إلى المبادرة بســـرعة هدم أو اصاح 
تلك األجـــزاء الخطرة فوًرا وذلـــك تفادًيا 
لتســـاقطها وما يترتب عليها من مســـائلة 

قانونيـــة، ودعـــا المـــاك الذيـــن يـــرون أن 
الحالـــة االنشـــائية لعقارهـــم حرجـــة إلـــى 
ضرورة مراجعة قســـم الرقابة والتفتيش 
علـــى بدالـــة أمانة العاصمـــة 1793000 او 
تقديـــم الشـــكاوى عبـــر برنامـــج )تواصل( 
للتنسيق مع المختصين لما قد تمثله هذه 

المباني من خطر على القاطنين والمارة.

ضمن حملة “الرقابة” لمتابعة المباني اآليلة للسقوط

أمانة العاصمـة تهـدم 4 عقـارات في منطقـة كربابـاد

محمد السهلي



تأهيل مسؤولين قادرين على دفع عجلة التنمية المستدامة
وكيل “البلديات” يلتقي 94 خريجاً من البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية

أكــد وكيــل الــوزارة لشــؤون البلديات في وزارة األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي الشــيخ محمــد بن أحمد آل خليفة أن تطويــر منظومة العمل الحكومي والدفع 
بعجلــة التنميــة واالزدهــار بمملكــة البحريــن يأتــي مــن خالل التعزيــز واالرتقاء بمســتوى 
القــدرات والمهــارات لقيــادات القطــاع الحكومــي، مشــيرًا إلــى أن خلــق ثقافــة التغييــر 
واإلبداع لالرتقاء بمســتوى األداء في القطاع العام من شــأنه أن يســهم بصورة مباشرة 

في رفع مستوى اإلنتاج والعمل.

جـــاء ذلك خالل لقاء وكيل الوزارة لشـــؤون 
البلديـــات مـــع 94 موظفـــا بمناســـبة إنهائهم 
القيـــادات  لتطويـــر  الوطنـــي  البرنامـــج 
مختلـــف  فـــي   2021 لعـــام  الحكوميـــة 
المســـتويات )تأســـيس، بناء، تكوين، كوادر، 
قيادات( بحضور الوكيل المساعد للخدمـات 
حميـــــدان  شوقيـــــة  المشتركـــــة  البلديــــة 
والمعلومـــات  للمـــوارد  المســـاعد  والوكيـــل 
الســـيد محمـــد عادل بوحســـان ومديـــر عام 
أمانـــة العاصمـــة محمـــد الســـهلي وعـــدد من 

مسؤولي الوزارة. 
وأشـــار الشـــيخ محمـــد إلى توجيهـــات وزير 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
العمرانـــي عصـــام خلـــف بالعمل علـــى تهيئة 

كل الظـــروف المناســـبة للموظفين؛ من أجل 
صقـــل وتطويـــر مهاراتهـــم وإمكانياتهم في 

مجال العمل الحكومي.
وأضـــاف وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون البلديـــات 
المتطلبـــات  مـــن  الوطنـــي  البرنامـــج  “يعـــد 
ذات األولويـــة اإلســـتراتيجية فـــي برنامـــج 
عمـــل الحكومة لرؤية البحريـــن االقتصادية 
2030، حيـــث تســـهم كل هـــذه البرامـــج في 
تأهيـــل مســـؤولين قادرين علـــى دفع عجلة 
التنمية المســـتدامة في مملكة البحرين عن 
طريق القيام بدورهـــم القيادي في المنظمة 
الحكومية بكل كفاءة وأهمية تطبيق ما تم 
اكتســـابه من هـــذا البرنامج فـــي بيئة العمل 

ونقل الخبرات وتبادل المعلومات”.

وأشـــاد الوكيـــل بالكفـــاءات الموجـــودة فـــي 
الـــوزارة متطلعًا إلى اســـتفادتها مـــن برامج 
وقدراتهـــا  مهاراتهـــا  صقـــل  فـــي  التدريـــب 

هـــذه  فـــي  االســـتمرار  مؤكـــدًا  الوظيفيـــة، 
بمســـتوى  االرتقـــاء  إلـــى  الهادفـــة  البرامـــج 

الموظفين.

كمـــا أثنـــى على الجهـــود الكبيرة التـــي بذلها 
البرامـــج  هـــذه  تخطـــي  فـــي  الموظفـــون 

التدريبية المتطورة.

المنامة - شؤون البلديات

لقاء الخريجين

قال وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف 
الرمضانـــي  المجلـــس  زيارتـــه  لـــدى 
للنائب ممـــدوح الصالـــح إن الوزارة 
عكفـــت على خطـــة شـــاملة لتطوير 
البنيـــة التحتيـــة في الدائـــرة الثالثة 
بمحافظـــة العاصمة، مشـــيرًا إلى أن 
لدى الوزارة عددا من المشاريع التي 
سيتم البدء فيها خالل العام الجاري 
اإلجـــراءات  اســـتكمال  بعـــد   ،2022
السابقة للتنفيذ والموافقة المطلوبة 
للبـــدء بكلفـــة تقديريـــة تبلـــغ مليون 

و49 ألف دينار.
ولفت خلف في حديثه المفتوح مع 
حضور مجلـــس الصالـــح الرمضاني 
الخاصـــة  المشـــاريع  قيمـــة  أن  إلـــى 
بقطاع الطرق في الدائرة بلغت نحو 
3.63 مليون دينار، وأن نسبة تغطية 
شـــبكة الصـــرف الصحـــي وتوصيـــل 
هذه المناطـــق ضمن الدائرة المعنية 

بلغت نحو 81.04 %.
وذكر فيما يتعلق باألجزاء المتبقية 
 18.96 نحـــو  نســـبتها  تبلـــغ  والتـــي 
تطويـــر  بصـــدد  الـــوزارة  أن   %
وتوصيـــل أجـــزاء مـــن المناطق غير 
الدائـــرة  مجمعـــات  فـــي  الموصلـــة 
الثالثـــة بمحافظـــة العاصمـــة ضمـــن 

المشـــاريع المستقبلية، والتي يعتمد 
تنفيذهـــا علـــى الموازنـــات المقدمـــة 
القادمـــة  الميزانيـــة  دورات  خـــالل 

واألولويات في التنفيذ.
وقـــال إن الدائـــرة مـــن المؤمـــل أن 
تشـــهد تنفيذ مجموعة من مشـــاريع 
الطـــرق خـــالل العـــام الجـــاري بعـــد 

الســـابقة  اإلجـــراءات  اســـتكمال 
المطلوبـــة  والموافقـــات  للتنفيـــذ 
للبـــدء، منها صيانة عـــدد من الطرق 
بمجمعـــي 430 و432 فـــي كربابـــاد، 
والذيـــن ســـيتم تنفيذهما عن طريق 
العقـــود الزمنيـــة خالل الربـــع الثاني 
من العام الجاري، بعد الحصول على 

موافقـــة جميـــع الجهـــات الخدميـــة 
ذات العالقة.

وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تعمل كذلك 
على مشـــروع إنشاء شـــبكة الصرف 
فـــي   )424( مجمـــع  فـــي  الصحـــي 
جدحفـــص، والـــذي مـــن المؤمـــل أن 
يوفر شبكة الصرف الصحي لخدمة 

140 عقارا بكلفة تقديرية تبلغ 700 
ألف دينار، حيث تم طرح المشـــروع 
في مناقصة عامة في يناير الماضي 
وفتـــح العطاءات فـــي مارس، وهي 
ومـــن  التقييـــم،  مرحلـــة  فـــي  اآلن 
المتوقع البدء بتنفيذ المشـــروع في 
الربع الثاني من العام الجاري 2022.

وتحدث خلف عن مشروع تصريف 
األمطـــار فـــي منطقة القلعـــة بمجمع 
438 وذلـــك مـــن خالل تمديـــد 415 
متـــرًا مـــن خطـــوط تصريـــف ميـــاه 
األمطـــار وإنشـــاء 13 غرفة تفتيش، 
وثائـــق  إعـــداد  حاليـــًا  يتـــم  حيـــث 
مناقصـــة المشـــروع المتوقع أن يتم 
البـــدء بتنفيـــذه فـــي الربـــع الثالـــث 
وذلـــك   ،2022 الجـــاري  العـــام  مـــن 
بعـــد االنتهاء مـــن كافـــة اإلجراءات 

الرسمية وترسية المناقصة.

1.49 مليون دينار لمشاريع “األشغال” بثالثة العاصمة في 2022
الوزير عصام خلف يزور مجلس النائب ممدوح الصالح الرمضاني:

خطة شاملة لتطوير البنية 
التحتية بالدائرة

تغطية 81 % من الدائرة 
بالصرف الصحي

3.63 مليون دينار لمشاريع 
قطاع الطرق 

جانب من حضور مجلس الصالح الرمضاني عصام خلف وممدوح الصالح
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“األشغال” تدشن خدمة طلب الموافقة على تصاميم الخلطات األسفلتية
الموافقة  طلب  وهــي  جديدة  إلكترونية  خدمة  األشــغــال  شــؤون  دشنت 
ــــى مــجــمــوعــة خــدمــات  عــلــى تــصــامــيــم الــخــلــطــات األســفــلــتــيــة لــتــنــظــم إل
الوطنية  الــبــوابــة  عبر  إليها  الــوصــول  يمكن  والــتــي  اإللكترونية  ــــوزارة  ال
اإللــكــتــرونــي  الــــــوزارة  مــوقــع  أو   bahrain.bh اإللــكــتــرونــيــة   لــلــحــكــومــة 

.www.works.gov.bh.

يأتي ذلك استمرارًا لسلسلة الخدمات 
وزارة  تـــوفـــرهـــا  الـــتـــي  االلــكــتــرونــيــة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الجهات  او  ــأفــراد  ل ســـواء  الــعــمــرانــي 
األعـــمـــال  ــاب  ــحــ أصــ أو  الـــحـــكـــومـــيـــة 
لـــالرتـــقـــاء بــمــســتــوى تــلــك الــخــدمــات 
اختصارًا  المتبعة  اإلجراءات  وتسهيل 

للوقت والجهد.
للخدمات  المساعد  الوكيل  وصرحت 
بأن خدمة طلب  السلمان  الفنية هدى 
ــمــوافــقــة عــلــى تــصــامــيــم الــخــلــطــات  ال

هندسة  إدارة  من  المقدمة  األسفلتية 
الـــمـــواد بـــالـــوزارة تــســتــهــدف شــركــات 
للشركات  تتيح  إنها  حيث  األسفلت، 
على  ــوزارة  ــ ال موافقة  على  الحصول 
استخدامها  قبل  األسفلتية  الخلطات 
ذلك  ويأتي  الحكومية،  المشاريع  في 
عبر برنامج ضمان الجودة الذي تتبعه 
إدارة هندسة المواد للتحقق من جودة 
والتأكد  اإلنشائية  والمواد  البناء  مواد 
للمواصفات  أو تجاوزها  من مطابقتها 
والمعايير الوطنية أو العالمية، وتندرج 

الخدمة ضمن مهام مختبر مواد  هذه 
المعني  الــمــواد  هندسة  بـــإدارة  الطرق 
األسفلتية  الخلطة  تصميم  بــدراســة 
عليها  الـــمـــوافـــقـــة  قــبــل  ــا  ــارهـ ــبـ ــتـ واخـ
لالستخدام في مشاريع الطرق التابعة 

للوزارة.
باإلمكان تقديم طلب  بات  أنه  وبينت 
األسفلتية  الخلطات  على  الــمــوافــقــة 
ــمــوافــقــة على  ال ــادة  ــ إعـ أو  الــجــديــدة 
الـــخـــلـــطـــات الــمــعــتــمــدة إلـــكـــتـــرونـــيـــًا، 

ــالل تــعــبــئــة  ــ ــك مــــن خـ ــ حـــيـــث يـــتـــم ذلـ
وتحميل  الموقع،  على  المعد  النموذج 
ــضــروريــة مــثــل رســالــة  الــمــســتــنــدات ال
ــانـــات تــصــمــيــم الــخــلــطــة  ــيـ ــطــلــب وبـ ال
األسفلتية وبعض المستندات الداعمة 
األخرى ليتم مراجعتها من المهندسين 

ــد الـــتـــحـــقـــق مــن  ــ ــن الـــمـــخـــتـــصـــيـــن، وعــ
شهادة  رفــع  يتم  األسفلتية  الخلطات 
تصميم الخلطة والتقرير المفصل على 
الموقع اإللكتروني مباشرة مما يسهل 
على مقدم الطلب الحصول عليها عبر 

إشعارات تنبيهية تصله.
ــوزارة  الـ حــســابــات  متابعة  وبــاالمــكــان 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  عــلــى شــبــكــات ال
لالطالع   Bahrain_works المختلفة 
عــلــى الــفــيــلــم الــتــوضــيــحــي لــخــطــوات 

استخدام الخدمة اإللكترونية.
تقديم  أن  المساعد  الوكيل  كما ذكرت 
يأتي  إلكترونيًا  الــخــدمــات  هــذه  مثل 
فــي ســيــاق تــوجــهــات حــكــومــة مملكة 
ــات  ــدمـ ــر الـــخـ ــويـ ــطـ ــريـــن فــــي تـ ــحـ ــبـ الـ
أكبر  إلــى  وصولها  وضمان  الحكومية 

قدر من المستفيدين بسهولة ويسر.

ــكــتــرونــيــة  وســـاهـــمـــت الـــخـــدمـــات اإلل
بشكل كبير في تطوير وتعزيز كفاءة 
متكامل  إطــار  في  المقدمة  الخدمات 
في  مباشر  بشكل  يساهم  ومــتــرابــط 
ومراقبة  التشغيلية  النفقات  خفض 
ــذي  ــ والـ الــــجــــودة  وتــحــســيــن  األداء 
سينعكس بصورة مباشرة على تحسين 
التي  والخدمات  التشغيلية  العمليات 

تقدمها الوزارة للمستفيدين. 
من  مّكن  التحول  إن  السلمان  وقالت 
واالستغناء  اليدوية  العمليات  أتمتة 
عــن الــوثــائــق والــمــســتــنــدات الــيــدويــة، 
وتــمــكــن الــمــســتــخــدمــيــن مـــن إنــجــاز 
أســرع  إلــكــتــرونــيــًا بشكل  مــعــامــالتــهــم 
تجنبا للمشقة والعناء، إلى جانب تميز 
هذه الطريقة بالدقة واختصار الوقت 

والجهد وتعزيز األمن اإللكتروني.

المنامة - وزارة األشغال

تتيح للشركات 
الحصول على 

موافقة الوزارة 
قبل االستخدام

هدى السلمان

سيدعلي المحافظة

البدء بمشروع الصرف الصحي بمجمع 
424 بجدحفص الربع الثاني من 2022

تنفيذ مشروع تصريف األمطار بمجمع 
438 بالقلعة الربع الثالث من 2022
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علياء الموسوي

علــى عكــس االعتقــاد الســاري بالمجتمــع بأننا في زمن االنفتــاح والتطور، فال حاجة المتهان البعــض مهنة الخطابات 
في المجتمع، تنشــط حســابات على منصات مواقع التواصل االجتماعي تخالف هذا االعتقاد وتدعي صاحباتها أنهن 

يمتهن حرفة الخطابة، وتوفيق رأسين بالحالل، وفًقا لحديثهن.

هؤالء الخطابات قمن بتوســـعة نطاق 
عملهن باستخدام التكنولوجيا، سواء 
عبـــر منصـــات التواصـــل االجتماعـــي 
للتواصـــل،  “الواتـــس آب”  برنامـــج  أو 
ويعرضن في حسابهن هذه الخدمات 

مقابل عائد مادي. 
مـــا التفاصيـــل وكيـــف تتـــم العمليـــة؟ 
منـــه  انطلقـــت  الـــذي  الســـؤال  هـــذا 
“البـــاد”، وكانـــت البداية عبـــر البحث 
منصـــات  فـــي  البحـــث  بمحـــركات 
العمـــل  وبـــدأ  االجتماعـــي،  التواصـــل 
فـــي “االنســـتغرام” وكان البحث تحت 
عنـــوان “خطابـــات” وظهـــرت النتائـــج 

بقائمة وتم التواصل معهن.
 

الحساب األول

كان تحـــت عنوان “خطابـــة بحرينية” 
ويعرض منشـــورات مختلفـــة لطلبات 
زواج في البحرين أو خارج البحرين، 
الـــزواج  مـــن  نوعيـــن  يعـــرض  حيـــث 
الدائـــم والمؤقت، ويســـتقبل الطلبات 

يوميا.
وتشـــير التفاصيـــل إلـــى أن الموضوع 
يبـــدأ مـــن خـــال وضـــع منشـــور فـــي 
االنســـتقرام على أن يتم دفع 5 دنانير 
كمبدأ أساســـي لملء اســـتمارة الطلب 
البيانـــات  كل  علـــى  تحتـــوي  التـــي 
األساســـية، حيـــث يتـــم التواصل بين 
صاحب الطلب بسرية تامة جًدا دون 
االســـم، بحســـب صاحبـــة  يعـــرف  أن 

الحساب.
وفي حـــال هناك تجـــاوب من الطرف 
اآلخـــر، فإن الخطابة تقـــوم بالتواصل 
وإرســـال الصـــور إلى الطرفيـــن، وفي 
الخطابـــة  مهمـــة  فـــإن  القبـــول  حـــال 
تنتهـــي وتبـــدأ قصـــة الطرفيـــن مًعـــا. 
ولكن ال يكون هنـــاك تعارف وتواصل 
حقيقـــي بيـــن الطرفيـــن إال بدفـــع 50 
دينـــارا من قبـــل الجهتين أي بمجموع 

100 دينار.
قصـــة هـــؤالء انتهـــت، لكنهـــا كخطابة 
تبحـــث عـــن خيـــط جديـــد، وتفاصيل 
بالـــزواج  يرغبـــون  مـــن  إلـــى  أخـــرى 
فـــي  “جاديـــن”،  نســـميهم  مثلمـــا  أو 

منشورات “االنستغرام”.

 الحساب الثاني

كان تحـــت اســـم “خطابـــة ألهل 
تعـــرض  وكذلـــك  البحريـــن” 
منشـــورات بلون واحد مختلفة 

لطلبات الزواج.
فتـــرة  قبـــل  الحســـاب  وعـــرض 
عـــددا  فيـــه  يطلـــب  منشـــورا 
مـــن الفتيـــات الجـــادات للـــزواج، 
مقابـــل وجـــود فـــي مجموعة من 
مـــع  للـــزواج،  الجاديـــن  الشـــباب 
ســـرية المعلومـــات والطلبـــات التـــي 
فـــي  الخاصـــة  الرســـائل  عبـــر  تصلهـــا 

“االنستغرام”.
وتبين التفاصيل أن صاحبة الحساب 
ال تتســـلم أي نوع مـــن الطلبات إال في 
حال دفع المقدم وكما سمته “األتعاب” 
)وهو مصطلح مشهور اجتماعًيا بدفع 
جزيـــة العمـــل باألمـــوال( حتـــى يتـــم 
التعامل بشكل سلس ومثل ما يفضل 
الخاطـــب، واألتعـــاب تختلـــف، إذ ثمة 
“أتعـــاب” للزواج المؤقـــت تختلف عن 
الـــزواج الدائـــم، ولـــم تحـــدد صاحبـــة 
أن  تريـــد  ألنهـــا  “األتعـــاب”  الحســـاب 
تعـــرف جديـــة المتحدث قبـــل تحديد 

األتعاب بحسب رأيها.

حسابات أخرى 

التواصـــل  حســـاب  علـــى  وتنشـــط 
قوائـــم  أب(  )الواتـــس  االجتماعـــي 
عديـــدة تحتـــوي علـــى أســـماء بنـــات 
وبعـــض صفاتهـــن وأرقـــام التواصـــل، 
وهي ترجـــع لبعض الخطابـــات، ولكن 
هنـــا األمر مختلـــف، فهو كمـــا يقولون 

لوجه هللا ومن دون مقابل.
لكن األمر هذا يواجه بسخط كبير لدى 
العوائل والمجتمع كون أن البعض من 
الخطابات يضعن معلومات وينشـــرن 
أســـماء لفتيـــات ال يعرفنهـــن، وتـــروج 
هـــذه القوائم عبر “برودكاســـت” وهي 

تنتشر بين النساء أكثر من الرجال.

حسابات “انستغرامية” تروج للزواج المؤقت والدائم بـ 50 دينارا
خطابات تسّوق فتيات بـ “الواتس أب” ينتظرن “فارس األحالم”

تحت رعاية مصطفى الســـيد األمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  نظمـــت  اإلنســـانية،  لألعمـــال 
اإلنســـانية بالتعـــاون مع AK اســـتيديو، المهرجان الرمضاني 
الســـنوي واحتفال القرقاعون ألبناء المؤسســـة، والذي أقيم 

في موقع تصوير مسلسل حكايات ابن الحداد.
وقضـــى أبنـــاء المؤسســـة وقًتا ممتًعا وســـط أجـــواء بهيجة 
مع شـــخصيات مسلســـل حكايـــات ابن الحداد الـــذي يعرض 
اآلن فـــي شـــهر رمضـــان الكريم، كما عـــاش أبناء المؤسســـة 
تجربة المسلســـل حيث تجولوا في المدينة الشعبية والتقوا 

بالفنانين. 
المســـابقات  علـــى  البرنامـــج  احتـــوى  ذلـــك  إلـــى  باإلضافـــة 

واأللعاب الشعبية واالحتفال الخاص بالقرقاعون.
والتقى األطفال بطاقم المسلسل المخرج يوسف الكوهجي 
والفنـــان ياســـين كازاني، إلـــى جانب ممثلي المسلســـل وهم 
كل مـــن: الفنان محمد ياســـين، عادل شـــمس )الوالي(، خليل 
الرميثـــي )كشـــحان(، منيـــرة محمـــد )ميســـه(، نجـــم مســـاعد 
)مصبـــاح(، ماجدة ســـلطان )أم لولوة(، فوز جناحـــي )لولوة(، 
نـــورة البلوشـــي )أم عتيـــج(، عبدالرحمـــن بوصابـــر )مدلقـــم(، 
عبدالرحمن إسماعيل )عبود(، إلى جانب شخصيات المتوت 
وهم: أمير دسمال )فرحان(، جاسم الضامن )غضبان(، جعفر 

التّمار )بلهان(
وتحرص المؤسسة على مشاركة أبنائها مختلف المناسبات، 
ويعـــد القرقاعـــون من االحتفاالت الشـــعبية التي تقام خال 
الشـــهر الفضيـــل، لـــذا تهتـــم المؤسســـة باالحتفال به ســـنوًيا 
إلدخـــال البســـمة والبهجـــة علـــى قلـــوب األطفـــال واألســـر 

المنتسبة ضمن الرعاية االجتماعية التي تقدمها.

المنامة - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

“الملكيـــة اإلنسانيـــة” تحتفـــل بالقرقاعــــون
أبناء المؤسسة يقضون أجواء بهيجة مع شخصيات “حكايات ابن الحداد”



“األعلى للبيئة” و “دانات” يقدمان تقرير البحرين الوطني عن السالمة األحيائية
بن دينة: برهان جديد على التزام المملكة باالتفاقات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوجي

قــدم المجلس األعلى للبيئــة ومعهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة “دانات” 
بالتعاون مع مكتب اليونسكو االقليمي للعلوم في الدول العربية في القاهرة 
وبدعم من مرفق البيئة العالمي )GEF( التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين 
عــن “الســامة األحيائيــة”،  في إطار التــزام المملكة بـ “بروتوكــول قرطاجنة” 

للسامة األحيائية المنبثق عن اتفاقية التنوع البيولوجي. 

المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون  وصـــرح 
المنـــاخ الرئيـــس التنفيـــذي للمجلـــس 
دينـــه  بـــن  محمـــد  للبيئـــة  األعلـــى 
لهـــذا  البحريـــن  مملكـــة  تقديـــم  بـــأن 
التقريـــر يبرهن مرة جديـــدة التزامها 
باالتفاقـــات الدوليـــة المتعلقة بالبيئة 
والتنوع البيولوجي، وحرص المملكة 
على دعم مختلـــف الجهود اإلقليمية 
وتحقيـــق  الصلـــة،  ذات  والدوليـــة 

أهداف التنمية المستدامة. 

لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  وأشـــاد 
المناخ بالشراكة مع معهد “دانات” في 
تنفيـــذ هـــذا التقرير، مؤكـــًدا الحرص 
تنفيـــذ  بغيـــة  العمـــل  علـــى مواصلـــة 
البروتوكول على المســـتوى الوطني، 
انطالًقا من أهـــداف المملكة للحفاظ 
علـــى التنوع البيولوجي، وبما يســـهم 
فـــي دعم رفاه اإلنســـان فـــي الحاضر 

والمستقبل. 
من جانبهـــا، قالت الرئيـــس التنفيذي 

لمعهد “دانات” نورة جمشير إن إعداد 
ونشـــر تقرير مملكـــة البحريـــن الرابع 
بشأن “الســـالمة األحيائية” يأتي في 
إطار التعاون المســـتمر مـــع المجلس 
األعلى للبيئة فـــي نطاق عمل المعهد 
علـــى االهتمـــام ليـــس بهيـــرات اللؤلؤ 
فقـــط، بـــل بالبيئـــة البحريـــة والتنوع 

مملكـــة  فـــي  عـــام  بشـــكل  الحيـــوي 
البحرين، مثمنًة ثقة المجلس األعلى 
للبيئـــة بقـــدرة كـــوادر معهـــد “دانات” 

على إعداد ونشر هذا التقرير. 
الحفـــاظ علـــى  أن  وأكـــدت جمشـــير 
فـــي  يســـهم  البيولوجـــي  التنـــوع 
إســـتدامة النمـــو االقتصـــادي وتعزيز 
الغذائـــي  واألمـــن  العيـــش  ســـبل 
والتنـــوع الثقافـــي وجـــودة الحيـــاة، 
مـــن  الكائنـــات  علـــى  والحفـــاظ 
االنكماش واالنقراض وصيانة النظم 

اإليكولوجية. 
وعبر المدير االقليمي وممثل منظمة 
والجامعـــة  مصـــر  لـــدى  اليونســـكو 
العربية عبدالعزيز المزيني عن سرور 
اليونســـكو في تقديم الدعـــم التقني 

والفنـــي لمملكـــة البحرين فـــي إعداد 
بالســـالمة  المتعلـــق  الرابـــع  تقريرهـــا 
المجلـــس  مـــع  بالشـــراكة  األحيائيـــة 
األعلـــى للبيئـــة ومعهد “دانـــات” وفي 
الحفـــاظ علـــى  العمـــل علـــى أجنـــدة 
البحريـــن  فـــي  البيولوجـــي  التنـــوع 

وأيًضا في المنطقة العربية. 
هذا، وسينظم المجلس األعلى للبيئة 
بالتعـــاون مع معهد “دانـــات “ومكتب 
اليونسكو اإلقليمي للعلوم في الدول 
العربيـــة ورش تدريبيـــة خالل الفترة 
الجهـــات  لمنتســـبي  األولـــى  المقبلـــة 
مـــن  الخـــاص  والقطـــاع  الحكوميـــة 
المعنييـــن بــــ “بروتوكـــول قرطاجنة”، 
مـــن  أوســـع  شـــرائح  مـــع  والثانيـــة 
الجمهـــور، بهـــدف رفـــع الوعي بشـــأن 

البروتوكـــول وبنـــاء القـــدرات حـــول 
الخاصـــة  والتدابيـــر  المســـتلزمات 
البروتوكـــول علـــى الصعيـــد  بتنفيـــذ 

الوطني. 
ويهـــدف بروتوكـــول قرطاجنة؛ وفًقا 
للنهـــج التحوطـــي الـــوارد فـــي المبدأ 
البيئـــة  “ريـــو بشـــأن  إعـــالن  مـــن   15
والتنميـــة؛ إلى المســـاهمة في ضمان 
فـــي  الحمايـــة  مـــن  مالئـــم  مســـتوى 
مجال أمان نقل ومناولة واســـتخدام 
الكائنات الحية المحورة الناشـــئة عن 
التكنولوجيا األحيائية الحديثة التي 
يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على 
حفـــظ واســـتدامة اســـتخدام التنوع 
البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على 

صحة اإلنسان.

المنامة - بنا
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أعلنت الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
إصـــدار  عـــن  الصحيـــة  والخدمـــات 
الترخيص لمصنع الخليج للتكنولوجيا 
الحيويـــة كأول موقـــع لتصنيع أدوية 
ممـــا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الحقـــن 
يجعلـــه ثانـــي موقع مرخـــص لتصنيع 
األدويـــة في مملكـــة البحريـــن. وبهذا 
يكـــون المصنع قد حصـــل على حقوق 
إنتاج الدفعـــات األولية ألدوية الحقن 
بعد عـــرض دراســـات المســـتحضرات 
المنتجة والتأكد مـــن تحاليل الثباتية 
التفتيـــش  وإجـــراء  لهـــا،  الناجحـــة 
النهائـــي لمنـــح هـــذه األدويـــة شـــهادة 
 )GMP( ممارســـات التصنيـــع الجيـــدة
لبدء إنتاج وتســـويق تركيبات معقمة 

وقابلة للحقن.
يكـــون  أن  علـــى  الهيئـــة  وحرصـــت 
تتعلـــق  لشـــروط  مســـتوفيا  المصنـــع 
وفـــق  والجـــودة  والســـالمة  باألمـــن 

المعايير الدولية. 
الرئيـــس  أكـــدت  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
مريـــم  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
البحريـــن  مملكـــة  قائلـــة:  الجالهمـــة 
ومواكبـــة  تطبيـــق  علـــى  حريصـــة 
المعاييـــر العالميـــة المتعلقـــة بصناعـــة 
األدويـــة، لذا فـــإن الهيئة تحرص على 
اســـتيفاء جميـــع المشـــروعات ألعلـــى 
متطلبـــات األمـــن والســـالمة والجودة 

الالزمة في هذا المجال المهم.
وتهـــدف منشـــأة التصنيع إلـــى تصنيع 
تركيبـــات  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
القابلـــة  البشـــرية  الصحيـــة  الرعايـــة 
واألمبـــوالت  القواريـــر  مثـــل  للحقـــن 
والمحاقن المعبأة مســـبًقا باســـتخدام 
أعلـــى وأفضل التقنيـــات األلمانية من 

.BOSCH شركة
ويقـــع مبنـــى مصنـــع شـــركة الخليـــج 
مجمـــع  فـــي  الحيويـــة  للتكنولوجيـــا 

البحرين الدولي لالستثمار )BIIP( في 
منطقـــة الحـــد الصناعيـــة ويتكون من 
3 طوابق بمســـاحة تقارب 4،500 متر 

مربع.
من جانبه، صرح رياض العشـــبان بأن 
المصنع ســـيكون األول مـــن نوعه في 
الشـــرق األوســـط فـــي إنتـــاج األدوية 
التي تعطى عن طريـــق الحقن، وذلك 
بتقنيـــة  إنتـــاج  خطـــوط  باســـتخدام 
عاليـــة جـــًدا مـــن إنتـــاج شـــركة بوش 
التـــي   )Isolator system( األلمانيـــة 
تضمن العمل التقني كاماًل دون تدخل 
بشـــري. ومن المتوقـــع أن يبدأ اإلنتاج 
في المرحلة األولى بـ 56 منتجا دوائيا 

أساسيا خالل العام 2022.
للتقنيـــة  الخليـــج  شـــركة  أن  يذكـــر 
الحيوية قد تأسســـت في العام 2015 

باســـتثمار بحريني/ ســـعودي، وبلغت 
الكلفة اإلجمالية 80 مليون دوالر.

وكانـــت الهيئـــة قد منحـــت الترخيص 
ألول مصنع إلنتاج المكمالت الغذائية 
“بحرين فارمـــا” في العام 2019، الذي 
وصل إلـــى مرحلة التشـــغيل التجاري 
لألدويـــة  محلـــي  مصنـــع  أول  ويعـــد 

والفيتامينات.
ومن أهم أهـــداف المصنعين “الخليج 
“البحريـــن  و  الحيويـــة”  للتكنولوجيـــا 
فارمـــا” تخصيص خـــط إنتاج لألدوية 
فـــي  توافرهـــا  والمتطلـــب  المهمـــة 
يتوجـــه  كمـــا  والمنطقـــة،  البحريـــن 
المصنعـــان المذكـــوران إلنتاج األدوية 
التـــي ال تتوافـــر فـــي الخليـــج العربي، 
حيـــث  الطلـــب،  عليهـــا  يكثـــر  والتـــي 
يعتمـــد كال المصنعيـــن على مبدأ عدم 

االزدواجية في انتاج األدوية المماثلة 
لمصانـــع خليجيـــة أخـــرى، ويتوجهان 
إلنتـــاج مـــواد ذات جـــودة تعتمـــد من 

الدول العربية واألجنبية.

المنامة - نهرا

أول مصنـع إلنتــاج أدويــة الحقن في البحــريــن
“نهرا” تّرخص لـ “الخليج للتكنولوجيا الحيوية”

مصنع الخليج للتكنولوجيا الحيوية

“الفضاء” تشارك في اجتماعات “القانونية”
شــارك الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضاء محمد العســيري 
في اجتماعات لجنة اســتخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية وذلك 

تلبية لدعوة من مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. 

حول مشاركته قال العسيري: تشارك 
الهيئـــة فـــي اجتماعات هـــذه اللجنة 
كونهـــا أحـــد األعضـــاء الفاعليـــن في 
أنشـــطتها، وقد تناولت االجتماعات 
مواضيـــع  عـــدة  الـــدورة  هـــذه  فـــي 
محورية تتعلق بالمقترحات المقدمة 
من الدول األعضاء، وقد تم مناقشة 
تلـــك المقترحـــات مـــن قبـــل ممثلـــي 
الدول المشـــاركة بشـــكل مســـتفيض 
وعلـــى مدى عدة أيـــام. تكمن أهمية 
االجتماعـــات التحضيرية في دورها 

القانوني والذي يتولى دراســـة كافة 
المقترحـــات وضمان وصـــول األكثر 
مالئمـــة منهـــا لالجتماعات الرئيســـة 
التـــي يعقدها مكتـــب األمم المتحدة 
لشـــؤون الفضـــاء الخارجـــي بشـــكل 

دوري. 
التـــي  القـــرارات  تســـهم  وأضـــاف: 
المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب  يصدرهـــا 
فـــي إحـــداث تغييـــرات إيجابية في 
الخدماتيـــة  القطاعـــات  مختلـــف 
والتعليـــم  والزراعـــة  الصحـــة  مثـــل 

والبحث العلمي واألمن واالتصاالت 
والمواصالت وغيرها، والتي تســـهم 
وتطـــوره  االقتصـــاد  نمـــو  فـــي  معـــا 

وتحسين جودة الحياة. 
وفـــي  الهيئـــة  أن  العســـيري:  وأكـــد 
الرشـــيدة  القيـــادة  توجيهـــات  ظـــل 
أطلقـــت  قـــد  ورعاهـــا  هللا  حفظهـــا 
عدة مبـــادرات لالســـتفادة من علوم 
الفضـــاء وهيئة البيئـــة الالزمة لذلك 

اإلنســـان؛  فـــي  لالســـتثمار  وســـعت 
لتعزيـــز القـــدرات الوطنية في قطاع 
الفضـــاء، ونشـــهد اليـــوم ثمـــار ذلـــك 
فـــي إنجـــازات شـــباب المملكـــة فـــي 
الفضـــاء  علـــوم  مجـــاالت  مختلـــف 

والتي ساهمت في توفير العديد من 
البيانات والدراسات لتلبية متطلبات 

التنمية الوطنية.
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  أن  يذكـــر  
األمـــم  فـــي مكتـــب  الفضـــاء عضـــو 

كمـــا  الخارجـــي،  للفضـــاء  المتحـــدة 
أنها عضو نشـــط في لجنة استخدام 
لألغـــراض  الخارجـــي  الفضـــاء 
كانـــت  وقـــد   ،2017 منـــذ  الســـلمية، 
لهـــا عـــدة مســـاهمات علميـــة وتقنية 
وقانونية في أعمال اللجنة واللجان 
الفرعية منذ ذلك الحين. مثل الهيئة 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء فـــي هـــذه 
االجتماعات كل مـــن محمد إبراهيم 
العســـيري الرئيس التنفيـــذي للهيئة، 
ومحمـــد جاســـم العثمـــان مستشـــار 
الهيئـــة، والشـــيخة حصة بنـــت علي 
آل خليفـــة مـــن الشـــؤون القانونيـــة 

ومهندسة الفضاء أمينة البلوشي.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

ممثلة عن البحرين 
في عضوية مكتب 

األمم المتحدة

محمد العسيري

 رياض العشبان
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مـــن جديـــد فجـــرت وســـائل اإلعالم قضيـــة جديـــدة حـــول العنصرية 
والتحيز ضد السود في الغرب، وتحديدا في والية ميتشغان بالواليات 

المتحدة األميركية.
فـــي حادثـــة تشـــبه حادثـــة مقتـــل جـــورج فلويـــد برصـــاص الشـــرطة 
األميركية قبل حوالي عامين، قام ضابط شـــرطة في والية ميتشـــغان 
بقتل باتريك ليويا صاحب البشرة السوداء بطريقة بشعة، حيث أطلق 
الرصاص على مؤخرة رأسه فأرداه قتيال، وقد فجرت الحادثة غضب 
الســـود مـــن جديد وارتفعـــت من جديد شـــعارات “حياة الســـود مهمة” 

بواسطة المتظاهرين الذين خرجوا غاضبين بسبب مقتل ليويا.
هـــذه إذا ليســـت الحادثـــة األولـــى ولن تكـــون األخيرة ضمن مسلســـل 
االســـتهانة بحياة الســـود، فالعنصرية متأصلة ويصعب استئصالها من 
عقـــول البيض، وعلى الرغم من التجرد المفترض لدى رجال الشـــرطة 

كونهم حماة القانون، إال أنهم أوال وأخيرا من نســـيج المجتمع بما فيه 
من عنصرية، لذلك تأتي هذه الحوادث من وقت آلخر.

ألم يكن باإلمكان تنفيذ القانون على هذا األســـود دون قتله؟ ألم يكن 
باإلمـــكان ضربه والســـيطرة عليه دون اســـتخدام الرصـــاص كما تفعل 

الشرطة في كل الدنيا؟
إنها العنصرية الراســـخة في هذه المجتمعات دون شـــك والتي تنفيها 
الواليات المتحدة ودول الغرب وتتباهى بكونها راعية لحقوق اإلنسان 

والعدل والمساواة بين جميع المواطنين.
ومهمـــا قيـــل عـــن حقـــوق اإلنســـان وعن حيـــاد الشـــرطة ســـتظل هذه 
الحوادث العنصرية تطل برأســـها من وقـــت آلخر وتفضح الدول التي 
تتغنى ليال ونهارا بقيم المساواة وحقوق اإلنسان وتتدخل في شؤون 

غيرها وتعطي الدروس للجميع.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

العنصرية من جديد

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

للتواصل: 17111483

البحرين واإلمارات... يد واحدة وإنجازات مشتركة عظيمة
لمملكـــة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة مكانتهما 
التاريخيـــة، حيـــث يحتفظـــان منـــذ القدم بشـــخصية جعلـــت البلدين 
الشقيقين منبرا للفكر العربي ومشاركين في صنع اإلنجازات واالزدهار 
وإحـــالل األمن والســـالم بالقيـــم الثابتة والعمل المخلـــص الجاد على 
الصعيد الدولي، وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســـلحة بدولة 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة لمملكة البحرين، تأكيدا راســـخا 
على العالقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشـــعبين الشقيقين، 
والتطلـــع إلى مواصلة البناء على صرح هذه العالقة المتميزة وتعزيز 
المســـيرة المشتركة، وتضافر الجهود واإلمكانيات لتحقيق طموحات 

وتطلعات الشعبين الشقيقين بالمزيد من االزدهار والتقدم.
الشـــراكة بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الشـــقيقة كبيـــرة جـــدا علـــى مختلـــف األصعـــدة والقطاعـــات، وتعمل 
القيادتـــان بيـــد واحدة لتحويل أماني الشـــعبين الشـــقيقين إلى واقع 
ملمـــوس، وفتـــح آفاق واســـعة للتعـــاون تذكرنـــا وتعود بنـــا إلى فجر 
النهضـــة حيـــث اإليمان العميـــق والرؤية المســـتقبلية لآلباء واألجداد 

الذين قادوا ســـفينة البلدين الشـــقيقين إلى بر األمان، ولتستمر اليوم 
شواهد اإلنجازات العظيمة في كل المواقع والميادين.

ســـيدي جاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وســـمو الشـــيخ 
محمد بن زايد شـــددا على “أهــــمية المضي قدما في تعزيز مســـارات 
التعـــاون المشـــترك فـــي مختلـــف المجـــاالت االقتصاديـــة والتجارية 
واالســـتثمارية؛ بجانـــب ضرورة العمل على البنـــاء على ما تحقق من 
إنجازات بارزة في مســـار العالقات المتميزة بين البلدين الشـــقيقين، 
وتوســـيع آفـــاق التعاون المشــــترك بيـــن القطاع الخاص فـــي البلدين 
في المجاالت الحيوية ذات المردود االقتصادي، واستكشاف فــــرص 
تنميـــة التعاون المشـــترك في مجاالت التكنولوجيـــا والعلوم والطاقة 
والطاقـــة المتجـــددة والبيئة والصحة والــــتعليم بما يلبـــي تطلعاتهما 

وأهدافهما المشتركة”.
لقـــد أصبح البلدان الشـــقيقان بفضـــل توجيهات القيـــادة مركزا فاعال 
لالســـتقطاب على نطـــاق دولي مهم، ومســـيرة الخير والبناء شـــملت 
الجوانـــب كافة، ما ســـيعود بالخير والرخاء علـــى جميع أبناء البلدين 

الشقيقين اللذين أصبحا محط أنظار العالم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يعجبني الكلباني!
ال أعلـــم لمـــاذا يهاجم الشـــيخ عـــادل الكلباني فقـــط لخروجه في 
مقطـــع ال يتعـــدى ثواني في دعاية للســـياحة تخص بلـــده، ما هو 
الحرام أو الفعل الفاضح الذي قام به إمام المسجد الحرام؟! لماذا 
يصمـــم البعـــض على تأليـــه الغير، فإذا ما ظهر منهم ما ال يســـرهم 

نعتوهم بأشد األلفاظ؟!
يعجبنـــي الكلباني، هو بشـــر مثلي ومثلك، لكـــن هللا آتاه علما في 
الديـــن كمـــا آتـــى المهندس علما في الهندســـة والطبيـــب علما في 
الطـــب، إذا هـــو إنســـان مثلـــه مثـــل أي إنســـان آخر وأتتـــه فرصة 
للخـــروج في إعـــالن بعائد مغر كما وصف، وقد شـــاهدت اإلعالن 

وال أجد في أمره شيئا، فما المشكلة في ذلك!
الحقيقـــة أننـــا لـــم نعتـــد الوضـــوح، وشـــخصية الكلبانـــي واضحة 
وصريحـــة، هـــذا الوضـــوح يضـــع البعض فـــي مأزق فـــي عدد من 
النواحـــي، الرجـــل لم يدع قـــط المثالية ومعـــروف بفطنته وخفة 
دمـــه فـــي تعليقاتـــه، لكننـــا كما أســـلفت ربطنـــا الديـــن بتعنت غير 
مفهـــوم، وكأن مـــن الحـــرام أن يضحـــك رجـــل الديـــن أو أن يظهر 
فـــي مقطع ترويجي لبالده كما فعـــل الكلباني، هي بالضبط نفس 
الفكرة القديمة التي كانت وال تزال ســـائدة في بعض المجتمعات 
حول اإلعالم، خصوصا حول النســـاء العامـــالت في هذا القطاع، 
فيعتقد البعض أن من تظهر في اإلعالم قد تكون لقمة ســـائغة أو 
أنها إنســـانة مفرطة في دينها وال تقوم بفروضها، وهذا أمر مهين 

وخال من الصحة تماما وفيه انتقاص كبير ال يرضى به أحد!
ســـموا األمور بمســـمياتها، ذلـــك أقوم وأوضـــح، وال أرى أن الرجل 
أتـــى بمنكـــر أو فعل فاضح أو حـــرام، وعليه بالعافيـــة لما تقاضاه 
من مبلغ مقابل هذا المشـــهد التمثيلي البســـيط، الدين ُيســـر لكننا 
نحب التعقيد ونســـتميت في إخراج عيوب اآلخرين وكأننا نملك 

األرض والبشر، ونسينا أن هللا يعلم السر وأخفى.

سمر األبيوكي

عن فرق الموت وتصفية األجساد
كشفت يوميات حرب اليمن المؤلمة النفاق الذي يغرق به المجتمع 
الدولـــي اليوم، والـــذي ال تهمه مصالح الشـــعوب، وال ضياعها، وال 
تشرذمها، بقدر ما تهمه مصالحه ومنافعه هو، وما سيخرج به من 

هذه الحرب وتلك من مكاسب وأموال فائقة.
فالبرغـــم مـــن اإلدانـــات الدوليـــة واألمميـــة التـــي نســـمعها مـــرارًا 
وتكـــرارًا تجـــاه الجماعات الحوثيـــة اإلرهابية، ومـــن قبلهم حزب 
هللا اللبناني المجرم، وتعدد قوائم فرق الموت وتصفية األجساد، 
وحصـــد الرؤوس، والممولة والمدعومة مـــن إيران، وال غيرها، إال 

أن الوضع ال يزال كما هو عليه، فلماذا؟
ألن وجـــود هـــذه الجماعـــات المتطرفـــة العابـــرة للحدود، أســـاس 
وســـاس كل مشـــاريع الغـــرب التفتيتيـــة بالمنطقـــة العربية، وهي 
الثـــروات، وســـرقة الحكومـــات والشـــعوب،  هـــراوات اســـتنزاف 
وإمضاء االتفاقيات الورقية التي ال تحرك ســـاكنًا للدولة الحليفة 

حين تشتد األزمات وتدلهم الخطوب.
ما يحدث باليمن من تطورات متسارعة للحرب، وآثارها المدمرة، 
ومعها مســـاعي دول الخليج اإلصالحية وإعادة الشرعية، ال يهم 
المجتمـــع الغربـــي المنافـــق قيد أنملة، ولـــن يالقي دعمـــا حقيقيا، 
ألنها أوراق للمساومة، والتلويح، والشد والجذب، وعدد وال حرج 

بذلك.
هـــذا الواقـــع السياســـي القمـــيء الـــذي نعيشـــه كل يـــوم، يؤكد لنا 
كشـــعوب وحكومـــات أن القضايـــا العربيـــة ال يمكـــن لهـــا أن تحـــل 
إال مـــن خـــالل البيت العربـــي الذي يعاني حتى لحظـــة كتابة هذه 

السطور االختالف والتصادم.
وأن الرهان على الغرب لن يؤتي ثمارًا وإن طال الدهر، وســـتظل 
العجلـــة تـــدور حول نفســـها، متـــى ما ظلت هـــذه المعادلـــة قائمة، 

ومستمرة، ومراهنا عليها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مهمـــا تبدلـــت األيـــام ومرت الســـنين وتغيـــرت المفاهيم، ســـيظل شـــهر 
رمضـــان شـــهر التغييـــر لألفضل، وســـنظل نســـمع فيه القصص ونشـــهد 
خاللـــه الوقائـــع التي تؤكد ذلك، فألول مرة فـــي تاريخ الدوري األلماني 
لكرة القدم “البوندســـليغا”، قام حكم مباراة ماينز وأوغســـبورغ بإيقاف 
المبـــاراة ليتناول قائد فريق ماينز “موســـى نياكاتـــي” اإلفطار مع موعد 

األذان.
قد يبدو األمر للبعض بسيطا، لكنه يحمل أبعاًدا مهمة، ابتداًء من إصرار 
وتمســـك الالعب “المسلم” بالصوم وعدم االرتكان إلى بعض اآلراء التي 
تترك له حرية االختيار ما بين الصوم أو الفطر على اعتبار أنه “محترف” 
والكرة بمثابة مهنة يتكســـب منها، مروًرا بســـماح المدرب بصوم الالعب 
وعـــدم إجبـــاره على اإلفطار أو إبعاده عن اللعب في المباريات كنوع من 

الضغط أو العقوبة له على صومه.
إذا كان الحكم قد اتســـم بالمرونة والتســـامح ووافق على طلب الالعب 
الذي استأذنه بشرب قليل من الماء عند موعد أذان المغرب، حيث صرح 
حكم اللقاء بالقول “لقد سألني الالعب قبل المباراة هل بإمكانه التوقف 

للشـــرب قليال عند الغروب ألنه مســـلم ويصوم رمضان، وبطبيعة الحال 
أنا وافقت على ذلك، وعندما توقف اللعب أخبرته وانتظرت حتى انتهى 
مـــن اإلفطـــار”، فإن باقـــي الالعبين أيًضا تضامنوا مع الحكم في إفســـاح 

المجال لزميل أو خصم كي يشرب الماء ويكسر صومه ولم يعترضوا.
الجيد أيًضا في هذا األمر أن يجد الموضوع نشـــًرا واســـًعا في الصحافة 
األلمانيـــة ويتم الحديث عنه وســـط ارتياح وقبول من جميع األوســـاط، 
بـــل إن مقطـــع الفيديـــو الـــذي يظهر العـــب ماينـــز موســـى نياكاتي وهو 
يفطر وبجانبه زميله حارس المرمى حقق مشـــاهدات تزيد عن مليوني 

مشاهدة وأعيدت مشاركة الفيديو على تويتر 17 ألف مرة.
كان هذا الحدث بمثابة نقطة البداية في مسلســـل تكرر الحقا وتحديدا 
في مباراة اليبزيغ وهوفنهايم عندما أوقف الحكم المباراة حتى يتمكن 
العب اليبزيغ محمد سيماكان من شرب الماء ، وربما يسير “البوندسليغا” 
علـــى درب الـــدوري اإلنجليزي من حيث االتفاق غير الرســـمي بين قادة 
األنديـــة على إتاحـــة الفرصة لالعبين المســـلمين لإلفطار في أول توقف 

للعب بعد الغروب.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

إفطار صائم بالدوري األلماني
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  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444
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12 األحد 17 أبريل 2022 - 16 رمضان 1443 - العدد 4933 Vacancies Available
ALARJOWAN CONSTRUCTION Co.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact
 17001907  or  arjowanconstruction@yahoo.com

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM

DAR ALNAWAEEM BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 36695060  or  AL-QAEM@HOTMAIL.COM

POSHAK LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM

Raybon kingdom 2 cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 77744447  or  M.66661666@GMAIL.COM

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GYPSUM CARVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH

Wahat Al Jazeera Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17684718  or  AMEENA.84.AA@GMAIL.COM

German quality co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  GERMANQUALITY.BH@HOTMAIL.COM

German quality co wll 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK TYPIST ,
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  GERMANQUALITY.BH@HOTMAIL.COM

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  germanquality.bh@gmail.com

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33342299  or  supersteelwll@gmail.com

EVERSHINE JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) ,
 suitably qualified applicants can contact

 39100232  or  SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM

KENZ AWNIGS AND BLINDE WORK AND FIXING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39330700  or  KENZ.BH@GMAIL.COM

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) ,
 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  alijma16@gmail.com

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.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

SABAR AYOOB BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM

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

  WORKERS(LAUNDRY) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

VIVO WATER SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 34509288  or  aljood.palace@gmail.com

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM

USMANS WORLD Personal Events Planners 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM

HAREER ALSULTAN ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39776609  or  CHROMEPCC@GMAIL.COM

ALGHARAFA TECHNICAL AND MECHANICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM

TOP HIMALAYA phones accessories 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17212988  or  ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM

ROSARIO FIXED MECHANICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33795999  or  HZHZWAW@HOTMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact
 17714609  or  info@NASIRCONST.COM

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

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

MEELCOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39663200  or  MEELCOM.Co@gmail.com

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM

OASIS CITY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  FIROOZESA151@GMAIL.COM

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF ,
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

Moon Land Car Services 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39239456  or  moonlandauto@gmail.com

KARAK CAPITAL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39867872  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM

FARHADI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39939770  or  A.ALI.FARHADI@GMAIL.COM

Blue Diamond Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39654547  or  GR8_MANAY@HOTMAIL.COM

JEEZAN GATE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 33234666  or  JEEZANGATE.BH@GMAIL.COM

URANS Technical Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33386454  or  SARWARKHAN2000@YAHOO.COM

SUN VIEW  SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 77922020  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM

SPRING FIELDS LIVESTOCK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36396360  or  WASEEMWALID@GMAIL.COM

EAST FANTANA  FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33104078  or  EASTFANTANA@GMAIL.COM

NEW STAR PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39867872  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM

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

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM

HOT POT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) ,
 suitably qualified applicants can contact

 39618668  or  NADER.HOTPOT@GMAIL.COM

HOT POT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39618668  or  NADER.HOTPOT@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM

ProLab Systems Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR SERVICES ,
 suitably qualified applicants can contact

 17180507  or  ZAID.ALMOSHEKY@PROLABSYSTEMS.COM

HOT POT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39618668  or  NADER.HOTPOT@GMAIL.COM

FALAFEL CANADIAN TOWER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36511997  or  ALMAHRIN4364@YAHOO.COM

S.K. ARABICA ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39867387  or  georesidence@gmail.com

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 33878887  or  ALITURK@TURK.BH

FALAFEL CANADIAN TOWER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36511997  or  ALMAHRIN4364@YAHOO.COM

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

  MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17564616  or  yg@eaglehills.com

Master Cool W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANICAL ENGINEER(CARS) ,

 suitably qualified applicants can contact
 38855606  or  TEJVINDER@MASTERCOOLBH.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33656274  or  DIMENSIONAL.STONES@GMAIL.COM

COOL STONE AIR CONDITIONER WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39199346  or  INFO@GEOSTARCONSTRUCTION.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

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

  MASON(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17717170  or  alyaqeenbh@gmail.com

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

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

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

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  TURNER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33878887  or  ALITURK@TURK.BH

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

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

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 77890032  or  samaha@vidahotels.com

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33664969  or  ANANTHMONISH@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

QUEBEC BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39410341  or  MHA315@hotmail.COM

AL MARZOOQ WELDING & SMITHERY & FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17592868  or  ALMARZ_ADVRS@HOTMAIL.COM

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  ANaser@wyndhamgrandbh.com

FARYAB SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34633301  or  Hamadali346333@gmail.com

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 16666661  or  hrm@sevensholding.com

ALRABAH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17251679  or  MUHARRAQY1@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  EKONCONTRACTING@YAHOO.COM

MEHWISH GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34306061  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com

ALNESF ALAAKHER SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39617050  or  ALNESF_ALAAKHER@HOTMAIL.COM

FLUID TECH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17623583  or  FLUIDTECHBH@GMAIL.COM

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

  FOOD SERVICE WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM

PURANI DILLI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17759999  or  HR@RHWC.COM.BH

ABU ARSLAN CONTRACTING & CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39092475  or  ASMABIBI641@GMAIL.COM

ALAMEER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33330800  or  alameer.restaurants@gmail.com

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

  RIGGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17262256  or  aldaleem@hotmail.com

NEW TECH MARBLE TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 17246710  or  BABU@NEWTECHMARBLE.COM

KHUSHBOO INDIAN STREET FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36777447  or  NAYLA.ALKAABI@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17262256  or  aldaleem@hotmail.com

KATAMERI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 33772822  or  TALALM855@GMAIL.COM

Green Step Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36483659  or  SALAHUDDINNADWI1954@GMAIL.COM

LEO METAL CLADDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 39441385  or  info@leometalcladding.com

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

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

M AND A MOBILE REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 66945035  or  ZANGULTECHNOLOGY@GMAIL.COM

HASSAN ALI CARS SERVISES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC ,
 suitably qualified applicants can contact

 39443302  or  KLKLKL60@LIVE.COM

DENIZ MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 35323738  or  AYMAN124125@GMAIL.COM

ALRAHA FRESH JUICE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33444843  or  vkbah123@gmail.com

ALM DATA SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34551084  or  SA.ASAD@GMAIL.COM

ZARWAN FIBER GLASS FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) ,
 suitably qualified applicants can contact
 17600144  or  ZARWAN@HOTMAIL.COM

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

KHUSHBOO INDIAN STREET FOOD 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) ,
 suitably qualified applicants can contact

 36777447  or  NAYLA.ALKAABI@GMAIL.COM

MAITHAM ELECTRICAL CONTRACTING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 39007929  or  JEGATHISHBAH@GMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh

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

  SHOVEL OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  CARPENTER ,
 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

  WELDER ,
 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

  RIGGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  OPERATOR(MOBILE-CRANE) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.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

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

ALI ALMATROOK CO. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39663131  or  KHALID@AL-MATROOK.COM
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JOZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH

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

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

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact
 77104964  or  WAQASBH87@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

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

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

WHITE CERAMICA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17251044  or  FIRSTDOOR4@GMAIL.COM

Noor AlAqsa electrical contracts W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33667000  or  REDLINE020@YAHOO.COM

ANZIL TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 33318183  or  SALMAN_JANAHI@HOTMAIL.COM

SABAR AYOOB ZADAH REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34039246  or  A.AYOOB3238@GMAIL.COM

ALHIFZA REPAIRING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM

SABAR AYOOB ZADAH REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34039246  or  A.AYOOB3238@GMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

SWAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33394545  or  Swat.sk89@gmail.com

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

  WORKER (CAR ELECTRICAL WORKSHOP) ,
 suitably qualified applicants can contact

 33612244  or  SHAHIIMAN@HOTMAIL.COM

BAB ALMANAMA PRINTERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33756144  or  AA.ALSAYED@HOTMAIL.COM

SWAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33394545  or  Swat.sk89@gmail.com

NAJLA BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17645001  or  NAJLACENTER@LIVE.COM

HAJI NISAR JEWLLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17257459  or  MEANSMEOMER@GMAIL.COM

ABEERKO CONTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39533220  or  AZEEZAHMED3220@GMAIL.COM

NAJLA BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17645001  or  NAJLACENTER@LIVE.COM

LEO STAR FOR PUBLICITY AND ADVERTISING AND ORGANIZING EVENTS S.P 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17622912  or  LEOSTAR786@YAHOO.COM

ALBADRI TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17324141  or  ALADHEEM@HOTMAIL.COM

MOON OF RIFFA FORT BOUTIQUE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 34443540  or  FSHAMEEMSS@GMAIL.COM

FIXING POINT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC ,
 suitably qualified applicants can contact

 33801802  or  MEMETURK92@GMAIL.COM

2021 LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 35567777  or  Fuadalshuroogi@gmail.com

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17522791  or  MAIL@AZTEC-GULF.COM

IQBAL  DECORE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33201552  or  WAQASM551@GMAIL.COM

UNIQUE STONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 32328874  or  citi20000@hotmail.com

THAYYIL SUPERMARKET CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 33141563  or  ZAINANRM@GMAIL.COM

ARMAN HOLDING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 39051517  or  MANDAKARALI64@GMAIL.COM

MODERN NATIONAL CAR WASHING & POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39008063  or  HASSANMAHDIALI@GMAIL.COM

AFNAN DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 35462709  or  WARRIACH323@GMAIL.COM

STAR ONE PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39831917  or  ABDU2000@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com

ALHASHIMI PRINTING PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 37791135  or  Alamal.pools@gmail.com

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

  HOST(CONFERENCES/MEETINGS) ,
 suitably qualified applicants can contact
 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com

V K INTERNATIONAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 38940414  or  VINOSH.VARGHESE@YAHOO.COM.AU

SUPPER BOOM INTERNATIONAL FASHION DESIGN - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39604217  or  NAVEEDSHAHID940@GMAIL.COM

Tareq abdul rahman ahmed aldoseri for Catering Services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17771265  or  t.aldosri7007@gmail.com

SHATAT ROAD FOR OFFICE MANAGEMENT SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17322963  or  NIJOMY.A.A.B@HOTMAIL.COM

ELAMES MARBLE FACTORY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17701166  or  FAWAZ@BEHZAD-GOP.COM

ELAMES MARBLE FACTORY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17701166  or  FAWAZ@BEHZAD-GOP.COM

A K REPAIR OF ELECTRONIC AND OPTICAL EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 35315388  or  ABHILASH.VLKM@GMAIL.COM

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

  TILES FIXER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17701166  or  FAWAZ@BEHZAD-GROUP.COM

AAFI TECH  SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17414142  or  JINNA1234@GMAIL.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

TECHNOLINE MECHANICAL & INSTRUMENTATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRECISION INSTRUMENTS TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17783906  or  CHERIAN@TECHNOLINE.ME

KIMSHEALTH MANAGEMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE ,
 suitably qualified applicants can contact

 36404293  or  JACOB.THOMAS@KIMSGLOBAL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

LUCKY STAR SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39617070  or  SALAH697697@GMAIL.COM

TECH DOORS TRADING & SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 33138877  or  ESATEC@BATELCO.COM.BH

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

  WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

Scone flowers 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34169527  or  NAHRALAMAL@HOTMAIL.COM

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) ,
 suitably qualified applicants can contact

 38333332  or  HHAJI@ALEZZELPOWER.COM

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

  FOOD SERVICE WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com

NEW GENERATION  AC SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 38380081  or  MOHAMMADILYAS227@YAHOO.COM

JAMAL NASER NAJEM ALROMAITHI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39114191  or  ESSA_85@LIVE.COM

TOTAL SECURITY SOLUTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17725275  or  admin@alireza-group.com

AL MADA SOLUTION AND SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 35958240  or  INFO@ALMADABAHRAIN.COM

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh

HAMZA ALKOHEJI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39511888  or  YANDHCONSTRUCTIONS@GMAIL.COM

Business Oasis Industrial Supplies W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17553513  or  HSHOALA@BUSINESSOASIS.NET

COMILLA ZAKIR TRADING CENTER BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17600580  or  ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM

HAMAD ABDULLATIF YOUSIF SHOWAITER SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 33709125  or  MUNEERBH7412@GMAIL.COM

ZEST KICHEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 66643747  or  ASHRAFALFAJR@HOTMAIL.COM

ALHOOTY GENERAL TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727450  or  ALHOTYAN@BATELCO.COM.BH

ABBAS HUSAIN M.ALI EDHRABOOH(HAMANDI-6538) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39128215  or  ABBASEDHRABOOH3654@GMAIL.COM

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH

ELENA BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17721121  or  FALCONPLAZA@YAHOO.COM

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

CASAFORMA WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39451865  or  ALMARAYADE@GMAIL.COM

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

Sukoon Flowers 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17441880  or  SUKOON2015@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) ,
 suitably qualified applicants can contact

 13670033  or  MD@CELLMEC.COM

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

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM

AMINA JASIM MOHAMED SHUWAITER CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39156633  or  AMINASWEETSBAHRAIN@GMAIL.COM

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17591197  or  rasha@gfss.com.bh

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

MISS QUEENS BEAUTY LOUNGE AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 66636611  or  A36611@HOTMAIL.COM

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

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

Meeran building construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33773310  or  OMRANGHANI@GMAIL.COM

GULF UNIVERSITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT PROFESSOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  ahims@batelco.com.bh

ZEE ZEE CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39900020  or  AHMEDAKAG81@GMAIL.COM

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

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

  PAINTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com

AMINA MOHD ABDULRAHMAN ALRAYES 
has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE IN APPARTMENT ,
 suitably qualified applicants can contact
 17291770  or  hamza.abdulla@gmail.com

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com

ALMARAYA FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33228828  or  MARAYAAL03@GMAIL.COM

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com

DEPLOMAT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17717775  or  SARCOM.SALAH@LIVE.COM

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

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

MAZEN ALUMRAN CONSULTING ENGINEER 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17712171  or  mazen@mazenalumran.com

ALWAZZAN BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17240070  or  alwazzanwedad@hotmail.com

Shabab aldair workshop 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) ,
 suitably qualified applicants can contact

 66337161  or  ESMAHAN100@HOTMAIL.COM

Abu shabib auto services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33311455  or  SADEQ-SHABEEB@HOTMAIL.COM

SAHAB TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST ,
 suitably qualified applicants can contact

 33226373  or  S.SAHAB2011@GMAIL.COM

Industrial Constructions & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 17005728  or  ALMEERGROUP@GMAIL.COM

VILLA ARABELLA RESTAURANT AND CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17692000  or  ALIRABIA834@HOTMAIL.COM

EXACT MIDDLE EAST FOR TECHNICAL SERVICES AND CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17456230  or  S.MUZAMMIL@FLI-KSA.COM
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الرباط - وكاالت

أعلن المغرب، أمس الســـبت، أنه قرر دمج 
العامـــة  اإلدارات  فـــي  األمازيغيـــة  اللغـــة 

بالبالد.
جـــاء ذلك بعـــد أن وقعت وزيـــرة االنتقال 
الرقمـــي وإصالح اإلدارة غيثة مزور قرارا 
موجهًا إلى الوزراء والمندوبين الســـامين 
اإلدارات  فـــي  األمازيغيـــة  اللغـــة  لدمـــج 
العامـــة. وذكر بيان للـــوزارة أن قرار مزور 
“جـــاء خـــالل لقائهـــا الجمعـــة، مـــع ممثلي 

مختلف اإلدارات العمومية”.
وأوضـــح البيـــان أن القـــرار “يحـــث علـــى 
اعتمـــاد اللغـــة األمازيغيـــة وإدراجهـــا فـــي 
كل من مراكز االتصال وبنيات االســـتقبال 
اإللكترونيـــة  المواقـــع  وفـــي  والتوجيـــه، 
الرســـمية لـــإدارات العموميـــة، وكـــذا في 

للعمـــوم،  الموجهـــة  والبيانـــات  البالغـــات 
والسيارات والناقالت التي تقدم خدمات 

عمومية أو التابعة لمصالح عمومية”.
وقبـــل أســـبوع أعلـــن البرلمـــان المغربـــي، 
الشـــروع في اعتماد الترجمة الفورية إلى 
اللغة األمازيغية خالل جلساته، ألول مرة 

في تاريخ البالد.
وتعـــد األمازيغية إلى جانـــب العربية، لغة 
رسمية وفق دستور المملكة، حيث يجري 
استخدامها في عدد من القطاعات، وسط 

مطالب بتفعيلها أكثر.
ونهاية ديســـمبر الماضي، أعلنت الحكومة 
المغربيـــة، تخصيـــص مليـــار درهـــم )100 
الرســـمي  الطابـــع  لتفعيـــل  دوالر(  مليـــون 

لألمازيغية.

المغرب يقرر دمج األمازيغية في اإلدارات العامة بالبالد

تل أبيض - وكاالت

الســـوري  النظـــام  اتفـــق 
بـــي  ك/  ب  “ي  وتنظيـــم 
علـــى  اإلرهابـــي  كا”  كا 
تخفيف الحصار المتبادل 
المناطـــق  بعـــض  علـــى 
حلـــب  محافظتـــي  فـــي 

والحسكة.
إن  مراســـلون  وقـــال 

الجانبين عقدا لقاء في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة بوساطة روسية.
وتـــم االتفاق على تخفيـــف الحصار الذي تفرضه قوات النظام على حيي الشـــيخ 
مقصـــود واألشـــرفية بحلـــب، مقابل تخفيـــف الحصار من قبـــل “ي ب ك/ بي كا كا” 

على ما يعرف بـ “المربع األمني” في مدينتي الحسكة والقامشلي.
وستسمح قوات النظام بإدخال مواد مثل الطحين والمحروقات إلى حيي الشيخ 
مقصـــود واألشـــرفية، فيما ســـيتيح التنظيم اإلرهابـــي لعناصر النظـــام المرور من 
“نقـــاط التفتيـــش” للدخول إلـــى المربع األمني. ورغم االتفاق، لم يقم نظام األســـد 
والتنظيـــم اإلرهابـــي بإزالـــة “نقـــاط التفتيـــش” التـــي أقاماها خالل فتـــرة الحصار 
المتبادل. وكانت قوات النظام حاصرت حيي الشـــيخ مقصود واألشـــرفية اللذين 
يحتلهمـــا إرهابيـــو ي ب ك/ بـــي كا كا، فـــي 7 أبريـــل الجـــاري، ليقـــوم التنظيم بعد 

يومين بفرض حصار على قوات النظام في الحسكة والقامشلي ردا على ذلك.

اتفاق بين نظام األسد و “ي ب ك” على تخفيف الحصار

تركيا تضبط آالف الذخائر 
لتنظيم “بي كا كا” شمالي العراق

 

كبيرة  كميات  التركي،  الجيش  ضبط 
“بــي  لتنظيم  الــتــابــعــة  الــذخــيــرة  مــن 
كــا كــا” اإلرهــابــي، فــي شمال الــعــراق. 
وأفادت وزارة الدفاع التركية، أمس، 
التنظيم  ضــد  عملياتها  تــواصــل  أنــهــا 
وأوضــحــت  عالية.  بوتيرة  اإلرهــابــي 
عثرت  التركية  الكوماندوز  قوات  أن 
بعملية مسح وتمشيط  قيامها  خالل 
في المنطقة على نحو 45 ألف طلقة 
طلقة  و46  ــبــلــة،  قــن و48  بــنــدقــيــة، 

دوشكا، و9 قذائف مضادة للدبابات.

روسيا: بريطانيا تؤجج النزاع.. لندن: سنواصل دعم أوكرانيا

كييف: تصفية قواتنا في ماريوبول سينهي المحادثات مع موسكو
حـــّذر الرئيـــس األوكرانـــي فولوديميـــر 
زيلينســـكي، أمس السبت، بالتزامن مع 
اســـتمرار القتـــال بين القوات الروســـية 
واألوكرانيـــة لليوم الــــ 52 على التوالي 
خصوصـــا في الشـــرق، مـــن أن القضاء 
فـــي  األوكرانيـــة  القـــوات  آخـــر  علـــى 
ماريوبـــول الســـاحلية التـــي تحاصرها 
القوات الروســـية “سينهي المفاوضات” 

مع موسكو.
وقال فـــي مقابلة مع الموقـــع اإلخباري 
“أوكرانسكا برافدا”، إن “تصفية جنودنا 
المفاوضـــات  ســـينهي  ماريوبـــول  فـــي 
مـــن أجـــل الســـالم، منبها بـــأن الطرفين 

سيجدان نفسيهما في “مأزق”.
والمحادثـــات الرامية إلى إنهاء العملية 
العســـكرية الروســـية في أوكرانيا التي 
بـــدأت في 24 فبراير مســـتمرة لكنها لم 

تسفر عن أي نتائج ملموسة.
وعقدت الجولة األخيرة من المحادثات 
فـــي  المباشـــرة  األوكرانيـــة  الروســـية 
29 مـــارس فـــي اســـطنبول، وعرضـــت 
أوكرانيـــا حينهـــا تفاصيـــل مقترحاتهـــا 
الرئيسة للتوصل إلى اتفاق مع موسكو 
خاصة “وضعهـــا الحيادي” مقابل اتفاق 

دولي يضمن أمنها.
أوكرانيـــا  فـــي  الحـــرب  أن  إلـــى  يشـــار 
دخلت مرحلتها الثانية في مطلع الشهر 
الجاري، مع إعالن روســـيا التركيز على 
المناطق الشـــرقية بهدف تحرير إقليم 
دونبـــاس. ويضـــم اإلقليـــم جمهوريتي 
لوغانســـك ودونيتســـك المعلنتيـــن من 
جانـــب واحـــد بالعـــام 2014، واعترفت 
الحـــرب  انـــدالع  قبـــل  موســـكو  بهمـــا 
بأوكرانيا بأيام في 24 فبراير الماضي.

روسيا تعلن تدمير 10 أهداف 

عسكرية أوكرانية

الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  جهتهـــا  مـــن   
الروســـية، تدمير 10 أهداف عسكرية 
يـــوم  خـــالل  األوكرانـــي  للجيـــش 

واحـــد. وقـــال متحدث الـــوزارة إيغور 
قصـــف  الجيـــش  إن  كوناشـــينكوف، 
بصواريـــخ عاليـــة الدقـــة، 10 أهـــداف 
وحـــدات  بينهـــا  أوكرانيـــة،  عســـكرية 
وأوضـــح  لألســـلحة.  ومســـتودعات 
كوناشينكوف، أن سالح الجو الروسي 

دمر 6 قطع أسلحة أوكرانية أيضا.
مـــن جانبهـــا، أفـــادت وزارة الخارجية 
الروســـية، أمس السبت، بأن السلطات 
الوضـــع  تأجيـــج  تتعمـــد  البريطانيـــة 
فـــي أوكرانيـــا مـــن خـــالل اســـتمرارها 
فتاكـــة  بأســـلحة  كييـــف  إمـــداد  فـــي 
وتنسيق جهودها مع دول حلف شمال 

األطلسي )الناتو(.
وقالـــت إن مـــن غير المقبـــول أن تدفع 
لنـــدن حلفاءهـــا الغربييـــن، بـــل ودوال 
فـــرض عقوبـــات  إلـــى  أخـــرى كذلـــك، 
واســـعة النطـــاق على روســـيا وصفتها 
بأنها “تأتـــي بنتائج عكســـية”، وفق ما 

نقلته وكالة “تاس” الروسية.
فـــي المقابل، أكـــدت بريطانيا مواصلة 
الدعـــم غيـــر المحـــدود لكييـــف رغـــم 

العقوبات الروسية األخيرة.
وكانـــت الخارجيـــة الروســـية أعلنـــت 
فـــي وقت ســـابق أمـــس، أنهـــا أدرجت 
بوريـــس  البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس 

ليـــز  الخارجيـــة  ووزيـــرة  جونســـون 
تـــراس ووزير الدفاع بـــن واالس على 
قائمـــة الممنوعين من دخـــول أراضي 
روسيا، ردا على العقوبات البريطانية.

سجن صحافي روسي 

بســـجن  روســـية  محكمـــة  قضـــت 
صحافي احتياطيا الّدعائه بأن 11 
من أفراد شـــرطة مكافحة الشغب 
العمليـــة  إلـــى  االنضمـــام  رفضـــوا 
العســـكرية الروســـية في أوكرانيا. 
ومنذ أن أرســـل الرئيـــس فالديمير 
بوتيـــن قوات إلـــى أوكرانيا في 24 
فبراير، كثفت السلطات إجراءاتها 
فـــي  الحـــرب  منتقـــدي  إلســـكات 

أوكرانيا.
وقالـــت لجنة التحقيـــق التي تنظر 
رئيـــس  إن  الكبـــرى  القضايـــا  فـــي 
تحرير موقـــع إخباري فـــي منطقة 
وِضـــع  ســـيبيريا  فـــي  خاكاســـيا 
قيـــد الســـجن االحتياطـــي لنشـــره 
“معلومـــات كاذبـــة بشـــكل متعمد”. 
ويواجه الصحافي في حال إدانته 
 10 إلـــى  تصـــل  بالســـجن  عقوبـــة 

سنوات، على حد قول المحققين.

محادثات بين بوتين وولي 

العهد السعودي 

أن  الســـبت،  أمـــس  الكرمليـــن،  أعلـــن 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ناقش 
مع ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
ســـلمان، العمـــل اإليجابي المشـــترك في 
إطـــار أوبك+. وذكر الكرملين، أن بوتين 
وولـــي العهـــد الســـعودي تبـــادال وجهات 
النظر بشأن الوضع في أوكرانيا واليمن، 
وفـــق رويتـــرز. وتثيـــر العقوبـــات التـــي 
تفرضهـــا الـــدول الغربيـــة علـــى روســـيا، 
مخاوف من تأثر قطاع الطاقة وارتفاع 

األسعار.
وتشـــّكل اإلمـــدادات الروســـية حوالـــي 
40 % مـــن حاجة الغـــاز األوروبية، فيما 
يتجـــه نحو 2.3 مليون برميل من الخام 
الروســـي غربـــا كل يـــوم عبر شـــبكة من 

خطوط األنابيب.
وتقـــود الســـعودية إلـــى جانـــب روســـيا 
تحالـــف “أوبـــك بلـــس” الـــذي يضـــم 13 
المصـــّدرة  الـــدول  فـــي منظمـــة  عضـــوا 
للنفط )أوبك( وعشرة من خارج المنظمة 
لضمان إمدادات مستقرة للنفط. وقاوم 
لزيـــادة  أميركيـــة  ضغوطـــا  التحالـــف 

اإلنتاج بهدف خفض األسعار.

عواصم - وكاالت

بيروت، غزة - وكاالت

قالت لجنة حقوقية عربية، أمس، إن إســـرائيل تعتقل 
16 صحافيًا وإعالميًا فلســـطينيًا، داخل سجونها. جاء 
ذلـــك فـــي تقرير صادر عـــن “لجنـــة دعـــم الصحافيين” 
)مقرها في بيروت(، بمناســـبة يوم األسير الفلسطيني، 

الموافق لـ17 أبريل من كل عام.
وأضافت اللجنة: “مـــن بين إجمالي أعداد الصحافيين 
المعتقليـــن، 8 صـــدرت بحقهم أحـــكام فعلية عالية، و4 
يخضعـــون لالعتقـــال اإلداري، و4 آخريـــن موقوفين”. 
وأوضحـــت أن “إســـرائيل ارتكبـــت نحـــو 174 انتهـــاكًا، 
العـــام  الفلســـطينيين، منـــذ بدايـــة  بحـــق اإلعالمييـــن 

الجاري”.
االعتقـــال  بيـــن  توزعـــت  “االنتهـــاكات  أن  وذكـــرت 
واالحتجـــاز بحـــق أكثر من 20 صحافيًا، واســـتخدام 6 

صحافيين كدروع بشرية خالل تغطيتهم لألحداث”.
من جانبها، قالت حركة المقاومة اإلســـالمية )حماس(، 
لـ”وقـــف  السياســـية،  اتصاالتهـــا  تواصـــل  إنهـــا  أمـــس، 
العدوان اإلســـرائيلي على الشـــعب والمسجد األقصى، 

بمدينة القدس”.

وأضاف زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي للحركة، 
فـــي تصريح “نؤكد أنه ال هدنة مـــع االحتالل، وما يتم 
تداوله عبر وســـائل اإلعالم عاٍر مـــن الصحة”. وتداول 
نشطاء فلسطينيون عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
أنبـــاء تفيـــد بالتوصـــل إلـــى هدنة فـــي األقصـــى. على 
خلفيـــة اقتحـــام الشـــرطة للمســـجد واالعتـــداء علـــى 
المصلين. ودعا جبارين الشعب في الضفة إلى “الرباط 

واالعتكاف في المسجد األقصى”.

حماس: نواصل االتصاالت لوقف العدوان على المقّدسات

لجنة عربية: إسرائيل تعتقل 16 صحافيًا فلسطينيًا
طهران - العربية.نت

كشـــف متحدث باســـم منظمـــة الطاقـــة الذريـــة اإليرانية، 
أن المنظمـــة لديهـــا خطـــة متكاملـــة لتطوير أجهـــزة الطرد 

المركزي وضمان أمنها.
وأشـــار إلى أنه تم تشـــديد اإلجراءات األمنية ونقل جزء 
كبير من أجهزة الطرد إلى أماكن أكثر أمنًا بســـبب تعرض 

موقع كرج للهجوم.
كذلـــك، ذكـــر المتحـــدث بهـــروز كمالوندي فـــي تصريحات 
لوســـائل إعـــالم إيرانية رســـمية، أمس )الســـبت(، أن هناك 
قضايـــا التـــزال عالقة في محادثات فيينـــا الرامية إلحياء 
االتفـــاق النووي المبرم العـــام 2015. وأكد أنه تم التوصل 
إلى تفاهم لإســـراع بحلها، مضيفًا أن “ما ننجزه اآلن يتم 
فـــي إطار التوافقات الحاصلة وضمن عمليات الرقابة عبر 

المعلومات التي تقدمها كاميرات المراقبة”.
وتابـــع قائالً “عندمـــا يتحقق االتفاق فإننا ســـنزودهم بكل 
المعلومـــات التـــي توفرهـــا كاميـــرات المراقبـــة وبعكســـه 

نحتفظ بها وقد نضطر إلتالفها”.
وكانـــت وزارة الخارجية اإليرانية جددت ثانية قبل أيام، 
التأكيد على أن التوصل التفاق ليس محسومًا بعد، وقال 

متحـــدث باســـمها إن الوفد اإليراني مســـتعد للعـــودة إلى 
فيينا غدًا إذا تحققت مطالبه.

يذكر أن مســـألة رفـــع الحرس الثـــوري اإليراني عن الئحة 
المنظمـــات اإلرهابيـــة مـــن قبل أميـــركا، كانـــت طفت قبل 
أســـابيع إلى السطح، ُمشكِّلة عائقًا صعبًا أمام المفاوضين، 
الســـيما أن إدارة الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن تتعرض 
لضغـــوط قصـــوى فـــي الكونغـــرس، بغيـــة عـــدم رفعه عن 

الئحة اإلرهاب.

تم تشديد اإلجراءات األمنية حولها

إيران: لدينا خطة لتطوير أجهزة الطرد المركزي

تونس - األناضول

أنقذت فرق الحرس الوطني 
والحماية المدنية التونســـية 
طاقـــم  المدنـــي(،  )الدفـــاع 
ســـفينة مهددة بالغرق، قبالة 
أن  بعـــد  البـــالد،  ســـواحل 
تعرضـــت لصعوبـــات حالـــت 
مســـارها  مواصلـــة  دون 
باتجاه مالطا. جاء ذلك وفق 

بيان صادر أمس السبت عن وزارة البيئة التونسية.
وقال البيان إن “السفينة التي كانت تحمل راية غينيا االستوائية وقادمة من ميناء 
دميـــاط المصـــري والمتجهة نحـــو مالطا، تعرضـــت لصعوبات، حالـــت دون مواصلة 
مسارها نظرا لسوء األحوال الجوية وهيجان البحر، وهو ما أدى بطاقمها أن طلب 

من السلطات التونسية تمكينها من الدخول للمياه اإلقليمية”.
وســـمحت الســـلطات التونسية للسفينة المحملة بالوقود بأن ترسو على بعد حوالي 
7 كلم من سواحل خليج قابس )جنوب( إال أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة 

المحركات لتغمرها بارتفاع مترين، وفق البيان.
وبحســـب المصدر ذاته، طلب طاقم الســـفينة المتكون من 7 أشخاص من السلطات 
التونسية إجالءه من على ظهر السفينة التي أصبحت مهددة بالغرق، وتم التدخل 

وإنقاذ كامل الطاقم.

إنقاذ طاقم سفينة مهددة بالغرق قبالة “تونس”
نواكشوط - وكاالت

عقـــدت اللجنـــة التحضيريـــة 
فـــي  السياســـي  للحـــوار 
موريتانيـــا، أمـــس، في مبنى 
الدبلوماســـية  األكاديميـــة 
أول  نواكشـــوط،  بالعاصمـــة 
اجتماع لهـــا بحضور ممثلين 
المعارضـــة  أحـــزاب  عـــن 
والمـــواالة. وترأس االجتماع 

الوزيـــر األمين العام لرئاســـة الجمهورية يحيـــى ولد أحمد الوقف، الـــذي كلفه الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشـــيخ الغزواني يوم 6 أبريل الجاري باإلشـــراف على جلســـات 
الحوار. وتضم اللجنة التحضيرية للحوار السياســـي بموريتانيا، 9 أعضاء من الغالبية 

الرئاسية، و9 آخرين من المعارضة.
وقـــال ولـــد أحمد الوقف، في كلمة خـــالل افتتاح اجتماع اللجنـــة: إن “المواضيع التي 
ســـيجري نقاشها خالل جلســـات الحوار ستحددها األطراف المشـــاركة فيه”. وأوضح 
أنه “ســـيتم تحديد ســـقف زمني لعمل لجنة اإلشـــراف على التشـــاور السياســـي”. وأكد 
أن مختلف األحزاب ســـتمثل في الحوار، مشددا على أهمية التوافق على األساسيات 

“التي ستعطي دفعا جديدا لديمقراطيتنا ومشروعية لعملنا السياسي”.
ولفـــت إلـــى أن الحـــوار يأتي انســـجاما مع رغبة األطراف السياســـية في عقد “تشـــاور 
وطني من أجل التوصل إلى أمثل الحلول الممكنة في مواجهات مختلف التحديات”.

موريتانيا: لجنة الحوار السياسي تعقد اجتماعها األول



اللجنة اإلعالمية

المتحـــدة  والشـــركة  ســـار  فريقـــا  نجـــح 
للتأمين من خطف صـــدارة المجموعتين 
دلمـــون  بطولـــة  مـــن  والثانيـــة  األولـــى 
للدواجـــن الرمضانية لكرة القدم للصاالت 
المقامـــة حاليـــًا علـــى صالة نادي الشـــباب 
الرياضـــي، حيث حجـــز الفريقان رســـميًا 
تواجدهمـــا في الـــدور نصـــف النهائي من 
البطولـــة بعـــد أن أنهيـــا دوري المجموعـــة 
المبـــاراة  وفـــي  الترتيـــب.  صـــدارة  فـــي 
األولـــى التـــي أقيمت في ختـــام مباريات 
ســـار  فريـــق  تمكـــن  المجموعـــات،  دوري 
من تســـجيل انتصار عريـــض وكبير على 
حســـاب فريق جنت ستيشـــن بنتيجة 11 
مقابل هدف واحـــد. وفي المباراة الثانية 
تمكـــن فريق المتحدة للتأميـــن من تأكيد 
صدارتـــه للمجموعة بانتصاره على فريق 
األبعـــاد والتطوير والبنـــاء بأربعة أهداف 

مقابل هدف وحيد.

وفـــي المبـــاراة الثالثـــة والختامية لدوري 
المجموعات، ســـجل فريق دزني البحرين 
دلمـــون  فريـــق  علـــى  جديـــدا  انتصـــارا 

للدواجن بخمسة أهداف مقابل هدفين.
وتنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي 
مـــن البطولة، حيث ســـيلتقي فريق مازدا 

الســـعودي مع فريق المعاميـــر في مباراة 
بيـــن  وقويـــة  مثيـــرة  تكـــون  أن  يتوقـــع 
الفريقيـــن، فيمـــا تجمـــع المبـــاراة الثانيـــة 
بيـــن فريق دزني البحريـــن وفريق األبعاد 
والتطويـــر والبنـــاء فـــي مبـــاراة مرتقبـــة 
ويتوقع أن تكون متكافئة بين الفريقين.

اليوم انطالق منافسات ربع النهائي على صالة نادي الشباب

سار والمتحدة يتصدران بطولة “دلمون” للصاالت

تقديم جائزة أفضل العب

اللجنة اإلعالمية

حصـــل  الالعـــب عبـــدهللا عبدالكريم 
على جائـــزة أعلى محاولة عن العبي 
المجموعة )A(  من بطولة أرض المرح 
الرمضانية للبولينج، والتي تقام هذا 
العام تحت مسمى المؤسس، تخليدا 
لذكرى الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل خليفة والشيخ إبراهيم بن محمد 
آل خليفـــة ومرتضى قدرت راســـتي، 
وذلـــك بعـــد أن نجـــح فـــي تســـجيل 
الوقـــت  فـــي  محافظـــًا  نقطـــة،   687
ذاتـــه على مركزه الثاني في الترتيب  
العـــام بمجمـــوع 2265 نقطـــة خلـــف 
الالعب الفلبينـــي Emerson صاحب 
المركـــز األول وصدارة الترتيب العام 

لالعبين بمجموع 2283 نقطة.
ولـــم  تطرأ تغيرات تذكر على ترتيب 
 ،)A( العشـــرة األوائـــل فـــي المجموعة
حيـــث جـــاء الســـعودي عبدالرحمـــن 

الخليوي بالمركز الثالث 2207 نقطة.
وعلـــى صعيـــد المجموعـــة )B( نجـــح 
الصعـــود  مـــن     Dexter الفلبيني
إلى المركـــز الثاني في التريتب العام 
لالعبيـــن بعـــد أن تمكـــن مـــن تســـجل 
ورفـــع  نقطـــة،   723 محاولـــة  أعلـــى 

مجموعه من النقاط إلى 1964 نقطة 
فـــي المركـــز الثانـــي خلـــف مواطنـــه 
Euly صاحب المركز األول بمجموعه 
أحمـــد  تراجـــع  فيمـــا  نقطـــة،   2005
األنصـــاري إلـــى المركز الثالـــث 1964 

نقطة.

عبداهلل عبدالكريم يسجل أعلى محاولة

نتائج بطولة أرض المرح للبولينج

صورة جماعية للمشاركين

البحرين تستضيف دولية البارالمبية األولى للريشة
محمد بن دعيج: دليل على السمعة الطيبة للمملكة في تنظيم األحداث الرياضية

تســتعد اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة بالتعاون مع االتحاد البحريني للريشــة 
الطائرة واألســكواش الســتضافة البطولة الدولية األولى البارالمبية للريشة 

الطائرة - البحرين 2022 في الفترة -16 21 مايو - 2022. 

البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وصـــرح 
بـــن دعيـــج  البحرينيـــة الشـــيخ محمـــد 
آل خليفـــة بـــأن اختيار مملكـــة البحرين 
الستضافة مثل هذا الحدث الدولي لهو 
دليل على السمعة الطيبة والكبيرة التي 
تتمتع بها المملكة في تنظيم واحتضان 
أكبـــر األحـــداث الرياضية على مســـتوى 

العالم خصوصا الرياضات البارالمبية. 
البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأشـــاد 
المتواصـــل  بالدعـــم  البحرينيـــة 
والالمحدود من قبل ممثل جاللة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي األميـــن العام 

لمجلس الدفـــاع األعلى رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس مجلس 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء 
اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، والنائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس هيئة 
الرياضـــة العامة ســـمو الشـــيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
آل  دعيـــج  بـــن  الشـــيخ محمـــد  وأشـــار 
خليفـــة بدور االتحاد البحريني للريشـــة 
الطائـــرة واألســـكواش فـــي تنظيم هذه 
البطولـــة لما لها أهميـــة كبيرة للرياضات 
التي تخـــص ذوي العزيمـــة وتعمل على 

للجنـــة  اإلســـتراتيجية  الخطـــة  دعـــم 
البارالمبيـــة البحرينيـــة، كمـــا أثنـــى على 
جهود سوســـن رئيس االتحاد البحريني 
للريشـــة الطائـــرة واألســـكواش سوســـن 
حاجـــي تقـــوي وإدارتهـــا ونجاحتها في 

االتحاد. 

وفـــي الختـــام، أوضـــح رئيـــس اللجنـــة 
البطولـــة  بـــأن  البحرينيـــة   البارالمبيـــة 
للريشـــة  البارالمبيـــة  األولـــى  الدوليـــة 
الطائـــرة - البحريـــن 2022 هـــي امتـــداد 
للجهـــود الدءوبـــة التـــي تبذلهـــا اللجنـــة 
مـــع  بالتعـــاون  البحرينيـــة  البارالمبيـــة 
فـــي  الرياضيـــة  االتحـــادات  مختلـــف 
استضافة مختلف البطوالت والدورات 
التي تســـهم في االرتقـــاء برياضة ذوي 
البحريـــن  آخرهـــا  كان  والتـــي  العزيمـــة 
اآلســـيوية  األلعـــاب  دورة   2021
البارالمبيـــة للشـــباب ودورة ألعاب غرب 
آسيا البارالمبية الثالثة - البحرين 2022، 
واللتيـــن حصدتا نجاحـــا تنظيميا كبيرا 
ومنافسة قوية بين المشاركين ليعكس 
القـــدرات الكبيـــرة لمملكـــة البحرين في 

استضافة مختلف األحداث الرياضية.

اللجنة البارالمبية البحرينية

 محمد بن دعيج 
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مديرية اإلعالم والتوجيه المـــعنوي

شـــهدت منافســـات الجولـــة الرابعـــة ضمن 
الرمضانيـــة  للبطولـــة  األولـــى  المجموعـــة 
لكـــرة القـــدم للضبـــاط الخامســـة والمقامة 
تحـــت رعاية ســـمو النقيب الشـــيخ محمد 
بن سلمان آل خليفة على ملعب المدفعية 
الملكيـــة، التـــي جـــرت يـــوم أمـــس األول 
األربعاء 13 أبريل 2022م بمواجهة فريق 
وحدة هندســـة الميـــدان الملكية مع فريق 
ســـالح البحريـــة الملكي البحرينـــي والتي 
انتهت بفوز فريق وحدة هندســـة الميدان 
الملكية بثالثة أهداف مقابل هدف، وأحرز 
أهـــداف فريـــق وحـــدة هندســـة الميـــدان 
الملكية كل من الالعب حمد مبارك الشاعر 
هدفين، والالعـــب علي النعار هدف، بينما 
ســـجل هدف فريق سالح البحرية الملكي 
البحريني الوحيد الالعب عمر الدوســـري، 
وفي المبـــاراة الثانية تغلب فريق الحرس 
الملكي على فريق معســـكر الجبل بنتيجة 
فريـــق  انســـحاب  إثـــر  نظيفـــة  أهـــداف   3
معســـكر الجبل وعدم حضوره إلى أرضية 

الملعب. 

هندســـة  فريـــق  النتيجـــة حجـــز  وبهـــذه   
للـــدور  التأهـــل  بطاقـــة  الملكيـــة  الميـــدان 
الثانـــي مـــن البطولة قبل الجولـــة األخيرة 
المجموعـــة  علـــى صـــدارة  تربـــع  أن  بعـــد 
األولـــى برصيـــد 9 نقـــاط مـــن 3 مباريـــات، 
ويحتل المركز الثاني فريق سالح البحرية 
الملكـــي البحرينـــي بـ 6 نقاط وفـــي المركز 
الثالـــث فريـــق الحـــرس الملكـــي برصيد 6 
نقـــاط بفـــارق األهداف عن المركـــز الثاني، 
وفـــي المركـــز الرابع فريق معســـكر الرفاع 
برصيـــد 3 نقاط، ويحتـــل المركز الخامس 
فريق معســـكر الجبل الـــذي ختم آخر لقاء 
له بعـــد حضـــوره لمواجهة فريـــق الحرس 
الملكـــي متذيالً المجموعة من دون رصيد 

من النقاط. 
 وشـــهدت منافســـات المجموعـــة الثانيـــة 
التي جرت مســـاء يوم الخميس 14 أبريل 
2022 مـــن نفـــس الجولة بتعـــادل إيجابي 
الملكيـــة  عندمـــا واجـــه فريـــق المدفعيـــة 
فريـــق الـــدروع الملكية بنتيجـــة 3 أهداف 
المبـــاراة  شـــهدت  حيـــث  الفريقيـــن  لـــكال 

منافســـة قوية وندية لما يمتلكه الفريقان 
من مقومات الفـــوز والتنافس على بطاقة 
التأهـــل للدور الثاني، وحقق أهداف فريق 
المدفعيـــة الملكيـــة كل مـــن خليفـــة حمـــد 
العمـــاري )هدفيـــن(، والالعـــب عبدالعزيـــز 
عمـــر العيـــد )هـــدف واحـــد(، فيمـــا أحـــرز 
أهداف فريق الدروع الملكية الالعب علي 
أحمد الغتم )هدفان(، وســـجل العب فريق 
الـــدروع الملكيـــة علي الرويعـــي هدفا في 

مرماه بالخطأ لصالح الدروع الملكية. 
القـــوة  فريـــق  يتصـــدر  النتيجـــة  وبهـــذه   
الخاصة الملكية المجموعة الثانية برصيد 
4 نقاط وفي المركـــز الثاني فريق الدروع 
الملكيـــة بنفـــس الرصيد مـــن النقاط ولكن 
بفارق األهداف، فيما يحتل المركز الثالث 
فريـــق المدفعية الملكيـــة برصيد نقطتين 
مـــن تعادليـــن ويحتـــل فـــي المركـــز الرابع 
فريـــق معســـكر المحـــرق مـــن دون رصيـــد 

من النقاط.   واختتمت منافســـات الجولة 
الرابعـــة مســـاء اليـــوم الجمعـــة 15 أبريـــل 
2022 بمباراتيـــن ضمن المجموعة الثالثة، 
إذ فـــاز فـــي المبـــاراة األولى فريق ســـالح 
الجـــو الملكي البحريني الدفاع على فريق 
الجـــوي الملكي بنتيجـــة ٣ أهداف دون رد 
ســـجلهم الالعب حمد الرميحي )هاتريك(، 
وفـــي اللقـــاء الثانـــي فقـــد فاز عـــن جدارة 
واســـتحقاق فريـــق الكتيبـــة الخاصة على 
فريق معسكر أم الصمان بنتيجة 5 أهداف 
مقابل ٣ أهداف، وقد سجل لفريق الكتيبة 
الخاصة كل مـــن الالعبين محمد النجدي، 
منهمـــا(،  لـــكل  )هدفـــان  الســـليطي  ومهنـــا 
وصقر آل خليفة )هدف واحد(، فيما أحرز 
أهـــداف فريق معســـكر أم الصمان كل من 
الالعبين طالل الكواري )هدفان(، ومحمد 

البوعينين )هدف واحد(. 
 وبهـــذه النتيجـــة يتأهـــل كل مـــن فريقـــي 
الكتيبـــة الخاصـــة وســـالح الجـــو الملكـــي 
البحريني للـــدور الثاني قبل نهاية الجولة 
الكتيبـــة  فريـــق  يحتـــل  حيـــث  األخيـــرة، 

الخاصة المركز األول وفريق ســـالح الجو 
الملكي البحرينـــي المركز الثاني برصيد 9 
نقـــاط لكل منهما بفـــارق األهداف، ويحتل 
المركـــز الثالـــث فريـــق معســـكر أم الصمان 
برصيـــد 3 نقاط وفـــي المركز الرابع وحدة 
الشرطة العسكرية الملكية برصيد 3 نقاط 
وفريـــق الدفاع الجـــوي الملكي في المركز 

الخامس من دون رصيد من النقاط. 
وتستمر منافسات الجولة ذاتها للمجموعة 
الثانيـــة في مســـاء يـــوم األحـــد 17 أبريل 
2022 بمباراة تجمع فريق الدروع الملكية 
مع فريـــق القوة الخاصـــة الملكية ويلتقي 
فريق المدفعية الملكية مع فريق معســـكر 
المحـــرق، وتختتـــم الجولة الخامســـة في 
2022 بلقاءيـــن  أبريـــل   18 يـــوم االثنيـــن 
لمنافســـات المجموعـــة الثالثـــة يجمع في 
المباراة األولى فريقي سالح الجو الملكي 
البحريني والكتيبة الخاصة، وفي المباراة 
الثانية يلتقي فريق الدفاع الجوي الملكي 
العســـكرية  الشـــرطة  وحـــدة  فريـــق  مـــع 

الملكية.

من منافسات البطولة

في البطولة الرمضانية للضباط لكرة القدم الخامسة

فريق هندسة الميدان الملكية أول المتأهلين للدور الثاني

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

تنطلق يوم األحد الموافق 17 أبريل 
والشـــركات  األنديـــة  بطولـــة   2022
للبليـــارد،  الرمضانيـــة  والمؤسســـات 
البحرينـــي  االتحـــاد  ينظمهـــا  التـــي 
للبليـــارد والســـنوكر والدارتس، على 

صالة كيو إن بالرفاع.
البطولـــة  فـــي منافســـات   ويشـــارك 
12 فريقـــا، تـــم توزيعهـــا مـــن خـــالل 
مراســـم القرعـــة التـــي أجريـــت يوم 
االربعـــاء الماضي على 4 مجموعات 
وهـــم: األولـــى )الداخليـــة أ، منتخب 
الثانيـــة  البـــا(،  للناشـــئين،  البحريـــن 
)الداخليـــة ب، 2B، Cue in(، الثالثـــة 
)الداخليـــة ج، كوهجـــي اوتـــو مول، 
 ،Cue club( الرابعـــة ،)نادي المنامـــة
منتخـــب البحرين للنســـاء، الجامعة 

البريطانية(.
علـــى  البطولـــة  وســـتقام منافســـات 

فترتيـــن في كل يـــوم، الفترة األولى 
تنطلـــق فـــي تمام الســـاعة 8 مســـاًء 
واألخـــرى عنـــد الســـاعة 10 مســـاًء. 
األحـــد،  مباريـــات  فـــي  وســـيلتقي 
البحريـــن  منتخـــب  مـــع  أ  الداخليـــة 
للناشـــئين، والداخليـــة ب مع شـــركة 
مـــع  اوتـــو  الكوهجـــي  2B، وشـــركة 
البحريـــن  ومنتخـــب  ج،  الداخليـــة 

للنساء مع نادي كيو للبليارد.
وتتنافـــس فـــرق كل مجموعـــة فيما 
بينهـــا مـــن أجل حصـــد نقـــاط الفوز، 
المركزيـــن  صاحبـــا  يتأهـــل  حيـــث 
األول والثانـــي لـــكل مجموعة للدور 
الثانـــي الذي ســـيكون بنظام )إخراج 
المغلـــوب(. اللجنـــة المنظمـــة لبطولة 
البليـــارد وضعت جوائـــز مالية تصل 
إلـــى 1000 دينار، ألصحـــاب المراكز 

الثالثة األولى.

بطولة األندية والشركات الرمضانية للبليارد
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اللهـــم اجعل لـــي فيه إلى مرضاتك دليال، وال تجعل للشـــيطان فيه 
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دعاء

ـــل مشـــقة الصيـــام مـــع ممارســـة  ^ لتحمُّ
أعمالنـــا طـــوال النهـــار، يجـــب علينـــا االلتـــزام 
بتنـــاول وجبة الســـحور؛ باالعتماد على أطعمة 

مشبعة ومغذية:
* الفول من أشـــهر األغذية األساسية المنتشرة 
علـــى موائـــد الســـحور المصريـــة والعربيـــة؛ إذ 

أليـــاف  علـــى  علـــى يحتـــوي  تســـاعد 
الشعور بالشبع لفترة 
وكذلـــك  طويلـــة، 
بروتينـــات  علـــى 

وحديد وأمالح معدنية 
وماغنيسيوم وبوتاسيوم.

* الزبادي يســـاعد على تقليل الشعور بالعطش، 
ويحتـــوي على بروتينات وكالســـيوم وبكتيريا 
ويمكـــن  الهضمـــي.  والجهـــاز  للمعـــدة  مفيـــدة 
إضافـــة بعض قطـــع الفاكهة إلى كـــوب الزبادي 
لتزيـــد من فائدته الغذائية، ولزيادة كمية الماء 

في الجسم.
* الخضـــراوات تحتـــوي علـــى نســـبة كبيرة من 
األلياف التي تزيد الشـــعور باالمتالء والشـــبع، 
وتساعد على منع اإلمساك الذي يصيب معظم 

األشخاص خالل الصيام.

أطعمة مشبعة ومغذية في السحور

صحتك مع الصوم

 نظـــم مجلس عالية الهمـــالن بالتعاون 
األربعـــاء  يـــوم  اإلبـــداع  منصـــة  مـــع 
الماضي فعالية القرقاعون مع سوالفنا 
ياســـين“،  ”بابـــا  ”أم صقـــر“ و  بضيافـــة 
الفنانـــة  وبحضـــور محبوبـــة األطفـــال 
ســـلوى الجراش، ومجموعة الزوار من 

األهل واألصدقاء واهالي المنطقة.
تنوعـــت الفعالية بالعديـــد من الفقرات 
مثل الســـوالف عـــن “القرقاعون اللول“ 
الذي تحدث فيها الفنان محمد ياسين 
”بابا ياســـين“ عـــن ”قرقاعـــون األوالد“ 
البنـــات“  ”قرقاعـــون  عـــن  صقـــر  وأم 
وضمت أيًضـــا فقرة  أغنية القرقاعون 
بعـــزف الفنان المبـــدع محمد الحليبي، 
مـــع العديد من الفقـــرات الجميلة مثل 
مســـابقة األطباق، مع فقـــرات متنوعة 
لألطفـــال فـــي أجـــواء مليئـــة بالفـــرح 
للجميـــع، مع توزيع العديد من الجوائز 

وبالطبع القرقاعون على الجميع.
وتعتبـــر فعاليـــة القرقاعـــون مـــن أهـــم 
الفعاليات في شـــهر رمضـــان في دول 
الخليـــج، نحيـــي فيهـــا ذكريـــات تراثنا 

األصيـــل التـــي تتماشـــى مـــع الخطـــة 
الوطنـــي،  االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة 
والتي تركز على التعرف على موروثنا 

التراثـــي العريـــق النابـــع مـــن محيطنـــا 
الغنيـــة، والتأكيـــد  العربـــي بحضارتـــه 
علـــى مبـــادئ ديننـــا الحنيـــف الداعيـــة 

للتســـامح واالعتـــدال، وتنمية الثقافة 
الوطنيـــة، وتأصيل مفاهيـــم المواطنة 
اإليجابيـــة فكـــًرا وتطبيقها، و“شـــكلت 

هذه الكلمات العميقة الرؤية الســـامية 
لعاهل البـــالد المفدى حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة حفظه هللا ورعاه“ بأنها عادات 
مـــن  عليهـــا  الحفـــاظ  يجـــب  وتقاليـــد 

االندثار.

فعالية القرقاعون بتنظيم عالية الهمالن بالتعاون مع منصة اإلبداع
عادات وتقاليد يجب الحفاظ عليها من االندثار

 المكونات:

عبـــوة )500غ( بيتي كروكر ســـوبر مويســـت 
خليط كيك الشوكوالتة الداكنة

3 بيضات
80 مل زيت نباتي

175 مل ماء
100 مل قهوة سادة باردة

1 ملعقة شاي من مسحوق الهيل
125غ شوكوالته سوداء مكّسرة إلى مربعات

 ظـــرف واحد من خليـــط كريمـــا التزيين من 
بيتي كروكر

 115 مل حليب بارد
1 ملعقة شاي بودرة السكر

 الطريقة:

يســـخن الفرن على درجة حـــرارة 180 درجة 

مئويـــة. تدهـــن بالزبـــدة صينية َخبـــز دائرية 
بقياس ٢٣سم بقاعدة متحركة أو قابلة للفك 
وبعمق 7 سم على األقل، ثم يرش القليل من 

الطحين.
يخفـــق خليـــط الكيـــك مـــع البيـــض والزيـــت 
والمـــاء والقهوة والهيـــل المطحون في وعاء 
باســـتخدام الخـــالط الكهربائـــي على ســـرعة 
منخفضـــة حتـــى يصبـــح المزيـــج متجانســـًا. 
يتبـــع الخفـــق علـــى ســـرعة متوســـطة لمـــدة 

دقيقتين. يصب المزيج في الصينية.
يخبـــز لمـــدة 40 ـ 45 دقيقـــة أو لحين إدخال 
عـــود األســـنان وإخراجـــه دون أن تعلـــق بـــه 

عجينة الكيك.
 يخـــرج الكيك مـــن الفرن ويتـــرك ليبرد لمدة 

10 دقائق.
 يخـــرج الكيـــك مـــن الصينيـــة يوضـــع علـــى 
الشـــبكة المعدنيـــة حتـــى يبرد تمامـــًا. توضع 

الشوكوالته في وعاء مقاوم للحرارة وتذاب 
فـــوق قدر حمام مائـــي لمدة 5 - 10 دقائق أو 
حتـــى تـــذوب الشـــوكوالته مـــع التحريك من 
وقـــت آلخـــر. يرفع الوعـــاء عن المـــاء ويترك 

لمدة 20 دقيقة.
يخفـــق خليط الكريما مـــع الحليب البارد في 
وعـــاء متوســـط الحجـــم باتبـــاع التوجيهات 
المذكـــورة علـــى العلبـــة. تضاف الشـــوكوالتة 

المبردة إلى الكريما ويحرك المزيج.
 يقطـــع الكيـــك المبـــّرد بالعرض إلـــى طبقتين 
كريمـــا  لتوزيـــع  العلـــوي  النصـــف  ويرفـــع 

الشوكوالتة ثم يطبق النصف العلوي فوقه.
 يتـــم التحضيـــر بـــرش الســـكر الناعـــم علـــى 

الوجه.
يقـــدم الكيـــك مـــع الفواكـــه المفضلـــة. يزّيـــن 
برقائق الشـــوكوالتة لمنح الكيـــك المزيد من 

الرونق الخاص.

كيك الشوكوالته بالقهوة وترافل الهيل
مطبخ

^
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 نســجل فــي هــذه الزاويــة ذكريــات الفنانيــن الحلــوة والمــرة، وطــرح عليهــم أســئلة مفاجئــة 
تالمس شخصيتهم وطبيعتهم.

مثل أو حكمة تؤمنين بها؟ «

لكـــي تكـــون صادًقـــا مـــع اآلخريـــن اصـــدق مع 
نفسك أوًل..

 ما الذي يبكيك وما الذي يسعدك؟ «

قد أبكي من أبسط موقف محزن، كطفل يتألم 
أو رجل كبير في الســـن يعاني. ويســـعدني أي 
شـــيء مهما كان بسيًطا، ولكنه يدعو للسعادة. 
أكون سعيدة عندما أرى أبنائي سعداء وأهلي 

وأحبائي. 

 متى تشعرين باإلهانة؟ «

عندمـــا يتـــم فهمـــي بالخطأ او حينمـــا أتصرف 
بنيـــة طيبة، ولكـــن ربما البعض قد ل يفهم هذا 
التصرف، فيتعامل معي بجفاف وقسوة... هنا 

أشعر باإلهانة. 

 ما عالقتك بالمطبخ..وهل تجيدين  «
نوعية معينة من األطباق؟

لســـت مـــن عشـــاق الطبخ، ولكـــن هـــذا ل يمنع 
مـــن محـــاولت هنـــا وهناك فـــي تحضير بعض 

الحلويات كـ “ القيمات”. 

 أفضل ثالث تطبيقات في تلفونك ال  «
تستغنين عنها؟

بنفـــت بـــي ..وصديقنـــا فـــي الســـيارة المدعـــو 
غوغل ماب، والنستغرام. 

أكبر مخاوفك؟ «

الخوف من المستقبل الذي ل نعرف ماذا يخبأ 
لنا. وكذلك الخوف من فقد األحباء واألعزاء. 

 أسوأ عاداتك؟ «

الطيبة الزائدة وسرعة الوثوق باآلخرين، وفي 
الفترة األخيرة بدأت أتحاشى هذه العادة. 

لو سمح لك بارتكاب جريمة واحدة بدون  «
عقاب..ماذا ستختارين؟

ل أستشـــعر فـــي نفســـي أي نـــوازع إجراميـــة، 
ولكـــن ان أردت التحديد..لـــو كانـــت الحـــروب 
والنزاعات بشـــرا لقتلته؛ لكي نعيش في سالم 

وأمان. 

 شخص تفدينه بروحك؟ «

أكثر مـــن شـــخص...أبنائي ووالدتـــي وزوجي 
وإخواني وأسرتي. 

رياضتك المفضلة؟ «

كنـــت ألعب تنـــس طاولـــة وباحترافيـــة، ولكن 
لظروف ما لم أكمل المشوار. 

 أصعب موقف تعرضت له في حياتك؟ «

تجربة صحية كدت أفقد البصر فيها. 

 ثالثة حيوانات تخافين منها؟ «

الفعي، الفأر وبقية الزواحف. 

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

األولى..نجاح أبنائي في الحياة. الثانية..أريد 
أن أكـــون صانعـــة للســـعادة عبـــر امتـــالك عصا 

سحرية. واكتفي بأمنيتين فقط.

 موقف لم يكن متوقعا على الهواء  «
مباشرة؟

اتصال أحد المستمعين يخبرني أنه قد حصل 
علـــى الوحـــدة الســـكنية بعـــد أن اســـتعرضت 
وطرحت موضوعه في برنامج “ صباح الخير 
يـــا بحريـــن”.. وكان اتصالـــه بعـــد نحو ســـنتين 

وهذا التصال أفرحني كثيرا ولم أتوقعه. 

سوالف رمضانية

نسرين معروف: “لو كانت الحروب والنزاعات بشًرا لقتلتهم”
أسامة الماجد

هبة محسن
بغيـــت وهللا أتســـبب في حادث، فجأة وقفت الســـيارة 
وطلعت منها أم متوســـطة العمر وهي تستنجد بالمارة 
وتطلـــب مســـاعدتهم؛ ألن زوجهـــا قاعـــد يضربها وهي 
في الســـيارة. المشهد كان مؤلًما... خصوًصا أن أطفالها 

كانوا وّياهم.
موقـــف محـــزن، وأنـــت تشـــوف أم تســـتنجد بالنـــاس، 
وحجابهـــا طايح من على راســـها، وتصير طماشـــة للي 

يسوى واللي ما يسوى!
المنظـــرة األماميـــة للســـيارة، تنقـــل لك أحياًنـــا مواقف 
غريبـــة عجيبة، هذا يصرخ على بّته، وهذا يزبد ويرعد 
علـــى زوجته، وهي مـــو عارفه وين تـــودي بوجهها من 
الفشـــيله... فتشـــوفها منزلـــه راســـها وســـاكته... وثنين 
يصارخون مو عاطين الناس أهمية، وضاربين األخالق 

والذوق العام عرض الحايط. 
تـــرى الســـيارة مـــو مـــكان مناســـب لمناقشـــة المشـــاكل 
األســـرية والعائليـــة، “فـــإذا بليتـــم فاســـتتروا”، عندكـــم 
بيـــوت هللا ســـاتر عليكم فيها، انتظروا شـــوي توصلون 

بيوتكم وهناك حلوا مشاكلكم فيها.
ومـــا لـــه داعـــي القاصـــي والدانـــي يعـــرف مشـــاكلكم، 

ويشوفكم في منظر كلششششش مو حلو، ترى الناس 
مـــا بحّلـــون مشـــاكلكم بيّطمشـــون عليكم بـــس، ويمكن 
بعد يصورنكم وتصيرون حديث السوشل ميديا “زوج 

يضرب زوجته في الشارع وأمام مرأى الناس”. 
هللا كـــّرم المرأة واحترمها، وحفـــظ كرامتها، وأقل حق 
مـــن حقوقهـــا حفـــظ ماء وجههـــا أمام الغربـــاء أو حتى 

األبناء.

ياسمينة: 

تسقط رجولة الذكر ما أن يرفع يده على امرأة. «

مصارعة حرة في السيارة

ياسمينيات عصاري رمضان

تجولت عدســـة البـــالد لبرنامج “عصاري 
رمضان” فـــي منطقة بوري والتقت تاجر 
التمـــور صالـــح ســـلمان إبراهيـــم صاحب 
فرشة الحاج صالح لجميع أنواع التمور.

وتحـــدث الحاج صالح عـــن أنواع التمور 
التـــي يفضلها الصائم فـــي رمضان والتي 
ا وهي “الخالص”  في األغلب تصنع يدويًّ
وذلـــك لبرودته ويأتي بعده الشـــبيبي ثم 

السقعي والسكري والزاملي”. 
فـــي  “أتواجـــد  صالـــح  الحـــاج  ويقـــول 
الفرشـــة من الساعة الثالثة عصًرا وحتى 
الخامسة، واســـتقبل الناس الراغبين في 
شـــراء التمـــور مـــن كل مناطـــق البحرين 
ويتوفر لدينـــا التمور المخصصة للتوزيع 

.“
مـــن أهـــم الســـنن النبويـــة التـــي اتخذها 
المســـلمون في رمضان عن سيدنا محمد 
صلـــى هللا عليه وســـلم هي الفطـــار على 
التمـــر، وهو جـــزء ل يتجزأ مـــن اإلفطار، 
ووفًقا للطقوس يتم كسر الصيام بالتمر، 
ا في أي منزل  والتـــي تعد عنصًرا أساســـيًّ
مســـلم، ولكن هناك سؤال مثير للقلق هو 
لمـــاذا التمر لـــه فوائد عديـــدة وهو غذاء 
مـــن  مثالـــي، ويوفـــر مجموعـــة واســـعة 
العناصـــر الغذائيـــة األساســـية والفوائـــد 
الصحيـــة المحتملـــة وعلمًيـــا، تعتبر التمر 
ـــا أثناء الصيـــام؛ ألنها غنية بالنحاس  مهمًّ
ووفًقـــا  والمغنيســـيوم.  والســـيلينيوم 
للخبـــراء يحتـــوي التمـــر علـــى الكثير من 
صغيـــرة،  عبـــوات  فـــي  الكربوهيـــدرات 

ممـــا يســـاعد علـــى إعـــادة مـــلء جيـــوب 
الكربوهيدرات في الجســـم بســـرعة بعد 

الصيام ويســـاعد أيًضا علـــى قمع الرغبة 
الشديدة في تناول السكر.

“ تمور الخالص”

 األكثر طلًبا في البحرين
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“المهندسين” تقيم غبقتها الرمضانية بمقرها في الجفير
بعد توقف لسنتين بسبب الجائحة

غبقتهـــا  حفـــل  البحرينيـــة  المهندســـين  جمعيـــة  أقامـــت 
الرمضانية مســـاء يوم اإلثنيـــن الموافق 11 أبريل الجاري، 
بمقـــر الجمعية في الجفير، تعزيزا للتواصل وروح األســـرة 
الواحدة بين إدارة وأعضاء ومنتســـبي الجمعية، واحتفاًء 

بشهر رمضان المبارك. 
وفـــي كلمتـــه الترحيبيـــة فـــي بدايـــة الغبقة، رحـــب رئيس 
الجمعيـــة ضيـــاء عبـــد العزيـــز توفيقـــي بجميـــع الضيـــوف 
والحضـــور فـــي هـــذه الفعاليـــة، التي جـــاءت بعـــد انقطاع 
لســـنتين متتاليتيـــن بســـبب ظـــروف جائحـــة كورونـــا وما 
فرضته من وجوب اتخاذ تدابير وقائية وتباعد اجتماعي، 
معبـــًرا عـــن ســـعادته بعـــودة األوضاع إلـــى ما كانـــت عليه 
بفضل اتخاذ مملكـــة البحرين إجراءات احترازية وتدابير 
وقائيـــة للتقليـــل مـــن تداعيـــات انتشـــار الجائحـــة، مرحًبا 
بعـــودة األنشـــطة والفعاليات لســـابق عهدها قبـــل الجائحة 
ومنهـــا الغبقـــة الرمضانيـــة التـــي تحـــرص الجمعيـــة علـــى 
إقامتها بشكل سنوي، معبًرا عن شكره لجميع الجهود التي 
بذلهـــا القائمون علـــى الفعالية من أعضاء الجمعية، وكذلك 
الشـــركات والمؤسســـات الداعمـــة، مشـــيًرا إلـــى مبـــادرات 

اليوبيل الذهبي التي تم اإلعالن عنها في االحتفالية التي 
أقيمـــت في منتصف مـــارس الماضي، مركـــزا على مبادرة 
تأســـيس ملتقـــى الشـــباب داعًيـــا األعضـــاء الذيـــن تنطبق 
عليهم الشـــروط إلى المبادرة بالتســـجيل في هذا الملتقى.   
وشهدت غبقة “المهندســـين” الرمضانية التي سادتها روح 
األلفة واألســـرة الواحدة عدًدا من الفعاليات والمســـابقات، 
كمـــا تم فيهـــا تكريـــم مدير إدارة دعـــم المنظمـــات األهلية 
جناحـــي،  نجـــوى  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  بـــوزارة 

والتـــي أشـــارت فـــي كلمـــة مقتضبـــة لهـــا إلـــى أن جمعيـــة 
المهندســـين البحرينيـــة تتميز بين الجمعيـــات بمواصفات 
عـــدة كمواصفـــات العضويـــة ومـــدى اســـتدامة العضويـــة 
وفاعليـــة األعضـــاء واســـتمراريتهم وتدوير المهـــام داخل 
الجمعيـــة.  كما أقيمت فـــي الغبقة الرمضانية للمهندســـين 
مســـابقة ثقافية للحضور شـــملت مجاالت ثقافية مختلفة 
باإلضافـــة لمســـابقة ثقافية جماعية شـــارك فيهـــا الحضور 

عبر اإلنترنت، وتم توزيع الجوائز على الفائزين.

أقامــت شــركة اإلبداع للتمويــل متناهي الصغر - البحريــن غبقتها الرمضانية 
برامــج  الفضيــل، وضمــن  بالشــهر  لموظفيهــا وعائالتهــم، احتفــاالً  الســنوية 
الشــركة الراميــة إلــى ترســيخ العالقــة بيــن جميــع الموظفيــن وتجســيد روح 
األســرة الواحــدة بينهــم، خصوصا فــي هذه األيام المباركة في شــهر رمضان 

المبارك.

ونقل الرئيس التنفيذي للشـــركة خالد 
وليد الغـــزاوي خالص تحيات وشـــكر 
اإلدارة  مجلـــس  وأعضـــاء  رئيســـة 
لجميع الموظفين على عملهم وأدائهم 
المتميـــز، معبـــرا عن فخـــره الكبير بما 
حققـــه فريـــق الشـــركة مـــن إنجـــازات 
علـــى مختلف المســـتويات، معربا عن 
شـــكره للداعميـــن للفعاليـــة وهم عيد 

الحميـــد ديوانـــي وبـــرادات الجزيـــرة 
وشركة يوسف خليل المؤيد وأوالده.

وتضمـــن اللقـــاء العديـــد مـــن الفقرات 
من ضمنها تكريم للموظفين المميزين 
وفقـــرات فنية ومســـابقات علمية إلى 
جانـــب األلعـــاب الترفيهيـــة المتنوعة، 
قيمـــة  جوائـــز  علـــى  والســـحوبات 

متنوعة.

“اإلبداع” تحتفي بموظفيها في لقاء رمضاني

أظهـــرت بيانـــات رســـمية، ارتفـــاع 
المداخيل الســـياحية لتونس 48.2 
 10 حتـــى   2022 مطلـــع  منـــذ   %
أبريل الجاري. ووفق بيانات البنك 
المركـــزي، وصـــل حجـــم المداخيل 
منـــذ مطلـــع ينايـــر حتـــى 10 أبريل 
2022، إلـــى 600.8 مليـــون دينـــار 
بعدمـــا  دوالر(،  مليـــون   199.6(
بلغت 405.4 ماليين دينار )134.6 
مليون دوالر( في الفترة نفسها من 

.2021
وتسعى الحكومة إلى تحقيق بين 
50 و60 % مـــن النتائج المســـجلة 
قبل جائحـــة كورونا التي أدت إلى 
تراجـــع العائـــدات الســـياحية إلـــى 

أكثر من 65 %.
وفي 2019، بلغت عائدات القطاع 
)1.82 مليـــار  5.5 مليـــارات دينـــار 
35.7 %، وتجـــاوز  بزيـــادة  دوالر( 

عدد السياح الوافدين 9 ماليين.
ارتفـــاع  البيانـــات،  أظهـــرت  كمـــا 
مداخيل الشـــغل )العمل( إلى 1.89 
مليار دينـــار )629.2 مليون دوالر(، 
 545.3( دينـــار  مليـــار   1.6 مقابـــل 
مليـــون دوالر( فـــي نفـــس الفتـــرة 

2021 أي بزيادة 15.3 %.

حجـــم  بلـــغ  البيانـــات،  ووفـــق 
النقـــد األجنبـــي حتـــى  احتياطـــي 
15 أبريـــل 24.2 مليـــار دينار )14.1 
مليـــار دوالر( أو 130 يـــوم توريـــد، 
مقارنة بــــ 21.7 مليـــار دينار )7.23 
مليارات دوالر( أو 152 يوم توريد 

خالل نفس الفترة 2021.

منذ مطلع العام حتى 10 أبريل

تونس: ارتفاع العائدات السياحية 48.2 %

عقـــارات  شـــركة  أطلقـــت 
الســـيف، حملة “تسّوق واربح 
 2022 كاش” الجديـــدة للعـــام 
فـــي مجمع الســـيف – المحرق 
الجـــاري،  أبريـــل   12 بتاريـــخ 
التي تستمر لغاية 7 أغسطس 
2022، بهـــدف تقديـــم تجربـــة 
نوعهـــا  مـــن  فريـــدة  تســـوق 
لجميع مرتادي مجمع الســـيف 
– المحرق وتلبيـــة احتياجات 

جميع أفراد العائلة.
وســـتتاح للمتســـوقين الذيـــن 
أكثـــر  أو  دينـــارًا   20 ينفقـــون 
فـــي متاجـــر مجمع الســـيف – 
المحـــرق فرصـــة الفـــوز بمبلـــغ 

1000 دينار كل أسبوع خالل فترة الحملة، وسيتم السحب على أول 1000 دينار بتاريخ 
22 أبريل الجاري. 

 وصّرح الرئيس التجاري باإلنابة في شركة عقارات السيف محمد القائد “يسرنا أن نقدم 
حملتنـــا الجديـــدة في مجمع الســـيف – المحرق، التـــي تنطلق بالتزامن مع شـــهر رمضان 
المبـــارك لنكافئ فيها متســـوقينا الكـــرام بجوائز نقدية قّيمة لقاء حرصهم على التســـوق 
فـــي مجمـــع الســـيف – المحـــرق ولكونهم شـــركائنا في تحســـين تجربة التســـوق وجعلها 
تجربة ُمميزة”.  وأضاف القائد “بفضل ما ُيقدمه من تشكيلة متنوعة من المتاجر ومراكز 
الضيافـــة والترفيـــه، واصل مجمع الســـيف – المحـــرق تلبية احتياجات ســـكان محافظة 
المحرق. ونعد عمالءنا األعزاء بمزيد من المفاجآت واألنباء السارة خالل الفترة المقبلة 
مـــع اســـتضافة المجمع لعدد جديد مـــن العالمات التجارية المميزة، التي ســـيتم اإلعالن 

عنها في المستقبل القريب”.

“السيف - المحرق” يطلق “تسّوق 
واربح كاش” للعام 2022

”EMEA Finance خالل حفل جوائز مجلة “إيميا فاينانس

كجزء من إستراتيجية الشركة في التطوير المهني

“بيتك” يفوز بجائزة “أفضل بنك إسالمي في البحرين”

“باس” تكرم موظفيها ذوي سنوات الخدمة الطويلة

حصد بيت التمويل الكويتي – البحرين 
“ بيتـــك”، جائـــزة “أفضل بنك إســـالمي 
في البحرين” من مجلة إيميا فاينانس 
)EMEA Finance(، وهـــي مجلة دولية 
متخصصة بتغطية الشؤون المصرفية 
ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لندن، 
وذلـــك تقديـــًرا للنجاح في المؤشـــرات 
واالداء والنمو بأعمال وأنشـــطة البنك 

على الصعيد المحلي.
يشـــار بأن هذه الجائـــزة هي من ضمن 
خمـــس جوائز حققتهـــا مجموعة بيتك 
وهـــي:  الكويـــت   – بيتـــك  وتحديـــدًا 
الشـــرق  فـــي  إســـالمي  بنـــك  “أفضـــل 
األوســـط”، و”أفضل بنك في الكويت”، 
و”أفضـــل بنك إســـالمي فـــي الكويت”، 
للشـــركات  االجتماعيـــة  و”المســـؤولية 
على مســـتوى الشـــرق األوســـط” وذلك 
خالل النسخة الرابعة عشرة من جوائز 

الشـــرق  بمنطقـــة  المصرفـــي  القطـــاع 
األوســـط لعـــام 2021، وهـــو مـــا يؤكـــد 
تفـــوق المجموعـــة وريادتها فـــي تبني 

أفضل وأحدث التقنيات الرقمية.
العضـــو  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
لـــدى  التنفيـــذي  والرئيـــس  المنتـــدب 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي – البحريـــن، 
ســـعداء  “نحـــن  الخيـــاط  عبدالحكيـــم 
بحصـــول المجموعة على هذه الجوائز 
المرموقـــة والتـــي ُتعد إضافـــة متميزة 
لســـجل إنجـــازات مجموعـــة بيتـــك بما 
يؤكـــد على قـــدرة البنك علـــى التعامل 
كوفيـــد19-  جائحـــة  تحديـــات  مـــع  
المســـتمرة وتمكننـــا مـــن المضـــي ُقدًما 
بتقديم أفضـــل المنتجـــات والخدمات 
المصرفيـــة التـــي تصب لصالـــح تقديم 
األفضل لعمالئنا الكرام. وأود أن أنتهز 
هـــذه الفرصة ألتقدم بالشـــكر والتقدير 

لجميـــع الموظفين الذين ســـاهموا في 
تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز ودعـــم مجلـــس 
اإلدارة ونتطلـــع ُقدًمـــا لتحقيق المزيد 

من النجاحات واإلنجازات مستقبالً”.
يشـــار أن المجلـــة الماليـــة البريطانيـــة 

األســـواق  تغطـــي  فاينانـــس”  “إيميـــا 
أوروبـــا  فـــي  الديناميكيـــة  الماليـــة 
والشـــرق األوســـط وإفريقيا من خالل 
تحليـــالت متطـــورة ُتجـــرى علـــى يـــد 
المتخصصيـــن.  الخبـــراء  مـــن  فريـــق 
وهـــي ُتعد من أهم الجوائز في القطاع 
المصرفـــي بمنطقـــة الشـــرق األوســـط، 
والتـــي تهـــدف إلى تكريم المؤسســـات 
المصرفيـــة بنـــاء علـــى أدائهـــا المالـــي 
ومعايير جـــودة خدماتهـــا والتميز في 
القطاع المصرفي، حيث تستند جوائز 
المجلـــة الماليـــة المرموقة إلـــى معايير 
أساســـية في عمليـــة اختيارها ألفضل 
البنوك تتضمن: الحصة السوقية للبنك 

ونمو منتجاته في السوق واال
كثـــر ربحيـــة واالبتـــكار فـــي الخدمات 
جـــودة  إلـــى  إضافـــة  والمنتجـــات، 

استراتيجية أعماله.

نظمت شـــركة خدمات مطـــار البحرين 
)بـــاس( حفـــل تكريـــم الموظفيـــن ذوي 
وذلـــك  الطويلـــة،  الخدمـــة  ســـنوات 
بتاريـــخ 13 أبريـــل 2022 فـــي فنـــدق 
ومنتجـــع آرت الواقع فـــي جزر أمواج، 
ويعتبـــر الحفـــل األكبـــر مـــن نوعـــه في 
تاريـــخ الشـــركة، حيث تم فيـــه تكريم 

أكثر من 180 موظفًا تقديرًا لخدماتهم 
الممتـــدة وجهودهـــم المخلصـــة. يأتي 
هـــذا التكريـــم كجزء من إســـتراتيجية 
الشركة المتواصلة نحو صقل وتدريب 
الكفـــاءات من الموظفين ومســـاندتهم 

في التطور المهني.
التكريـــم  حفـــل  بـــاس  نظمـــت  وقـــد 

لالحتفاء بالموظفيـــن الذين أتموا 20، 
الخدمـــة  مـــن  35 و40 عامـــًا   ،30  ،25
فـــي الشـــركة خـــالل األعـــوام الثـــالث 
الماضيـــة 2019 و2020 و2021، وذلك 
تقديرًا لجهودهم المستمرة والمزدهرة 

بالعطاء.
هذا وســـتواصل شركة باس االستثمار 

في موظفيها وتطوير جودة معاييرها 
في الشـــركة على صعيد كافة عملياتها 
وأعمالهـــا المؤسســـية، وذلك من خالل 
خلـــق قّيم إضافيـــة وتحقيق األهداف 
الشـــركة  تعمـــل  حيـــث  المنشـــودة، 
باستمرار على تعزيز وتحسين معايير 

الجودة والصحة والسالمة واألمن.

أعلنـــت وزارة الماليـــة األلمانيـــة تخصيـــص 3 مليـــارات 
يـــورو )3.2 مليـــارات دوالر( لتأمين محطات الســـتيراد 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال فـــي وقـــت تســـعى أكبـــر قوة 
اقتصاديـــة فـــي أوروبـــا لتخفيـــف اعتمادها علـــى الغاز 

الروسي.
وقال وزير المالية األلماني كريستيان لندنر على تويتر 
“يجـــب خفـــض االعتماد على واردات الطاقة الروســـية 

بشكل سريع ومستدام”.
وأضـــاف الوزيـــر أن “محطـــات الغـــاز الطبيعي المســـال 
العائمـــة تســـاهم بشـــكل مهم في ذلـــك، وبالتالـــي علينا 

تخصيص تمويل لها”.
وأفـــادت وزارة الماليـــة بأنـــه تـــم تخصيـــص مبلغ قدره 
2.94 مليـــار يـــورو الســـتئجار حامـــالت الغـــاز الطبيعي 

المسال العمالقة هذه.
وتعـــّول أوروبـــا، خصوصـــا ألمانيا، على الغـــاز الطبيعي 
المســـال لخفض اعتمادها على الواردات الروســـية بعد 

غزو موسكو ألوكرانيا.
وتصـــّدر نحـــو 20 دولـــة علـــى رأســـها أســـتراليا وقطـــر 
والواليـــات المتحـــدة هذا الغاز المســـال الـــذي يتم نقله 

بحرا.
وبمجـــرد أن يتـــم نقـــل الغـــاز الطبيعـــي المســـال، يعـــاد 

تحويله إلى غاز ويوزع كغاز طبيعي.
وتســـمح المحطـــات العائمـــة بتحويـــل الغـــاز الطبيعـــي 
المســـال الـــذي يتـــم تحميلـــه على متـــن ناقلة إلـــى غاز 

وضخه في شبكة األنابيب.
وأعلنـــت الـــدول األوروبيـــة األســـبوع الماضـــي تكثيف 

جهودها لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.

ألمانيا تخصص 3.2 مليار دوالر لوقف 
االعتماد على الغاز الروسي

عبدالحكيم الخياط
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أكــد األميــن العــام لمركــز التحكيــم التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة “دار القــرار”، طارق يوســف الشــميمري، بــأن عقود التشــييد أصبحت 
متشــعبة بشــكل كبير في هذا الوقت، مبينًا بأن ذلك يعود إلى التطور الهائل الحاصل 
فــي صناعــة التشــييد عالميــًا، ومــا يترتــب عليها من تبعــات على صناعة  التشــييد في 

منطقة الخليج التي تتأثر بالمستجدات الدولية.
وأوضح الشـــميمري بـــأن هـــذه التطورات 
يجب أن يترافق معها تأهيل متخصصين 
للفصـــل في نزاعاتهـــا على إطـــاع وإلمام 
بنوعهـــا، وبالتالي تحقيـــق العدالة الناجزة 
والمســـتقرة على قواعد العدالة والقوانين 
الوطنيـــة التـــي يختارهـــا األطـــراف تحت 

مظلة التحكيم.
فـــي  األطـــراف  معظـــم  “يلجـــأ  وأضـــاف 
مشاريع التطوير العقاري وكذلك التشييد 
أفضـــل  أحـــد  باعتبارهـــا  التحكيـــم  إلـــى 

الوســـائل وأكثرها مميزات تضمن ســـرعة 
وســـرية األحـــكام وكذلـــك نفاذهـــا بشـــكل 

ملزم ونهائي”.
وتابـــع “من أكثـــر التطـــورات الحاصلة في 
التعاقدات في صناعة التشـــييد هو الدور 
المطلوب من المالك والمقاول، وهو الدور 
الذي يتطلب صيغًا مختلفة للعقود ترتبط 
بحجـــم الدور المطلوب مـــن المالك، وذلك 

المطلوب من المقاول”.
مركـــز  فكـــرة  جـــاءت  هنـــا  “مـــن  وأردف 

التحكيـــم التجـــاري الخليجـــي في إطاق 
برنامـــج متخصص في تأهيـــل المحكمين 
يســـتمر  حيـــث  الهندســـي،  المجـــال  فـــي 
المركـــز فـــي طـــرح المبـــادرات الرائدة في 
تأهيـــل المحكمين وفقًا الحتياجات البيئة 

القانونية لألعمال”.
مـــن  جديـــدة  نســـخة  المركـــز  ويطـــرح 
برنامجه الشهادة االحترافية في التحكيم 
وعقـــد  الهندســـي  “التحكيـــم  الهندســـي 
المقاولة )اإلنشـــاءات( في ضوء الفيديك” 
والذي سينعقد خال الفترة 16 مايو – 29 
يونيـــو 2022م، حيث يســـتهدف البرنامج 
المجـــال مـــن  تأهيـــل المتخصصيـــن فـــي 
مواطنين ومقيميـــن بمنطقة دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

وذكر الشميمري بأن النسخة الجديدة من 
البرنامـــج هـــذا العـــام تم العمـــل من خاله 
علـــى زيـــادة الجرعة في مجـــال التحكيم، 
موضحـــًا بـــأن البيئـــة القانونيـــة لألعمـــال 
تتســـم بتشـــعب القوانيـــن والقواعـــد ذات 
التجاريـــة  واألنشـــطة  باألعمـــال  الصلـــة 
ويهـــدف المركز مـــن خال تعـــدد البرامج 
التخصصيـــة فـــي التحكيـــم إلـــى تغطيـــة 
وتزويـــد العاملين في المجـــال التحكيمي 
وإطاعهـــم علـــى القوانيـــن واالتفاقيـــات 
واللوائـــح المحلية والدولية التي تحكمهم 
خـــال مزاولتهـــم مهنـــة التحكيـــم والدور 
المنـــوط والمتوقـــع منهـــم عند اســـتامهم 

العملية التحكيمية.

تطورات عقود التشييد تفرض تأهيل متخصصين للفصل في نزاعاتها
إطالق برنامج هندسي لتأهيل المحكمين بـ“دار القرار”.. الشميمري:

طارق الشميمري

نظـــم مجلـــس الخنجـــي في ســـلطنة 
عمـــان يوم الخميس 14 أبريل 2022 
جلســـة حواريـــة عبـــر تطبيـــق زووم 
ناقشـــت موضـــوع “الوضـــع الغذائـــي 
فـــي المنطقـــة والعالـــم ومـــدى تأثير 
مشاكل ساسل اإلمداد على األسعار 

 .“
وأجمع خبراء التغذية خال الجلسة 
الحواريـــة على أن التعاون الخليجي 
لتحقيـــق األمـــن الغذائي أمـــر واجب 
التنفيـــذ بعد ما شـــهدته المنطقة من 
تداعيـــات كورونا والحرب الروســـية 
توافـــر  علـــى  وتأثيرهـــا  األوكرانيـــة 
بعض األغذية باإلضافـــة إلى ارتفاع 
أسعار الشحن التي أثرت على أسعار 

السلع الغذائية.
واســـتضاف المجلـــس مـــن البحريـــن 
رجـــل األعمـــال رئيس مجلـــس إدارة 
مجموعـــة ترافكـــو، إبراهيـــم زينـــل، 
الـــذي تحدث في البدايـــة عن أهمية 
قضيـــة األمـــن الغذائـــي قائـــاً “يعتبر 
األمـــن الغذائـــي كغيـــره مـــن قضايـــا 
األمن غيـــر التقليديـــة كاألمن المائي 

وأمن الطاقة”.
المناقشـــات  علـــى  معترضـــًا  وقـــال 
الدائمـــة حول هـــذا الموضـــوع  “منذ 
الجعجعـــة  أســـمع  كثيـــرة  ســـنوات  
مؤكـــدا ضـــرورة  أرى طحينـــا”،  ال  و 
التفرقة بين األمن الغذائي واالكتفاء 
الذاتـــي”،  مشـــيرًا إلى أن هنـــاك دوالً 
عربية كانت تعتبر ســـلة غذاء العالم 
العربي واآلن موقعها أسفل القائمة. 
منظمـــة  نظريـــة  إلـــى  إشـــارة  وفـــي 
األغذيـــة العالمية “الفـــاو”،  تابع زينل 
“تقـــول النظريـــة إن مجمـــوع قيمـــة 
أال  يجـــب  لألســـرة  الغذائيـــة  الســـلة 
تتجـــاوز 62 % مـــن إجمالـــي دخـــل 
األســـرة،  أكثر من هذه النســـبة تعتبر 
األســـرة غيـــر قـــادرة”. وأضـــاف “في 
الظـــروف الحالية واســـتمرار ارتفاع 
األســـعار عـــدة مجتمعـــات عربية قد 

تكون وصلت إلى هذه النقطة”.

تضاعف أسعار الشحن

وتطرق زينل في حديثه إلى أســـعار 
أســـعار  تضاعفـــت   “ قائـــاً  الشـــحن 

الشـــحن فأصبحنا نســـتورد الحاوية 
مـــن الصيـــن بمبلـــغ 5000 دوالر الـــى 
الخليـــج، وكانـــت في الســـابق 1000 
دوالر للحاويـــة الواحدة – أي الزيادة 
بمقدار خمســـة أضعـــاف، والحاويات 
الجنوبيـــة   أميـــركا  مـــن  المبـــردة 
متوســـط  مـــن  ارتفعـــت  “البرازيـــل” 
 10000 إلـــى  دوالر   2000  1500-
دوالر اآلن، مـــع ماحظـــة أن منطقـــة 
كبيـــرة  كميـــات  تســـتورد  الخليـــج 
مـــن الدجـــاج المبـــرد مـــن األرجنتين 

والبرازيل وروسيا وأوكرانيا.
ولفـــت إلى نقطة مهمـــة وهي “جودة 
وســـامة الغذاء و حجم الهادر فيه”، 
مؤكـــدًا أن هذا يشـــكل أســـاس كثير 
من السلبيات في مجتمعنا الخليجي 
بحيـــث أننـــا أصبحنـــا نجـــد منتجات 
متدنيـــة الجودة وأصبح المســـتهلك 
يركـــز فيهـــا  علـــى الكـــم قبـــل الكيف 

والنوعية”.
وتحـــدث زينـــل عن فتـــرة الصاحية 
للمـــواد الغائية مقترحـــًا أن نأخذ من 
كانـــت  التـــي  السويســـرية  التجربـــة 
تناقش إمكانية إعادة النظر في فترة 

الصاحية تفاديا لهدر األغذية”.
وتحـــدث زينل عن الحرب الروســـية 
األوكرانية وكيف ساهمت في ارتفاع 
األســـعار قائـــاً “بســـبب هـــذه الحرب 
شـــهدنا ارتفـــاع الســـلع الغذائيـــة في 
البورصات العالمية”، وعرض مقارنة 
بين أسعار أهم المنتجات خال فترة 

ســـنة واحـــدة ما بيـــن مـــارس 2021 
ومـــارس 2022 ، حيـــث ارتفـــع ســـعر 
القمح بنســـبة 80 %، واأللبان بنسبة  
38 %، وزيت الصويا بنســـبة 36 %، 
وزيت النخيل بنسبة 52 %، والسكر 
بنســـبة 25 % وكذلك سجلت أسعار 
الذرة “زيادة شهرية” بنسبة 19.1 % 
لتبلغ مســـتوى قياسيًا، وكذلك أسعار 
الشـــعير والـــذرة البيضـــاء والحليـــب 
 ،”%  58 الدســـم  منـــزوع  الجـــاف 
مؤكدا أنه في حال اســـتمرت الحرب 

ستواصل األسعار االرتفاع”.

  معضلة الدواجن... السلعة األساسية  

وعن أســـعار الدواجن قال زينل “من 
الســـلع األساســـية التي ارتفع سعرها 
بشـــكل كبيـــر هـــي الدجـــاج المثلـــج 
والبرازيـــل هـــي المصـــدر األساســـي 
لمنطقتنـــا و دول الخليج تعتمد على 
اســـتيراد هـــذه الســـلعة التي تشـــكل 
عمـــاد المائـــدة ســـواء فـــي البيـــت أو 
المطاعـــم بنســـبة من 50 إلـــى 70 % 
حيـــث ارتفـــع ســـعر الطن مـــن 1600 
دوالر   2700 مـــن  أكثـــر  إلـــى  دوالر 

ومتجه إلى زيادات أخرى”.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأضـــاف 
مجموعـــة ترافكـــو “بســـبب الحـــرب 
أيضـــًا تواصل أســـعار المـــواد األولية 
الزراعية مثل القمح ودوار الشـــمس 
والـــذرة االرتفـــاع، حيـــث إن روســـيا 
وأوكرانيـــا مصـــدران رئيســـيان لهذه 

المنتجـــات علـــى المســـتوى العالمي. 
وكان مؤشـــر فاو الـــذي يتابع التطور 
الشهري في األسعار الدولية لسلة من 
المنتجات الغذائية األساســـية، حطم 
في فبراير الســـابق مستواه القياسي 
منـــذ تدشـــينه العـــام 1990، قبـــل أن 
يسجل في مارس زيادة بنسبة 12.6 
%، وذلك بســـبب االرتفاع الحاد في 
مؤشر فاو للحبوب الذي سجل زيادة 

بنسبة 17.1 % عن شهر فبراير”.
وفـــي إشـــارة إلـــى منطقـــة الخليـــج 
قـــال زينل” في منطقتنـــا ولله الحمد 
االســـتيراد  مصـــادر  لتنـــوع  نتيجـــة 
ووفرة العملة الصعبـــة، فاألمر تحت 
الســـيطرة بالنســـبة للقمح خاصة في 
مملكـــة البحريـــن، حيـــث إن طحيـــن 
القمـــح مدعـــوم مـــن الدولـــة بشـــكل 
ســـخي ولهـــذا ســـعر كيـــس الطحين 
هو األقل فـــي المنطقة، بل قد يكون 
األقل في العالم ولن يتأثر المستهلك 
الفروقـــات  ألن  البحريـــن  فـــي 
تتحملهـــا الدولـــة كمـــا أن المخـــزون 
اإلســـتراتيجي للقمـــح فـــي كل دول 
الخليج تكفي لفترات تتراوح ما بين 
4 8- أشهر وربما أكثر لتوافر صوامع 

إستراتيجية ضخمة.
الخليـــج  دول  زينـــل  وطالـــب 
باالستثمار في العديد من المنتجات 
مثل الزيت والســـكر والقمح واأللبان 
وإنشاء مصانع، والشـــركات لصناعة 

الدواجـــن وتربيـــة األســـماك وجـــذب 
للمنطقـــة  األجنبيـــة  االســـتثمارات 

لتفادي أي هزات في توريد السلع.

ارتفاع النفط وتأثيره على السلع

وعن ارتفاع أسعار البترول وتأثيرها 
علـــى المســـتهلك قـــال زينـــل “ارتفـــع 
ســـعر البتـــرول بنســـبة 94 %، ولكـــن 
هـــذا االرتفاع أّثر على ارتفاع أســـعار 
الســـلع الغذائية باختصـــار “الحكومة 

استفادت واحترق المستهلك”.
تتدخـــل  أن  اإلنصـــاف  “مـــن  وقـــال 
جـــزء  بتحويـــل  الخليـــج  حكومـــات 
مـــن ارتفاع البترول إلى دعم مباشـــر 
للسلع و تخفيض كلفة المعيشة، و ال 
ننســـى أننا في الخليج أصبحنا ندفع 
أيضـــًا ضريبـــة القيمـــة المضافة على 
كل الســـلع )مـــا عـــدا مملكـــة البحرين 
التـــي اســـتثنت مشـــكورة كثيـــر مـــن 
السلع الغذايية األساسية من ضريبة 

القيمة المضافة(”.
من جانب آخر، وجه زينل إلى ضرورة 
أن تكـــون هنـــاك سياســـة عامـــة فـــي 
المنطقة لبناء مخزون إســـتراتيجي، 
وهـــذا يتطلـــب االســـتثمار فـــي بنـــاء 
صوامـــع و مخازن تبريد كبيرة بدعم 
من الدولة خاصة وأن جميع األغذية 
األساســـية ال يمكـــن تخزينها لفترات 

طويلة وكلفة الكهرباء مرتفعة.

مقترح بإنشاء جمعيات 

تعاونية

وتطـــرق النقـــاش فـــي المجلـــس إلى 
فكرة إنشاء جمعيات تعاونية وذلك 
بطـــرح من صاحـــب المجلـــس خليل 

خنجي.
وردًا علـــى ذلـــك المقتـــرح قـــال زينل 
“التعاونيات هـــي ثقافة تأخذ أجيال 
ليتعـــود عليها النـــاس ومازلنـــا نفتقر 
إلـــى هذه الثقافة كمـــا أن التجربة لم 
تحقق أي نجـــاح يذكر في عدة دول 
خليجيـــة و تراجعـــت الفكرة بشـــكل 
كبير خال الســـنوات األخيرة سواء 
فـــي البحرين أو اإلمارات أو ســـلطنة 
عمان  حســـب علمـــي”،  مضيفًا “البلد 
الوحيـــد الـــذي لعبت فيـــه الجمعيات 
التعاونيـــة دورا مؤثـــرا فـــي الســـوق 
هـــو الكويـــت وال ننســـى أن التركيبة 
واالجتماعيـــة  والقبليـــة  الســـكانية 
والسياسية و تكتات العائات هناك 
كان لهـــا دور فـــي فترات مـــا قبل 20 
الهايبـــر  “دخـــول  مســـتطردًا  عامـــًا”، 
مـــاركات الكبيـــرة و بعـــض الثغـــرات 
الجمعيـــات  بعـــض  شـــابت  التـــي 
ســـلبي”،  تأثيـــر  لهـــا  كان  التعاونيـــة 
مشـــيرًا إلـــى أن إعطـــاء أي احتـــكار 
لمجموعة مؤسســـات سينعكس سلبًا 

على السوق”.

ارتفاع النفط يعني احتراق المستهلكين بغالء السلع الغذائية
الــغــذاء حـــول العالم ــار  ــع ــة فــاقــمــت أس ــي ــران ــة األوك ــي ــروس ال الــشــحــن والــحــرب  ارتــفــاع 
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ضرورة تدخل الدول لدعم السلع وخفض 
كلفة المعيشة

ارتفع سعر القمح بنسبة 80 % واأللبان 
بنسبة 38 %

ارتفع سعر طن الدجاج من 1600دوالر 
ألكثر من 2700 دوالر

ضرورة االستثمار في بناء مخزون 
إستراتيجي وصوامع غالل
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“طيران الخليج” تقيم غبقتها الرمضانية 
واحتفال “القرقاعون” لموظفيها وأبنائهم

أقامـــت طيـــران الخليج، مؤخـــرًا غبقتها 
الرمضانية واحتفال القرقاعون الشعبي 
لموظفيهـــا وأبنائهـــم، والتي اســـتضافت 
فيهـــا عـــددًا كبيـــرًا مـــن منتســـبي الناقلة 
وأنجالهم؛ حيث استمتع الجميع بأمسية 
متميزة تم فيها توزيع حزم )القرقاعون( 
على األطفال على أنغام األغاني التراثية 

وتقليد )الفريسة( الرمضاني.
ورحب القائـــم بأعمال الرئيس التنفيذي 
لطيـــران الخليـــج وليد العلـــوي بضيوف 
مجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس  مـــن  الغبقـــة 
إدارة طيـــران الخليـــج وأعضـــاء اإلدارة 
الناقلـــة  وموظفـــي  للناقلـــة  التنفيذيـــة 
جـــو  علـــى  وأثنـــى  وأبنائهـــم،  الوطنيـــة 
بهمـــا  تميـــزت  الذيـــن  واإلخـــاء  المـــودة 
الغبقة الرمضانيـــة للموظفين هذا العام؛ 
خصوصـــًا أنهـــا أقيمت فـــي مقـــر الناقلة 
الرئيـــس بالمحرق، األمر الذي شـــعر معه 

ضيوف الغبقة بأنهم في أجواء حميمية 
بناقلتهـــم  المتمثـــل  الثانـــي  فـــي بيتهـــم 
العلـــوي  القبطـــان  شـــكر  كمـــا  الوطنيـــة. 
ألعضـــاء مجلـــس إدارة طيـــران الخليج 
حضورهم لالحتفالية الذي أســـعد جميع 

الحضور وترك في نفوسهم أبلغ األثر.

يذكـــر أن الناقلـــة الوطنيـــة تحرص على 
لمجتمعهـــا  والمشـــاركة  العـــون  يـــد  مـــد 
البحرينـــي الذي تنتمـــي إليه، من منطلق 
مبادئهـــا للشـــراكة المجتمعيـــة والحرص 
علـــى دورهـــا الفّعـــال بالمجتمعـــات التي 

تعمل فيها.
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ُعـــرض أحـــد أكبـــر أحجـــار الياقـــوت 
للمـــرة  العالـــم  فـــي  الخـــام  الطبيعـــي 
األولى أمـــام الجمهور في أحد فنادق 
إمـــارة دبـــي قبـــل طرحـــه فـــي مـــزاد، 

وُأطلقت عليه تسمية “برج الحمل”.
وقـــال المديـــر العام للشـــركة العارضة 
باتريـــك   SJ Gold and Diamond
بيالتـــي إّن الحجر البالغ حجمه 8400 
قيراط ووزنه 2,8 كيلوغرام هو “أحد 
أكبر” أحجار الياقوت الخام المكتشفة 
علـــى اإلطالق ويمثل واحًدا من “أندر 
فـــي  الموجـــودة  الياقـــوت”  أحجـــار 

العالم.
عبـــارة  الحجـــر  أّن  بيالتـــي  وأوضـــح 
عن “ياقـــوت خـــام مصـــدره تنزانيا... 
ولـــم يتعّرض للحرارة مـــا يعني أّنه لم 
ُيعاَلج. فهو إًذا طبيعي ولهذا الســـبب 
أّن  وأوضـــح  ثميًنـــا”.  حجـــًرا  يمثـــل 
“الحجر ســـُيعرض في مواقع مختلفة 
فـــي دبي مدى األيام الثالثين المقبلة، 

قبل طرحه للبيع في مزاد”.
وُيتوقـــع أن يصـــل ســـعر الحجـــر ذي 
اللونيـــن األخضـــر واألرجواني الداكن 

إلى 120 مليون دوالر.

عرض أكبر أحجار الياقوت الطبيعية على اإلطالق بدبي

المؤيد يتوقع زيادة بأسعار السيارات الجديدة ما بين  10 إلى 15 %
نقص حاد بالمركبات المستعملة بسبب أزمة الشرائح اإللكترونية

صرح رجل األعمال فاروق المؤيد أن السيارات الجديدة في البحرين 
ستشــهد زيــادة في األســعار من 10 إلى 15 %؛ بســبب نقــص التوريد، 
قائالً “لدينا نقص شــديد في مخزون الســيارات، ولم نعد نحصل على 
الكميــات التــي نطلبهــا؛ لذلك تقل العــروض التي عادة تكون في شــهر 

رمضان”. 

وتابع “تعاني مصانع السيارات من 
نقص الشـــرائح اإللكترونية، حيث 
تحتـــوي كل الســـيارات الجديـــدة 
على عدد ال يقل عن 150 شريحة”.
وأضاف المؤيد “80 % من الشرائح 
كوريـــا  فـــي  تصنـــع  اإللكترونيـــة 
وخـــالل جائحـــة كورونـــا اتجهـــت 
هـــذه المصانـــع لتصنيـــع األغراض 
الطبية؛ نظرًا لزيـــادة الطلب عليها 
طوال العامين الماضيين، وأصبح 
التوريد لمصانع الســـيارات قليل ال 
يكفي احتياجاتها”. وأرجع المؤيد 

أيضـــًا  الســـيارات  أســـعار  ارتفـــاع 
إلى الحرب بين روســـيا وأوكرانيا 
وارتفاع اســـعار النفط، مشبهًا هذا 
الوضع بما حدث في العام 1975.

وأضـــاف المؤيـــد “لم تعد شـــركات 
لـــوكالء  شـــرطا  تضـــع  الســـيارات 
السيارات في استيراد عدد محدد؛ 
بســـبب هـــذه األزمة الشـــديدة في 
التصنيـــع وعـــدم توافـــر الكميـــات 
المطلوبـــة”. وأشـــار إلـــى أن ســـوق 
البحرين يشـــهد نقصا شـــديدا في 
الســـيارات المســـتعملة، متوقعًا ان 

تنفـــرج هذه األزمة في مدة ال تقل 
عن ســـتة أشـــهر إلى عام “، مضيفًا  
أن كل المصانـــع تحـــاول الرجـــوع 
لمســـتوياتها الطبيعيـــة إلى ما قبل 

كورونا”. 
الســـيارات  مســـتقبل  وعـــن 
الكهربائيـــة، قـــال فـــاروق المؤيـــد 

“نتوقع خالل 10 ســـنوات ستكون 
الموجـــودة  الســـيارات  نصـــف 
وقـــد  كهربائيـــة”.   األســـواق  فـــي 
أعلنـــت رابطة مصنعي الســـيارات 
تتوقـــع  أنهـــا  حديثـــًا  األوروبيـــة 
أن تشـــهد ســـنة 2022 زيـــادة فـــي 
األوروبيـــة  الســـيارات  مبيعـــات 
بفضل تراجع أزمة نقص الشـــرائح 
اإللكترونية التي أّثرت ســـلبًا على 

القطاع.
وكانـــت بيانات الرابطة أفادت بأن 
تسجيل سيارات الركاب الجديدة 
تراجـــع  األوروبـــي  االتحـــاد  فـــي 
بنســـبة 2.4 % في 2021، ليسجل 
أســـوأ  فـــي  مركبـــة،  مالييـــن   9.7
أداء منـــذ بداية اإلحصاءات العام 
1990. ورأت الرابطـــة في بيان أّن 
النقص فـــي الشـــرائح اإللكترونية 

سيصبح “مستقرًا” خالل 2022.

فاروق المؤيد 

“طيران الخليج” تستعيد أكثر من 90 % من شبكة خطوطها
العلوي: قيمة التذاكر ستتأثر بارتفاع أسعار النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، 
وليد العلوي، إن الشركة استعادت أكثر من 90 % من شبكة الخطوط الجوية 

بعد عامين من أشد أزمة تمر على قطاع الطيران في العالم.

“الغبقة  خـــالل  ــعــلــوي،  ال ــح  وأوضــ
الشركة  أقامتها  التي  الرمضانية” 
الــرحــالت  عــدد  أن  للصحافيين، 
ــزال دون  ــ ــ ي ــا  الـــجـــويـــة مــ
مـــــســـــتـــــوى مـــــــا قـــبـــل 
عملية  وأن  الجائحة 
الـــــعـــــودة بــمــســتــوى 
سابقا  الــعــدد  نــفــس 
بعض  إلــى  تحتاج 
الــــــــوقــــــــت وهـــــي 
ــد عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ
ــلـــب، مـــؤكـــدا  الـــطـ
أنه سيكون هناك 
ــمــزيــد  تــشــغــيــل ل
ــات  ــهــ ــوجــ ــ مـــــن ال

المقبلة  ــتــرة  ــف ال فـــي  ــرحــــالت  ــ وال
خصوًصا في فصل الصيف.

ويقدر عدد الرحالت الحالي قرابة 
70 % من عــدد الرحالت  إلــى   60

لما قبل الجائحة.
الوقود  أسعار  ارتفاع  وبخصوص 
أكد  التذاكر،  أسعار  على  وتأثيرها 
العلوي أن تسعيرة التذاكر ستتأثر 
بارتفاع  مباشرة  بــصــورة  شــك  بــال 
أسعار المحروقات، وهذه ممارسة 
الطيران  شركات  لجميع  طبيعية 
إن  ليقول  عــاد  لكنه  العالم،  حــول 
التحرك لمواكبة تأثير الزيادة على 
مباشرة  بصورة  تظهر  لن  األسعار 

وستستغرق مدة أطول.

التنفيذي  الرئيس  قال  جانبه،  من 
طيران  شركة  في  المالي  للقطاع 
بشأن  إنــه  هاشم،  عدنان  الخليج، 
للرحالت،  السابق  العدد  استعادة 
فإن المسألة تتعلق بقطاع الطيران 
العالمي ككل وعــودة األوضــاع لما 
قبل الجائحة، حيث تشير توقعات 
إلى  “أياتا”  العالمية  السفر  منظمة 
أن العودة لنفس أرقام رحالت ما 
العام  قبل  تكون  لن  الجائحة  قبل 

.2024
يتعلق  ال  ــر  األمــ أن  هــاشــم  وبــيــن 
يتعلق  فيما  الــرحــالت  بعدد  فقط 
هناك  ولكن  الطيران،  قطاع  بــأداء 
تؤثر  التي  الموضوعات  من  عــدد 
مثل  التشغيلية  الــعــمــلــيــات  عــلــى 
 seat معدل امتالء مقاعد الطائرة
ليست  ــام  األرقـ إن  حيث   ،factor

كما هي الحال في مرحلة ما قبل 
كورونا.

الــرحــالت  أداء  أن  هــاشــم  وأكــــد 
يــســجــل تــقــدًمــا مــلــحــوًظــا، فشهر 
رائعا  أداًء  شهد  الــمــاضــي  مـــارس 
أنحاء  جميع  في  الطيران  لقطاع 
الــعــالــم، مـــع الــحــديــث عـــن إقــبــال 

شديد على السفر.
ــدول اســتــالم  ــ ــى أن جـ ــ ــار إل ــ وأشــ
الخليج  طـــيـــران  لـــدى  الـــطـــائـــرات 
يــســيــر وفــــق مـــا هـــو مــخــطــط له 
بــطــائــرات  يتعلق  فيما  خــصــوًصــا 
ــاص” رغـــــم وجــــــود بــعــض  ــ ــ ــرب ــ ــ “إي
الــتــأخــيــر فــيــمــا يــتــعــلــق بــطــائــرات 
الجائحة،  تداعيات  “بوينغ” بسبب 
ستتسلم  الـــشـــركـــة  أن  مـــوضـــًحـــا 
ــربــاص خـــالل الــعــام  ــرات إي 3 طــائ

الجاري. 

الــتــذاكــر، أشــار  وبخصوص أســعــار 
تـــحـــديـــد أســـعـــار  ــى أن  ــ إلـ ــم  ــاشـ هـ
الـــتـــذاكـــر تــتــحــكــم فــيــه عــــدد من 
فحسب،  الــوقــود  وليس  الــعــوامــل 
منها التكلفة والمنافسة إلى جانب 

عوامل العرض والطلب.
فتح  بـــصـــدد  الـــشـــركـــة  أن  وأكـــــد 
موسمية،  بعضها  جديدة  وجهات 
ــهــا مــانــشــســتــر ومـــيـــالن  ــيــن ــن ب مــ
ــخ، إلـــــى جــانــب  ــ ــون ــ ــي ــيــــس ومــ ــ ون
الحقة  فترة  في  نيويورك  مدينة 
مــن الــعــام الــجــاري. وخـــالل فترة 
على  الشركة  حافظت  الجائحة، 
عمالتها خصوصا الكوادر الوطنية 
عدد  من  كبيرة  نسبة  تشكل  التي 
الـــمـــوظـــفـــيـــن، حـــيـــث يـــقـــدر عـــدد 

الموظفين بنحو 2600 موظف.

أعلنت الحكومة األميركية، التي تواجه ضغوطًا لخفض 
أســـعار الغـــاز، أنها ستســـتأنف بيـــع امتيازات اســـتغالل 
المحروقات على األراضي الفيدرالية مع فرض شـــروط 
جديدة بما في ذلك زيادة في الرسوم للمرة األولى منذ 

أكثر من مئة عام.
وبعيـــد توليـــه الســـلطة فـــي ينايـــر 2021، قـــرر الرئيس 
األميركـــي جـــو بايدن الـــذي وضع مكافحـــة تغير المناخ 
بين أولوياته، تعليق منح امتيازات جديدة للتنقيب عن 

النفـــط والغاز في األراضي والمياه التابعة للحكومة في 
انتظار مراجعة هذه المسألة.

وقالت وزارة الداخلية األميركية في بيان إنها ستطرح 
فـــي مزاد اعتبارًا من األســـبوع المقبـــل نحو 173 قطعة 
أرض مســـاحتها فـــي المجمـــوع 144 ألـــف فـــدان في 9 
واليات بعـــد تعديالت عدة. والمســـاحة المعروضة أقل 
بنســـبة 80 % مـــن تلـــك التي طرحـــت فـــي البداية. كما 
أن الوزارة ســـتزيد الرسوم المطلوبة التي لم تتغير منذ 

قرن على األقل، من 12,5 % إلى 18,75 % من األرباح.
وسيتعين على الشركات المهتمة أيضًا احترام الشروط 
الجديدة، مثل التشاور مع القبائل األميركية األصلية أو 
االمتثـــال لـ “أفضل األســـاليب العلميـــة المتاحة” لتحليل 

انبعاثات غازات الدفيئة خصوصًا.
ويأتـــي هـــذا اإلجـــراء بينمـــا يواجـــه الرئيـــس األميركي 
تضخمـــًا قياســـيًا خصوصًا في أســـعار الوقـــود، ما يؤثر 

على شعبيته.

واشنطن تستأنف بيع امتيازات “النفط” على األراضي الفيدرالية

علي الفردان من المحرق

هبة محسن

ــام  ــعـ ــرات وتـــدشـــيـــن وجــــهــــات جــــديــــدة خـــــالل هـــــذا الـ ــ ــائـ ــ  اســــتــــالم طـ

وليد العلوي


