
“طالبان” تواجه تحديات أمنية كانت هي ذاتها جزءا منها

كابول ـ وكاالت

أعــلــن مــتــحــدث بــاســم حكومة 
قتلى  حصيلة  ارتفاع  “طالبان” 
انــفــجــار بــمــســجــد فـــي قــنــدوز 
بأفغانستان إلى 33 قتيال و43 

مصابا.
وفي وقت سابق، قال مسؤول 
ــة قــنــدوز األفــغــانــيــة،  ــ فــي والي

انفجارا وقع  الجمعة، إن  أمس 
قندوز  مدينة  فــي  مسجد  فــي 
ــالد، مـــا أســفــر عن  ــبـ بــشــمــال الـ

مقتل وإصابة 20 على األقل. 
ــمــســؤول لــرويــتــرز إن  وقــــال ال
ــي مــســجــد  ــار وقـــــع فــ ــفــــجــ ــ االن

للسنة.

مقتل 33 وجرح 43 بتفجير مسجد بأفغانستان

مجلسي  ــؤون  ــ شـ ــر  ــ وزيـ ــال  قــ
ــورى والــــــنــــــواب غـــانـــم  ــ ــشــ ــ ــ ال
البوعينين إن الحكومة درست 
ــراح بــرغــبــة بــشــأن فتح  ــتـ االقـ
بمدينة  الــفــنــي  للفحص  فـــرع 
ــقــرار الـــوزاري  حــمــد، وصـــدر ال
رقم )113( لسنة 2018 بتنظيم 
الفني  الفحص  خــدمــة  إســنــاد 
ــاص  ــخـ ــى األشـ ــ لــلــمــركــبــات إلـ
تم  إذ  الــخــاصـــــة،  االعــتــبــاريــة 
ــيــا لـــعـــدد من  ــتــرخــيــص حــال ال
نشاط  مــزاولــة  تتولى  المراكز 
وذلــك  فنيا،  المركبات  فحص 
ــروط  ــشـــ ــل بـــعـــد اســتــيــفــائــهــا ل
الفنية  والمعايير  والمتطلبات 
ــي هــذا  ــــواجــــب تـــوافـــرهـــا فـ ال

النوع من المراكز.

مركز للفحص 
الفني للمركبات 
في مدينة حمد
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األولمبية تلتقي االتحادات الرياضيةمجلس “سباير” يجمع رواد األعمال الشباباستبدال أعضاء هيئة االنتخابات بتونس“األهلي المتحد” يتصدر تداوالت البورصةال تثبيت لموظفي العقود المؤقتة
أفادت الحكومة بتعذر الموافقة  «

على االقتراح برغبة بشأن تثبيت 
موظفي العقود المؤقتة في 
الوزارات والهيئات الحكومية 

خالل سنة، مؤكدة أنها تولي جل 
اهتمامها بالمواطنين، لتحقيق 

استقرارهم الوظيفي واالجتماعي.

اختتمت بورصة البحرين تداوالتها  «
في األسبوع الثالث من شهر 

رمضان على انخفاض مع إغالق 
مؤشر البحرين العام بنسبة 

تراجع 0.68 %. وجاء البنك األهلي 
المتحد في المركز األول من حيث 

القيمة على مستوى الشركات.

أصدر الرئيس التونسي قيس  «
سعّيد، أمس الجمعة، مرسوما 
يقضي باستبدال أعضاء الهيئة 

العليا المستقلة لالنتخابات 
بـ 7 أعضاء جدد، في أبرز قرار 
بعد أن حل البرلمان الشهر 

الماضي.

أطلق سباير خالل شهر رمضان  «
هذا العام تجربة فريدة من 
نوعها عبر تنظيم مجلس 

سباير الرمضاني الذي استضاف 
مجموعة من رواد األعمال 

الشباب.

عقدت اللجنة األولمبية البحرينية  «
اجتماعا تنسيقيا للبعثة اإلدارية 
لدورة األلعاب الخليجية الثالثة 
التي ستحتضنها دولة الكويت 
الشقيقة من 13 لغاية 31 مايو 

2022 واالتحادات الرياضية المشاركة مساء الخميس الماضي 
بقاعة المحاضرات باالتحاد البحريني للكرة الطائرة.

االقتراح  على  ردهــا  في  الحكومة  أفــادت 
كافة  باتخاذ  الحكومة  قيام  بشأن  برغبة 
البحرينيين  لحماية  الــالزمــة  اإلجــــراءات 
الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــخــاص بــرواتــب 
من  )تمكين(  العمل  صندوق  من  مدعومة 
صندوق  بــأن  التعسفي  والفصل  التسريح 
الـــتـــي يعمل  بــمــوجــب األهـــــــداف  الــعــمــل 
العمل  وزارة  مع  بالتعاون  تحقيقها،  على 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، وبــالــتــنــســيــق مع 
القطاعات والمنشآت ذات العالقة قد أطلق 
يدعم  الــذي  للتوظيف  الوطني  البرنامج 
تعاقد الشركات مع الموظفين البحرينيين.

يــتــضــمــن  الـــتـــعـــاقـــد  ــذا  ــ وأوضــــحــــت أن هـ
األحكام والشروط الالزمة لحفظ مصلحة 
العقد  الفصل  البحرينيين من  المستفيدين 
بندا ينص على أن “ال يجوز للمنشأة إنهاء 
حيث  العمل،  أصحاب  قبل  من  التعسفي 
خفض  أو  المستفيدين  خــدمــات  يتضمن 

الممنوحة  والعينية  المالية  المزايا  من  أي 
عقد  على  التوقيع  بعد  لديه  للمستفيدين 
الــتــدريــب والــتــوظــيــف قــبــل انــقــضــاء مــدة 
العمل  صندوق  مع  عليها  المتفق  التدريب 
إال في األحوال المنصوص عليها في المادة 
)107( من قانون العمل في القطاع األهلي 
 ،2012 لسنة   )36( رقــم  بالقانون  الــصــادر 

وتعديالته”.
وذكرت أنه حال إخالل المنشأة المستفيدة 
ــعــد تقديم  الــبــحــريــنــي وب الــعــمــل  بــقــانــون 
فإن  بذلك،  تفيد  التي  والمستندات  األدلــة 
قــوانــيــن الــصــنــدوق تــلــزم الــمــنــشــأة بــســداد 

جميع المصروفات والتكاليف التي تحملها 
كما  المستفيد،  ذلك  حيال  العمل  صندوق 
يمكن للصندوق بعد التأكد وقوع اإلخالل 
الــجــســيــم أن يــضــع الــمــنــشــأة عــلــى قــوائــم 
االستفادة  من  حرمانها  ويتم  المخالفين، 
الصندوق  يوفرها  التي  الدعم  برامج  من 

وفقا للوائح الداخلية الخاصة به.

معاقبة الشركات المخالفة لنظام دعم الرواتب
محمد بن سلمان: نعتز عقود العمل تحفظ مصلحة المستفيدين من الفصل... الحكومة:

بمساهمة الفنانين ضمن 
فريق البحرين
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صرف الرواتب المتأخرة لكل العاملين في “السلمانية”

تثبيت الكادر الطبي بانتظار اعتماد الهيكل التنظيمي
في ردها على االقتراح برغبة بشأن 
والممرضين  األطباء  عقود  تثبيت 
و الصيدالنيين البحرينيين بمجمع 
رواتبهم  وصرف  الطبي  السلمانية 
ــحــكــومــة أن  الـــمـــتـــأخـــرة، بــيــنــت ال
إجراءات التوظيف التي تمت لهذه 
الفئة خالل جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19( قد تمت على الشواغر 
الجائحة،  هــذه  لمواجهة  المؤقتة 
بعقود  التوظيف  توجب  وبالتالي 

مؤقتة.
المستشفيات  إدارة  أن  وأكــــدت 
الــحــكــومــيــة حــالــيــا بــصــدد اعــتــمــاد 
للمستشفيات  التنظيمي  الهيكل 
تحويل  فسيتم  وعليه  الحكومية، 
دائمة  عقود  إلــى  المؤقتة  العقود 
وفــور  الــشــروط  استيفائهم  حـــال 

اعتماد الهيكل التنظيمي.
وأشارت إلى أنه قد تم صرف جميع 
ــتــظــام فــي صرفها  الـــرواتـــب واالن
السلمانية  بمجمع  العاملين  لكافة 
معه  يتحقق  الـــذي  األمـــر  الــطــبــي، 

الغاية المرجوة من االقتراح.

توفير  فــي  الــدائــم  وأكـــدت سعيها 
ــعــمــل الــمــنــاســبــة واآلمـــنـــة  بــيــئــة ال
لجميع الموظفين التابعين لجهازها 
الــمــتــطــوعــيــن  خــصــوصــا  اإلداري 
خــــالل جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 

)كوفيد 19(.

 

جنيف ـ وكاالت

طالبت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان باألمم 
ــزاع في  ــن ال بــاشــلــيــه، أطــــراف  الــمــتــحــدة ميشيل 
أوكــرانــيــا بــاحــتــرام الــقــانــون اإلنــســانــي الــدولــي ال 
سيما القواعد التي تحكم سير األعمال العدائية، 
ــارت إلــى تــزايــد األدلـــة على وجـــود جرائم  وأشــ

حرب.

وقالت المفوضة األممية، في بيان أمس الجمعة 
أوكرانيا  أغــرق  الروسي  الهجوم  إن  جنيف،  في 
في أزمة حقوقية وإنسانية دمرت حياة المدنيين 
في جميع أنحاء أوكرانيا وخارجها، وإنه خالل 8 
أسابيع من النزاع لم يتم تجاهل القانون اإلنساني 

الدولي فحسب ولكن تم إلقاؤه جانبا.

قصفت  الروسية  المسلحة  القوات  أن  وأضافت 
بشكل عــشــوائــي مــنــاطــق مــأهــولــة بــالــســكــان، ما 
المستشفيات  وتدمير  مدنيين  مقتل  عن  أسفر 

والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية.
وحذرت المسؤولة األممية من أن هذه أعمال قد 

ترقى إلى جرائم الحرب.

األمم المتحدة: “جرائم حرب” ترتكب في أوكرانيا
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أناب سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد 
الفتتاح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهللعلياء الموسوي

واشنطن ـ وكاالت

أرادت  إذا  أنه  المتحدة،  الواليات  أعلنت 
يــتــجــاوز  بــمــا  الــعــقــوبــات  إيــــران تخفيف 
الــنــووي  االتـــفـــاق  فــي  الــمــنــصــوص عليها 
2015، في إشارة واضحة  للعام  اإليراني 
القائمة  مــن  الـــثـــوري  ــحــرس  ال الســتــبــعــاد 
الــتــصــدي  فعليها  لـــإرهـــاب،  األمــيــركــيــة 
تناولها  التي  تتجاوز  أميركية  لمخاوف 

االتفاق.
وقال متحدث باسم الخارجية األميركية: 
“لن نتفاوض عالنية، لكن إذا أرادت إيران 
رفع العقوبات على نحو أكبر من الوارد في 
)االتفاق  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة 
األبعد  لمخاوفنا  التصدي  النووي(، فعليها 

من )التي تناولها( االتفاق”.

الواليات المتحدة: لن نتفاوض عالنية مع إيران
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المنامة وطوكيو تحتفالن بـ 50 عاًما من العالقات الدبلوماسية قريًبا

“خارجية اليابان” تعلم كوادرها 40 لغة من بينها العربية
نظمت أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية أمس الجلسة الثالثة من برنامج )مجلس 
السفراء( في نسخته الثانية، بمشاركة سفير اليابان لدى مملكة البحرين مياموتو ماسايوكي، حيث أدارت 
الجلســة رئيس قطاع الشــؤون األفروآســيوية بوزارة الخارجية فاطمة الظاعن عبر تقنية االتصال المرئي، 

بحضور سفير البحرين في طوكيو أحمد الدوسري، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة ومنسوبيها.

وخـــالل الجلســـة، أكد ماســـايوكي حرص بالده 
التاريخيـــة  الصداقـــة  عالقـــات  تعزيـــز  علـــى 
والتعاون وتبادل الخبـــرات مع مملكة البحرين 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، بمـــا يحقـــق المصالح 
الصديقيـــن،  والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة 
مثمًنـــا إقامـــة هـــذا اللقـــاء بالتزامـــن مـــع قـــرب 
االحتفـــال بالذكرى الخمســـين إلقامة العالقات 
الدبلوماسية بين البلدين، وما تشهده من تقدم 
وازدهار على أسس راسخة من الود والصداقة 
واالحتـــرام المتبـــادل والحرص المشـــترك على 
ترسيخ األمن واالستقرار والسالم في المنطقة 

والعالم.
واستعرض الســـفير الياباني جانًبا من مسيرته 

المهنيـــة وخبراتـــه الدبلوماســـية منـــذ انضمامه 
لـــوزارة خارجيـــة اليابـــان قبـــل أربعيـــن عاًمـــا، 
الفًتـــا إلـــى اهتمـــام الـــوزارة بتعليـــم كوادرهـــا 
أخـــرى،  أجنبيـــة  لغـــات  الشـــابة  الدبلوماســـية 
وعددهـــا أربعـــون لغة مـــن بينها اللغـــة العربية، 
وأنـــه تعلم اللغة العربية وشـــارك كمترجم لعدد 
مـــن كبـــار المســـؤولين خـــالل زياراتهـــم للدول 
الخارجيـــة  السياســـة  إلـــى  وتطـــرق  العربيـــة. 
لليابان، وإدراكها ألهمية منطقة الشرق األوسط 
سياسًيا وأمنًيا واقتصادًيا وخاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية، مؤكًدا حرص بالده على تعزيز 
العالقـــات مـــع دول المنطقـــة، والمحافظة على 
أمنها واســـتقرارها ورفاهيتها، وحل المشكالت 

مـــن خـــالل المســـاعي الدبلوماســـية أو التعاون 
االقتصادي، وإرســـال قواتها للخـــارج فقط من 

أجل حفظ السالم.
وفـــي ختـــام كلمتـــه، تقـــدم ســـفير اليابـــان لدى 
مملكـــة البحريـــن مياموتو ماســـايوكي بالشـــكر 
والتقديـــر إلـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهد 

رئيس مجلـــس الوزارء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، وإلى وزارة 
الخارجية وجميع أبناء الشعب البحريني، على 
حســـن االســـتقبال واالهتمام بتعزيـــز العالقات 
البلديـــن الصديقيـــن،  بيـــن  التاريخيـــة  الوديـــة 
متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن دوام األمـــن والتقدم 

واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن إدانـــة مملكـــة 
البحرين بشـــدة للتفجيرات اإلرهابية األخيرة 
فـــي جمهورية أفغانســـتان اإلســـالمية، والتي 
اســـتهدفت مدرسة ومركًزا تعليمًيا في مدينة 
كابول ومسجًدا في مزار شريف وآخر بمدينة 
قندوز، وأســـفرت عن مقتل وإصابة العشرات 

من األبرياء.
مملكـــة  اســـتنكار  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
البحريـــن الشـــديد لهـــذه األعمـــال اإلجراميـــة، 
األمـــن واالســـتقرار  التـــي تســـتهدف زعزعـــة 
وترويع اآلمنين وتتنافـــى مع المبادئ الدينية 
والقيـــم األخالقيـــة واإلنســـانية كافـــة، معربـــة 
عـــن تضامنها مـــع الشـــعب األفغاني الشـــقيق، 
وخالـــص تعازيهـــا ومواســـاتها ألهالـــي وذوي 
الضحايـــا، وتمنياتها بالشـــفاء العاجـــل لجميع 

المصابين.
وجددت وزارة الخارجية دعوتها إلى ضرورة 
تضافـــر الجهـــود الدولية فـــي مكافحة ظاهرة 
العنـــف والتطـــرف واإلرهـــاب بجميـــع صورها 

وأشكالها، ومهما كانت دوافعها ومبرراتها.

البحرين تدين 
التفجيرات اإلرهابية 

في أفغانستان

local@albiladpress.com
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أكــدت فعاليــات مجتمعيــة أن البرنامــج التلفزيونــي )كفــو( الــذي يبــث علــى تلفزيــون 
البحريــن قــد صــدح اســمه علــى نطاق واســع في الــدول العربيــة، حيث يمثــل البرنامج 

إحدى صور التعاون والتالحم والمحبة بين الناس ويهدف إلى دعم اللحمة الوطنية.

وأشــــــادوا فـــي تــصــريــحــات بــجــهــود وزيـــر 
ــد بن  الــداخــلــيــة الــفــريــق أول الــشــيــخ راشـ
اإلعــالم  شئون  ووزيـــر  خليفة  آل  عبدهللا 
بتعزيز  االهتمام  من خالل  الرميحي  علي 
قيم  ترسيخ  عبر  الوطني  االنــتــمــاء  روح 

ــتــقــديــر الــــذي ظهر  ــعــطــاء وال ال
واضحًا في برنامج.

المكتب  مدير  ــارت  وأشـ  
التنفيذي )بحريننا( هالة 
للعام  ــه  أن ــى  إل سليمان 
ــثــانــي عــلــى الــتــوالــي،  ال
“كفو”  برنامج  طــرح  تــم 

ــتــاج  الـــرمـــضـــانـــي وهــــو إن
ــي ضـــمـــن  ــ ــ ــن ــ ــي وطــ ــ ــ ــالمـ ــ ــ إعـ
للخطة  اإلعالمية  المبادرات 

االنتماء  لتعزيز  الوطنية 
قيم  وترسيخ  الوطني 
ــة )بــحــريــنــنــا(  ــمــواطــن ال
ــدف إلـــــى تــعــزيــز  ــهــ ــ وي

ــي  ــ ــن ــوطــ ــ االنــــــتــــــمــــــاء ال
وترسيخ قيم المواطنة بما 

وأهداف  مبادرات  من  تحمله 
ــام الــبــرنــامــج  ــ ــة، حـــيـــث قـ ــيـ ــامـ سـ

التي  الوطنية  القيم  مــن  قيمة   18 بــإبــراز 
الفخر  وأبــرزهــا  البحرينية  هويتنا  تمثل 
والمواطنة  والتضامن  والعطاء  واالعتزاز 
والتي  المبادرة  أن هذه  الصالحة. مضيفة 
ومضمونه،  شكله  في  البرنامج  عنها  يعبر 
تأتي تنفيذا لتوجيهات الفريق أول معالي 
الشيخ راشــد بن عبد هللا آل خليفة وزير 
الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة 
الوطنية )بحريننا( في أهمية خلق األثر من 
خالل تحقيق أهداف الخطة والتي جاءت 

ترجمة لرؤية جاللة الملك.
التابعة  المبادرة  هــذه  شركاء  أن  وذكــرت 
المكتب  هــم  )بحريننا(،  الوطنية  للخطة 
الــداخــلــيــة،  وزارة  لـــ)بــحــريــنــنــا(،  التنفيذي 
stc البحرين  وزارة شؤون االعالم، شركة 
التلفزيوني  البرنامج  وتنفيذ  اخراج  ويتم 

من قبل شركة استوديو ماستر، موضحة 
 16 تـــم اســتــضــافــة  الـــعـــام األول  أنـــه فـــي 
شخصية   15 الثاني  العام  وفــي  شخصية 
ضــمــن الــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــي “كــفــو” عبر 
البحرين وقنوات االعالم  قناة تلفزيون 
البرنامج  وركــز  االجتماعي، 
تكريم  اســتــضــافــة  عــلــى 
ــدد مــن  ــ ــعـ ــ ــوي لـ ــ ــن ــ ــع مــ
الملهمين  المواطنين 
ــن كـــــان لــهــم  ــ ــذيـ ــ والـ
تــأثــيــر إيــجــابــي في 
المجتمع في مختلف 

المجاالت.
النائـــب  قـــال  وبـــدوره، 
برنامـــج  إن  الـــذوادي  عبـــدهللا 
قنـــاة  بثتـــه  والـــذي  كفـــو 
تلفزيـــون البحريـــن يعد 
من المبادرات الهامة 
لجنة  تنفذهـــا  التي 
تنفيـــذ  متابعـــة 
الوطنيـــة  الخطـــة 
االنتمـــاء  لتعزيـــز 
وترســـيخ  الوطنـــي 
قيـــم المواطنـــة “بحريننـــا “ حيـــث حاز 
البرنامـــج علـــى مشـــاهدة عربيـــة واســـعة 
وطنـــي  فكـــر  مـــن  يحملـــه  لمـــا  وإشـــادات 
لشـــخصيات قدمـــت تضحيـــات لمحيطهـــا 
ومجتمعهـــا ويتم تقديرهـــم من خالل هذه 

المبادرة.
ونـــوه الذوادي بمخرجات مبـــادرة بحرينيا 
التـــي تأتي بدعم وزيـــر الداخلية ومتابعته 
الحثيثـــة لتفاصيـــل مبـــادرة بحريننـــا التي 
المصلحـــة  وتضـــع  بـــارزة  أهدافـــا  تحمـــل 
ونبـــذ  المجتمـــع  أعيـــن  نصـــب  الوطنيـــة 
الطائفيـــة والعنصريـــة والكراهية وإرســـاء 
قواعـــد الوطنية والمحبة والوالء وتحقيق 
الصالـــح العـــام لوطـــن يجمـــع كل األطياف 

على حد سواء.
وثّمن النائب غازي آل رحمة االهتمام الذي 

تبديـــه وزارة الداخليـــة والمتابعة الحثيثة 
من وزير الداخلية لتنفيـــذ الخّطة الوطنية 
لتعزيـــز االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم 
المواطنـــة “بحريننـــا”، من خالل المشـــاركة 
الفاعلـــة في برنامـــج “كفو”، وهـــو البرنامج 
الذي حّقق ســـمعًة طيّبـــًة وصلت أصداؤها 

إلى ربوع الوطني العربي.
 وأّكـــد آل رحمة أن فكـــرة البرنامج جاءت 
مّتســـقًة مـــع أهـــداف وزارة الداخليـــة فـــي 
تقويـــة ثقافـــة التالحـــم الوطنـــي وتعزيـــز 
الشـــراكة المجتمعية ونشـــر القيـــم المثلى، 
مثمًنـــا المتابعـــة الحثيثـــة من معالـــي وزير 
النجـــاح  فـــي  األساســـي  ودوره  الداخليـــة 
المنقطـــع النظير الذي حّققـــه برنامج “كفو” 
فـــي إطار دعم الوزارة للبرامج التلفزيونية 

الهادفة.
 وبـــدوره قـــال  كاظـــم الســـعيد “يحـــق لنـــا 
البرنامـــج  بهـــذا  نفتخـــر  البحريـــن  أن  فـــي 
الـــذي حظـــى بمتابعـــة واهتمـــام كبيـــر مـــن 
كافـــة الـــدول العربيـــة والخليجيـــة وشـــغل 
منصـــات التواصـــل االجتماعـــي، حيـــث ان 
هـــذا البرنامج هو ثمرة تعـــاون  بين القطاع 
العـــام والخاص بين وزارة االعالم وشـــركة 
STC البحرين ونتمنى إنتاج مزيد من هذة 

األعمال في المستقبل”.
وأوضـــح الكاتب في جريـــدة األيام خليفة 
نـــال  )كفـــو( والـــذى  برنامـــج  صليبيـــخ، أن 
مشـــاهدات تعدت حدود مملكتنا والخليج 
ا وهو  والدول العربية، يعتبر مشروًعا وطنيًّ
جزء مـــن الخطة الوطنية لتعزيـــز األنتماء 
الوطـــن، حيث إن ما تحتويـــه الحلقات من 
مقابـــالت مـــع شـــخصيات حقيقيـــة تحكي 
تجاربهـــا اإلنســـانية. منوهـــا بمتابعة ودعم 
وزيـــر الداخليـــة للخطـــة الوطنيـــة وهـــو ما 
أوصلتـــه للنجاح، إضافه للدعم الذى قامت 
به وزارة شـــؤون اإلعالم، والشكر موصول 
علـــى  لألتصـــاالت  البحريـــن   )stc( لشـــركة 

الداعم السخي للبرنامج. 
وأشـــاد رئيس مجلـــس إدارة جمعية مدينة 
حمـــد الخيرية يوســـف المحميـــد، بالمبادرة 
الوطنيـــة والمتمثلـــة فـــي الخطـــة الوطنيـــة 
لتعزيـــز االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم 
اللجنـــة  وبجهـــود  “بحريننـــا”  المواطنـــة 
تنفيـــذ  علـــى  اإلشـــراف  فـــي  التنفيذيـــة 
الخطـــة الوطنيـــة بحريننـــا لتعزيـــز االنتماء 
والمواطنـــة التـــي ستســـهم فـــي بنـــاء جيل 
يتحمل مســـؤلياته الوطنيـــة ويحافظ على 
هويتـــه وخصوصيتـــه، فكل الشـــكر لمعالي 

وزير الداخلية وكافة منتســـبي الوزارة في 
مختلف مواقعهم والشكر موصول للقائمين 
على برنامج كفو بوزارة شـــون االعالم على 

هذا التقديم التلفزيوني المتميز.
وأثنـــى عبدالغنـــي الحايكـــي علـــى الفكـــرة 
الوطنية والمجتميعية لبرنامج “كفو” الذي 
اســـتطاع أن يدخل في قلـــوب البحرينيين 
المنطقـــة،  خـــارج  وكذلـــك  والخليجييـــن 
حيـــث يمثل البرنـــاج إحدى صـــور التعاون 
والتالحـــم والمحبة بين الناس ويهدف إلى 
دعم اللحمة الوطنية، متمنيا المواصلة في 
إقامـــة مثـــل هـــذه البرامـــج الهادفـــة، معربا 
عـــن بالغ شـــكره لكل من ســـاهم في إنجاح 

برنامج “كفو” 
ســـمائنا  فـــي  “تلـــوح  مســـعد  خالـــد  وقـــال 
دائمـــا نجـــوم براقـــة ال يخفـــت بريقهـــا عنـــا 
لحظـــة واحـــدة، نترقـــب إضاءتهـــا بقلـــوب 
ولهفـــة، ونســـعد بلمعانهـــا فـــي ســـمائنا كل 
أن  منـــا  فخـــر  وبـــكل  فاســـتحقت  ســـاعة، 
يرفع اســـمها فـــي العلياء، حيـــث قدم وزير 
الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة 
الوطنيـــة لتعزيز االنتماء الوطني )بحريننا( 
الكثيـــر مـــن االهتمـــام والدعـــم والتفاعـــل 
لمبادرات الخطة الوطنية لمملكة البحرين، 

ومـــن ضمـــن تلـــك المبـــادرات برنامـــج كفو 
الرمضاني”. 

وأشـــاد أحمد الحدي بجهود وزير الداخلية 
ووزيـــر شـــئون اإلعالم من خـــالل االهتمام 
بتعزيـــز روح االنتماء الوطني عبر ترســـيخ 
قيـــم العطـــاء والتقديـــر الذي ظهـــر واضًحا 
في برنامـــج )كفو( الذي كان لـــه األثر البارز 
في نفـــوس أفـــراد المجتمع الـــذي ال تتجزأ 
منـــه قيم العطـــاء ومد يد العـــون والتقدير 
واالحتـــرام، األمر الذي يعـــزز روح الوطنية 
المعطـــاء وليـــس  الوطـــن  لهـــذا  واالنتمـــاء 
بغريـــب على المجتمع البحريني أن يتحلى 

بهذه الصفات الجميلة.
وأكـــدت لطيفة المقهـــوي أن برنامـــج “كفو” 
قد صدح اسمه على نطاق واسع في الدول 
العربيـــة وبـــرز تأثيره على العديـــد من رواد 
قنـــوات التواصـــل االجتماعـــي خاصة على 
“تويتـــر”، حيـــث أشـــاد مســـتخدمو المنصة 
المبادرة ولقبوهـــا “درة البرامج المعروضة” 
كونهـــا تتحلـــى بطيبـــة خلـــق أهـــل البحرين 
وتقديرهم للغير والقى البرنامج استحسانا 
طيبـــا متمنية االقتداء به لتعزيز العديد من 
الخصـــال الطيبـــة أهمهـــا العطـــاء والتقديـــر 

واالنتماء والتضامن.

المنامة - وزارة الداخلية

“كفو” وصلت أصداؤه اإليجابية إلى ربوع الوطني العربي
جهود وزير الداخلية ساهمت في تعزيز الشراكة ونشر القيم المثلى... فعاليات:

هاله سليمان

خليفة صليبيخ

يوسف المحميد

احمد الحدي

لطيفة المقهوي

غازي ال رحمة

كاظم السعيد

عبدالله الذوادي

عبدالغني مبارك الحايكي

خالد مسعد

وزير الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

تمكنت مديرية شرطة محافظة العاصمة خالل أقل من 4 ساعات 
من تلقي البالغ بالتعاون مع مديرية شرطة مطار البحرين الدولي، 
من القبض على 4 آسيويين تتراوح أعمارهم بين )28 و 53 عاما( 
لقيامهـــم بســـرقة مصوغـــات ذهبية تقـــدر قيمتها بــــ 23 ألف دينار 

مـــن أحد محـــالت الذهـــب ومحاولة الهـــروب عبر مطـــار البحرين 
الدولي. وأوضحت المديرية أنه فور تلقي بالغًا بالواقعة، باشرت 
شـــرطة المديرية على الفـــور عمليات البحـــث والتحري ومراجعة 
تســـجيالت الكاميرات األمنية، والتي أســـفرت عـــن تحديد هوية 
المتورطيـــن، والقبض على اثنين منهما أثنـــاء محاولتهما الهروب 

عبـــر مطـــار البحرين الدولـــي، باإلضافة إلى القبـــض على اآلخرين 
وبحوزتهما المواد المسروقة.

وأشـــارت مديريـــة شـــرطة محافظـــة العاصمة إلى أنه جـــار اتخاذ 
كافـــة اإلجـــراءات القانونيـــة تمهيـــدًا إلحالـــة القضية إلـــى النيابة 

العامة.

شرطة العاصمة: القبض على 4 آسيويين سرقوا مصوغات ذهبية بـ 23 ألف دينار
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األنديـــة  أن  الحكومـــة  أكـــدت 
كافة متاحـــة ومفتوحة للجميع 
بمـــن فيهم ذوي الهمم والعزيمة 
بإمكانهم المشـــاركة واالنخراط 
مـــع بقيـــة فئـــات المجتمـــع مـــن 
غيـــر أي قيود، واالســـتفادة من 
الخدمـــات كافـــة التـــي تقدمهـــا 
األندية بال استثناء وفي جميع 

األوقات.
علـــى  ردهـــا  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
االقتراح برغبة بشأن تخصيص 
ســـاعات رياضية لذوي اإلعاقة 
لـــوزارة  التابعـــة  األنديـــة  فـــي 
شـــؤون الشـــباب والرياضة في 

كل محافظات البحرين.

ال استثناءات في أوقات حضور 
ذوي العزيمة لألندية الرياضية

أنـــاب ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، ســـمو الشـــيخ محمد بن 
ســـلمان بن حمد آل خليفة الفتتاح معرض 
البحريـــن الســـنوي للفنـــون التشـــكيلية في 
نســـخته الثامنـــة واألربعيـــن، فـــي مســـرح 
مـــن  عـــدد  بحضـــور  الوطنـــي  البحريـــن 
أصحـــاب الســـمو والمعالـــي والســـعادة من 

كبار المسؤولين بالمملكة.
الشـــيخ  ســـمو  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 
محمـــد بن ســـلمان بن حمـــد آل خليفة عن 
تشـــرفه بإنابة صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء حفظه هللا 
له لحضـــور حفل افتتاح معـــرض البحرين 
الســـنوي للفنـــون التشـــكيلية فـــي نســـخته 
الثامنـــة واألربعين، مؤكدًا ســـموه اعتزازه 
ضمـــن  البحرينييـــن  الفنانيـــن  بمســـاهمة 
فريـــق البحرين في إبراز مســـارات التنمية 
والتطـــور بالمملكـــة عبـــر أعمالهـــم الفنيـــة 
واللوحات التشـــكيلية التـــي تعكس النتاج 

الجمالي المتقدم للفنان البحريني.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن معـــرض البحريـــن 
السنوي للفنون التشكيلية شكل على مدى 
مســـيرته الممتـــدة منصًة لعـــرض إبداعات 
رواد الفـــن المعاصـــر البحرينييـــن، وعكس 
زخـــم المشـــهد الفنـــي التشـــكيلي، وأثـــرى 

بدوره الحركة الفنية في الوطن العربي.
وقـــام ســـموه بجولـــة فـــي المعـــرض اطلع 
خاللهـــا على ما ضمه بيـــن أروقته من أكثر 
من 100 عمل فّني لـ 60 فنانًا تشـــكيليًا من 
البحرينييـــن والمقيميـــن تعكـــس مختلـــف 
المـــدارس واالتجاهـــات الفنيـــة وتتنوع ما 
بين الرســـم بشتى أنواع الخامات والمواد، 
التركيـــب والفيديـــو، والتصويـــر  وأعمـــال 

الفوتوغرافي، والنحت وغيرها.
بدورها توجهت الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفـــة بجزيـــل الشـــكر واالمتنـــان إلى 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء لرعايته النســـخة الثامنة 
واألربعيـــن مـــن معـــرض البحرين الســـنوي 
للفنـــون التشـــكيلية، مشـــيرة إلـــى أن دعم 
سمّوه لبرامج الثقافة يعزز مكانة البحرين 

اإلقليميـــة  المســـتويات  علـــى  الحضاريـــة 
والعالمية.

كمـــا وأعربـــت عـــن عميـــق شـــكرها لســـمو 
الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة 
علـــى تفّضلـــه الفتتـــاح المعـــرض نيابة عن 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وأوضحـــت أن افتتـــاح معـــرض البحريـــن 
الســـنوي للفنون التشكيلية هذا العام يؤكد 
استمرار تعافي الحراك الثقافي في المملكة 
وعـــودة الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا، منّوهة بما 
يعكســـه المعرض من عراقة الحركة الفنية 
تقـــّدم  والتـــي  البحريـــن،  فـــي  التشـــكيلية 
للمعرض سنويًا مئات المشاركات من رّواد 
الحركة التشـــكيلية ومن الشباب المبدعين 
البحرينييـــن والمقيميـــن، وهـــو ما يســـاهم 
فـــي صناعة مســـاحة ثرية للحـــوار ما بين 

أجيـــال مختلفة وتتالقى فيهـــا العديد من 
اآلراء والتوجهات الفنية.

وقـــد تم خـــالل االفتتـــاح تكريـــم الفائزين 
للفنـــون  الســـنوي  البحريـــن  بمعـــرض 
التشـــكيلية، حيـــث فـــاز بجائـــزة “الدانـــة” 
جعفر العريبـــي، فيما حصلت على الجائزة 
الثانيـــة مريـــم النعيمـــي، وحصلـــت نـــوف 

الرفاعي على جائزة المركز الثالث.
ويعـــد معـــرض البحريـــن الســـنوي للفنـــون 
التشكيلية من أكبر وأهم التجمعات الفنية 
الســـنوية التي تقام بمملكـــة البحرين، وقد 
استقطب عبر السنوات أبرز وجوه الحركة 
التشـــكيلية فـــي المملكـــة مـــن رواد إضافة 
ليعكـــس  الشـــابة،  الفنيـــة  المواهـــب  إلـــى 
بجدارة شمولية التجربة الفنية التشكيلية 
البحرينيـــة، والتي تشـــكل جـــزءًا هامًا من 

الحراك الثقافي المحلي.

قال وزير شـــؤون مجلســـي الشورى 
أن  البوعينيـــن  غانـــم  والنـــواب 
دراســـة  بعـــد  توصلـــت  الحكومـــة 
قيامهـــا  بشـــأن  برغبـــة  االقتـــراح 
بالتوســـع فـــي عدد شـــركات التأمين 
التي تقـــدم خدمة بوليصـــة التأمين 
علـــى العمالـــة المنزلية، إنـــه متحقق 
بالفعـــل، وذلـــك بتحالـــف 11 شـــركة 
تأميـــن، والتي تمثل شـــركات تأمين 

مملكـــة  فـــي  لهـــا  مرخـــص  عالميـــة 
البحرين.

ســــوق  تنظيـــم  هيئـــة  أن  وأضـــاف 
العمـــل ومصــــرف البحريـــن المركزي 
قاما مع جمعيـــة التأمين البحرينية، 
بالتنسيق التام والتعاون مع شركات 
التأميـــن البحرينيـــة بغيـــة الوصـــول 
إلى منتج تأميني موحد يقدم كمية 
من المنافـــع التي تصب في مصلحة 

المواطـــن عنـــد اختيـــاره لهـــذا النوع 
من التأميـــن، وذلك من خالل توفير 
عدة خيـــارات لباقـــات التأمين التي 
تكون أســـعارها موحدة، كما أسفرت 
تلـــك الجهـــود عـــن الوصــــول التفاق 
بين 11 شركة تأمين بتقديم نموذج 
بوليصة موحـــدة للتأمين االختياري 
علـــى العمالـــة المنزلية تكـــون بمنافع 
مـــن  وذلـــك  وتعويضـــات،  تأمينيـــة 

أجـــل توفيـــر أكبـــر قدر مـــن الحماية 
والتغطية التأمينية ألصحاب العمل 
وتعويضهـــم لجبـــر أضرارهـــم التـــي 
تقـــع عليهم جراء حـــاالت ترك العمل 
بمخالفـــة الشـــروط لتصريـــح العمل، 
وحالة اإلصابة والعجز عن العمل أو 
حاالت الوفاة وما يتبعها من تكلفة.

وأشـــار إلى أنـــه تم االتفـــاق على أن 
تكـــون شـــركة “ســـوليدرتي” هي من 

يمثل هذا االتحاد بين الشركات، كما 
للمســـاهمة واالنضمـــام  الفرصــــة  أن 
إلـــى تقديم منتـــج بوليصـــة التأمين 
االختياري علـــى العمالة المنزلية من 
قبـــل الشـــركات األخـــرى العاملة في 
مجـــال التأمين في مملكـــة البحرين 
مـــازال متاًحـــا، بيـــد أن كل مـــا فـــي 
األمـــر أنـــه فـــي حـــال مـــا إذا أرادت 
شـــركة تأمين تقديم منتج على نحو 

منفـــرد، فإنـــه يتعين عليهـــا أن تقدم 
طلـــب للجهـــة المختصة، وعلـــى إثر 
ذلك الطلب يتم التحقق من ســـالمة 
وضعها المالي، إضافة إلى التأكد من 
توفيرهـــا جميـــع المنافـــع الضرورية 
التأمينيـــة،  للتغطيـــة  واألساســـية 
وتوفيـــر األســـعار المناســـبة، مراعاة 
الدرجـــة  فـــي  المواطـــن  لمصلحـــة 

األولى.

نعتز بمساهمة الفنانين ضمن فريق البحرين

تحالف من 11 شركة للتأمين على العمالة المنزلية

افتتح معرض الفنون التشكيلية نيابة عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء... محمد بن سلمان:

أسعار موحدة وتشمل حاالت ترك العمل واإلصابة

المنامة - بنا

فتح مركز للفحص الفني للمركبات في مدينة حمد
لضمان سهولة اإلجراءات وجودة الخدمة المقدمة

قال وزير شـــؤون مجلسي الشـــورى والنواب 
غانم البوعينين إن الحكومة درست االقتراح 
برغبة بشـــأن فتح فرع للفحص الفني بمدينة 
حمـــد، وقد صـــدر القـــرار الوزاري رقـــم )113( 
لســـنة 2018 بتنظيـــم إســـناد خدمـــة الفحص 
الفنـــي للمركبـــات إلـــى األشـــخاص االعتبارية 
الخاصــــة، حيـــث تـــم الترخيـــص حاليـــا لعدد 
مـــن المراكـــز تتولـــى مزاولـــة نشــــاط فحـــص 
المركبات فنيا وذلك بعد استيفائها للشــــروط 
والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها 

في هذا النوع من المراكز. 
وأضاف أن المقترح يهدف إلى إشراك القطاع 
الخـــاص فـــي تقديـــم خدمـــة الفحـــص الفني 
لتخفيـــف العبء علـــى المواطنين والمقيمين 
من أصحاب المركبات، إليجاد مركز مناســـب 
وقريـــب للفحص الفني بخالف اإلدارة العامة 
للمرور، مع ضمان ســـهولة اإلجراءات وجودة 
الخدمة المقدمة من قبل المركز المرخص له، 
إضافـــة إلـــى تحول اإلدارة العامـــة للمرور من 
مشــــغل إلـــى منظم، وهو إنجـــاز مهم في ظل 
حرص وزارة الداخلية على تطوير منظومتها 

اإلدارية لتسهيل خدماتها للمراجعين.
وأشـــار إلى أن الحكومة تســـعى إلى اختصار 
الوقـــت والجهـــد علـــى المواطنيـــن لتســـهيل 
التزامهـــم فـــي تســـجيل مركباتهـــم الســـنوية 
بطريقـــة ميســـرة، إضافة إلى مـــا يحققه هذا 
التســـجيل من توزيع مناســـب لمراكز الفحص 
الفنـــي الخارجيـــة بمـــا يحقق كفـــاءة الخدمة 

المقدمة للمواطنين. 
وذكـــر أن الحكومـــة ال تألـــوا جهـــدا في مجال 

حـــث القطاع الخاص وتســـهيل المهـــام أمامه 
لغـــرض افتتاح مركـــز لمزاولة نشــــاط فحص 
المركبـــات فنيـــا بالقـــرب مـــن منطقـــة مدينـــة 
حمد بالتنســـيق مع هيئة التخطيط والتطوير 
العمرانـــي مـــن الناحيـــة التخطيطيـــة لتوفيـــر 
المناطـــق  ضمـــن  المركبـــات  فحـــص  مراكـــز 
المحددة وذلك ضمن االشتراطات التنظيمية 
خدمـــة  علـــى  الحصـــول  لتســـهيل  للتعميـــر، 

الفحص الفني للمركبات.

علياء الموسوي

 علياء الموسوي

مروة أحمد



أحيـــا جموع مـــن المصلين بجامع 
المغفـــور لها الشـــيخة مـــوزة بنت 
حمـــد آل خليفـــة بالرفـــاع صـــاة 
التراويـــح فـــي أيام شـــهر رمضان 
الكريم خلـــف نخبة من األئمة من 

داخل مملكة البحرين وخارجها.
وقد هّيأ جامع المغفور لها الشيخة 
موزة بنـــت حمد آل خليفة برامج 
دينيـــة متنوعـــة وجـــدول منتظم 
لصـــاة التراويـــح وصـــاة القيـــام 
والوعظيـــة  الدينيـــة  والبرامـــج 

بالجامع.
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محرر الشؤون المحلية    )تصوير: رسول الحجيري(

جموع يحيون صالة التراويح بجامع الشيخة موزة بالرفاع



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

مطور عقاري يتالعب بزيادة اإليجار ويغلق التكييف

مخطط باربار “المنسي” يعود للمربع األول

حادث أثناء الدوام أقعدني والتأمينات ترفض إنصافي

نقضُت حكما كسبه ضدي.. وقدمت بالغين بالشرطة

الفضالة لـ“^”: ال يوجد تأخير وال داعي للخوف

50 ألف دينار تعويض قضائي وتسلمت منه 28 ألف دينار فقط

^أســـكن في شـــقتين بمشـــروع عقـــاري، ويســـتهتر 
المطـــور العقاري بالقانـــون، فقطع عنـــي الكهرباء، وأغلق 
)كمبوريســـورات( التكييـــف كما منع فريق طـــوارئ هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء مـــن الوصـــول ألمتـــار الكهربـــاء لعالج 

مشكلة انقطاع التيار.
خاطبـــت اإلدارة المعنيـــة عـــن إدارة المشـــروع العقـــاري، 
ولكـــن دون رد. وعلـــى إثـــر ذلـــك قدمت بالغا لـــدى مركز 
شـــرطة محافظـــة العاصمـــة، وتاريـــخ البـــالغ 18 مارس 
2022، ورقـــم البالغ 1255/  2022. كما قدمت بالغا آخر 

في تاريخ 11 أبريل 2022 ورقمه 1658/  2022.
أرجـــو مـــن الجهات المعنيـــة اتخاذ ما يلزم إلعـــادة التيار 
الكهربائـــي بمســـكني. ورفعـــت الشـــركة العقاريـــة قضية 
ضدي. وكســـبت الشـــركة القضيـــة بالمحكمـــة االبتدائية 
)المحكمـــة الكبرى التاســـعة – اإليجاريـــة(. ورفعُت طعنا 

لدى عدالة المحكمة العليا المدنية االستئنافية.
وقضت المحكمة االبتدائية بطردي من الشـــقتين اللتين 
أســـكنهما بمنطقـــة الفاتح، وألزمتنـــي المحكمة بأن أؤدي 

للشركة العقارية مبلغ 3375 دينارا مع الفائدة التأخيرية 
من تاريخ استحقاق كل أجري وحتى السداد التام.

ومـــن بين ما تضمنته مذكرة محامي المواطن أن موكله 
يدفـــع بوجود حالة قاهرة بالبالد نتيجة فيروس كورونا 
والتـــي حالت دون أن يقوم بتنفيـــذ التزاماته التعاقدية، 
حيـــث إنـــه ملتزم بســـداد االيجار طوال فتـــرة العقد في 
مواعيد اســـتحقاقها ولـــم يتأخر في الســـداد طوال تلك 
المدة إال أنه قد مر بحالة إعســـار شـــديد بســـبب ظروف 
تداعيـــات فيـــروس كورونا وأثـــرت على كافة األنشـــطة 
التجاريـــة بالبحريـــن. وذكـــر المحامـــي في المذكـــرة بأن 
الشركة المطورة تالعبت لزيادة القيمة اإليجارية، حيث 
طبقا للمســـتندات المرفقة بســـداد إيجار شـــهر أغسطس 
2021، فـــإن الشـــركة مصممـــة علـــى إعادة طلـــب القيمة 
اإليجاريـــة لنفـــس الشـــهر وهـــو مـــا يخالـــف المســـتندات 
المقدمـــة والتـــي تثبـــت قيـــام المواطـــن بســـداد القيمـــة 
االيجارية طبقا إليصال سداد األجرة المحرر من الشركة 
ممـــا يؤكد خطـــأ المطالبة، حيث تطالب الشـــركة بســـداد 

إيجار تم دفعه بالفعل حتى شهر سبتمبر 2021.
محمد الفردان

عـــاد الحديـــث عـــن تخطيـــط وتصنيـــف األراضـــي فـــي 
المخطـــط التفصيلي لمنطقة باربار )1( مجمع 518 للمربع 
األول، حيـــث ألجأ بطء اإلجراءات الرســـمية في اعتماد 
المخطط الممثل البلدي شـــبر الوداعي إلى معاودة طرق 
الموضـــوع مـــن زاوية أخـــرى، والبحث عـــن مخرج ينهي 
معانـــاة مالك العقارات ويقف على أســـباب تأخير اعتماد 

المخطط.
يأتـــي ذلـــك حيث رفـــع المجلس البلـــدي قـــرارًا بناء على 
طلـــب الوداعـــي باالســـتعجال فـــي تخطيـــط وتصنيـــف 
األراضـــي في المخطـــط التفصيلـــي للمنطقـــة المذكورة،  
نتيجة االســـتياء مـــن عملية البطء فـــي إنجاز إجراءات 
التخطيـــط واتخـــاذ قـــرار التصنيف لألراضـــي، واألضرار 
المعيشـــية والنفســـية التي يتكبدها المالك في المخطط 
لعـــدم تمكنهـــم من تشـــييد منازلهـــم على العقـــارات التي 

ابتاعوها منذ ما يربو على 7 سنوات.
وفي رد لمدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة 
على ســـؤال وجهـــه العضو البلـــدي للمنطقة بهذا الشـــأن، 
قالـــت إن البلدية عمدت إلى إخطار جميع المنشـــآت في 
منطقـــة باربـــار )1( وتنفيـــذ اإلزالة لمجموعة مـــن األبنية 

العشوائية. 
ولفتـــت إلـــى أن البلدية تقـــوم برفع مذكـــرات إلى وكيل 
الوزارة لشـــؤون البلديات بشـــأن المخططات التفصيلية 
فـــي المنطقـــة الشـــمالية بحســـب مـــا يطلـــب ويطـــرأ من 

مستجدات.
وقالـــت الفضالة فـــي تعليق لها لـ ”البـــالد” على الموضوع 
إنـــه ال يوجـــد أي تأخيـــر فـــي اعتمـــاد المخطـــط، حيـــث 
إن اعتمـــاد التخطيـــط يمـــر بإجـــراءات قانونيـــة حســـب 

اإلجراءات القانونيه المتبعة.
وأشـــارت إلـــى أنـــه “ال داعي للخـــوف، فالـــكل يعمل بجد 
وهنـــاك اهتمـــام ومتابعـــة مـــن الوزيـــر باإلضافـــه إلى أن 
هيئة التخطيط تعمل بكل جد واجتهاد، ويشكرون على 
مـــا قامـــوا به من جهـــد في دراســـة و اعتمـــاد الكثير من 

المخططات في جميع مناطق المملكة”.
من جهته، وجه البلدي شبر الوداعي 10 أسئلة تفصيلية 
للوقوف علـــى الخطـــوات اإلجرائية والفنيـــة والقانونية 
التي تـــم اتخاذها للتعامـــل مع األبنيـــة المخالفة الواقعة 
في المخطـــط، والقرارات اإلدارية الصادرة بهذا الشـــأن، 
واألســـباب التـــي تـــؤدي إلـــى تعطيـــل اعتمـــاد المخطـــط 
الصادر بشأنه قرار من المجلس البلدي بناء على خطاب 
وارد مـــن وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 

العمراني.
وقـــال الوداعـــي فـــي مالحظاتـــه إنـــه لـــم يتـــم توضيـــح 

الحيثيـــات المحيطـــة بواقـــع المشـــكلة واألســـباب التـــي 
تحول دون اتخاذ إجراء إداري وقانوني لتغيير تصنيف 

األراضي. 
ولفت إلى أن الردود لم تذكر اإلجراء القانوني والتنفيذي 
الذي تم اتخاذه، ولم يتم تسليم المجلس البلدي التقرير 
اإلداري الـــذي تم إعداده والمتضمن الحيثيات اإلجرائية 
التـــي تـــم اتخاذهـــا وما تمخضـــت عنه من نتائـــج عملية 

لرسم االتجاهات اإلجرائية والتنفيذية الالحقة. 
وأشـــار إلى أن الردود لـــم تحط المجلس بالجهة اإلدارية 
المختصـــة التي تم تزويدها بمـــا اتخذه الجهاز التنفيذي 

مـــن إجـــراءات ومـــا هـــي المؤشـــرات الفعلية واألســـباب 
المعطلة إلنجاز المهمة المنوطة بالجهاز التنفيذي. ووفقًا 
لخطـــاب وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
فـــإن  للمنطقـــة  التفصيلـــي  المخطـــط  بشـــأن  العمرانـــي 
المنطقة تضم 50 عقارًا ال تحمل تصنيفًا معتمدًا ، بعضها 

عقارات مبنية وبعضها خالية.
وتضمـــن المخطـــط التفصيلـــي توفيـــر مواقـــع للخدمات 
فرعيـــة،  كهربائيـــة  محطـــات  تضـــم  العامـــة  والمرافـــق 
ومحطـــة صـــرف صحـــي، وحديقـــة أو ممشـــى رياضيـــًا، 

وعقارًا لالستخدامات الحكومية المستقبلية.

^أرجـــو مســـاعدتي فـــي حـــل قضيتي التـــي أعاني 
منهـــا مـــع التامينـــات االجتماعيـــة إثـــر إصابـــة عمـــل في 
حـــادث مـــروري  تعرضـــت لـــه فـــي شـــهر نوفمبـــر 2006، 
حيث حصلت لـــي على ضوئها إصابات بليغة في الرأس 
وشـــلل في أطرافي األربعة. وأنا حاليا مقعد على كرسي 
متحرك ومازلت مريضا وأعاني من ضعف شديد وإعاقة 

جسدية دائمة.
لقـــد طلبـــت مـــن التأمينـــات مســـاعدتي، ولكنهـــم اكتفوا 
بتســـديد نصـــف تكاليـــف عالجـــي الباهظة التـــي دفعتها 
مـــن حســـابي داخل مملكتنـــا الغاليـــة وخارجهـــا. وقاموا 
بتخصيـــص مبلـــغ مقـــداره 160 دينـــارا بحرينيا شـــهريا، 
حيـــث أفـــادوا بأن هذا هو الذي أســـتحقه ألنـــي لم أكمل 
المـــدة المقـــررة المســـتحقة التقاعـــد حســـب اإلجراءات 

المتبعة لديهم. لدي تقارير طبية تثبت عدم اســـتطاعتي 
مواصلـــة العمـــل والتأمينـــات يصرون علـــى أن أكمل من 
مدة العمل وهي )سنتان (؛ لكي يتم إحالتي إلى التقاعد، 
بذريعـــة أن عمـــري تجاوز 64 ســـنة وال يحق لي المطالبة 
بمـــا أســـتحقه. كما أوقفـــوا مصاريف عالجـــي. وكان من 
المفترض أن يتكفلوا بتســـديد رســـوم السنتين وإحالتي 

إلى التقاعد بسبب هذه اإلصابة ألنني مؤمن.
وكانـــوا يقومـــون باســـتقطاع جـــزء مـــن راتبـــي شـــهريا 
في الســـنوات الســـابقة، وقـــد حصلت لي اإلصابـــة أثناء 

تواجدي على رأس عملي التي أصبحت بسببها معاقا.
وأنا أناشد بمساعدتي للحصول على التعويضات التالية:

أوال : وهـــو المطلب األساســـي إحالتي إلى التقاعد ودفع 
جميع معاشـــاتي المســـتحقة لي خالل السنوات السابقة 

وباثر رجعي.
ثانيـــا: تعويضي عـــن مصاريف عالجي التـــي دفعتها من 

حسابي الخاص خالل السنوات الماضية وبأثر رجعي.
ثالًثـــا: المطالبـــة بمســـتلزمات اإلعاقـــة بهـــا مثل ) كرســـي 

متحرك + كرسي حمام (. 
رابعا: الحالة النفســـية والجســـدية التـــي تعانيها عائلتي 
إثـــر إصابتـــي، حيث يقومـــون بمســـاعدتي ورعايتي في 

التنقالت واألمور الخاصة.
وأمـــا بالنســـبة لموضوع الحادث المـــروري الذي تعرضت 
لـــه افيد بأن المحكمة حكمت لي بمبلغ تعويضي مقداره 
) 50 ألف دينار بحريني ( ولم أســـتلم منه ســـوى  28 ألف 

دينار.
عبدالمحسن عبدالحسين

بطاقتا المراجعة عن البالغين بمركز الشرطة

المخطط التفصيلي كما ورد في خطاب الوزير للمجلس

شبر الوداعي لمياء الفضالة

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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ــة ــباب مجهولـ ــط واألسـ ــاد المخطـ ــراءات اعتمـ ــي إجـ ــطء فـ ــي: بـ الوداعـ
سيدعلي المحافظة

^أدعـــو وزارة التربيـــة والتعليـــم إلـــى تشـــكيل لجنـــة تحقيق، 
ولكنها ليست كسابقتها لتكن لجنة إيجابية تحمل معها في الملفات 
وبين كل التقرير كل الشكر والثناء وعظيم االمتنان لجميع العالمين 
فـــي حقل التعليـــم ولتكن نقطـــة االنطالق من مدرســـة مدينة حمد 

االبتدائية للبنين.
ومـــن الجميـــل لو طرقـــت لجنـــة التحقيق مكتـــب مديرة المدرســـة 
أماني عبدهللا الســـادة. ويتم توجيه ســـؤال لها: كيف تميزتم بنظرة 
األهالـــي بعـــد أن يتم تســـليم األمانة وهي برقية شـــكر لهم منا نحن 

أولياء األمور .
وال ننسى عددا آخر من اإلداريات والمعلمات والتربويات بالمدرسة. 
ولي أمر الطالب عمر مراد عمر

الطفلـــة  ^تحتـــاج 
إلـــى  منصـــور  فاطمـــة 
دواء معّين تأّخر صرفه 
مـــن وزارة الصحة لمدة 

جاوزت العام.
الـــوزارة  نراجـــع  وكلمـــا 
الموظـــف  يفيدنـــا 
المختص بأن الدواء ما 

زال غير متوفر.
وحاولنـــا شـــراء الدواء 
من صيدليات بالبحرين 
ولكـــن  الســـعودية  أو 

تبّين أن هذا النوع من األدوية ال يتم تأمينه إال عبر الوزارة بشـــكل 
رســـمي وال يتوفر في الصيدليات الخاصة. وأناشـــد الوزارة بسرعة 

توفير الدواء.
ولي أمر الطفلة فاطمة منصور

^أناشـــد رئيـــس أحد البنـــوك بشـــأن موضوع قرضـــي العقاري 
التابع لســـجلي التجاري. لقد تضرر محلي بســـبب الكورونا، وأغلقت 

وفتحت ثم أغلقت وفتحت، وتراكمت عليَّ الديون.
ومـــا أطلبه هو إســـقاط فوائد األقســـاط من قرضـــي العقاري، حيث 
يبلـــغ مبلـــغ القـــرض 40 ألف دينار، وأرباحه لمدة ســـنة و4 أشـــهر 14 
ألف دينار. علما بأنني كنت ملتزمة بســـداد القسط الشهري طوال 7 

سنوات وتعثرت في فترة الكورونا.
فاطمة احمد

^أنا مواطن 
قدمت على طلب 
ســكــن اجــتــمــاعــي 
مــــــــن بـــــرنـــــامـــــج 
وزارة  لــدى  مزايا 
اإلسكان في شهر 
الماضي  نوفمبر 

.٢٠٢١
ومنذ ذلك الوقت 
حــتــى الـــيـــوم لم 

الفترة  تلك  وخــالل  الطلب،  بخصوص  الـــوزارة  من  رد  بــأي  نسمع 
رفعنا شكوى في برنامج تواصل ٤ مرات، وبعد ذلك قمت بزيارة 
وزارة اإلسكان شخصيا لمراجعة طلبي كل أسبوعين تقريبا وفي 

كل زيارة اذأسمع نفس الردود )طلبكم قيد التدقيق(.
آخر زيارة لي كانت للوزارة بتاريخ أمس ١٨ أبريل ٢٠٢٢ وال جديد 
فـــي الموضـــوع. أخبـــرت رئيســـة قســـم خدمـــات الزبائـــن والطلبات 
اإلســـكانية وكذلك موظفة قسم الشـــكاوى واالقتراحات بأن تاريخ 
١٩ أبريـــل ٢٠٢٢ ســـيصبح عمري ٣٥ عاما، وهو العمر المشـــترط أال 
يتجاوزه صاحب الطلب للحصول على الموافقة المبدئية من وزارة 

اإلسكان. 
ولكـــن يبدو أني لن أســـمع عـــن أي تحديث بخصـــوص طلبنا بعد ما 
قالـــت لـــي الموظفـــة نفس الحديـــث الـــذي اعتدنا أن نســـمعه خالل 
األشهر الماضية، وهو “لقد أرسلنا بريد إلكتروني للجهات المختصة 

وإن شاء هللا بيردون عليكم قريبا”.
أرجـــو االســـتعجال في حـــل موضوعي بحكـــم أني تجـــاوزت العمر 

المحدد. وكلي أمل ورجاء في أن طلبي هذا سينال االهتمام.
حسين علي محمد

^ُسرقت سيارتي بتاريخ ٢٣ مارس 2022، ونوعها متسوبيشي 
النسر، ورقمها 264637، ولونها رمادي، وهي موديل ٢٠٠٦.

وإلـــى اآلن لم يتم العثور عليها. وأناشـــد عبر صحيفة البالد بتقديم 
المساعدة بالعثور عليها.

فضة العلي

^أنـــا المواطنة فاطمة مصطفى علي، تخرجت منذ ٥ ســـنوات 
أي من سنة 2017 بمؤهل بكالوريوس محاسبة من جامعة البحرين. 
ومازلت عاطلة عن العمل، علما أنني ســـعيت جاهدة بشـــتى الطرق 

ليتم توظيفي ولم تجد أي محاولة بالنفع.
منـــذ العام 2017 إلى اآلن لم أســـتطع خدمـــة وطني بالعمل. الرجاء 

النظر في موضوعي.
فاطمة مصطفى علي

لجنة تحقيق لمدرسة مدينة حمد

دواء فاطمة غير متوفر منذ سنة

مناشدة إلسقاط أرباح قرضي العقاري

تعطل طلب “مزايا” منذ نوفمبر

سيارتي مسروقة منذ 23 مارس

محاسبة عاطلة منذ 5 سنوات

الدواء المطلوب
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تكريم حارس أمن “ابتدائية الوادي للبنين” عبدالقادر يوسف
قام طلبة وأولياء أمور مدرســـة الوادي 
االبتدائيـــة للبنيـــن بتكريم حـــارس أمن 
المدرســـة عبدالقـــادر يوســـف العافيـــة، 
االســـتثنائي  بـــدوره  واعتـــزاًزا  تقديـــًرا 
األمـــن  توفيـــر  جانـــب  تجـــاوز  الـــذي 
مـــن  متميـــز  مســـتوى  إلـــى  والســـامة، 
حيـــث  للطلبـــة،  والتحفيـــز  التشـــجيع 
ا بكلماته اللطيفة التي  يســـتقبلهم يوميًّ
تسعد قلوبهم، وتنعكس على نفسياتهم 
ودافعيتهـــم للتعّلم، وبمعاملته الحســـنة 
يساهم في تعديل وتطوير سلوكياتهم.
وشـــكرت لطيفة مطر وليـــة أمر الطالب 
فهـــد تلفـــت جهـــود حـــارس األمـــن وما 
يبذلـــه صباح كل يوم دراســـي، فوقوفه 
واســـتقباله الحانـــي للطلبـــة بـــكل حـــب 
وعطـــاء، وابتســـامته وكلماتـــه المعبـــرة 
التـــي تزيـــد حمـــاس الطالـــب وتحفـــزه 

للدخـــول إلـــى أرجـــاء المدرســـة بفـــرح 
وســـعادة، وحرصه على استام الطاب 
مـــن مركبـــات أوليـــاء أمورهـــم، واألخذ 
بأيديهـــم حامـــاً عنهـــم حقائبهـــم، األمر 
الـــذي يجعلهـــا كوليـــة أمر مطمئنـــة بأن 

ابنها في أيٍد أمينة.
وشـــارك محمد الشجار ولي أمر الطالب 
قاســـم بقولـــه: “أقابلـــه كل يـــوم صباحًا، 

ويســـتقبلنا بابتســـامته النقيـــة وبكامه 
الجميـــل، يفتح البـــاب البني وكأنه ابنه، 
يلقـــي عليـــه تحيـــة الصبـــاح، ومـــن ثـــم 
يلقيهـــا علـــّي، ويكرر هـــذا كل يوم دون 
ملـــل، وأنا أترقبـــه صبـــاح كل يوم دون 
ملـــل أيضًا، هنيئا له بهـــذا القلب المحب 
للجميـــع، ودعاؤنـــا لـــه بـــأن يجزيـــه هللا 

خيرًا”.

وأعرب محمد عيســـى ولي أمر الطالب 
عبدهللا عـــن شـــكره وتقديـــره وامتنانه 
لجهـــود هـــذا الرجـــل ومـــا يقدمـــه مـــن 
مســـاعدة بـــكل حـــب ورحابـــة وطيبـــة، 
وابتســـامته التي ال يملك من يراه إال أن 
يبادله ابتســـامًة مثلهـــا، فاهتمامه البالغ 

بالطاب يشعر الجميع بأنه أب لهم.
وثّمـــن أصغـــر مهـــدي ولـــي أمـــر الطالب 

مـــن  األمـــن  حـــارس  يقدمـــه  مـــا  رضـــا 
ترغيب وحب للدراسة، وبشاشة الوجه 
التي اســـتحوذت على قلـــوب األطفال، 
فأصبحوا يترقبونه كل صباح، ليسعدوا 
النفـــوس،  بهـــا  تطيـــب  التـــي  بكلماتـــه 
ويحرصـــون علـــى توديعـــه علـــى أمـــل 

اللقاء به اليوم التالي.
المدرســـة  مديـــرة  قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 

وفاء ســـعيد آل رحمة: “تزهو مدرســـتنا 
المخلـــص  الحـــارس  بوجود هـــذا 
والنشـــيط ضمـــن كادرهـــا، فهـــو يعمـــل 
بحـــب وإخاص فـــي اســـتقبال الطلبة، 
ويناديهم بأســـمائهم، كمـــا يعرف أغلبية 
بكلماتـــه  الجميـــع  ويخاطـــب  األهالـــي، 
الســـمحة المرحبـــة بلطف بالغ،  فيشـــعر 
والراحـــة،  النفســـي  باألمـــن  الطـــاب 
الدراســـي بحمـــاس،  ويبـــدأون يومهـــم 
والحمـــاس  الحـــب  بنفـــس  ويودعهـــم 
فـــي نهاية اليـــوم الدراســـي، مع حرصه 
الشـــديد على أداء دوري األساســـي في 
توفير األمن والسامة لهم، فكل كلمات 
الشـــكر ومعاني التقدير تعجز أن توفيه 
حقه، والشـــكر موصول لـــوزارة التربية 
والتعليم، الهتمامها بتوفير حراس أمن 

بهذه األخاقيات واإلتقان في العمل”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تكريم حارس األمن من قبل الطالب

“البلديات” ال تتجاوب مع مطالبات تجار عراد الصناعية
 اقترح  تعديل اتفاقيات اإليجارات... المقهوي لـ “^”:

قال عضـــو مجلس بلـــدي المحرق أحمد 
المقهوي بأنه لم يتلق حتى هذه اللحظة 
وزارة  قبـــل  مـــن  رســـمي  تجـــاوب  أي 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني فيما يخص مطالبات المجلس 
البلـــدي وتجـــار عـــراد الصناعيـــة بشـــأن 
بإيجـــارات  الخاصـــة  الرســـوم  تعديـــل 

القسائم.
وأشـــار المقهوي في تصريحـــه لـ “الباد” 

بـــأن تعديل اتفاقيـــات اإليجارات معهم، 
أو إعفائهـــم منهـــا لفتـــرة معينـــه، مطلب 
ضـــروري في ظل الظـــروف االقتصادية 
الراهنـــة، والتـــي أثـــرت علـــى مداخيلهم 

بشكل كبير، وأضرت بها.
وبيـــن بـــأن منهـــم مـــن يدفـــع اإليجارات 
والرواتـــب ألكثـــر مـــن عـــام مـــن دون أي 
مدخـــول، مـــع تمســـكه بمحلـــه وبمهنتـــه 
التـــي يعتاش عليهـــا هو وأفـــراد عائلته، 

وليس له بديا عنها.
ولفـــت المقهوي إلى أن اإليجارات تعتبر 

االقتصـــادي  بالوضـــع  قياســـا  مرتفعـــة 
الراهن، حيث انخفضت في كافة مناطق 
البحريـــن تقريبـــًا، باإلضافـــة إلـــى غياب 
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة بالمنطقة لفترة 
تجاوزت 25 عامًا، والمنافسة المحمومة 
للعمالة اآلســـيوية والتي أكملت الصورة 

للتاجر البحريني المتضرر.
وأكد أنه تمت مخاطبة الوزير المختص 
بشـــكل رســـمي بهذا الشـــأن، عبر مجلس 
بلدي المحرق لخفض الرســـوم، قبل عام 

أحمد المقهويتقريبًا دون أي تجاوب يذكر.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

خـــال  الـــدول  مختلـــف  تحتفـــي 
شـــهر أبريل باليـــوم العالمي لإلبداع 
واالبتـــكار الـــذي يصـــادف يـــوم 21 
ابريل من كل عام. وبهذه المناسبة، 
للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  صرحـــت 
واآلثـــار أن االبتكار يعد أحد الركائز 
األساسية في مشـــاريعها وبرامجها 
الراميـــة إلـــى نشـــر ثقافـــة االبتـــكار 
والفنـــون  التصميـــم  مجـــاالت  فـــي 
واالرتقـــاء  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
بالتراث الثقافـــي البحريني، المادي 
مـــن  يتضمنـــه  بمـــا  المـــادي  وغيـــر 
فنون شـــعبية، أزيـــاء، طهي وحرف 

وصناعات يدوية وتقليدية.
وتأتـــي مبادرة “صنع فـــي البحرين” 
التـــي انطلقت العـــام 2020، لتعكس 
هـــذا التوجه لدى هيئـــة الثقافة في 
طرح إعادة تصـــور للهوية البصرية 
اليدويـــة  للحـــرف  والوظيفيـــة 
والصناعـــات التقليديـــة البحرينيـــة 

بشـــكل مبتكـــر ومغايـــر، ومـــن أجل 
تكريـــس منتجات الحـــرف وما فيها 
مـــن مواصفات إبداعية لتكون رمًزا 

للهوية المحلية والوطنية.
واليوم فـــإن المبادرة تنضوي تحت 
مظلـــة إدارة الحـــرف اليدويـــة فـــي 
واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة 
الماضيـــة  الفتـــرة  خـــال  وحققـــت 
وقدمـــت  المنجـــزات  مـــن  العديـــد 
فـــي  ســـاهمت  وأنشـــطة  برامـــج 
عمليـــة تطوير الصناعـــات والحرف 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  التقليديـــة 
وأكـــدت على أهميـــة تعميق اإلدراك 
والتوعية بأهميـــة منتجات الحرف 
اليدويـــة كشـــريك مهـــم فـــي عملية 

التنمية المستدامة.

االبتكار ركيزة أساس في مشروعات “الثقافة”

مقترح لتعديل قرار تخفيض الرسوم البلدية
خلف يبحث تطوير األسواق ومحاربة الكالب الضالة في العاصمة

أكد وزير األشـــغال وشـــئون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف، 
أمانـــة  مجلـــس  يلعبـــه  الـــذي  الـــدور 
فـــي  البلديـــة  والمجالـــس  العاصمـــة 
مؤكـــدًا  والتطويـــر،  البنـــاء  مســـيرة 
حـــرص الـــوزارة على تعزيز التنســـيق 
والتواصل المســـتمر مع المجالس بما 
يســـهم في ضمان ســـير المشـــروعات 
والخدمات وفق الخطط المقررة لها.

وزيـــر  اســـتقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
العمراني في مكتبه بشؤون البلديات 
أمانـــة  مجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس 
العاصمة برئاسة رئيس مجلس أمانة 
العاصمة صالـــح طرادة لبحث مجمل 
القضايا التي تهـــم محافظة العاصمة 
الـــوزارة  اختصاصـــات  فـــي  وتدخـــل 

بحضور عدد من مسئولي الوزارة.
وناقـــش الوزيـــر مـــع أعضـــاء مجلس 
أمانـــة العاصمـــة عـــددًا من المشـــاريع 
ومـــن  المحافظـــة  فـــي  الخدميـــة 
بينهـــا مشـــروع تنميـــة المـــدن والقرى 
)الترميـــم وعـــوازل االمطار والحاالت 

أن  الوزيـــر  أكـــد  حيـــث  الطارئـــة(، 
“المشروع هو خدمة اجتماعية تقدم 
للمواطنيـــن حيـــث نســـعى للمحافظة 
عليـــه وتطويـــره، وكذلـــك تـــم نقـــاش 
التفصيليـــة  المخططـــات  موضـــوع 
المجلـــس  مـــن  اعتمادهـــا  تـــم  التـــي 
أمثـــال مخطط النبيه صالح، وتوبلي، 
وسترة وبقية المخططات إلى جانب 
مناقشـــة تطويـــر األســـواق المركزيـــة 
فـــي محافظة العاصمة وهي أســـواق 

المنامـــة وجدحفـــص وســـترة حيـــث 
مشـــاريع  عـــن  شـــرحًا  الوزيـــر  قـــدم 
إلـــى  القائمـــة  والتحســـين  التطويـــر 
جانـــب الخطـــط المســـتقبلية لتطوير 

هذه األسواق”.
موضـــوع  كذلـــك  االجتمـــاع  وبحـــث 
صيانـــة الحدائـــق حيـــث أكـــد خلـــف 
فـــي  المســـتمرة  الصيانـــة  أهميـــة 
مناقشـــة  إلـــى  باإلضافـــة  الحدائـــق، 
موضـــوع الـــكاب الضالـــة والحلـــول 

المقترحة لها. 
إنشـــاء  طلبـــات  االجتمـــاع  وناقـــش 
المرتفعـــات، وكذلك تم طرح  قرارات 
االســـتماكات فـــي محافظة العاصمة 
المشـــاريع  يخـــدم  بمـــا  وتنفيذهـــا 

الخدمية في المحافظة.
مقتـــرح  أيضـــًا  االجتمـــاع  وتنـــاول 
تعديل بعض نصوص وأحكام الفصل 
التنفيذيـــة  الائحـــة  مـــن  الســـادس 
الـــوزاري  والقـــرار  البلديـــات  لقانـــون 
رقم )22( لسنة 2005، ومقترح زيادة 
يتناســـب  بمـــا  التشـــغيلية  الكفـــاءة 
والتكاليـــف  المصروفـــات  وخفـــض 
وزيـــادة اإليـــرادات، ومقتـــرح تعديل 

قرار تخفيض الرسوم البلدية. 
أعضـــاء  أشـــاد  اللقـــاء،  ختـــام  وفـــي 
مجلـــس أمانـــة العاصمة بـــدور الوزير 
والخدمـــات المختلفـــة التـــي تقدمهـــا 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيط العمراني، مؤكدين أهمية 
والمجلـــس  الـــوزارة  بيـــن  التواصـــل 
البلـــدي بمـــا يخـــدم أهالـــي العاصمـــة 

والمقيمين فيها.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

لقاء أمانة العاصمة

الزياني: جهود عمل إضافية وفق خطط مدروسة
تسليم وسام األمير سلمان الطبي لـ 17 موظفا في “التجارة”

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أكـــد 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي أن اعتزاز 
عاهل البـــاد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وفخر 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء  
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة للجهود الوطنية 
المخلصة لكل العاملين في الصفوف 
األماميـــة للتصدي لفيـــروس كورونا 
يمثل دافعًا لبذل المزيد من الجهود، 
بالوتيـــرة  العطـــاء  فـــي  والمواصلـــة 

نفسها.
كما أشـــار إلى أن الجهـــود التي بذلها 
الصناعـــة  وزارة  منتســـبو  ويبذلهـــا 
والتجارة والســـياحة المشاركون في 
التصـــدي للجائحـــة تنـــّم عـــن تفانـــي 
وإخـــاص فـــي العمل وحـــس وطني 
عاٍل بالمســـؤولية، مؤكدًا أن الحفاظ 
على ما تحقق حتى اليوم يســـتدعي 

بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود للوصـــول 
للنجاحـــات المنشـــودة، ومزيـــدًا مـــن 
منهجيـــة  وفـــق  والمثابـــرة  العمـــل 

وخطط مدروسة.
الصناعـــة  وزيـــر  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
والتجارة والســـياحة أمـــس بحضور 
والمعنييـــن،  المســـؤولين  مـــن  عـــدد 
بتسليم “وسام األمير سلمان بن حمد 
لاستحقاق الطبي” للكوادر الوطنية 

من لـ17 موظفًا من منتســـبي الوزارة 
يتقدمهـــم الوكيل المســـاعد للتجارة 
المحليـــة والخارجيـــة الشـــيخ حمـــد 
بـــن ســـلمان آل خليفة، تنفيـــذًا لألمر 
الملكـــي الســـامي وفي إطـــار توجيه 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الـــوزراء لكل الجهات 
المعنيـــة بتســـليم الوســـام للعامليـــن 
فـــي الصفـــوف األمامية مـــن الكوادر 

البحريـــن،  دفـــاع  وقـــوة  الصحيـــة، 
ووزارة الداخلية،  الجهات المساندة. 
وهنـــأ الوزير الحاصلين على “وســـام 
األميـــر ســـلمان بن حمد لاســـتحقاق 
الطبـــي”، معربـــًا عن شـــكره وتقديره 
لهم على ما قدموه من جهود، مضيفًا 
أن هـــذا التكريم لموظفي الوزارة هو 
شـــرف عظيم، مؤكدًا اعتزاز الوزارة 
بكفاءاتها ومنتسبيها، متمنيًا لهم كل 
التوفيق والنجـــاح ومزيدًا من العمل 
الـــدؤوب لمـــا فيـــه مصلحـــة ورفعـــة 

الوطن.
من جانبهـــم، أعرب منتســـبو الوزارة 
الذين تشـــرفوا بتســـلم وســـام األمير 
ســـلمان بن حمد لاستحقاق الطبي،  
عن بالغ الفخر بهذا التكريم السامي، 
مؤكديـــن أن هذا التكريم يعد مصدر 
فخر واعتزاز كما يعد حافزًا لمواصلة 

العمل بالعزم ذاته لخدمة الوطن.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

مع الطالب رضا أصغر وولي أمره

الثقافة األمنيـة
ترك المركبة في الطريق مخالفة يعاقب عليها القانون

Û  إن الوقــوف الخاطــئ للمركبــات مشــكلة يعانــي منهــا جميــع مرتــادي
الطريــق، فنــرى بعــض الســائقين يتــرك مركبتــه فــي أي مــكان فــي 
الشــارع دون مراعــاة ألنظمــة وقوانيــن المرور ولغيره من الســائقين، 
إذ إن بعضهم يستخدم المواقف الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة 
واألماكــن الممنــوع الوقــوف فيهــا ومواقــف الطــوارئ لركــن مركبته، 
دون مراعاة ما قد يتعرض له قائد السيارة والمشاة واألطفال نتيجة 

الوقوف الخاطئ للسيارة على الطريق.
Û  ومــن المؤكــد أخــي الســائق أنــك تعرضــت من قبــل لهــذا الموقف في

ســاحة وقوف الســيارات ولم تستطع ترك ســيارتك في مكان انتظار 
آمــن بســبب إهمــال بعــض الســائقين لمــكان ركــن ســياراتهم ولقلــة 
األماكــن المائمــة وتباعدهــا، ويجــب علــى قائــد الســيارة بالصبر في 
مثــل هــذه المواقــف وأن يضــع باعتباره ســامة المــارة خصوصا عند 
رجوعــه بســيارته للخلــف وانــه محاط بالســيارات في مــكان محدود 
وإال يفقــده الزحــام أعصابه فيتعجل في الخــروج من مكان الوقوف 
دون مبــاالة بالنظــر جيــدا لمــا وراءه فقــد يوجــد خلف ســيارته طفل 

صغير يسير بعيًدا عن والديه.
Û  إن الوقــوف الخاطــئ علــى جانبــي الطريــق يعطل خدمــات الطوارئ

كما ياحظ في كل من الشــوارع الواســعة والضيقة على حد ســواء، 
ولهــذا األمــر خطــورة قــد ال يحمد عقباهــا خاصة عندمــا تمر خدمات 
الطوارئ بصعوبة بالغة في تلك الشــوارع مثل اإلســعاف أو اإلطفاء 
إلنقــاذ المريــض أو إطفــاء حريــق أو نقــل جرحى، إذ إن تأخر ســيارة 
اإلســعاف قــد ينتــج عنــه الكثير من األضــرار والخســائر المادية وفي 
األرواح فاألفضــل محاولــة إيقــاف الســيارة فــي المــكان المخصــص 

لوقوف السيارات مهما كان السبب.
Û  وتأكيــًدا لنهج الســامة المروريــة فيجب التنبيه علــى جميع مرتادي

الطريــق إلــى تجنــب الوقــوف الخاطــئ فــي األماكــن غيــر المســموح 
الوقــوف بهــا، أو علــى جوانــب الشــوارع العامة بشــكل غيــر منضبط، 
حيــث يعرضهــم وســياراتهم لألخطــار، مــا يســتدعي الوقــوف فــي 
المواقــف المخصصــة لذلــك ويســهل الســير ويجنــب االزدحــام فــي 
الطرقات، وتتســبب الســلوكيات المرورية الخاطئة في وقوع العديد 
مــن الحــوادث وتهــدد ســامة وحيــاة األشــخاص والممتلــكات ومــن 
هذه الســلوكيات الوقوف الخاطئ في الشوارع والطرقات، وياحظ 
خال شــهر رمضان المبارك قيام بعض الســواق بترك مركباتهم على 
جانبــي الطريــق، مــا يؤدي إلى شــل حركة الســير، إضافــة إلى إيقاف 
مركباتهــم صفــا ثانيا، ما يتســبب في عرقلة الســير وصعوبة تحريك 

المركبات من المواقف.
Û  ومــن المفتــرض من قائد المركبة الملتزم إيقاف مركبته في المواقف

المخصصة سواء في األسواق أو عند دور العبادة، األمر الذي يساهم 
فــي انســيابية حركــة المــرور وعــدم تعطيــل مصالــح النــاس، باعتبار 
الوقــوف الخاطــر فــي الطرقــات هــو منظــر غيــر حضــاري، وقد عرف 
الســائقون البحرينيون بمدى انتظامهم والتزامهم بالقواعد المرورية 

منذ القدم.
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وافقـــت لجنة المرافـــق العامـــة والبيئة 
الشـــورى علـــى مشـــروع  فـــي مجلـــس 
مـــن  الثانيـــة  المـــادة  بتعديـــل  قانـــون 
المرســـوم بقانون رقم )25( لسنة 2015 
بشـــأن تحصيـــل كلفـــة إنشـــاء وتطوير 
البنيـــة التحتيـــة فـــي مناطـــق التعميـــر، 
والـــذي يهـــدف إلـــى تخفيـــف األعبـــاء 
الماليـــة علـــى المواطنيـــن، عـــن طريـــق 
استثناء الحاالت التي يقوم فيها مالك 
العقار البحريني الجنسية بهدم وإعادة 
البنـــاء فـــي عقـــاره المخصص للســـكنى 
لـــه وألقاربه حتـــى الدرجـــة األولى من 
نطـــاق تطبيق أحكام المرســـوم بقانون 
رقـــم )25( لســـنة 2015 بشـــأن تحصيل 
كلفـــة إنشـــاء وتطويـــر البنيـــة التحتية 
فـــي مناطق التعميـــر بمراعاة أن ذلك ال 
يستهدف تحقيق الربح، وإنما التوسعة 
على نفسه وأهله في نطاق العقار ذاته.
اطلعت اللجنـــة على مالحظات كل من 
مجلـــس النـــواب ومرفقاته ومالحظات 
الجهـــات المعنيـــة، ورأي لجنة الشـــؤون 
التشريعية والقانونية بالمجلس، والذي 
جاء مؤكًدا سالمة مشروع القانون من 
الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد 
تـــداول وتبـــادل وجهـــات النظر بشـــأنه 
بين أعضاء اللجنة، واالســـتئناس برأي 

المستشار القانوني.
إلـــى الموافقـــة علـــى  وانتهـــت اللجنـــة 

مشـــروع القانـــون المعـــروض اتفاًقا مع 
قرار مجلـــس النواب لعدة أســـباب، من 
بينهـــا أن مشـــروع القانـــون المعـــروض 
قد جـــاء لتخفيف األعبـــاء المالية على 
المواطنيـــن، عـــن طريـــق إضافـــة فقرة 
ثانيـــة إلى المـــادة الثانية من المرســـوم 
بقانـــون رقـــم )25( لســـنة 2015 بشـــأن 
تحصيـــل كلفـــة إنشـــاء وتطويـــر البنية 
التحتية فـــي مناطق التعمير تســـتثني 
من أحكام القانون أي مشروع يقوم فيه 
مالـــك العقـــار بحريني الجنســـية، بهدم 
وإعـــادة البنـــاء فـــي عقـــاره المخصص 
وألقربائـــه  لـــه  الســـكنية  لألغـــراض 
حتـــى الدرجـــة األولـــى، مراعـــاة للبعـــد 
منضبـــط  اســـتثناء  وهـــو  االجتماعـــي، 
ومقيـــد بعـــدة شـــروط، وهـــي أن يكون 
العقـــار المطلـــوب هدمـــه وإعـــادة بنائه 
مملـــوكا للمواطـــن البحريني الجنســـية، 
وأن يكـــون العقـــار مخصصـــا ألغـــراض 
الدرجـــة  لـــه وألقاربـــه حتـــى  الســـكنى 
األولـــى، وبالتالـــي يســـتبعد االســـتغالل 
بهدف الربح فضاًل عن اســـتبعاد شـــبهة 
التجاريـــة،  األغـــراض  فـــي  االســـتغالل 
كمـــا أن االســـتثناء ينصرف إلـــى العقار 
المذكور أًيا كان موقعه، ســـواًء كان في 
مناطـــق التعميـــر القائمـــة أو الجديـــدة. 
ومـــن ثـــم فـــإن هـــذا االســـتثناء فضـــاًل 
عـــن أنه يدخـــل في الســـلطة التقديرية 
البعـــد  للمشـــروع، فإنـــه جـــاء لمراعـــاة 

االجتماعي للمواطنين.

استثناء حاالت من رسوم تطوير البنية التحتية

نسبة البحرنة في “طيران الخليج” بلغت ما بين 52 - 65 %
البرلمانيـــة  التحقيـــق  لجنـــة  أســـفرت 
برئاســـة النائب األول لرئاســـة مجلس 
بالعديـــد  ســـلمان  عبدالنبـــي  النـــواب 
مـــن المالحظـــات والتوصيـــات حـــول 
6 محـــاور رئيســـية بعد ان اســـتكملت 
اللجنـــة تحقيقهـــا فـــي اوضاع شـــركة 
طيـــران الخليـــج، حيث كثفـــت اللجنة 
مـــن اجتماعاتها مـــع اإلدارة التنفيذية 
ومجلـــس اإلدارة والـــوزراء المعنييـــن 
والجهـــات المعنيـــة بأوضـــاع الشـــركة 
والعامليـــن فيها طيلة الشـــهور األربعة 

الماضية.
وتركزت عمـــل اللجنة علـــى إجراءات 
الفصـــل وأســـبابها فـــي حـــق العامليـــن 
البحرينيين في الشـــركة باإلضافة إلى 
مـــن تم قبـــول اســـتقالتهم فـــي الفترة 
الممتـــدة منذ العـــام 2019 وحتى اآلن 

وكذلك األنظمة اإلدارية واإلرشـــادات 
وتعاميم المحاســـبة لموظفي الشـــركة 
وآليـــات التظلـــم المتبعة، والسياســـات 
التدريبية والتطوير الوظيفي وإحالل 
البحرينيين محل األجانب في الشركة 
والتحقـــق من عقود العمل وسياســـات 
األجـــور المتبعـــة، وكذلـــك التحقق من 
بقانـــون  بالمرســـوم  الشـــركة  التـــزام 
رقـــم )36( لســـنة 2002 بشـــأن تنظيـــم 
المناقصات والمزايدات والمشـــتريات 
العقـــود  فـــي  الحكوميـــة  والمبيعـــات 
التـــي أبرمتهـــا منـــذ عـــام 2019 ولحد 
إيـــرادات  مـــن  التحقـــق  وأخيـــر  اآلن، 
ومصروفات الشـــركة من 1/ 1/ 2019م 

إلى تاريخ تقديم طلب اللجنة”.
التـــي  المعوقـــات  أبـــرز  وتلخصـــت 
بحســـب  التحقيـــق  لجنـــة  واجهتهـــا 
التقريـــر وعرقلـــت عملها وأثـــرت على 

مجمـــل نتائجـــه مـــن ضمنهـــا التأخيـــر 
في التعقيـــب واالفتقاد للوضوح على 

اجابة األسئلة.
وجـــاء فـــي المالحظات التـــي أوردتها 
بالمحـــور األول  اللجنـــة فيمـــا يتعلـــق 
تصاعد نســـبة عـــدم التجديد لألجانب 
ال ســـيما في العام 2020 مقابل تراجع 
هـــذه النســـبة للبحرينييـــن فـــي العـــام 
ذاتـــه، وقـــد يكـــون المرجـــع فـــي ذلـــك 
إلى األوضاع الســـلبية للتشغيل والتي 

كورونـــا،  فيـــروس  جائحـــة  خلفتهـــا 
وأفضت إلى تسريح أعداد من العمالة 
أكثرهـــا عمالـــة أجنبيـــة كمـــا أظهـــرت 
فـــي  البحرنـــة  نســـبة  أن  المالحظـــات 
الســـنوات العشر الماضية بلغت ما بين 

.% 65 – 52
والحظـــت اللجنـــة في المحـــور الثاني 
التزام الشـــركة بموجبات قانون العمل 
فـــي القطـــاع األهلـــي بشـــأن ضوابـــط 
العالقـــة بينهـــا وبيـــن موظفيهـــا عـــدا 

مـــا يتعلـــق بالطياريـــن وعمـــال طاقـــم 
عـــن وجـــود قواعـــد  الضيافـــة فضـــال 
قانونيـــة لضبط العالقة بيـــن الطرفين 
التأديبيـــة  بالمســـؤولية  يتعلـــق  فيمـــا 
الوظيفيـــة  االلتزامـــات  مخالفـــة  عـــن 

للعاملين.
فـــي  تقريرهـــا  فـــي  اللجنـــة  وقـــدرت 
البرامـــج  حاجـــة  الثالـــث  المحـــور 
العامليـــن  فئـــات  لمختلـــف  التدريبيـــة 
بالشـــركة إلـــى مزيـــد مـــن المتابعة من 

جانـــب الجهـــات المختصـــة بالشـــركة، 
كما جاء في المحور الرابع أن سياســـة 
الشركة في تعيين الموظفين القادمين 
من شركات أخرى ال تتسم بموضوعية 
القادميـــن  كفـــاءة  رصـــد  علـــى  تقـــوم 

الجدد بصرف النظر عن جنسيتهم.
المحوريـــن  فـــي  اللجنـــة  وأبـــرزت 
الخامس والسادس عدم قيام الشركة 
بالتخطيـــط لشـــراء طائـــرات جديـــدة 

خالل السنوات الثالث السابقة.
كمـــا تثمنـــت اللجنـــة سياســـة الشـــركة 
مـــع  الشـــراكة  اتفاقيـــات  إبـــرام  فـــي 
خطوط الطيران األخرى بهدف خفض 
المتاحـــة  النفقـــات وزيـــادة الوجهـــات 

على شبكتها.

تشريع لمنع صرف دواء الكحة دون “روشتة”

مجلـــس  فـــي  الخدمـــات  لجنـــة  وافقـــت 
يقضـــي  قانـــون  مشـــروع  علـــى  الشـــورى 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام المرســـوم بقانون 
رقم )18( لســـنة 1997 بشـــأن تنظيم مهنة 
المرافـــق  الصيدليـــة،  والمراكـــز  الصيدلـــة 

للمرسوم رقم )41( لسنة 2021.
ويهـــدف المشـــروع إلـــى اتخـــاذ التدابيـــر 
الرقابيـــة على األدوية التـــي تحتوي على 
العقليـــة  المؤثـــرات  أو  المخـــدرة  المـــواد 
وغيرهـــا مـــن األدوية، فضالً عن تحســـين 
لتنظيـــم  الالزمـــة  واإلجـــراءات  اآلليـــات 
العقوبـــات  وتشـــديد  األدويـــة  صـــرف 
والجـــزاءات التأديبيـــة، وذلـــك مـــن خالل 
تشـــديد بعض العقوبات، فضالً عن إضافة 
بعـــض الجـــزاءات التأديبيـــة التـــي يجـــوز 
توقيعهـــا علـــى مزاولي المهـــن المنصوص 
القانـــون واســـتحداث جـــزاء  فـــي  عليهـــا 
الغرامـــة اإلدارية كجزاء تأديبـــي، وتأثيم 
أفعـــال جديـــدة هي العـــرض بقصـــد البيع 
أو بيـــع وحيـــازة أدويـــة خاضعـــة للرقابـــة 
الجزئيـــة دون الحصـــول علـــى ترخيـــص، 
والقيـــام بوصف أو صـــرف أدوية خاضعة 
للرقابة الجزئية دون مراعاة االشتراطات 

الالزمة.
اللجنـــة مشـــروع قانـــون  وقـــد تدارســـت 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام المرســـوم بقانون 
رقـــم )18( لســـنة 1997 فـــي شـــأن تنظيـــم 
الصيدليـــة،  والمراكـــز  الصيدلـــة  مهنـــة 
المرافق للمرســـوم رقم )41( لســـنة 2021. 
واســـتعرضت وجهـــات النظـــر التـــي دارت 
حولـــه مـــن قبـــل رئيـــس وأعضـــاء اللجنة 
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  وممثلـــي 
والمستشـــار القانوني، كمـــا اطلعت اللجنة 
التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة  رأي  علـــى 
والقانونيـــة بمجلـــس الشـــورى والذي جاء 
مـــن  القانـــون  مشـــروع  لســـالمة  مؤكـــًدا 

الناحيتين الدستورية والقانونية.
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  وأكـــّد ممثلـــو 
أن التعديـــالت الـــواردة بمشـــروع القانون 

بصفـــة  الموقـــرة  الحكومـــة  مـــن  جـــاءت 
االســـتعجال، وكان الهـــدف األساســـي من 
هـــذه التعديـــالت هـــو تشـــديد العقوبـــات 
وتعديـــل البعـــض منها خصوصـــا المتعلقة 
وصـــرف  التراخيـــص  إصـــدار  بتنظيـــم 
األدوية، حيث تم في وقت ســـابق إجراء 
بعـــض التعديـــالت على القانـــون رقم )18( 
وذلـــك لمـــرة واحـــدة فقـــط، ولكن بســـبب 
المخالفـــات  حيـــث  مـــن  الحالـــي  الوضـــع 
تشـــديد  الحكومـــة  ارتـــأت  المرصـــودة، 
العقوبات خصوصا على األدوية الخاضعة 
للرقابـــة والتـــي قد يســـاء اســـتخدامها أو 
المتاجـــرة فيهـــا ســـواء مـــن قبـــل القطـــاع 
الصيدلـــي أو خارجـــه كالمرضـــى أو بعض 
المراجعيـــن ممـــن يقـــوم بادعـــاء المـــرض؛ 

للحصول على كميات من األدوية.
وكما عالج المشـــروع فـــي المادة )80( آلية 
صـــرف األدويـــة بوصفات محـــددة، حيث 
يوجـــد هنـــاك نوعان من األدويـــة: األدوية 
بالوصفـــات  للرقابـــة وتصـــرف  الخاضعـــة 
الطبيـــة ذات اللون الوردي، وهناك األدوية 
األخـــرى الخاضعة للرقابـــة الجزئية والتي 
تصـــرف بالوصفـــة الطبيـــة العاديـــة ويمنع 

صرفها من دون وصفة طبية.
وأشـــاروا إلى أن بعـــض األدوية الخاضعة 
للرقابـــة الجزئية والتي يدخـــل فيها مواد 

كيميائيـــة قـــد يســـاء اســـتخدامها كـــدواء 
الكحـــة علـــى ســـبيل المثـــال، والعديد من 
الـــدول اتجهـــت إلـــى التنظيـــم بالوصفـــة 
الطبية منعـًـــا لسوء استغالل تلك األدوية؛ 
األمـــر الـــذي يـــؤدي إلى ســـهولة تتبـــع تلك 
الوصفـــات ومعرفـــة مصدرهـــا، وأن هـــذا 
العربيـــة  اإلمـــارات  فـــي  مطبـــق  النظـــام 

المتحدة.
وبالنســـبة للتراخيـــص، فهنـــاك تراخيـــص 
للصيدليـــات وتراخيـــص للمخـــازن والذي 
تراخيـــص  عـــن  كلًيـــا  اختالًفـــا  يختلـــف 
الصيدليـــات، فالصيدلية هـــي المكان الذي 
يحتـــوي جـــزًءا مـــن األدويـــة التـــي يتـــم 
صرفهـــا للبيع. أما المخـــازن، فهي األماكن 
التي يتم فيهـــا تخزين الكميات األكبر من 
األدويـــة لحيـــن توزيعها علـــى الصيدليات 
التابعة لنفس الشـــركة التي تملك المخزن 
أو توزيعهـــا للصيدليـــات األخـــرى إن كان 

المالك هو الوكيل الموزع.
ويأتـــي المشـــروع القانـــون بمبـــدأ التفريد 
العقابيـــة، حيـــث البـــد أن تكـــون العقوبـــة 
تـــم وضـــع  الجريمـــة وقـــد  مـــع  متناســـبة 
القصـــوى  والحـــدود  الدنيـــا  الحـــدود 
للجزاءات، وللقاضي عند التطبيق اختيار 
كانـــت  ســـواء  للفعـــل  المناســـبة  العقوبـــة 
مًعـــا،  العقوبتيـــن  أو  الحبـــس  أو  الغرامـــة 

فالنص تم صياغته بالمرونة الالزمة التي 
تســـمح للمحكمة أن تفرد بالعقاب بحسب 

جسامة كل فعل. 
تعريـــف  تضمـــن  المشـــروع  أن  وذكـــروا 
المســـتحضر الصيدلـــي وهـــو المســـتحضر 
المصنوع من كميات من المواد الكيميائية 
أقـــل مـــن التـــي توصـــف كـــدواء، وتكـــون 
أعلـــى مـــن كونها مكمـــال غذائيـــا، فالمكمل 
الغذائي يحتوي على فيتامين )د( بكميات 
قليلة، حيث باإلمكان تصنيفه كمستحضر 
الحتوائـــه علـــى بعـــض المـــواد، فهـــو بيـــن 
الـــدواء وبيـــن المكمل الغذائـــي، أما بعض 

الكريمات، فتعتبر مستحضًرا صيدالنًيا.
وأشـــاروا حـــول ســـبب احتواء المشـــروع 
التأديبيـــة واإلخضـــاع  الجـــزاءات  ضمـــن 
بعـــض  ألن  فذلـــك  تدريبيـــة؛  لـــدورات 
األخطـــاء التـــي يقـــع بهـــا بعـــض الصيادلة 
جـــاءت نتيجة لنقص العلـــم أو المعلومات 
أو التدريـــب الكافـــي، وعليه تم وضع ذلك 
الجـــزاء بإخضـــاع الصيدلـــي للتدريـــب أو 
إشراف صيدلي أكثر خبرة ومرتبة مهنية؛ 
حتـــى يتم التأكـــد من قدرته علـــى العمل، 
وتم حذفهـــا بالتوافق مـــع مجلس النواب 

الذي لم يعتبرها عقوبة.
وفيمـــا يتصل باألدوية التـــي تكون برفقة 
الجمـــارك  لضابـــط  تبّيـــن  إذا  المســـافرين 
األدويـــة  مـــن  كبيـــرة  كميـــات  وجـــود 
الشـــخصية، أفادوا أنه يتم التحفظ عليها 
ويطلـــب من الهيئة الكشـــف عليها واتخاذ 
طلـــب  يتـــم  و  بشـــأنها،  المناســـب  القـــرار 
الوصفـــة الطبيـــة فـــي حـــال كان الـــدواء 
ينـــدرج تحـــت األدويـــة الخاضعـــة للرقابة 

والرقابة الجزئية. 
وبخصـــوص بعض األدويـــة التي ال تعرف 
محتوياتهـــا كاألدويـــة مـــن بعـــض الـــدول 
اآلســـيوية وباألخص أدوية الطب البديل، 
وفـــي حـــال وجـــدت الهيئـــة أن الكميـــات 
كبيـــرة توحـــي بإحضارها بقصـــد التجارة، 
يتـــم صـــرف كميـــات محـــدودة فيمـــا يتم 

التحفظ على البقية إلتالفها.

قال وزير شـــؤون مجلســـي الشـــورى 
والنواب غانم البوعينين إن الحكومة 
درســـت االقتـــراح برغبـــة بشـــأن دعم 
الموظفيـــن العامليـــن فـــي الجمعيات 
الخيريـــة من “تمكيـــن”، وتوصلت إلى 
أنها ال توافق على االقتراح لألســـباب 

التالية:
1. أنهـــا ال تدخـــر جهـــدا فـــي تقديـــم 
الدعـــم للبحرينييـــن الســـيما العاملين 
تقديـــرا  الخيريـــة،  الجمعيـــات  فـــي 
تعزيـــز  فـــي  ومســـاهمتهم  لدورهـــم 
فـــي  المجتمعيـــة  الشـــراكة  مبـــدأ 
بأهميـــة  وإيمانـــا  البحريـــن،  مملكـــة 
تلـــك المســـاهمة فـــإن صنـــدوق العمل 
)تمكيـــن( يســـاهم فـــي تنميـــة قدرات 
الموظفين في الجمعيات الخيرية من 
خـــالل عدد من البرامـــج التي يقدمها 
والتـــي تعنى بتدريـــب الموظفين في 
شــــتى القطاعات، كبرنامج الشهادات 
االحترافية وبرنامـــج التدريب ودعم 
األجـــور، ويمكن لموظفـــي الجمعيات 
الخيرية االســـتفادة مـــن أحد البرامج 
فـــي مجـــال التدريـــب والتطويـــر بمـــا 

يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم.

2. أنه وفي إطـــار الدور الذي يضطلع 
به “تمكين” الســـيما فـــي مجال تنمية 
وتعزيـــز قـــدرات ومهـــارات وتدريـــب 
العمـــل  مجـــاالت  فـــي  المواطنيـــن 
المختلفـــة، فـــإن برامـــج مشـروعــــات 
المطروحـــة لجميـــع  العمـــل  صنـــدوق 
فئـــات المجتمـــع والتـــي تأتـــي ضمـــن 
مهام وصـالحـيـات الصندوق المحددة 
فـــي القانون رقـــم ) 57 ( لســـنة 2006 
بإنشاء صندوق العمل، وعلى األخص 
المادة ) 4 ( منه، فإن توفير الدعم من 
خـــالل التدريبـــات والتأهيل لموظفي 
ضمـــن  يأتـــي  الخيريـــة  الجمعيـــات 
إطار رفـــع كفاءتهم وتعزيـــز قدراتهم 
على في ســـوق العمـــل للحصول على 
فـــرص أفضـــل تؤهلهـــم لإلســـهام في 
النشـــاط االقتصادي فـــي المملكة، وال 
يمتـــد هذا الدعم إلـــى دعم الجمعيات 
الخيرية ذاتها نظرًا لطبيعة عمل هذه 
الجمعيات والذي يقتصـر على القطاع 
الخيري واالجتماعي فقط، وال يرتبط 
بالقطاع االقتصـادي في المملكة الذي 
هو صلب اهتمام الصندوق في تعزيز 
االقتصـــاد الوطنـــي والمســـاهمة فـــي 

تطوير القطاع الخاص.

دعم “تمكين” لــن يشمـــل  
العاملين في الجمعيات الخيرية

علياء الموسوي

علياء الموسوي

بدر الحايكي

علياء الموسوي

علياء الموسوي
3 أشهر سجًنا إلخفاء أو منع السلع الضرورية

استغالل حاجات الناس خط أحمر

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  وافقـــت 
واالقتصاديـــة فـــي مجلـــس الشـــورى 
علـــى مشـــروع قانـــون بتعديـــل بعض 
أحـــكام القانون رقم )35( لســـنة 2012 
بشأن حماية المستهلك، والذي يهدف 
إلـــى معالجـــة القصور التشـــريعي في 
شـــأن حمايـــة المســـتهلك حيـــال قيام 
بعض التجار بحبس الســـلع الضرورية 
ســـواء  التـــداول،  عـــن  للبيـــع  المعـــدة 
أو  للبيـــع  عـــدم طرحهـــا  أو  بإخفائهـــا 
االمتنـــاع عـــن بيعهـــا أو رفع أســـعارها 
بصورة غيـــر طبيعية، وذلـــك بتجريم 
األفعال المشار إليها، وتشديد العقوبة 
المقـــررة لذلك، فضالً عن إضافة حكم 
جديد مفاده أن يعاقب بذات العقوبة 
كل مـــن حـــال دون تأديـــة الموظفيـــن 
أو مأموري الضبط القضائي - المشـــار 
إليهـــم فـــي المـــادة )17( مـــن القانون - 

لوظائفهم المنصوص عليها.
التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة  ورأت 
والقانونيـــة بمجلـــس الشـــورى، الـــذي 
جـــاء مؤكًدا ســـالمة مشـــروع القانون 

من الناحيتين الدستورية والقانونية، 
الـــرأي  مذكـــرة  علـــى  اطلعـــت  كمـــا 
القانونـــي بشـــأنه، وتم تبـــادل وجهات 
اللجنـــة،  أعضـــاء  بيـــن  بشـــأنه  النظـــر 
والمستشار  القانونيين  والمستشارين 
وفًقـــا  وذلـــك  واالقتصـــادي،  المالـــي 

لألسباب التالية:
1. يســـعى المشـــروع إلى توفير مزيد 
مـــن الحمايـــة الكاملـــة للمســـتهلك في 
مواجهة قيام بعض المزودين بحبس 
لمعيشـــة  الالزمـــة  الضروريـــة  الســـلع 
الناس، والمعدة للبيـــع عن التداول أو 
عـــدم طرحهـــا للبيـــع، أو االمتنـــاع عن 

بيعهـــا، أو رفـــع أســـعارها بطريقة غير 
طبيعية مبالٍغ فيها، وذلك لالســـتفادة 
الســـوق،  فـــي  األســـعار  تقلبـــات  مـــن 
مســـتغلين حاجة الناس لتلك الســـلع. 
كما يســـعى مشروع القانون إلى وضع 
حمايـــة للمســـتهلكين من كافـــة أنواع 
الممارســـات االحتكارية التي يمارسها 
بعـــض المزوديـــن، ومجابهة أي صورة 

من صور هذه الممارسات.
2. شـــدد المشـــروع العقوبات على كل 
من مارس أو شـــارك فـــي أي عمل من 
أعمـــال اإلنتاج أو البيع أو االســـتعمال 
أو الترويـــج أو اإلعـــالم أو الغـــش أو 

الخداع أو االحتكار، والتي من شـــأنها 
تعريض المستهلك ألي نوع من أعمال 
االســـتغالل، واالبتزاز، وتحميله أعباء 

مالية باهظة. 
مـــادة  القانـــون  مشـــروع  أفـــرد   .3
مســـتحدثة قوامها مجابهـــة ومعاقبة 
كل من تســـول له نفسه الحيلولة دون 
قيـــام مأمـــوري الضبـــط القضائـــي أو 
الموظفيـــن المختصيـــن بـــأداء عملهم 

الموكل إليهم في هذا الشأن.
4. أجـــاز مشـــروع للمحكمـــة في حال 
الحكـــم باإلدانـــة أن تقضـــي باإلضافة 
إلـــى العقوبـــة المقررة بوقف النشـــاط 
لمـــدة ال تزيـــد علـــى ثالثـــة أشـــهر عند 
ارتكاب الجريمة ألول مرة، وفي حال 
العـــود بوقـــف النشـــاط لمـــدة ال تزيـــد 
على ســـتة أشـــهر بدالً من ثالثة أشهر. 
وقد أضاف مشـــروع القانون األدوات 
المســـتخدمة في ارتكاب الجريمة من 
بين األشـــياء التـــي يمكن للمحكمة أن 
تقضـــي بمصادرتهـــا أو إعدامهـــا علـــى 
نفقـــة المحكوم عليه بجانـــب العقوبة 

المقررة بشأنه.

لجنة التحقيق تثمن 
سياسة الشركة 

في االتفاقيات مع 
الشركات األخرى
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زيادة استخدام اآلسيويين للغزل النايلون خصوًصا في الهيرات
ينهي الحياة البحرية... رئيس جمعية قاللي للصيادين لـ “البالد”:

للصيادين  قاللي  جمعية  رئيس  قال 
محمد الدخيل لـ “البالد” إن الصيادين 
رصدوا زيادة بحاالت استخدام الغزل 
الــنــايــلــون )مــكــون مــن 3 طــبــقــات( من 
قبل البحارة اآلسيوية في كل مناطق 

الصيد تقريًبا، خصوًصا في الهيرات.
النايلون  الــغــزل  أن  الدخيل  وأوضـــح 
ــاك، ويــنــهــي  ــمــ يــمــحــي مــحــاضــن األســ
كــامــل، وال  الــبــحــريــة بشكل  الــحــيــاة 
يترك لها أثًرا، ويتسبب استخدامها 
ــرار التي  فــي إلــحــاق نفس األضـ
الــكــراف  اســتــخــدام  يتسبب 

القاعي تقريًبا”.
ــبــحــارة  ال ــى أن  ــ إل وأشـــــار 
اآلســيــويــيــن مــحــوا بــهــذه 
ــرات  ــيـ ــهـ ــات الـ ــارســ ــمــ ــمــ ــ ال
القريبة، وأنهم يتوجهون 
الــهــيــرات  إلـــى كــل  اآلن 

الــمــخــزون،  قــلــة  والــســبــب  تــقــريــًبــا،  بالمملكة  المحيطة 
بــأعــداد كــبــيــرة وبمختلف  ــداد األســمــاك  وانــخــفــاض أعــ

األنواع.
التي  المناشدات  هذه  كل  من  المسؤولين  وتساءل”أين 

نطلبها ونتحدث عنها؟”.
المستمر  حديثنا  وفي  الكالم،  كثرة  من  “تعبنا  وأضــاف 
عن المصدر الغذائي األهم وهو الثروة البحرية، وضررها 
على المستهلك البحريني، وأهمية وضع الرقابة الشديدة 
والصارمة بهذا الشأن، وتغليظ العقوبات، ألن ما يحدث 

هو جريمة بحق الوطن”.
وتابع الدخيل “كل ما يحدث بسبب انهم أمنوا العقوبة، 
ولذلك يسيئون، والبحارة اآلسيويون في تزايد بكثرة، 
وهم  البحر،  عــرض  في  نراهم  ونحن  يخافون،  ال  وهــم 

يقومون بكافة أنواع االنتهاكات دون أي خوف”.
وأكمل “الكثير من البحارة البحرينيين قاموا بزيارتي في 
مجلسي بقاللي، ومن مختلف المناطق، ورأيتهم يئنون 
لهم، ومن عمل هؤالء  الشرسة  من منافسة اآلسيويون 
على مدار الساعة هناك، إذ ال يخرجون من البحر نهائًيا، 
بتجفيفه،  تسبب  الــذي  األمــر  للمناوبات،  أقــرب  وبعمل 

والضرر بالثروات البحرية بشكل كبير وخطير للغاية”.

نرفض عالوة الـ 200 دينار ونطالب بوحدات سكنية
أصحاب طلبات جديدة تسلموا المفاتيح ونحن ننتظر... قاطنو الشقق المؤقتة بالمحرق:

بالشقق  القاطنين  من  عــدد  طالب 
ــة بــمــجــمــع  ــ ــت ــ ــؤق ــ ــم ــ ــمــــة وال ــ ــدي ــقــ ــ ال
اإلســـكـــان  وزارة  ــمــحــرق  ــال ب  221
الوحدات  صــرف  في  باالستعجال 
السكنية لهم، موضحين بأن “عالوة 
الــوزارة  التي وعــدت  200 دينار  الـ 
بصرفها لمدة عامين حال خروجهم 
ــة، وغــيــر  مـــن الــشــقــق غــيــر مــجــدي

مضمونة”.
“الــبــالد”  عبر  المواطنون  وتــســاءل 
عـــن مــعــايــيــر الـــــــوزارة فـــي صــرف 
أن  خصوصا  السكنية،  الــوحــدات 
ــبــات أحـــدث  ــاب طــل ــحـ ــالــك أصـ هــن
خالفا  بالفعل،  المفاتيح  تسلموا 
طلباتهم  أن  مــن  الــرغــم  على  لــهــم، 

أقدم، وظروفهم أصعب.

تفاوت بالمعايير

 ،)509 )بناية  عباس  أنــور  وطــالــب 
على غرار أصحاب الطلبات القديمة 
الذين يسكنون في شقق العمارات 
بــتــوفــيــر   ،221 بــمــجــمــع  الــســكــنــيــة 
خروجهم  حالة  السكنية  وحـــدات 
من الشقق، وليس إبقاءهم مجددا 
 200 مقابل  االنــتــظــار،  قائمة  على 
سنتين  شهريا  لهم  تــصــرف  ديــنــار 

فقط.
إن  “البالد”  لـ  بحديثه  عباس  وقال 
هذه  حتى  اإلســكــان  وزارة  عــرض 
اللحظة، لم يشمل تسليم الساكنين 
األمــر  تــذكــر،  وثــائــق  أي  الحاليين 
الذي سبب قلقا ألصحاب الطلبات، 
خصوصا أن غالبيتهم من أصحاب 

المداخيل المحدودة والبسيطة.
ــيــن أن هــنــالــك مـــن يــســكــن في  وب
الـــعـــمـــارة لـــوحـــده، بــســبــب خـــروج 

الــســاكــنــيــن نــظــرا لــحــصــولــهــم على 
أن طلباتهم  رغما  وحــدات سكنية، 

جديدة.
منهم  أقدم  “طلبي  قائال  واستدرك 
ويرجع للعام 2003، في حين منهم 
مــن اســتــنــفــع وطــلــبــه يــرجــع للعام 

2008، فما المعايير بهذا الشأن؟”.
وتابع عباس “كان األجدر أن توفر 
تعرضها  التي  دينار   200 ميزانية 
ــيــن حــال  ــســاكــن ــان عــلــى ال ــكــ اإلســ
خــروجــهــم فــي بــنــاء الــمــشــروعــات 
حين  بالظلم  أشعر  ــا  وأن السكنية، 

أرى وضعي قياسا بغيري”.
حاليا  أتــعــالــج  أنــنــي  “كــمــا  وأردف 
الجامعي،  حمد  الملك  بمستشفى 
وأعــــــانــــــي مـــــن أمــــــــــراض الـــقـــلـــب 
والــديــســك والــضــغــط، وخــروجــي 
حــالــيــا مـــن الــشــقــة الــمــؤقــتــة هــذه 
وإلــى  دائـــم،  توفير سكن  مــن دون 
ــرى ســيــفــقــدنــي مــيــزة  ــ مــنــطــقــة أخـ
العالج بالمستشفى، فهل تضمن لي 

وزارة اإلسكان ذلك؟”.

ظروف صعبة

بدوره، قال طارق زهري، وهو من 
وطلبه   )582( رقــم  الــعــمــارة  سكنة 

إن   2002 لــلــعــام  يــعــود  اإلســكــانــي 
عدد القاطنين معه في الشقة يبلغ 
13 فردا من عائلته، وإن “الظروف 

صعبة ومتعبة جدا”.
وأضـــاف زهــري “وعــدتــنــي الـــوزارة 
بأنها ستوفر لي السكن في مشروع 
 2015 الــعــام  اإلســكــانــي  البسيتين 
تنفيذ  رغــــم  يـــحـــدث،  لـــم  ولــكــنــه 
مــشــروعــات عــدة، وفــي تــاريــخ 16 
المهندس  قــابــلــت   2021 نــوفــمــبــر 
ــي أنني  ســامــي قــمــبــر، الـــذي أكـــد ل
قبل  سكنية  وحــدة  على  سأحصل 

نهاية العام، وهو ما لم يحدث”.
بالطلب،  أقــدمــيــة  ــدي  ــ “ل وأوضــــح 
وأعــول أســرة كبيرة، ولــدي جلطة 
ــط، والـــســـكـــري،  ــغـ ــضـ بــالــقــلــب، والـ
ــرانــي في  ودخـــلـــي مـــحـــدود، وجــي
واستلموا  خــرجــوا،  كلهم  الــعــمــارة 

مفاتيح بيوتهم، ما عداي أنا”.
وعـــن عــــالوة الــــ 200 ديـــنـــار قــال 
“أرفضها وأرفض الخروج من الشقة 
ألنني مستحق لوحدة سكنية، كما 
قد  عامين،  أن وقف صرفها خالل 
وهو  للبيت،  استالمي  يصاحبه  ال 
أمر سيضعني حينها بمأزق كبير أنا 

وجميع أفراد عائلتي”.

طفل توحدي

إلى ذلك، قال جبران محسن وهو 
رقم  العمارة  فــي  ويسكن  متقاعد 
طفل  ولـــديـــه  أســـــرة  ورب   ،610
اإلسكاني  “طلبي  بالتوحد  مصاب 
أمس  وأنا في   )2003( للعام  يرجع 
الحاجة لوحدة سكنية، نظرا ألنني 
من  الثالث  الــدور  في  حاليا  أسكن 
الــعــمــارة الــقــديــمــة، وهـــو مــا يجعل 
لطفلي  بالنسبة  والتنقل  الــحــركــة 

المريض أمرا بالغ الصعوبة”.
ابني بمركز  وأضاف “كلفة تدريس 
شهريا،  ديــنــارا   350 هــو  الــتــأهــيــل 
وعــلــي الــكــثــيــر مــن الـــديـــون أســوة 
بغيري من الناس، وأموري متعسرة، 
مــتــقــاعــد، وظـــروفـــي صعبة،  ــا  ــ وأن
الشقة  مــن  ــرج  أخــ أن  هــو  وأمــلــي 
ــدة الــســكــنــيــة،  ــوحـ مــبــاشــرة إلـــى الـ
وليس أن أبقى مجددا على قائمة 

االنتظار”.
الـ  عــالوة  إن  جبران  قــال  وختاما، 
بذأنه  خصوصا  مجدية،  غير   200
من أصحاب الطلبات القديمة، ومن 

ذوي الدخل المحدود.

جبران محمد أنور غلوم عباس طارق زهري

المنامة - وزارة الداخلية

ــى مـــحـــافـــظ الــشــمــالــيــة عــلــي  ــ رعـ
الــعــصــفــور مــهــرجــان الــقــرقــاعــون 
التراثي الذي نظمته المحافظة في 
 Distract“ ون  ديستريكت  مجمع 
بدعم  الــهــمــلــة  منطقة  فــي   ”One
البحرين  نفط  شركة  من  وتمويل 
المحافظ  نــائــب  بحضور  )بــابــكــو(، 

العميد خالد الدوسري.
إقامته  على  سعادته  عن  وأعــرب 
ــهـــرجـــان الــــــذي تــحــرص  ــمـ ــذا الـ ــ هـ
له من  لما  إقامتها  المحافظة على 
وخاصة  وشعبية،  تــراثــيــة  مكانه 
بــأنــه يــأتــي بــعــد انــقــطــاع بسبب 
إلى  شكره  مقدًما  كورونا،  جائحة 
مشروع تجديد مصفاة بابكو على 
وإلدارة  الــفــعــالــيــة،  ــهــذه  ل دعــمــهــم 
ــرامـــج االجــتــمــاعــيــة وشــئــون  ــبـ الـ
المجتمع بالمحافظة لجهودهم في 

التنظيم.
ــعــديــد من  وتــضــمــنــت الــفــعــالــيــة ال
ــعــروض  الــمــســابــقــات لــأطــفــال وال
التراثية، وركن من لأسر المنتجة، 

محافظ  قــام  الفعالية  ختام  وفــي 
ــيــة بــتــكــريــم  ــال ــشــم ــمــحــافــظــة ال ال

وتوزيع  للفعالية  الداعمة  الجهات 
القرقاعون على الحضور.

عروض تراثية بمشاركة األسر المنتجة

“الشماليــة” ... تحيــي القـرقـاعــون

أكــــد رئــيــس الــمــجــلــس الــبــلــدي 
الجنوبي بدر التميمي أن جميع 
ــاء الــمــجــالــس الــبــلــديــة قد  رؤســ
ــا عــلــى ضـــرورة  اتــفــقــوا إجــمــاًع
ــات  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ــداث االشـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ اسـ
في  وذلــك  لإلسكان،  التعميرية 
وشئون  األشغال  وزير  اجتماع 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
ــع رؤســـــــاء  ــ ــف مــ ــ ــل ــام خــ ــ ــصـ ــ عـ
أقيم  والــذي  البلدية  المجالس 

في وقت سابق.
ــاء  أن رؤســ الــتــمــيــمــي  وأشــــــار 
المجالس البلدية أكدوا ضرورة 
جديدة  اشتراطات  استحداث 
المعيشية  األوضاع  تتوافق مع 
المحلية في البحرين كون هذه 
تتناسب  تعد  لــم  االشــتــراطــات 
مع األوضاع والظروف المحلية 

لقاطني هذه المنازل.
وحــــــول بـــعـــض االشـــتـــراطـــات 
ــاء لــلــوزيــر  ــرؤسـ الــتــي رفــعــهــا الـ

وبناء  إضافة  عن  خلف جاءت 
محلق خارجي، وسكن للعاملة، 
مساحة  توفير  إلــى  بــاإلضــافــة 
أفـــــراد  أن  ــا  ــوًصــ ــصــ وخــ أكـــبـــر 
ــتــي  الـــعـــائـــالت الــبــحــريــنــيــة وال
ــبــت بــالــمــســاحــات الــكــبــرى  طــال
أفراد  الـ4  تفوق  بأعداد  جاءت 
في المنزل الواحد، لذا فاشتراط 
أهــم من  األكــبــر جــاء  المساحة 
لها  ــارة  اإلشــ تــم  نقطة   21 بين 
للوزير  فــي االجــتــمــاع ورفــعــهــا 

وبانتظار الرد عليها.

ــيـــل أخــــــــرى عــن  ــفـــاصـ وفــــــي تـ
مــخــرجــات االجـــتـــمـــاع، تــطــّرق 
الــتــمــيــمــي ورؤســـــاء الــمــجــالــس 
في  الضالة  الكالب  إلى مشكلة 
حيث  كــكــل،  الــبــحــريــن  مملكة 
تشكل  المشكلة  هــذه  أصبحت 
قــبــل  ــن ذي  مــ أكـــبـــر  ــورة  ــطــ خــ
األحياء  في  الواسع  النتشارها 
السكنية وتهدد حياة القاطنين 
المجلس  رئــيــس  ــار  فــيــهــا، وأشــ
البلدي إلى الشركة المتخصصة 
في التصدي لهذه الكالب ونقلها 
مـــن الــمــنــاطــق الــســكــنــيــة إلــى 
الصناعية والتي بلغ عدد أفراد 
الفريق المتصدي لهم حوالي 7 
ويعتبر  البحرين  على  موزعين 
أمــام  ــًدا  جـ بالقليل  الــعــدد  هـــذا 
ــذا طــالــب  ــ ــة، لـ ــمــشــكــل حـــجـــم ال
ــداد الــفــرق  ــ ــرفــع أعـ الـــرؤســـاء ب
ظــاهــرة  بمشكلة  المتخصصة 
الكالب الضالة لتستطيع إيجاد 
ــل جــــــذري لـــهـــذه الــمــشــكــلــة  حــ

الكبيرة ورّحب الوزير بذلك.

توافق بلدي على استحداث االشتراطات التعميرية لإلسكان

البحرين تحارب الكالب الضالة بـ7 أفراد فقط

بدر التميمي

مروة أحمد

إبراهيم النهام

ابراهيم النهام

محمد الدخيل

قـــالـــت رئــيــســة الـــعـــالقـــات الــعــامــة 
النشابة إن  بوزارة اإلسكان جميلة 
“الدايركت  خدمة  طرحت  الــوزارة 
مـــســـج” مـــن خــــالل مــنــصــتــهــا في 
ــًزا لنقل  ــعــزي ــك ت ــ االنــســتــغــرام وذل
القناة  مــن  الصحيحة  المعلومات 
بداًل  بالموضوع  والمعنية  الرسمية 
من االعتماد على بعض الحسابات 
قد  الــتــي  المنصة  فــي  ــمــوجــودة  ال
تــنــشــر مــعــلــومــات مــغــلــوطــة وغــيــر 

صحيحة.
االستفسارات  أن  النشابة  وأكــدت 
واألســـئـــلـــة الـــتـــي تــجــيــب عــلــيــهــا 
ــرســائــل  ــدوق ال ــنـ ــي صـ الــــــــوزارة فـ
العام  الخاصة ستكون ذات الطابع 
في  بتعميمها  الـــوزارة  ستقوم  كما 
الــصــفــحــة الــرســمــيــة بــاالنــســتــغــرام 
المهتمين  لكل  الفائدة  لنشر  وذلــك 
ــمــــوضــــوع، كــمــا  ــ ــال ــ والـــمـــطـــلـــعـــيـــن ب
أشارت إلى أن كاّفة االستفسارات 
سيتم  اإلســكــان  ــوزارة  ــ ب المتعلقة 
واإلجــابــة  المختصين  على  فــرزهــا 
ســؤال  أي  هــنــاك  كـــان  وإن  عليها، 
اإلسكان  ببنك  متعلق  استفسار  أو 
ستقوم الوزارة بتحويله على البنك 
لإلجابة عنه عبر القنوات المتاحة.

ــة هـــــــذه الـــخـــطـــة  ــيــ ــمــ وحــــــــول أهــ

ونــتــائــجــهــا، تــحــدثــت عـــن تــراجــع 
ــرار الــكــثــيــر من  ــكـ ــي تـ مــلــحــوظ فـ
ــارات وذلـــك  ــفـــسـ ــتـ األســئــلــة واالسـ
لــإلجــابــات  ــوزارة  ــ الـ تعميم  بسبب 
ــرام، كــمــا  ــغـ ــتـ ــسـ ــاالنـ ــي قــنــاتــهــا بـ فــ
فيديو  مقطع  بنشر  الــوزارة  قامت 
مبّسط لطريقة االستفادة من هذه 
أن  وأكـــدت  حسابها،  فــي  الخدمة 
المواطنين  أسئلة  تستقبل  الــوزارة 
قنواتها  ــة  كــاّف عــبــر  يــومــي  بشكل 
تطبيق  ــــى  إل بـــاإلضـــافـــة  الــمــتــاحــة 
آالف   5 نحو  حمّله  الـــذي  الــــوزارة 
4.5 في  تــقــيــيــم  شــخــص وحــصــد 
الذكية،  الهواتف  تطبيقات  ســوق 
في  المتاحة  أمــرك  تحت  وخــدمــة 
الموقع اإللكتروني للوزارة وتطبيق 

تواصل.

الدائم  الفريق  سعي  ياسين  حسن  اإلشــارة  للغة  أنامل  فريق  رئيس  أكــد 
لغة  تعلم  المجتمع في  التعليم والتعّلم، وإشــراك  الصم في  لتأكيد حقوق 
اإلشــارة من خالل منصات تعليمية عدة أهمها ”إدراج لغة اإلشــارة ضمن 
النسيج  من  يتجزأ  ال  يعدون جزًءا  ألنهم  مراحله“،  بكافة  التعليم  مناهج 

المجتمعي البحريني.
وأشادت نائب رئيس فريق أنامل مترجمة اللغة اإلشارية منى فخر بتجارب 
كان  إذ  المستدامة،  التنمية  حقول  في  الثرية  البحرين  مملكة  ومبادرات 
لوزارة العمل والتنمية االجتماعية الدور األبرز في رعاية ودعم األشخاص 
ذوي اإلعاقة، إذ حرصت على توفير كل سبل الرعاية الشاملة لجميع أفراد 
المجتمع من ذوي اإلعاقة ومنهم الصم، لخلق قاعدة لجيٍل قوي متسلٍح 
الصعوبات،  مواجهة  على  قادر  متماسك  مجتمع  وبناء  والمعرفة،  بالعلم 
التي  المؤسسات  تلك  بإنشاء  الرشيدة  قيادتنا  توجيهات  “نشكر  وقالت 

تعمل على رعاية وتعليم وتأهيل نشٍء قوامه الرعاية الشاملة”. 
على  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  حــرص  عالًيا  فخر  ثّمنت  كما 
رعاية الصم بتذليل التحديات من أجلهم، عبر مبادرته في اقتراح سموه 
إدراج أساسات لغة اإلشارة ضمن األنشطة الطالبية في مدارس البحرين، 

على أمل أن يتم تطبيقه ضمن خطط وزارة التربية للمرحلة المقبلة.
سلمى  أنامل  بفريق  والتطوير  التدريب  لجنة  رئيسة  أكــدت  جانبها،  من   
أن   ،47 العربي  األصــم  أسبوع  فعاليات  انطالق  قرب  بمناسبة  العصفور، 
الطاقات الموجهة نحو تفعيل الشعار سيكون لها بالغ األثر في تعليم لغة 
باللغات  أســوة  واضحة  دراســيــة  مناهج  عبر  سيكون  أنــه  سيما  ــارة،  اإلشـ

األخرى إن لم يكن على رأسها.

“الدايركت مسج” قلل األخبار اإلسكانية المغلوطة

“أنامل”: إلدراج لغة اإلشارة بالمناهج

جميلة النشابة

سلمى العصفور منى فخر سيد حسن ياسين

مروة أحمد

محرر الشئون المحلية
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مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

الموبايل: 39722292  - الهاتف: 17311151
smartbh.re@gmail.com :ايميل
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ا تدشين خدمة طلب التخلص من النفايات إلكترونًيّ
تفرغ في محطات توبلي ومدينة سلمان والمحرق ... “األشغال”:

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  دشـــنت 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
خدمـــة إلكترونيـــة جديـــدة متمثلة 
مـــن  التخلـــص  فـــي خدمـــة طلـــب 
الصـــرف  محطـــات  فـــي  النفايـــات 
الصحي لتنضـــم لمجموعة خدمات 
الـــوزارة اإللكترونيـــة الــــ 20 والتـــي 
يمكـــن الوصـــول إليهـــا عبـــر البوابة 
االلكترونيـــة  للحكومـــة  الوطنيـــة 
الـــوزارة  موقـــع  أو   bahrain.bh
.www.works.gov.bh اإللكتروني
المســـاعد  الوكيـــل  وصرحـــت 
للخدمـــات الفنيـــة المهندســـة هدى 
ميـــرزا الســـلمان بـــأن هـــذه الخدمة 
تتيـــح لمؤسســـات القطـــاع الخاص 
إمكانيـــة  الحكوميـــة  والجهـــات 
التخلـــص مـــن نفايـــات الصهاريـــج 
التي تفرغ شـــحناتها فـــي محطات 
الصحـــي  الصـــرف  ميـــاه  معالجـــة 
التابعـــة للـــوزارة والمتواجـــدة فـــي 

توبلي ومدينة سلمان والمحرق.
وذكرت الوكيل المســـاعد للخدمات 

الفنية أنه يتم تقديم طلب تسجيل 
وطلـــب  الـــوزارة  لـــدى  الصهريـــج 
تفريـــخ النفايـــات الســـائلة فقـــط - 
حيـــث ال تقبـــل األجســـام الصلبـــة- 
ليتـــم بعد ذلك تفريـــغ النفايات إلى 
المحطـــات، موضحـــة بـــأن الطلـــب 
الـــوزارة،  موقـــع  خـــال  مـــن  يتـــم 
بحيـــث يقـــوم مقـــدم الطلـــب بملء 
المعلومات المطلوبة وإرســـالها إلى 
المعنيين في إدارة صيانة وتشغيل 
الصرف الصحي بالـــوزارة ومتابعة 

طلبه إلكترونيًا.
صرحـــت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
الوكيل المســـاعد للخدمـــات الفنية 
المهندســـة هـــدى الســـلمان بأن هذه 
الخدمـــة تتيـــح لمؤسســـات القطاع 
الحكوميـــة  والجهـــات  الخـــاص 
النفايـــات  مـــن  التخلـــص  إمكانيـــة 
الســـائلة في محطات معالجة مياه 
الصـــرف الصحـــي التابعـــة للـــوزارة 
والمتواجـــدة فـــي توبلـــي ومدينـــة 

سلمان والمحرق.

وذكرت الوكيل المســـاعد للخدمات 
الفنيـــة أنه يتـــم تقديـــم الطلب من 
خـــال موقع الـــوزارة، بحيث يقوم 
المعلومـــات  بمـــلء  الطلـــب  مقـــدم 
المطلوبـــة وإرســـالها إلـــى المعنيين 
في إدارة صيانة وتشـــغيل الصرف 
الصحـــي بالـــوزارة ومتابعـــة طلبـــه 

إلكترونيًا.
هـــذه  أهميـــة  الســـلمان  وأكـــدت 
الخدمـــة فـــي تنظيم عمليـــة إصدار 
النفايـــات  مـــن  التخلـــص  تصاريـــح 

معالجـــة  محطـــات  فـــي  الســـائلة 
بســـهولة  الصحـــي  الصـــرف  ميـــاه 
وتوحيد اإلجـــراءات لدخول جميع 
المحطات، باإلضافة لتسهيل عملية 
التخلص من النفايات السائلة بشكل 
عملـــي وهـــو ما تصبـــو إليـــه الوزارة 
مـــن خـــال إدارة تشـــغيل وصيانـــة 
الصـــرف الصحـــي بالـــوزارة لتقديم 
أفضـــل الخدمـــات في هـــذا القطاع 
تحقيـــق  فـــي  والمســـاهمة  المهـــم، 
أهـــداف المملكـــة الســـاعية للتحول 

الرقمي في الخدمات الحكومية.
هـــذه  مثـــل  تقديـــم  أن  وبينـــت 
يســـاهم  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
بشـــكل كبيـــر فـــي تطويـــر وتعزيـــز 
كفـــاءة الخدمات المقدمة في إطار 
متكامـــل ومترابط، وهو ما ينعكس 
علـــى توفيـــر الميزانيـــات وتطويـــر 
األداء وتحســـين الجودة، وبالتالي 
التشـــغيلية  العمليـــات  تحســـين 
والخدمـــات التـــي تقدمهـــا الـــوزارة 

للمواطنين.

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

هدى ميرزا السلمان
وزير التربية والتعليم مع وفد رابطة رواد كشافة ومرشدات البحرين

ما استعدادات المواطنين لمرحلة “ما بعد وقف األقساط”؟
تقـــريـــر

عـــن  األخيـــرة  االقتصاديـــة  التقاريـــر  تحدثـــت 
تخطـــي ســـقف القـــروض فـــي البحريـــن لحاجز 
11 مليـــار دينـــار مما يوضح حجـــم الضرر الذي 
والقطاعـــات  البحرينيـــة  األســـرة  منـــه  تعانـــي 
التجارية معًا، في ظل تنامي التضخم، والغاء، 
واألزمات المتتالية في اإلقليم والعالم والتي ال 

تهدأ، وال تستكين، وال تريد ذلك.
فـــي  خيـــرًا  استبشـــروا  قـــد  المواطنـــون  وكان 

القـــرار الذي أصدرته الدولة مشـــكورة بناء على 
توجيهـــات القيـــادة الحكيمـــة بوقـــف األقســـاط 
لســـتة شـــهور، وتكرارها مع تزايد ازمة الكورونا 
باالقتصـــاد  وأضـــرت  الحـــدود  أغلقـــت  والتـــي 

العالمي واإلقليمي والمحلي.
وساعد هذ القرار على تعافي االقتصاد المحلي 
نوعـــًا ما، وتنشـــيط الصرف لدى األســـرة، ومنح 
رب العائلـــة النفـــس لكـــي يســـدد مـــا عليـــه مـــن 
مبـــدأ  وفـــق  أســـرته،  علـــى  وينفـــق  التزامـــات، 
المختلفـــة  المرحلـــة  واحتياجـــات  األولويـــات 

والمتنوعة.
ومع اســـتمرار قـــرارات وقف األقســـاط البنكية، 
والتـــي تغيرت شـــروطها الحقـــا، لتمنـــح البنوك 
التجاريـــة حـــق فـــرض الفوائد المشـــروطة على 
المســـتهلكين مقابل ذلك، استمر كثير من أرباب 
األسر -مضطرين- في وقف األقساط لحاجتهم 
الماســـة للســـيولة، بالرغـــم من ارتفـــاع فوائدها، 
وتأخـــر ســـدادها والخـــاص منهـــا علـــى المـــدى 

الزمني الطويل.
ولم يكن مستغربًا التصريح الذي ادلى به رئيس 

غرفة تجارة وصناعة البحرين ســـمير ناس قبل 
عـــدة أشـــهر ، حيـــن طالـــب الحكومـــة بضـــرورة 
وقف األقساط لستة أشهر مجددًا، موضحًا بأن 
حـــال الوضع االقتصادي الراهـــن يتطلب وجود 

السيولة والقوة الشرائية الازمة.
أكثـــر من عـــام ونصف العـــام، وكثير مـــن أرباب 
األســـر البحرينيـــة يعولون على وقف األقســـاط 
لتســـيير أمورهم وأمور عوائلهم الحياتية، وهو 
أمـــر تطـــور مجـــددًا قبل أســـبوع أو أكثـــر، حين 
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة 

بوقف األقســـاط مجددًا لستة اشهر أخرى، علما 
أن “الباكج” الحالي ســـينتهي بنهاية شهر يونيو 

المقبل.
ولكـــن مـــاذا لو لـــم تتجـــاوب الحكومة مـــع هذا 
األمـــر؟ وماذا لو عادت األقســـاط لتكـــون جزًءا 
من حياة المواطن واألســـرة البحرينية في ظل 
هذه الظروف الخانقة اقتصاديا والتي ال ترحم 

وال تذر؟
كيـــف ســـيتمكن رب األســـر من مواجهـــة الواقع 

الجديد إذا ما حصل ذلك؟

إبراهيم النهام

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

استقبل وزير التربية والتعليم 
رئيس جمعية كشافة البحرين 
ماجـــد النعيمـــي، وفـــد رابطـــة 
ومرشـــدات  كشـــافة  رواد 
أحمـــد  برئاســـة  البحريـــن، 
الخاجـــة، وذلـــك بعـــد اعتمـــاد 
لمجلـــس  الجديـــد  التشـــكيل 
تـــم  حيـــث  الرابطـــة،  إدارة 
خـــال اللقـــاء بحـــث البرامـــج 

المستقبلية، مؤكدًا الوزير دعم 
الـــوزارة للرابطة، وتطلعها إلى 
المشـــاركة الفاعلـــة ألعضائهـــا 
الكشـــفية  الفعاليـــات  فـــي 
ومختلـــف األنشـــطة الطابية، 
إلـــى  خبراتهـــم  لنقـــل  وذلـــك 
الجديـــدة، وتقديـــرًا  األجيـــال 
لجهودهم السابقة في ترسيخ 

العمل التطوعي.

نقل خبرات “كشافة البحرين” للطلبة



Vacancies Available
ALGHRBIYA PEARL Construction of buildings 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33448080  or  BURASHEDDOCUMENT@YAHOO.COM 

SHABQADAR FACILITIES SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38309621  or  SHABQADAR396@GMAIL.COM 

AFLAA ALSARI VEGETABLES AND FRUITS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34515011  or  FR6699@GMAIL.COM 

ARKO FASHION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33779330  or  INFO.ARABIANTEXTILE@GMAIL.COM 

AL BURASHED DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  BURASHEDDOCUMENT@YAHOO.COM 

OXYGEN PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36866586  or  OXYGENPHARMACY.BH@GMAIL.COM 

Samurai dojo for martial arts 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37266229  or  SAMURAIDOJOBH@HOTMAIL.COM 

Saga burger express 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020030  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

ABU QADEER GARAG 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39108091  or  daralkaram77@gmail.com 

AL BURASHED DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  BURASHEDDOCUMENT@YAHOO.COM 

AMBER GATE FOODSTUFFS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33345415  or  AMBERJEEE@GMAIL.COM 

NEW HAMRO NEPALI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

Hira fashion 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33313114  or  MOHAMEDM436@GMAIL.COM 

ALKHARJIYA LAND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39748999  or  ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM 

ALKHARJIYA LAND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39748999  or  ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

CENTRAL POWER & PROCESS SYSTEMS Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552292  or  mahmood@centralpps.com 

SALY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39688875  or  MOHD11051@GMAIL.COM 

Marsland Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38444055  or  EBRAHIMR1958@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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 

RAMLAH TURKI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34443540  or  TERDOC12@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  mohsen.ali@alamar.com 

IKAN CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77117677  or  ikan.bahrain@gmail.com 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77177771  or  abdullarashidaljalahma@yahoo.com 

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

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624126  or  THEKRYATISA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

PAK BRILLIANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33207095  or  FAISALRAJA7095@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

ABDUL RAHMAN ALAWADHI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

Blue Energy for welding and Fabrication 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39670060  or  JABAL.SAEED@GMAIL.COM 

GULF GATE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

ALSHAFAI NEUROSPINE CENTER  S.P.P. OWNED BY DR. NABEEL SAUD AL S 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTROCARDIOGRAM) 
 suitably qualified applicants can contact

 17333417  or  DR.NABEEL.ALSHAFAI@GMAIL.COM 

GULF GATE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(INDUSTRIAL SECURITY) 

 suitably qualified applicants can contact
 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

SSP BAHRAIN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39080620  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

GOLDEN LION INTERNATIONAL TRANSPORT AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  Goldengroupbahrain@gmail.com 

ACORTEC CORROSION TECHNOLOGY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17332617  or  INFO@ACORTEC.NET 

Bfc group holdings  wll 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39600903  or  TAHER.HUSSAIN@BFC.COM.BH 

AL SAMER PRINTING PRESS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17870044  or  alsamergroup@gmail.com.bh 

GOLDEN LION INTERNATIONAL TRANSPORT AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  Goldengroupbahrain@gmail.com 

Alshawai Cafeteria WLL 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

Green Desert Landscape Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17363999  or  EKGROUB1@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

CARPET LAND CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39699513  or  yusufkooheji@carpetlandme.com 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(COOLING DEVICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32097879  or  SANAKIANI88@YAHOO.COM 

CARPET LAND CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39699513  or  yusufkooheji@carpetlandme.com 

ACORTEC CORROSION TECHNOLOGY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact

 17332617  or  INFO@ACORTEC.NET 

MODERN TECHNICAL CENTER FOR OFFICE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17400858  or  MTC.BH@LIVE.COM 

ZENON AIR CONDITIONING AND MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  ZENONGROOP2022@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

DELMON RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 37773048  or  BUSINESS3348@GMAIL.COM 

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

  WORKER(METAL CLEANING) 
 suitably qualified applicants can contact

 36288848  or  CEO@FABTECHBAHRAIN.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 

Westin Hotel Bahrain City Centre 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

CHENNAI COMPUTER CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact
 77082151  or  cmcvat2020@GMAIL.COM 

Obadah restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39457474  or  adel_alrayes@hotmail.com 

ASCON CONTROL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17456590  or  pambavasan@amadbaeed.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

RENDEZVOUS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

JACKERS AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 36474678  or  MR_MOHD92@HOTMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

LADIES CORNER SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17775106  or  SAMAREE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32097879  or  SANAKIANI88@YAHOO.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

  GENERAL MANAGER(FINANCIAL AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 36404293  or  JACOB.THOMAS@KIMSGLOBAL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39424500  or  albinzayed.vinod@gmail.com 

KING KARAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39857572  or  S-208030@HOTMAIL.COM 

WQAS TRANSPORTATION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39228875  or  jasnoorcarservice@gmail.com 

Jassim trading co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17599000  or  JASSIMT@BATELCO.COM.BH 

NUSRAT GROUP OF COMPANIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35373816  or  FASTWAYBH@GMAIL.COM 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

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

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 

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

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

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

MOHAMED ALI ABDULLA ALASHEERI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34348636  or  ALSAEED4@AOL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  QAMARZIABH@GMAIL.COM 

MOHAMED ABDULRAHMAN AL BAHAR CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17705177  or  KHALED.ALSHAWWA@ALBAHAR.COM 

Everest printing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33650003  or  BU.SALMAN.555@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MATSKI DENTAL & DERMATOLOGY CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact
 13118855  or  MANSARY@HOTMAIL.COM 

DAR AL JENAN FOR CLOAKS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17700606  or  hr@unitedenterprises.biz 

AL SAWIQA BUILDING MANTNIC 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  NUSRAT.HAMEED1965@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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 66370888 

NDT CORROSION CONTROL SERVICES CO foreign company 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35158790  or  anjali@ndtcorrosion.com

BOOKMATES CONSULTANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39631202  or  BOOKMATESBAHRAIN@GMAIL.COM 

Amwaj Peace Establishment for Electrical Systems Installation 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36383875  or  AYMANMAHFOOD@YAHOO.COM 

FUTURE ENERGY SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17258811  or  accounts@futurenergy.me 

Alhilal Stonework 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

SUPER LOGIC CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  ZAINAB-ALMANAMI@HOTMAIL.COM 

SUPER LOGIC CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  ZAINAB-ALMANAMI@HOTMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@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 

NDT CORROSION CONTROL SERVICES CO foreign company 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ENGINEERING-NOT CLASS.) 
 suitably qualified applicants can contact
 35158790  or  anjali@ndtcorrosion.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17556555  or  ayman.jafar@alshaya.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 

REFACS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552563  or  REFACS@BATELCO.COM.BH 

ZOOM AUTO POLISHING & CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17783883  or  MOHD.MH@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17271333  or  HR@AHMADIPEPSI.COM 

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

  SHOPKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
 39338633  or  hr@unitedenterprises.biz 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

Professional Aluminum Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33088991  or  PROALUMINUM15@GMAIL.COM 

FAA PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17773353  or  DR.FADHILAMEDICALCENTER@GMAIL.COM 

National Readymix Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

Kids port games 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33019738  or  NOORALWALA@HOTMAIL.COM 

Papa qudrat grills 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39996938  or  ALSHAHDMARKET@YAHOO.CO.IN 

Bella salma beauty lounge 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66333181  or  LADY-MAC2012@HOTMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ADORE BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36554400  or  ADOREBEAUTYLOUNGE@OUTLOOK.COM 

GEO-CHEM MIDDLE EAST-FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36094388  or  jayesh.jacob@geochemglobal.com 

HADI GATE CARS FIXING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36055596  or  AB0077@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO  
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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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

AL EKBAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17772195  or  ALEKBARBHR@GMAIL.COM 

LIFE SHIN DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33155572  or  adesigningworld1@gmail.com 

ALI PASHA GRILLS AND CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17646433  or  WIDAD.ALALAWI2020@GMAIL.COM 

ABU HAMEED BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17595954  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

KAAF DESIGN STUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17004409  or  hi@mosharif.com 

.BRINKS LIMITED CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17321329  or  Ebrahim.baloshi@brinks.com 

SABAR AYOOB GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

Quick kangaroo for delivery 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17003371  or  MOHDBAH1986@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM 

SABAR AYOOB GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39918887  or  mountainpalace1@gmail.com 

WHEELS MASTER TYRES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36888891  or  ISALMAN88@ICLOUD.COM 

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

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

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39918887  or  mountainpalace1@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

CARRIER TRANSPORT SERVICES C.T.S W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33547727  or  UMMNOOR250@GMAIL.COM 

AL THABIT AUTOMATIC DOORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33305111  or  BAHRAIN@ALTHABITDOORS.COM.SA 

Al bashara construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33117712  or  KOUSARGHAZALA144@GMAIL.COM 

Muhammad Aazan Fabrication Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33510303  or  ALIRASHEED201217@GMAIL.COM 

MAQSOOD mechanical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39209785  or  MA9976415@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 

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 

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 

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

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

SARGODHA STAR COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35576972  or  SHAHIDRASOOL1250@GMAIL.COM 

ISA HASAN EBRAHIM / NOOR ALBADRI 6952 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36676199  or  ESSAHASSAN0P@GMAIL.COM 

KHALID ABDULAZIZ MOHAMMED ALRUMAIHI /DHAIYA 2 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840009  or  KHALID.ALROMAIHI82@GMAIL.COM 

HAMEED AHMED ABDULLA ALHAMRAN / NEAMATAK 8182 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33331855  or  HAMEEED.70@HOTMAIL.COM 

SAFDAR SCRAP MATERIAL RECOVERY، LOGISTICS & RE-EXPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34161709  or  ABDULREHMAN1366@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39533220  or  AQEEL.RAWALIA@GMAIL.COM 

Larabia Patisseries 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77177377  or  GM@LARABIA.NET 

IBRAHIM AHMED GHULAM COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36823440  or  SHAHIDRASOOL3682@GMAIL.COM 

Yeddedah Kitchen WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34466664  or  yeddedah2016@gmail.com 

ABU SAIM TRADING AND CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36680355  or  M_A_M180@HOTMAIL.COM 

POWER LINE ELECTRCAL AND ELECTRONCS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39672630  or  AYWASH1949@GMAIL.COM 

JAFFAR ABDULLA ABEDALI 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36424364  or  ABDALI.ALJAZIRI@HOTMAIL.COM 

ECHO FRESH FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888434  or  ABDULLABH6666@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

EVET MEDICAL CLINICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17490707  or  ahmedalaahammad@gmail.com 

GLAMOUR NAUSHEEN BEAUTY SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17262211  or  ALQAIDOOMMANPOWERS@GMAIL.COM 

AL QUTR AL ARABI CONSTRUCTION PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33313217  or  KALJAHMI@GMIAL.COM 

BROTHERS BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39277797  or  BASEMMEARAJ@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34515600  or  SHAHG786.BH@GMAIL.COM 

MAHIN STAR SALOON BAHRANI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39266601  or  ABDULLAH33821112@GMAIL.COM 

DAN CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

MENHANTAN SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33337394  or  MANHATEN.GROUP.BH@GMAIL.COM 

REHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33162922  or  AFRIDI.CONSTRUCTION@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34515600  or  SHAHG786.BH@GMAIL.COM 

ROUH ALAMAL FRESH FISH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36503055  or  ANHMBZ1984@GMAIL.COM 

QUEBEC BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39410341  or  MHA315@hotmail.COM 

DAN CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38931414  or  SARIFUDDIN9@GMAIL.COM 

MODERN LAUNDRY & DRY CLEANING - PARTNERSHIP CO 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  Modern.laundry.mail@GMAIL.COM 

AL QUTR AL ARABI CONSTRUCTION PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33313217  or  KALJAHMI@GMIAL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36666104  or  budaudbattie@gmail.com 

MOHAMMAD ASHIK FOR Processing and preserving of fish PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33098286  or  MDASHIK7060@GMAIL.COM 

Dyna Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39098889  or  dyna.bh@gmail.com 

Riffa west for satellite and phones 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  mahmoodesa74@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  PLATEN PRESSMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

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

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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39252020  or  sharef.works@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

Al Moayyed & PARUCO Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

SARGODHA STAR CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35576972  or  SHAHIDRASOOL1250@GMAIL.COM 

GHULAM ABBAS ABDALI BADER 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300455  or  BMCPOOLS07@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

D M B INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  MUQARABSAB@GMAIL.COM 

ALSAKEN GALLERY OF CALLIGRAPHY AND PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39269494  or  ALSAKIN.ADV@GMAIL.COM 

ABU RAKAN FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33533001  or  WAJDIY0@GMAIL.COM 

INDUS EQUIPMENT RENTAL & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36441142  or  LATIFA_ALROWAIE@HOTMAIL.COM 

Auto vee car services 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 39757557  or  SOBINJOHN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17342111  or  MN.MNAS@HOTMAIL.COM 

Pride aldiar Hydraulic w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17375958  or  diyarhyd@gmail.com 

Skylink Advertising 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660507  or  SUJITH686633@YAHOO.CO.IN 

YAMAL ALSHAM SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39858332  or  KARU110@GMAIL.COM 

Dima PUBLICITY AND ADVERTISING CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33846661  or  delmonpalacecontracting@gmail.com 

HARMONY BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39320201  or  SB20201@GMAIL.COM 

Abu nimat allah cold store 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33620915  or  ALWAHAD22C@GMAIL.COM 

BLACK HOLE LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39383589  or  HSHAFAIT@GMAIL.COM 

COLOURS LAUNDRY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.com 

BLACK HOLE LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39383589  or  HSHAFAIT@GMAIL.COM 

Albrid foodstuff maarkets 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36670001  or  NOOR_20084@HOTMAIL.COM 

ELIAS ALUMINIUM CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17761010  or  elias.alu@almezeal.com 

TIP TOP LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 34107800  or  NEWDIAMOND37@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Trans global contracting co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Transport Al-Fadhel  to the owner Ali Fadhel Fadhel Mohammed K 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33039333  or  ALIFADHEL80@GMAIL.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 
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القدس المحتلة ـ وكاالت

أصيــب عشــرات المصلين الفلســطينيين، أمــس الجمعة، بحــاالت اختناق إثر 
اســتهدافهم بقنابــل الغــاز المســيلة للدموع من قبــل القوات اإلســرائيلية في 

باحات المسجد األقصى بمدينة القدس الشرقية.

وأصـــدر الهـــال األحمـــر الفلســـطيني، 
بيانـــا قـــال فيـــه إن “27 مـــن المصلين 
أصيبوا باالختناق جراء إطاق قنابل 
الغـــاز المســـيل للدموع على ســـاحات 
المســـجد األقصى، تم عاج اإلصابات 
ميدانيـــًا منهـــم 9 أطفال”، مشـــيرا إلى 
أن “حصيلـــة اإلصابـــات منـــذ الصبـــاح 
حتـــى اآلن 57 إصابـــة، وتـــم نقـــل 14 

مصابا للمستشفى”.
إلـــى  اإلســـرائيلية  القـــوات  وعمـــدت 

إلقـــاء قنابـــل الغـــاز المســـيلة للدمـــوع 
علـــى المصلين في ســـاحات المســـجد 

األقصى من خال طائرات مسيرة.
جمـــوع  توافـــدت  بعدمـــا  ذلـــك  جـــاء 
غفيـــرة مـــن مختلـــف أنحـــاء الضفـــة 
الغربيـــة والقـــدس ومن داخـــل الخط 
إلـــى األقصـــى ألداء صـــاة  األخضـــر 
الجمعـــة الثالثـــة مـــن شـــهر رمضـــان، 
مشـــددة  أمنيـــة  إجـــراءات  وســـط 
فرضتها األجهزة األمنية اإلسرائيلية.

عشرات الجرحى جراء قمع المصلين في “األقصى”

أفــادت وكالــة “شــينخوا” الصينيــة أن إدمــان واشــنطن علــى اســتخدام 
الدوالر ســاحا، يثير رد فعل عكســي، إذ إن ثقة العالم في الدوالر ونظام 

المعامات المالية العالمي المدعوم به آخذان بالتراجع.

الوكالـــة  نشـــرته  تقريـــر  فـــي  وجـــاء 
“هنـــاك طريقـــة واحـــدة فقط لتفســـير 
جنون ساســـة واشـــنطن: لقد أصبحوا 
متغطرســـين جدا لدرجـــة تمنعهم من 

اتخاذ قرارات عقانية”.
ونوه التقرير إلى أن واشـــنطن تشارك 
فـــي الحـــرب األوكرانيـــة “حتـــى مـــن 
دون إطـــاق طلقة واحدة أو نشـــر أي 
جنـــود في أوكرانيا، ال تـــزال الواليات 
المتحـــدة تعتبر أحـــد أطـــراف القتال 
الروســـي  العســـكري  الصـــراع  فـــي 
تفـــوق  اســـتخدام  عبـــر  األوكرانـــي. 

كســـاح،  العالمـــي  المالـــي  واشـــنطن 
يســـاهم إرهابهـــا المالـــي فـــي تصعيد 
المواجهـــة المشـــحونة للغايـــة بالفعل 
ويرســـل موجـــات صدمية فـــي جميع 

أنحاء العالم”.
إلـــى أن األميركييـــن  التقريـــر  ولفـــت 
قاموا “فـــي اللحظة التي أطلقت فيها 
موســـكو العملية العســـكرية، سارعت 
مـــن  الكثيـــر  فـــرض  إلـــى  واشـــنطن 
العقوبـــات ضد موســـكو، حيث عملت 
على إزالـــة البنوك الروســـية من نظام 
التراســـل المالـــي الدولـــي “ســـويفت” 

وتجميد أي أصول روسية “على صلة 
بالنظـــام المالـــي األميركـــي” والتهديد 
بــــ “ســـحق االقتصـــاد الروســـي”.. لقـــد 
شـــعرت روســـيا وبقيـــة العالـــم بالفعل 
بالتداعيـــات. وفي أعقـــاب العقوبات، 
خفضـــت وكاالت التصنيـــف تصنيـــف 

روسيا إلى مرتبة “غير مرغوب فيها”. 
وتوقع معهد التمويل الدولي انكماشا 
النمـــو االقتصـــادي  فـــي  مـــن رقميـــن 

الروسي”.
وعلى الصعيد العالمي نوه التقرير إلى 
أن العقوبـــات “غـــذت ارتفاعات حادة 

فـــي أســـعار النفـــط والغـــاز الطبيعـــي. 
وســـاهمت الزيادة الكبيرة في أســـعار 
الســـلع األساســـية الرئيسة في تسارع 
مـــن  العديـــد  فـــي  المرتفـــع  التضخـــم 
البلـــدان وإضعـــاف التعافـــي العالمـــي 

المتعثر بالفعل من الوباء”.
وأكد التقرير أنه “من الواضح تماما أن 
الواليات المتحدة، من خال استغال 
الهيمنـــة العالميـــة للـــدوالر األميركـــي، 
إلـــى  الدولـــي  المالـــي  النظـــام  تحـــول 
نظـــام عقوبـــات دولـــي.. فـــي منتصف 
الســـتينات من القرن الماضـــي، عندما 
تـــم اســـتبدال أســـعار الصـــرف الثابتة 
على أســـاس معيار الذهب بعد الحرب 
العالمية الثانية تدريجيا بنظام عالمي 
يعتمد على الدوالر كوســـيلة أساســـية 
العابـــرة  واالحتياطـــات  للمدفوعـــات 

للحـــدود، صاغ وزير المالية الفرنســـي 
ديســـتان  جيســـكار  فاليـــري  حينـــذاك 
عبـــارة “االمتيـــاز الباهـــظ” للتذمـــر من 
استفادة الواليات المتحدة من هيمنة 

الدوالر بما يخدم مصلحتها الذاتية”.
على مدى أكثـــر من 50 عاما الماضية، 
حولت الواليات المتحدة هذا “االمتياز 
للدمـــار  باهـــظ  إلـــى “ســـاح  الباهـــظ” 
المالي الشـــامل” للنزاع الجيوسياسي، 

وضغطت على الزناد عدة مرات.
في بداية القرن، نفذت واشنطن نفس 
قواعد اللعبة فـــي تعاملها مع القضية 
طـــردت  حيـــث  اإليرانيـــة،  النوويـــة 
البنـــوك اإليرانية من نظام “ســـويفت” 
وحظـــرت واردات الطاقـــة اإليرانيـــة. 
وحتى اآلن، مازال االقتصاد اإليراني 

يكافح في ظل عقوبات واشنطن.

الرئيس التونسي يستبدل 
أعضاء هيئة االنتخابات

ــدر الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــّيــد، أمــس  أصــ
الجمعة، مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة 
العليا المستقلة لانتخابات بـ 7 أعضاء جدد، في 

أبرز قرار بعد أن حل البرلمان الشهر الماضي.
في  المستقلة  الهيئات  آخــر  من  واحــدة  والهيئة 
تونس، ومن شبه المؤكد أن يثير تغيير أعضائها 
بـــمـــرســـوم رئـــاســـي جــــدال حــــول مــصــداقــيــة أي 
انتخابات الحقة. وستتكون الهيئة الجديدة وفقا 
هيئات  من   3 بينهم  من  أعضاء   7 من  للمرسوم 
االنتخابات السابقة يختارهم الرئيس بنفسه، و3 
قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي واإلداري 
والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه 

المركز الوطني لإلعامية.

طالبت المفوضة الســـامية لحقوق 
اإلنســـان باألمم المتحدة، ميشـــيل 
باشليه، أطراف النزاع في أوكرانيا 
باحترام القانون اإلنســـاني الدولي 
الســـيما القواعـــد التي تحكم ســـير 
األعمـــال العدائيـــة، وأشـــارت إلـــى 
تزايـــد األدلـــة علـــى وجـــود جرائم 

حرب.
فـــي  األمميـــة،  المفوضـــة  وقالـــت 
بيان أمـــس الجمعة في جنيف، إن 
الهجـــوم الروســـي أغـــرق أوكرانيـــا 
في أزمة حقوقية وإنسانية دمرت 
حيـــاة المدنييـــن في جميـــع أنحاء 
أوكرانيـــا وخارجهـــا، وإنـــه خال 8 
أســـابيع من النزاع لـــم يتم تجاهل 
القانون اإلنســـاني الدولي فحسب 

ولكن تم إلقاؤه جانبا.
المســـلحة  القـــوات  أن  وأضافـــت 
الروســـية قصفت بشـــكل عشوائي 
مـــا  بالســـكان،  مأهولـــة  مناطـــق 
أســـفر عن مقتـــل مدنييـــن وتدمير 
المستشـــفيات والمـــدارس وغيرها 

من البنى التحتية المدنية.
وحذرت المســـؤولة األممية من أن 
هـــذه أعمال قـــد ترقى إلـــى جرائم 
الحـــرب، وأكدت أن ما شـــوهد في 
لســـيطرة  الخاضعة  كراماتورســـك 
الحكومـــة األوكرانية فـــي 8 أبريل 
ذخائـــر  أصابـــت  عندمـــا  الجـــاري 
فرعيـــة عنقوديـــة محطـــة الســـكة 
الحديـــد مـــا أســـفر عـــن مقتـــل 60 
مدنيـــا وإصابـــة 111 آخريـــن هـــو 
رمـــز لعـــدم التقيـــد بمبـــدأ التمييـــز 
وحظر الهجمات العشـــوائية ومبدأ 
فـــي  عليـــه  المنصـــوص  الحيطـــة 

القانون الدولي اإلنساني.
األمـــم  بعثـــة  أن  البيـــان  وأكـــد 
المتحـــدة لمراقبة حقوق اإلنســـان 
فـــي أوكرانيـــا وثقـــت ما يبـــدو أنه 
اســـتخدام ألســـلحة عشـــوائية مـــا 
تســـبب فـــي وقـــوع إصابـــات بيـــن 

المدنيين وإلحـــاق أضرار باألعيان 
المدنية من قبل القوات المســـلحة 
األوكرانيـــة في شـــرق الباد، وأفاد 
أن األمـــم المتحـــدة وثقـــت حتـــى 
منتصف ليل أمس ما يقارب 5264 
ضحية مدنية للنـــزاع بينهم 2345 

قتيا و2919 جريحا.
مـــا  أن  األممـــي  البيـــان  وأوضـــح 
يصل إلـــى 92.3 % مـــن هؤالء تم 
تســـجيلهم في األراضي الخاضعة 
لسيطرة الحكومة األوكرانية بينما 
7.7 % تم تســـجيلهم في منطقتي 
التـــي  ولوهانســـك(  )دونيتســـك 
تســـيطر عليهـــا القـــوات المســـلحة 
المســـلحة  والجماعـــات  الروســـية 

التابعة لها.
أن  األمميـــة  المفوضـــة  وأكـــدت 
الجهـــات األمميـــة تعلـــم أن األرقام 
بكثيـــر  أعلـــى  ســـتكون  الفعليـــة 
مـــع ظهـــور الفظائـــع فـــي مناطـــق 
القتـــال العنيـــف مثـــل ماريوبـــول، 
وأشـــارت إلى أن عمليـــات اإلعدام 
بإجـــراءات موجـــزة يظهـــر حجمها 

في المناطـــق التي احتلتها القوات 
الروســـية سابقا كما تم توثيقه في 
بوتشـــا التي أعدم فيهـــا 50 مدنيا، 
العمـــد  القتـــل  أن  علـــى  وشـــددت 
فـــي  بمـــا  المحمييـــن  لألشـــخاص 
ذلـــك اإلعـــدام بإجـــراءات موجـــزة 
هـــو انتهاك جســـيم للقانون الدولي 
لحقـــوق اإلنســـان وانتهـــاك خطيـــر 
للقانون اإلنســـاني الدولـــي وترقى 

إلى جرائم حرب.
األمـــم  بعثـــة  أن  البيـــان  وذكـــر 
المتحـــدة لمراقبة حقوق اإلنســـان 
فـــي أوكرانيـــا تلقت أكثـــر من 300 
ادعـــاء بقتـــل مدنييـــن فـــي مـــدن 
فـــي مناطـــق كييف وتشـــيرنيهيف 
وخاركيـــف وســـومي وكلهـــا كانت 
تحـــت ســـيطرة القـــوات المســـلحة 
الروســـية في أواخر فبراير وأوائل 

مارس.
ولفـــت البيـــان إلى تقديـــرات أن ما 
ال يقـــل عـــن 3 آالف مدنـــي قد لقوا 
حتفهـــم بســـبب عـــدم تمكنهـــم من 
الطبيـــة  الرعايـــة  علـــى  الحصـــول 

علـــى صحتهـــم  الضغـــط  وبســـبب 
وســـط األعمـــال العدائيـــة، وهو ما 
المســـلحة  القـــوات  إجبـــار  يشـــمل 
فـــي  البقـــاء  علـــى  لهـــم  الروســـية 
لهـــم  الســـماح  عـــدم  أو  القواعـــد 

بمغادرة منازلهم أليام أو أسابيع.
ونوهت باشـــليه إلى ظهور متزايد 
الجنســـي  العنـــف  عـــن  الدعـــاءات 
والفتيـــان  والرجـــال  النســـاء  ضـــد 
والفتيـــات من قبـــل أفـــراد القوات 
المســـلحة الروســـية فـــي أوكرانيا، 
وطالبت باشليه أطراف النزاع بأن 
تصدر تعليمات واضحـــة لمقاتليها 
للقانـــون  الصـــارم  باالحتـــرام 
اإلنســـاني الدولي والقانون الدولي 
لحقـــوق اإلنســـان والتحقيـــق فـــي 
كافة ادعاءات االنتهاكات، مشددة 
علـــى أهمية أن يوضح من يتولون 
قيادة القوات المســـلحة لمقاتليهم 
أن أي شـــخص يتبيـــن تورطـــه في 
االنتهـــاكات ســـيحاكم  هـــذه  مثـــل 

ويحاسب.

روسيا لن توقف الحرب قبل أن تحقق عددا من األهداف في شرق أوكرانيا

كابول ـ وكاالت

أعلـــن متحـــدث باســـم حكومـــة طالبـــان ارتفاع حصيلـــة قتلى 
انفجـــار بمســـجد فـــي قنـــدوز بأفغانســـتان إلـــى 33 قتيا و43 

مصابا.
وفـــي وقت ســـابق، قال مســـؤول فـــي والية قنـــدوز األفغانية، 
أمـــس الجمعـــة، إن انفجارا وقع في مســـجد فـــي مدينة قندوز 

بشمال الباد، ما أسفر عن مقتل وإصابة 20 على األقل. 
وقال المسؤول لرويترز إن االنفجار وقع في مسجد للسنة.

وأوقفت حركة طالبان شخصا يشتبه في أنه عضو في تنظيم 
داعـــش متهمـــا بأنه نفذ تفجيًرا اســـتهدف مســـجًدا شـــيعًيا في 
مدينة مزار الشـــريف قتل فيه 12 شـــخًصا على األقل، وأصيب 

58 شخًصا بجروح.
وتبنى تنظيم داعش التفجير في مســـجد “سه دكان” في مزار 

الشريف في شمال الباد، يوم الخميس.
وقـــال المتحـــدث باســـم شـــرطة واليـــة بلـــخ األفغانيـــة، آصف 
وزيري، إن الموقوف عبد الحميد ســـنغريار كان عضًوا أساســـًيا 
فـــي تنظيـــم داعـــش. وتابـــع “كان العقـــل المدبـــر للهجـــوم على 

المسجد”.
وأعلنت وزارة الداخلية األفغانية أيًضا توقيف ســـنغريار الذي 
يحمل الجنســـية األفغانية. وقال وزيري “لعب دوًرا أساسا في 

تنفيـــذ عدة هجمات في الماضي وتمكـــن عدة مرات من الفرار 
لكن هذه المرة أوقفناه في عملية خاصة”.

وتبنـــى تنظيـــم داعـــش أيًضـــا تنفيـــذ هجـــوم آخـــر فـــي مدينة 
قندوز الخميس، حيث فجر عبوة ناســـفة ما أســـفر عن مقتل 4 

أشخاص وإصابة 18 شخًصا بجروح.
وعززت ســـلطات طالبـــان في غضون ذلك اإلجـــراءات األمنية 
فـــي المســـاجد الرئيســـة فـــي كابل حيـــث أدى المصلـــون صاة 

الجمعة في شهر رمضان.

تنظيم داعش يتبنى تفجير الخميس في مزار الشريف

مقتل 33 وجرح 43 بتفجير مسجد في أفغانستان
واشنطن ـ وكاالت

أعلنـــت الواليـــات المتحـــدة، أنـــه إذا أرادت إيـــران تخفيـــف 
العقوبـــات بما يتجاوز المنصوص عليهـــا في االتفاق النووي 
اإليرانـــي لعام 2015، في إشـــارة واضحة الســـتبعاد الحرس 
الثـــوري مـــن القائمـــة األميركيـــة لإلرهـــاب، فعليهـــا التصدي 

لمخاوف أميركية تتجاوز التي تناولها االتفاق.
وقـــال متحـــدث باســـم الخارجيـــة األميركيـــة “لـــن نتفاوض 
عانيـــة، لكـــن إذا أرادت إيران رفع العقوبـــات على نحو أكبر 
مـــن الـــوارد فـــي خطـــة العمـــل الشـــاملة المشـــتركة )االتفاق 
النـــووي(، فعليها التصدي لمخاوفنـــا األبعد من )التي تناولها( 

االتفاق”.
وأضـــاف المتحـــدث “علـــى العكـــس من ذلـــك، إذا لـــم يرغبوا 
في اســـتغال هذه المحادثات لحل القضايا الثنائية األخرى 
خارج خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة، فنحـــن على ثقة من 
أنـــه يمكننا التوصل ســـريعا إلى تفاهم بشـــأن الخطة والبدء 

في إعادة تنفيذ االتفاق... ينبغي إليران أن تتخذ قرارا”.
وكان المتحدث األميركي يرد على مسؤول إيراني كبير قال 
فـــي وقت ســـابق إن إيران لـــن تتخلى عن خططهـــا لانتقام 
مـــن اغتيـــال الواليـــات المتحـــدة لقائـــد فيلق القدس قاســـم 
ســـليماني العـــام 2020، على الرغم من “العـــروض المنتظمة” 

مـــن واشـــنطن لرفـــع العقوبـــات وتقديـــم تنـــازالت أخرى في 
المقابل.

وشـــبه  الخارجيـــة  التجســـس  ذراع  هـــو  القـــدس  وفيلـــق 
العســـكرية للحـــرس الثـــوري اإليرانـــي الـــذي يســـيطر علـــى 
الميليشـــيات المتحالفـــة معـــه في الخـــارج. وأدرجـــت إدارة 
الرئيـــس األميركـــي الســـابق دونالد ترامب، الحـــرس الثوري 
اإليرانـــي على قائمـــة وزارة الخارجية للمنظمـــات اإلرهابية 
األجنبيـــة العـــام 2019، وهي المرة األولـــى التي تصنف فيها 
واشنطن رسميا جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية.

أكدت أن االتفاق النووي مع طهران ال يضمن رفع العقوبات

الواليات المتحدة: لن نتفاوض عالنية مع إيران

أميركا ال تعتزم شطب الحرس الثوري من اإلرهاب

تونس - وكاالت
طالبت أطراف النزاع باحترام القانون اإلنساني الدولي

األمم المتحدة: “جرائم حرب” ترتكب في أوكرانيا
جنيف ـ وكاالت

إدمان واشنطن على استخدام الدوالر سالحا يثير رد فعل عكسي
وكالة “شينخوا” الصينية

تقرير

طالبان تواجه تحديات أمنية كانت هي ذاتها جزءا منها

الدوالر...سالح فعال ولكن هل تستمر هيمنته؟
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
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للتواصل: 17111483

الطالق المتسرع المكروه
تؤلـــم المجتمع البحريني كثيرا تلك األخبـــار المتعلقة بانفصال زوجين في 
وقـــت مبكـــر نتيجة الموافقة المتســـرعة واالختيار غيـــر المتكافئ، ويرتفع 
األلم أكثر عندما يكون لديهما أطفال صغار في الســـن، ولم يقف األمر عند 
هذا الحد، بل هناك المشـــاكل والعداوات التي تحصل بين األسرتين وتمتد 
لسنوات طويلة يدفع ثمنها في المقام األول األطفال أنفسهم، والعقد التي 
يصابون بها وضياع مســـتقبلهم، بينما ديننا اإلســـالمي العظيم كره الطالق 

وجعله أبغض الحالل عند هللا تعالى.
حاليـــا ال توجـــد أمامنـــا إحصائيـــة جديدة توضـــح لنا معـــدالت الطالق في 
البحريـــن، لكن بحســـب مـــا هو متوافر مـــن معلومات يتضح لنـــا أن حاالت 
الطالق تســـير في مســـتويات مرتفعة وفي ازدياد ملحوظ يثير المخاوف 
والهواجـــس وينذر بكارثة اجتماعية خطيرة ينبغي التحرك الســـريع لحلها 
من قبل أصحاب االختصاص في األجهزة الرســـمية، وكذلك من مؤسسات 
المجتمـــع المدنـــي كل حســـب مســـؤوليته وموقعـــه ودوره إلنقـــاذ ما يمكن 
إنقـــاذه، والتصدي النتشـــار هـــذه الظاهرة المدمـــرة، والعمل الجـــاد تجاهها 
وذلـــك مـــن خـــالل وضـــع آليات ناجعـــة ومدروســـة بدقـــة حمايـــة للمجتمع 

البحريني من تفاقمها وتكاثرها وتعقيداتها مستقبال.
فـــي الســـياق ذاته وكمـــا أن هناك إلزامية إلجـــراء الفحص الصحـــي المبكر 
قبـــل إتمام عقـــد الزواج، وهو إجـــراء ناجح بكل المقاييـــس، مطلوب أيضا 
تنظيم دورات تخصصية توعوية وتدريبية مكثفة تشرف عليها وزارة من 
وزارات الدولة المختصة بإلزام كل من ينوي اإلقدام على الزواج االلتحاق 
بها واجتيازها بنجاح، ثم الموافقة على دخول الحياة الزوجية، وكذلك البد 
من عمل دراسات وبحوث ميدانية نصل من خاللها لحلول تحد من وجود 
هذه الظاهرة التي يعاني منها المجتمع بشـــكل أو بآخر. ونشـــدد على ذلك 
كـــي يتحمل الزوج والزوجة مســـؤولياتهما المختلفة والصعوبات الجديدة 
التي قد تواجه الطرفان ومحاولة حلها دون الرجوع إلى األهل أو األقارب، 
وهي أصال ال تعد من المشاكل “القلجه والعويصة” التي تستدعي الوصول 
إلـــى مرحلـــة اتخاذ قرار االنفصـــال، ونعني بذلك الفئة الشـــبابية “في ســـن 
العشـــرين ســـنة زايد قاصر اللي بعضهم يتزوجون اليوم ويتطالقون باجر، 
ألن أنياطهـــم قصيـــر، والحـــره تبقى في قلـــوب أمهاتهم وأبهاتهـــم، واألهم 

ضياع لعيال” نتيجة الطالق المتسرع المكروه. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

يتوجـــه غـــدًا الناخبـــون الفرنســـيون إلـــى صناديق اقتـــراع الجولـــة الثانية من 
االنتخابـــات الرئاســـية، لالختيـــار بيـــن الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون الـــذي من 
المفتـــرض أنه “وســـطي ليبرالـــي معتدل” عن حـــزب “الجمهورية إلـــى اإلمام”، 
وبيـــن ممثلـــة اليميـــن المتطـــرف عن “التجمـــع الوطنـــي” مارين لوبـــان، ومثلما 
أجمـــع اليســـار بمختلف روافـــده في االنتخابـــات الرئاســـية األميركية األخيرة 
علـــى انتخاب الرئيس ســـيئ الصيت جو بايدن؛ لتفادي فوز منافســـه الرئيس 
الســـابق الملياردير اليميني دونالد ترامب، ســـيجمع تيار اليسار بشتى روافده 
غـــدًا علـــى انتخاب ماكرون للحيلولة دون فوز لوبـــان، ويأتي هذا االختيار من 
منطلق اختيار “أهون الشـــرين”، وفي تاريـــخ انتخابات الديمقراطيات الغربية 
لطالمـــا لجـــأ الناخبون إلى خيار “أهون الشـــرين”، وحتى بالبلـــدان األقل عراقة 
فـــي الديمقراطيـــة يلوذ الناخبون إلـــى مثل هذا الخيار القســـري، أو يقاطعون 
االنتخابات إذا ما تالشـــت آمالهم كليًا في المرشـــحين، ســـواء في االنتخابات 

الرئاسية أو التشريعية، أو النتفاء ثقتهم في العملية االنتخابية برمتها.
وحينما ُيحشـــر الناخبون لالختيار بين “الســـيئ” و”األسوأ” فاعلم أن ثمة خلال 
ما يعتور المنظومة التشريعية االنتخابية، إذ تكون إرادة الناخبين هنا مقيدة 

ال مطلقـــة الحريـــة، وإال ما الفرق حقًا بين عنصريـــة ماكرون وعنصرية لوبان؟ 
يكفي أن تلجأ إلى مصادر محايدة تستعرض لك ربع ممارساته التمييزية طوال 
واليته - الموشكة على االنتهاء - بحق الفرنسيين العرب والمسلمين واألفارقة 
لتنعته بالعنصرية، ناهيك عن مواقفه تجاه الدول األفريقية التي اســـتعمرتها 
بالده والجزائر والعرب عامًة، دع عنك سياســـاته المحابية للمليارديرية وكبار 
رجال األعمال على حساب الفقراء والطبقة الوسطى وما أدت إليه من تضخم 

وتردي الخدمات العامة األساسية وزيادة معدالت البطالة.
أمـــا المفارقة األكثر مدعاة للغرابة حينما تســـمح اآلليات الديمقراطية الغربية 
نفســـها للوجوه الدميمة مثل لوبان بالترشـــح حتى لو لم تخِف عنصريتها في 
برامجهـــا وحمالتهـــا االنتخابيـــة، دون أية قيود على ترشـــحها! أضف إلى ذلك 
أن إعـــالم الطبقـــة الحاكمة قـــد تمكن مقدمًا - اســـتنادا إلى خبراتـــه المديدة - 
من غســـل عقول الناخبيـــن أو “الرأي العام” وتشـــتيت اهتماماتهم عن القضايا 
المصيرية الداخلية والخارجية التي تؤثر على مصالحهم المباشـــرة، وبالتالي 
ســـيظل الشـــعب الفرنســـي ضحيـــة العملية االنتخابيـــة ما لم يفق مـــن غيبوبة 

تغييب وعيه المديدة.

رضي السّماك

الناخبون الفرنسيون بين “النطيحة” و“المتردية”

اســـتلم اإلمام علي بن أبي طالب “عليه الســـالم” الخالفة بعد مبايعة المسلمين 
له في ظروف اجتماعية وسياسية خطيرة ومضطربة شهدتها المدينة المنورة 
بعد اغتيال الخليفة عثمان بن عفان “رضي هللا عنه”، وقد قدم اإلمام الخدمات 
الِعلميـــة واالجتماعية العامة والمشـــورة والنصيحة في مختلف شـــؤون الدين 
والُحكـــم، وقـــد أنفـــق على الفقـــراء وحـــرر العبيد، واشـــتغل في الزراعـــة وبناء 
المساجد، فبعد توليه الخالفة أمر بتوزيع المال بين كل المسلمين دون استثناء، 
وامتاز عهده بالشـــدة والحزم في تنفيذ الشـــريعة اإلســـالمية، وكان يأمر الوالة 

بعد تعيينهم بـ “ُحسن الُخلق مع الناس، والتعامل بإنسانية مع الجميع”.
فـــي عهـــده نـــال الجميع حقهم من رعاية الدولة، وهي ســـيرة لـــم تعجب أولئك 
الذين قلت عطاياهم بعد مساواتهم بالفقراء، كما نال غير المسلمين حظهم من 
الرعايـــة والعنايـــة، وخصص لهم اإلمام نصيبا من بيت مال المســـلمين، فالدين 
في نظره لله والمال مال هللا، وجميع الناس لهم حقوٌق فيه، إال أن هذا العهد لم 
يطل، فكانت الحروب والمعارك ُتشن ضده من أجل اإلطاحة به واستبعاده، ما 
جعله يترك مدينة رسول هللا ويتجه لكوفة العراق، فكان في عهده من نقصت 
خزائنهم وأرادوا تســـوية حســـاباتهم معه، فدارت المعارك بينه وبينهم، وكانت 

نهايته الكريمة في محراب مسجد الكوفة وهو ُيؤدي صالة الفجر.

اب  أشـــاد بشخصية وعلم اإلمام علي وفضائله كبار المؤرخين والفالسفة والكتَّ
والشـــعراء، وتناولـــت ســـيرته الُكتب التاريخيـــة القديمة والحديثـــة، من أمثال 
عبـــاس العقاد، عبدالمســـيح األنطاكي، عبدالرحمن الشـــرقاوي، محمود ســـلبي، 
وغيرهـــم، فقـــد رأى فيـــه المفكـــر جبران خليـــل جبـــران “الكمال اإلنســـاني بكل 
معانيـــه وأبعاده، وأنه مات شـــهيًدا، شـــهيد عظمته اإلنســـانية ورقيه الروحاني 
وعقيدتـــه اإلســـالمية الصافية”، وكتب د. طه حســـين عن “صـــدق إيمانه بالله، 
نصًحا للدين، وقياما بالحق واســـتقامة على الطريق المستقيمة، ال ينحرف وال 
يميـــل، إنما يـــرى الحق فيمضي إليه”، ومن يتصفح كتـــاب “نهج البالغة” يجده 
محافًظا على روح المعاني، بنفس القدرة في تحريك العواطف واألحاســـيس، 

فأحاديثه وخطبه عالمية المدى وإنسانية التوجه والهدف.
المستشـــرق “كارليل” وصف اإلمام بأنه “أول من آمن بدعوة النبي محمد، وأنه 
أول مســـلم لـــم ُتنجســـه الجاهلية”، وأشـــار المفكـــر األميركي “إمرســـون” ـ األب 
الروحي لعملية استقالل أميركا عن بريطانيا ـ إلى أنه كان “شديد التأثر بمبادئ 
اإلمام علي اإلنســـانية ومنظومته الفكرية الشـــاملة، وقد حاول أن ينقل شـــيئًا 
مـــن أفـــكار ومبادئ اإلمـــام علي إلى عقول وقلوب الشـــعب األميركي من خالل 

مقاالته وقصائده ومؤلفاته الفكرية األخرى”.

عبدعلي الغسرة

شهيد المحراب

المزيد من العنصرية في الغرب
قبـــل أيـــام قليلـــة تـــم إبـــرام اتفاقية بيـــن الحكومـــة البريطانية برئاســـة 
بوريـــس جونســـون وبيـــن حكومة رواندا في شـــرق أفريقيـــا، وبموجب 
هـــذه االتفاقيـــة تقوم بريطانيـــا بترحيـــل المهاجرين الذين يأتـــون إليها 
عـــن طريق البحـــر إلى رواندا التي ستســـتقبلهم ليعيشـــوا على أراضيها 
مقابـــل مبلغ ١٢٠ مليون دوالر، مع تحمل بريطانيا تكلفة نقلهم في هذه 
الرحلة التي ستتم في اتجاه واحد، وكذلك تكلفة معيشتهم خالل فترة 

قصيرة من وصولهم رواندا. 
هذا االتفاق يحمل في طياته الكثير من العنصرية في دولة تعتبر نفسها 
قلعة من قالع حقوق اإلنسان في العالم، ويبين أن العقلية االستعمارية 

ال تزال موجودة.
فكمـــا تقـــوم الدول الكبرى بدفـــن نفاياتها الضارة فـــي أفريقيا، فال بأس 
لديهـــا من أن تقـــوم بالتخلص من المهاجرين بدفنهـــم في دولة أفريقية 
بحاجة إلى المال، صحيح أن الهجرة غير الشـــرعية مشـــكلة تحتاج إلى 

حل، لكن ليس بهذا الشكل.
رئيـــس الـــوزراء البريطاني الذي يعاني من انهيار شـــعبيته جراء خروج 
بريطانيـــا مـــن االتحاد األوروبي، وجراء مشـــكالت أخرى، أراد أن يدعم 
نفســـه فـــي االنتخابات القادمـــة بالعنصرييـــن الكارهيـــن لألجانب، فقام 
بعمل هذه االتفاقية التي تنســـف شعارات حقوق اإلنسان المرفوعة في 

بريطانيا العظمى وفي غيرها.
مـــاذا ســـتفعل حكومة جونســـون تجـــاه المئـــات أو اآلالف مـــن األفارقة 
الذين وصلوا للتو للشـــواطئ البريطانية، ممن يقولون إنهم ســـيقومون 
بقتل أنفســـهم قبل أن يتم شحنهم عنوة على الطائرات التي ستأخذهم 

في رحلة بال عودة؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

تأجج ثوري في المجتمع ومخاوف من السقوط )1(
فـــي خطـــاب لخامنئي ألقاه أمام مســـؤولين في حكومتـــه في 12 أبريل 
2022 دعاهم والشعب إلى التحلي بالصبر وعدم التعب واليأس و”عدم 
تخييـــب آمال الناس وإرســـاء الشـــعور بالمأزق لدى المجتمـــع”، وهي ما 
أســـماها النظـــام باضطهاد الشـــعب، والدولة والثورة.. )تليفزيون شـــبكة 
خبـــر 12 أبريـــل 2022(. يعترف خامنئي ضمنيا بحقيقة أن الشـــعب نفد 
صبـــره علـــى النهـــب والقمع وجميـــع أنـــواع االضطهاد الذي يمارســـه هو 
وحكومتـــه، وأن خامنئـــي يشـــعر جيـــدا بخطـــر االنتفاضـــة، فقد وصلت 
األوضـــاع إلـــى حد أنه يمكن ســـماع المخاوف بشـــأن أزمـــات النظام في 
كل مـــكان وفي كل محفل، وقد قـــارن البعض الظروف الحالية بظروف 

السنوات واألشهر األخيرة لنظام الشاه.
وأشـــارت صحيفة مســـتقل الحكومية بتاريخ 16 أبريل 2022 إلى ثورة 
فبرايـــر 1979 ضـــد نظام الشـــاه المنبوذ، واســـتندت إلى قول الشـــاه إنه 
ســـمع رســـالة ثورة الشـــعب، وشـــبهت الصحيفـــة ضمنيا الوضـــع الحالي 
بالســـنوات والشـــهور األخيرة من حكم الشـــاه وكتبت تقول: “لم يتوقع 
الشـــعب انفراجـــا بترميـــم البناء السياســـي، وهـــدم نظام بهلـــوي القديم 

المتهاوي ليبني بناء سياسيا حديثا على أنقاضه”.
وهناك حديث اآلن عن مؤسسي الوضع الحالي، وعن الحكومة العاجزة 
عن القيام بإجراءات إيجابية، ولم تتقدم ســـوى بأداء وتوجهات سلبية 
بحتـــة.. و”تتحـــدث بنظريات وأدبيات على نحو ال ينســـجم مع مســـامع 
األمـــة”، إنه اعتراف واضح بوجود تأجج ثـــوري في المجتمع بتعبيرات 
ومفـــردات مختلفـــة، وقد وصفـــوا العالقة الحالية بين الشـــعب والنظام 
بالمتأزمة، ونصحوا القادة بالتفكير في األزمة الحالية بالمجتمع بأسرع 

ما يمكن وإال فإن أزمة أكبر في الطريق.
وكتبت صحيفة همدلي الحكومية في 16 أبريل 2022: “تســـتمر األزمة 
بمثابـــة جـــرح مزمن مؤلم في جســـد المجتمـــع اإليراني، مهـــددة الحياة 
لســـنوات عديـــدة”، وفي أدبيات الســـلطة الحاكمة يتم اســـتخدام عبارة 
“الظـــروف الحاليـــة الحرجـــة” بدال من كلمـــة “أزمة”، وقـــد أصبحت هذه 
العبـــارة مصـــدرا للســـخرية والمفارقـــة المريرة فـــي المجتمع.. “الســـؤال 
الرئيســـي هنا.. ما الـــذي حصل عليه مجتمعنا ليبقـــى واقفا على قدميه 
فـــي ظـــل األزمـــة؟”. والجـــواب على هـــذا الســـؤال واضح جـــدا وهو أن 
تحقيق هدف “البقاء واقفا على قدميه في هذه األزمات” يكون بتأجيج 
الثورة بالمجتمع، ولن يتحقق أي إنجاز ســـوى بنهوض جماهير الشـــعب 
من اآلن فصاعدا من خالل استمرار احتجاجاتهم وانتفاضاتهم ليحولوا 
هذه األزمة القائمة إلى نهضة وثورة شاملة إلنهاء سلطة خلق األزمات، 

سلطة والية الفقيه. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند



لجنة الموروث

لرياضـــات  البحرينيـــة  اللجنـــة  ســـلمت 
الموروث الشعبي التابعة للمجلس األعلى 
بالســـيارة  الفائـــزة  والرياضـــة  للشـــباب 
الثانيـــة في برنامج المســـابقات الشـــعبي 

السارية. 
وســـلم طارق جمعة سالم مدير العالقات 
العامة باللجنة مفتاح السيارة إلى الفائزة 

بالسيارة الثانية منى الدرازي.
ويستمر برنامج السارية حتى آخر الشهر 
الفضيـــل، حيث ال يزال بإمـــكان الجمهور 
بالســـيارات  للفـــوز  المشـــاركة  الكريـــم 
النقديـــة  الجوائـــز  وكذلـــك  المتبقيـــة 

والعينية التي يقدمها البرنامج.
دخـــول  فـــي  الراغبيـــن  أمـــام  يـــزال  وال 
الســـحب على مســـابقة الســـيارات فرصة 
المشـــاركة بإرســـال رســـالة نصية قصيرة 
 94444( التاليـــة  األرقـــام  إلـــى   ”SMS“
 ،)STC  88880( زيـــن(،   94499( بتلكـــو(، 
علمـــا بـــأن تكلفـــة الرســـالة الواحـــدة 500 

فلس.
وعلـــى صعيد متصـــل، أكد طـــارق جمعة 

باللجنـــة  العامـــة  العالقـــات  ســـالم مديـــر 
البحرينيـــة لرياضـــات الموروث الشـــعبي 
رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الســـارية 
الشـــعبي أن مهرجـــان األلعـــاب الشـــعبية 
انتهـــى،  الســـارية  لبرنامـــج  المصاحـــب 
مشـــيًدا بالمشاركة الواســـعة في مختلف 

المسابقات.
وأشـــار ســـالم إلـــى أن اللجنـــة البحرينية 
لرياضات الموروث الشعبي حريصة على 
بـــأول  الفائزيـــن بجوائزهـــم أوال  تســـليم 

فـــي ســـوق البراحة بديـــار المحـــرق التي 
تستضيف مهرجان السارية الشعبي.

وقـــال ســـالم إن األيـــام المقبلـــة ستشـــهد 
عرضا للســـيارات الكالســـيكية، باإلضافة 
إلى مســـابقة رسم ألفضل لوحة فنية ألي 

عمل تراثي.
تحفـــة  ألجمـــل  مســـابقة  ســـتقام  كمـــا 
قديمة، وفقا لســـالم الذي قـــال إن اللجنة 
ســـتخصص جوائز قيمة للمشـــاركين في 

هذه المسابقات.

األيام المقبلة ستشهد عرضا للسيارات الكالسيكية

منى الدرازي تفوز بالسيارة الثانية في برنامج السارية

من تسليم الجائزة

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

يلتقـــي الوطـــن مســـاء الســـبت فريق 
البـــالد المتصـــدر وعينه علـــى التأهل 
لنصـــف نهائـــي كبـــار الهملـــة الكروية 
بعـــد خرج من منافســـه اللـــدود فريق 
األبراج بالتعادل، مبقيا على حظوظه 
في التأهل للدور الثاني، وأصبح أحد 
المنافســـين بالمجموعة التأهل للدور 

نصف النهائي.
برصيـــد  المبـــاراة  الوطـــن  ويدخـــل 
نقطـــة واحدة فقط مـــن تعادل واحد 
وخســـارة واحـــد مـــن البـــالد ومحتال 
بالمجموعـــة  الثالـــث  المركـــز  حاليـــا 
ليلتقي فريـــق البالد المتصدر الحالي 
من فوزين وتعادل، فيما ضمن البالد 
التأهـــل للدور نصـــف النهائـــي بدورة 
لفئـــة  الهملـــة  شـــباب  تمكيـــن  مركـــز 
الكبار، بفضل مـــا قدمه العبوه خالل 
مباريـــات الدورة، فيمـــا يملك الوطن 
أمـــل  علـــى  لإلبقـــاء  واحـــدة  فرصـــة 
التأهـــل للـــدور نصـــف النهائـــي وربما 
تصـــدر فرق المجموعة في حال هزم 

البـــالد وفاز في لقائـــه الثاني، وإال قد 
يـــودع البطولة حـــال الخســـارة، وأما 
التعـــادل، فيصعـــب عليـــه المهمة في 

المباراة القادمة. 
وقد صرح قائد فريـــق الوطن محمد 
جميـــل أنـــه فريقـــه جاهـــز للمغامـــرة 
الثانيـــة، وســـنضع فريق األبـــراج في 
مأزق وربما يودع البطولة، وقال إننا 
جاهزون للفوز وسترون فريق الوطن 

بصورته الحقيقة وأمام ناظر الجميع 
وجمهورهـــا.  الـــدورة  متابعـــي  مـــن 
فيما ســـيحاول البالد إثبـــات أحقيته 
بصـــدارة المجموعـــة والتأهل خاصة 
أنـــه هزم فريق الوطـــن بالدور األول، 
فيمـــا يلتقي بالمجموعة األولى هابي 
أحـــد المتأهلين للدور نصـــف النهائي 
مع األيـــام الجريح الـــذي ودع بطولة 

هذا العام مبكرا.

تمكيـــن  بمركـــز  الرياضيـــة  اللجنـــة  أكملـــت 
شـــباب الهملة اســـتعداداتها النطـــالق دورة 
كرة الطائرة الرمضانية في نسختها الثالثة، 
وســـط توقع حضور جمهور كبير لمبارياتها 
لما تتمتع به من اإلثارة والحماس بين الفرق 
المشـــاركة مـــن أعضـــاء المركز ومنتســـبيه، 

وأبناء القرية.
وقـــد قررت اللجنة أن يكون أعضاء الفريق 

مـــن القريـــة ســـواء مـــن أعضـــاء المركـــز أو 
منتســـبيه من أجل صقل مواهبهم واعطاء 
مـــن  واالســـتفادة  ونديـــة  حماســـا  الـــدورة 
قـــدرات هـــؤالء الالعبين، وقد شـــارك أربعة 
فـــرق بالدورة تقرر توزيعهـــا على مباريتين 
ذهـــاب وإياب وتحديد طرفي النهائي الذي 
ســـيحد الحقا، فيما أكد نائب رئيس المركز 
محمـــد خليل أننا نســـعى إليجاد راعي لهذه 

البطولة. 
وقد أكد رئيـــس المركز أن اللجنة خصصت 
ســـيحضر  الـــذي  للجمهـــور  نقديـــة  جوائـــز 
مباريـــات الـــدورة، فيمـــا بيـــن نائـــب رئيس 
المركـــز أن لجنـــة الـــدورة خصصـــت كأًســـا 
ـــا للفريـــق البطل وميداليـــات المركز  تذكاريًّ
األول ومكافـــأة ماليـــة، وميداليـــات للمركـــز 

الثاني وجائزة نقدية ايضا.

دورة  كبار الهملة الكروية

الوطن يالقي البالد وعينه على “نصف النهائي”

انطالق دورة كرة الطائرة بمركز تمكين شباب الهملة

جانب من المنافسات
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اللجنة اإلعالمية

انطلقـــت منافســـات دور الثمانيـــة ضمـــن 
البطولـــة الرمضانيـــة لكرة القـــدم للضباط 
الخامســـة والمقامـــة تحـــت رعايـــة ســـمو 
آل  ســـلمان  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  النقيـــب 
خليفـــة علـــى ملعـــب المدفعيـــة الملكيـــة، 
التي جـــرت يوم أمس األربعـــاء 20 أبريل 
2022م، حيـــث أســـفرت عـــن تأهـــل فريق 
الـــدروع الملكية إلى الـــدور نصف النهائي 
بعـــد فـــوزه المســـتحق على فريـــق وحدة 
هندســـة الميـــدان الملكيـــة بأربعـــة أهداف 
مقابـــل هدف، حيث ســـّجل أهـــداف فريق 
الـــدروع الملكيـــة كل من الالعـــب عبدهللا 
الخليفـــة هدفيـــن، محمـــد الخاطـــر هدف، 
محمد الدوسري هدف، بينما سجل لفريق 
وحـــدة هندســـة الميـــدان الملكيـــة الالعب 

علي عبدالرحيم. 
 وفي المباراة الثانية حجز فريق المدفعية 
الملكية مقعدًا في الدور نصف النهائي بعد 

فـــوزه الكبير علـــى فريق الحـــرس الملكي 
بســـتة أهداف مقابل ثالثة، ســـّجل لفريق 
المدفعيـــة الملكيـــة كال مـــن الالعبين مانع 
فؤاد )هاتريك(، عبدالرحمن زويد هدفين، 
عبدالعزيز العيد هدف، بينما سّجل لفريق 

الحـــرس الملكـــي، راشـــد النعيمـــي، فيصل 
غـــازي، مبـــارك حمـــد برصيـــد هـــدف لـــكل 

منهما.
 واختتمت منافســـات دور الثمانية مســـاء 
اليـــوم الخميس 21 أبريـــل 2022م بتأهل 

فريـــق ســـالح الجو الملكـــي البحريني إلى 
الدور نصـــف النهائي بعد فوزه على فريق 
القـــوة الخاصـــة الملكيـــة بثالثيـــة نظيفة، 
ســـجل أهـــداف المبـــاراة كل مـــن الالعبين 
عمر دعيج هدفين، محمد الموسى هدف.

وفـــي المبـــاراة الثانيـــة فـــاز فريـــق ســـالح 
البحريـــة الملكـــي البحرينـــي علـــى فريـــق 
الكتيبـــة الخاصة بخمســـة أهـــداف مقابل 
ثالثة معلنًا تأهله إلى الدور نصف النهائي، 
البحريـــة  ســـالح  فريـــق  أهـــداف  ســـجل 

الالعبيـــن  مـــن  كل  البحرينـــي  الملكـــي 
ابراهيـــم المناعـــي )هاتريـــك(، عبدالرحمن 
الدوســـري  عبدالرحمـــن  هـــدف،  الجـــودر 
هدف، بينما سجل لفريق الكتيبة الخاصة 
الالعب الشـــيخ عبدهللا خليفـــة آل خليفة 

)هاتريك(.
وســـتبدأ منافســـات الـــدور نصـــف النهائي 
2022م  أبريـــل   23 الســـبت  يـــوم  مســـاء 
الملكيـــة  الـــدروع  فريـــق  بيـــن  بمواجهـــة 
وفريـــق ســـالح الجـــو الملكـــي البحرينـــي، 
وســـيالقي فريق المدفعيـــة الملكية فريق 

سالح البحرية الملكي البحريني.
للبطولـــة  المنظمـــة  اللجنـــة  واعتمـــدت   
استخدام تقنية )الفار( في كافة المباريات، 
وذلك للمرة األولى في تاريخ البطولة مما 
ســـاهم في رفـــع المســـتوى التحكيمي في 
كافة مجريـــات مباريات البطولة ومواكبة 

أحدث القوانين في لعبة كرة القدم.

جانب من المنافسات استخدام تقنية الفار

اعتماد تقنية )الفار( في المباريات للمرة األولى

انطالق منافسات دور الثمانية لبطولة الضباط للكرة

األولمبية تلتقي االتحادات الرياضية
عقـــدت اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة اجتماعا 
األلعـــاب  لـــدورة  اإلداريـــة  للبعثـــة  تنســـيقيا 
دولـــة  ســـتحتضنها  التـــي  الثالثـــة  الخليجيـــة 
مايـــو   31 لغايـــة   13 مـــن  الشـــقيقة  الكويـــت 
2022 واالتحادات الرياضية المشـــاركة مســـاء 
الخميـــس الماضي بقاعة المحاضرات باالتحاد 
البحرينـــي للكـــرة الطائرة وذلـــك بحضور مدير 
البعثـــة حســـن الخاجـــة والمديـــر الفنـــي مـــادن 

الوناس وعضو البعثة اإلدارية حسن جمعة.
االتحـــادات  بممثلـــي  اإلداري  الوفـــد  ورحـــب 
الرياضيـــة وقدم لهـــم خالص الشـــكر والتقدير 
الفتـــرة  خـــالل  وتعاونهـــم  جهودهـــم  علـــى 
الماضيـــة، ثم قدم لهم نبذة عامة عن مشـــاركة 
مملكـــة البحرين في الدورة عبر 16 لعبة، وهي 
) كـــرة اليد، كرة الســـلة، الكرة الطائرة، الجودو، 
الكاراتيـــه، المبـــارزة، الرمايـــة، التنس األرضي، 

الدراجـــات الهوائيـــة،  العـــاب القوى، الســـباحة، 
كـــرة  اإللكترونيـــة،  األلعـــاب  الجليـــد،  هوكـــي 
الطاولـــة، البـــادل، كـــرة القدم داخـــل الصاالت(، 
فيما ستشارك المملكة في ست ألعاب رياضية 

لمنتخبات السيدات.
االفتتـــاح  حفـــل  أن  اإلداري  الوفـــد  وأوضـــح 
الرســـمي ســـيقام 22 مايو بصالـــة أرينا بمجمع 

360، بينمـــا ســـتنطلق المنافســـات قبـــل حفـــل 
االفتتـــاح في 13 مايو، حيث اســـتعرض الوفد 
جدول المنافسات المحدث ومقر إقامة الوفود 
المشاركة، حيث ستقيم الوفود الرسمية بفندق 
فور ســـيزون والبعثـــات اإلداريـــة واإلعالميين 
بفنـــدق هيلتون غـــاردن إن )األفنيوز(، وتتوزع 

باقي الرياضات على 11 فندقا متفرقا.

المالعـــب  عـــن  اإلداري  الوفـــد  تحـــدث  كمـــا 
والصاالت التي ســـتقام عليها منافسات الدورة 
ومواعيـــد الوصـــول والمغـــادرة، حيـــث يتعين 
علـــى جميـــع الوفـــود الوصـــول قبـــل انطـــالق 
المســـابقة بيوميـــن مـــن تاريـــخ بـــدأ المســـابقة 
والمغـــادرة بعـــد يوم مـــن تاريـــخ انتهائها، وتم 
اســـتعراض المســـافة مـــن المالعـــب والصاالت 

الرياضية إلى الفنادق.
كمـــا قـــدم الوفد شـــرحا عـــن التدابيـــر الصحية 
واالشـــتراطات المطلوبة للوقاية من فايروس 
كورونـــا “ كوفيـــد – 19”، وأوضـــح الوفـــد أنـــه 
الرياضيـــة  االتحـــادات  مـــع  التنســـيق  ســـيتم 
لتوزيـــع المالبس وباقي التجهيزات ابتداء من 

األسبوع المقبل.

اللجنة األولمبية

المشاركة باأللعاب الخليجية بالكويت
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محرر الشؤون المحلية

قالـــت عائلـــة الطفـــل علـــي إن ابنها 
خـــرج مـــن المستشـــفى يـــوم أمـــس 
بعـــد أن تماثل للشـــفاء مـــن الوعكة 
الصحية الحـــادة التي ألمت به قبل 
مـــا يقـــارب الشـــهرين وأدخـــل على 
العـــاج  لتلقـــي  المستشـــفى  إثرهـــا 

الازم.
وتقدمت عائلـــة الطفل علي بجزيل 
الشكر ووافر اإلمتنان لكل من وقف 
معهـــا وســـاندها في محنتها ســـواء 
أو  الســـؤال  أو  العـــاج  أو  بالدعـــم 
االتصـــال أو الدعاء، متمنية للجميع 
دوام الصحـــة والعافيـــة والســـامة 

من كل سوء.
وخّصـــت عائلـــة الطفل كبير الشـــكر 
ووافر التقديـــر والعرفان واالمتنان 
حمـــد  الملـــك  مستشـــفى  لقائـــد 
الشـــيخ  طبيـــب  اللـــواء  الجامعـــي 
ســـلمان بـــن عطيـــة هللا آل خليفـــة 
علـــى توجيهاته الكريمـــة ومتابعته 
لحالـــة  والمســـتمرة  الشـــخصية 
الطفل علي، موصلًة الشـــكر الجزيل 
أيضـــًا إلى رئيـــس العاقـــات العامة 
والتســـويق بمستشـــفى الملك حمد 
الجامعـــي النقيـــب أحمـــد التميمـــي 
علـــى جهـــوده المخلصـــة ومتابعتـــه 
الحثيثـــة وتذليلـــه كافـــة المعوقات 
يحظـــى  أن  أجـــل  مـــن  والصعـــاب 
الطفـــل المريـــض على أرقـــى خدمة 

طبية ورعاية صحية الزمة.
كمـــا مـــّدت عائلـــة “علـــي” يـــد الثناء 
الطبـــي  الفريـــق  لـــكل  واالمتنـــان 
المخلص ولجميع الكادر التمريضي 
والذيـــن  الســـامية  مهمتهـــم  فـــي 

بذلـــوا جميعـــًا جهودًا كبيـــرة وأبدوا 
احترافيـــة مهنيـــة عاليـــة وتعاطيـــا 
إنســـانيا راقيا في سبيل إنقاذ حياة 

ابنهم.
علـــي  الطفـــل  عائلـــة  ضمّنـــت  كمـــا 
شكرها الجزيل وعرفانها الوفير إلى 
وزارة الصحـــة لتكفلهـــم بمصاريـــف 
عـــاج ابنهـــم ولمتابعتهـــم الحثيثـــة 
لحالتـــه الصحيـــة وحســـن تعاونهم 
مـــع قيـــادة مستشـــفى الملـــك حمـــد 
الجامعـــي؛ بهدف اســـتكمال العاج 
علـــى أكمل وجه، حيـــث أفضى هذا 
وهـــذه  الواضـــح  اإلداري  التعـــاون 
الجهـــود المتكاملة مـــن قبل الجميع 
االبـــن بصـــورة  إلـــى تحســـن حالـــة 
سريعة حتى مّن هللا عليه بخروجه 

من المستشفى بصحة وعافية.
يذكـــر أن الطفـــل علـــي قـــد تعـــرض 
قبل قرابة الشـــهرين لنزيف عرضي 
لـــه ٣  الـــرأس وأجريـــت  فـــي  حـــاد 
عمليات في مجمع السلمانية الطبي 

ومستشفى الملك حمد الجامعي.
وتواصل عائلة الطفل علي التماسها 
من الجميع في هذا الشـــهر الفضيل 
استمرار الدعاء البنها بأن يتمم هللا 
عليه وعلى جميع المرضى الشـــفاء 

والصحة والعافية.

عائلة “علي” تزف نبأ خروجه من المستشفى

اجتياز برنامج تدريبي مقابل معادلة شهادات الطب الصينية

ال شواغر تدريبية لألطباء العاطلين

ال إعفاء من امتحانات البورد العربي لممارسة المهنة ... الحكومة:

أكـــدت الحكومـــة أنها ســـوف تتخذ كافـــة اإلجراءات 
الازمـــة نحـــو معادلـــة شـــهادات الطلبـــة البحرينييـــن 
الدارســـين فـــي كليـــات الطـــب بالجامعـــات الصينيـــة 
المعتـــرف بها من قبـــل مملكة البحريـــن والذين أتموا 
هذه الدراسة باستخدام منظومة التعليم عن بعد في 

ظل تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا. 
وذكـــرت فـــي ردهـــا علـــى االقتـــراح برغبة باإلســـراع 
فـــي البـــت في معادلـــة شـــهادات خريجـــي الجامعات 

الصينيـــة الذيـــن أكملـــوا دراســـة الطـــب البشـــري عـــن 
طريق التعلم عن بعد لمدة 4 أشـــهر، أنه والتزاما منها 
بالتوجيهـــات الملكيـــة الصادرة من ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة باتخاذ ما يلزم لمعادلة شـــهادات 
خريجـــي الجامعـــات الصينيـــة الذيـــن أكملوا دراســـة 
الطب البشـــري عن طريق التعلم عن بعد وغيرهم من 
الحاالت المماثلة، فقد تم التنسيق في هذا الخصوص 
بيـــن كل من المجلس األعلـــى للصحة، ووزارة التربية 
والتعليم )اللجنة الوطنية لتقويم المؤهات العلمية(، 

ووزارة الصحة.
وبينـــت أن هـــذا التنســـيق أســـفر عـــن إعـــداد برنامج 
تدريبـــي لهـــؤالء الطلبـــة وذلـــك لتغطية الفتـــرة التي 
درســـوها عن طريق التعلم عن بعد، وســـيقوم بتنفيذ 
هـــذا البرنامج أطباء استشـــاريون من المستشـــفيات 
الحكومية، ومن ســـيجتاز هذا البرنامج ستتم معادلة 

شهادته وفقا لإلجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأكدت الحكومة أن ذلك ال يعفيه من ضرورة اجتياز 
امتحانات البورد العربي أو البورد السعودي لممارسة 

مهنة الطب البشري.

االقتـــراح  علـــى  ردهـــا  فـــي  الحكومـــة  أكـــدت 
برغبـــة بالتحـــاق األطبـــاء العاطليـــن فـــي البرامج 
التخصصية للمستشـــفيات الحكوميـــة. إن الطاقة 
االســـتيعابية المتوفرة حاليـــا للتدريب محدودة ال 
تسمح لتدريب جميع األطباء العاطلين، مما يتعذر 

معه تحقيق هذا االقتراح في الوقت الحالي.
وشـــددت على حرصها من خال رؤيتها ورسالتها 
إلى النهوض بالعملية التدريبية كركيزة أساســـية، 
وتعزيز وتطوير إمكانات الكوادر الوطنية على أن 
تكون طاقات مؤهلة قادرة على المنافســـة وجعل 

المواطن البحريني هو الخيار األمثل للتوظيف.
وأضافـــت أنهـــا تعمـــل بشـــكل مســـتمر علـــى رفـــع 
واللوجســـتية  الماليـــة  المـــوارد  مـــن  احتياجاتهـــا 
الازمـــة الســـتيعاب تدريب عدد أكبـــر من األطباء 
ســـعتها  وتطويـــر  التخصصيـــة  البرامـــج  فـــي 

االستيعابية في المواقع التدريبية.
وأكـــدت أنها تســـعى دائمـــا لوضع الحلـــول وتذليل 
العقبـــات التي تواجه البحرينييـــن وفق اإلمكانات 
المتاحـــة، والعمـــل علـــى التأكـــد من حصـــول كافة 
الكـــوادر وخاصـــة فئة األطبـــاء في ضـــوء الطبية 
علـــى مســـتوى عال مـــن التدريب بجـــودة وكفاءة 

عالية.

v

ال تثبيت لموظفي العقود المؤقتة في الوزارات

تثبيــت  الموافقــة علــى االقتــراح برغبــة بشــأن  بتعــذر  الحكومــة  أفــادت 
موظفــي العقــود المؤقتــة في الــوزارات والهيئــات الحكومية خالل ســنة، 
مؤكــدة أنهــا تولــي جل اهتمامهــا بالمواطنين، وعلى وجــه الخصوص بكل 

ما يحقق استقرارهم الوظيفي واالجتماعي.

وأشـــارت الحكومـــة إلـــى أن “قانون 
الخدمـــة المدنيـــة الصادر بالمرســـوم 
 ،2010 لســـنة   )48( رقـــم  بقانـــون 
وتعدياتـــه، قـــد حـــدد طـــرق شـــغل 
الوظائـــف العامـــة، وذلـــك بمـــا نـــص 
مـــن   7 المـــادة  مـــن   )2( البنـــد  عليـــه 
ذلـــك القانـــون بـــأن تشـــغل الوظائف 
الشـــاغرة في كل جهـــة حكومية من 
خـــال التوظيـــف الدائـــم أو المؤقت 

أو الجزئـــي أو بعقد، وتحدد الائحة 
التنفيذيـــة قواعـــد وضوابـــط أنـــواع 

التوظيف”.
الائحـــة  أن  الحكومـــة  وأوضحـــت 
الصـــادرة  القانـــون  لهـــذا  التنفيذيـــة 
 ،2012 لســـنة   )51( رقـــم  بالقـــرار 
والضوابـــط  القواعـــد  وتعدياتهـــا، 
الخاصـــة بأنـــواع التوظيـــف المشـــار 
إليهـــا أعاه، وفقـــا لما ورد في المادة 

بـــأن  أوضحـــت  والتـــي  منهـــا،   )6(
بهـــدف  يكـــون  المؤقـــت  التوظيـــف 
الماســـة عنـــد  تغطيـــة االحتياجـــات 
خروج بعض الموظفين في إجازات 
بعـــض  تنفيـــذ  فـــي  للمســـاعدة  أو 
أو  الطارئـــة  المشـــاريع  أو  البرامـــج 
لمبـــررات أخـــرى يوافق عليهـــا جهاز 

الخدمة المدنية.
ولفتـــت إلـــى أن تشـــريعات الخدمـــة 
المدنية ال تســـتوجب التزام الجهات 
الحكوميـــة فـــي العاقـــة الوظيفيـــة 
تلـــك  لشـــغل  المرشـــح  وبيـــن  بينهـــا 
أنـــواع  مـــن  بنـــوع معيـــن  الوظيفـــة 

التوظيـــف طالمـــا أن تلـــك الجهـــات 
تلتـــزم بتوافـــر القواعـــد والضوابـــط 
المقررة لكل نوع من أنواع التوظيف، 
كمـــا ال تلزم الجهات الحكومية بعدم 
للموظفيـــن  التوظيـــف  نـــوع  تغييـــر 
تحـــول  إن  حيـــث  لهـــا،  التابعيـــن 
المؤقـــت  العمـــل  بنظـــام  الموظفيـــن 
إلـــى نظام العمل الدائـــم في الجهات 
علـــى طلـــب  بنـــاء  يتـــم  الحكوميـــة 
السلطة المختصة في الجهة بحسب 
احتياجاتها وشـــريطة توافر الشاغر 
التنظيمـــي  الهيـــكل  فـــي  الوظيفـــي 

واالعتماد المالي.

معاقبة الشركات المخالفة لنظام دعم رواتب البحرينيين
عقود العمل تحفظ مصلحة المستفيدين من الفصل... الحكومة: 

أفـــادت الحكومـــة فـــي ردهـــا علـــى 
االقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة 
باتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات الازمـــة 
لحمايـــة البحرينييـــن العامليـــن في 
القطاع الخاص برواتب مدعومة من 
صندوق العمل )تمكين( من التسريح 
صنـــدوق  بـــأن  التعســـفي  والفصـــل 
التـــي  األهـــداف  بموجـــب  العمـــل 
يعمـــل علـــى تحقيقها، بالتعـــاون مع 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية، 

وبالتنسيق مع القطاعات والمنشآت 
البرنامـــج  أطلـــق  قـــد  العاقـــة  ذات 
الوطني للتوظيف الذي يدعم تعاقد 
الشركات مع الموظفين البحرينيين.
وأوضحـــت أن هـــذا التعاقد يتضمن 
األحـــكام والشـــروط الازمـــة لحفظ 
مصلحـــة المســـتفيدين البحرينييـــن 
مـــن الفصل العقد بندا ينص على أن 
“ال يجـــوز للمنشـــأة إنهـــاء التعســـفي 
العمـــل، حيـــث  قبـــل أصحـــاب  مـــن 
المســـتفيدين  خدمـــات  يتضمـــن 
الماليـــة  المزايـــا  مـــن  أو خفـــض أي 

للمســـتفيدين  الممنوحـــة  والعينيـــة 
لديه بعد التوقيع على عقد التدريب 
مـــدة  انقضـــاء  قبـــل  والتوظيـــف 
التدريب المتفـــق عليها مع صندوق 
العمـــل إال فـــي األحـــوال المنصوص 
عليهـــا في المـــادة )107( مـــن قانون 
العمـــل فـــي القطـــاع األهلـــي الصادر 
 ،2012 لســـنة   )36( رقـــم  بالقانـــون 

وتعدياته”.
وذكـــرت أنـــه حال إخـــال المنشـــأة 
المســـتفيدة بقانون العمل البحريني 
وبعـــد تقديـــم األدلـــة والمســـتندات 

قوانيـــن  فـــإن  بذلـــك،  تفيـــد  التـــي 
بســـداد  المنشـــأة  تلـــزم  الصنـــدوق 
جميع المصروفـــات والتكاليف التي 
تحملهـــا صنـــدوق العمـــل حيال ذلك 
المســـتفيد، كما يمكن للصندوق بعد 
التأكـــد وقـــوع اإلخال الجســـيم أن 
يضع المنشأة على قوائم المخالفين، 
ويتـــم حرمانهـــا مـــن االســـتفادة من 
برامج الدعم التي يوفرها الصندوق 

وفقا للوائح الداخلية الخاصة به.

أكدت الحكومة أن إجمالي رســـوم 
تـــم  التـــي  الحكوميـــة  الخدمـــات 
)400( خدمـــة. جـــاء  بلـــغ  إلغاؤهـــا 
ذلك في ردها على االقتراح برغبة 
واأليتـــام  األرامـــل  إعفـــاء  بشـــأن 
المؤسســـة  قبـــل  مـــن  المكفوليـــن 
مـــن  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 

الرسوم الحكومية.
تنفيـــذا  أنـــه  الحكومـــة  وبينـــت 
للتوجيهات الملكية السامية لعاهل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  بمراجعـــة 
آليـــات تطبيـــق الرســـوم وضـــرورة 
مراعاة احتياجات المواطنين، فقد 
وافـــق مجلـــس الوزراء علـــى إلغاء 
رسوم )200( خدمة في )10( جهات 
حكوميـــة فـــي يوليـــو 2O19، وتـــم 
إلغاء رسوم )200( خدمة حكومية 
إضافيـــة فـــي )11( جهـــة حكوميـــة 
في ديســـمبر 2O19، ليصل إجمالي 

رســـوم الخدمـــات الحكوميـــة التي 
تم إلغاؤها إلى )400( خدمة.

وأوضحـــت أن تطبيـــق المزيـــد من 
اإلعفـــاءات يحتـــاج إلـــى مزيد من 
الوقـــت إلجـــراء دراســـة ميدانيـــة 
على األيتـــام واألرامـــل المكفولين 
الملكيـــة لألعمـــال  المؤسســـة  مـــن 
اإلنسانية؛ لتحديد حجم الخدمات 
الحكوميـــة التي يســـتفيدون منها، 
التـــي  الرســـوم  قيمـــة  وإجمالـــي 
يتحملونها ســـنويا، وتأثير إعفائهم 

منها على الميزانية العامة للدولة.

إعفاءات إضافية لأليتام واألرامل لمزيد من الدراسة

تثبيت الكادر الطبي بانتظار اعتماد الهيكل التنظيمي
صرف الرواتب المتأخرة لكافة العاملين في السلمانية ... الحكومة:

في ردهـــا على االقتراح برغبة بشـــأن 
تثبيـــت عقـــود األطبـــاء والممرضيـــن 
و الصيدالنييـــن البحرينييـــن بمجمـــع 
الســـلمانية الطبـــي وصـــرف رواتبهـــم 
أن  الحكومـــة  بينـــت  المتأخـــرة، 
إجـــراءات التوظيف التـــي تمت لهذه 
الفئة خال جائحـــة فيروس كورونا ) 
كوفيـــد - 19( قـــد تمت على الشـــواغر 
الجائحـــة،  هـــذه  لمواجهـــة  المؤقتـــة 
بعقـــود  التوظيـــف  توجـــب  وبالتالـــي 

مؤقتة.
المستشـــفيات  إدارة  أن  وأكـــدت 
الحكومية حاليا بصدد اعتماد الهيكل 

الحكومية،  للمستشـــفيات  التنظيمـــي 
وعليه فسيتم تحويل العقود المؤقتة 
إلـــى عقـــود دائمـــة حـــال اســـتيفائهم 

الهيـــكل  اعتمـــاد  وفـــور  الشـــروط 
التنظيمي.

وأشـــارت إلـــى أنه قد تم صـــرف كافة 

الرواتب واالنتظـــام في صرفها لكافة 
العامليـــن بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي، 
الغايـــة  معـــه  يتحقـــق  الـــذي  األمـــر 

المرجوة من االقتراح.
توفيـــر  فـــي  الدائـــم  ســـعيها  وأكـــدت 
بيئة العمـــل المناســـبة واآلمنة لجميع 
الموظفيـــن التابعيـــن لجهازها اإلداري 
وخاصـــة المتطوعيـــن خـــال جائحـــة 
فيروس كورونا ) كوفيد - 19( ممن تم 
توظيفهم خـــال هذه الفتـــرة والذين 
ســـطروا أروع األمثلـــة فـــي التطـــوع 
لخدمة المملكة، وكانوا عناصر مميزة 

وفعالة في فريق البحرين الطبي.

بعد تعرضه 
لنزيف عرضي حاد 

في الرأس قبل 
شهرين

إلغاء رسوم ما 
مجموعه 400 

خدمة  

التحول لنظام العمل الدائم يستوجب توافر االعتماد المالي

ليلى مال اهلل
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دعاء

قد يتســـبب ارتفاع نســـبة الزئبق في إصابتك بالجفاف أثناء ســـاعات الصيـــام الطويلة، لذلك من 
المهـــم تنـــاول الفواكـــه الغنية بالمحتوى المائي للبقـــاء رطًبا. وتتكون فاكهـــة البطيخ الحمراء من 

حوالـــي 92 في المائة مـــن الماء وهي منخفضة جًدا في 
السعرات الحرارية، وال يحافظ البطيخ على رطوبتك 

فحسب، بل يحسن صحة القلب ويقلل االلتهابات.
قـــد يبدو هذا مفاجًئا، ولكن نعـــم، الزبادي مفيد أيًضا 
أثنـــاء الصيـــام، حيث يحتوي علـــى 88 في المائة من 
الماء، ويحتـــوي أيًضا على كمية وافرة من البروتين 
والكالســـيوم، ويعتبـــر الزبـــادي مـــع التـــوت الطـــازج 

مزيًجا جيًدا للبقاء رطًبا وحيوًيا طوال اليوم.
ويتكـــون الخيـــار من 95 فـــي المائة من المـــاء ويحتوي 

أيًضـــا علـــى فيتامينات ومعادن أساســـية ســـتبقيك نشـــيًطا 
طوال ساعات الصيام، كما أنه ينظم حركة األمعاء.

أطعمة ترطب الجسم في رمضان

صحتك مع الصوم

بافلو الدجاج وصفة شهية للغاية، وهي تصنع 
من الدجاج بالصوص والصلصات الحارة مع 
الجبن المفتت وكذلك البصل األخضر وتخبز 
بشكل معين في الفرن ما يجعلها وجبة ذات 
مظهـــر رائع، وطعـــم مقرمش ونكهـــة جميلة، 
ومناسب جدًا للسحور لجميع افراد العائلة. 

المقادير: 

2 صدر دجاج خاٍل من العظام والجلد. 
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون. 

1 ملعقة صغيرة بابريكا. 
1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار. 

12 لفافة وانتون. 
1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة، مذابة. 

½ كوب صلصة حارة. 
ملح وفلفل أسود مطحون. 

½ كوب جبن بلوتشيز مفتت. 
2 بصل أخضر، مقطع شرائح رفيعة. 

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي. 
رذاذ الزيت. 

الطريقة: 

زيـــت  وأضيفـــي  الدجـــاج  صـــدر  أحضـــري 
الزيتون والبابريكا.

الزيـــت  وأضيفـــي  الحـــار،  الفلفـــل  أضيفـــي 
النباتي.

ري الدجاج في المقالة. حمِّ
ضعي رذاذ الزيت في أكواب المافن.

ضعي لفافات وانتون.
ضعـــي الصينية الكـــب كيك في الفـــرن لمدة 

عشر دقائق.
عي الدجاج قطع مكعبات. قطِّ

ضيفي الزبدة غير المملحة.
ضيفي الصلصة الحارة.

ضيفي الملح والفلفل األسود.
قلِّبي المكونات مًعا.

ضعي الدجاج داخل اللفافات.
ضعي الجبن البلو تشيز المفتت.

أدخلـــي الصينيـــة الفرن مرة أخـــرى لمدة 10 

دقائق.
ضعي البصل األخضر على الوجه.

م اللفائف ساخنة، وبالعافية. ُتقدَّ

أكواب بافلو الدجاج
مطبخ

أطلق ســـباير خالل شـــهر رمضان هذا العـــام تجربة 
فريدة من نوعها عبر تنظيم مجلس سباير الرمضاني 
الذي استضاف مجموعة من رواد األعمال الشباب.

وبشـــأن ذلك قال مؤسس “سباير هب” سيدإبراهيم 
ســـباير  مجلـــس  فكـــرة  ”إن  محفـــوظ:  ســـيدنعمان 
الرمضاني جاءت حرصًا من إدارة سباير على تعزيز 
التواصـــل مع الشـــباب خالل شـــهر رمضـــان المبارك، 
خصوصـــًا أن التواصـــل والمجالـــس الرمضانية هي 
مـــن الســـمات التـــي يتميز بهـــا المجتمـــع البحريني“، 
وأضـــاف: ”وجدنـــا الفرصـــة ســـانحة في هـــذا العام، 
بفيـــروس  اإلصابـــات  تراجـــع  ظـــل  فـــي  خصوصـــًا 
كورونـــا والســـماح بإقامـــة المجالـــس الرمضانيـــة“. 
وذكر محفوظ أن إدارة سباير حرصت على التنويع 
المجالـــس  إقامـــة  فـــي  بمفهـــوم جديـــد  والخـــروج 
الرمضانيـــة والتركيـــز على طـــرح الموضوعات التي 
تهم رواد األعمال من الشـــباب، وأوضح أن المجلس 
الرمضانـــي وفي ليلتـــه األولى تطرق إلـــى المبيعات 
وسبل التطور في هذا المجال، واستضاف المجلس 
حينهـــا رئيـــس قســـم المبيعـــات والتســـويق بالمرفـــأ 
المالي أحمد خلفان، وفي ثاني ليالي مجلس ســـباير 
الرمضاني تمت اســـتضافة نوف الســـويدي الرئيس 
التنفيذي للموارد البشرية في الشركة القابضة للنفط 
والغـــاز، إلـــى جانب محمد عيســـى مديـــر التوظيف 
وعالقات الموظفين وتطوير الشـــباب بشـــركة زين، 
وتم الحديث  عن الموارد البشـــرية وأســـرار ودوافع 
التوظيف. وأضاف أن مجلس سباير اختتم مجلسه 
باســـتضافة نخبة بحرينية من رواد األعمال بعنوان 
“رحلـــة بزنـــس”، وتمت اســـتضافة محمـــد عبدالعال 
األجبـــان  لصناعـــة  بحرينـــي  مصنـــع  أول  صاحـــب 
اإليطاليـــة في مملكة البحرين، أحمد فرج مؤســـس 

منصـــة ”لوموفـــاي” الحاصـــل علـــى اســـتثمار بقيمـــة 
$500,000 دوالر أميركـــي  ضمـــن برنامـــج “بيبـــان” 
التابع لمشـــاريع صندوق األمل، ورائد األعمال خليل 

قاهري مؤسس منصة “تدريب هب”. 
وأشار إلى أن الحوارات التي شهدها مجلس سباير 
الرمضاني أدارها رائد األعمال محمد عيســـى. يذكر 
أن” ســـباير هـــب” عبارة عن حاضنـــة األعمال بإبداع 
وفكر عالمي والســـعي في نمو المشـــاريع، ومســـاحة 

تجمـــع رواد األعمال الشـــباب، وهـــي أكثر من مجرد 
مســـاحة عمل، في أجواء ”نستمتع نتشارك نستفيد 
ومنصـــة  تعاونيـــة  عمـــل  بيئـــة  ضمـــن  ونتعـــاون“ 

اجتماعية تجمعنا لتطوير مشاريع الشباب.
ويقدم “كافيه ســـباير” تجربة فريـــدة لرواد األعمال 
فـــي البحرين بمنحهم مســـاحة إلنجـــاز أعمالهم في 
بيئـــة تبعث على الراحة مـــع توفير خيارات متنوعة 

من القهوة والمشروبات الساخنة.

مجلس “سباير”... تجربة رمضانية فريدة يجمع رواد األعمال الشباب
تطرق إلى المبيعات وسبل التطور

جانب من الحضور النسائي

جانب من تفاعل الحضور مع ضيوف المجلس

صورة جماعية للجلسة الرمضانية الثانية للموارد البشرية

جانب من حضور رواد األعمالإبراهيم مؤسس سباير هب ووالده نعمان محفوظ

محمد عيسى

أحمد فرج أحمد خلفان

محمد عبدالعال



17 السبت 23 أبريل 2022 - 22 رمضان 1443 - العدد 4939

مجلس النائب بدر الدوسري
تصوير: خليل ابراهيم

ما أشـــوف الصراحة فيها شـــيء، وال انتقاص 
مـــن قـــدر ومكانـــة الرجـــل، وحتـــى الديـــن ما 
يوقـــف ضد هالشـــيء، إال المجتمع واألعراف 
اللي يتمســـك فيها البعض أكثر من تمســـكهم 
اللـــي  التربيـــة والتعـــود  بدينهـــم. وال ننســـى 

يلعبون دور فيه.
بعـــض األســـر، يفقد فيهـــا الـــزوج وظيفته، أو 
يكون عاطل عن العمل لســـبب من األســـباب، 
ويكون قاعد في البيت، المهم أن زوجته هي 
الموظفة وهي اللي تشـــتغل. تطلع من البيت 
الصبح لدوامها للظهر أو حتى قريب المغرب.

هنـــي ال عيـــب وال حـــرام، أن تنقلـــب األدوار 
ويقـــوم الـــزوج بمهـــام المنـــزل مـــن تنظيـــف 
وغســـل وطبـــاخ، طالمـــا أن الزوجة هـــي اللي 

تشتغل.
أمـــا أن يطلـــب منها أن تقـــوم بالدورين داخل 
البيـــت  البيـــت وخارجـــه... تشـــتغل وترجـــع 
تكنـــس وتطبـــخ وتغســـل بدون أي مســـاعدة، 
وهـــو قاعـــد بالصالة يقلب فـــي القنوات وفي 

افالم نتفليكس فهذا الظلم بعينه.
مـــا ننكـــر، الوضـــع مـــع انقـــالب األدوار يمكـــن 
يكون خانـــق ومزعج، لكن في بعض األحيان 

تتطلب األمور هالشيء عشان تمشي الحياة 
بشكل أسهل.

أمـــا أن يقـــول الواحـــد منهم، ويـــش بيقولون 
عنا الناس، أو أن كرامتي كرجل ما تسمح لي 
أطبخ واغســـل فهنـــي راح تنهار المره نفســـيًا 
وجســـديًا، فالزوجـــة واألم لها طاقة، وتحتاج 
راحـــة وتحتـــاج مـــن يســـندها عشـــان تقـــدر 
تواصل وما تنهار... وتنهار حياتكم الزوجية.

ياسمينة:

 وجعلنا بينهما مودة ورحمة. )الروم 21(

عصاري رمضان

“السمبوسة العجيبة” بالخلطة السرية من مطبخ أم جاسم

هي تعمل وهو يطبخ

هبة محسن

 BMW M Power اجتمـــع أفراد نـــادي
البحريـــن، خـــالل أمســـية  فـــي   Club
“الغبقـــة”، التـــي تمثل إحـــدى التقاليد 
الشـــعبية  والموروثـــات  الرمضانيـــة 
لالحتفـــال  البحريـــن،  فـــي  الرائعـــة 
بمناســـبة مرور 50 عامًا على تأسيس 
العالمة التجاريـــة الرائدة M، وقضاء 
أوقات ممتعة لترسيخ هذه اللحظات 

التاريخية في المنامة.
شهدت األمســـية حضور سمو الشيخ 
ســـلمان بـــن راشـــد آل خليفة، رئيـــس 
التنفيـــذي  BMW M، والمديـــر  نـــادي 
ماجـــد  األوربيـــة  الســـيارات  لشـــركة 
خالـــد الزياني، والمدير العام للشـــركة 
النـــادي،  مكجولدريـــك مـــاك ،أعضـــاء 
وعشـــاق العالمة التجاريـــة، لالحتفال 
بهـــذه المناســـبة التـــي أتاحـــت فرصة 
وتبـــادل  التواصـــل  لمحبـــي  مميـــزة 
األحاديث حـــول تاريخ الفئة المميزة، 
وأسطول ســـياراتها الرياضية الفائقة 

منذ تأسيسها.
 BMW M Power Club انضـــم نـــادي
البحريني، أحد أقدم األندية وأعرقها 
فـــي البحرين، للمشـــاركة في األجواء 
االحتفاليـــة هـــذا العـــام، لتكـــون هـــذه 

المناســـبة األولى منذ العام 2019 بعد 
الجائحـــة، للتعبير عن الفـــرح باإلنجاز 

.BMW التاريخي لمجموعة
تحتفل BMW في العام 2022، بجموعة 
واســـعة مـــن اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا 
علـــى مـــدار 50 عامـــًا، مســـلطة الضـــوء 
 M علـــى مواصفـــات أســـطول ســـيارات
المميزة، وتصاميمها الجذابة التي تعبر 
عـــن قـــوة األداء والشـــخصية المتينـــة. 
وشـــهد الحـــدث مشـــاركة أكثـــر مـــن 40 
 BMW M Power نـــادي  مـــن  عضـــوًا 
Club فـــي البحرين، لمشـــاركة تجاربهم 
وبهـــذه   .M التجاريـــة  العالمـــة  مـــع 
المناســـبة، صـــرح ديفيـــد مكجولدريك، 

مدير عام شـــركة الســـيارات األوروبية، 
 BMW M Power Club وعضـــو نـــادي
فـــي البحرين قائالً: “أســـعدني تواجدي 
ضمن أمسية “الغبقة”، لالحتفال بتاريخ 
مكلـــل بالنجـــاح والتميز لفئـــة M برفقة 
 BMW M Power Club أعضـــاء نـــادي
فـــي البحرين، في ســـنة تميزت بالعديد 
للعالمـــة  التاريخيـــة  اإلنجـــازات  مـــن 
التجاريـــة. لقد ســـررنا بالعودة والتجمع 
مجـــددًا بعد غياب دام أكثر من عامين، 
 .M Power وسعدنا برؤية أعضاء نادي
وكان لنا الشـــرف أن نجتمع على الخير 
معًا مرة أخرى لنحتفل بثقافتنا وشغفنا 

.”M المشترك بسيارات

”BMW M Power Club“ غبقة أعضاء نادي

التقـــت عدســـة البالد برنامـــج “عصـــاري رمضان” 
بصاحبـــة فرشـــة أم جاســـم التي تعتبر من أشـــهر 
تقـــدم  وفيهـــا  عيســـى،  مدينـــة  فـــي  الفرشـــات 
المعروفـــة  الشـــعبية  األكالت  مـــن  مجموعـــة 
والمخلالت الشـــعبية “األجـــارات” بأنواع مختلفة 
ونكهات شـــعبية، إلى جانب الكباب والسمبوســـة 

بأنواعها الجامبو ومع الجبن المبشـــور أو السائل، 
وصوال إلى الحشوات األخرى مثل اللحم العربي، 
والبطاطـــس والخضروات، باإلضافـــة إلى الكباب 
البحريني بمختلف الحشـــوات مثـــل مع اللحم أو 

الخضروات العادي.
في فرشـــة أم جاســـم الشـــعبية العديد من عشاق 
والمضروبـــة  الهريـــس  مثـــل  الشـــعبية  الوجبـــات 

وصالونـــة اللحـــم والبريانـــي بأنواعـــه والمصلـــي، 
ومجبوس الربيان والشـــيالني مع السمك المقلي 
والمحاشـــي بأنواعهـــا، حيث تؤكد أنهـــا تقدم كل 
يوم أطباًقا جديدة تتغير حسب طلبات الزبائن.

عنـــدي  ـــا  يوميًّ “يتوفـــر  جاســـم:  أم  وتضيـــف 
الخنفـــروش واللقيمـــات”، أمـــا األكثـــر طلبـــا عنهـــا 
فتقـــول: “كبـــاب اللحم الذي نصنعـــه منذ أكثر من 

20 عاًمـــا، والـــذي أقدمـــه بالخضـــروات الطازجـــة 
واللحـــم العربـــي والسمبوســـه العجيبـــة )بالخلطة 

السرية(”. 
كمـــا يتوفر عند أم جاســـم الزنجباري اللذيذ الذي 
يتكون مـــن عجينـــة الطحين والهيـــل والزعفران 
والسكر وماء الورد، أما عن أصوله فهو يعود إلى 
الزنجبـــار، وهـــو موجـــود عندنا فـــي البحرين منذ 

30 عاًمـــا تقريبا، وهنـــاك رغبة كبيرة عليه وبعض 
الناس يضيفون عليه الجبن والنوتيال.

ومـــن المنتجات المتوفـــرة عند أم جاســـم “أجار” 
أنـــواع  كل  مـــن  ويتكـــون  العراقيـــة،  بالطريقـــة 
الخضـــروات الطازجـــة والمصيـــر )الثـــوم الجبلي( 
والبمبـــر الهمبـــه البحرينـــي كمـــا يوجـــد الدقـــوس 

البحريني وغيرها.

كاميرا البالد

ياسمينيات
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6 % معدل نمو قطاع الطيران بالشرق األوسط خالل 5 سنوات
معرض سوق السفر العربي 2022 يسلط الضوء على استشراف مستقبل وسائل النقل

مـــن المتوقـــع أن تنمـــو صناعـــة الطيـــران 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط بمعدل نمو 
سنوي مركب يزيد عن 6 % خالل الفترة 
الممتـــدة مـــا بيـــن عامـــي 2022 و2027، 
مـــوردور  شـــركة  لبيانـــات  وفًقـــا  وذلـــك 
الســـوق  ألبحـــاث  المـــزودة  إنتليجنـــس 
بالتزامـــن مـــع اســـتعداد مجتمـــع الســـفر 
والســـياحة العالمي لالجتماع مجددًا في 
دبـــي فـــي معـــرض ســـوق الســـفر العربي 
2022 الـــذي ســـيقام علـــى أرضيـــة مركز 
دبي التجـــاري العالمي من يوم االثنين 9 

إلى يوم الخميس 12 مايو.
علـــى الرغـــم مـــن أن االنتعـــاش المقـــدر 
لحركـــة الـــركاب الدوليـــة هـــو تدريجـــي، 
إنتليجنـــس  مـــوردور  شـــركة  أن  إال 
الطيـــران  قطاعـــي  أن  تظهـــر  لألبحـــاث 
الخـــاص والمحلـــي في الشـــرق األوســـط 
ظلـــوا صامديـــن خـــالل فتـــرة الجائحـــة 
ويســـتمرون فـــي إظهـــار عالمـــات النمـــو 

والتعافي واالنتعاش من جديد.
وبهذه المناسبة، علقت دانييل كورتيس، 
مديـــرة معرض ســـوق الســـفر العربي في 

الشـــرق األوســـط قائلـــة: “تشـــير أحـــدث 
تحليالت السوق إلى أن شركات الطيران 
المنخفضة التكلفة مثل “العربية للطيران 
أبـــو ظبي” و “ويـــز إير أبو ظبي” ســـتزيد 
البـــدن  ضيقـــة  الطائـــرات  علـــى  الطلـــب 

الجديدة خالل السنوات المقبلة”.
وأضافـــت كورتيـــس قائلة: “شـــهد قطاع 
أيضـــًا  األوســـط  الشـــرق  فـــي  الطيـــران 
ارتفاعـــًا فـــي الطلب على الســـفر الخاص 
خـــالل الســـنوات األخيـــرة، وذلـــك بفضل 

الشـــركات واألفراد ذوي المـــالءة المالية 
العاليـــة الذيـــن اختـــاروا الســـفر برحالت 
وطائـــرات  األعمـــال  رجـــال  طائـــرات 

الهليكوبتر خالل فترة الجائحة”.
هـــذا  “علـــى  قائلـــة:  كورتيـــس  وأردفـــت 
فـــي  الطيـــران  قطـــاع  فســـينال  النحـــو، 
الشـــرق األوسط حصة األسد في معرض 
ســـوق الســـفر العربـــي 2022 مـــن خـــالل 
المســـرح  علـــى  عقـــد جلســـة مخصصـــة 
العالمي لســـوق الســـفر العربي، باإلضافة 

إلى عدد مـــن الفعاليات والمنتديات ذات 
الصلـــة طـــوال فتـــرة الحدث، كمـــا نتطلع 
إلـــى استكشـــاف الفـــرص طويلـــة األجل 

المتعلقة بمستقبل النقل”.
وســـيتم عقـــد جلســـة مخّصصـــة بعنوان 
أجـــل  مـــن  تتطـــور  الجويـــة  “الخطـــوط 
المســـتقبل: اإلصغاء إلى قـــادة الصناعة” 
في اليوم الثاني من معرض سوق السفر 
تســـليط  ســـيتم  والتـــي   ،2022 العربـــي 
التحديـــات  علـــى  خاللهـــا  مـــن  الضـــوء 
الناجمة عن تفشـــي الجائحة التي تواجه 
الجلســـة  هـــذه  يديـــر  حيـــث  الصناعـــة، 
جـــون ســـتريكالند، مديـــر جيـــه إل إس 
كونسلتينغ وتضم العديد من المتحدثين 
تونـــي دوغـــالس،  مـــن:  بمـــن فيهـــم كلٌّ 
االتحـــاد  لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
للطيـــران وعـــادل العلـــي، عضـــو مجلـــس 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس  اإلدارة 
ســـيتبادلون  الذيـــن  للطيـــران،  العربيـــة 
الرؤى حول الفرص والتغييرات الهيكلية 
المحتملة في قطاع الطيران بالتزامن مع 

استمرار تعافيه وانتعاشه من جديد.

3.9 مليون دينار تداوالت األسهم في ثالث أسبوع من رمضان

“األهلي المتحد” يتصدر تداوالت البورصة بقيمة تتجاوز المليون دينار
اختتمـــت بورصـــة البحريـــن تداوالتهـــا في األســـبوع 
الثالـــث من شـــهر رمضـــان المبارك علـــى انخفاض مع 
إغالق مؤشـــر البحرين العام بنســـبة تراجع 0.68 %، 

مسجالً مستوى 2,086.41 نقطة.  
وبلغت كمية األســـهم المتداولـــة في بورصة البحرين 
خالل األســـبوع الماضي 14 مليونـــا و129 ألفا و110 
أســـهم بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 3 مالييـــن و913 ألفا 
و720 دينـــارا، نفذها الوســـطاء لصالح الــــمستثمرين 
من خالل 408 صفقات. وتداول المســـتثمرون خالل 
األســـبوع الماضي أســـهم 23 شركــــة، ارتفعت أســـعار 
أسهم 6 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 10 
شـــركات، واحتفظت باقي الشـــركات بأســـعار إقفالها 
الســـابق.  واســـتحوذ على المركز األول في تعامالت 

األســـبوع الماضـــي قطـــاع المـــال، حيث بلغـــت قيمة 
أســـهمه المتداولـــة مليونيـــن و626 ألفـــا و845 دينارا 
أو مـــا نســـبته 67.12 % مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
آالف  مليونـــا و407   12 قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة 

و752 سهما، تم تنفيذها من خالل 261 صفقة.
أمـــا المرتبـــة الثانيـــة، فقـــد كانـــت من نصيـــب قطاع 
المواد األساســـية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
955 ألفـــا و697 دينـــارا بنســـبة 24.42 % من إجمالي 
قيمة األســـهم المتداولة في البورصة، وبكمية قدرها 
620 ألفا و7 أسهم، تم تنفيذها من خالل 67 صفقة.

أما على مســـتوى الشـــركات، فقد جـــاء البنك األهلي 
المتحـــد في المركز األول من حيـــث القيمة، إذ بلغت 

قيمـــة أســـهمه مليـــون و55 ألفا و487 دينارا وبنســـبة 
26.97 % من قيمة األسهم المتداولة، وبكمية قدرها 
مليونـــان و719 ألـــف و107 أســـهم، تـــم تنفيذهـــا من 
خـــالل 29 صفقة. وجـــاءت في المركز الثاني شـــركة 
ألمنيـــوم البحريـــن )ألبا( بقيمة قدرهـــا 955 ألفا و697 
دينارا وبنســـبة 24.42 % من قيمة األسهم المتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 620 ألفا و7 أســـهم، تـــم تنفيذها من 

خالل 67 صفقة.
وبلغ المتوســـط اليومي لقيمة األسهم المتداولة 782 
ألفـــا و744 دينـــارا، في حيـــن كان المتوســـط اليومي 
لكمية األســـهم المتداولـــة مليونيـــن و825 ألفا و822 
ســـهما. أما متوســـط عـــدد الصفقات خالل األســـبوع 

الماضي، فبلغ 82 صفقة.
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إعداد: منى المطلق

المحامـــي  مـــع  قانونيـــة  إضـــاءة 
لمشـــاركتكم  نتطلـــع  العجـــوز.  حســـن 

واستفساراتكم عبر البريد اإللكتروني

أنا صاحب ورشة مختصة في نجارة الخشب وصنع األثاث، اّتفق الموظفون العاملون لدي على ترك العمل فجأة ودون سابق إنذار بعد  «
تلقي الورشة طلبية كبيرة لصنع األبواب الخشبية، وهو ما أدى إلى اضطراري للجوء إلى أحد الورش المجاورة المنافسة وتكّبدي 

أكثر من قيمة الطلبية وإحراجي مع الزبائن لتأخر إتمام األعمال المطلوبة في الميعاد المحدد، هل يجوز لي مطالبة الموظفين بسداد 
المبلغ الذي اضطررت إلى تكّبده نتيجة ترك الموظفين العمل بهذه الطريقة؟ 

العمـــل ومراعـــاة منـــه لحـــق  إن قانـــون 
العامـــل في االنتقـــال لصاحب عمل آخر، 
فقـــد نص علـــى عدم اســـتحقاق صاحب 
العمـــل ألي تعويض عن إنهـــاء العقد من 
جهة العامل عنـــد مراعاته لمدة اإلخطار 
المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )99( مـــن 
القانون وهـــي )30( يوًما، ولكن في حال 
إنهـــاء العامـــل العقـــد دون االلتـــزام بهذه 
المدة، فإن صاحب العمل يكون مستحًقا 
للتعويض عند تحقق واحدة أو أكثر من 

الثالث حـــاالت التي نصـــت عليها المادة 
كان  إذا   )1 وهـــي:  القانـــون،  مـــن   )112(
اإلنهـــاء فـــي وقت غير مناســـب لظروف 
العمـــل علـــى نحـــو يتعـــذر معـــه حصول 
صاحـــب العمل على عامـــل بديل مؤهل. 
2( إذا كان اإلنهـــاء بنية اإلضرار بصاحب 
العمـــل. 3( إذا ترّتـــب علـــى اإلنهـــاء ضرر 

جسيم بصاحب العمل.
وبالنظـــر إلى الســـؤال أعـــاله نجد تحقق 
هـــذه  فـــي  المذكـــورة  الحـــاالت  جميـــع 

الحالـــة، حيـــث إن العمـــال قامـــوا بتـــرك 
العمـــل فـــي وقت غيـــر مناســـب لظروف 
الورشـــة بشـــكل لم يتمكن معـــه صاحبها 
فـــي الحصول على عمـــال آخرين إلنجاز 
العمل المطلوب، فاضطر إلى اللجوء إلى 
ورشـــة نجارة منافسة الستكماله، كما أن 
اتفـــاق العمـــال جميعهم على تـــرك العمل 
في هـــذا الوقت يـــدل على ســـوء نيتهم 
وقصدهـــم اإلضـــرار بصاحـــب الورشـــة، 
وهو ما أدى إلى وقوع ضرر جسيم عليه 

وهـــو الخســـارة الماديـــة وتأثـــر ســـمعته 
التجارية. 

وبنـــاًء علـــى ذلـــك، فـــإن القانـــون يعطي 
الحـــق لصاحـــب العمـــل بمطالبـــة العمال 
والتـــي  اإلخطـــار  مـــدة  عـــن  بتعويضـــه 
تســـاوي أجـــر 30 يوًمـــا، باإلضافـــة إلـــى 
التعويض عن الخسارة المادية المباشرة 
والتي تتمثل في المصاريف التي تكبدها 
لتنفيذ الطلبية، والخسارة غير المباشرة 
وهي تأثر سمعته التجارية، إاّل أّن تقدير 
مقـــدار التعويض يبقى خاضًعا للســـلطة 
التقديريـــة للمحكمـــة، فليـــس بالضرورة 
أن تحكم المحكمة بإلـــزام العمال بكامل 

المبلغ الذي تكّبده صاحب العمل.

3 حاالت الستحقاق صاحب العمل لتعويض عن إنهاء العقد من جهة العامل

المحامي حسن العجوز

من شارع الهرم إلى ريادة األعمال
تثيـــر األعمـــال التلفزيونيـــة الخليجية التي تعرض في رمضان الكثير من الشـــد 
والجذب، فالمشاهد الخليجي في الغالب يرى األعمال الفنية كمرآة للواقع، وما 
يعرض في المسلسالت الدرامية يجب أن يطابق الشخصيات في الواقع، بغض 
النظـــر عن كـــون الفن ال يقتصر فقط على الرســـائل للمجتمع بـــل قد يكون فقط 
مـــن أجـــل الترفيه، والترفيه بحد ذاته رســـالة وهدف من المنتجين الســـتقطاب 
الجمهور خاصة في الخليج بعد الثورة في قطاع الترفيه التي تشهدها المنطقة 
وخاصة المملكة العربية الســـعودية واالهتمام الكبيـــر باألعمال الفنية والفنانين 

وهو ما يشكل قوة اقتصادية وعوائد كبيرة.
وقد توجهت األنظار هذه الســـنة نحو مسلســـل “من شـــارع الهرم” قصة الكاتبة 
هبـــة مشـــاري حمـــادة ومـــن بطولـــة الفنانـــة هدى حســـين وتـــدور قصتـــه عن أم 
ا  طبيبة ولديها 5 أوالد كلهم أطباء بتخصصات مختلفة، وتملك مستشـــفى طبيًّ
يجمعهم، وتدور األحداث حول المشاكل العائلية التي يواجهها أبطال العمل مع 
زوجاتهـــم وأبنائهم وكيف يتأثرون بالعوامل المجتمعية ودخول مختلف الناس 
فـــي حياتهـــم من الراقصة التـــي تحاول هـــدم العائلة، إلى الشـــاب المجرم الذي 
يحاول تشويه صورة الدكتور إلى مشاكل تعدد الزوجات وغيرها من األحداث 
التـــي قد تشـــهدها أي عائلـــة، وال يعني بهذا أن كل العوائـــل الخليجية قد تعاني 
مـــن نفس المشـــاكل أو أن هذه العائلـــة هي انعكاس للمجتمـــع والواقع، ومن هنا 
انطلقـــت األصـــوات بين مؤيد ومعارض، ووصل هاشـــتاق مسلســـل “من شـــارع 

الهرم” إلى أعلى ترند في السوشيل ميديا من بداية الشهر الفضيل.
بعيـــًدا عـــن النقـــد الفنـــي للعمـــل، وكرائـــد أعمـــال يهمنـــي التأثيـــر التجـــاري لهذه 
األحداث، فما حصل مع المسلســـل تكرر في الســـنوات الســـابقة مـــع الكاتبة هبة 
مشـــاري حمـــادة فـــي جميـــع أعمالهـــا األخيـــرة تقريًبـــا، ونفس األصـــوات ونفس 
االنتقادات تكررت أيًضا وهو ما خلق نوًعا من التسويق ألعمالها قبل أن تعرض، 
وهـــذا مـــا جعل شـــبكة اإلم بي ســـي تكـــرر التعامل معهـــا بإنتاج أضخـــم في كل 
عمل من العمل الذي يســـبقه، وهذا واضح مـــن خالل عدد الفنانين والديكورات 
وأماكن التصوير والسيارات وغيرها من األمور الواضحة ألي مشاهد بعيًدا عن 

الخلفية االقتصادية أو الفنية.
وأنـــت كرائـــد أعمال ومبادر كيف تســـتفيد من هـــذه التجربة؟ بعيـــًدا عن الصح 
ا يجب علـــى رائد األعمال فهم المســـتهلك  والخطـــأ وعـــن التقييم الفنـــي، تجاريًّ
وطبيعـــة اســـتهالكه للمنتـــج أو الخدمـــة المســـتخدمة، فعمل مثل مسلســـل من 
شارع الهرم يتابعه المؤيد والمعارض، وهذا ما يرفع من نسبة المشاهدات والتي 
بطبيعـــة الحال ترفع من ســـعر المعلنين في المسلســـل أو اإلعالنات التلفزيونية 
خـــالل ســـاعة العـــرض، وهذا مـــا يجعل المنتجيـــن أكثر إصـــراًرا لهـــذا النوع من 

ا مرتفًعا. األعمال التي تقدم عائًدا استثماريًّ
هنـــاك حكمـــة أميركيـــة تقـــول “ال توجد دعاية ســـيئة”، وهذه المقولـــة تصح إلى 
حـــد بعيد بشـــرط واحد، أن يتمكـــن صاحب المنتج أو الخدمة مـــن إدارة األزمة 
بشكل صحيح، فالدعاية السيئة قد تصبح جيدة، بل ووسيلة للشهرة، إذا تمكن 
المعنـــي بهـــا من اســـتثمارها لصالحـــه، بل ربمـــا الظهور بمظهـــر الضحية، وجذب 

المزيد من المتعاطفين بل والمؤيدين.
وتوجـــد فواصـــل رفيعة بين التشـــويق واالبتـــذال، الدعاية والخداع، التســـويق 
ـــا خالًصا، ال  والتهويـــل، ويجـــب اإلقـــرار بـــأن العمل التجـــاري ليس عمـــاًل أخالقيًّ
بالنســـبة لرائـــد العمـــل، وال بالنســـبة للطبيب والمحامـــي والمهندس، فحن لســـنا 
مالئكة، وإنما نحاول أن نكون مفيدين ألنفسنا أوال ومجتمعنا ودولنا والبشرية 
قـــدر المســـتطاع، لذلـــك ال بـــأس من اإللمـــام بتصرفات البشـــر من أجل الكســـب، 
ســـلبية أكانت أم إيجابية، إن لم يكن من أجل نســـخها، فعلى األقل من أجل أن 
تكون فهًما أفضل لمجريات األحدث من حولنا، بما في ذلك تصرفات منافسينا 

في السوق.

توضيح للرواد

االنتقـــاد في السوشـــيل ميديـــا ال يعني دائًما أن المنتج الـــذي تقدمه غير ناجح، 
ففـــي الغالـــب وخاصة فـــي العالـــم العربي، أصـــوات الناقدين أقســـى وأعلى من 
المؤيديـــن، لهـــذا تأكـــد مـــن أن قيـــاس فاعلية المنتـــج ال تقتصر فقـــط على آراء 
السوشيل ميديا، بل على عدة عوامل، أهمها حجم التفاعل والبيع وإعادة البيع.

خليل القاهري
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.53

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.279

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.93

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.61

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD0.36

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.132

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.025

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.3

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.415

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.485

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.078

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(

BMB BD 0.00

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.422

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.501

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.14

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.32

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.06

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.628

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.27

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.075

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.75

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.49

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.544

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.073

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

اختتم المجلس العام للبنوك والمؤسسات 
الرســـمية  المظلـــة  اإلســـامية،  الماليـــة 
بنجـــاح  اإلســـامية  الماليـــة  للمؤسســـات 

أعمال االجتماعات السنوية.
وشـــهد اليـــوم األخيـــر مـــن االجتماعـــات 
السنوية للمجلس العام الفعاليات التالية: 
االجتماع الثانـــي لمجموعة عمل االبتكار 
والتكنولوجيـــا، ونـــدوة افتراضيـــة حول: 
“اســـتراتيجيات التحول الرقمي الناجح”، 
باإلضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية 
غير العادي واجتمـــاع الجمعية العمومية 
مجلـــس  واجتمـــاع  والعشـــرين،  الثانـــي 
للمجلـــس  واألربعيـــن  الخامـــس  اإلدارة 
العام. وشـــهدت الصناعـــة المالية العالمية 
خال الســـنوات القليلة الماضية تطورات 
الرقميـــة  الحلـــول  تبنـــي  فـــي  متســـارعة 
االصطناعـــي،  الـــذكاء  تضمنـــت  والتـــي 
المشـــفرة،  والعمـــات  تشـــين،  والبلـــوك 
والخدمات المصرفية المفتوحة، والبنوك 
الرقميـــة. حيـــث ســـاهم هـــذا النمـــو فـــي 
خلـــق عـــدد مـــن الفـــرص لإلدمـــاج المالي 
ونمـــو األعمال التجاريـــة. وعليه، تم عقد 
االجتماع الثانـــي لمجموعة عمل االبتكار 
لعـــرض  العـــام  للمجلـــس  والتكنولوجيـــا 
حـــاالت عملية متنوعة حول التكنولوجيا 
في البنوك اإلســـامية واألسواق العالمية 
بهـــدف دعـــم وتعزيـــز تبنـــي التكنولوجيا 
المجموعـــة  أعضـــاء  مؤسســـات  داخـــل 

والصناعة المالية اإلسامية بشكل عام.
وال يخفـــى علـــى الجميع توجـــه الصناعة 
الماليـــة اإلســـامية نحـــو تبنـــي الرقمنـــة 
فـــي مختلـــف قطاعاتهـــا وإعادة تشـــكيل 
اســـتخدام الحلول الرقميـــة الجديدة في 
الوقـــت الراهـــن. وعليـــه، عقـــد المجلـــس 
افتراضيـــة  نـــدوة  بنجـــاح  اليـــوم  العـــام 
حـــول: “اســـتراتيجيات التحـــول الرقمي 
الناجـــح” والتـــي جمعـــت خبـــراء االبتكار 
والتكنولوجيـــا المالية في منصة حوارية 
رفيعـــة المســـتوى لمناقشـــة أهميـــة بنـــاء 
اســـتراتيجيات التحول الرقمي الناجحة. 

وخال برنامج العمل تم تســـليط الضوء 
المرتبطـــة  والتحديـــات  الفـــرص  علـــى 
بالتحول الرقمي في المؤسســـات المالية 
العالميـــة باإلضافة إلى الموارد والمهارات 
التنظيميـــة والقـــدرات التنفيذيـــة الازمة 
لتحقيق اســـتراتيجيات التحـــول الرقمي 
الحلقـــة  فـــي  شـــارك  وقـــد  الناجحـــة. 
الحوارية إتســـواكي يوشـــيدا بروفيسور 
كليـــة دوشيشـــا إلدارة األعمـــال، اليابـــان، 
ومحمد ناس، شريك - استشارات، مزارز، 
البحرين، وسام سليم، مدير قسم قيادة 
الرقمنة األساســـية، الممارسة المصرفية، 
شركة أوراكل، اإلمارات، ورشيد هاراندو، 
قائـــد األمـــن الســـيبراني ورجـــل أعمـــال، 
شـــركة ســـيرفيس نـــاو، فرنســـا، ونيزيـــه 
سينسوي، خبير في التكنولوجيا الرقمية، 
تركيا، بـــإدارة مي عرشـــي، باحث محلل، 

المجلس العام.
واختتمت أعمال المجلس العام باجتماع 
الجمعية العمومية غيـــر العادي واجتماع 
الجمعيـــة العموميـــة الثانـــي والعشـــرين. 
حيـــث تمت مراجعة واعتمـــاد التعديات 
المقترحة في النظام األساســـي للمجلس 
وإطـــاق  األعضـــاء،  قبـــل  مـــن  العـــام 
الخطـــة االســـتراتيجية المحدثـــة للفتـــرة 
لعـــام  النشـــاط  وتقريـــر   ،2025  –  2022
إلـــى دليـــل االســـتدامة  2021 باإلضافـــة 
للمؤسســـات الماليـــة اإلســـامية، وتقديم 

واعتماد البيانات المالية لعام 2021.
وتـــم انتخاب الـــدورة الجديـــدة لعضوية 
 ،2022-2027 للفتـــرة  اإلدارة  مجلـــس 
مجلـــس  رئيـــس  النتخـــاب  والتصويـــت 
كامـــل  صالـــح  عبـــدهللا  الشـــيخ  اإلدارة 
اإلدارة  مجلـــس  لرئيـــس  ونائبيـــن 
عبدالحميـــد أبـــو موســـى، محافـــظ بنـــك 
وشـــادي  المصـــري،  اإلســـامي  فيصـــل 
زهـــران، رئيـــس المالية للمجموعـــة، بيت 
التمويـــل الكويتـــي - الكويت في اجتماع 

مجلس اإلدارة الخامس واألربعين.
الماليـــة  والمؤسســـات  البنـــوك  أســـماء 
األعضـــاء: مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة، 
بنـــك فيصـــل اإلســـامي المصـــري، البنك 
اإلســـامي  البنـــك  للتنميـــة،  اإلســـامي 
 – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  األردنـــي، 
الكويـــت، البنـــك األهلـــي الســـعودي، بنك 
أبـــو ظبي اإلســـامي، بنك البركـــة التركي 
التشاركي، مصرف الصفا، بنك بنغاديش 
اإلســـامية،  التأميـــن  اإلســـامي، شـــركة 
اتحاد المصارف السوداني، بنك معامات 
اإلســـامي  العراقـــي  المصـــرف  ماليزيـــا، 

لاستثمار والتنمية، أمنية بنك.
وخـــال االجتماع، أشـــاد أعضـــاء مجلس 
العموميـــة  الجمعيـــة  وأعضـــاء  اإلدارة 
بجهـــود األمانة العامة في تنفيذ مبادرات 
الخطـــة الســـنوية المنبثقـــة مـــن الخطـــة 

االستراتيجية.

عقـــد المجلس العام للبنوك والمؤسســـات 
الرســـمية  المظلـــة  اإلســـامية،  الماليـــة 
الماليـــة اإلســـامية مؤخـــرًا  للمؤسســـات 
دليـــل  لعـــرض  افتراضيـــة  نـــدوة  بنجـــاح 
االســـتدامة للمجلس العام حول تشـــجيع 
دمـــج االســـتدامة فـــي الصناعـــة الماليـــة 

اإلسامية.
لممارســـات  المتزايـــدة  لألهميـــة  وإدراكًا 
االســـتدامة في القطاع المالي اإلسامي، 
أعلن المجلـــس العام اإلعان عن االنتهاء 
لاســـتدامة  شـــامل  دليـــل  تحضيـــر  مـــن 
للمؤسسات المالية اإلسامية، حيث عقد 
المجلـــس العام نـــدوة افتراضية بالتزامن 
مع االجتماعات الســـنوية لعـــرض محاور 
وأساســـيات دليـــل االســـتدامة من خال 
حلقة نقاشـــية مثرية مع نخبة من خبراء 

الصناعة.
وافتتـــح عبداإللـــه بلعتيـــق، األميـــن العام 
للمجلـــس العام النـــدوة االفتراضية قائاً: 
“يســـعى المجلـــس العـــام دومـــًا لتحقيـــق 
التنميـــة المســـتدامة فـــي القطـــاع المالي 
مخرجـــات  تنفيـــذ  خـــال  مـــن  العالمـــي 
الخطة اإلســـتراتيجية الحالية التي تركز 
على تعزيز الوعي بممارسات االستدامة. 
حرصنـــا  العـــام  المجلـــس  فـــي  ونحـــن 
دومـــًا علـــى زيـــادة الوعي ودعـــم الجهود 
المستدامة عالميًا منذ عدة سنوات إيمانًا 
مّنـــا باالرتبـــاط الوثيـــق بيـــن االســـتدامة 
الماليـــة والمعامـــات الماليـــة اإلســـامية. 
وتـــم تنفيذ عـــدد مـــن المبـــادرات، تتمثل 
فـــي إطـــاق أبحـــاث ومطبوعـــات دورية 
حـــول هـــذا الموضـــوع، وعقـــد النـــدوات 
فـــي  االســـتدامة  لمناقشـــة  والمنتديـــات 
المحافـــل الدوليـــة، ناهيـــك عـــن التعـــاون 
مـــع المنظمات الدوليـــة الداعمة لمبادرات 
االســـتدامة مـــن خـــال توقيـــع مذكـــرات 

تفاهـــم وتقديـــم آراء المختصيـــن حـــول 
وضـــع اللوائـــح والسياســـات ذات الصلـــة 
الصـــادرة عـــن المنظمـــات المعنيـــة بوضع 
أعلـــن   ،2019 العـــام  وفـــي  المعاييـــر. 
المجلـــس العـــام عن التزامه رســـميًا لدعم 
وتعزيز ممارســـات االستدامة والبيئة في  
إطار الخدمـــات المالية اإلســـامية. ومن 
أجـــل تحقيق هـــذه المبادرة، تم تأســـيس 
مجموعة عمل المجلس العام لاســـتدامة 
لتعزيـــز الوعـــي بالمســـؤولية االجتماعية 
والبيئيـــة ومبـــادئ الحوكمة للمؤسســـات 
المالية اإلســـامية. وتتضمـــن المجموعة 
المؤسســـات  مـــن  الخبـــراء  مـــن  عـــددًا 
األعضاء والمؤسســـات الدوليـــة األخرى، 
تهـــدف إلـــى توجيـــه المؤسســـات المالية 
الدولية نحو التنمية المستدامة مع غرس 

قيم التمويل اإلسامي في ممارساتها”. 
قـــال  االســـتدامة،  دليـــل  علـــى  وتعليقـــًا 
بلعتيق: “يســـرنا أن نطلعكم على االنتهاء 
من تطوير دليل االســـتدامة للمؤسســـات 
المالية اإلســـامية. حيـــث يتضمن الدليل 
علـــى  تســـتند  أساســـية  مبـــادئ  خمـــس 
مقاصـــد الشـــريعة. وقـــد تـــم وضـــع هـــذه 
المبـــادئ بهـــدف تعزيـــز تبني االســـتدامة 

في صناعـــة الخدمات المالية اإلســـامية 
من خال تشجيع المؤسسات وإرشادهم 
حول سبل دمج االستدامة في عملياتهم 
التجاريـــة مـــع مراعـــاة األهـــداف البيئيـــة 
المؤسســـية.  والحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
وأخيـــرًا، أود أن أعرب عن خالص الشـــكر 
والتشـــجيع  المســـتمر  للدعـــم  والتقديـــر 
الـــذي نشـــهده دومًا مـــن أعضـــاء مجلس 
اإلدارة وأعضاء المجلس العام وأصحاب 
المصلحـــة خـــال المراحـــل المختلفة من 
تطويـــر هـــذا الدليـــل، ونتطلع إلـــى التزام 
المؤسســـات الماليـــة فـــي تطبيـــق قواعد 

الدليل.”
وفـــي الخصـــوص نفســـه، شـــهدت الندوة 
حلقـــة نقاشـــية مثريـــة مـــن قبـــل خبـــراء 
الصناعة حول كيفية مساهمة المؤسسات 
والبنـــوك اإلســـامية فـــي تحقيـــق أفضل 
الممارسات المستدامة العالمية من خال 
العمليـــات التجاريـــة. وقـــدم المتحدثـــون 
اإلفصـــاح  معاييـــر  عـــن  عامـــة  لمحـــة 
نتائـــج  وتقييـــم  االســـتدامة  لممارســـات 
التطبيـــق باإلضافـــة إلـــى إســـتراتيجيات 
المبادئ التوجيهية والممارســـات العالمية 

الحالية.

في ختام اجتماعات المجلس العام للبنوك اإلسالمية

إدراكاً لألهمية المتزايدة لممارساتها في القطاع المالي اإلسالمي

إعادة تشكيل استخدام الحلول الرقمية 
الجديدة بالصناعة المالية اإلسالمية

إعداد دليل شامل لالستدامة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية
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رئيس التحريرمؤنس المردي

هبة محسن

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في تصريح  لـ “ البالد االقتصادي” 
إن مشــروع منطقــة التجــارة األميركيــة الــذي أطلقــه ســمو ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
الوزراء مؤخرا هو أكبر مشروع لدى الوزارة والحكومة اآلن والذي أصبح قيد التنفيذ.

وأضـــاف الوزيـــر الزياني “اليـــوم وصلنا الى 
واقـــع وهو وجـــود األرض ونحـــن في طور 
األميركيـــة  الشـــركات  لتشـــجيع  التفـــاوض 
التخـــاذ الخطـــوات األولـــى مـــن المشـــروع 
والتـــي تشـــمل اســـتثمار األراضي وإنشـــاء 
المصانـــع ومراكز توزيـــع وتجميع”، موضحًا 
المنطقـــة  ســـيخدم  المشـــروع  هـــذا  بـــأن 

واإلقليم ولن يقتصر على البحرين”.
وقـــال شـــارحًا “تركيزنا القـــادم على منطقة 
التجـــارة األميركيـــة ونعتبرهـــا أكبر توســـع 
في العمل التجاري مع أميركا ونتعاون فيه 
مع مجلس التنمية االقتصادية والســـلطات 

األميركية”. 

وتابـــع الوزيـــر “يقـــوم ســـفير البحريـــن فـــي 
الواليات المتحدة األميركية بدور ترويجي 
بحكـــم تواجـــده هنـــاك ونحن علـــى اتصال 

مباشر مع السفارة في واشنطن”.
وردًا علـــى ســـؤال “البـــاد االقتصـــادي” عن 
القطاعـــات التـــي ســـيتم التركيـــز عليها في 
الفترة القادمة، أجاب الزياني “مثل ما أعلن 
فـــي برنامـــج التعافـــي االقتصـــادي هناك 6 
قطاعات تـــم التركيز عليها وهي القطاعات 
الســـياحية واللوجستية والقطاع المصرفي 
وقطـــاع التكنولوجيـــا والتصنيـــع والقطـــاع 
اســـتثناء  يعنـــي  ال  “هـــذا  مردفـــًا  المالـــي”، 
القطاعات األخرى فالمجال مفتوح لدراسة 

وإمكانيـــة  أولوياتـــه  وبحـــث  مشـــروع  كل 
اســـتضافته فـــي البحريـــن”، الفتـــا إلـــى أن 
الواليـــات المتحدة لديها باع طويل في كل 

هذه القطاعات. 
الــزيــانــي أن تــســريــع وتــيــرة تشغيل  ــد  وأكـ
مهم  دوره  لــه  األميركية  الــتــجــارة  منطقة 
في خطة التعافي االقتصادي، موضحًا “أن 
االقتصادي  التعافي  أهداف خطة  أهم  من 
ــوظــائــف واالســتــثــمــار  خــلــق الــمــزيــد مـــن ال

واستقطاب  الــخــارجــي 
االســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات 
ــة الــــــذي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ــيــــســــرع  بــــــــــــــدوره ســ
والتي  التنمية  عجلة 

على  ستنعكس  بدورها 
التصديرية  القيمة  زيادة 

ــار  ــمـ ــثـ ــتـ وجـــــــذب االسـ
الخارجي”.

مفاوضات الستقطاب شركات أميركية لالستثمار بالمنطقة التجارية الجديدة
المشروع قيد التنفيذ وسيخدم البحرين والمنطقة.. وزير الصناعة لـ “^”:

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

نحن على اتصال 
مباشر مع سفارتنا 
بواشنطن للترويج 
للمنطقة التجارية

التركيز على استثمارات 
السياحة واللوجستيات 

 والتكنولوجيا
والصيرفة

نظم مجلـــس طلبة جامعـــة المملكة 
ووحدة الشـــراكة المجتمعية مبادرة 
مـــع  بالتعـــاون   2 علينـــا  ماجلتهـــم 
جمعيـــة حفـــظ النعمـــة والتـــي أتـــت 
هذا العـــام بتوزيـــع صناديـــق المواد 
المتعففـــة  األســـر  علـــى  الغذائيـــة 
تزامنـــا مـــع شـــهر رمضـــان الفضيل. 
وجـــاء تعـــاون جمعية حفـــظ النعمة 
بتوفير مساحة للطلبة والمتطوعين 
لتجهيز صناديق التبرعات وإرسالها 
لألســـر المحتاجـــة والمتعففة والتي 
قامـــت الجمعية بتزويد المتطوعين 
ببيانـــات ومعلومـــات التواصـــل مـــع 

األسر.
الشـــراكة  وحـــدة  مديـــر  وصـــرح 
المملكـــة،  فـــي جامعـــة  المجتمعيـــة 
البروفيســـور سعد زناد ، أن الجامعة 
قد قامت خال شهر رمضان الحالي 
بتقديم سال رمضانية تحتوي على 
أنواع من المواد الغذائية األساســـية 

والتي استفادت منها ما يقارب اكثر 
من 70 أســـرة بحرينية محتاجة من 

مختلف محافاظات المملكة.
كما أشـــاد البروفيســـور سعد بجهود 
واحترافيـــة المتطوعيـــن مـــن طلبة 
جامعة المملكة وخريجيها من خال 

مـــد يد العون والمســـاعدة إلخوانهم 
الفقراء والمحتاجين بهذه المناسبة 
عـــن  وذلـــك  الجليلـــة،  االســـامية 
طريـــق التخطيط المـــدروس إلنجاز 
الحملة، مؤكدأ بأن التعاون وســـرعة 

االستجابة كان أكثر ما يميزهم.

غبقــة جمعيـة 
الكلمــة الطيبــة 

أكد رئيـــس الفيدرالي األميركي، جيروم باول، 
أن هـــدف الفيدرالـــي يتمثل في اســـتخدام كل 
األدوات للوصـــول إلـــى التـــوازن بيـــن الطلـــب 
دون  التضخـــم  معـــدالت  وخفـــض  والعـــرض 

التسبب في ركود اقتصادي.
وقال باول إن البنك منفتح لرفع معدل الفائدة 
بشـــكل قـــوي فـــي الشـــهر المقبـــل، في مســـعى 

للسيطرة على تسارع التضخم.

وتابـــع رئيس الفيدرالي خال جلســـة نقاشـــية 
فـــي اجتماعـــات صنـــدوق النقد الدولـــي قائاً: 
“مـــن المناســـب مـــن وجهـــة نظـــري أن نتحـــّرك 
بسرعة أكبر قليًا لرفع معدالت الفائدة، أود أن 
أقول إن رفع الفائدة 50 نقطة أســـاس سيكون 
أمـــًرا مطروًحـــا علـــى الطاولـــة خـــال اجتمـــاع 

مايو”.
وتتوافـــق تصريحـــات بـــاول بشـــكل كبيـــر مـــع 

توقعـــات الســـوق بـــأن يرفـــع بنـــك االحتياطي 
الفيدرالـــي الفائدة بـ 50 نقطة أســـاس بدالً من 
زياداتـــه المعتـــادة بمقـــدار 25 نقطـــة أســـاس، 
إلـــى أعلـــى  الـــذي وصـــل  لترويـــض التضخـــم 

مستوياته منذ أكثر من 40 عاًما.
يذكر أن الفيدرالي رفع معدل الفائدة 25 نقطة 
أساس في اجتماع مارس الماضي، مع االتجاه 

لبدء خفض حيازته من األصول.

رئيس الفيدرالي األميركي: من الممكن رفع الفائدة 0.5 % في مايو


