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%  81 نـــجـــاح  ــة  ــب ــس ــن ب ــا  ــًبـ ــالـ طـ  845 ــرَّج  ــ ــخ ــ ت

النعيمي يعتمد نتائج الفصل الدراسي األول

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اعتمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي 
المرحلـــة  مـــن  الخريجيـــن  الطلبـــة  نتائـــج 
الثانوية بجميع المســـارات، مـــن منتظمين 
ومنـــازل، للفصل الدراســـي األول من العام 
الدراســـي 2020 /   2021، حيـــث تخرج في 
نهاية الفصل الدراســـي 845 طالبا، بنســـبة 

الشـــكر  عـــن  الوزيـــر  %.وعبـــر   81 نجـــاح 
والتقديـــر لمنتســـبي الوزارة علـــى ما بذلوه 
من جهود كبيرة الستدامة التعليم والتعلم 
على الرغم من الظروف االســـتثنائية التي 
تعيشـــها البحرين والعالم، سواًء من التعلم 
الصفي أو عبر منظومة التعلم عن بعد بكل 
أشـــكالها، أو عـــن طريق الـــدروس المتلفزة 
وغيرها من الوسائل، مشيدا بجهود الطلبة 

وبتعـــاون أوليـــاء األمور؛ لضمان اســـتمرار 
العمليـــة التعليميـــة وبمـــا أدى إلـــى تحقيق 
األهـــداف المرجوة. يذكـــر أن نتائج الطلبة 
فـــي مختلـــف المراحـــل الدراســـية متاحـــة 
على البوابـــة التعليمية للوزارة، وأما نتائج 
الطلبـــة فـــي الثالـــث اإلعـــدادي والمرحلـــة 
الثانويـــة، فيمكن االطـــاع عليها في موقع 

الحكومة اإللكترونية.

ذكر مســـؤول في مجموعة السيد 
كاظم الدرازي وأوالده، أن الشركة 
ال تـــزال فـــي معركـــة قضائيـــة مع 
شركة “جنرال موتورز” األميركية 
 12 وتطالبهـــا بتعويضـــات تصـــل 
مليون دينار بعد خســـارتها وكالة 
الســـيارات الكوريـــة “دايـــو” التـــي 
اشـــترتها “جنـــرال موتـــورز”  منـــذ 

نحو 20 عاًما.

شركة بحرينية 
تطالب “جنرال موتورز”             

بـ 12 مليون دينار

)15(

10151820

بحرين1 يخطف لقب البرومود بالجولة الثالثة“البركة اإلسالمي” أفضل بنك بخدمة العمالءالقبض على “خلية الموت” بالبصرة“العقاري”: إجراءات ضد مخالفي األنظمةبدء تطوير شارع الفاتح في أبريل
أعلن وزير األشغال وشؤون البلديات  «

والتخطيط العمراني عصام خلف 
أن الوزارة ستبدأ في أعمال مشروع 

تطوير شارع الفاتح في أبريل، 
مشيًرا إلى ترسية المشروع على 

شركتي ناس للمقاوالت وهوتا 
هيجرفيلد بنحو 30 مليون دينار.

اتخذت مؤسسة التنظيم  «
العقاري إجراءات ضد عدد 
من المرخص لهم؛ نتيجة 

عدم امتثالهم بتطبيق 
بعض المتطلبات المتعلقة 

بمكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب.

أعلن رئيس الوزراء العراقي  «
مصطفى الكاظمي، أمس 

االثنين، اعتقال “خلية الموت” 
المسؤولة عن تنفيذ العديد من 
عمليات االغتيال ضد صحافيين 

وناشطين وسياسيين في 
محافظة البصرة.

حصل بنك البركة اإلسالمي،على  «
جائزة “أفضل بنك في خدمة العمالء 

في مملكة البحرين” لعام 2020 
 Global Business“ التابعة لجوائز

Outlook” والتي تتخذ من المملكة 
المتحدة موقًعا لها وُتعنى بتكريم 
المؤسسات المتميزة حول العالم.

اختتمت يوم الجمعة الماضي على  «
مضمار السرعة بحلبة البحرين 

الدولية فعاليات الجولة الثالثة لبطولة 
البحرين الوطنية لسباقات السرعة 

التي تقام بتنظيم نادي سباقات 
السرعة )BDRC( واالتحاد البحريني للسيارات ونادي البحرين للدراجات 

النارية وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية.

جاللة الملك يصل إلى اإلمارات

)04(

جاللــة الملــك يصــدر 14 مرسومــا
المنامة - بنا

أصدر عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

أمس 14 مرسوما.
وجاء ضمن المراسيم مرسوم رقم 
)13( لســـنة 2021 بإعـــادة تنظيـــم 
األمانـــة العامـــة لمجلس الـــوزراء، 
وبموجبه ُيلغى المرسوم رقم )36( 
لســـنة 2020 بإعادة تنظيم األمانة 
العامـــة لمجلس الوزراء، وكل نص 

يتعارض مع أحكام المرسوم.
وصـــدر مرســـوم رقـــم )11( لســـنة 
مكتـــب  وتنظيـــم  بإنشـــاء   2021
رئيس مجلس الوزراء. ومرســـوم 
بإعفـــاء   2021 لســـنة   )10( رقـــم 
مستشاري رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر جالة الملك مرســـوم رقم 
بتعييـــن مديـــر   2021 لســـنة   )14(
عام لمكتب رئيس مجلس الوزراء 

وأمين عام لمجلس الوزراء.
الملـــك،  جالـــة  عـــن  صـــدر  كمـــا 
 2021 لســـنة   )16( رقـــم  مرســـوم 
العامـــة  األمانـــة  فـــي  بتعيينـــات 

لمجلـــس الـــوزراء. وصـــدر أيضـــا 
 2021 لســـنة   )17( رقـــم  مرســـوم 
الماليـــة  وزارة  تنظيـــم  بإعـــادة 

واالقتصاد الوطني.  
كمـــا صدر عـــن جالته مرســـوم رقم 
تنظيـــم  بإعـــادة   2021 لســـنة   )23(
ُيلغـــى  الخارجيـــة، وبموجبـــه  وزارة 
 2016 لســـنة   )68( رقـــم  المرســـوم 

)02(بإعادة تنظيم وزارة الخارجية.
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13 مليون دينار أرباح 
“البحرين والكويت” 

بالربع الرابع

45.1 مليون دوالر 
أرباح “جي إف إتش” 

2020

إعالن “جائزة فاروق 
المؤيد” ألفضل فكرة 

مشروع ناشئ

)15(

)14(

)23(

علي الفردان

أطباء لـ “^”: معايشة األمير الراحل للناس أوجدت فكرة المشروع

“محمد بن خليفة للقلب” يستقبل المرضى نهاية أبريل

أكد أطباء لـ “الباد” مآثر الراحل الكبير 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة )طيب هللا ثراه( 
فـــي تأســـيس مركـــز الشـــيخ محمد بن 
خليفة للقلب الـــذي أحدث نقلة نوعية 
في تشـــخيص وعـــاج أمـــراض القلب 
فـــي البحريـــن، وعـــاوة علـــى تقديمه 
العـــاج المجانـــي للمواطنيـــن وغيرهم 
ومنهـــا الحاالت التي تســـتدعي تدخا 

جراحيا.
وقـــال عضـــو مجلـــس الشـــورى أحمـــد 
العريـــض فـــي تصريحه لــــ “البـــاد” إن 
معايشـــة  مـــن  تمكـــن  الراحـــل  األميـــر 
الطبيـــة،  المواطنيـــن  احتياجـــات 
خصوصـــا بفتـــرة التســـعينات، والتـــي 
تمخضـــت عـــن إنشـــاء مركـــز الشـــيخ 
محمد بن خليفة لعاج أمراض القلب، 
المستشـــفى  فـــي  محلقـــا  كان  والـــذي 

العسكري آنذاك.

وأضاف “كانت الفكرة منذ تلك اللحظة 
فـــي موضـــع التطبيـــق، ولقد اســـتدعى 
األمير الرحل ريســـان البـــدران وأطباء 
آخريـــن لدراســـة تطبيـــق الفكـــرة فـــي 
البحريـــن، والخروج بهـــا بأفضل صورة 

ممكنـــة، وهو مـــا حدث فعا”. وكشـــف 
المدير التنفيذي للمركز ريسان البدران 
أن المركـــز ســـيبدأ باســـتقبال المرضـــى 
والمتردديـــن فـــي مقـــره الجديـــد فـــي 

عوالي نهاية أبريل المقبل.

إلغاء 6 مناصب برتبتي وكيل وزارة ووكيل مساعد
المضي بـ “التوازن المالي” لمواكبة انخفاض النفط وتداعيات “كورونا”

المنامة - بنا

وافـــق مجلس الـــوزراء على مذكرة 
بشـــأن  المدنيـــة  الخدمـــة  مجلـــس 
تعديل الهيـــاكل التنظيمية لعدد من 
الوزارات والجهات الحكومية وذلك 
وتغييـــر  وإدارات  مناصـــب  بإلغـــاء 
بهـــدف  أخـــرى؛  ومســـميات  تبعيـــة 
األداء،  وتحســـين  الكفـــاءة  زيـــادة 
وبموجـــب التعديـــل ســـيتم إلغاء 3 
و3  وزارة،  وكيـــل  برتبـــة  مناصـــب 
مناصـــب أخـــرى برتبة وكيـــل وزارة 

مساعد واستحداث منصب مدير.
ورأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
األســـبوعي  االعتيـــادي  االجتمـــاع 
لمجلـــس الـــوزراء الذي عقـــد صباح 
امس عـــن ُبعد، حيث أكـــد المجلس 
المضـــي قدما فـــي تحقيق األهداف 

الرئيســـة لبرنامج التوازن المالي بما 
يخدم توجهات المرحلة ومتطلباتها 
خصوصـــا التـــي فرضهـــا انخفـــاض 
النفـــط وتداعيـــات جائحـــة  أســـعار 
العالمـــي،  المســـتوى  علـــى  كورونـــا 

واالســـتمرار فـــي تبنـــي المبـــادرات 
التي تجعل السياســـات االقتصادية 
أكثـــر مرونـــة وديناميكيـــة وداعمـــة 
التنميـــة  و  الحكومـــة  لتوجهـــات 

)05(االقتصادية.
 )06( )07(

إنشاء مكتب رئيس الوزراء... 
 وتنظيم “األمانة العامة”

و “المالية” و“الخارجية”

بدور المالكي وإبراهيم النهام
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المنامة - بنا

المالكي مديراً 
لمكتب رئيس 

مجلس الوزراء وأميًنا 
لمجلس الوزراء

أصـــــدر عـــن عـــاهـــل الـــبـــاد صــاحــب 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
لسنة   )14( رقــــم  مـــرســـوم  خــلــيــفــة، 
لمكتب  عـــام  مــديــر  بــتــعــيــيــن   2021
عام  وأمين  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس 

لمجلس الوزراء جاء فيه:
ُيعين  حمد بن فيصل المالكي مديرًا 
الــوزراء  رئيس مجلس  لمكتب  عامًا 

وامينا عاما لمجلس الوزراء.

إنشاء وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
صـــدر عن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة،  مرســـوم رقم )11( لسنة 2021 

بإنشاء وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء.
 وجاء في المرســـوم أنه ُينشـــأ مكتب ُيسمى “مكتب 
رئيـــس مجلس الوزراء”، وبذلك ُيلغى المرســـوم رقم 
)53( لسنة 2020 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس 
الـــوزراء والمرســـوم رقـــم )22( لســـنة 2016 بإعـــادة 
تنظيـــم مكتب النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء، 
كما ُيلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

 وجـــاء بالمرســـوم أنـــه ينظـــم مكتب رئيـــس مجلس 
الوزراء على النحو اآلتي:

مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
أوالً: مدير عام السياسات والتنسيق.

ثانيًا: إدارة الشؤون القانونية.

ثالثًا: إدارة الرقابة الداخلية المركزية.
رابعًا: الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه:

 أ -   إدارة الموارد البشرية.
 ب -   إدارة الموارد المالية.

 ج -   إدارة الخدمات ونظم المعلومات.
خامسًا: الوكيل المساعد لإلعالم والتواصل، وتتبعه:

 أ -  إدارة اإلعالم.
 ب -  إدارة التواصل.

سادسًا: وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه:
 أ -  الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه:

1 -   إدارة البحوث.
2 -   إدارة الدراسات.
3 -   إدارة السياسات.

 ب -  الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:
1 -  إدارة العمليات.

2 -  أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع.
الحكومـــي،  األداء  لتطويـــر  المســـاعد  الوكيـــل    -  ج 

وتتبعه:
1 -   إدارة تطوير الكوادر الحكومية.
2 -   إدارة جودة الخدمة الحكومية.

3 -   إدارة التقييم والتحليل.
4 -   إدارة التنسيق والمتابعة.

المنامة - بنا

جاللة الملك

المنامة- بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
 )23( رقـــم  مرســـوم  خليفـــة،  آل 
لســـنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة 
ُيلغـــى  وبموجبـــه  الخارجيـــة، 
المرســـوم رقـــم )68( لســـنة 2016 

بإعادة تنظيم وزارة الخارجية.
 وجاء بالمرســـوم أنه ُيعاد تنظيم 
علـــى  وذلـــك  الخارجيـــة،  وزارة 

النحو اآلتي:
وزير الخارجية، ويتبعه:

 أوالً: مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة، 
ويتبعه:

1 -  رئيس قطاع المنظمات.
2 -  رئيـــس قطاع شـــؤون حقوق 

اإلنسان.
الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس    -  3

القانونية.

 ثانيـــًا: مديـــر عـــام شـــؤون وزارة 
الخارجية )بدرجة وكيل مساعد(، 

ويتبعه:
التنســـيق  قطـــاع  رئيـــس    -  1

والمتابعة.
2 -  رئيس قطاع االتصال.

3 -  رئيس المراسم.
 ثالثًا: المدير التنفيذي ألكاديمية 
للدراســـات  مبـــارك  بـــن  محمـــد 
وكيـــل  )بدرجـــة  الدبلوماســـية 

مساعد(.
الشـــؤون  رئيـــس قطـــاع  رابعـــًا:   

االستراتيجية.
 خامســـًا: وكيـــل وزارة الخارجية 

للشؤون السياسية، ويتبعه:
الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس    -  1

األفروآسيوية.
الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس    -  2

العربية.
3 -  رئيس قطاع شـــؤون مجلس 

التعاون.
4 -  رئيس مركز المدار.

الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس    -  5
األوروبية.

شـــؤون  قطـــاع  رئيـــس    -  6
األمريكيتين.

 
سادســـًا: وكيـــل وزارة الخارجية 
واإلداريـــة،  القنصليـــة  للشـــؤون 

ويتبعه:
 1 -  إدارة الشؤون اإلدارية.

2 -  إدارة الموارد المالية.
3 -  إدارة الموارد البشرية.
4 -  إدارة نظم المعلومات.

الخدمـــات  قطـــاع  رئيـــس    -  5
القنصلية.

إعادة تنظيم “الخارجية”

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم “المالية”

صدر عن عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، مرســوم رقم )17( لســنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة المالية واالقتصاد 
الوطنــي، وبموجبــه ُيلغــى المرســوم رقــم )1( لســنة 2019 بإعــادة تنظيــم وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي وَيصــُدر بتنظيم الِخْدمــات المالية 
المشتَركة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية، بناًء على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية واالقتصاد الوطني بما ال يخالف 

االختصاصات المنصوص عليها قانونًا لكل جهة.

 وجـــاء بالمرســـوم أنـــه ُيعـــاد تنظيـــم وزارة الماليـــة 
واالقتصاد الوطني، وذلك على النحو اآلتي:

وزير المالية واالقتصاد الوطني، ويتبعه:
ين العام.  أوالً: مكتب إدارة الدَّ

 ثانيًا: مجلس احتياطي األجيال القادمة.
 ثالثًا: إدارة الرقابة واالتصال.

والمعلومـــات،  للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل  رابعـــًا:   
وتتبعه:

 أ -  إدارة الموارد البشرية والمالية.
 ب -  إدارة تقنية المعلومات.

 ج -  إدارة شئون األمالك الحكومية.
 د -  إدارة التدريب والتطوير اإلداري.

 خامسًا: وكيل الوزارة للشؤون المالية، ويتبعه:
  أ -  الوكيل المساعد للعمليات المالية، وتتبعه:

1 -  إدارة عمليات التمويل.
2 -  إدارة المدفوعات والتحصيل.
3 -  إدارة تطوير األنظمة المالية.

  ب -  الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون التعـــاون الدولـــي، 
وتتبعه:

1 -  إدارة العالقات الدولية.
2 -  إدارة االستثمارات الحكومية.

  ج -  الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية، 
وتتبعه:

1 -  إدارة الميزانية.

2 -  إدارة المشاريع.
3 -  إدارة سياسة اإليرادات العامة.

  د -  الوكيل المســـاعد للخدمات المالية المشـــتركة، 
وتتبعه:

1 -  إدارة تنسيق شئون الخدمات المالية المشتركة.
2 -  اإلدارة المركزية للمشتريات الحكومية.

3 -  إدارة الكفاءة المركزية.
4 -  عـــدد من مدراء المـــوارد المالية يتم تحديدهم 
ِوْفقـــًا ألداة تعيينهـــم ونْقِلهم لتولِّي مهـــام الِخْدمات 

المالية المشتَركة في الجهات الحكومية.
  سادسا: وكيل الوزارة لالقتصاد الوطني، ويتبعه:
  أ -  الوكيل المساعد للشئون االقتصادية، وتتبعه:

1 -  إدارة التخطيط االقتصادي.
2 -  إدارة السياسات االقتصادية.

3 -  إدارة االستدامة المالية واالقتصادية.
والمؤشـــرات  للتنافســـية  المســـاعد  الوكيـــل    -   ب 

االقتصادية، وتتبعه:
1 -  إدارة المؤشرات االقتصادية.

2 -  إدارة تعزيز التنافسية.
3 -  إدارة التحليل والمعلومات.

المنامة- بنا

صدر عن عاهل البالد  صاحب الجاللة الملك  «
حمد بن عيسى آل خليفة، ، مرسوم رقم )18( 

لسنة 2021 بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين 
في وزارة المالية واالقتصاد الوطني جاء فيه:

 ُتعين آمنة أحمد راشد الرميحي وكياًل للوزارة  «
لالقتصاد الوطني في وزارة المالية واالقتصاد 

الوطني.

 كما ُيعين في وزارة المالية واالقتصاد  «
الوطني كٌل من:

 1 -   نور علي سلطان الخليف «
وكياًل مساعداً للشؤون االقتصادية. «
2 -   أسامة صالح هاشم العلوي «
وكياًل مساعداً للتنافسية والمؤشرات  «

االقتصادية.

تعيين وكيل ووكيلين مساعدين في “المالية”

المنامة - بنا

صدر عن عاهـــل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم 
رقـــم )21( لســـنة 2021 بتعديـــل المادة 
األولـــى مـــن المرســـوم رقم )35( لســـنة 
2016 بإنشـــاء اللجنـــة العليا للتخطيط 
العمراني. وجاء في المرسوم أنه تحل 
عبارة )برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء( محل 
عبارة )برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهد نائـــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء( الـــواردة في 
صدر المـــادة األولى من المرســـوم رقم 
)35( لســـنة 2016 بإنشـــاء اللجنة العليا 

للتخطيط العمراني.

تعديل مادة من 
مرسوم إنشاء 

“العليا العمراني”

المنامة - بنا

 بــعــث عــاهــل الـــبـــالد صــاحــب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــ ــالل ــجــ ــ ال
العهد  آل خليفة وولي  عيسى 
الــوزراء صاحب السمو  رئيس 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
تــعــزيــة  بــرقــيــتــي  آل خــلــيــفــة، 
ومواساة إلى رئيس جمهورية 
ألبرتو  الــصــديــقــة  األرجــنــتــيــن 
فــرنــانــديــز، فـــي وفــــاة رئــيــس 
األسبق  األرجنتين  جمهورية 
عن  معربين  مــنــعــم،  ــوس  كــارل
ــادق  ــ خـــالـــص تــعــازيــهــمــا وصـ
الفقيد  وألســرة  له  مواساتهما 
األرجنتين،  جمهورية  ولشعب 
ــلــفــقــيــد الــرحــمــة  مــتــمــنــيــيــن ل
ــرة ولــــذويــــه الــصــبــر  ــفـ ــغـ ــمـ والـ

والسلوان.

البحرين تعزي 
رئيس األرجنتين

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مرســـوم رقم )22( لسنة 2021 بتعديل المرسوم رقم )69( لسنة 2014 

بإعادة تنظيم وزارة الداخلية.
 وبموجـــب المرســـوم، ُيســـتبدل مســـمى اإلدارة العامة لديـــوان وزارة 

الداخلية باإلدارة العامة لشؤون وزارة الداخلية.

اعتماد مسمى اإلدارة العامة 
لشؤون الداخلية

المنامة -بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، مرســـوم رقـــم )12( لســـنة 2021 بإعـــادة تســـمية ونقـــل تبعية 

ديوان الخدمة المدنية.
وبموجبه ُتعاد تســـمية )ديوان الخدمة المدنية( ليصبح )جهاز الخدمة 
المدنيـــة(، ويتبع مجلس الخدمة المدنيـــة. كما ُيلغى كل نص يتعارض 

مع أحكام هذا المرسوم.

إعادة تسمية ونقل تبعية 
ديوان الخدمة المدنية

المنامة- بنا

صـــدر عـــن عاهل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )19( لســـنة 2021 
بتعديل بعض أحكام المرســـوم رقم )84( لســـنة 2016 

بإنشاء وتنظيم مركز االتصال الوطني.
وبموجبه يتبع مركز االتصال الوطني مدير عام مكتب 
رئيس مجلس الوزراء. كما ُيلغى كل نص يتعارض مع 

أحكام هذا المرسوم.

“االتصال الوطني” 
يتبع مدير عام مكتب 

رئيس الوزراء

المنامة- بنا

صدر عـــن عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )20( لسنة 2021 
بتعييـــن نائب رئيس تنفيذي لمركز االتصال الوطني 

جاء فيه:
ـــن أحمد خالـــد العريفـــي نائبًا للرئيـــس التنفيذي  ُيعيَّ

لمركز االتصال الوطني.

العريفي نائبًا لرئيس 
“االتصال الوطني”

المنامة- بنا

صـــدر عـــن عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، مرسوم رقم )16( لسنة 2021 
بتعيينـــات في األمانة العامة لمجلـــس الوزراء جاء 

فيه: 
ُيعين في األمانة العامة لمجلس الوزراء كٌل من:

1 -  السيدة مي محمد عاشور
أمينًا عامًا مساعدًا للجان والمتابعة.

2 -   السيدة فاطمة عبدالغني اسماعيل
أميًنا عاًما مساعًدا للموارد وإدارة الجلسات.

تعيين أمينين عامين 
مساعدين في “أمانة 

مجلس الوزراء”

المانمة- بنا

صـــدر عن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )10( 
لســـنة 2021 بإعفاء مستشـــاري رئيس مجلس 

الوزراء.
وجـــاء فيـــه: ُيعفـــى جميـــع مستشـــاري رئيس 

مجلس الوزراء من مناصبهم.

إعفاء مستشاري رئيس 
مجلس الوزراء

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، مرســوم رقــم )13( لســنة 2021 بإعادة 
تنظيــم األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، وبموجبــه ُيلغى المرســوم رقــم )36( لســنة 2020 بإعادة تنظيــم األمانة 

العامة لمجلس الوزراء، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

وجـــاء بالمرســـوم أنـــه ُيعـــاد تنظيم 
الـــوزراء،  لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة 

وذلك على النحو اآلتي:
 

الـــوزراء  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 
)بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:

 أ -  األميـــن العـــام المســـاعد للمـــوارد 
وكيـــل  )بدرجـــة  الجلســـات  وإدارة 

مساعد(، وتتبعه:

1 -   إدارة أمانة سر الجلسات.
2 -   إدارة نظم المعلومات والوثائق.

3 -   إدارة الموارد البشرية والمالية.
 ب -  األميـــن العـــام المســـاعد للجان 
والمتابعـــة )بدرجـــة وكيل مســـاعد(، 

وتتبعه:
1 -  إدارة شؤون اللجان.

2 -  إدارة اإلعداد والمتابعة.

إعادة تنظيم األمانة العامة لمجلس الوزراء

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  عـــن  صـــدر 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
لســـنة   )15( رقـــم  مرســـوم  خليفـــة، 
2021 بتعيينـــات فـــي مكتب رئيس 

مجلس الوزراء جاء فيه:

 ُيعيـــن فـــي مكتـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء كٌل من:

 1 -  الشـــيخ فهد بن عبدالرحمن آل 
خليفة

مديرا عاما للسياسات والتنسيق.
2 -   حمد يعقوب المحميد
وكيالً للبحوث والمشاريع.

3 -   مريم عدنان األنصاري
وكيالً مساعدا للمشاريع.

4 -   سارة أحمد بوحجي

وكيالً مساعدا لإلعالم والتواصل.
5 -  السيدة منيرة أحمد فخري

وكيالً مساعدا للموارد والخدمات.
6 -   زياد عادل درويش

األداء  لتطويـــر  مســـاعدًا  وكيـــالً 
الحكومي.

7 -  آمنة علي العريض
وكيالً مساعدا للبحوث والدراسات.

7  تعيينات في مكتب رئيس مجلس الوزراء
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بنك البحرين والكويت ش . م . ب . - القوائم المالية الموحدة 31 ديسمبر 2020

تم استخراج القوائم الموحدة للمركز المالي واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في الحقوق والتدفقات النقدية 
من القوائم المالية الموحدة لبنك البحرين والكويت ش.م.ب. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي تم تدقيقها من 

قبل السادة إرنست ويونغ الذين أعربوا عن رأي غير متحفظ في 15 فبراير 2021. 

www.bbkonline.com: المدققة من قبل السادة إرنست ويونغالمعلومات المنشورة أعاله متوفرة على الموقع اإللكتروني

الدكتور عبدالرحمن سيف عبدالله بن خليفة بن سلمان آل خليفة مراد علي مراد
الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس مجلس اإلدارة نائب رئيس مجلس اإلدارة

مرخـــص مــن قــبــل مــصــرف البــحــريــن المــركــزي كــبــنــك تجــزئــة تقــلــيـــدي.

القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2020
)بماليين الدنانير البحرينية(

2019 2020  

الموجودات

376.4 256.5 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

484.4 487.8 أذونات خزانة

278.3 318.9 ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,670.9 1,555.8 قروض وسلف العمالء

875.0 957.3 أوراق مالية استثمارية

70.6 65.5 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

74.2 83.1 فوائد مستحقة القبض ومشتقات مالية وموجودات أخرى

35.2 35.5 ممتلكات ومعدات

3,865.0 3,760.4  مجموع الموجودات 

المطلوبات و حقوق الملكية

المطلوبات

363.1 330.3 ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

313.4 399.2 إقتراضات بموجب اتفاقية إعادة شراء

333.0 188.5 إقتراضات ألجل

2,169.5 2,167.4 حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

139.0 160.5 فوائد مستحقة الدفع ومشتقات مالية ومطلوبات أخرى

3,318.0 3,245.9  مجموع المطلوبات 

حقوق الملكية

129.7 136.2 رأس المال

أسهم خزانة )5.2( )5.2(

105.6 105.6 عالوة إصدار أسهم

61.6 66.8 إحتياطي قانوني

54.1 61.6 إحتياطي عام

تغيرات متراكمة في القيم العادلة )11.4( 11.2

تعديالت تحويل عمالت أجنبية )12.8( )12.2(

144.6 125.6 أرباح مبقاة

54.5  45.4 توزيعات مقترحة

543.9 511.8 العائد إلى مالك البنك 

3.1 2.7 حقوق غير مسيطرة

547.0 514.5 مجموع حقوق الملكية

3,865.0 3,760.4 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

القائمة الموحدة  لألرباح أو الخسائر 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)بماليين الدنانير البحرينية(
2019 2020

 176.4  137.7 دخل الفوائد ودخل مشابه

)69.1( )56.9( مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة

 107.3  80.8 صافي دخل الفوائد ودخل مشابه

 26.6  19.6 دخل الرسوم والعموالت – صافي

 17.6  18.3 استثمارات ودخل آخر

 151.5  118.7 مجموع الدخل التشغيلي

)38.1( )35.1( تكاليف الموظفين

)25.1( )25.6( مصروفات أخرى

)63.2( )60.7( مجموع المصروفات التشغيلية

)18.9( )5.6( مجموع المخصصات - صافي

 69.4  52.4 صافي الدخل التشغيلي 

 6.8 )0.1( حصة البنك من )خسارة( / ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 76.2  52.3 الربح للسنة قبل الضرائب

)0.2(  0.3 مخصص )مصروف( / ضريبي انتفت الحاجة إليه 

 76.0  52.6 الربح للسنة بعد الضرائب

العائد إلى:

 75.4  52.0   مالك البنك 

 0.6  0.6  حقوق غير مسيطرة 

 76.0  52.6

 0.056  0.039 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )دينار بحريني(

القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)بماليين الدنانير البحرينية(

2019 2020

 76.0  52.6 الربح للسنة

)الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر 

 7.6  0.8 القيمة العادلة من خالل إحتياطي الدخل الشامل اآلخر )أدوات أسهم حقوق الملكية(
البنود التي سيتم أو من الممكن أن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر 

التغير في إحتياطي التحويل:
تعديالت تحويل عمالت أجنبية )0.6( )0.5(

التغير في احتياطي التحوط:
الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة  )0.7( )1.1(

التغير في إحتياطي القيمة العادلة:
 30.6 )19.2( صافي التغير في القيمة العادلة 
)2.7( )3.4( صافي المبلغ المحول إلى األرباح أو الخسائر 

)الخسارة( / الدخل الشامل االخر للسنة )23.1( 33.9 

 109.9  29.5 مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
 109.3  28.9     مالك البنك

 0.6  0.6     حقوق غير مسيطرة 

 109.9  29.5

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

)بماليين الدنانير البحرينية(

2019 2020 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 269.7  118.1 

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية )101.8( )51.6(

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التمويلية  )184.6(  125.2 

صافي التغيرات في النقد وما في حكمه  )16.7( 191.7 

تعديالت تحويل عمالت أجنبية - صافي )2.4( )0.3(

النقد وما في حكمه في بداية السنة 536.8  345.4 

النقد وما في حكمه في نهاية السنة 517.7  536.8 

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

 )بماليين الدنانير البحرينية(
العائد إلى مالك البنك 

مجموع 
حقوق 
الملكية

حقوق غير 
مسيطرة   المجموع

توزيعات 
مقترحة

أرباح  
مبقاة

إحتياطيات 
أخرى رأس المال

 500.4  2.7  497.7  44.6  148.9  196.0  108.2 الرصيد في ١ يناير ٢٠١٩

الربح للسنة  -    -    75.4  -    75.4  0.6  76.0 

دخل شامل آخر  -    35.8  )1.9( -    33.9  -    33.9 

مجموع الدخل الشامل  -    35.8  73.5  -    109.3  0.6  109.9 

الدفع على أساس األسهم   -    -    0.6  -    0.6  -    0.6 

 )3.6(    -  )3.6(    -  )3.6(    -    - 
التوزيع على األوراق الرأسمالية الدائمة القابلة 

للتحويل المدرجة ضمن رأس المال فئة ١

   -    -    -    -    -  )21.5(  21.5 
تحويل األوراق الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل 

المدرجة ضمن رأس المال فئة ١ 

 )56.0(  )0.2(  )55.8(  )43.0(  )12.8( أرباح أسهم مدفوعة  -    -   

 )1.6(    -  )1.6(  )1.6( تبرعات خيرية -    -    -   

 )2.7(    -  )2.7(    -    -  )2.7( التغير في أسهم الخزانة -   

   -    -    -    -  )7.5( محول إلى اإلحتياطي القانوني -    7.5 
   -    -    -  54.5  )54.5( توزيعات مقترحة -    -   

الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٩ 129.7  215.1  144.6  54.5  543.9  3.1  547.0 

 52.6  0.6  52.0    -  52.0 الربح للسنة  -    -   

 )23.1(    -   )23.1(    -  0.1 )23.2( خسارة شاملة أخرى  -   

 29.5  0.6  28.9    -  52.1  )23.2( مجموع الدخل الشامل  -   

الدفع على أساس األسهم   -     -    0.4  -    0.4   -    0.4 

 )20.9(    -  )20.9(    -  )20.9( خسارة تعديل محسومًا منها المساعدة الحكومية -    -   

 )38.6( )0.1(  )38.5( )38.5( أرباح أسهم مدفوعة  -    -     -    

   -    -    - )6.5( أرباح أسهم عينية  6.5   -    -   

 )2.0(    -   )2.0( تبرعات خيرية -    -     -    )2.0(   

   -     -    -      -  )5.2(  5.2 محول إلى اإلحتياطي القانوني -   

    -     -    -  )7.5( محول إلى اإلحتياطي العام -    7.5  -   

)0.9( )0.9( التغير في الحقوق غير المسيطرة -     -     -    -    -   
   -    -    -  45.4  )45.4( توزيعات مقترحة -    -   

الرصيد في 31 ديسمبر 2020 136.2  204.6  125.6     45.4   511.8  2.7  514.5 



جاللة الملك يصل إلى 
اإلمارات في زيارة خاصة

وصل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورعايتـــه 
إلـــى دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الشـــقيقة، أمس في زيارة خاصة. وكان 
ممثـــل الحاكم في منطقة الظفرة ســـمو 
الشـــيخ حمدان بـــن زايـــد آل نهيان، في 
اســـتقبال جاللة الملك لدى وصوله. كما 
كان فـــي االســـتقبال الشـــيخ محمـــد بن 
بطـــي آل حامد، وســـفير دولـــة اإلمارات 
لـــدى مملكـــة البحريـــن الشـــيخ ســـلطان 
بـــن حمدان بـــن زايد آل نهيان، والشـــيخ 
محمـــد بـــن حمـــدان بـــن زايـــد آل نهيان، 
والشـــيخ يـــاس بن حمـــدان بـــن زايد آل 
نهيان، والشيخ سيف بن محمد بن بطي 

آل حامد، والقائد العام لشـــرطة أبوظبي 
اللـــواء فارس خلـــف المزروعـــي، ومدير 
مكتب ســـمو ممثـــل الحاكم فـــي منطقة 
الظفرة أحمد مطر الظاهري، ومستشـــار 
ســـمو ممثل الحاكم في منطقـــة الظفرة 
عيســـى حمـــد بوشـــهاب، ووكيـــل ديوان 
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة باإلنابة 
ناصـــر محمـــد مطـــر المنصوري، وســـفير 
مملكـــة البحريـــن لـــدى دولـــة اإلمـــارات 
الشيخ خالد بن عبدهللا بن علي بن حمد 
آل خليفة. ويرافق جاللته خالل الزيارة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 

وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المنامة - بنا

جاللة الملك يصل إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة في زيارة خاصة

local@albiladpress.com
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بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 

ممتلكات وآالت ومعدات
حق استخدام الموجودات

34.895.937
63.055

36.773.498
221.480

34.958.99236.994.978
الموجودات المتداولة

المخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى
النقد وأرصدة لدى البنوك

46.182
501.301

84.350

58.826
453.305
211.947

631.833724.078

35.590.82537.719.056مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

رأس المال
أسهم ممتازة

حساب التعديل في رأس المال
اإلحتياطي القانوني

اإلحتياطي العام
الخسائر المتراكمة

3.662.099
14.833.615

-
-

34.313
)3.088.840(

22.950.150
-

)2.434.650(
65.681

279.236
)17.198.318(

15.441.1873.662.099مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

الجزء غير المتداول من قرض ألجل
الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

الجزء غير المتداول من المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة
منافع نهاية الخدمة للموظفين

13.701.519
2.099

-
99.567

14.875.992
99.650

8.033.615
98.514

13.803.18523.107.771
المطلوبات المتداولة

الجزء المتداول من المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة
الجزء المتداول من قرض ألجل

الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار
ذمم تجارية دائنة وأخرى

حسابات السحب على المكشوف

2.313.371
2.364.654

60.926
1.600.445

7.057

6.800.000
2.364.137

127.504
1.635.157

22.388

6.346.45310.949.186مجموع المطلوبات

35.590.82537.719.056مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020   
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2020

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2019

األنشطة التشغيلية
)3.405.413()3.054.527(صافي الخسارة للفترة

التسويــات :
استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات    

امتيازات عقود اإليجار    
مكاسب من إستبعاد حق استخدام الموجودات     

تكاليف التمويل    
إطفاء حق استخدام الموجودات    

مصروفات الفوائد على التزامات عقود اإليجار  
مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة    

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
المخزون    

ذمم تجارية مدينة وأخرى    
ذمم تجارية دائنة وأخرى    

منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

1.894.241
)23.777(
)2.062(

894.974
124.606

8.108
6.468

12.644
)54.464(
)34.712(

1.053

1.886.046
-
-

1.696.315
132.327

15.187
850

1.602
)10.955(
)38.984(

11.990

288.965)227.448(صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)28.834()16.680(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

)28.834()16.680(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
المبلغ المسدد من أصل التزامات عقود اإليجار

العائدات من قرض ألجل
المبلغ المسدد من قرض ألجل

الفوائد على التزامات عقود اإليجار
صافي التغير في المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة

تكاليف التمويل المدفوعة

)104.471(
406.292

)1.580.248(
)8.108(

2.313.371
)894.974(

)141.840(
1.027.223
)3.313.372(

-
3.330.618
)1.696.315(

)793.686(131.862صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التمويلية

)533.555()112.266(صافي النقص في النقد وما في حكمه

189.559723.114النقد وما في حكمه في بداية السنة

77.293189.559النقد وما في حكمه في نهاية السنة

النقد وأرصدة لدى البنوك متمثلة فـي: 
حسابات السحب على المكشوف  

84.350
)7.057(

211.947
)22.388(

77.293189.559

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2020

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2019

إيرادات التشغيل
تكاليف التشغيل

1.143.768
)743.895(

3.163.948
)1.359.727(

ربح التشغيل للسنة
إيرادات أخرى

399.873
530.464

1.804.221
-

930.3371.804.221

مصروفات غير تشغيلية
استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

مصروفات عمومية وإدارية 
تكاليف التمويل

)1.894.241(
)1.195.649(
)894.974(

)1.886.046(
)1.627.273(
)1.696.315(

)3.984.864()5.209.634(

)3.405.413()3.054.527(صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للسنة

)0.015()0.038(الخسارة األساسية للسهم

)0.015()0.013(الخسارة المخفضة للسهم

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

 أسهم ممتازةرأس المال
حساب التعديل 
في رأس المال

اإلحتياطي
القانوني

اإلحتياطي
العـام

الخسائر
المجموعالمتراكمة

7.067.512)13.697.987(65.681184.318)2.434.650(-22.950.150في 31 ديسمبر 2018

صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى 
)3.405.413()3.405.413(-----للسنة

-)94.918(94.918----المحول إلى االحتياطي العام

3.662.099)17.198.318(65.681279.236)2.434.650(-22.950.150في 31 ديسمبر 2019
14.833.615----14.833.615-إصدار أسهم ممتازة
-17.198.318)279.236()65.681(2.434.650-)19.288.051(تخفيض رأس المال 

صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى 
)3.054.527()3.054.527(-----للسنة

-)34.313(34.313----المحول إلى االحتياطي العام
15.441.187)3.088.840(34.313--3.662.09914.833.615في 31 ديسمبر 2020

البيانات المالية المرحلية الموجزة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

لقد تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 15 فبراير 2021
بــي دي أو

جهاد يوسف عبدهللا أمين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدهللا حسن عبدهللا بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

المنامة - بنا

أكد ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، تنامي عالقات 
الصداقة مع جمهورية كوريا الصديقة والتي تشهد 
تطوًرا مســـتمًرا علـــى كافة األصعدة، منوًها ســـموه 
بمـــا توليه مملكـــة البحرين من اهتمام وحرص على 
مواصلـــة تطوير التعاون المشـــترك بمـــا يفتح آفاقا 
أرحـــب ويخـــدم المصالـــح المشـــتركة فـــي ظـــل مـــا 
تحظـــى بـــه العالقـــات الثنائية من دعٍم مســـتمر من 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه في قصـــر الرفاع أمس، 
زينـــل،  فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  بحضـــور 
ووزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، رئيـــس الجمعيـــة الوطنيـــة 
الكوريـــة بارك بيونغ ســـوغ الذي يـــزور البالد، حيث 
رحب ســـموه برئيس الجمعية الكورية، مشـــيًرا إلى 
أهميـــة اســـتثمار الزيـــارات المتبادلـــة بيـــن البلديـــن 
الصديقيـــن فـــي تعزيـــز الشـــراكات اإلســـتراتيجية 

فـــي مختلف المجـــاالت؛ لتوفيـــر مزيد مـــن الفرص 
النوعية، وضرورة االستفادة من الخبرات المتبادلة 
التعـــاون  بمـــا يعـــزز مـــن  التشـــريعي  المجـــال  فـــي 
البرلمانـــي بيـــن البلديـــن، معرًبـــا ســـموه عـــن تطلعه 
للدفـــع بعالقات التعاون نحو أفق أوســـع بما يســـهم 
في تحقيق األهداف المشتركة المنشودة على كافة 
المســـتويات. وأضـــاف ســـموه أن مملكـــة البحريـــن 

حريصـــة علـــى توطيـــد مختلف مســـارات الشـــراكة 
مع الدول اآلســـيوية الصديقة فـــي كافة المجاالت، 
مؤكـــًدا ســـموه علـــى ما تقـــوم بـــه جمهوريـــة كوريا 
الصديقـــة من دور بـــارز في القطاعـــات االقتصادية 
والصناعية، والتي تسهم في تعزيز مساعي التنمية 
المســـتدامة علـــى الصعيديـــن اآلســـيوي والدولـــي. 
كمـــا تم خـــالل اللقاء مناقشـــة مجمـــل القضايا على 

الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة، وبحـــث عـــدد من 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك بما فيها جهود 
البلدين في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا 
وآخر مســـتجداتها. من جانبه، قدم رئيس الجمعية 
الوطنية الكورية التهاني إلى صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناســـبة الذكرى 
العشـــرين إلقرار ميثاق العمل الوطني في المملكة، 

مشيدا بما يتضمنه الميثاق لإلسهام لكل ما من شأنه 
مواصلة التقدم والنمـــاء على كافة األصعدة، معربا 
عـــن تمنياته للمملكة ومواطنيهـــا المزيد من التطور 
واالزدهـــار. كمـــا أعـــرب رئيـــس الجمعيـــة الوطنيـــة 
الكورية عن شـــكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من 

حرص واهتمام لتطوير العالقات الثنائية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: فتح آفاق أرحب لعالقات التعاون مع كوريا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال رئيس الجمعية الوطنية الكورية



رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة االجتمــاع االعتيــادي األســبوعي لمجلــس الوزراء الذي عقــد صباح امس 

عن ُبعد.

فـــي مســـتهل االجتمـــاع، رفع مجلـــس الوزراء 
أصـــدق التهانـــي إلـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وإلـــى رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد بمناســـبة الذكرى العشـــرين 
إلقرار ميثاق العمـــل الوطني، مؤكًدا المجلس 
أن المملكـــة شـــهدت عقدين مفعميـــن بالعطاء 
واإلنجـــاز ومنطلقهمـــا الميثاق، الذي اســـتندت 
فـــي  والتحديـــث  التطويـــر  منظومـــة  عليـــه 
مختلـــف المجـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة 

والتنموية.
بعـــد ذلـــك، أكـــد المجلـــس المضـــي قدمـــا فـــي 
تحقيـــق األهـــداف الرئيســـة لبرنامـــج التوازن 
المالي بما يخدم توجهات المرحلة ومتطلباتها 
خصوصـــا التي فرضها انخفاض أســـعار النفط 
وتداعيـــات جائحـــة كورونـــا علـــى المســـتوى 

العالمي، واالســـتمرار في تبني المبادرات التي 
تجعـــل السياســـات االقتصاديـــة أكثـــر مرونـــة 
وديناميكيـــة وداعمـــة لتوجهـــات الحكومـــة و 

التنمية االقتصادية.
وأعـــرب مجلس الـــوزراء عن اســـتنكار وإدانة 
مملكـــة البحريـــن اســـتمرار ميليشـــيا الحوثـــي 
اإلرهابيـــة فـــي اســـتهداف مطـــار أبهـــا الدولي 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
بالطائرات المفخخة بشـــكل متعمـــد وممنهج، 
مـــا يعـــرض للخطـــر حيـــاة األبريـــاء اآلمنيـــن 
والمنشآت المدنية الحيوية، في انتهاك صارخ 
اإلنســـاني، مجـــددا موقـــف  الدولـــي  للقانـــون 
مملكة البحرين المســـاند والداعم للمملكة في 
تصديها لهذه االعتداءات اإلرهابية الخطيرة.

بعـــد ذلك أعـــرب مجلـــس الوزراء عـــن أصدق 
التهاني لدولة اإلمارات العربية المتحدة رئيسا 

وحكومة وشـــعبا، بمناسبة نجاح مسبار األمل 
فـــي الوصـــول إلـــى كوكـــب المريـــخ، واعتبره 
المجلس إنجـــازا تاريخيا يؤكد ما وصلت إليه 
دولة اإلمارات الشقيقة من مستويات متقدمة 

ومكانة متميزة في استكشاف الفضاء.
ثـــم نظر المجلس فـــي الموضوعـــات المدرجة 

على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

المدنيـــة بشـــأن  1. مذكـــرة مجلـــس الخدمـــة 
تعديـــل الهياكل التنظيمية لعـــدد من الوزارات 
والجهـــات الحكوميـــة وذلـــك بإلغـــاء مناصـــب 
أخـــرى؛  ومســـميات  تبعيـــة  وتغييـــر  وإدارات 
األداء،  وتحســـين  الكفـــاءة  زيـــادة  بهـــدف 
وبموجـــب التعديـــل ســـيتم إلغـــاء 3 مناصـــب 
برتبـــة وكيـــل وزارة، و3 مناصب أخـــرى برتبة 
منصـــب  واســـتحداث  مســـاعد  وزارة  وكيـــل 

مدير.
2. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
 9 الحكومـــة علـــى  والتشـــريعية بشـــأن ردود 
اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.

المنامة - بنا

مجلـــس الـــوزراء: الميثـــاق أدخـــل المملكـــة فـــي عقديـــن مفعميـــن باإلنجـــازات والعطـــاء

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 15 فبراير 2021:

تهنئـــة جاللة الملك وســـمو 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء بالذكـــرى العشـــرين 
العمـــل  ميثـــاق  إلقـــرار 

الوطني.

تبنـــي  فـــي  االســـتمرار 
تجعـــل  التـــي   المبـــادرات 
أكثر  االقتصادية  السياسات 

مرونة وديناميكية.

تهنئة دولـــة اإلمارات العربية 
بنجاح وصول مسبار  المتحدة 

األمل إلى المريخ.

اســـتنكار اســـتمرار ميليشـــيا 
الحوثي اإلرهابية استهدافها 
األبريـــاء  لحيـــاة  الممنهـــج 
المدنية  والمنشـــآت  اآلمنين 

الحيوية بالسعودية.

تحقيق  فـــي  المضـــي قدًما 
األهـــداف الرئيســـية لبرنامج 
التـــوازن المالـــي بمـــا يخدم 

توجهات المرحلة٫

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:

إلغاء 3 مناصب وكالء وزارات و3 مناصب وكالء مساعدين 
واستحداث منصب مدير.

تعديل الهياكل التنظيمية لعدد من الوزارات، بهدف زيادة الكفاءة.

ردود الحكومة على 9 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.

local@albiladpress.com
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تطـويـر المرافـق وإيجـاد مشروعات خالقـة في “الجنوبيــة”
التقى محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني عصــام خلف، عبر 
تقنيــة االتصــال المرئــي، وذلــك بحضــور نائــب المحافــظ العميــد عيســى 
الدوسري ووكيل الوزارة لشؤون األشغال أحمد الخياط، إضافة إلى عدد 
من المسؤولين؛ لبحث احتياجات المواطنين ومتابعة سير العمل في عدد 

من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأشاد سمو المحافظ بتوجيهات وحرص 
القيـــادة الحكيمـــة علـــى تطويـــر القطاع 
الخدمـــي والتنموي، الذي يحظى برعاية 
عاهـــل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
الفتـــا إلى أن هذا الدعـــم واالهتمام يبرز 
مســـتوى جودة وكفـــاءة الخدمات التي 
تنفذها الوزارة حاضًرا ومستقبًا لدورها 
في دعم أهداف التنمية من جهة وتلبية 

احتياجـــات المواطنيـــن والمقيميـــن من 
جهة ثانية.

وأثناء االجتماع، أكد ســـمو المحافظ أن 
المحافظـــة حريصة على رصـــد ومتابعة 
احتياجـــات األهالي مـــن مختلف مناطق 
نتائـــج  إطـــار  فـــي  وذلـــك  المحافظـــة، 
سلســـلة الزيارات الميدانيـــة التي قامت 
بهـــا المحافظة الجنوبيـــة لمتابعة تطوير 
المرافـــق والخدمـــات بمختلـــف مناطـــق 
التواصـــل  تعزيـــز  لضمـــان  المحافظـــة؛ 
والشـــراكة المجتمعية مع الجهات كافة، 

مبينـــا أن إقامـــة حزمة من المشـــروعات 
بمختلف مجاالتهـــا بالتعاون مع الجهات 
عمـــل  أولويـــات  ضمـــن  يقـــع  المعنيـــة 
المحافظـــة لدورهـــا المنشـــود في خدمة 

األهالي.
وقـــال “إن المحافظـــة تعتزم االســـتمرار 
فـــي الجـــوالت الميدانيـــة لتوفير أفضل 
الخاقـــة  والمشـــروعات  الخدمـــات 
ســـلم  فـــي  تأتـــي  والتـــي  والمبتكـــرة 
وتطلعـــات  رؤى  وتلبـــي  األولويـــات 

األهالي”.
كما تابع كل من سمو محافظ المحافظة 
وشـــؤون  األشـــغال  ووزيـــر  الجنوبيـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عرًضا 
التـــي  المشـــروعات  أهـــم  حـــول  مرئًيـــا 
األهالـــي  وتطلعـــات  احتياجـــات  تلبـــي 
فـــي المحافظـــة الجنوبية، ضمـــن نتائج 
التواصل الميداني لعدد من المواقع في 

مختلف مناطق المحافظة.
المحافـــظ  ســـمو  أشـــاد  الختـــام،  وفـــي 
بمســـتوى التعـــاون مـــع وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
فـــي  الخدميـــة  بالمشـــروعات  للنهـــوض 
لتلبيـــة  الهادفـــة  والشـــراكة  المحافظـــة 
التواصـــل  وفـــق  األهالـــي  احتياجـــات 

البّناء.

المســـاعد  الوكيـــل  االجتمـــاع،  حضـــر 
الشـــيخ  والصيانـــة  البنـــاء  لمشـــروعات 
مشـــعل بـــن محمـــد آل خليفـــة، والوكيل 
المســـاعد للخدمـــات البلديـــة المشـــتركة 
بالـــوزارة شـــوقية حميـــدان، ومدير عام 
بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبدهللا، 
الصحـــي  للصـــرف  المســـاعد  والوكيـــل 

بالوزارة إبراهيم الحواج.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ 
الجنوبية: جوالت 

ميدانية لحصر 
احتياجات األهالي

المضي بـ “التوازن المالي” لمواكبة انخفاض النفط وتداعيات كورونا

إلغاء 6 مناصب برتبتـي وكيـل 
وزارة ووكيـل مساعــد

تبني مبادرات تجعل السياسات 
االقتصادية أكثر مرونة وديناميكية

اعتداءات الحوثيين اإلرهابية 
تهدد حياة األبرياء في السعودية

 وصول “المسبار” إلى المريخ 
يؤكد مكانة اإلمارات المتقدمة

المنامة - بنا

صـــدر عن ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
قرار رقم 10 بتعيين مديرين في مكتب رئيس 

مجلس الوزراء جاء فيه:
ُيعيـــن فـــي مكتب رئيـــس مجلس الـــوزراء كُل 

من:
1. السيد أحمد حسن حميدان

مديرا إلدارة الرقابة الداخلية المركزية.
2. السيد خالد أحمد محمد

مديرًا إلدارة الموارد المالية.

3. السيد أحمد عبدالنبي القيم
مديرًا إلدارة الخدمات ونظم المعلومات.

4. السيدة منار أحمد ثاني
مديرًا إلدارة التواصل.

5. السيد رمزي ريسان البدران
مديرا إلدارة البحوث.

6. السيد وليد صاح المعراج
مديرًا إلدارة السياسات.

7. السيد خالد محمود المرزوقي
مديرًا إلدارة المشاريع.

8. السيد أحمد سامي التاجر

مديرًا إلدارة المشاريع.
9. السيد محمد ميرزا العريبي

مديرًا إلدارة العمليات.
10. الســـيد عبدالكريـــم يوســـف محمـــد مديرا 

إلدارة تطوير الكوادر الحكومية.
11. السيد حسين علي آل شهاب

مديرًا إلدارة جودة الخدمة الحكومية.
12. اآلنسة نجود راشد الجار

مديرا إلدارة التقييم والتحليل.
13. الســـيدة ســـارة عبدالعزيز المريخي مديرا 

إلدارة التنسيق والمتابعة.

قرار بتعيين مديِرين في مكتب رئيس الوزراء

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولي العهـــد رئيس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، قـــرار رقـــم )11( 
بتعيـــن مديريـــن فـــي األمانـــة العامـــة 

لمجلس الوزراء جاء فيه:
لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  فـــي  ُيعيـــن 

الوزراء كُل من:
1. السيد صاح عيسى الرميحي
مديرًا إلدارة أمانة سر الجلسات.

2. السيد ثامر عبدالمنعم الريفي
المعلومـــات  نظـــم  إلدارة  مديـــرًا 

والوثائق.
3. السيد طارق أحمد النعيمي

مديرًا إلدارة الموارد البشرية والمالية.
4. السيد سفيان إبراهيم الهاشل

مديرًا إلدارة شؤون اللجان.
5. السيد أحمد إبراهيم العسيري

مديرًا إلدارة إعداد والمتابعة.

تعيين مديِرين في “أمانة مجلس الوزراء”



أكــد أطبــاء لـــ “البالد” مآثر الراحل الكبير صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة طيــب هللا ثــراه فــي تأســيس مركــز الشــيخ محمــد بــن 
خليفــة للقلــب والذي أحدث نقلة نوعية في تشــخيص وعــالج أمراض القلب 
في البحرين، وعالوة على تقديمه العالج المجاني للمواطنين وغيرهم ومنها 

الحاالت التي تستدعي تدخال جراحيا.

األمير اإلنسان

أحمـــد  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
العريـــض إن مآثـــر صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة )رحمه 
هللا(، فـــي تعزيـــز مفاصـــل الحقـــل الطبـــي 
البحريني، وتطويره، والدفع به قدما، أحد 
مراحـــل التحول األساســـية فـــي البحرين 
حيـــا  مثـــاال  أضحـــت  والتـــي  الحديثـــة، 
يحتـــذى فـــي الرعايـــة الطبيـــة والدوائية. 
وأوضـــح العريض في تصريحـــه لـ “البالد” 
معايشـــة  مـــن  تمكـــن  الراحـــل  األميـــر  أن 
احتياجـــات المواطنيـــن الطبية، خصوصا 
بفتـــرة التســـعينات، والتـــي تمخضـــت عن 
إنشـــاء مركـــز الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة 
لعـــالج أمراض القلـــب، والـــذي كان محلقا 
في المستشفى العســـكري آنذاك. وأضاف 
“كانت الفكرة منذ تلك اللحظة في موضع 
التطبيـــق، ولقـــد اســـتدعى األميـــر الراحل 
ريســـان البـــدران وأطبـــاء آخرين لدراســـة 
تطبيـــق الفكـــرة فـــي البحريـــن، والخروج 
بهـــا بأفضـــل صورة ممكنة، وهـــو ما حدث 

فعال”.
المواطنيـــن  مـــن  المرضـــى  “كان  وأردف 
المصابين بأمراض القلب، خصوصا بضيق 
الشرايين يبعثون لدولة الكويت والمملكة 
العربيـــة الســـعودية لتلقي العـــالج، وكنُت 
بتلـــك الفترة أعمـــل في مجمع الســـلمانية 
الطبي، وسئلت عن هذا األمر، ولقد أسسنا 
لذلـــك لجنـــة من األطبـــاء لدراســـته، وكان 
الوزير حينها جواد العريض يشجعنا على 
الدفـــع بالموضوع؛ ليتمكـــن الطاقم الطبي 

من عالج المرضى في البحرين”.
وأكمـــل العريـــض “فـــي حينـــه، تـــم اختيار 
حبيب الطريف وماري الطريف، لاللتحاق 
بهذا المركز، فتمـــت الموافقة، وبدأ المركز 
بتقديـــم خدماته بعد اكتمال الطاقم، ولقد 
اليـــد األساســـية فـــي جلـــب  لبـــدران  كان 
الطواقـــم الطبيـــة مـــن الـــدول األوروبيـــة 

ودول أخرى لتشغيل المركز”.
وتابـــع “اهتـــم األميـــر الراحـــل خليفـــة بـــن 
ثـــراه(  هللا  )طيـــب  خليفـــة  آل  ســـلمان 
بالمشـــروع، وكان يشـــجعنا علـــى إتمامـــه، 

وتوفيـــر األطقـــم الالزمـــة له، والـــذي كان 
حينها في المستشفى العسكري”.

وأضـــاف “لقـــد كان لســـموه حينهـــا النظرة 
المتقـــدم  العـــالج  لتقديـــم  المســـتقبلية 
لمرضـــى القلـــب، ولقـــد حظـــي المركز منذ 
حينهـــا برعايتـــه ليس معنويا فقـــط، وإنما 
منـــذ  المركـــز  توســـع  ولقـــد  أيضـــا،  ماديـــا 
التســـعينات، وبـــدأ يســـتقبل المرضـــى من 
وكان  الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  دول 
األمير الراحل يشجع على تقديم ذلك لهم 
بالمجـــان”. وزاد العريـــض “اهتمـــام األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان رحمـــه هللا  بالمواطن 
وأياديه البيضاء شاهدة وال يمكن نكرانها، 
ولقد كان لسموه الدور الرئيس في إنجاح 
هـــذا الصـــرح الكبيـــر والقائـــم حاليـــا فـــي 
مدينة عوالي، حيث نستذكر هذه األيادي 
منـــذ  بإنشـــائه  ســـاهمت  التـــي  البيضـــاء 

تسعينات القرن الماضي”.

 حرص واهتمام

بدوره، أوضح أنور جمشـــير كان لتأسيس 
مركز الشـــيخ محمد بن خليفة للقلب نقلة 
أمـــراض  فـــي تشـــخيص وعـــالج  نوعيـــة 
القلـــب فـــي البحرين، عالوة علـــى تقديمه 
وغيرهـــم،  للمواطنيـــن  المجانـــي  العـــالج 
ومنهـــا الحـــاالت التـــي تســـتدعي تدخـــال 
جراحيا، يضاف إلى ذلك حاالت إنســـانية 
كبيـــرة أعطـــى خاللها المركز مستشـــفيات 

أخرى؛ لكي تحذو ذات الحذو.
كان األمير الراحل صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حريصا 
الخاصـــة  التفاصيـــل  أدق  متابعـــة  علـــى 
بالمراكز، وفي النظر بالحاالت والمشـــاكل 
التـــي يواجههـــا المراكز، ونوعيـــة األطباء 
والكـــوادر الطبيـــة التـــي تســـتجلب إليـــه، 

وإزاحة كل العقبات التي تواجه العمل.
المركـــز  نجـــح  االهتمـــام،  “ولهـــذا  وزاد 
لســـنوات طويلـــة فـــي تقديـــم الكثيـــر من 
الداخـــل  فـــي  الطبيـــة  لألطقـــم  الـــدورات 
والخارج مجانا، وبشكل انعكس باإليجاب 

على اإلنسانية نفسها”.
وأردف “البحريـــن وبفضـــل ســـمو األميـــر 
معروفـــة  محطـــة  أصبحـــت  الراحـــل، 

بالمركـــز فـــي أوروبـــا وغيرها مـــن الدول، 
مـــع  خصوصـــا  للبلـــد،  مضيئـــة  وعالمـــة 
للمراجعيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  نوعيـــة 
مـــن المرضى، كمعلـــم تفتخر بـــه البحرين 

وشعب البحرين للعالم المتحضر”.
وتابـــع “نأمـــل من افتتـــاح المركـــز الجديد 
فـــي مدينة عوالي بأن يكون عالمة فارقة 
وجديدة في خدمة اإلنسانية، وهو كذلك 

بكفاءة أبناء الوطن وبعزيمتهم”.

بوابة لألمل

إلى ذلك، قال طبيب جراحة الفم والوجه 

والفكين بمجمع الســـلمانية الطبي محمد 
جوهـــر خالل وصف تاريخـــي عن المركز 
فـــي كتابه الجديـــد والذي يوثـــق مراحل 
التحـــول الطبـــي فـــي البحرين بأنـــه “منذ 
افتتـــاح مركـــز الشـــيخ محمد بـــن خليفة 
آل خليفـــة للقلب، كان ومـــازال يعتبر من 
المراكز المتميزة والنوعية على مســـتوى 
المنطقـــة والشـــرق األوســـط فـــي مجـــال 
جراحة القلـــب، بفضل الدعم الال محدود 
من صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة رحمـــه هللا، والذي 
اهتـــم منـــذ البدايـــات بـــأن يكـــون المركز 

بوابة للخير واألمل، للعالم ككل”.
التجهيـــزات  “بـــدأت  جوهـــر  وأضـــاف 
إلنجاز هذا المركـــز منذ نهاية الثمانينات، 
وانتهـــت التجهيـــزات فـــي العـــام 1991، 
وفـــي العـــام 1992 صـــدر المرســـوم رقـــم 
بعـــالج  واختـــص  المركـــز  بإنشـــاء   )9(
جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن والزائرين 
والوافدين، بالتنســـيق مـــع وزارة الصحة 
والجهـــات المعنيـــة، باإلضافة لتخصيص 
العامـــة  الميزانيـــة  مـــن  للمركـــز  ميزانيـــة 
للدولـــة، باعتبـــاره وحدة طبية مســـتقلة، 
ليبـــدأ العمل به رســـميًا بشـــهر أكتوبر من 

العـــام 1992 بعد اســـتكمال الكادر الطبي 
والوظيفي”.

وأكمـــل جوهـــر “بعد مـــرور عام، أشـــارت 
عمليـــة   132 إجـــراء  إلـــى  اإلحصـــاءات 
جراحيـــة بالركـــز، منهـــا 100 عمليـــة قلب 
بنســـبة  مفتـــوح، و386 عمليـــة قســـطرة 

نجاح تجاوزت 98 %”.
ومضى يقول “فـــي يناير من العام 2012 
اكدنـــز  شـــركة  مـــع  اتفاقيـــة  توقيـــع  تـــم 
إنشـــاء  فـــي  للبـــدء  العالميـــة  الهندســـية 
المركـــز الجديد بمدينة عوالـــي، وفي 10 
يونيـــو مـــن العـــام 2015 تفضـــل المغفور 
لـــه صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة )رحمه هللا(، بوضع 
الحجـــر األســـاس للمركـــز الجديـــد إيذانا 
البنـــاء، وبلغـــت كلفـــت  بالبـــدء بمراحـــل 
إنشـــائه 60 مليون دينـــار، منها 40 مليونا 
الطبيـــة  لألجهـــزة  مليونـــا  و16  للبنـــاء، 
والتأثيث، وتبلغ طاقته االستيعابية 148 

سريرا”.
وأنهى جوهر بالقول “بعد مرور 5 سنوات 
من وضـــع حجـــر األســـاس، كان لصاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رحمه هللا دور ريادي مهم في 
اإلســـراع بتجهيـــز المركـــز واالنتهـــاء من 
كافة األمور اللوجســـتية، وسرعة افتتاح 
المركـــز بظل هـــذه الظروف االســـتثنائية 
التجهيـــزات  واســـتكمال  افتتاحـــه  وتـــم 
الالزمـــة بوقـــت قياســـي، ممـــا يـــدل على 
االحترافية في إدارة األزمة الصحية من 
قبـــل الحكومة، وصالبـــة القطاع الصحي 

بمختلف المجاالت”.

أطباء لـ “^”: معايشة األمير الراحل للناس أوجدت فكرة مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب
ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــس ــ ــع ويــــــخــــــدم اإلن ــيـ ــمـ ــجـ ــلـ يـــــقـــــدم الــــــعــــــاج الــــمــــجــــانــــي لـ
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أكد المدير التنفيذي لمركز الشــيخ محمد بن خليفة بن ســلمان آل خليفة التخصصي للقلب، استشــاري جراحة القلب 
ريســان البدران أن رؤية المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة )طيب 
هللا ثــراه( قــد تحققــت علــى أرض الواقــع بانطــاق العمــل فــي أول مركــز لعــاج القلب فــي المنطقة مجهــز بأحدث ما 
توصلــت إليــه الصناعــة والتقنيــة العاليــة فــي مجاالت األجهــزة والمعــدات الطبية الحديثــة والتي تماشــي وتضاهي 
التطور العلمي في عاج وتشخيص أمراض القلب، مشيرا إلى أن المركز يمثل الرؤية االستشرافية للمغفور له والتي 
تقدم رعاية صحية فائقة الجودة والمســتوى وذلك حفاظا على مبدأ التنافســية واالســتدامة في إنجاز طبي جديد 

يعزز موقع البحرين في الشأن الصحي على المستوى المحلي والخليجي والعالمي.

واســـتذكر البـــدران، متابعـــة المغفـــور لـــه 
بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة )رحمه 
هللا( لـــكل خطوات تأســـيس المركز، مبينا 
أنـــه كان يحضر جميع اجتماعات الشـــركة 
المصممـــة للمركز ويطلع علـــى كل صغيرة 
وكبيـــرة، ويضـــع التصـــورات التـــي تجعل 

المركز في الريادة والتميز.

استقبال المرضى

وأعلن استشاري جراحة القلب بأن المركز 
ســـيبدأ باســـتقبال المرضـــى والمتردديـــن 
فـــي مقره الجديد فـــي عوالي نهاية أبريل 
المقبـــل بعـــد أن يتـــم نقل كافـــة الخدمات 
العالجيـــة واالنتهـــاء مـــن األمـــور التقنيـــة 
الالزمـــة لبـــدء مرحلـــة التشـــغيل، مشـــيرا 
أن المركـــز صمـــم على أســـس االســـتدامة 

ومطابقا للمعايير الصحية.
وقـــال: نحن فخورون جميعـــا كبحرينيين 
ســـيرتقي  الـــذي  اإلنســـاني  بالمشـــروع 
فـــي  المتخصصـــة  الخدمـــات  بمســـتوى 
مجـــال طـــب وجراحة القلـــب، مبينا أن ما 
تم إنجازه حتى اليوم استغرق 11 مليون 

ساعة عمل من دون إصابات.

دعم رؤية 2030

وقـــال جـــراح القلـــب المعـــروف أن المركز 
يأتـــي دعمـــا ألهـــداف الرؤيـــة االقتصادية 
لمملكـــة البحريـــن 2030، وتعزيـــزا لجهود 
التنمية المســـتدامة لتقديم رعاية صحية 
مـــع  تنســـجم  المســـتوى  الجـــودة  فائقـــة 
المعاييـــر الدوليـــة والمســـتويات العالمية، 
منوهـــا أن المركـــز يضم أحـــدث ما توصل 
فـــي  العالميـــة  والتقنيـــة  الصناعـــة  إليـــه 
الطبيـــة  والمعـــدات  األجهـــزة  مجـــاالت 
الحديثة التي تتماشـــي مع تطـــور العلمي 
القلـــب،  فـــي عـــالج وتشـــخيص أمـــراض 
علـــى  الهندســـية  المركـــز  تصاميـــم  وأن 
أعلى مســـتوى مـــن المواصفـــات الصحية 
المعتمـــدة من المذكـــرات الفنيـــة الصحية 
البريطانيـــة  الصحيـــة  الخدمـــات  وهيئـــة 
وهيئـــة تنظيم المهن الصحيـــة في مملكة 

البحرين.
جـــاء ذلك خالل الجولة اإلعالمية لممثلي 
الصحف المحلية ووكاالت األنباء العالمية 
صبـــاح أمـــس بمركـــز الشـــيخ محمـــد بـــن 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة التخصصي 
للقلب في مقره الجديد بعوالي، وشـــملت 
كافـــة طوابق المركز الـ 7، وغرف العمليات 
وجنـــاح  المرضـــى،  وغـــرف  والقســـطرة، 
والعيـــادات  والمختبـــرات،  األطفـــال، 
الخارجية والتي تضم 14 عيادة خارجية، 
وغـــرف العناية المركزة ووحدات الحاالت 
ومختبـــر  الصـــدر  آالم  وعيـــادة  اليوميـــة 

التقنية ومعامل القسطرة.

148 سريرا

وأوضح البـــدران بأن مركـــز القلب القديم 
كان يحتوي على 68 سريرا فقط، أما مركز 
محمـــد بن خليفـــة بن ســـلمان التخصصي 
للقلب الجديد، فيحتوي على 148 سريرا، 
مع إمكان التوســـعة المستقبلية، وقال إن 
148 ســـريرا لهـــذا المركز مقســـمة كالتالي، 
10 أســـرة الســـتقبال كل مـــن يعانـــي ألمـــا 
فـــي الصدر، ويعمل هذا القســـم على مدار 
الســـاعة طوال أيام األســـبوع، و20 سريرا 
للعنايـــة القصوى لمـــن له مرض في القلب، 
و10 أسرة للعناية القصوى لجراحة القلب، 
و12 سريرا للعناية بعد القسطرة مباشرة. 
ثـــم البقية مقســـمة على األجنحـــة لتكملة 
العنايـــة والرعايـــة الالزمـــة حتـــى خـــروج 
المريض من المستشـــفى، وكل قســـم فيه 
14 غرفـــة، 10 غـــرف الواحـــدة تســـتوعب 
مريضـــا واحـــدا واألربعـــة الباقيـــة مجهزة 
ألن تســـتوعب مريضيـــن فقـــط، موضحـــا 
بـــأن المركـــز يوفـــر بنيـــة تحتيـــة متكاملة 
تمتد على مساحة 35 ألف متر مربع يضم 
7 طوابـــق و148 ســـريرا موزعـــة علـــى 4 

أجنحة للبالغين وجناح واحد لألطفال.

5  مختبرات قسطرة

وبيـــن بـــدران أن المركـــز مجهز بخمســـة 

مختبرات للقســـطرة، منها واحد يســـمى 
“مختبـــر هجيـــن” يخـــدم الحـــاالت التي 
تســـتدعي جراحـــة القســـطرة فـــي ذات 
الوقـــت، باإلضافة إلـــى غرفتين لجراحة 
القلب، مؤكدا بأن هذه الوحدات مجهزة 
مـــع  تتماشـــي  التـــي  المعـــدات  بأحـــدث 
التنقيـــة الحديثـــة لدعـــم المستشـــفيات 
الذكيـــة، منوهـــا بأنها تدار بكـــوادر طبية 
مؤهلـــة تضـــم أكثـــر مـــن 21 استشـــاريا 
باإلضافة إلى أطباء القلب واخصائيين.

صاحب العظمة الشيخ عيسى

بالقـــول  البدايـــات  البـــدران  واســـتذكر   
نحـــن العاملين في هذا الصـــرح الجديد 
ال ننســـى أبدا وســـوف نســـتمر بطاعة ما 
أمرنـــا صاحـــب العظمة الشـــيخ عيســـى 
بـــن ســـلمان آل خليفة )طيـــب هللا ثراه(، 
عندمـــا أمرنـــا عند بـــدء عملنا فـــي مركز 
القلب القديم، حيث قال: أوال أريد مركز 
قلب أفتخر فيـــه، وثانيا رحمة للعاملين 
فـــي البحريـــن الذيـــن ال يملكـــون المـــادة 
لدفـــع أجـــرة العناية الطبيـــة”. وأقول له: 
“يـــا ســـيدي يـــا فقيدنـــا الغالـــي.. ســـوف 

نستمر بتنفيذ ما أمرتنا به”.  
وبيـــن االستشـــاري بدران أنه وبإشـــراٍف 
وتنفيـــٍذ من قـــوة دفاع البحريـــن افتتح 
المبنـــى الجديد لمركز محمـــد بن خليفة 
التخصصـــي  خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 

للقلـــب، والـــذي يعد مـــن أحـــدث المراكز 
لعـــالج القلـــب فـــي المنطقـــة وأحـــد أهم 
المشـــاريع الحيوية الطبية الجديدة في 
مملكـــة البحريـــن وكل ذلـــك يأتـــي دعما 
 2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة  ألهـــداف 
المســـتدامة  التنميـــة  لجهـــود  وتعزيـــزا 
لتقديـــم رعايـــٍة صحيـــٍة فائقـــة الجـــودة 
والمستوى تنســـجم مع المعايير الدولية 

والمستويات العالمية. 
وأضـــاف، في الســـنوات األخيرة تطورنا 
أحـــدث  لدينـــا  وتوفـــرت  فنـــي،  ككادر 
األجهـــزة، وأردف: أنـــه في الســـابق كان 
لدينا معمال قسطرة، وحاليًا أصبح لدينا 
أربعـــة معامـــل قســـطرة، ومعمـــل واحـــد 
هجيـــن، مع توافر آخـــر وأحدث األجهزة 

في قسطرة القلب.

أمر ملكي سام

وعلـــى صعيـــد متصل، أشـــار استشـــاري 
جراحـــة القلـــب بأنه في عـــام 2005 كان 
عدد ســـكان مملكـــة البحريـــن ال يتجاوز 
المليـــون نســـمة، وكان مـــن المتوقـــع أن 
هـــذا العدد ســـوف يزداد في المســـتقبل، 
ويجب علينا أن نســـبق الحدث ونستعد 
لبناء مركز لعالج أمراض القلب لألجيال 
القادمة، حيث ســـيزداد عددهم، وأصدر 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، األمـــر الســـامي 

بتخصيص قطعـــة أرض بمنطقة عوالي 
إلنشـــاء المركز، بعدها تـــم اختيار أفضل 
الشـــركات األمريكيـــة المتخصصـــة فـــي 
تصميم المستشـــفيات، وكان المغفور له 
بـــإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه 
هللا يحضـــر جميـــع اجتماعـــات الشـــركة 
صغيـــرة  كل  علـــى  ويطلـــع  المصممـــة 

وكبيرة ويعطي نصائحه.

منحة الدعم الخليجي

وأضاف البدران، وبعد ذلك تم تخصيص 
منحـــة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية 
ضمـــن برنامـــج الدعـــم الخليجـــي لدعم 
البحريـــن ولهـــم جزيـــل  فـــي  المشـــاريع 
الشكر واالمتنان، بعدها وجه ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، الفريق 
الماديـــة  المنحـــة  بتخصيـــص  الوطنـــي 
المتفق عليها لبناء المركز، ثم تم اختيار 
الخرافـــي  عبدالمحســـن  محمـــد  شـــركة 
وأوالده لتقدمهـــم بأفضـــل عـــرض مالي، 
مشـــيرا إلى أنه في سنة 2015 تم وضع 
حجر األساس في االحتفال الذي شرفه 
المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رحمـــه هللا لبـــدء بنـــاء مركـــز 

القلب الجديد.

رعاية جاللة الملك

القلـــب  جراحـــة  استشـــاري  واســـتطرد 
فخـــر  وبـــكل  بالقـــول،  بـــدران  ريســـان 
واعتـــزاز احتفلنـــا برعاية كريمة من لدن 
صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد بافتتاح 
جاللتـــه  وأنـــاب  الطبـــي  الصـــرح  هـــذا 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى رئيـــس مجلس الـــوزراء 
بافتتـــاح المركز؛ ليتســـنى لنـــا البدء في 
تقديم خدمة تشـــخيص وعالج أمراض 

القلب لمواطني مملكة البحرين

شكر وتقدير

المديـــر  أعـــرب  االتجـــاه،  هـــذا  وفـــي 
التنفيـــذي للمركـــز عـــن جل شـــكره وجل 
امتنانه للقائـــد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة، قائـــال، الـــذي كان لتوجيهاته 
طوال الســـنوات الماضية األثر البالغ في 
الناحية اإلدارية والهندسية، كان متابعا 
وداعما وموجها من أجل أن يأتي المركز 

بأفضل المستويات.
كمـــا تقـــدم بالشـــكر الجزيـــل والعرفـــان 
لنائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ 
خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة على دعمه 
وعنايته المســـّخرة لســـير العمل إلنشـــاء 
المركز، مردفا، ويعجز اللســـان عن شـــكر 
رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة الفريق 
الطبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
اإلداريـــة  لألمـــور  دعمـــه  علـــى  خليفـــة 
يومـــي،  بشـــكل  القلـــب  لمركـــز  والفنيـــة 
االمتنـــان  وعظيـــم  الشـــكر  كل  وكذلـــك 
الذيـــن  البيضـــاء  األيـــادي  ألصحـــاب 

ســـاهموا فـــي دعـــم المركـــز مـــن خـــالل 
التبرعـــات الســـخية ممثلـــة فـــي شـــراء 
الطبيـــة والمعـــدات  األدويـــة واألجهـــزة 
ذات الصلة والتبرعـــات المادية، مضيفا، 
لزمالئـــي  الجزيـــل  بالشـــكر  أتقـــدم  كمـــا 
وإخوانـــي وأبنائي أعضاء الهيئة الطبية 
والتمريـــض، والهيئـــة اإلداريـــة اإلدارية؛ 
لوالئهـــم وتفانيهـــم فـــي العمـــل وتقديم 
الرعايـــة الصحية المتميـــزة حتى وصل 

المركز إلى هذه السمعة العالية.

االستدامة

وأوضـــح  المديـــر التنفيـــذي، بـــأن غرفة 
العمليات كانت واحدة، وحاليا أصبحت 
غرفتيـــن، مبينا، ولقد شـــرعنا في إجراء 
طريـــق  عـــن  الصمـــام  تغييـــر  عمليـــات 
الصمـــام  ارتجـــاع  وعـــالج  القســـطرة 
“المايترالي” عن طريق القسطرة لتفادي 
العمليـــات الجراحيـــة ومشـــاكلها، مؤكدا 
أن المركز صمم على أســـس االســـتدامة 
ومطابقـــا للمعاييـــر العالميـــة والصحيـــة، 
وأضـــاف: أكملنـــا فـــي هذا المشـــروع 11 
مليـــون ســـاعة عمـــل مـــن غيـــر إصابات 

تذكر.

7 مبان داعمة

ولفـــت إلـــى أن المركز يتكـــون من مبنى 
رئيـــس وســـبعة مبـــاٍن داعمـــة، والمباني 
الداعمـــة تتكـــون مـــن المطبـــخ الرئيس، 
والمستودع الرئيس، ومبنيين للخدمات 
للخدمـــات  ومبنـــى   ، األمنيـــة  الرئيســـة 

المساندة، ومبنى لمركز المعلومات.

مشروع نوعي

وقال المديـــر التنفيذي لمركـــز القلب إن 
مديرية األشغال العسكرية وبتوجيهات 
مـــن القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين، 
أخذت على عاتقها تقديم أحد المشاريع 
النوعيـــة، وهو مركز محمد بن خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة التخصصي للقلب في 
عوالـــي، مؤكدا أن الهدف من المشـــروع 
تقديم مستشـــفى على الطـــراز الحديث 
يدمج فـــن العمارة الحديـــث وأحدث ما 
توصلـــت لـــه التكنولوجيـــا فـــي مجاالت 
األجهـــزة الطبيـــة والمعـــدات واألنظمـــة 
المتفوقـــة عالميا، وأضاف أن المشـــروع 
االصطناعـــي  الـــذكاء  أيضـــا  يتضمـــن 
في كثيـــر من أنظمتـــه؛ لضمـــان الكفاءة 

والسرعة باإلضافة إلى التنسيق.

انطالق العمل بـ “محمد بن خليفة للقلب” تحقيق لرؤية األمير الراحل االستشرافية
البـــدران: إنجـــاز طبـــي غيـــر مســـبوق... ويســـتقبل المرضـــى نهايـــة أبريـــل المقبـــل
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المنامة - وزارة الخارجية

أدانــت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن الهجمــات المتواصلة 
التي تنفذها ميليشــيا الحوثي اإلرهابية، وبشكل متعمد، على 
مدينة مأرب اليمنية، مســتهدفة مخيمات النازحين واألحياء 
السكنية والمدنيين اآلمنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي 

اإلنساني وكل القيم والمبادئ األخالقية.

الخارجيـــة  الـــوزارة  وأكـــدت 
تضامن ودعم مملكة البحرين 
الشـــقيقة،  اليمنية  للجمهورية 
مؤكـــدة أن هـــذه االعتـــداءات 
اآلثمة التي ترتكبها ميليشـــيا 
تـــدل علـــى رفضهـــا  الحوثـــي 
وقـــف  لدعـــوات  المتعنـــت 
الحـــرب والجنوح إلى الســـلم، 
التصعيـــد  فـــي  واســـتمرارها 
األمـــن  لزعزعـــة  العســـكري 

اليمـــن،  فـــي  واالســـتقرار 
الدولـــي  المجتمـــع  داعيـــة 
إلـــى إدانـــة تلـــك االعتـــداءات 
والعمـــل  الحوثيـــة  والجرائـــم 
علـــى إجبـــار الحوثييـــن علـــى 
المفاوضات  اســـتئناف  قبـــول 
السياســـية للتوصـــل إلـــى حل 
سياسي يلبي تطلعات الشعب 
اليمني الشقيق للسالم واألمن 

واالستقرار.

“الخارجية”: الهجمـات الحوثيـــة 
إزاحة الستار عن منشآت تدريبية حديثةعلــــى مــــأرب آثمــــة

ــدات ــوح وال األســلــحــة  لمختلف  ــة  ــم دائ ملكية  ــة  ــاي رع ــان:  ــ األركـ رئــيــس 

أقيـــم تحـــت رعايـــة القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن 
أحمـــد آل خليفة، صباح امـــس االثنين، حفل 
افتتاح عدد من المنشـــآت التدريبية الحديثة 
بإحـــدى وحدات قـــوة دفاع البحريـــن، وأناب 
المشـــير رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركن 
ذياب النعيمي الفتتاحها، وشملت على جناح 
للتدريـــب وقاعـــة للمحاضرات ومبنى مشـــبه 
للرمايـــة وميـــدان للرمايـــة، وذلـــك تزامًنـــا مع 
ذكرى تأســـيس قوة دفـــاع البحرين 5 فبراير. 
وقام رئيس هيئة األركان بإزاحة الســـتار عن 
اللوحـــة التذكاريـــة إيذاًنـــا بافتتاح المنشـــآت 
التدريبيـــة الحديثة، وبدأ الحفل بتالوة آيات 
مـــن الذكـــر الحكيم، ثم ألقيـــت كلمة ترحيبية 

من قبل قائـــد الوحدة بهذه المناســـبة، بعدها 
قـــام رئيس هيئة األركان بجولة تفقدية اطلع 
خاللهـــا علـــى المنشـــآت التدريبيـــة الحديثـــة 
وما تحتـــوي عليه من تجهيـــزات وإمكانيات 

حديثة وتقنيات متطورة في مجال التدريب 
العسكري المتقدم.

وبهـــذه المناســـبة، أكـــد رئيـــس هيئـــة األركان 
المســـتمرة مـــن  الدائمـــة والمتابعـــة  الرعايـــة 

لـــدن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، لمختلف أســـلحة 
ووحدات قوة دفاع البحرين واهتمام جاللته 
بتطويرهـــا مـــن الناحيـــة القتاليـــة واإلدارية، 
ومواصلـــة العمل على توفير كافة المتطلبات 
المتقدمـــة والحديثـــة، باإلضافة إلـــى اإلعداد 
والتطوير لالرتقاء بكافة المنشآت العسكرية. 
حضر الحفـــل مدير اإلمـــداد والتموين اللواء 
الركن علي النعيمي، ومدير الصيانة والتزويد 
الفنـــي اللـــواء الركـــن بحـــري أنـــور الجـــودر، 
ومدير األشـــغال العســـكرية اللواء عبدالعزيز 
البوعينيـــن، وقائـــد القـــوة الخاصـــة الملكيـــة 
ومديـــر  الرميحـــي،  عيســـى  الركـــن  اللـــواء 
التدريب العسكري اللواء الركن صالح السعد 

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أشــاد رئيــس الجمعيــة الوطنيــة بجمهوريــة كوريا الجنوبية بارك ســوغ، بــرؤى عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكًدا أن جاللته يولي اهتماًما 

كبيًرا بتحقيق السالم في المنطقة عموما واالزدهار والنماء في البحرين خصوصا.

وأشـــار إلى أن مملكة البحرين استطاعت 
مختلـــف  فـــي  كبيـــًرا  تقدًمـــا  تحقـــق  أن 
المجـــاالت فـــي ظـــل قيـــادة جاللـــة الملك 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وحنكـــة  الحكيمـــة 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، كمـــا 
أشـــاد بجهود مملكة البحرين في التصدي 
لجائحة كورونا )كوفيد 19( وباإلجراءات 

الوقائية التي اتخذتها في هذا الصدد.
أنبـــاء  لوكالـــة  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
البحريـــن )بنا( أن زيارته هـــذه تعد الزيارة 

الرســـمية األولى لرئيس الجمعية الوطنية 
بجمهورية كوريـــا لمملكة البحرين، مؤكًدا 
تنامي العالقات الدبلوماسية بين البلدين 
الصديقيـــن، والتـــي تحتفـــي هـــذه الســـنة 
بعامهـــا الــــ 45. وقـــال “إنـــه لشـــرف كبيـــر 
أن  خصوصـــا  البحريـــن،  مملكـــة  أزور  أن 
هـــذه الزيارة جـــاءت متزامنة مـــع الذكرى 
العشـــرين لميثاق العمل الوطنـــي”، واصًفا 
هـــذه الذكـــرى بأنهـــا “محطـــة مهمـــة فـــي 

التنمية الديمقراطية البحرينية”.
كمـــا تطـــرق ســـوغ إلـــى لقائه مـــع صاحب 

الجاللـــة الملـــك، موضًحـــا أن جاللتـــه قـــد 
بالتعـــاون  اهتمامـــه  اللقـــاء  خـــالل  أبـــدى 
بيـــن مملكة البحرين وآســـيا عموما، وبين 
خصوصـــا،  الجنوبيـــة  وكوريـــا  البحريـــن 
كما أشـــار إلـــى لقاءاته مع صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
والشـــورى،  النـــواب  مجلســـي  ورئيســـي 
موضًحـــا أنه وجـــه دعوة لرئيســـة مجلس 

النـــواب لزيـــارة ســـول لتأســـيس جمعيـــة 
للصداقـــة البرلمانية بيـــن البلدين من أجل 
مزيـــد من التعـــاون البرلماني بيـــن البلدين 

في المستقبل القريب.
البلديـــن  بيـــن  التعـــاون  مجـــاالت  وعـــن 
الصديقين، أشـــار رئيس الجمعية الوطنية 
بجمهوريـــة كوريـــا الجنوبيـــة إلـــى وجـــود 

تعـــاون قائـــم فـــي مجـــال البنـــاء والبنيـــة 
التحتيـــة، الفتـــا إلـــى نقاط مشـــتركة عدة 
بيـــن رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030 
الجديـــدة  الكوريـــة  الصفقـــة  وسياســـة 
)سياســـة الصفقـــة الرقميـــة الجديـــدة( أو 
)الصفقة الخضراء(، التي تنفذها الحكومة 
الكوريـــة حاليا، وتم اإلعـــالن عنها في 14 

يوليـــو، ومـــن المقـــرر أن تســـتثمر الصفقة 
 903000 خلـــق  لدعـــم  دوالر  مليـــار   130
نحـــو  التحـــول  تســـريع  بهـــدف  وظيفـــة 
االقتصـــاد الرقمـــي واالســـتثمار، وســـتركز 
على تكامـــل البيانات والشـــبكات والذكاء 

االصطناعي في جميع أنواع االقتصاد.
من جانبه، أكد ســـفير كوريا الجنوبية لدى 
مملكـــة البحرين، هايتشـــونغ، في تصريح 
لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن أن زيـــارة رئيـــس 
الجمعية الوطنية الكورية مهمة وسيكون 
لهـــا أثر كبير فـــي تطور العالقـــات الثنائية 
وستســـهم في تعزيز التعاون بين البلدين 

على مختلف المستويات.
وقـــال الســـفير “إنني ســـعيد للغاية وواثق 
من أن هذه الزيارة ســـتحقق نجاًحا كبيًرا 

لما فيه خير البلدين والشعبين”.

البلديــن بيــن  البرلمانيــة  للصداقــة  جمعيــة  تأســيس  الكوريــة”:  “الوطنيــة  رئيــس 

جاللــة الملك يولــي اهتمامـا كبيرا بتحقيـق السـالم

“الميثاق” محطة 
مهمة للديمقراطية 

البحرينية

اإلسالم وتهمة العنف واإلرهاب
Û  قبــل بضعــة أيــام أعلــن المذيــع الكويتــي المعــروف

محمــد المؤمــن تحولــه عن اإلســالم واعتناقه الدين 
الفنانــة  أعلنــت  نفســها  الفتــرة  وخــالل  المســيحي، 
بســمة حميد المعروفة فنًيا باســم “بســمة الكويتية” 
تركها اإلســالم واعتناقهــا الديانة اليهودية، وتشــهد 
كردســتان بالعــراق اآلن تزايــدا ملحوظــا فــي عــدد 
الديانــة  إلــى  يتحولــون  الذيــن  األكــراد   المســلمين 
الزرادشــتية، وهــي ديانــة الفــرس القدمــاء، وهــذه 
وســائل  فــي  مؤخــًرا  بــرزت  محــددة  أمثلــة  مجــرد 
اإلعــالم، وبــدون أي محاولــة للتضخيــم والمبالغــة 
هنــاك أيًضــا أعــداد كبيــرة مــن المســلمين توجهــت 
وتتوجه لإللحاد، ونحن هنا ال نريد أن نســتنكر مثل 
هــذه التحــوالت والتوجهــات، وال نطالــب بالتصــدي 
لهــا، بــل اننــا نقــف فــي صــف المؤمنيــن بــأن حريــة 
االعتقــاد مكفولــة للجميــع، وتعتبــر مــن أهــم قواعــد 
وركائــز اإلســالم لقولــه ســبحانه وتعالــى: “ال إكــراه 
فــي الديــن”، وقوله: “وقل الحق من ربكم فمن شــاء 

فليؤمن ومن شاء فليكفر”.
Û  ومــع ذلــك فليــس مــن الحكمــة التغافــل عــن حقيقة

أن العامــل المشــترك وأبــرز الدوافــع األساســية التي 
تقــف وراء هــذه الظاهرة هــو أن الكثيريــن أصبحوا 
يعتقــدون ويتهمــون اإلســالم ويصفونــه بأنــه أكثــر 
وإن  واإلرهــاب،  والقتــل  للعنــف  نزوًعــا  األديــان 
القــرآن الكريــم أكثــر الكتــب الدينيــة حفــاوة ودعوة 
للحــروب واالقتتــال؛ إلــى أن تحولــت هــذه المقولــة 
إلــى قناعــة تجــذرت وترســخت في وعــي قطاعات 
مــن مجتمعاتنــا ومــن المجتمعــات الغربيــة وغيرها. 
وهــذا بــدوره ناتــج في األصل عن ما يقترفه، باســم 
اإلســالم، نفر قليل من المســلمين المضَللين والمغرر 
بهــم، أو مــن المتأســلمين، مــن أعمال عنــف وإرهاب 
فــي أوطانهــم أساًســا، وفــي مختلــف بقــاع األرض 

أحياًنا.
Û  فــي هــذه الوقفــة القصيرة لن نســتطيع ولــن نجادل

هــذا  خطــأ  وإثبــات  التهمــة  هــذه  لجــم  نحــاول  أو 
االســتنتاج، مــع أن اإلســالم، ومــن خــالل القــرآن لــم 
يــدُع إلــى الحــرب إال فــي حــدود ضيقــة وفــي حالة 
الدفــاع عن النفس، وأنه رفض االعتداء، وجعل من  
الســلم الخيار األفضل واألســاس األصلــب للعالقات 

بين الدول والمجتمعات، وقد قال ســبحانه وتعالى: 
“وقاتلوا في ســبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا 
إن هللا ال يحب المعتدين”، وقال أيًضا: “وإن جنحوا 

للسلم فاجنح لها”.
Û  إننا ســنكتفي وسنســعى في هذه الوقفــة إلى إثبات

أن اإلسالم، أقل وأدنى، ولم يكن أكثر األديان نزوًعا 
أكثــر  ليــس  القــرآن  وأن  واإلرهــاب  والقتــل  للعنــف 

الكتب الدينية حفاوة ودعوة للحروب واالقتتال.
Û  الجامعــي واألســتاذ  المــؤرخ  مؤخــًرا  ذكــر  وقــد 

البريطانــي المعــروف فيليــب جينكينــز فــي مقابلــة 
أجرتهــا معــه اإلذاعــة الوطنيــة العامــة، وهي شــبكة 
إعالميــة أميركيــة تضــم  900 محطــة إذاعيــة: “إن 
العنــف الدمــوي فــي القــرآن أقــل بكثيــٍر مــن دمويــة 
الكتاب المقدس، وإن القرآن أقل عنًفا منه؛ إذ تدعو 
التعليمات الصريحة الواضحة في العهد القديم إلى 
الحــرب، باعتبارهــا حرَب إبادة جماعية في حين أن 
ته الظروف  القــرآن ال يدعو إلى الحــرب، وإذا اضطرَّ

إليها، فهي ال تكون إال حرًبا دفاعية”.
Û  إن كل األديــان، دون اســتثناء تحــرص دائًمــا علــى

تجنيــد واســتنفار الطاقــات والهمــم والعزائم وزجها 
والشــر،  الخيــر  بيــن  األزلــي  الصــراع  مياديــن  فــي 
علــى  بهــا  والمؤمنيــن  ومريديهــا  أتباعهــا  وتحــض 
الوقــوف إلــى جانــب الخيــر والحــق ومقاومــة الشــر 
والباطــل، ونصرة العدالة واإلنصاف ومحاربة الظلم 
والطغيــان، والدفــاع عــن النفــس وصــد المعتديــن. 
وبذلــك أصبــح الصــراع جــزء مــن تكويــن وبنية كل 

األديان.
Û  ولنعد إلى الوراء، إلى ما قبل اليهودية والمسيحية
Û  قدمــاء ديانــات  مثــل  القديمــة  الديانــات  أن  لنــرى 

هــذه  عــن  لــم تشــذ  المصرييــن واالغريــق وغيرهــا 
القاعدة. إن هذه الديانات لم تترك لنا  كتًبا مقدســة 
نرجع إليها، بل تركت لنا مدونات محررة وسرديات، 
أشير إلى بعضها في القرآن الكريم على أنها “أساطير 
األولين”؛ واألســاطير هــي روايات ألحداث تاريخية 
كما تتخيلها الذاكرة الشــعبية، منها أسطورة حروب 
ملــك آلهــة االغريــق اإللــه “زيــوس” ضــد أبيــه اإللــه 
“كرونــوس” الــذي كان يــأكل أطفالــه خشــية قيامهم 

بقتله واالنقالب عليه.

Û  أو عصــر  عــن  المصرييــن  قدمــاء  مدونــات  ومنهــا 
حضــارة الفراعنــة وهــي أول حضــارة ارتكــزت على 
أســس دينيــة، وخاضت اآللهة المصريــة فيها حروًبا 
طاحنة طويلة امتدت آلالف السنين من أجل حماية 
ســيدة  شــخصية  فيهــا  بــرزت  وتوحيدهــا،  األرض 
بشراســتها  ُعرفــت  التــي  “ســخمت”  اإللهــة  الحــرب 
وحبهــا للتدميــر واالنتقام، لتؤســس فــي وقت مبكر 

لدور المرأة في القيادة والحياة العامة.
Û  الديانــة فــي  مــزدا”  “أهــورا  اإللــه  معــارك  ومنهــا 

الزرادشتية، عندما قاتل باقي اآللهة وانتصر عليهم 
أو همشــهم، وأصبح إله الخير الوحيد مؤسًسا بذلك 

عقيدة التوحيد.
Û  ،وكتب الهندوس المقدســة مليئة بمشــاهد الحروب

وأهمهــا وأكثرهــا قدســية كتــاب “البغــوات غيتــا” أو 
ترانيــم اإللــه، الــذي يحــث فيه اإللــه “كرشــنا” األمير 

“أرجون” على عدم التردد عن خوض الحرب.
Û  نشــارك و  نؤمــن  المســلمين  معشــر  نحــن  كنــا  وإذا 

اخوتنا المسيحيين االعتزاز بما أمر به النبي عيسى 
المســيح )عليه السالم( عندما قال: “من ضربك على 
خــدك فاعرض لــه اآلخر أيًضا، ومــن أخذ رداءك فال 
تمنعــه ثوبــك أيًضــا”، إال أننــا نجــد أن “إنجيــل متى” 
في اإلصحاح العاشر يروي بأن السيد المسيح قال: 
“ال تظنــوا أنــي جئــت أللقــي ســالًما علــى األرض، بل 

سيًفا”.
Û  وعلــى ذكر “الســيف”، وهو رمز للقتــل والحرب، فإن

البعض يصف اإلســالم بأنه “دين الَســيف”، وللســيف 
فــي اللغــة العربية أكثر من 300 اســم، ولم ترد كلمة 
الســيف أو أي مــن مترادفاتهــا فــي القــرآن وال مــرة 
واحدة، بينما ورد ذكر الســيف في اإلنجيل أكثر من 

200 مرة.
Û  ويؤمــن اليهود والمســيحيون بكتــاب “التوراة” الذي

يشــكل أســاس اإليمان بالنســبة لهم، ويعتبرونه أهم 
كتبهــم المقدســة، وهــذا الكتــاب زاخــر بصــور العنف 
واإلرهاب وقصص القتل والتمييز والســبي والسلب 
واإلبادة الجماعية واالنتحار والخيانة والتآمر وقتل 
األســرى والنساء واألطفال وحرق المدن وتدميرها، 
وليــس ثمــة مجال لدينــا الســتعراضها جميًعــا، لكننا 

سنكتفي بالتوقف عند جزء بسيط من مشاهدها.

Û  :)9( فقــد جــاء فــي ســفر العــدد اإلصحــاح 31 اآليــة
“وســبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا 
جميــع بهائمهــم، وجميــع مواشــيهم وكل أمالكهــم، 
وأحرقوا جميع مدنهم بمســاكنهم، وجميع حصونهم 
بالنــار”. وفــي الســفر واإلصحاح ذاتــه )17/18( هناك 
أمــر واضــح بقتــل األطفال األســرى وبعض النســاء: 
امــرأة  األطفــال، وكل  مــن  ذكــر  كل  اقتلــوا  “فــاآلن 
عرفــت رجــاًل بمضاجعــة ذكــر اقتلوهــا. لكــن جميــع 
األطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر 

أبقوهن لكم حيات”.
Û  ويظهــر العنــف فــي أبشــع صــوره فــي معركــة أريحا

حيــث نــزل األمر بحــرق كل ما في المدينــة بما فيها 
مــن رجــال ونســاء وأطفــال وشــيوخ وحتــى البقــر 
والغنــم مــا عــدا “راحــاب الزانيــة”، كما ورد في ســفر 
يشــوع االصحــاح الســادس اآليــة )21( “وحرموا كل 
مــا فــي المدينــة من رجــل وامرأة، من طفل وشــيخ، 
حتــى البقــر والغنــم والحميــر بحــد الســيف”، )24(: 
“وأحرقــوا المدينــة بالنــار مــع كل ما بها، إنمــا الفضة 
والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة 

بيت الرب”.
Û  ”وال بد من اإلشارة ولو بشكل عابر إلى سفر “إستير

مؤامــرة  إلــى  اليهــود  تعــرض  قصــة  يــروي  الــذي 
إلبادتهــم الكاملــة عندمــا كانوا أســرى فــي بابل، لكن 
هللا أنقذهــم، وقلــب الوضــع لصالحهــم، فتمكنوا من 
قتل 75 ألًفا من أعدائهم والمتآمرين عليهم في يوم 
واحــد، وهــي مناســبة يحييهــا ويحتفــل بهــا اليهــود 

حتى اليوم في شهر مارس من كل عام.
Û  ليســت )وهــي  الكويتيــة  بســمة  الفنانــة  مســكينة 

كويتية الجنسية( فلو كانت تعرف كل هذه الحقائق 
لما قالت انها تركت اإلســالم واعتنقت اليهودية ألن 
اإلســالم ديــن إرهــاب، ومســكينة أيًضــا ألنهــا تهدف 
إلــى الشــهرة لكنهــا أخطــأت الهــدف؛ ولــم تــدرك بأن 
اليهــود لــن يرحبــوا بهــا أو يقبلوها فــي ديانتهم، ألن 
اليهوديــة ليســت ديانــة تبشــيرية، وال يعتبــر يهوديا 
إال من جاء من رحم يهودي، أي أن أمه يهودية، وال 
يعتبــر يهودًيــا حتــى مــن جــاء من صلــب أو أب غير 
يهودي إذا لم تكن أمه يهودية، سامحها هللا وهداها 

سواء السبيل.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة



قـــال عضو مجلس الشـــورى مدير المكتبة 
الوطنيـــة بمركـــز عيســـى الثقافـــي منصور 
ســـرحان إن معـــدل االنتـــاج الســـنوي مـــن 
 100 عـــن  يقـــل  ال  البحرينيـــة  المؤلفـــات 
عنـــوان، ويصـــل فـــي بعـــض األحيـــان إلى 

150 عنوانا.
ولفت إلى أن مملكة البحرين تعد من أعلى 
الـــدول العربية فـــي التأليـــف مقارنة بعدد 
الســـكان. وأشـــار إلى أن االنتاج البحريني 
مر بمراحل مختلفـــة، إذ غلب عليه الطابع 
األدبـــي فـــي ثمانينـــات وتســـعينات القرن 
الماضـــي، ومنذ تولي جاللـــة الملك مقاليد 
الحكـــم بدأ المؤلـــف البحرينـــي يكتب في 
السياســـية  منهـــا  المجـــاالت  مـــن  العديـــد 

والتكنولوجية وغيرها.
وذكر أن العشـــرين ســـنة الماضية شـــهدت 
كذلـــك بـــروزا للكتابات التي توثـــق تاريخ 
طابـــع  بعضهـــا  أخـــذت  والتـــي  البحريـــن، 

تاريـــخ  توثيـــق  خـــالل  مـــن  المناطقيـــة 
والديـــر  والنويـــدرات  كالمنامـــة  المناطـــق 

والمحرق وغيرها.
وبيـــن أن التنـــوع الـــذي شـــهدته الكتابات 
البحرينية خالل العشـــرين ســـنة الماضية، 
والقفـــزة النوعيـــة والكبيرة التـــي حققتها 
مـــن جهـــة غـــزارة االنتـــاج، يعـــود إلـــى مـــا 
أطلقه المشـــروع اإلصالحي لجاللة الملك 
رأســـها  علـــى  كان  والتـــي  حريـــات،  مـــن 
حريـــة التعبير، وهو ما مكـــن البحرين من 
إنتـــاج 1650 عنوانـــا فـــي 9 ســـنوات مـــن 

العـــام 2001، مقابل 1502 كتـــاب أنتجتها 
البحرين خالل 100 عام منذ 1900 وحتى 

1999 ميالدية.
ولفـــت إلـــى أن الشـــباب البحرينـــي يلعـــب 
الـــدور األبـــرز فـــي الحركـــة التأليفيـــة في 
أغـــزر  أن  إلـــى  البحريـــن، مشـــيرا  مملكـــة 
مراحـــل عمـــر كبـــار الكتـــاب البحرينييـــن 

إنتاجا كانت في أيام شبابهم.
وقـــال عـــن دور مركز عيســـى الثقافي في 
تشـــجيع الشـــباب واألطفال علـــى الكتابة، 
الفعاليـــات  مـــن  العديـــد  المركـــز نظـــم  إن 
والمسابقات في الكتابة والتأليف لمختلف 
المراحـــل العمرية، كما طبـــع مجموعة من 
تلـــك الكتب ذات القيمة الثقافية والعلمية 

وذلك بعد إخضاعها لتقييم متخصصين.
وأشـــار إلى أن معظـــم الكتابات البحرينية 
التاريخـــي  المنحـــى  أخـــذت  الجديـــدة 
والتوثيقي، مشـــيرا إلى أنـــه انتهى حديثا 
مـــن إنجاز كتاب يوثـــق أماكن الترفيه في 
البحريـــن فـــي النصـــف األول مـــن القـــرن 

العشرين.
وذكـــر أن من بين مـــا وثقه في الكتاب هو 
أن البحرين ضمت أول حديقة للحيوانات 
وكانـــت تدعـــى بحديقـــة “الباخشـــا” فـــي 
المنامـــة، حيث تأسســـت في العـــام 1932 

ميالدية.

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أكـــد 
العصفور أن المسؤولية الوطنية 
تتطلب االلتـــزام بمنع التجمعات 
فـــي مختلـــف األماكـــن، والتقيـــد 
بالتعليمات واإلرشادات الوقائية 
بفيـــروس  اإلصابـــة  لتجنـــب 

كورونا.
فـــي  الشـــمالية،  محافـــظ  ودعـــا 
هذا اإلطـــار، إلى ضـــرورة التزام 
المآتم بما جاء في بيان األوقاف 
إقامـــة  حيـــث  مـــن  الجعفريـــة 
شـــهر  فـــي  الدينيـــة  المناســـبات 
رجـــب عبـــر تقنية البث المباشـــر 
وتطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
هللا  داعيـــا  المطلوبـــة،  بالدقـــة 

العلي القدير أن يحفظ البحرين 
وأهلهـــا، وأن يديـــم علينـــا نعمـــة 

األمن واألمان.
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السفير العماني: “الميثاق” مرتكز للمسيرة التنموية
ــة صــلــبــة ــ ــي ــ ــع الـــبـــحـــريـــن تـــقـــف عـــلـــى أرض ــ ــا م ــنـ ــاتـ عـــاقـ

رفع سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين عبدهللا المديلوي أسمى آيات التهاني 
والتبريــكات لعاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

وللشعب البحريني بمناسبة الذكرى العشرين إلقرار ميثاق العمل الوطني.

العمـــل  ميثـــاق  أن  المديلـــوي  واعتبـــر 
عاًمـــا  وإطـــاًرا  مرتكـــًزا  يعـــد  الوطنـــي 
التـــي  الشـــاملة  التنمويـــة  للمســـيرة 
تشـــهدها مملكة البحرين الشـــقيقة في 
العقديـــن الماضيين في ظل المشـــروع 
لالرتقـــاء  الملـــك  لجاللـــة  اإلصالحـــي 
بالمملكـــة على دروب التقدم واالزدهار، 
فقـــد تجلـــت حكمـــة القيـــادة الرشـــيدة 

بضـــرورة مواكبـــة متطلبـــات التطويـــر 
والتحديث برؤية وطنية خالصة نابعة 
من اإلرث الحضاري والثقافي للشـــعب 
البحرينـــي الشـــقيق محققـــة لتطلعاتـــه 
وطموحاتـــه مـــن أجـــل بنـــاء مســـتقبل 

مشرق وزاهر.
وأشـــاد الســـفير بمـــا تشـــهده العالقـــات 
الُعمانية البحرينية من تقدم ونمو على 

المســـتويات كافـــة، وذلـــك انطالًقـــا من 

األرضيـــة الصلبة التي تقـــف عليها هذه 

العالقات األخوية التاريخية الراســـخة 
وبفضـــل الرعاية الكريمـــة التي تحظى 
بهـــا مـــن لـــدن عاهلـــي البلديـــن صاحب 
طـــارق  بـــن  هيثـــم  الســـلطان  الجاللـــة 
المعظـــم وأخيـــه عاهـــل البـــالد صاحب 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفـــة، إذ يحـــرص مســـؤولو البلديـــن 
الشـــقيقين علـــى ترجمتهـــا مـــن خـــالل 
تعزيز مجـــاالت التعـــاون القائمة وفتح 
آفـــاق أرحب لها من أجـــل بناء عالقات 
متميزة في شـــتى المجاالت السياسية 
يعـــزز  وبمـــا  والثقافيـــة  واالقتصاديـــة 
للبلديـــن  المشـــتركة  المصالـــح  ويعمـــق 

والشعبين الشقيقين”.

المنامة - بنا

الميثاق أمل يتجدد وحلم يتحقق بمرور كل عام
Û  نظــرة ثاقبــة تلــك التــي كان يرتأيهــا جاللتــه عندمــا تبنــى المشــروع

اإلصالحــي لمملكــة البحرين في العــام 2001، كان رهان جاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة خفظه هللا ورعاه على مســتقبل مختلف، 
علــى نهضة ملموســة في كافة القطاعات بشــكل متــواز ومتوازن في 
ذات الوقــت، علــى انفتاح افــاق جديدة ال حدود لهــا، تطلعات ورؤية 
اصالحيــة شــاملة .. فكانــت االنطالقــة التي بــدأت في العــام 2000م 
بإصــدار األمــر األميــري بتشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا إلعداد مشــروع 
ميثــاق العمــل الوطني، كوثيقة سياســية ترســم وتحدد االطــار العام 
األســس  إلرســاء  المطلوبــة  والتغييــرات  والتوجهــات  للتعديــالت 

والقواعد المتينة لقيام الدولة الحديثة.
Û  وهنا التقت آمال الشعب البحريني بعزيمة قيادته الرشيدة واصراها

علــى إحــداث التغييــر فعندمــا جــاء دور الشــعب الــذي آمــن بحكمــة 
القيــادة، وعاهدهــا علــى المضي قدمــا في الطريق الــذي تحدده دون 
تعــب أو خــوف، متحديــا كل المصاعــب ومتعديا لمختلــف االزمات.. 
قال الشــعب كلمته من خالل التصويت على المشــروع وإقرار ميثاق 

العمل الوطني عام 2001 بأغلبية ساحقة بلغت  98.4 %. 
Û  فمازالت ذاكرتي تزخر بتلك المشــاعر التي امتزج فيها الفرح بالفخر

واألمل بمستقل مزهر باالعتزاز بالماضي العريق .. وانا مازلت طالبة 
مســتجدة فــي ســنوات الجامعــة األولى  بالقاهــرة وبالرغم مــن البعد 
عن أرض الوطن اال ان ذلك لم يثنين عن التصويت لهذا الميثاق ولم 
يحل بيني وبين المشاركة في هذه التجربة التي شكلت نقطة تحول 
فــي حيــاة كل بحرينــي، وما كان هــذا غريبا فقــد كان لوالدي – وكيل 
االدعاء العام بوزارة الداخلية آنذاك-  شرف المشاركة في هذا العمل 
من خالل رئاسة احدى لجان االستفتاء الشعبي على مشروع ميثاق 
العمــل الوطني ممــا انعكس على ايماننا بضرورة المشــاركة واهميتها 
لرســم المســتقبل ووالئنــا الــال متناهــي لوطننــا الغالــي بقيــادة جاللــة 
الملك  المفدى وسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما هللا ورعاهما.

Û  عشرون عاما مرت سريعا،، اال انها شهدت وحققت تطورات وتغيرات
جذريــة فــي مختلــف القطاعــات السياســية، االقتصاديــة، الصناعية، 
التعليميــة والحقوقيــة  تحديــدا لما لمســته الممكلة مــن طفرة نوعية 
فــي مجــال العمــل الحقوقي والذي رســخ مبــادئ اليمقراطية والعدل 
وســيادة القانــون وحــول مبــادئ حقــوق االنســان الــى واقــع ملموس 
يضمــن احتــرام هــذه الحقوق والممارســات مما جعــل مملكتنا الغالية 
أيقونــة يشــهد لهــا فــي مختلــف المحافــل علــى المســتوى الخليجــي، 
العربي والدولي ويسجلها التاريخ  لما حققته من إنجازات ونجاحات 

شكلت انعكاس صريح لرؤية جاللة الملك ونظرته الثاقبة.
Û  وأخيــرا ال يســعني اال ان اجــدد التهنئــة لجاللــة الملــك المفدى وســمو

ولــي العهــد رئيــس الــوزراء علــى مــرور عشــرين عامــا مــن النجاحات 
المتواصلــة آمليــن من هللا العلي العظيــم ان يمن على مملكتنا الغالية 

بنعمة األمن واألمان والمزيد من التقدم واالزدهار.

غادة حميد حبيب*

*نائب األمين العام للتظلمات
األمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية

عبدالله المديلوي

منصور سرحان

علي العصفور

الشباب “دينامو” الحركة التأليفية والتوثيق توجه المرحلة
ســـرحان: المكتبـــة البحرينيـــة تنتـــج أكثـــر مـــن 100 عنـــوان ســـنويا

“الميثاق” ساهم في تعزيز بيئة االستثمار بالمملكة
والــمــؤســســات لــلــشــركــات  والــلــوجــســتــي  الــمــالــي  ــم  ــدع ال وفـــر  نجيبي: 

قـــال النائـــب األول لرئيـــس غرفـــة تجارة 
إن  نجيبـــي  خالـــد  البحريـــن  وصناعـــة 
ذكـــرى االحتفـــال بميثـــاق العمـــل الوطني 
هو مناســـبة وطنيـــة باعثة علـــى االعتزاز 
تســـتدعي مـــن الجميـــع الوقـــوف عندهـــا 
مواصلـــة  نحـــو  يدفـــع  الـــذي  بالشـــكل 
مسيرتنا الوطنية في ضوء هذا المشروع 
الحضـــاري الذي شـــكل خارطة طريق في 
المشـــروع  إن  وأضـــاف  الوطنـــي،  عملنـــا 
الوطنـــي الذي أطلقه عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وتّوجـــه بالميثـــاق وبدعـــم وإســـناد ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، هـــو اليـــوم أســـاس تحديـــث 
مؤسســـات الدولة، وسلطاتها الدستورية، 

كمـــا أنـــه أســـاس لمشـــاريع وطنيـــة كبيرة 
في كافـــة المجاالت، الفتًا إلـــى إن الرؤية 
االقتصادية 2030 هي من ضمن أبرز هذه 
المشـــاريع التـــي تضع تصـــورا بعيد المدى 
للمسارات المســـتقبلية لالقتصاد الوطني 
وتجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي 

للنمو االقتصادي.
وأضـــاف: شـــهدت البحريـــن منـــذ إطـــالق 
ذات  المشـــاريع  مـــن  مجموعـــة  الميثـــاق 
والتـــي  التكاملـــي  االقتصـــادي  الطابـــع 
االســـتثمار،  بيئـــة  تعزيـــز  فـــي  ســـاهمت 
ولعل مـــن أبرزها انشـــاء مجلـــس التنمية 
إســـتراتيجية  يضـــع  الـــذي  االقتصاديـــة 
البحريـــن  لمملكـــة  االقتصاديـــة  التنميـــة 
ويشـــرف على تنفيذها، وصنـــدوق العمل 
“تمكيـــن” الـــذي ُيعنى بمجـــاالت التدريب 
والتنميـــة البشـــرية، وهيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل والـــذي يقوم بالموازنـــة بين جميع 

عناصـــر ســـوق العمـــل الوطنـــي، ومجلس 
لتســـوية  البحريـــن  المناقصـــات، وغرفـــة 
المنازعات وهي أول جهة متخصصة في 
التحكيم التجاري في المنطقة، فضالً عن 
تأســـيس شركة ممتلكات القابضة، وهيئة 
الوطنيـــة  والهيئـــة  االتصـــاالت،  تنظيـــم 

مشـــاريع  مـــن  وغيرهـــا  والغـــاز،  للنفـــط 
عصريـــة أســـهمت فـــي تعزيز بيئـــة العمل 
واالستثمار في المملكة، وفي تعظيم دور 
القطـــاع الخاص في تحريـــك عجلة النمو 
االقتصـــادي، وفـــي توفيـــر الدعـــم المالي 
الشـــركات  لكافـــة  والفنـــي  واللوجســـتي 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  والمؤسســـات 

والصناعية والخدمية والمالية.
واختتـــم نجيبـــي تصريحه برفـــع التهنئة 
البحريـــن  ولشـــعب  الحكيمـــة،  للقيـــادة 
بمناســـبة ذكـــرى ميثـــاق العمـــل الوطنـــي، 
مؤكـــدا التزام القطـــاع الخاص في مملكة 
البحريـــن بالقيم والمبادئ واألســـس التي 
أكد عليها الميثاق والمشـــروع اإلصالحي 
لصاحب الجاللة الملـــك وفي مقدمتها ما 
يتصـــل بالجانـــب االقتصـــادي والتنمـــوي 
ورفع مســـتوى معيشة المواطن وتحقيق 

آماله وطموحاته.

سيدعلي المحافظة
المشروع 

اإلصالحي لجاللة 
الملك حقق قفزة 
نوعية في التأليف

وأضـــاف الباحث أن ما تحقق مـــن تقدم ديمقراطي، 
ونهضـــة تنمويـــة شـــاملة فـــي مملكة البحريـــن، كان 
ومؤسســـات  الســـلطات  كافـــة  السترشـــاد  حصيلـــة 
المملكة، بالنهج الذي رسمه جاللة الملك، ارتكازا على 
ثوابت ميثاق العمل الوطني الذي رسخ قواعد دولة 
المؤسســـات والقانـــون، وعزز مكانـــة مملكة البحرين 
على المستوى الخليجي والعربي والعالمي. وأوضح 
أن أبـــرز المكتســـبات الوطنيـــة مـــن خالل المشـــروع 
اإلصالحـــي لجاللـــة الملك هـــو االنفتـــاح االقتصادي 

والنهضـــة التي رســـمها جاللته وبدعم ومســـاندة من 
قبل ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة. وأردف الحوطي 
بـــأن ميثـــاق العمـــل الوطنـــي بـــكل مـــا يحملـــه مـــن 
طموحـــات فريـــدة، وما قدمه من مقومـــات ومبادئ، 
شـــكل دعائـــم راســـخة لمســـيرة التطويـــر واإلصالح 
الشـــامل وأبرزها المجلس الوطنـــي وإصالح التعليم 
وتنمية االقتصاد، وهذه أحد أبرز وأهم أهداف رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

 المدير التنفيذي لـ “بحريننا”: الحوطي: حصيلة ثرية من اإلنجازات
“الميثاق” ركيزة للخطة الوطنية

أكدت مدير المكتـــب التنفيذي للخطة الوطنية 
قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي  االنتمـــاء  لتعزيـــز 
المواطنـــة )بحريننـــا( هالـــة ســـليمان أن ميثـــاق 
العمـــل الوطنـــي، الـــذي يتـــم االحتفـــال بذكـــرى 
انطالقتـــه العشـــرين، يعتبـــر الركيزة األساســـية 
اســـتقت  والتـــي  “بحريننـــا”  الوطنيـــة  للخطـــة 
مبادئهـــا ومبادراتهـــا، التـــي تزيـــد عـــن 100 من 
قيم المواطنة الصالحة واالنتماء للوطن، كونها 
الحصـــن اآلمن والســـياج الـــذي يحمـــي الوطن 

ويسهم في تعزيز مكتسباته.
وأضافـــت أن الميثاق يجســـد القيم السياســـية 
الشـــورى  فـــي  والمتمثلـــة  البحريـــن  لمملكـــة 
والديمقراطيـــة والمشـــاركة العامـــة والتوافـــق، 
خصوصـــا أنـــه حظـــي بإجمـــاع شـــعبي منقطـــع 

النظير، وجاء تعبيرا عن روح الوالء والتعايش 
التي تجمع المجتمع البحريني، وترسخ حضوره 
الوطنـــي تحـــت قيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوهة 

إلـــى أن المؤسســـات الدســـتورية والمجتمعية، 
التـــي أنشـــأت بموجـــب الميثـــاق، عملـــت فـــي 
اطـــار أداء دورها والنهوض بمســـؤولياتها، على 
ترســـيخ هذه الـــروح الوطنية لتحقيـــق التنمية 

المستدامة وحماية المكتسبات الوطنية.
وأشـــارت مدير المكتـــب التنفيذي لــــــ “بحريننا” 
إلـــى أن الميثـــاق يمثـــل نقلـــة نوعيـــة، وضعـــت 
البحريـــن علـــى أعتـــاب الدولـــة الحديثـــة وأن 
جعلتـــه  تضمنهـــا،  التـــي  والمنطلقـــات  أهدافـــه 
ســـابقا لعصره متقدمـــا على كافـــة األطروحات 

ومشاريع العمل السياسي.
وختمت هالة ســـليمان، تصريحها بالقول إن ما 
تتمتع به البحرين من ريادة يضعها في مصاف 
الـــدول الحضاريـــة، وهو أمر نعتز به ويؤســـس 
لمزيـــد مـــن التطـــور الحاصل للمضـــي قدما في 

سبيل رفعة البحرين وعلو شأنها.

المنامة - مكتب بحريننا

محرر الشؤون المحلية

سلمان الحوطي

هالة سليمان

خالد نجيبي

محرر الشؤون المحلية

أكد الباحث األكاديمي سلمان الحوطي أن مسيرة العمل 
الوطني وصلــت مراتــب متقدمــة من العطــاء واإلنجاز، 
وحققــت حصيلــة واســعة وثرية مــن العطاء، وســجلت 
اإلصالحــي  المشــروع  انطــالق  منــذ  والتقــدم  الريــادة 
لجاللــة الملــك، والتصويــت علــى ميثــاق العمــل الوطني 
قبــل عقديــن من الزمان، برؤية حكيمة ومبادرة ســامية 
مــن لــدن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 

عيسى آل خليفة.
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أبريل المقبل موعًدا للبدء بتطوير شارع الفاتح
بكلفـــة تبلـــغ قرابـــة 30 مليـــون دينار

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
أن  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
“الوزارة” داعمة لجميع المشـــروعات التي 
تشـــكل ترجمـــة حقيقية لمفهوم الشـــراكة 
المجتمعيـــة والتي تعـــود بالنفع العام على 

جميع المواطنين. 
وأوضح خلف خالل زيارة قام بها لمشـــتل 
المواطن أنور بو حمد في منطقة البسيتين 
أن مثـــل هـــذه المشـــروعات تشـــكل فهمـــا 
حقيقيـــا وإحساســـا بالمســـؤولية الوطنية 
تجاه المجتمع، ونحن في وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
المشـــروعات  هـــذه  مثـــل  دعـــم  يســـعدنا 
التي تســـهم في تشـــجير وتخضير مملكة 

البيئـــة  فـــي تحســـين  البحريـــن، وتســـهم 
والمناخ في مملكة البحرين”. 

مشـــروعات  الـــوزارة  “لـــدى  وتابـــع 
هـــذه  وجميـــع  كثيـــرة،  إســـتراتيجية 
المشـــروعات يشـــكل فيهـــا المواطن حجر 

الزاوية، فالهدف األســـاس من مشروعاتنا 
هـــو خدمـــة المواطنين ســـواء فيما يتعلق 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  إن  إذ  بالنظافـــة، 
شركاء حقيقين في الحفاظ على النظافة، 
وكذلك فيما يتعلق بالتشجير والتخضير”.

وأشـــار إلـــى أن مبـــادرة المواطـــن أنور بو 
حمـــد تأتـــي ضمـــن هـــذه الرؤيـــة وترجمة 
هنـــاك  وأن  الجميـــع  علـــى  بالنفـــع  تعـــود 
مبـــادرات أخرى انطلقت كمبادرة أصدقاء 
الحدائق والتي كان لها األثر اإليجابي في 

مختلف المناطق”.
وكان المواطـــن أنـــور بـــو حمـــد قـــد أقـــام 
مشـــتال في منطقة البســـيتين إلنتاج عدد 
مـــن األشـــجار والزهـــور يقـــوم بتوزيعهـــا 
مجانـــا على األهالـــي الراغبين فـــي زراعة 
بيوتهم أو المســـاحات المفتوحـــة، كما أنه 
يقـــوم بتقديم االستشـــارات الزراعية لمن 
يرغب فـــي ذلك بصـــورة مجانيـــة وكنوع 

من الشراكة المجتمعية.

صــرح وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني عصــام خلف بــأن الوزارة 
ســتبدأ فــي أعمــال مشــروع تطويــر شــارع الفاتح خــال أبريل القادم، مشــيًرا إلــى أنه تم 
ترســية المشــروع مــن قبل مجلــس المناقصات والمزايدات على شــركتي نــاس للمقاوالت 
وهوتا هيجرفيلد بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 30 مليون دينار وبتمويل من قبل الصندوق 

السعودي للتنمية.

 وقـــال الوزير خلـــف إن المشـــروع يعد أحد 
المشـــاريع االســـتراتيجية الكبرى في قطاع 
البنية التحتية التي تدعم المسيرة التنموية 
وتسهم في تطوير شبكة الطرق في المملكة، 
مـــن خالل العمل على إيجـــاد أفضل الحلول 
لمعالجـــة االزدحامـــات المروريـــة، حيـــث إن 
شارع الفاتح يعتبر الشريان الرئيسي الناقل 
للحركـــة المروريـــة لمنطقـــة شـــرق العاصمة 
المنامـــة وهـــو جزء من مشـــروع أكبـــر، وهو 
شـــارع المنامـــة الدائـــري الـــذي يهـــدف إلـــى 
خلـــق حركـــة مرورية حرة بـــدون توقف في 

العاصمة.
 وأشـــار إلـــى أن المشـــروع يدعـــم النهضـــة 
االقتصاديـــة وجذب االســـتثمارات بما يعّزز 
تنشـــيط القطاعات االقتصادية في المملكة 
باعتبار أن الشـــارع يربط بيـــن تقاطع ميناء 
سلمان وجسر المنامة الشمالي الموصل إلى 
خليـــج البحرين. كما سيســـاهم في تنشـــيط 

الحركة الســـياحية والتجارية والجذب نحو 
المناطق الحيوية في العاصمة.

 وأوضح أن المشروع يمتد من جسر الشيخ 
حمـــد شـــماالً وحتـــى تقاطـــع ميناء ســـلمان 
جنوًبا، وسيوفر منافذ بديلة بمنطقة الجفير، 
وتشـــمل األعمال الرئيسية فيه على توسعة 
شـــارع الفاتـــح إلى أربعـــة مســـارات في كل 
اتجاه مع إنشاء نفق أرضي بثالثة مسارات 
فـــي كل اتجـــاه عنـــد تقاطـــع شـــارع الفاتـــح 
مـــع شـــارع أوال )تقاطـــع فنـــدق الخليج( مع 
توفير تقاطع أرضي يدار بإشـــارات ضوئية، 
باإلضافة إلى إنشـــاء جســـر علوي بمسارين 
للحركة المرورية القادمة من المنامة شـــماالً 
علـــى شـــارع الفاتـــح باتجـــاه الجفيـــر شـــرًقا 
إلـــى شـــارع األمير ســـعود الفيصـــل مع غلق 
تقاطع شارع الفاتح مع شارع الشيخ دعيج 
الحالي. كما يشـــمل المشـــروع توفير جســـر 
علوي بمسارين للدوران العكسي بالقرب من 

مدخـــل كورنيـــش الفاتح للحركـــة المرورية 
المتجهة شماالً.

وأردف خلف “بدأت الوزارة في وقت سابق 
باألعمـــال التحضيريـــة للمشـــروع منـــذ عام 
2019، وتمثلـــت فـــي نقل شـــبكات الكهرباء 
الرئيســـة مـــن وســـط الشـــارع إلـــى مواقعها 
الحديثة خارج حرم الشـــارع، كذلك شبكات 
الخدمـــات األخـــرى، باإلضافة إلـــى نقل خط 
الصـــرف الصحي الرئيس من داخل الشـــارع 
إلـــى الموقـــع الجديـــد حتـــى ال يتعـــارض مع 
النفـــق عنـــد تقاطـــع شـــارع  إنشـــاء  أعمـــال 
الفاتح مع شـــارع أوال، كما تم التنســـيق مع 
وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت لتخصيص 
مســـار خاص بالقطار المحلي، حتى ال يتأثر 
الشـــارع بأيـــة أعمـــال عند بـــدء العمـــل على 

القطار المستقبلي”.
 واختتم الوزير خلف أن من شـــأن المشروع 
التـــي  المروريـــة  االزدحامـــات  يخّفـــف  أن 
يشـــهدها الشـــارع ورفـــع مســـتوى الســـالمة 
المروريـــة عليـــه، حيـــث يبلغ حجـــم الحركة 
المروريـــة المســـتخدمة لشـــارع الفاتـــح في 
الوقـــت الحالـــي 87 ألـــف مركبة فـــي اليوم، 
ومـــن المتوقـــع أن يصـــل حجـــم المـــرور إلى 
138 ألـــف مركبة في اليوم في ســـنة 2030. 
ومـــن المؤمـــل بعـــد االنتهـــاء من المشـــروع 
توفيـــر طاقـــة اســـتيعابية عاليـــة تصـــل إلى 
140 ألـــف مركبـــة فـــي اليـــوم تخـــدم المرور 
العابـــر لشـــارع الفاتح، وكذلـــك توفير منافذ 
سلســـة لمنطقة الجفيـــر والقضيبية وكل من 

قرية الجفير والغريفة وأم الحصم.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

شيخه الزايد: سعادتي في إزالة الغمة عن األسر المتعففة

إيماًنــا مــن صحيفــة “البــاد” بخدمة المجتمــع، وبتقديم الجديد والنافــع عن الناس، 
وتســليط الضــوء علــى حياتهــم ويومياتهــم، خصوصًا من هم في الظــل، ال يقربون 
األضــواء وال يهتمــون بالشــهرة. تركــز زاويــة “وجــه من العامــة” علــى مواطنين لهم 
مواقفهــم الجليلــة فــي خدمــة الوطن، والمجتمــع والناس، منهم شــيخة الزايد التي 

التقيناها أمس.

تقول شـــيخة فـــي حديثهـــا لـ “البـــالد”: ال 
يمكـــن أن تحقق المختلـــف والجديد، من 
غيـــر تحدٍّ ومـــن غير صعوبـــات، وحياتي 
والتجـــارب  بالتحديـــات  مليئـــة  كانـــت 
واإلنجـــازات، وأفتخـــر بأننـــي بـــدأت في 
بنـــاء شـــخصيتي وإنجازاتي فـــي خدمة 
ســـاحات  فـــي  بلـــدي  وأبنـــاء  المجتمـــع 

التطوع من الصفر”.
وتضيـــف: “منـــذ تخرجـــي مـــن الثانويـــة 
لم تســـنح لـــي الفرصـــة بإكمال دراســـتي 
والتكلفـــة  الضغـــوط  بســـبب  الجامعيـــة 
المادية العالية، لذلك باشـــرت بالعمل في 
إحدى شركات المحاماة، ولم يكن يهمني 
الراتب الذي اتقاضـــاه حينها بقدر هدفي 
في التعلم نفسه وكسب الخبرة، وبالفعل 
وخالل سنوات قليلة استطعت أن اكسب 
الكثير من الخبرة والمعلومات في مجال 
القانـــون، وأن اكســـب ايضـــًا محبة الناس 

وودهم، وهذا أهم”.

وتتابع شـــيخة: “ لألسرة دور رئيسي في 
بناء الشـــخصية وصقلها، وتوجيه األبناء 
نحـــو المســـار الصحيـــح، مختزلين عليهم 
بذلـــك ســـنوات مـــن الخبـــرة والتجـــارب 
والوقـــوع فـــي القـــرارات الخاطئة، وألبي 
كبيـــر  دور  ووالدتـــي،  األجيـــال  مربـــي 
الدراســـة،  إكمـــال  علـــى  تشـــجيعي  فـــي 
وبالمزامنة مع اتخاذي هذا القرار، ُوفقت 

بوظيفة في مجلس النواب”.
وتكمـــل: “هنـــا كان التحـــدي األكبـــر العمل 
واالجتهـــاد من جهـــة، والمثابـــرة والنجاح 
من جهة  أخرى، ومن أجل تحقيق األمنية 

التـــي الزمنتي لفترات طويلـــة، وهي نيل 
درجـــة البكالوريـــوس، وبالفعـــل بعـــد أربع 
ســـنوات من النضال والعمل في آن واحد، 

وصلت إلى مبتغاي في تحقيق ذلك”.
وتواصل شيخه حديثها لـ”البالد”: لم أقف 
عنـــد هذا الحد والطمـــوح بل كلما وصلت 
إلـــى نقطـــة أظـــن بأننـــي وصلـــت للنهاية، 
ولكن عند الوصول لتلك النقطة اكتشـــف 
نفسي بأنني امام تحدٍّ وطموح آخر، وهنا 
قررت أن أكمل الدراســـات العليا، وهو ما 

أعمل عليه اآلن”.
وعـــن المجتمـــع واالندمـــاج مـــع اآلخرين 
تفصـــح بالقـــول: “منـــذ صغـــري وانا احب 
مـــع  والتواصـــل  االجتماعيـــة  الحيـــاة 

اآلخريـــن مـــن خـــالل القيـــادة والتطويـــر 
والتطـــوع، وعليـــه فلقد أوجدت لنفســـي 
خطة ورسمت حياة من التطوع والشغف 
سواء على مستوى البحرين او خارجها”.

وتســـتطرد موضحـــة: “قدمـــت أكثـــر من 
100 فعالية متنوعة )لأليتام والجمعيات 
وكبـــار المواطنيـــن، وبعد عـــام من خدمة 
المجتمع بأمانة وصدق، أسندت لي مهمة 
تأســـيس دار كبـــار المواطنيـــن، حيث من 
خـــالل البرامج واألنشـــطة للـــدار، مواكبة 

الحاضـــر بنكهـــة الماضـــي، وبالرغـــم مـــن 
العوائق الكثيرة التي يواجهها المشـــروع 
ماديـــًا ومعنويـــا، إال أن ارادتي في خدمة 
النـــاس تظـــل هـــي الســـائدة علـــى فكـــري 

وعزيمتي”.
وتختتـــم شـــيخة حديثهـــا قائلـــة: “العمل 
التطوعي اعتبره المتنفس والسعادة لي، 
أعيـــش فيـــه يومـــي ، وســـعادتي بالحياة 
تكمن في إزالة الغمة عن أكبر عدد ممكن 

من االسر المتعففة”.

شيخة الزايد

لألسرة دور كبير في 
توجيه األبناء واختزال 

القرارات الخاطئة

ميثاق العمل الوطني.. نصير للمرأة البحرينية
بدايـــة يشـــرفني بهذه المناســـبة الوطنيـــة الغالية أن أرفع أســـمى 
آيـــات التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة  وإلى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة وإلى الشـــعب 

البحريني الوفي.
إن االحتفـــال بهـــذه الذكرى الغالية علـــى قلوبنا في هذا العام وقد 
مـــر عشـــرون عاما على هـــذه النقلـــة النوعية في تاريـــخ البحرين 
وشـــعبها، تأتي هذه الذكرى وقد حققت مملكة البحرين إنجازات 
وإصالحـــات وطموحـــات فـــي النهضـــة والتنمية بكافـــة المجاالت 
والمســـارات وفق تقييم المؤسســـات الدوليـــة انطالقا من خارطة 

الطريق التي رسمها ميثاق الوطني.
إننا نســـتذكر فـــي هذا اليوم خروج كافة فئات وشـــرائح الشـــعب 
للتعبيـــر عـــن آرائهم ليقولوا نعـــم النطالق اإلصالحات للســـير في 
درب اإلنجـــازات وتحقيق الطموحـــات، وجاءت نتيجة التصويت 
بنسبة 98.4 %، وكان يوما لتجديد الثقة والعهد والوعد والوفاء 
للقيادة بأن الشـــعب يســـير خلف قيادته في لحمة ونسيج وطني 

متناغم وصف واحد يرنو إلى آمال عريضة في غد مشرق.
وكان ميثـــاق العمـــل الوطني المنارة التي اســـتنار بها الشـــعب مع 
بـــدء عهـــد جديـــد لجاللـــة الملك بعـــد رحيل ســـمو األمير الشـــيخ 
عيســـى بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، حيث وضع الميثاق 
اللبنات األساسية لقيام دولة حديثة تواكب التطورات المتغيرات 

السياسية والتشريعية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وبعد مرور عشـــرين عاما على إصدار ميثاق العمل الوطني حري 
بنـــا نحـــن أبناء البحرين أن نفخر ونزهـــو بما تحقق في وطننا من 
إنجـــازات على كافـــة األصعدة والمحاور السياســـية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة.
وحقا وصدقا، فإن يوم الرابع عشر من فبراير سيظل يوما تاريخيا 
غيـــر مســـبوق فـــي تاريـــخ شـــعب البحريـــن، وسيســـجله التاريخ 

بحروف من نور وكتبه الزمن في سجالته الخالدة والمجيدة. 
فـــي  للبحريـــن  إنجـــازات  الوطنـــي  العمـــل  ميثـــاق  حقـــق  ولقـــد 
كافـــة المجـــاالت وعلـــى صعيد المـــرأة، فقـــد حقق لهـــا العديد من 
المكتســـبات، ومن أبرزها حق التصويت والترشح للمرأة، وتمكين 
المرأة من خالل تأســـيس صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة المجلس األعلى للمرأة الذي أصبح مالذا 
آمنا للدفاع عن حقوق المرأة البحرينية ومحافظا عن مكتسباتها 

التي حققتها.
حفـــظ هللا بحريننـــا ملـــكا وحكومـــة وشـــعبا وســـدد خطاهم على 

طريق النهضة والتنمية.

منى عيسى الدوي

ــن ــي ــن ــواط ــم ال وكـــبـــار  والــجــمــعــيــات  لـــأيـــتـــام  ــة  ــي ــال ــع ف  100 مــــن   ــر  ــثـ أكـ ــت  ــدمـ قـ

 إبراهيم النهام



الزياني: ميزانية السفارات والقنصليات تجاوزت 40 مليون دينار
بلـــغ معـــدل الميزانيـــة الماليـــة المرصودة 
خـــال العامين 2019 – 2020 للســـفارات 
والقنصليات خال العام 2019 ما مقداره  
20.365.800 دينار بما يعادل 52.4 بالمئة 
مـــن أصـــل الميزانيـــة المعتمـــدة للـــوزارة 
والتـــي تبلـــغ 38.849.000 دينار، وخال 
العـــام 2020 بلغـــت الميزانيـــة المرصودة 
البحريـــن  لســـفارات وقنصليـــات مملكـــة 
بالخـــارج 20.145.600 دينـــار، بمـــا يمثل 
59.4 بالمئـــة من أصل الميزانية المعتمدة 

للوزارة والتي تبلغ 33.869.200 دينار.
وزيـــر  رد  فـــي  البيانـــات  تلـــك  وردت 
علـــى  الزيانـــي  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 

ســـؤال مقدم من النائـــب ممدوح الصالح 
بشـــأن عدد ســـفارات وقنصليـــات مملكة 
البحريـــن حـــول العالـــم وعـــدد موظفيهـــا 
الجنســـيات  مـــن  البحرينييـــن  مـــن 
األخـــرى، وفيمـــا يخـــص عـــدد ســـفارات 
وقصليـــات مملكة البحرين حـــول العالم، 
وعـــدد موظفيهـــا مـــن البحرينييـــن ومـــن 
الجنسيات األخرى، فيبلغ عدد السفارات 
والقنصليـــات البحرينية حـــول العالم 37 
قنصليـــات   5 وعـــدد  وقنصليـــة،  ســـفارة 
تلـــك  موظفـــي  عـــدد  ويبلـــغ  فخريـــة، 
الســـفارات والقنصليات مـــن البحرينيين 
128 موظًفـــا، ومـــن الجنســـيات األخـــرى 

611 موظًفـــا أجنبًيـــا، وبخصوص طبيعة 
الموظفـــون  يشـــغلها  التـــي  الوظائـــف 
يشـــغلها  التـــي  والوظائـــف  البحرينيـــون 
موظفـــو الجنســـيات األخـــرى، فبالنســـبة 
للموظفيـــن البحرينييـــن المبتعثيـــن إلـــى 
الخـــارج،  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  بعثـــات 
فهـــم يشـــغلون درجـــات أعضـــاء الســـلك 
الدبلوماســـي والقنصلـــي، بحيـــث يقـــوم 
الموظف الدبلوماســـية بتنفيذ السياســـة 
الخارجيـــة للمملكـــة، ويمكـــن أن يشـــغل 

البحرينـــي وظيفة موظـــف محلي “بعقد” 
إن كان مقيًما في دولة المقر.

وبالنســـبة لطبيعة الوظائف التي يشـــغلها 

الجنســـيات  مـــن  المحليـــون  الموظفـــون 
األخرى “الموظفون بعقـــود”، فهو يؤدون 
المهـــام اإلداريـــة الخاصـــة بالبعثة، حيث 

وظائـــف  أو  إداريـــة  وظائـــف  يشـــغلون 
مساندة مثل أعمال السكرتارية والشؤون 
القنصليـــة والمحاســـبة والعاقات العامة 
واألعمال الخدميـــة األخرى، وتناول الرد 
أيًضا اإلشـــارة إلى أبـــرز المهام التي تقوم 
بها الســـفارات والقنصليات فـــي الخارج، 
مـــن  الخارجيـــة  وزارة  تتولـــى  حيـــث 
خال ســـفاراتها وقنصلياتهـــا تنفيذ كافة 
الشـــؤون المتعلقـــة بالسياســـة الخارجية 
الـــدول  مـــع  عاقاتهـــا  وتنظيـــم  للدولـــة 
األجنبيـــة والمنظمـــات الدوليـــة، وتقـــوم 
برعاية مصالـــح مواطني مملكة البحرين 

وحمايتهم في الخارج.

النائب ممدوح الصالحوزير الخارجية

تحتضن 128 موظًفا 
بحرينيا و611 أجنبًيا

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة  بـــدأت 
اإلنســـان فـــي تطبيـــق نظـــام العقوبـــات 
والتدابير البديلـــة لعدد من المحكومين 
الذين تـــم اســـتبدال عقوباتهم الســـالبة 
للحريـــة بعقوبات بديلـــة تختلف ما بين 
ببرامـــج  وااللتحـــاق  المجتمـــع  خدمـــة 
التأهيـــل وإصاح الضرر بدالً من عقوبة 
الحبس، وذلك الستكمال المدة المتبقية 

من العقوبات األصلية المحكومين بها.
رئيســـة  أوضحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة 
ماريا خوري أن العقوبات البديلة ترتكز 
على تأهيل المحكومين؛ بغية إدماجهم 
أنســـنة  علـــى  وتعمـــل  المجتمـــع،  فـــي 
العقوبة ونشـــر روح المحبة والتســـامح 
المجتمعيـــة  والشـــراكة  والمســـؤولية 
بيـــن جميـــع أفـــراد األســـرة الواحدة في 
مـــع  تتناغـــم  غايـــات  وهـــي  المجتمـــع، 

حقوق اإلنسان.
وأكـــدت خوري أن مشـــاركة المؤسســـة 
تطبيـــق  فـــي  المعنيـــة  الجهـــات  ضمـــن 

نظـــام العقوبات البديلـــة تأتي في إطار 
إســـتراتيجية وخطـــة عمـــل المؤسســـة؛ 
للمســـاهمة فـــي تعزيـــز وحمايـــة حقوق 
اإلنســـان فـــي مملكـــة البحريـــن، فضـــا 
عـــن إيمانهـــا بأهميـــة قانـــون العقوبـــات 
والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة 
فـــي المنطقة تهـــدف إلـــى تعزيز حقوق 
اإلنسان، وسيساهم بشكل إيجابي كبير 
في توطيد العاقات األسرية التي تعزز 

من استقرار المجتمع.
المســـتفيدين  جميـــع  خـــوري  ودعـــت 
مـــن هـــذه الفرصـــة - ســـواء أهالـــي أو 
اإليجابـــي  التفاعـــل  إلـــى   - محكوميـــن 
المختصـــة؛  الجهـــات  مـــع  والتعـــاون 
لتحقيـــق الغرض الجوهـــري من العقوبة 
الوقـــت  ذات  فـــي  مناشـــدة  البديلـــة، 
مختلـــف القطاعـــات الخاصـــة واألهلية 
والهيئات ومؤسســـات المجتمع المدني 
للتوجـــه فـــي قبـــول مـــن تنطبـــق عليهم 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة لإلســـهام 

الفعال في نجاحها وتوسعتها.

“الوطنية للحقوق” تطبق العقوبات البديلة
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بيان “أمنيستي” مليء باألكاذيب وتدخل مرفوض في القضاء
ــة” ــة وإرهابيـ ــراف منحرفـ ــى أطـ ــا علـ ــي معلوماتهـ ــد فـ ــة تعتمـ “المنظمـ

اســـتهجن رئيس اللجنة السياسية واألمن 
ظافـــر  العربـــي   البرلمـــان  فـــي  القومـــي 
العانـــي البيـــان الصـــادر عن منظمـــة العفو 
الدوليـــة بشـــأن مملكة البحريـــن، والمليء 
بالمغالطـــات واألكاذيـــب والمزاعـــم حـــول 
واقع حقوق اإلنســـان في المملكة، معتبرا 
أنـــه ينـــم عـــن اســـتهداف ممنهج لتشـــويه 
الحقائـــق بشـــكل متعمد، فـــي الوقت الذي 
اإلصاحيـــة  التطـــورات  فيـــه  يتجاهـــل 
الواســـعة التـــي شـــهدتها مملكـــة البحرين 
وترســـيخ  اإلنســـان  حقـــوق  مجـــال  فـــي 
الديمقراطيـــة، فضـــا عـــن عضويتهـــا في 
تعنـــى  التـــي  الدوليـــة  االتفاقـــات  معظـــم 

بالحقوق المدنية والسياسية.
وتســـاءل العانـــي عـــن الدوافـــع الحقيقية 
ألن يعـــود البيان في مضمونه إلى أحداث 
العـــام 2011 وحركـــة المظاهـــرات وأعمال 

العنـــف والتخريب التي شـــهدتها المملكة، 
حيث بادر جالة الملك في حينه بتشكيل 
لجنة تقصي حقائق ضمت خبراء دوليين، 
بتنفيـــذ  البحريـــن  ســـلطات  والتزمـــت 
التوصيـــات الصـــادرة عنهـــا بكل شـــفافية 

ومصداقية عبر فريق وطني.
واعتبـــر أن تطرق المنظمـــة الحقوقية في 
بيانهـــا إلـــى قضايـــا قالت فيها مؤسســـات 
القضـــاء البحرينـــي كلمتهـــا النهائية، وهي 
مؤسسات معروفة بنزاهتها واستقاليتها، 
يعتبـــر تدخـــاً غيـــر مقبـــول فـــي أعمـــال 
القضـــاء الوطني البحريني وفي الشـــؤون 

الداخلية لمملكة البحرين.
وأضـــاف أن “بيـــان منظمة العفـــو الدولية 
والحياديـــة  الموضوعيـــة  إلـــى  يفتقـــر 
لـــم  تـــام؛ ألن واضعيـــه  والمهنيـــة بشـــكل 
فـــي  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  يتواصلـــوا 

مملكـــة البحريـــن للوقـــوف علـــى الحقائق 
الوطنيـــة  مصادرهـــا  مـــن  واســـتجائها 
الموثوقـــة، وإنما اعتمـــدوا في معلوماتهم 
الُمضِللـــة على أطـــراف منحرفة ومغرضة 
مرتبطـــة باإلرهـــاب وأعمـــال العنـــف ولهـــا 
ارتباطاتهـــا الخارجية مـــع دول ومنظمات 

األمـــن  باســـتهدافها  ومعروفـــة  معاديـــة 
الوطني البحريني، وهو ما يجعلنا نتشكك 

في األهداف التي تقف وراء البيان”.
وأوضـــح أن بيـــان المنظمـــة افتقـــد أيضـــا 
للمعاييـــر الموضوعية الصـــادرة عن األمم 
المتحـــدة بالنســـبة لمبـــادئ المنظمات غير 
الحكوميـــة في عملها لتقصـــي المعلومات 
وإعـــداد البيانات والتقاريـــر، والتي يجب 
أن تهـــدف لتشـــجيع الدول علـــى مواصلة 
اإلســـاءة  ال  والتقـــدم،  البنـــاء  عمليـــة 

لمنجزاتها والتضليل على تقدمها.
ودعـــا منظمـــة العفـــو الدولية إلـــى مراعاة 
الدقـــة والحياديـــة في البيانـــات والتقارير 
التـــي تصدرهـــا مســـتقبا، واالبتعـــاد عـــن 
التشـــويه واالســـتهداف المقصـــود للـــدول 
لتحقيق أهداف وغايات بعيدة عن حماية 

حقوق اإلنسان.

ظافر العاني

البرلمان العربي

تعديل إجمالي تقديرات المصروفات بـ 100 مليون دينار
الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  عقـــدت 
النـــواب  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
اجتماعا مع النواب الســـتعراض آخر 
مســـتجدات مشـــروع قانون باعتماد 
للســـنتين  للدولـــة  العامـــة  الميزانيـــة 
المرافـــق  و2022   2021 الماليتيـــن 
 2020 لســـنة   )70( رقـــم  للمرســـوم 

برئاسة النائب محمود البحراني.
تـــم  بأنـــه  البحرانـــي  أفـــاد  وقـــد 
بعـــد  المقترحـــة  البنـــود  اســـتعراض 
الجهـــات  مـــع  ومراجعتهـــا  تعديلهـــا 
الحكوميـــة المعنية من أجل التوافق 
بشـــأنها، وبعـــد األخـــذ فـــي االعتبـــار 
واالقتراحـــات  الماحظـــات  جميـــع 

التي قدمتها السلطة التشريعية.
وأوضح البحراني أن بند المصروفات 
يتضمـــن تعديـــل إجمالـــي تقديـــرات 
مليـــون   100 بمقـــدار  المصروفـــات 
دينـــار، مـــع تأكيـــد ضـــرورة االلتـــزام 
بسقف المصروفات، وتعديل إجمالي 
المشـــروعات  مصروفـــات  تقديـــرات 

بمقدار 53 مليون دينار.
وأشار البحراني إلى تعديل سعر بيع 
برميـــل النفط المعتمد فـــي الميزانية 
العامـــة للدولـــة مـــن 45 دوالًرا لـــكل 
برميـــل إلـــى 50 دوالًرا لـــكل برميـــل، 
مؤكـــدًا أنه تـــم القيام بدراســـة مالية 
مـــع  المعـــدل  للســـعر  واقتصاديـــة 
المؤسســـات الماليـــة، كمـــا أن تعديل 
ســـعر برميل النفـــط ســـيؤدي لتقليل 
العجـــز الجزئـــي والكلي بمقـــدار 160 

مليون دينار للعام 2021. 
قطـــاع  بنـــود  أن  البحرانـــي  وذكـــر 
الحماية االجتماعية تضمنت تعديل 
تقديـــرات القطـــاع بمـــا يتطابـــق مـــع 
تقديـــرات الميزانيـــة العامـــة للدولـــة 
 ،2020  –  2019 للســـنوات  الســـابقة 
مبينـــًا أن الزيـــادة ســـتكون لتعديـــل 
بنـــود القطاع بمقدار 14 مليون دينار 
 43 ومقـــدار   2021 الماليـــة  للســـنة 

مليون دينار للسنة المالية 2022.
أما فيما يتعلق باســـتغال اإليرادات 
الحكومية في الميزانية، قال النائب 
علـــى  التوافـــق  تـــم  إنـــه  البحرانـــي 

اســـتغال إيـــرادات البلديـــات لتنفيذ 
مشـــروعات البنيـــة التحتية للمناطق 
الداخلية، إذ ســـيكون التعديل ضمن 
تقديرات ميزانية المشاريع للبلديات، 
وســـتقدر الزيـــادة ككل فـــي ميزانية 

المشروعات بـ 35 مليون دينار.
وأضـــاف البحرانـــي أنه ســـتتم كذلك 
التشـــغيلية  المصروفـــات  زيـــادة 
لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
أجـــل  مـــن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
فـــي  الوظيفيـــة  الكـــوادر  اســـتكمال 
قطـــاع الثروة الحيوانية والســـمكية، 
إلـــى جانب الزيادة بمقـــدار 500 ألف 
دينار إضافية لكل ســـنة، أي بإجمالي 
قدره مليون دينار لكل من الســـنتين 

الماليتين 2021 و2022.
وفـــي ســـياٍق متصل أشـــار البحراني 
الكـــوادر  تمكيـــن  وبهـــدف  أنـــه  إلـــى 
الوظيفية في كل مـــن وزارة التربية 
والتعليـــم ووزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
ووزارة الصحـــة فقـــد تـــم العمـــل مع 
وزارة التربية والتعليم والمؤسسات 
التعليميـــة األخرى من أجـــل التركيز 
علـــى كليـــة البحريـــن للمعلميـــن، كما 
تمـــت مضاعفـــة حجـــم الميزانية من 
أجل تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر 
التعليمـــي،  المجـــال  فـــي  الوطنيـــة 

وزيـــادة الميزانية التشـــغيلية لقطاع 
الثروة الحيوانية والســـمكية بمقدار 
300 ألـــف دينـــار من أجل اســـتكمال 

الكوادر الوظيفية.
كذلـــك  شـــملت  الزيـــادة  أن  وأردف 
وزارة شؤون اإلعام، إذ ستتم زيادة 
ميزانيـــة البرامـــج التلفزيونيـــة فـــي 
الـــوزارة من خال إضافـــة مبلغ 500 
ألـــف دينـــار لميزانيـــة وزارة شـــؤون 
الطاقـــات  تمكيـــن  بهـــدف  اإلعـــام، 
وتعزيـــز  الحكوميـــة،  والمهـــارات 
االبتـــكار الوطني فـــي مجال البرامج 

التلفزيونية.
دعـــم  اســـتمرار  البحرانـــي  أكـــد  و 
الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه 
األول، إذ تـــم دراســـة دعـــم الكهرباء 
بشـــكل كبيـــر، وتـــم العمـــل مـــع هيئة 
الكهرباء والماء لزيـــادة الكفاءة، كما 
ســـتعمل اللجنـــة علـــى الدفـــع باتجاه 
التزام الحكومة واالستمرار في دعم 
المواطن في مسكنه األول، مع العمل 
علـــى برامـــج للترشـــيد، كمـــا ســـيتم 
مشـــروعات  تنفيـــذ  فـــي  االســـتمرار 
الملـــف اإلســـكاني، وزيـــادة ميزانيـــة 
المشـــروعات بوزارة شـــؤون الشباب 

والرياضة.
أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي لفت 
البحراني إلى أنه تم العمل مع وزارة 

الصحـــة للتأكد مـــن وجـــود الطواقم 
الطبيـــة الكافيـــة على مدار الســـاعة، 
وســـيتم العمـــل علـــى فتـــح المراكـــز 
الصحيـــة لمدة 24 ســـاعة، وتم رصد 
ميزانيـــة كافيـــة لذلـــك، إلـــى جانـــب 
التأكـــد من تنفيذ مشـــروعات المراكز 
الصحيـــة فـــي المناطـــق الصحيحـــة، 

وتم رصد ميزانية كافية لذلك.
اســـتعرض  اإليـــرادات،  بنـــد  وفـــي 
البحراني ما توصلت إليه اللجنة من 
توافقات مع الحكومة، إذ تم االتفاق 
اإليـــرادات  إجمالـــي  تعديـــل  علـــى 
العامـــة، ليكـــون 2.486 مليـــار دينـــار 
دينـــار  مليـــار  و2.457   ،2021 للعـــام 
مســـاهمة  تعديـــل  مـــع   2022 للعـــام 
شـــركة ممتلـــكات البحريـــن القابضة 
فـــي اإليرادات العامـــة للدولة من 10 
ماييـــن دينار إلـــى 20 مليـــون دينار 
لـــكل مـــن الســـنتين الماليتيـــن 2021 
و2022، مؤكـــدًا أن زيـــادة مســـاهمة 
الشـــركة ســـيؤدي إلـــى وجـــود ضغط 

عليها لتوفير التمويل، وقد تم دراسة 
اآلثـــار وطريقـــة التمويـــل، وســـتعمل 

الشركة على مواجهة التحديات.
وأضاف البحراني أن الهدف من ذلك 
هو الحفاظ على الرســـالة الصحيحة 
المشـــترك  اإليجابـــي  العمـــل  ونتـــاج 
بين الســـلطة التشـــريعية والتنفيذية 

بضرورة زيادة مساهمة الشركة.
جوانـــب  البحرانـــي  اســـتعرض  كمـــا 
الوطنـــي  الجهـــاز  إيـــرادات  بيانـــات 
لإليـــرادات، إذ يبلغ إجمالي تقديرات 
اإليـــرادات 340 مليـــون دينـــار للعـــام 
للعـــام  دينـــار  مليـــون  و360   ،2021

.2022
أما بشـــأن العجز فقـــال البحراني إنه 
بعد إجراء التعديات على اإليرادات 
ســـيقدر العجز األولي بــــ 500 مليون 
مليـــون  و355   ،2021 للعـــام  دينـــار 

دينار للعام 2022.
كما أشـــار البحراني خـــال االجتماع 
إلـــى عـــدد من األمـــور التي ســـاهمت 

فـــي تقليـــل المصروفـــات الحكومية 
كنقـــل مديـــري اإلدارات الماليـــة فـــي 
الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة إلى 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، 
بجهـــود  الوقـــت  ذات  فـــي  مشـــيدًا 
الحكومة في االلتزام بالصرف وقت 
الجائحـــة مـــع المحافظة علـــى اآلتي 
اســـتمرارية العمل، وجودة الخدمات 
المقدمـــة إضافة إلـــى توفير التمويل 
لمواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا 

)كوفيد 19(.
كما أكـــد البحرانـــي للنـــواب أن هناك 
اســـتمرار  نتيجـــة  كبيـــرة  تحديـــات 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
وارتفـــاع أعـــداد اإلصابـــات مجـــدًدا، 
مـــا  المتحـــور،  الفيـــروس  وانتشـــار 
اســـتلزم رصد ميزانية مقـــدرة بمبلغ 
50 مليون دينار للعام 2021 الستمرار 
الجهود فـــي مواجهة الفيروس، وقد 
وضعت وفق التوقعات والتشاور مع 

الطاقم الطبي.

القضيبية - مجلس النواب

اجتماع مالية النواب 15-2-2021

سعيد محمد

500 مليون 
دينار العجز للعام 

2021 و355 
مليونا في 2022

 رصد 50 مليون 
دينار الستمرار 

الجهود في 
مواجهة الفيروس

53 مليون دينار 
للمشروعات واضافة 
نصف مليون للبرامج 

التلفزيونية 

زيادة الميزانية 
التشغيلية لقطاع 

الثروة الحيوانية 
بمقدار 300 ألف
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األجور وقانون العمل
مـــن ضمن األمور المهمة التي ينظمها قانون العمل البحريني، نجد “أجر 
العامـــل”. ووفـــق أحكام قانـــون العمل، يحدد أجر العامـــل بناء على عقد 
العمـــل الفـــردي أو عقـــد العمل الجماعـــي أو أنظمة العمل بالمنشـــأة، فإذا 
لـــم يحـــدد أجـــر العامل بأي من هذه الطرق، اســـتحق العامـــل أجر المثل 
إن وجـــد، وإال قـــدر األجر طبقا لُعـــرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها 
العمـــل، فـــإن لم يوجـــد ُعـــرف تولـــت المحكمـــة المختصة تقديـــر األجر 
المســـتحق للعامـــل وفقـــا لمقتضيـــات العدالة. ومن هذا يتضـــح جليا أن 
القانـــون وضـــع اإلطـــار القانونـــي لتحديـــد األجـــر، ويتبع ذلـــك أيضا في 
تحديـــد نـــوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها. ومن دون شـــك، فإن 
هـــذا يشـــكل صمام أمان للعامـــل والعمل معا. ويجـــوز تقدير أجر العامل 
بالســـاعة أو باليـــوم أو باألســـبوع أو بالشـــهر أو بالقطعـــة أو بإالنتاج وال 
يعتبـــر األجر محـــددا بالقطعة أو بإالنتاج إال إذا نـــص على ذلك صراحة 
في عقد العمل. والعقد شـــريعة المتعاقدين ويشـــارك العامل في وضعه 

وفق ما يرضيه ويحقق طموحاته.
تؤدى األجور وغيرها من المبالغ المســـتحقة للعامـــل بالعملة البحرينية، 
ويجوز االتفاق على أدائها بعملة أجنبية متداولة قانونا ويحظر التمييز 
فـــي األجـــور لمجـــرد اختـــاف الجنـــس أو األصـــل أو اللغـــة أو الدين أو 

العقيدة. 
وتـــؤدى األجـــور في أحد أيام العمل وفي مكانه وبمراعاة شـــروط منها، 
أن تـــؤدى أجور العمال بأجر شـــهري مرة على األقل في الشـــهر، إذا كان 
األجر باإلنتاج وتطلب العمل مدة تزيد عن أسبوعين، وجب أن يحصل 
العامل كل أســـبوع على دفعة تتناســـب مع ما أنجزه، وأن يؤدى له باقي 
األجر خال األســـبوع التالي، وتؤدى أجور العمال مرة كل أســـبوع ما لم 
يتفـــق على غير ذلـــك. إذا انتهت عاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة 
المبالغ المستحقة فورا إال إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، 
فيجـــب على صاحـــب العمل أداء أجر العامل وجميع مســـتحقاته خال 
مدة ال تنجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل. وكما يتضح هناك عدالة 

بين الطرفين.
مـــع مراعـــاة الشـــروط أعـــاه، إذا تأخـــر صاحـــب العمل في صـــرف أجر 
العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنســـبة 6 % ســـنويا 
من األجر الذي تأخر صرفة مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق 
األجر، وتزاد هذه النســـبة بواقع 1 % عن كل شـــهر تأخير بعد ذلك وبما 

ال يجاوز نسبة 12 % سنويا. والتأخير له ثمن.
ال يجـــوز لصاحـــب العمل أن ينقل عامل باألجر الشـــهري إلى فئة العمال 
بأجـــر يومـــي أو أســـبوعي أو بالقطعـــة أو بالســـاعة إال بموافقـــة العامـــل 
كتابـــًة، ويكـــون للعامـــل جميـــع الحقـــوق التي اكتســـبها في المـــدة التي 
قضاهـــا باألجـــر الشـــهري طبقا ألحـــكام القانـــون. وعلى أصحـــاب العمل 
والعمال االلتزام بجميع هذه األحكام حتى تســـير وتيرة اإلنتاج والعمل 

لمصلحتهم ومصلحة البلد.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* الخبير والمستشار القانوني

دبي - مباشر

العمالـــة  تحويـــات  تراجعـــت 
الفلبينية مـــن دول الخليج في عام 
2020 بنســـبة %11.21 على أساس 
سنوي، بحســـب إحصائية  مستندة 
إلـــى بيانات بنـــك الفلبيـــن المركزي 
صـــادرة، أمس.وســـجلت تحويات 
العمالـــة الفلبينية مـــن دول مجلس 
نحـــو  بــــ2020  الخليجـــي  التعـــاون 
5.11 مليار دوالر، مقارنة بمستواها 
فـــي العـــام الذي يســـبقه البالغ 5.76 

مليار دوالر.
وشـــكلت تحويات العمالة الوافدة 
مـــن   17.09% الخليـــج  دول  مـــن 
إجمالي تحويـــات العملة الفلبينية 
مـــن مختلـــف دول العالـــم والبالغـــة 
.2020 فـــي  دوالرًا  مليـــار   29.90
العمالـــة  تحويـــات  قيمـــة  وبلغـــت 

الفلبينيـــة من دول قارة آســـيا 6.73 
مليـــار دوالر؛ لتمثل بذلك تحويات 
الخليجـــي  مـــن دول  العمالـــة  تلـــك 
إجمالـــي تحويـــات  مـــن   75.93%
تحويـــات  علـــى  القارة.وضغـــط 
العمالـــة الفلبينية مـــن دول مجلس 
عوامـــل  عـــدة  الخليجـــي  التعـــاون 
أبرزها تفشـــي فيـــروس كورونا وما 
فرضه علـــى الحكومات التي لجأت 
إلـــى إغاقهـــا اقتصادهـــا، وإرجـــاء 
عدد من المشـــروعات الرئيسية كما 

حدث في قطر.
وقامت أيضًا العديد من الحكومات 
بمـــد العطـــات الرســـمية، وتعطيـــل 
حركـــة الطيـــران، فضـــاً عـــن تعـــذر 
دخـــول الوافدين العالقين بالخارج، 

وإقرار الحظر الكلي والجزئي.

5.1 مليار دوالر تحويالت العمالة الفلبينية بالخليج

بانخفاض 31.7 % على أســاس ســنوي... وتوزيع 42 مليون دوالر للمساهمين

أرباح “جي إف إتش” المالية للعام 2020

ســجلت مجموعــة “جــي إف إتــش” الماليــة ربحــا صافيــا يؤول إلى المســاهمين بقيمــة 21.93 مليــون دوالر خالل الربــع األخيــر 2020، مقارنة بما 
مقــداره 1.5 مليــون دوالر خــالل الربــع األخيــر 2019، بارتفــاع بنســبة 1362 %. شــملت نتائــج الربــع األخيــر من العام الســابق مخصصــات كبيرة 
للمصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة. بلغت قيمة الربح للســهم خالل الربع األخير 2020 ما مقداره 0.65 ســنت مقابل 0.04 ســنت خالل 
نفــس الفتــرة 2019. بلغــت قيمــة الربــح الصافــي الموحد للربع األخيــر من العام ما مقــداره 19.04 مليون دوالر مقارنة بخســائر بقيمة 8.1 مليون 

دوالر خالل الربع األخير 2019.

وبلغت قيمـــة الربـــح الصافي الذي 
يـــؤول إلى المســـاهمين مـــا مقداره 
45.1 مليـــون دوالر للســـنة الماليـــة 
)2020( بالكامل، مقارنة بما مقداره 
66.03 مليـــون دوالر خـــال 2019، 
إذ   ،%  31.7 بنســـبة  بانخفـــاض 
يعـــزا ذلك إلـــى المســـاهمة البطيئة 
من خطـــوط األعمال جراء تفشـــي 
الوبـــاء خال العـــام. وبلغـــت قيمة 
الربح للسهم خال العام ما مقداره 
ســـنت   1.96 مقابـــل  ســـنت   1.35
خـــال العـــام 2019 بالكامـــل. كمـــا 
بلغت قيمـــة الربح الصافي الموحد 
مليـــون  مقـــداره 49.34  مـــا  للعـــام 
دوالر مقارنة بـ 53.12 مليون دوالر 

للعام 2019.
وبلغت قيمة إجمالي الحقوق التي 
تـــؤول إلى المســـاهمين مـــا مقداره 
0.913 مليـــار دوالر من مليار دوالر 
في نهاية 2019، بانخفاض بنســـبة 
االنخفـــاض  هـــذا  ويعـــزا   .%  8.7
بشـــكل أساســـي إلى توزيع األرباح 
القيمـــة  والتغيـــرات  النقديـــة، 
السوقية التي طرأت على محفظة 
الخزينـــة، باإلضافة الى المســـاهمة 
فـــي زيـــادة رأس المـــال اإلضافـــي 
للمصـــرف الخليجي التجاري التابع 

للمجموعة. 
أصـــول  إجمالـــي  قيمـــة  وبلغـــت 
المجموعة مـــا مقـــداره 6.59 مليار 
دوالر فـــي نهايـــة 2020، مقارنة بما 
مقـــداره 5.95 مليـــار دوالر كما في 
31 ديســـمبر 2019، بارتفاع بنســـبة 
10.8 %. كمـــا ارتفع إجمالي أصول 
المجموعـــة إضافـــة إلـــى الصناديق 
تحت اإلدارة من 10 مليارات دوالر 
فـــي العـــام 2019 إلى أكثـــر من 12 
مليـــار دوالر خال العـــام 2020، ما 
يعكس زيادة سنوية بنسبة 20 %. 
ويعـــزا النمـــو فـــي األصـــول بشـــكل 
أساســـي إلـــى النمـــو المحقـــق فـــي 
للمجموعـــة  الخزينـــة  محفظـــة 
باإلضافة إلى النمو على المســـتوى 
أنشـــطة  خـــال  مـــن  الداخلـــي 

االستحواذ.
وبلغـــت قيمة إجمالـــي الربح خال 
الربـــع األخير مـــن العام مـــا مقداره 
109.29 مليـــون دوالر، مقارنـــة بما 
مقـــداره 76.62 مليون دوالر خال 
الربع األخير 2019، بارتفاع بنســـبة 

 .% 42.6
وتحقـــق ذلـــك بالرغـــم من خســـارة 
 12 بمقـــدار  القيمـــة  انخفـــاض 
أحـــد  مـــن  الناتجـــة  دوالر  مليـــون 

االستثمارات. 

وبلغـــت قيمة إجمالي الدخل خال 
العـــام مـــا مقـــداره 323.39 مليـــون 
دوالر مقابـــل 321.61 مليون دوالر 
خـــال 2019، بارتفـــاع بنســـبة 0.6 
للمســـاهمات  نتيجـــة  وذلـــك   ،%
المستمرة من جميع خطوط أعمال 
ظـــروف  مـــن  بالرغـــم  المجموعـــة 
الســـوق الصعبة التي ســـادت خال 

العام 2020. 
المســـاهمات  غالبيـــة  أن  يذكـــر 
تحققت من الدخل القوي لألنشطة 
االســـتثمارية وأنشـــطة االستشارة 
الخاصـــة بالمجموعـــة. خـــال الربع 
األخيـــر مـــن العـــام، شـــمل الدخـــل 
المحقق من األنشـــطة االستثمارية 
الدخل المحقق من طرح اســـتثمار 
الحـــد  مجمـــع  فـــي  المجموعـــة 
البحرين، وهو ثاني أصول التجزئة 
والـــذي يضـــم  للمجموعـــة  التابعـــة 
هايبرماركـــت اللولـــو، ومـــن طـــرح 
استثمار المجموعة في مستودعين 
لوجستيين لشركة أمازون يحتان 
موقعـــا اســـتراتيجيا فـــي إســـبانيا. 
كمـــا شـــمل الدخـــل المكاســـب التي 
الخزينـــة  محفظـــة  فـــي  تحققـــت 
للمجموعـــة، والتـــي اســـتفادت من 
أســـواق  فـــي  المســـتمر  التعافـــي 
اإلســـهم علـــى المســـتوى العالمـــي، 
تســـوية  مـــن  المحقـــق  والدخـــل 
المطلوبات عقـــب انتهاء إجراءات 
التقاضي لصالح البنك. بلغت قيمة 
المصروفـــات خـــال الربـــع األخيـــر 
من العام ما مقـــداره 90.26 مليون 
دوالر مقارنـــة بمـــا مقـــداره 84.72 
مليـــون دوالر خـــال الربـــع األخيـــر 
 .%  6.5 بنســـبة  بارتفـــاع   ،2019
بلغـــت قيمـــة إجمالـــي المصروفات 
للعـــام مـــا مقـــداره 274.05 مليـــون 
دوالر مقابـــل 268.03 مليون دوالر 
خـــال 2019، بارتفـــاع بنســـبة 2.2 

.%
وأوصـــى مجلـــس إدارة المجموعة 

علـــى  إجماليـــة  أربـــاح  بتوزيـــع 
مليـــون   42 بقيمـــة  المســـاهمين 
دوالر، بنســـبة 4.60 % على القيمة 
نقديـــة  أربـــاح  تشـــمل  اإلســـمية، 
 17 يعـــادل  بمـــا   ،%  1.86 بنســـبة 
أســـهم  وتوزيعـــات  دوالر  مليـــون 
 25 يعـــادل  بمـــا   ،%  2.74 بنســـبة 
مليـــون دوالر، بموجـــب الحصـــول 
علـــى موافقـــة الجمعيـــة العمومية 

والجهات الرقابية المختصة. 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الصديقـــي  جاســـم  المجموعـــة 
“بالرغم من التحديات االستثنائية 
 ،2020 العـــام  شـــهدها  التـــي 
التـــي  المســـبوقة  غيـــر  والظـــروف 
سادت على مســـتوى العالم نتيجة 
أن  إال   ،19 كوفيـــد  وبـــاء  لتفشـــي 
كانـــت  الصعبـــة  المرحلـــة  هـــذه 
اختبـــارا حقيقًيا تأكـــدت من خاله 
علـــى  وقدرتهـــا  المجموعـــة  قـــوة 
القويـــة  واســـتراتيجيتنا  الصمـــود، 
ونمـــوذج األعمـــال الـــذي ننتهجـــه. 
المجموعـــة  بـــأداء  ســـعداء  نحـــن 
عمومـــا وبالتنويـــع المتواصل الذي 
مكـــن المجموعـــة ليـــس فقـــط مـــن 
التصدي لهذه العاصفة، ولكن أيضا 
التقـــدم والنمـــو  مواصلـــة تحقيـــق 
وتحقيـــق  أعمالهـــا،  خطـــوط  عبـــر 
أرباح مجزية لمســـاهمينا حتى في 
أصعب السنوات. وبينما تأثر الربح 
الصافي الذي يؤول إلى المساهمين 
جـــراء فتـــرات التوقـــف لألنشـــطة 
واألســـواق علـــى مســـتوى المنطقة 
وحـــول العالـــم، إال أننـــا مســـرورون 
بأننا حافظنا على مســـتويات قوية 

من الدخل المحقق”. 

استثمارات جديدة تتجاوز 
208 ماليين دوالر

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، 
هشام الريس “نشـــعر بالفخر تجاه 

أدائنا خال هـــذه الفترة العصيبة. 
لقـــد تحركنا ســـريًعا للحفـــاظ على 
سامة زمائنا وذويهم ومجتمعنا 
بشكل عام، كما قمنا بتفعيل خطط 
االســـتمرارية الخاصة بالمجموعة 
وقدمنـــا كل الدعـــم لاســـتثمارات 
حيثمـــا وأينمـــا كان ذلـــك مطلوًبـــا. 
العمـــل  فـــرق  جميـــع  قامـــت  لقـــد 
التابعـــة  وشـــركاتنا  بالمجموعـــة 
حول العالـــم بعمل جبار في أحلك 
األوقات والظروف واألسواق غير 
المســـتقرة. لقد واجهنا هذه األزمة 
من منطلـــق إيماننا بأنـــه مهما كان 
حجـــم هـــذه التحديات، فـــإن جي 
االســـتراتيجية  لديهـــا  إتـــش  إف 
والمـــوارد والقدرة علـــى المواجهة 
وهـــذا ما فعلنـــاه تمامـــا، من خال 
الفـــرص  عـــن  الناجـــح  البحـــث 
الفريـــدة واقتناصها، بما يتماشـــى 
مع اســـتراتيجيتنا وخططنا للنمو. 
بإجـــراء  العـــام  خـــال  قمنـــا  لقـــد 
استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 
208 ماييـــن دوالر، ما ســـاهم في 
تعزيز معدل الســـيولة للمجموعة. 
شـــهدت هذه االستثمارات توسعنا 
في محافظنـــا العالمية في منطقة 
الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا، 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
عـــن  فضـــًا  المتحـــدة،  والمملكـــة 
فـــي  لنـــا  اســـتثمار  أول  إنجـــاز 
أوروبـــا. مـــن بين هـــذه المعامات، 
االســـتحواذ على أحد كبار مديري 
بالمملكـــة  العقاريـــة  األصـــول 
المتحـــدة، بمـــا يمنحنـــا مزيـــدا من 
القـــدرة علـــى المضـــي فـــي إيجـــاد 
األصـــول  مـــن  مزيـــد  واســـتحواذ 
العقاريـــة المتميزة والمدرة للدخل 
فـــي المملكـــة المتحـــدة وأوروبـــا، 
االســـتراتيجي  االســـتحواذ  مثـــل 
الـــذي أعلنـــا عنه فـــي أواخر شـــهر 
ديســـمبر لمســـتودعين لوجستيين 

لشركة أمازون في إسبانيا”. 
عـــن  “بعيـــدا  الريـــس  واســـتطرد 
نشـــاطنا األساســـي فـــي الصيرفـــة 
االســـتثمارية، فقـــد واصلنـــا أيضـــا 
تحقيـــق تقـــدم خـــال العـــام علـــى 
صعيـــد خطـــوط األعمـــال األخرى، 
إذ قمنـــا خال العـــام بإعادة هيكلة 
المصـــرف الخليجي التجاري الذي 
يمثـــل نشـــاط الصيرفـــة التجارية 
التابـــع للمجموعـــة كما شـــهد العام 
تحركا إيجابيا في نشـــاط الخزينة 
للمجموعـــة الذي يواصل توســـعه، 

وقمنا بتدعيم عملياتنا العقارية”.

المنامة - جي إف إتش المالية

هشام الريسجاسم الصديقي

المنامة - المصرف المركزي

43 مليون دينار لصكوك 
السلم قصيرة األجل

بأنه  الــمــركــزي  البحرين  مــصــرف  أعــلــن 
 ISIN(  238 تمت تغطية اإلصــدار رقم
السلم  صكوك  مــن   )BH0004V99265
األجــل.  قصيرة  الحكومية  اإلسالمية 
ديــنــار  مــلــيــون   43 اإلصــــدار  قيمة  تبلغ 
لــفــتــرة اســتــحــقــاق 91 يــومــا تــبــدأ 17 
فبراير 2021 إلى 19 مايو 2021. ويبلغ 
العائد المتوقع لها 2.00 % مقارنة بسعر 
العائد 2.20 % لإلصدار السابق بتاريخ 
تغطية  تمت  بأنه  يناير 2021، علما   13

اإلصدار بنسبة 687 %.

“تطوير”: مناقصة لخدمات استشارية مخصصة للنفط والغاز
الذكيـــة الميـــاه  عـــدادات  نظـــام  لتوســـعة  دينـــار  ألـــف   490

طرحت شــركة تطوير للبترول، أمس، مناقصة لتقديم خدمات استشــارية 
متخصصــة فــي مجــال النفــط والغاز تنافســت عليهــا 4 شــركات بعطاءات 

فنية وتم تعليق عطاء أحدها.

ووفق وصف المناقصة، فإنه يجب 
على الشـــركة االستشارية المتعاقد 
معهـــا تقديـــم الدعـــم الفنـــي فيمـــا 
يتعلق بتقييـــم المقترحات الواردة 
مـــن مختلـــف األطـــراف فـــي إطـــار 
حمايـــة البيئـــة ومراجعـــة وتدقيق 
حجـــم احتياطي البتـــرول والقيام 
بإصـــدار التقريـــر والتصديـــق عليه 

لمدة وقدرها 5 سنوات.
كمـــا طرحت هيئـــة الكهرباء والماء 
البنيـــة  نظـــام  لتوســـعة  مناقصـــة 
التحتيـــة المتطور لعـــدادات المياه 
الذكيـــة، وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة 
بنحـــو  العامـــة  للتجـــارة  البقالـــي 
489.6 ألـــف دينـــار، وأكبرها بقرابة 

5.5 مليون دينار.
وهدف المناقصة هو الحصول على 
أفضل العروض التنافسية لتوسيع 
البنيـــة التحتيـــة الحاليـــة للقيـــاس 
المتقـــدم لتغطيـــة مملكـــة البحرين 
فواتيـــر  نظـــام  وتحقيـــق  بأكملهـــا 

فعـــال وإدارة اإليـــرادات. وفي هذا 
االتجـــاه أنجزت إدارة توزيع المياه 
بالهيئة نشر نظام قياس متقدم في 
كل مـــن محافظـــة المحـــرق، حيث 
غطت 100 % من المساحة العامة 
بـ 58 هوائي البث وإرســـال القراءة 
وكذلك أنجزت المرحلة األولى من 
المحافظـــة الجنوبيـــة حيث غطت 
المحافظة جزئًيا بـ 33 هوائًيا تربط 
حوالي 47 % من إجمالي عدادات 

المياه الذكية المنتشرة.
التربيـــة  وزارة  طرحـــت  وكذلـــك 
والتعليـــم مناقصة لتجديد وتوفير 
ســـنوات  لثـــاث  األوراكل  رخـــص 
عليهـــا  تنافســـت   ،)2023  -  2021(
شـــركتان وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 
237.8 ألـــف دينـــار لشـــركة المؤيـــد 
للكمبيوتر الشـــرق األوسط، واآلخر 

بقرابة 284.1 ألف دينار.
تنظيـــم  هيئـــة  طرحـــت  وأيًضـــا 
للحصـــول  مناقصـــة  االتصـــاالت 

علـــى خدمـــات استشـــارية لتطوير 
استراتيجية أمن قطاع االتصاالت 
تـــم  شـــركات،   9 عليهـــا  تنافســـت 
تعليق عطاء أحد الشـــركات، وكان 
ألـــف   154.7 بنحـــو  عطـــاء  أقـــل 
دوالر )مـــا يعـــادل 58.2 ألـــف دينار( 
لشركة أطياف للحلول اإللكترونية 
وأكبرهـــا بقرابـــة 436.4 ألف دوالر 

)ما يعادل 164.1 ألف دينار(.
عـــاوة على ذلـــك، طرحـــت وزارة 
الصحـــة مناقصة لتوريـــد وتركيب 
الطبيـــة  األجهـــزة  مـــن  نوًعـــا   111
األشـــعة  وأجهـــزة  والمختبريـــة، 
مستشـــفى  لتجهيـــز  التصويريـــة 
التصلـــب المتعـــدد الجديد بطريقة 

المســـتخدمين  لتدريـــب  مماثلـــة 
علـــى طريقـــة اســـتخدام االجهـــزة 
مـــن أجل تقديـــم خدمات ســـريعة 
جانـــب  إلـــى  للمريـــض،  وآمنـــة 
التدريـــب الفني المطلـــوب للفنيين 
المهندسين عند التركيب، تنافست 
عليها 15 شـــركة، تـــم تعليق عطاء 
شـــركتين، وكان أقـــل عطـــاء بنحو 

2.8 ألف دينار.
مناقصـــات   5 فتـــح  إجمـــاال،  وتـــم 
تابعة لـ 5 جهات حكومية بإجمالي 
33 عطـــاء، فـــي حين تـــم تعليق 4 
مناقصـــات تابعـــة لــــ 3 مناقصـــات. 
العطـــاءات  أقـــل  مجمـــوع  وبلـــغ 

المقدمة نحو 788.2 ألف دينار.

45.1
دوالر مليون 

أمل الحامد
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حقــق بنــك البحرين والكويت صافي ربح منســوب لمســاهمي البنــك بلغ 13.0 
مليــون دينــار للربــع الرابــع 2020 مقابــل 19.9 مليــون دينار تــم تحقيقه خالل 
الربع الرابع 2019 بانخفاض قدره 34.7 %. وبلغت ربحية الســهم األساســية 
والمخفضة 10 فلوس مقابل 16 فلسا في الفترة المماثلة من العام الماضي. 

وبلـــغ إجمالـــي الدخـــل الشـــامل العائد 
الربـــع  البنـــك خـــال  علـــى مســـاهمي 
دينـــار  مليـــون   56.6  ،2020 األخيـــر 
مقابـــل 44.2 مليـــون دينـــار فـــي العام 
 .%  28.0 قدرهـــا  بزيـــادة  الماضـــي، 
وتعـــزى الزيادة في إجمالي اإليرادات 
تقييـــم  فـــي  الزيـــادة  إلـــى  الشـــاملة 
الماليـــة االســـتثمارية خـــال  األوراق 
الربـــع مـــع اســـتمرار تعافـــي األســـواق 
الماليـــة مـــن االنخفاض الذي شـــهدته 

في النصف األول 2020.
انخفـــض صافي دخل الفوائد بنســـبة 
12.0 % إلى 20.5 مليون دينار )23.3 
مليون دينـــار في الفتـــرة المماثلة من 
العـــام الماضـــي(، ويرجـــع ذلك أساًســـا 
فـــي  الفائـــدة  أســـعار  انخفـــاض  إلـــى 
أوائـــل العـــام 2020. وانخفـــض دخـــل 
الرســـوم والعمـــوالت بنســـبة 31.9 ٪ 
مـــن 9.1 مليـــون دينـــار المحقق خال 
الربـــع الرابـــع 2019 إلـــى 6.2 مليـــون 
دينـــار تم تحقيقه خـــال الربع األخير 
2020، ويرجـــع ذلك أساســـا إلى تأثير 
المتخـــذة  االســـتثنائية  اإلجـــراءات 
اســـتجابًة لجائحـــة كوفيـــد 19- لدعم 
مجتمـــع األعمـــال المحلـــي، فضا عن 
لرســـوم  الجديـــدة  الرقابيـــة  الحـــدود 
القـــروض التـــي دخلـــت حيـــز التنفيذ 
خـــال النصف الثاني من العام 2020. 
عـــاوة علـــى ذلـــك، انخفضـــت حصـــة 
البنـــك الصافيـــة مـــن أرباح الشـــركات 
الزميلة والمشـــاريع المشتركة من 0.4 
مليون دينـــار إلى خســـارة قدرها 2.3 
مليـــون دينـــار؛ نتيجة للتأثير الســـلبي 
لجائحة كوفيد 19- على األداء المالي 
لهـــذه الشـــركات. اتخـــذ البنـــك خـــال 
العام 2020 إجراءات فعالة لتحســـين 

ســـاعدت  والتـــي  التشـــغيل،  تكاليـــف 
بدورهـــا علـــى خفض تكلفة التشـــغيل 
بشـــكل فعال بنسبة 5.6 ٪ لتصل إلى 
15.1 مليون دينار مقابل 16.0 مليون 

دينار في الفترة المماثلة 2019.
وبالنســـبة للســـنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020، حقق البنك صافي 
ربـــح منســـوب لمســـاهمي البنـــك بلـــغ 
52.0 مليون دينار مقابل 75.4 مليون 
بانخفـــاض   2019 العـــام  فـــي  دينـــار 
قـــدره 31.0 %. وبلغـــت أرباح الســـهم 
األساسية والمخفضة 39 فلسا مقابل 

56 فلسا للعام السابق.
وبلـــغ إجمالـــي الدخـــل الشـــامل العائد 
على مساهمي البنك عن العام المنتهي 
فـــي 31 ديســـمبر 2020، 28.9 مليون 
دينـــار مقارنة بــــ 109.3 مليـــون دينار 
فـــي العـــام 2019، مـــا يمثـــل انخفاضا 
بنســـبة 73.6 %، مدفوعـــا بانخفـــاض 
تقييـــم األوراق الماليـــة االســـتثمارية؛ 
بسبب تأثير جائحة COVID-19 على 
األســـواق الماليـــة وانخفـــاض صافـــي 

األرباح. 
وأســـفر االنخفـــاض الكبير في أســـعار 
البنـــوك  قبـــل  مـــن  العالميـــة  الفائـــدة 
المركزيـــة في جميع أنحـــاء العالم عن 
الفوائـــد  إيـــرادات  صافـــي  انخفـــاض 
مـــن 107.3 مليـــون دينـــار إلـــى 80.8 
مليـــون دينـــار، بانخفاض قـــدره 24.7 
وإيـــرادات  الرســـوم  وانخفضـــت   .%
العمـــوالت من 26.6 مليـــون دينار إلى 
19.6 مليـــون دينـــار، بانخفـــاض قدره 
26.3 %، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير 
CO-  التدابيـــر المتخـــذة اســـتجابة لــــ

VID-19، إضافـــة إلى تطبيـــق اللوائح 
الرقابيـــة الجديـــدة بشـــأن وضـــع حـــد 

أقصى لبعض الرســـوم. كما انخفضت 
الشـــركات  أربـــاح  مـــن  البنـــك  حصـــة 
الزميلة والمشـــاريع المشتركة من 6.8 
مليون دينار خال 2019 إلى خســـارة 
قدرهـــا 0.1 مليون دينار خال 2020. 
وانخفضت تكاليف التشـــغيل بنســـبة 
4.0 ٪ إلـــى 60.7 مليون دينار مقارنة 
بــــ 63.2 مليـــون دينـــار تـــم تســـجيلها 
فـــي العام الماضـــي. وأدى االســـتثمار 
إدارة مخاطـــر  تعزيـــز  فـــي  المســـتمر 
االئتمان لدى البنك، واإلدارة النشـــطة 
للديـــون المتعثـــرة، ومضاعفـــة جهود 
معالجتهـــا إلـــى انخفـــاض كبيـــر فـــي 
صافي رســـوم المخصصـــات من 18.9 
مليـــون دينـــار خـــال 2019 إلـــى 5.6 
مليون دينار خـــال 2020، بانخفاض 

قدره 70.4 %.
المســـاهمين  حقـــوق  إجمالـــي  وبلـــغ 
)باســـتثناء الحقـــوق غير المســـيطرة( 
511.8 مليون دينار في نهاية ديسمبر 
2020 مقارنـــة بــــ 543.9 مليـــون دينار 
 .2019 المالـــي  العـــام  نهايـــة  حتـــى 
 % 5.9 بنســـبة  االنخفـــاض  ويرتبـــط 
بشكل رئيس بالتقييم السلبي لألوراق 
الماليـــة االســـتثمارية بســـبب تقلبـــات 
الســـوق، ودفـــع األربـــاح خـــال العام، 
وتأثيـــر التدابيـــر المتخـــذة اســـتجابة 
لجائحة COVID-19 لدعم المواطنين 

والشركات البحرينية.

 3,760.4 األصـــول  إجمالـــي  وبلـــغ 
مليـــون دينـــار فـــي نهاية العـــام 2020 
مقارنـــة بــــ 3,865.0 مليـــون دينار في 
2019، مســـجلة انخفاضا بنســـبة 2.7 
%. وحققت محفظـــة األوراق المالية 
االســـتثمارية زيـــادة جيـــدة بلغت 9.4 
% لتقـــف عنـــد 957.3 مليـــون دينـــار 
مقارنة بــــ 875.0 مليـــون دينار بنهاية 
ديســـمبر 2019. كمـــا بلغـــت الســـيولة 
البنـــوك  فـــي  واألرصـــدة  النقديـــة 
المركزية انخفاضا بنسبة 31.9 % من 
376.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 
2019 إلـــى 256.5 مليـــون دينـــار فـــي 
وانخفـــض   .2020 ديســـمبر  نهايـــة 
صافـــي القـــروض والســـلفيات بنســـبة 
6.9 % ليصـــل إلـــى 1,555.8 مليـــون 
دينار )2019: 1670.9 مليون دينار(. 

فـــي حيـــن اســـتقرت محفظـــة ودائـــع 
العمـــاء عنـــد 2,167.4 مليـــون دينـــار 
)2019: 2,169.5 مليـــون دينـــار(، فـــي 
حين ظلت نســـبة القروض إلى ودائع 
العمـــاء عنـــد مســـتوى جيـــد بنســـبة 

.)% 77.0 :2019( % 71.8

توصية بتوزيع أرباح نقدية 
للمساهمين

وأوصى مجلـــس إدارة بنك البحرين 
والكويـــت بدفع أرباح نقدية ســـنوية 
بقيمة 20 فلسا للسهم الواحد وأرباح 

أســـهم بقيمـــة 10 % للســـهم الواحد 
تعـــادل ســـهم واحـــد لـــكل 10 أســـهم 
للمساهمين المسجلين لدى البنك في 
تاريخ االســـتحقاق شـــريطة موافقة 
الجمعيـــة العامـــة العاديـــة والجهـــات 

الرقابية. 
برئاســـة،  اإلدارة  مجلـــس  وقـــال 
مـــراد علي مـــراد “نعرب عـــن امتناننا 
البحريـــن  لحكومتـــي  وتقديرنـــا 
والكويـــت علـــى قيادتهمـــا الحكيمـــة 
والتدابيـــر  الســـديدة  وتوجيهاتهمـــا 
الحتـــواء  اتخذتهـــا  التـــي  الفعالـــة 
جائحـــة “كوفيـــد19-”، ودعـــم جميع 
البحريـــن  بنـــك  وفـــي  األطـــراف. 
بدعـــم  ملتزمـــون  نحـــن  والكويـــت، 
مثل هذه التدابير، وفخورون للغاية 
بالـــدور الذي لعبـــه البنك في الحفاظ 
على الخدمات األساسية طوال أزمة 
األولويـــة  إعطـــاء  مـــع   ،COVID-19
فـــي الوقـــت نفســـه لصحة وســـامة 
موظفينـــا وعمائنـــا. وينعكس تأثير 
الجائحة العالمية على النتائج المالية 
للبنـــك، والتي نرى أنها مرضية؛ نظرا 
لظروف السوق. وعلى الرغم من كل 
التحديـــات وانخفـــاض الربحيـــة في 
القطـــاع المصرفي، كانت هناك نتائج 

إيجابية للجائحة. 
إلـــى  البنـــك  األزمـــة  دفعـــت  وقـــد 
اإلســـراع فـــي تنفيـــذ إســـتراتيجيته 
 ،2019-2021 الماليـــة  للتكنولوجيـــا 
مـــن  العديـــد  تســـريع  خـــال  مـــن 
المشـــاريع فـــي العـــام 2020، بما في 
BBK-  ذلـــك تطوير وإطـــاق تطبيق
Plus على األجهزة الذكية. وشـــملت 
األخـــرى  اإلســـتراتيجية  المبـــادرات 
خـــال العـــام 2020، توقيـــع مذكـــرة 
البحريـــن  بنـــك  الســـتحواذ  تفاهـــم 
والكويت المحتمل على بعض أصول 
شـــركة اإلثمـــار القابضـــة وســـيخضع 
المســـاهمين  لموافقـــة  االســـتحواذ 
والجهـــات الرقابية وإتمام دراســـات 

العناية الواجبة من قبل الطرفين”.

إنجاز إستراتيجية التحول الرقمي

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة 
عبدالرحمـــن ســـيف “علـــى الرغـــم من 
التحديات االســـتثنائية للعـــام 2020، 
اســـتمر البنـــك فـــي اإلبقاء علـــى منح 
قيمـــة إضافيـــة لعمائنا ومســـاهمينا، 
ودعـــم  موظفينـــا،  وتطويـــر  ودعـــم 
أحـــد  بهـــا.  نعمـــل  التـــي  المجتمعـــات 
المنجـــزات التي تحققت خـــال العام 
التحـــول  إســـتراتيجية  هـــي   2020
الجائحـــة  ســـاهمت  والتـــي  الرقمـــي 
بتسريع وتيرتها لتلبية طلبات عمائنا 
علـــى الخدمـــات الرقميـــة. وقـــد تلقى 
فرعنـــا الرقمـــي الجديـــد فـــي مجمـــع 
ســـيتي ســـنتر بالمنامـــة، الـــذي يضـــم 
مجموعة من تقنيات الخدمة الذاتية، 
ردود فعـــل ممتـــازة. ونحـــن نخطـــط 
 2021 العـــام  فـــي  فرعيـــن  الفتتـــاح 
لخدمـــة عمائنـــا. وتشـــمل اإلنجازات 
 BBK  الرقمية األخـــرى إطاق منصة
Bankey، وهـــي منصـــة تقـــدم حلـــوال 
مختلفـــة للعمـــاء من رجـــال األعمال 
تطبيـــق  وإطـــاق  والمؤسســـات، 
لفتـــح   BBKPlus الذكيـــة  األجهـــزة 
الحســـابات وتطبيق البنك الذي يتيح 
حاليـــا خاصيـــة الخدمـــات المصرفية 
المفتوحـــة. وفـــي خضـــم تحقيـــق كل 
هذه اإلنجـــازات واصلنا تقديم الدعم 
واألفـــراد؛  الشـــركات  مـــن  لعمائنـــا 
لتمكينهم من مواجهة تأثير الجائحة. 
وشـــمل الدعم تأجيل سداد القروض، 
واإلعفـــاءات مـــن الفائـــدة، والرســـوم 
المخفضـــة وغيرهـــا متضمنـــًة توجـــه 
البنـــك لرفـــع مســـاهمته نحـــو خدمـــة 

المجتمع والفئات المتضررة”. 
وقـــد فاز البنـــك بجوائـــز مرموقة، بما 
فـــي ذلـــك جائـــزة أفضل بنـــك لخدمة 
العماء )البحرين( من )جلوبال بزنس 
 ،)Global Business Outlook أوتلوك
وجائـــزة النخبة من جـــي بي مورجان  

)JP Morgan ( لتقدير الجودة”.

المنامة - بنك البحرين والكويت

أرباح “البحرين والكويت” بالربع الرابع 2020
دينار مليون   56.6 الــشــامــل  ــل  ــدخ وال ــوي..  ــن س أســـاس  على   %  34.7 بانخفاض 

شركة بحرينية تقاضي “جنرال موتورز” وتطالبها بـ 12 مليون دينار
ذكر مسؤول في مجموعة السيد كاظم 
الـــدرازي وأوالده، أن الشـــركة مـــا تـــزال 
فـــي معركـــة قضائية مع شـــركة “جنرال 
أن خســـرت  بعـــد  األميركيـــة  موتـــورز” 
الشـــركة البحرينية مايين الدنانير بعد 
الكوريـــة  الســـيارات  لوكالـــة  خســـارتها 
“دايو” بعد أن اشـــترت “جنرال موتورز” 

الشركة الكورية منذ نحو 20 عاًما.
وأبلـــغ مديـــر المجموعة عبـــدهللا كاظم 
الدرازي “الباد”، بأن الشـــركة استثمرت 
قرابـــة 5 مايين دينار علـــى األقل، قبل 
أن تقوم الشركة األميركية باالستحواذ 
علـــى الشـــركة الكورية فـــي العام 2003 
تقريًبـــا، مـــا جعل المجموعـــة تئن تحت 
وكالـــة  كانـــت  الخســـائر، حيـــث  وطـــأة 
السيارات تشـــكل العمود الفقري لشركة 
كاظم الـــدرازي وأوالده قبـــل أن تحول 

أنشطتها لقطاع المقاوالت.
وأوضح الدرازي أن التحركات القضائية 
بـــدأت منذ إعان االســـتحواذ ليس في 
بـــل وحتـــى خـــارج  البحريـــن فحســـب 

المملكـــة، الفًتا إلـــى أن حجم المطالبات 
مليـــون  و12   10 بيـــن  مـــا  إلـــى  يصـــل 
دينـــار مـــع الفوائـــد القانونيـــة المترتبـــة 

والمتراكمة منذ سنوات طويلة.
وقـــال إن ســـحب وكالـــة “دايـــو” شـــكل 
“ضربـــة قاضيـــة” لشـــركة ســـيد كاظـــم 

الدرازي.
غيـــار  قطـــع  أن  إلـــى  الـــدرازي  وأشـــار 
فـــي  مكدســـة  ظلـــت  “دايـــو”  ســـيارات 
مخـــازن الشـــركة منـــذ تغييـــر العامـــة 
لتحمـــل  “دايـــو”  لســـيارات  التجاريـــة 
عامات “جنرال موتورز”، حيث طالبت 
الشـــركة البحرينية الكوريين والمالكين 
شـــراء  بإعـــادة  )األميركيـــون(  الجـــدد 
قطـــع الغيار هـــذه لكن الجهـــود لم تكلل 

بالنجاح.
كما استثمرت “سيد كاظم الدرازي” في 
تشييد 3 معارض على شارع االستقال 
وســـند إلـــى جانـــب منطقـــة الســـلمانية 
صيانـــة  ورشـــة  تشـــييد  علـــى  عـــاوة 
حديثة ووســـعت عاقتها بالمؤسســـات 

المحليـــة وشـــبكة توزيـــع قطـــع الغيـــار، 
مـــا جعـــل العامـــة الكوريـــة ناجحة في 
البحرين بعد أن كانت غير معروفة، كما 

يشير الدرازي.
وبحســـب الـــدرازي، فـــإن والـــده رجـــل 
األعمال ســـيد كاظم الدرازي بذل جهدا 
كبيـــرا إلنجـــاح العامة الكوريـــة منذ أن 
اشـــتراها من شـــركة عبدالرحمن البحر، 
حيـــن كان اســـمها التجـــاري اســـما آخر، 
قبـــل أن يتحـــول إلـــى “دايـــو” قبـــل أن 
تتحول وكالتها لـ “ســـيد كاظم الدرازي” 
وذلك فـــي مطلع التســـعينات من القرن 

الماضي.

الـــدرازي”  كاظـــم  “ســـيد  واســـتطاعت 
تســـويق العامة التجارية بشكل ناجح 
والفـــت لتكون من أنجـــح الوكاالت في 

الخليـــج، حيـــث كان حجـــم االســـتيراد 
كبيرا لهذه المركبات، والتي كانت تزود 

البحرين واألسواق المجاورة.

ويتذكر عبدهللا كاظم حينما كان يطلق 
علـــى عـــن والـــده مقولـــة “ســـيد كاظـــم 
ويحولهـــا  الحديـــدة  يمســـك  الـــدرازي 
ذهبـــا”، حيـــث كان يشـــار لـــه بالبنان في 
وكالـــة  مـــن  “دايـــو”  وتحويـــل  النجـــاح 
ســـيارات لم تكن تحظـــى بقدر كبير من 
المبيعـــات إلـــى حجـــم اســـتيراد ســـنوي 
كان يقارب العشرين ألف سيارة سنوًيا، 
الســـيارات  تصديـــر  إعـــادة  يتـــم  وكان 
لألســـواق المجـــاورة عبـــر المنافذ ومنها 

فرضة المحرق.

“كاظم الدرازي” 
تخسر ماليين 

الدنانير جراء سحب 
“دايو”
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ذكـــر بنـــك البحريـــن والكويـــت 
المراحـــل  فـــي  أنـــه   ”BBK“
المستشـــار  لتعييـــن   النهائيـــة 
القانونـــي ومستشـــار التدقيـــق 
لصفقة االستحواذ على “إثمار”.

إفصـــاح  فـــي  البنـــك  وأوضـــح 
بصـــدد  أنـــه  للمســـاهمين، 
دراســـة  لتنفيـــذ  إجـــراءات 
التقييـــم وذلـــك بالتعـــاون مـــع 

)اإلمـــارات  المالـــي  المستشـــار 
دبـــي الوطني كابيتـــال ليميتد( 
وبالتنســـيق مـــع شـــركة اإلثمار 

القابضة ومستشاريها.
وفي تاريخ 14 ســـبتمبر 2020 
التفاهـــم  مذكـــرة  توقيـــع  تـــم 
بيـــن بنـــك البحريـــن والكويـــت 
واإلثمـــار القابضـــة بمـــا يتعلـــق 
بعملية االســـتحواذ على بعض 

األصـــول التـــي تخـــص شـــركة 
اإلثمار القابضة.

وفـــي 17 يناير 2021 ُأعلن عن 
تعيين بنـــك البحرين والكويت 
لشـــركة اإلمـــارات دبي الوطني 
كابيتال ليميتد مستشـــارا ماليا 
رئيســـا، فضـــا عن اإلجـــراءات 
لبـــدء  األخـــرى  التحضيريـــة 

دراسة التقييم.

اقتراب تعيين مستشار لصفقة “BBK” و“إثمار”
المنامة - التنظيم العقاري

اتخذت مؤسســـة التنظيـــم العقاري 
إجـــراءات ضـــد عدد مـــن المرخص 
لهـــم نتيجة عـــدم امتثالهم بتطبيق 
بعض المتطلبات المتعلقة بمكافحة 
أوضحـــت  حيـــث  األمـــوال،  غســـل 
المؤسســـة أنـــه تنفيـــذا للقـــرار رقـــم 
)3( لســـنة 2019 بشـــأن االلتزامـــات 
المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب في 
أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة 

رصـــد  تـــم  أنـــه  العقـــاري،  القطـــاع 
مخالفـــات لعـــدد من المرخـــص لهم 
بمن فيهم مجموعـــة من المطورين 
العقاريين الذين لم يلتزموا بتطبيق 
توجيهـــات المؤسســـة فيمـــا يتعلـــق 
بتقريـــر التقييـــم الوطنـــي للمخاطر 
وبمـــلء االســـتبانة اإللكترونيـــة من 
خـــارج الموقـــع والمتعلـــق بمكافحة 

غسل األموال.
لـــن  أنهـــا  المؤسســـة  كمـــا صرحـــت 

تتوانـــى فـــي اتخـــاذ أية إجـــراءات 
قانونيـــة حيـــال كل مـــا يؤثـــر علـــى 
المنظومة الوطنية لمكافحة غســـل 
األمـــوال حيال المرخص لهم، وذلك 
 )3( رقـــم  والقـــرار  للقانـــون  إنفـــاذا 
لســـنة 2019 بشـــأن مكافحة غســـل 
األموال وتمويل االرهاب وتماشـــيا 
مـــع الجهود الوطنيـــة الحثيثة التي 
تبذلها حكومة مملكة البحرين بهذا 

الشأن.

“العقاري”: إجراءات ضد مخالفي مكافحة غسل األموال و“اإلرهاب”
 علي الفردان

عبدالرحمن سيف مراد علي مراد

علي الفردان

13
دينار مليون 

قطع غيار مكدسة 
خسرتها الشركة 
واستثمارات في 

3 معارض

التحركات 
القضائية منذ 18 
عاًما على نطاق 
البحرين وخارجها



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ٕادارة التسجيل      
إعالن بحل وتصفية شركة 

فن البخار ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 133796

بنــاء علــى قــرار المالــك لشــركة فــن البخــار ذ.م.م ، المســجلة علــى قيــد رقــم  133796 بتصفية 
الشركة اختياريا وتعيين السيد/ AHMAD SARMINI  مصفيا للشركة.

بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنــص المادة 335 
من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 عنوان المصفي: 

AHMAD SARMINI   -   +973 36282222  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل  
إعالن لسنة 2021 

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
ســوفت ســورفيس للتنســيق ذ.م.م ، و المســجلة بموجــب القيــد رقــم 132915 
، طالبيــن إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها 
مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ :2-1-2021
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة  -  ٕادارة السجــــل التجــاري 

CR2020- 183932 ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي 
اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عفيفة احمد حبيب سلمان

االسم التجاري الحالي : جمكران لخدمات التنظيفات
االسم التجاري الجديد : بيورزون للتنظيفات

قيد رقم : 1-90221

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم   14630   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة تقاعد لإلدخار والتقاعد ش م ب مقفلة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / جاســم حسن يوســف عبدالعال و شركة / عبدالعال الخليج للتدقيق - 
شركة تضامن بحرينية باعتبارهم المصفيين القانونيين لشركة تقاعد لإلدخار 
والتقاعــد ش م ب مقفلــة ،المســجلة كشــركة شــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة 
بموجب القيد رقم 77961 ، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 200

تاريخ   13 / 02 / 2021
    CR2021- 25860 إعالن رقم

تنازل  -- عن المحل التجاري  

تقــدم إلينــا المعلن ادناه الســيد /الســيدة ماجــده منصور غانــم الحريري بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي

إلى السيد / السيدة فاطمه حسن علي حسن ابراهيم
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 4-29642

االسم التجاري : مغسلة نجمة ماي 2020

القيد  72763
التاريخ  2021-2-14

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن رقم   20777   لسنة 2021

بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة و السياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / مكي عبدهللا مكي عبدعلي المالك ل كلير لتخليص المعامالت مؤسسة 
فردية والمسجلة بموجب القيد رقم 72763 يطلب تحويل الفرع الثاني بيبي

كالي لالنتاج الفني والتوزيع من المؤسسة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية 
محــدودة، برأســمال وقــدره 1000 دينــار لتصبــح مملوكــة مــن الســيدة اينــاس 

يعقوب محمد المصري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
  CR2021- 25469   إعالن رقم

تنازل   -- عن المحل التجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن عيســى ســليم عيســى الســبيعي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيدة نيله احمد حسن محمود

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 5-56247
االسم التجاري : مطعم غوزي لألكالت الشعبية

رقم القيد :  11-56247 
االسم التجاري : مطعم غوزي لألكالت الشعبية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 122509 ( لسنة
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ترانس أالين للتصميم والطباعة ثالثية األبعاد ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / فاضــل عبدالعبــاس عيســى صليبــي باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة 
ترانــس أاليــن للتصميــم والطباعــة ثالثيــة األبعــاد ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات 
مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 122509 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم   000   لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيده ابتهــاج صالــح حســن علــي المالكــه ل مطعــم ومقهــى ميــدوز (مؤسســة 
فردية) والمســجلة بموجب القيد رقم 128842 طالبتا تحويل المؤسســة الفردية 
إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره - 2,000 دينــار، لتصبــح 
الشــركة مملوكة من الســيد هاشم علوي هاشم احمد الوداعي لتصبح تحت اسم 

تجاري مطعم ومقهى ميدوز ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد : 80421   -   التاريخ : ١١-٢-٢٠٢١
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل

إعالن        لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد حســين ســعيد محمد المخرق بالنيابة عن المالك ل المذاق الطيب الجديد 
للمــواد الغذائيــة )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم 80421  طالبا 
تحويــل المؤسســة الفرديــة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 

2000 دينار بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
منى محمد علي خليفه ناصر البوفالح

OONNOONNY KOSHY

القيد  124364
التاريخ  2021/2/15

وزارة الصناعة   والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
إعالن رقم   111   لسنة 2021
بشأن تحويل   مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة  

تقــدم  قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
إليهــا الســيدة نــور احمــد ابراهيــم المعتــز المالكــة لمؤسســة بيــت التصميــم لنــور 
المعتــز )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 124364 طالبــا تحويل     
المؤسسة الفردية لتصبح   شركة ذات مسؤولية محدودة  برسمال وقدره 3000 

لتصبح الشركة مملوكة من السيدة نور احمد ابراهيم المعتز

القيد : 5 - 103721   -  التاريخ : 2021 2--14
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

إعالن        لسنة 2021
بشأن تحويل فرع من  مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السيد  شهره بي بي كالج سخي جان قادم مسعود المالك ل برادات وزرستان  

 مؤسســة فرديــة والمســجلة بموجــب القيد رقــم 5 - 103721  طالبــا تحويل فرع 
من  المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 

دينار بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
. شهره بي بي كالج سخي جان قادم مسعود

  ABDULLA AMIR AFZAL KHAN AMIR AFZAL KHAN
NOOR AL DIN

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2021 -25117   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن ابراهيم احمد ابراهيم علي راشــد حماده بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي :

إلى السيدة رقيه عيسى خليفه الشوملي
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه..
رقم القيد :   1-121956 

االسم التجاري : جست رايت للطباعة

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شيتال لإلستشارات ذ.م. م

سجل تجاري رقم 123206 - 1

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة شــيتال لإلستشــارات ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
123206 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة / شــركة ســيدني لالستشــارات والتطويــر 

ذ.م.م مصفيا للشركة .
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم  21   لعــام 2001 ، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
شركة سيدني لالستشارات والتطوير ذ.م.م

isa@sydneyme.com    -   36655223

القيد  13415
التاريخ  2021/2/15

وزارة الصناعة   والتجارة والسياحة  
  إدارة التسجيل

إعالن رقم   20371   لسنة 2021
بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة قائمة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد محمــد نعمــه محمــد محمــود المالــك ل الوالــي للتجــارة العامــة )مؤسســة 
فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 13415 طالبا تحويل الفرع العاشر روهيث 
لخدمــة الســيارات مــن المؤسســة الفرديــة لتصبــح فــرع لشــركة ذات مســؤولية 

محدودة المسجلة تحت قيد رقم 79837  - 1

الثالثاء 16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442 - العدد 4508 16



Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 

 suitably qualified applicants can contact
 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM

 BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@gmail.com 
BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM 
GRNATA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.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 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785149  or  info@haiderwood.com 
ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact
 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 
ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact
 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 
ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact
 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312007  or  aamirbh@gmail.com 
DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 

has a vacancy for the occupation of
  MAINTENANCE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.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 
GREEN CITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36022682  or  info@gcs.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
  SCAFFOLDER 

 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
  SCAFFOLDER 

 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
  MECHANICAL FITTER 

 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
  PIPE-FITTER 

 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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 
AL NIDHAMI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact
 33937884  or  alnidhami@gmail.com 

WASET CONTRUCTINS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17702373  or  MOH.NEE.68@GMAIL.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33709939  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33709939  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

3 D INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 69991130  or  HDERAZI@ARADOUSCM.COM 
Maga burger 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17671942  or  ATHAWADI_S@HOTMAIL.COM 

Ali abdulhameed alshowaikh cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39111981  or  MAHMOOD.HNS@HOTMAIL.COM 
Bo shahed to rid the government transaction and information 

has a vacancy for the occupation of
  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact
 33306446  or  bushahed130@gmaill.com 

BO SHATHA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33306446  or  MMOHAMMED130@YAHOO.COM 
MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 
SILVER CITY CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Ser huwa trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33159470  or  ZAMAN9211@HOTMAIL.COM 
SCOOP Construction 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 77007749  or  scoopmec1@gmail.com 
ALBUSAITEEN PERAL COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36960999  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM 

JAMEEL AHMED CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39659325  or  jamilahmedhaji50@gmail.com 
KOMANDOR  MIDDLE EAST WLL 

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact
 17701900  or  hrd@arcal.biz 

BLACK AND WHITE LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36318888  or  I.ALSHAIKH@YAHOO.COM 

SWASH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39055666  or  M.ALKEBAISI@HOTMAIL.COM 
MEGALINK TRADING AND CONTRACTING SPC 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 35130618  or  CHIC_IMPRESSION@HOTMAIL.COM 

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 
ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

SAPPHIRE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17300186  or  SAPPHIRE.BAHRAIN@GMAIL.COM 
SAPPHIRE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17300186  or  SAPPHIRE.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33252311  or  ALIVIRK700@GMAIL.COM 

SUMMER COOL AUTO COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SALESMAN (SPARE-PARTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33667951  or  KHALID_F@LIVE.COM 
CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

HERCULES WROUGHT IRON FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17769506  or  hercules_wll@yahoo.com 

AMOOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211030  or  SHAHEEN.SAMEER@GMAIL.COM 
Brightening the morning for the importation, distribution and st 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17592016  or  UTOCCE@GMAIL.COM 

Hot Pack Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36361073  or  ABDUL@HOTPACK.AE 
Madby alasaayel restaurant 

has a vacancy for the occupation of
  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 39990993  or  M.MATAR77@HOTMAIL.COM 

Auburn contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33014809  or  gm@naztcc.com 
ZEZO CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39897111  or  SABBAGH101@YAHOO.COM 

GHAREEB CATERING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
 suitably qualified applicants can contact

 66652111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 
Gulf Court S.P.C Owned by Swan Lake Ltd 

has a vacancy for the occupation of
  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17559900  or  hr@gulfcourt-hotel.com 

HAUTE CUP CAKE 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17581313  or  TARIQ.SHARIF@RITZCARLTON.COM 
LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC MIDDLE EAST. FOREIGN BRANCH 

has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact
 17295455  or  BASSEM99@BATELCO.COM.BH 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER (TECHNICAL PLANNING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 
TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 

has a vacancy for the occupation of
  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17215656  or  info@tectonme.com 
FUTURE TOWERS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33777279  or  ali1alaali@hotmail.com 

MAGIC WALLS CONSTRUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697781  or  badeea.2014@gmail.com 

Specialist consultancy and solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  ceo@SSS.bh 
Abo-hatim building contracting 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

AHSAN SULTAN AKBAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39238877  or  MFSMINHAS855@GMAIL.COM 
COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 
AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

Manguard Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SCAFFOLDER 

 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
  SCAFFOLDER 

 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
  SCAFFOLDER 

 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
  SCAFFOLDER 

 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
  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact
 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ELITE RESORT AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 
Narees Saloon 

has a vacancy for the occupation of
  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39601018  or  HUSAIN.ALKAMEL@GMAIL.COM 

Ismail majeed aasad qassim 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 13654211  or  ISMAEEL10@ICLOUD.COM 

WASET CONTRUCTINS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17702373  or  MOH.NEE.68@GMAIL.COM 

AL NABEEL STAR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39402131  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 
Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

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

DANUBE BUILDING MATERIALS (BAHRAIN) CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17877093  or  MAJEEDSHAJI@YAHOO.COM 
ORISSANA PAINTING AND DECORATION EST 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 38074209  or  MARKETBAHSOU@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 
Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C 

has a vacancy for the occupation of
  RETAIL TRADE SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

SALY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39688875  or  MOHD11051@GMAIL.COM 
ALBARZAKH CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

BROSTED LAND RESTAURANT 2 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39791677  or  ALZIYADI_2009@HOTMAIL.COM 

Explore Holidays 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39897554  or  EXPLORE.TOURISM.BH@GMAIL.COM 
SKY INTERNATIONAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36434526  or  ASHRAF@SKYINTLBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17491335  or  MAYANCHERI@YAHOO.CO.IN 
WASIF AUTO ELECTRICAL REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36076672  or  Rashidhusain37@gmail.com 
Marble Palace W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 33881933  or  MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM 

YUMMY ICE CREAM 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39676319  or  FAISALSALMAN@KPMG.COM 
SOFT AND  FREE BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 33736343  or  ABUHIDER68@GMAIL.COM 

Al Anood Aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36516561  or  kdyashraf@gmail.com 
ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

FALCON ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700024  or  MANARCOM@HOTMAIL.COM 
Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17749697  or  secure.me@live.com 
Almadoob  catring withkitchen est 

has a vacancy for the occupation of
  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact
 17783791  or  zx28015131@gmail.com 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER(COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 
AZTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICIAN 

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

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION / MASONARY FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM 
ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of
  NURSE(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

RUSH ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 
RED PEARL TRADING 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

Banglore Restaurant & Cafe WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211624  or  MADHAVANKAMMAN727@GMAIL.COM 
Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

UNITED SPECIALISED MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17162348  or  KCALL34@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 
KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36619159  or  SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

REZHANA DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36619159  or  KADARCONTRACTINGSPC786@GMAIL.COM 
SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR (FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contact
 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 
BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 
AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 
BAHRAIN FOUNDATION CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17826430  or  a.sharan@bfccwll.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 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 
Professional touch for services 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

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

  SCAFFOLDER 
 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
  RIGGER 

 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
  SCAFFOLDER 

 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
  RIGGER 

 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
  SCAFFOLDER 

 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
  SCAFFOLDER 

 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
  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact
 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

M A P Rental Equipment Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17333384  or  ashif@map-rental.com 
POWER TECH DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  POWERTECHBAHRAIN@GMAIL.COM 
Tea gate cafeteria 

has a vacancy for the occupation of
  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39501060  or  MUATH-AHMED@HOTMAIL.COM 

Innotech construction and technical service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740240  or  UMNAYEF7812@OUTLOOK.COM 
WORLD SHADING 

has a vacancy for the occupation of
  TAILOR(CURTAINS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17644170  or  HA.WORLDSHADING@GMAIL.COM 

WORLD SHADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17644170  or  HA.WORLDSHADING@GMAIL.COM 
ALUMAR WOODEN WORK & DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact
 17333250  or  ALUMAR.ALUM.BH@GMAIL.COM 

V STAR TAILORING AND EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39682833  or  payment.jamal@gmail.com 

Al Maqwar Contracting & Cleaning Est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39994830  or  OM-MAHMOOD2013@HOTMAIL.COM 
One Global Smart Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COMPLIANCE AND MONEY LAUNDERING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295000  or  M.HOSSAM@ONEGLOBAL.CO 
Comet Arabian Industrial Solutions CO wll 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17541433  or  PRAKASH@COMETARABIAN.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39644840  or  SHAJI840@GMAIL.COM 
AL DANA OASIS SUPERMARKET 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39453181  or  ADEL.JASIM.M@GMAIL.COM 

MC MATAR CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600457  or  ALMATTRMETALWORK@GMAIL.COM 
UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

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

HAQ NAWAZ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 35609260  or  am.truelover@gmail.com 

DAR ALRAYYAN ELECTRICAL INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33154696  or  DARALRAYYAN.BH@GMAIL.COM 
I LEATHER TRADING 

has a vacancy for the occupation of
  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact
 17237237  or  MAGDI@GLOBALDOORS.COM.BH 

J k construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33227211  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 
FRENCH BAKERY 

has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17820009  or  FRENCHBAKERYBH@GMAIL.COM 

COSETTE FOR PACKAGING SUPPLIS & LUGGAGE 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39545224  or  TAHAPACKAGING@GMAIL.COM 
ALMERAH GENERAL TRADING AND CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact
 17822228  or  ALFWAZ101@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330229  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 
Plus One Contracting 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39158402  or  BURJNAWAL00@GMAIL.COM 

East Plum Contracting S.P.C. Owned by Mrs. Phagamas Courts 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601643  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 
Mujahid Contracting Co. Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66921790  or  ghulammustafa620822724@gmail.com 
Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

AL SHEHAWY RESTAURANT AND COFFEE SHOP MANAGEMENT CO. SPC OWNED B 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34339043  or  AHMAD2DAY27@GMAIL.COM 
SAAJ TECHNICAL MECHANICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact
 17242583  or  INFO@SAAJTECH.COM 

ALAMAL BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39989808  or  BUBADERTARIQ@GMAIL.COM 
SURABHI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 36886550  or  MUNVEEDURESTAURANT@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33074488  or  SNCOATING@GMAIL.COM 

Ideal Line Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33988847  or  SAEEDEQUIPMENTSCOSPC@GMAIL.COM 
DAR TAQI TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17781412  or  DARTAQITRADING@GMAIL.COM 

Project X W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34457060  or  PROJECTX.CONTRACTING@GMAIL.COM 
Gentium Advisers Co S.P.C 

has a vacancy for the occupation of
  OFFICE MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 38017282  or  JOHNFLOREY1@GMAIL.COM 

BOSTAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39097580  or  JATTMUSHTAQ901@GMAIL.COM 
SHADOW PALACE LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36481188  or  SHAHBAZPALACE@GMAIL.COM 
Cospex Contracting 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 33533322  or  YASSER.ALRAYES@KUSALINGROUP.COM 
ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact
 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 
ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact
 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 
ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact
 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 
ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact
 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

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

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 
ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 
AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN 

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 
ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 
ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 
MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 
BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  LIFEGUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17783886  or  info@batsco.net 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 
DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 

has a vacancy for the occupation of
  MAINTENANCE CLERK 

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

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

WADAH AL NAHAR CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36677962  or  wadahalnaharcont@gmail.com 
2010 ELECTRICAL WORK SHOP 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36889233  or  2010ELECTRICAL.WORKS@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 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
  RIGGER 

 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
  RIGGER 

 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
  RIGGER 

 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
  SCAFFOLDER 

 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
  PIPE-FITTER 

 suitably qualified applicants can contact
 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 
Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

EASTERN INTERNATIONAL CONTRACTING  CO  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34085745  or  jayan@hamcoarabia.com 

K BEAUTY CHIC PULSE COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77027035  or  sadafafzal81@gmail.om 
Al Johi for Real estate and clearance Company S.P.C Owned By SAE 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 66677758  or  TURKIALJOHI@GMAIL.COM 

GUMED Advocate- Legal consultantcy- Arbitration & Legal translat 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17723703  or  SGHUMIDH@YAHOO.COM 

YUBETA PHONE & COMPUTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66995143  or  YUBETA.BH@GMAIL.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 
SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact
 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Pride Sports Academy.Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 38894820  or  BNGEJANG@GMAIL.COM 

MIRACLE  PETS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33823387  or  KKSGOKULAM@GMAIL.COM 
WINNERS PACK TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33009736  or  BU-KHALID-@HOTMAIL.COM 
AL MASHARIQ Saudi For Trading & Contracting CO. S.P.C 

has a vacancy for the occupation of
  CIVIL ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact
 33332973  or  SAAD@ALMASHARIQ.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17008570  or  RAMSHEED@SAFETECHBH.COM 
MYLA Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact
 17008570  or  RAMSHEED@SAFETECHBH.COM 

HOLLYWOOD BARBER STUDIO CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35143004  or  IRFAN.SHERU2020@GMAIL.COM 
FABMAX W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  ACCOUNTING ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact
 17273635  or  fabmaxwll@gmail.com 

SHAKESPEARE CONTRACTING AND SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 38122281  or  SHKSPIER17@GMAIL.COM 

VALCOA CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212216  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 
PAN FOCUS INTERIOR DECORATIONS CO. S.P.C OWNED BY PAUL GEORGE 

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact
 35033476  or  PAUL.GEORGE969@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33394149 
JOHN RHEE AUTOMOTIVE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact
 33446312  or  JOHNRHEEAUTOMOTIVE@GMAIL.COM

Mohammad Yousaf Jewellery Design S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39260465  or  IBRAHIMYOUSAF1234I@GMAIL.COM 
Geolog Surface Logging DMCC 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17568173 

Eltekia trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38873316  or  AHMEDABD55@HOTMAIL.COM

SUCCESS STEPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COUNSELLOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66942414  or  SANTHOSHPOOTHADI@GMAIL.COM 
Albabtain Contracting Co Foreign Company 

has a vacancy for the occupation of
  CONSTRUCTION MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 32079513  or  NAIF@ABC.SA.COM 
Raees Sharif Logistics Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 34166900  or  WFATHAR@YAHOO.COM 

Precious Bold .CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36004863  or  ZADAMEHAR00@GMAIL.COM 
Aqsaan beirds 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33145558  or  AYMAN14101@GMAIL.COM 

R.H BUSINESS CONSULTANCY CO S.P.C OWNED BY ABDUL RASHEED 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact
 34310480  or  red.hatitsol@outlook.com 

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

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
  MASON 

 suitably qualified applicants can contact
 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact
 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact
 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LIGHT VEHICLES DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 
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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 
BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants can contact
 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  MASON 

 suitably qualified applicants can contact
 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact
 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALAARAF BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33800636  or  ADEL.3373@GMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 
MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of
  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact
 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 
MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of
  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact
 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

ROYAL CLEANINIG. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17723072  or  Sameer@printechbahrain.com 
Strong Force-MGC W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17722333  or  jessica@alghanah.com 

FALCON ISLAND CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33454414  or  falcon-i@hotmail.com 
ABER AL MOHETATT CARGO 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33213336  or  fadelkhamiss@gmail.com 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 
PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 
CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

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

  GYPSUM CARVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 
Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

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

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 
SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact
 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 
Aqua Technology Transfer W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

Manguard Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 
Bella Pizzeria Italiano 

has a vacancy for the occupation of
  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 38780256  or  bellapizzeriabah@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 
URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  FOREMAN 
 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
  SCAFFOLDER 

 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
  SCAFFOLDER 

 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
  SCAFFOLDER 

 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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33664969  or  ANANTHMONISH@GMAIL.COM 
Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Rita manpower agency 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  ritamanpowerbh@yahoo.com 
Rita manpower agency 

has a vacancy for the occupation of
  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact
 77082090  or  ritamanpowerbh@yahoo.com 

GHANI DECORATION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33975560  or  GANI.BH.PK@GMAIL.COM 

Treasure Home Crafts Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33242525  or  DREAMHOMEBAHRAIN@GMAIL.COM 
Egyptians Mayor Supermarket 

has a vacancy for the occupation of
  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact
 17342685  or  OMDACOMPANYBH@GMAIL.COM 

Chicky bunch restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666965  or  CHICKYBUNCHBH@GMAIL.COM 
TINY STEPS  EDUCATIONAL CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact
 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

Curry Cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33869719  or  CURRYCAFE2020@GMAIL.COM 
ALMAJRAH AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 
Home care Gates for cleaning 

has a vacancy for the occupation of
  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact
 17448171  or  HOMECAREGATES@GMAIL.COM 

Dania jewellers wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 
ZADRAN AL KHALEEJ W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact
 34033003  or  LMRA@ADVVO.COM 
SUFRAT ALSULTAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39697470  or  ABBASMANDI63@GMAIL.COM 
WAJIHA ALEEM BUILDING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33112368  or  WADOCUMENTS.BH@GMAIL.COM 

JOVIAL TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39880100  or  ALMUBARAK4@GMAIL.COM 
GADOON DEWEL SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33150395  or  KHANBHAI37756544@GMAIL.COM 
QABLI SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

JASSIM ABDULLA JUMA ALRUMAIHI(WARAHM - 10899 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840031  or  JAALRUMYHI@GMAIL.COM 
PRIVATE CLINIC DR.ABDULLA SALMAN KAMAL 

has a vacancy for the occupation of
  SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact
 17241412  or  DOCJALALKAMAL@MAC.COM 

AL SALMIYA MANAGMENT & DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  DABCONS@BATELCO.COM.BH 
JUADAH FASHIONS 

has a vacancy for the occupation of
  TAILOR(HAND AND MACHINE).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39698223  or  DR.ABDALI@HOTMAIL.COM 
Miami coast spare parts trading 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 35511256  or  MOHAMEDBEDER11@GMAIL.COM 

Jamayel plumbing and maintance 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39881193  or  A.SALAM86@HOTMAIL.COM 
ARAB SIGN ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17836983  or  MOHAMMED@ARABSIGNS.COM 

AL BASEM ELECTRICAL EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555190  or  ALBASEM8@HOTMAIL.COM 
DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER 

 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
  SCAFFOLDER 

 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

  SCAFFOLDER 
 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
  SCAFFOLDER 

 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
  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact
 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALAKLAH FOOD STUFF EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33877228  or  bu_azam2009@hotmail.com 
AL - KARAMA SANDWICHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39929669  or  HHASSANALASSY@GMAIL.COM 
SARA STONIC FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17581287  or  SARMAT@BATELCO.COM.BH 

HI LOOK BURGER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33693396  or  A9595967SALEM@GMAIL.COM 
ROUK GLASS & MIRROR 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17870045  or  TRUST8973@HOTMAIL.COM 

HAMZA TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33447756  or  hamzatower1@gmail.com 

Vismay readymade garments 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33447756  or  MAZAJIA_12@HOTMAIL.COM 
HUNGRY FISHERMAN RESTAURANT & CAFE 

has a vacancy for the occupation of
  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17555543  or  ALRAEEASIH@GMAIL.COM 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 
Orient Gate Contracting 

has a vacancy for the occupation of
  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact
 17896390  or  ORIENTGATECONTRACTING@HOTMAIL.COM 

EXPERT ARABIA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 77107100  or  expertnasser@gmail.com 

SHEFAA AL GAZERA MEDICAIL CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  hani_814@hotmail.com 
Hertel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

AL SALAFIA MARKATS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 34089625  or  asiyakamalay@yahoo.com 

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

  TECHNICIAN(ELECTRONICS ENGINEERING).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17212639  or  salmanessa@gmail.com 
AL AMAL HOSPITAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SPECIALISED DOCTOR 

 suitably qualified applicants can contact
 33322073  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

2020 MOON GENTS HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36242443  or  SALOONMOON2020@GMAIL.COM 
HUSSAIN ISMAEEL TRADING CENTER 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 33604603  or  hitc.bh@gmail.com 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 
SAFANA DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33284867  or  INFOBAHRAIN2@GMAIL.COM 
POPULAR CONSTRUCTION AND MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact
 17879543  or  POPULAR_AC@YAHOO.COM 

HAYYAN TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 
Marble Country Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact
 33881933  or  MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM 

YJM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39222727  or  JABER-HASAN@HOTMAIL.COM 
Amazing tower for car manual cleaning 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact
 33300206  or  ABOSOOK320@HOTMAIL.COM 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

NOOR ALKAWTHAR COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39122259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

ABRAJ ALKHAMIS TRADING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 
JUMA KADHIM ALKHUNAIZI BUILDING MAINTENA 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17270724  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 
SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact
 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 
SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

 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 DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 
Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 
Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact
 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 
DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 
CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

Healthy Calorie Delivery Services 
has a vacancy for the occupation of

  JANITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh 
Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SCAFFOLDER 

 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
  SCAFFOLDER 

 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
  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact
 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

HUSAIN MANSOOR AHMED KHUDHAIR ( THAFEER - 7950 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33920135  or  ALIALKARRANII@GMAIL.COM 
HASAN MOHAMED SAEED / SAEH  -7025 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

FADHEL JABUR HASAN ALNOAIMI/ ALTTAH 2 / 10383 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36653616  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 
BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 
SILVER CITY CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 77007749  or  scoopmec1@gmail.com 
WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 
SKY JEWELLERY CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17491335  or  MAYANCHERI@YAHOO.CO.IN 
GIVE & TAKE FOR ACCESSORIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17211841  or  ALITAQADUM@YAHOO.COM 

FAWZEYA ALDOSERI BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39045992  or  M.ALDOSARI82@GMAIL.COM 
SULTAN CENTER RETAIL BAHRAIN - WHOLESALE CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  BRANCH MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17636666  or  AHASSAN@SULTAN-CENTER.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER ( GARAGE ) 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

AL AHBAB TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 
AL MAHMOODIYAT TAILORING ITEMS 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39911404  or  ZZHUSSAIN.72@GMAIL.COM 

Lamasat gypsum and decoration 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223041  or  DHIYA7788@gmail.COM 
RADHWAN BAKARY 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39432349  or  RADHWANBAKERY@GMAIL.COM 

NASEEM ALREEF COLOSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33348848  or  SMASH3AL@ICLOUD.COM 

Magic Needle Fabrics 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38455475  or  MAGICNEEDLEBH@GMAIL.COM 
SO SHEEK SALON 

has a vacancy for the occupation of
  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact
 33236825  or  NAFOOLAD@GMAIL.COM 

SO SHEEK SALOON FOR MEN 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 36600858  or  NAFOOLAD@GMAIL.COM 

Ram-ex for Real Estate Management company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17296433  or  MGHUNEIM@MCRME.COM 

FAME SAFETY EQUIPMENTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17243110  or  INFO@FAMESAFETY.COM 

AL FARHAN HAIRDRSSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 33332770  or  Spaktimegop@gmail.com 

Aroma salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39965696  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 
Aroma salon 

has a vacancy for the occupation of
  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39965696  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

COFFEE POINT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 
Premiere Hotel W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact
 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 
AMOW ASKAR RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of
  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact
 36661664  or  MALBAKRY911@GMAIL.COM 

Al hara al muharraqia contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

Panchami Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17123571  or  GREENTREEBH@GMAIL.COM 
TERRACE GARDEN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

Professional ACCOUNTANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33088991  or  PROACC2011@gmail.com 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 
Ahl Alkhair grill and resturant 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39434454  or  ALMOQLA313@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39213901  or  RAJU@BABASONS.COM  
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إفريقيــا فــي  ســهلة  أهــداف  عــن  للبحــث  تســعى 

إيران ُتنشط الخاليا النائمة في أديس أبابا

أميركيـــون  مســـؤولون  أفـــاد 
“نيويـــورك  لصحيفـــة  وإســـرائيليون 
تايمـــز” أمـــس االثنين بـــأن المخابرات 
اإليرانيـــة قامت بتنشـــيط خلية نائمة 
فـــي أديـــس أبابـــا الخريـــف الماضـــي 
عـــن  اســـتخباراتية  لجمـــع معلومـــات 
سفارتي أميركا وإسرائيل. كما أوضح 
اســـتهداف  محاولـــة  أن  المســـؤولون 
الســـفارة اإلماراتيـــة فـــي أديـــس أبابا 
كانـــت مـــن تدبيـــر إيـــران. إلـــى ذلـــك، 
أشـــاروا أن العمليـــة كانـــت جـــزءا من 
حملة أوســـع للبحث عن أهداف سهلة 
فـــي دول إفريقيـــة يمكـــن إليـــران أن 
مؤلمـــة،  كبيـــرة  لخســـائر  بهـــا  تنتقـــم 
مثـــل مقتـــل العالـــم النـــووي محســـن 
بـــدوره،  وســـليماني.  زاده  فخـــري 
أوضـــح مديـــر المخابـــرات فـــي قيادة 
البنتاغـــون إلفريقيا األدميرال هايدي 
ك.بيرج، أن إيران كانت وراء الخمسة 
اعتقالهـــم  تـــم  الذيـــن  شـــخًصا  عشـــر 
بالتخطيـــط  لعالقتهـــم  إثيوبيـــا،  فـــي 
الستهداف السفارة اإلماراتية، مضيفا 
المؤامـــرة  لهـــذه  المدبـــر  “العقـــل  أن 

إســـماعيل،  أحمـــد  المدعـــو  الفاشـــلة، 
اعتقـــل فـــي الســـويد”. كمـــا أضاف أن 
إثيوبيا والسويد تعاونتا معا من أجل 

إحبـــاط تلـــك المؤامـــرة. فـــي المقابل، 
نفـــت إيـــران تلـــك االتهامـــات، وقالت 
متحدثة باسم الســـفارة اإليرانية في 

أديس أبابا “هذه االدعاءات ال أساس 
لهـــا مـــن الصحـــة، وقـــد أثارتهـــا فقط 

وسائل إعالم خبيثة”.

دبي-العربية

صورة ألديس أبابا من األرشيف

دبي - العربية.نت

أكــد وزير اإلعــام اليمني معمر اإلرياني، أن ميليشــيا الحوثي 
قصفــت مخيــم الــزور بمديريــة صــرواح، بصــاروخ باليســتي 
وعــدد من الكاتيوشــا، واصًفأ اســتهداف الحوثييــن للتجمعات 
الســكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب بأنه عمل إرهابي 

وجريمة حرب.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها 
عبـــر حســـابه على “تويتر” مســـاء 
االثنيـــن، “نديـــن ونســـتنكر بأشـــد 
العبـــارات قيام ميليشـــيا الحوثي 
اإلرهابيـــة المدعومـــة مـــن إيـــران 
لمخيمات  المتعمـــد  باالســـتهداف 
النازحيـــن فـــي محافظـــة مـــأرب، 
الـــزور  مخيـــم  قصفهـــا  وآخرهـــا 
بمديرية صرواح، الذي يضم أكثر 
من عشرين ألف نازح من مختلف 
المحافظـــات، بصاروخ باليســـتي 

وعدد من صواريخ الكاتيوشا”.
كمـــا أضـــاف “اســـتمرار ميليشـــيا 
الحوثي في استهداف التجمعات 
النـــزوح  ومخيمـــات  الســـكنية 
بمحافظـــة مـــأرب عمـــل إرهابـــي 
ضـــد  وجرائـــم  حـــرب  وجريمـــة 

القوانيـــن  ويخالـــف  اإلنســـانية، 
ويشـــكل  الدوليـــة،  والمواثيـــق 
خطرا حقيقيا على سالمة وحياة 
أكثـــر مـــن مليـــون نازح فـــروا من 
مـــن  المليشـــيا  وإجـــرام  بطـــش 
مختلـــف المحافظـــات التـــي تقـــع 

تحت سيطرتهم”.

استهداف الحوثي لمخيمات النزوح بمأرب جريمة حرب

تونس ـ وكاالت

أعلنـــت رئاســـة الحكومـــة التونســـية، 
إعفـــاء خمســـة  عـــن  اإلثنيـــن،  أمـــس 
وزراء مـــن مهامهـــم، وتعييـــن وزراء 

بالنيابة مكانهم.
فـــي خطـــوة يراهـــا مراقبـــون إجـــراء 
ـــا فـــي ظل األزمـــة المفتوحة  تصعيديًّ
مـــع الرئيـــس التونســـي قيس ســـعّيد 
بشـــأن التعديل الوزاري، أعفى رئيس 

الحكومة هشام المشيشي 5 وزراء.
بياًنـــا  الحكومـــة  رئاســـة  وأصـــدرت 
أعلنـــت فيـــه إعفـــاء كل مـــن محمـــد 

بوسّتة وزير العدل، وسلوى الصغّير 
والطاقـــة  الصناعـــة  وزيـــرة 

والمناجم، وكمال دقيش 
وزير الشباب والرياضة 
المهنـــي،  واإلدمـــاج 
وزيـــرة  جفـــال  وليلـــى 

أمـــالك الدولـــة والشـــؤون 

العقاريـــة، وعاقصـــة البحـــري وزيـــرة 
الفالحـــة والمـــوارد المائيـــة والصيـــد 

البحري، من مهامهم.
 ووفـــق البيـــان، فقـــد أكـــدت رئاســـة 
الحكومة أنها “تبقى منفتحة على كل 
الحلول الكفيلة باســـتكمال إجراءات 
التحوير الـــوزاري ليتمّكن الوزراء من 
مباشرة مهامهم، في إطار الدستور”.

وكان المشيشـــي قـــد أعلـــن الجمعـــة، 
رفضـــه االســـتقالة مـــن منصبـــه، على 
التـــي  الدســـتورية  األزمـــة  خلفيـــة 
تشـــهدها البـــالد بســـبب التعديالت 
اعتبـــر  وقـــت  فـــي  الوزاريـــة، 
الحـــر  الدســـتور  الحـــزب 
المعـــارض أن الحكومة مع 
الجديـــدة  التعديـــالت 
لن تقدم شـــيًئا للشـــعب 

التونسي.

تونس.. رئيس الحكومة يعفي 5 وزراء من مهامهم

بيروت ـ وكاالت

قتل تســـعة مسلحين موالين إليران فجر اإلثنين جراء الغارات 
اإلســـرائيلية التـــي اســـتهدفت مواقـــع عـــدة قرب دمشـــق، وفق 

حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق اإلنسان.
ونقلـــت وكالـــة األنبـــاء الســـورية الرســـمية )ســـانا( عـــن مصـــدر 
عســـكري قوله “نفذ العدو اإلسرائيلي عدوانا برشقات صواريخ 
من اتجاه الجوالن الســـوري المحتل واتجاه الجليل، مســـتهدفا 
بعـــض األهـــداف فـــي محيط مدينـــة دمشـــق”. وأكـــد أن الدفاع 
الجوي السوري تصدى للصواريخ “وأسقطت معظمها”، من دون 

أن ُيعطي مزيًدا من التفاصيل.
وأورد المرصد السوري بدوره أن الغارات اإلسرائيلية استهدفت 
عـــدة مواقـــع للجيـــش الســـوري، بينهـــا “مقـــرات تتواجـــد فيهـــا 
مســـتودعات أســـلحة وصواريخ تابعة لإليرانيين والميليشيات 

الموالية لهم”.
وأســـفرت الغـــارات، وفـــق المرصد، عن مقتل تســـعة مســـلحين 
موالين إليران من جنسيات غير سورية وعربية. ولم يصدر أي 

تعليق من الجانب اإلسرائيلي بشأن الضربات.
إلـــى ذلك، أعلن الجيش اإلســـرائيلي أمس أن قائد ســـالح الجو 
أطلـــق منـــاورات مفاجئـــة تحاكـــي انـــدالع حـــرب علـــى الجبهة 

الشمالية.

وكانـــت هذه المناورة الجويـــة مجدولة األحد المقبل، لكن جرى 
تبكيرها بتزامن الفت مع شن غارات جديدة في العمق السوري.
وأتت تلك الغارات بعد وصول طائرة شحن إيرانية أمس األول 
إلـــى مطار دمشـــق، كما أعقبت تســـريب صور أقمـــار اصطناعية 
تبّين حاويات لألمم المتحدة في مطار دمشـــق تســـتغلها إيران 

لتخزين أسلحة.
فيمـــا انطلقـــت المنـــاورات الجويـــة المفاجئة التي أطلـــق عليها 
اسم “وردة الجليل”؛ من أجل رفع ودعم الجهوزية في المنطقة 

الشمالية.

إسرائيل تناور جوا “فجأة”.. العين على ظل إيران في سوريا
مقتل 9 من ميليشيات إيران بقصف إسرائيلي قرب دمشق

بغداد ـ وكاالت

أعلـــن رئيس الوزراء العراقـــي مصطفى الكاظمي، أمس االثنين، 
اعتقـــال “خلية الموت” المســـؤولة عن تنفيـــذ العديد من عمليات 
االغتيـــال ضد صحافيين وناشـــطين وسياســـيين فـــي محافظة 

البصرة.
وأوضـــح الكاظمي فـــي تغريدة له على “تويتـــر”، أن عملية إلقاء 
القبض على هذه الفرقة “ستكشـــف العديد من عمليات االغتيال 

التي روعت سكان البصرة”.
وأكـــد رئيس وزراء العراق، أن محاكمة هذه المجموعة ســـتكون 
“علنيـــة”. من جانبه، أكد قائـــد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم 
صـــدام مدنف، أمـــس االثنين، أن قواته حققـــت تقدًما كبيًرا في 
إدارة الملـــف األمنـــي لمحافظـــة البصـــرة، خصوصا فـــي الجانب 
االســـتخباري، موضًحا أنـــه أصبح لديها قاعـــدة بيانات متكاملة 
للمطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون والمتورطين بقضايا 
جنائية وإرهابية. وأضاف مدنف أن العمل االســـتخباري يحتاج 
إلـــى الصبر، كمـــا أن تقاطـــع المعلومات االســـتخبارية والوصول 
لنتائـــج مرضية هو الهدف بغض النظر عن طول المدة، والجهد، 
والوقت. كما شدد على أن الوكاالت األمنية واالستخبارية تحقق 
أهدافها بالشـــكل المطلوب، مستشـــهًدا أنها قدمـــت إنجاًزا كبيًرا 
وطفـــرة نوعية في العمل االســـتخباري ضمن قاطع المســـؤولية، 

قائـــاًل “قواتنـــا األمنية تالحـــق المطلوبين للقضاء فـــي النزاعات 
العشـــائرية وال نريـــد االنشـــغال بتلـــك النزاعـــات وتـــرك واجباتنا 
األصليـــة”. إلى ذلـــك، أعلن المســـؤول أن األيام المقبلة ستشـــهد 
عمليات فرض حظر التجول في محافظة البصرة، وقواته باتت 

بانتظار التوجيهات العليا لتبدأ باالنتشار.
وشـــهد الصيـــف الماضـــي عـــددا مـــن عمليـــات االغتيـــال بحـــق 
ناشـــطين، من بينهم ريهام يعقوب، التي قادت مسيرات نسائية 

عدة في الماضي، والناشط تحسين أسامة.

مسؤولة عن تنفيذ العديد من عمليات االغتيال ضد صحافيين وناشطين
العراق.. إلقاء القبض على “خلية الموت” في البصرة

أنقرة ـ وكاالت

اعتبـــر الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان، أن التصريحات األميركية 
عـــن القـــوات التركية التـــي قتلت في 
الواليـــات  ومتهًمـــا  “مزحـــة”.  العـــراق 
بعـــد  “اإلرهابييـــن”  بدعـــم  المتحـــدة 
مقتـــل 13 تركيا في العـــراق، قال في 
“علـــى  اإلثنيـــن:  أمـــس  تصريحـــات، 
لتنظيـــم  دعمهـــا  توقـــف  أن  أميـــركا 
كمـــا  الكردســـتاني”.   العمـــال  حـــزب 
أضـــاف: “الواليـــات المتحدة أرســـلت 
آالف شـــاحنات األســـلحة والمعـــدات 
اإلرهابيـــة  للتنظيمـــات  العســـكرية 

شمالي سوريا والعراق”.
مهـــّدًدا:  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 

“سنتخذ جميع التدابير 
يدعـــم  مـــن  كل  ضـــد 
بشـــكل  ولـــو  اإلرهـــاب 

خفـــي، وســـنفعل كل مـــا 

يلـــزم لمكافحـــة الكردســـتاني داخـــل 
تركيـــا وخارجهـــا”.  أتى هـــذا الموقف 
التصعيـــدي بعـــد أن نـــّددت الواليـــات 
المتحدة، مساء األحد، بقتل 13 تركيا 
كانوا شمال العراق، وخطفوا من قبل 
حزب العمال الكردستاني، بحسب ما 

أعلنت سابًقا السلطات التركية.
وقـــال نيـــد برايـــس، المتحدث باســـم 
فـــي  األميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
بيان، إن “الواليات المتحدة تســـتنكر 
قتـــل مواطنيـــن أتراك في كردســـتان 

العراق”.
صحـــت  إذا  أنـــه  أضـــاف  كمـــا 
إلـــى  تشـــير  التـــي  التقاريـــر 
العمـــال  حـــزب  مســـؤولية 
“فإننـــا  الكردســـتاني 
ننّدد بهذا العمل بأشـــد 

العبارات الممكنة”.

أردوغان: تصريحات أميركا عن قواتنا بالعراق مزحة
واشنطن ـ وكاالت

اعتبر ما يقرب من 60 % من األميركيين أنه كان ينبغي إدانة الرئيس الســابق 
دونالد ترامب خال محاكمة عزله الثانية في مجلس الشيوخ، وفقا الستطاع 

أجرته ايبسوس/ اي بي سي نيوز.

األميركييـــن  مـــن   %  58 وقـــال 
الذيـــن شـــاركوا فـــي االســـتطالع 
الـــذي أجري بيـــن 13 و14 فبراير 
احتماليـــة  عينـــة  إلـــى  ويســـتند 
تمثيليـــة على المســـتوى الوطني 
مـــن 547 بالغـــا، إنـــه كان ينبغـــي 
إدانـــة ترامـــب مـــن قبـــل مجلس 

التحريـــض  بتهـــم  الشـــيوخ 
علـــى التمـــرد فـــي مبنـــى 

 6 يـــوم  الكابيتـــول 
يناير الماضي.

االســـتطالع  ووجـــد 
اإلدانـــة  دعـــم  أن 

بشـــكل  حزبيـــا  كان 

صـــارخ، فقـــد قـــال ما يقـــرب من 
فـــي  المشـــاركين  مـــن   %  90
االستطالع والذين وصفوا بأنهم 
ديمقراطيون إنهـــم يعتقدون أنه 
كان ينبغي إدانة الرئيس السابق، 
مقارنـــة بـ 64 % ممـــن عرفوا عن 
أنفســـهم كمستقلين و14 % ممن 

قالوا إنهم جمهوريون.
مـــن   %  56 قـــال  كمـــا 
المشاركين إنهم يعتقدون 
أن األدلـــة ضـــد ترامـــب 
قوية،  المحاكمـــة  في 
 %  37 اعتبـــر  بينمـــا 

أنها كانت ضعيفة.

استطالع: 60 % من األميركيين مع إدانة ترامب

“الناتو”: “طالبان” لم تقطع 
عالقتها بالمنظمات اإلرهابية

دعا األمين العام لحلف شمال األطلسي 
ينس ستولتنبرج حركة طالبان إلى الحد 
من أعمال العنف في أفغانستان، مشددا 
لــقــوات  محتمل  انــســحــاب  أي  أن  عــلــى 
الحلف سيعتمد على الوضع على األرض.

ــاف فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــس  كــمــا أضـ
يجب  واضــح،  المشترك  “هدفنا  االثنين 
ــدا مـــرة أخــرى  أال تــكــون أفــغــانــســتــان أبـ
ماذا إلرهابيين يهاجمون منه أوطاننا... 
يــرغــب في  الحلفاء ال  مــن  أيــا  أن  وبــمــا 
من  أطــول  لفترة  أفغانستان  في  البقاء 
الوقت  يحين  عندما  فسنغادر  ــــازم،  ال

المناسب”.

طهران ـ وكاالت: أجرى الجيش  «
اإليراني اختبار إطالق لصاروخ 

دقيق قصير المدى، حسبما أفادت 
وسائل اإلعالم الرسمية. التقرير 
الذي أوردته وكالة األنباء اإليرانية 

الرسمية )إرنا( نقل عن قائد القوات 
البرية في الجيش الجنرال كيومرت 

حيدري قوله إن مدى الصاروخ 
كان 300 كيلومتر. أضاف حيدري 

أن الصاروخ “الذكي” قادر على 
العمل “تحت أي ظروف جوية”، غير 

أن القائد العسكري لم يأت على 
ذكر موقع إجراء اختبار اإلطالق. 

ويسيطر الجيش الوطني اإليراني 
على ترسانة البالد من الصواريخ 

قصيرة المدى، لكن الصواريخ 
طويلة المدى، القادرة على قطع 
مسافة تصل إلى ألفي كيلومتر 

وتخضع لسيطرة قوات الحرس 
الثوري. وفي تطور مواز، قال قائد 

القوات البحرية اإليرانية- نائب 
قائد الجيش - األميرال حبيب 

الله سياري، لوكالة األنباء اإليرانية 
الرسمية “إرنا” إن إيران وروسيا 

ستجريان تدريبا بحريا مشتركا في 
الجزء الشمالي من المحيط الهندي 

في “المستقبل القريب”. وقال 
األميرال سياري إن التدريب يهدف لـ 

“تعزيز األمن” في المنطقة. وهذه 
هي التدريبات الثانية من نوعها منذ 

العام 2019، عندما أجرت الدولتان 
تدريبا استمر أربعة أيام، بمشاركة 
البحرية الصينية. وتسعى طهران 

لتكثيف التعاون العسكري مع 
بكين وموسكو في ظل العقوبات 

التي تقودها الواليات المتحدة.

إيران تجري اختبارا صاروخيا ذكيا “قصير المدى”
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 تمرين متعدد األذرع للجيش اإلسرائيلي تحسبا ألي تطورات أمنية.

الناشطة المغدورة ريهام يعقوب التي قادت مسيرات نسائية عدة

الحرس الثوري يؤكد إجراءه تجربة صاروخية جديدة

بروكسل ـ د ب أ
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وكأنَّ األرَض ال يكفيهـــا مـــا نالهـــا من تلـــوٍث متعدِد المصادر واألشـــكال حتى يغزوها 
تلوٌث آخر، ِإن لْم يكْن عارضًا، إال أنه تمدَد واستعرض، بل أصبح ترندًا “وسمًة عامة 
ُتوســـُم بها المجتمعات” المتحضرة زورًا وبهتانا، وكما األشـــكاُل األخرى للتلوث التي 
ِانبثقـــْت مـــن فوهِة التقدم والحضارة والتطور التكنولوجـــي، ظهر التدخيُن كظاهرٍة 
تدلُّ على الثراِء حســـَب النوع المســـتخدِم حينًا، والشـــجاعِة والجـــرأة حينًا آخر، بل 

وباَت الوسيلَة الُمثلى للتنفيس وإلقاِء الهموم في نفثٍة واحدة.
وبعـــد أن كان ِحكـــرًا بكل أنواعه علـــى الرجل، إال بعَض أنواِع التدخين التي اشـــترَك 
فيهـــا الرجـــُل والمـــرأة منذ القـــدم، أصبحت المـــرأُة أيضـــًا ُتزاحُم الرجل فـــي مقاهي 
الشيشـــة وتتفاخُر بنفِث دخاِنها في األجواء، بعد أن كانت ُتالزُم منزلها وتدخن بين 
النســـوة في خصوصيـــٍة تامة. لقد حان الوقُت إذًا لُنلقـــي الضوء على ظاهرٍة قديمة 
متجـــددة، ال جديـــد فيهـــا ســـوى أنَّ صبَرنا قـــد ِعيَل من تلـــك الظاهرة التـــي لْم تترك 
لنـــا موطـــئ قدٍم في المقاهي والمطاعم العامة، التي أصبحت بأغلبها تســـترزُق على 
خدمـــاِت المدخنيـــن وُتفرُد لهم أفضَل األقســـاِم بمقاهيها ومطاعمها، ولْم يُعْد لألســـِر 

مكان يجلسون فيه ليقضوا وقتًا ممتعًا أو يتناولوا وجبًة طيبة.
المدخنـــون باتوا يتمتعـــون بحِق التدخين ليس في المقاهي وحدها، بل في األماكِن 
العامة والطائرات ومواقِع اإلنشـــاءات وبعض مواقع العمل األخرى. أغلبهم ال ُيهمهم 

من يتواجُد حولهم من الناس، وال يراعوَن وجوَد أطفاٍل في المكان، أو كباِر ســـن أو 
مرضى ال يســـتطيعون تحُمَل ُســـحِب الُدخان، ويعاني بعُضهم من ضيٍق في التنفس 
وقـــد ُتـــودي بحياتهـــم ســـيجارة. حتى أنهـــم قد ُيشـــعلون ســـيجاراِتهم وشيشـــاِتهم 
اإللكترونية في مراكز ألعاِب األطفال المكتظِة باألبرياء الذين جاءوا للعِب والمتعة 
ال لالختناِق وتعلِم ســـلوٍك يتنافى مع الســـلوكاِت التي علَّمها لهم آباؤهم. وهنا أســـأُل 
بعـــَض المدخنيـــن، أحقًا أنتم ال تستشـــعروَن ســـَخَط النـــاس من حولكـــم، وال تبالوَن 
بصحـــِة اآلخرين المتواجدين في البيئة التي لوثتموها، أْم أنكم ُتدركوَن ما تفعلون، 
لكنكـــم ال تهتمـــوَن إال بُمتعتكم؟ أعزائي المدخنين، لكم مطلـــُق الحريِة في التدخين 
طبعـــًا، “وإن ألقيتـــْم بأيديكـــم للتهُلكة”، ولكـــنَّ حريَتكم هذه ال يجـــُب أن تعتدي على 
حريـــاِت اآلخريـــن، فتحِرَمهم من االســـتمتاِع والخـــروج والتنزِه فـــي األماكن العامة 
المفتوحِة أو المغلقة. وأخيرًا أقول، أيحُق لكم إلحاُق األذى باآلخرين الذين ُيدخنوَن 
معكم بالرغِم منهم ال بالرضا، ويستنشقوَن غماماِت الُسمِّ الذي تنفثون، وهل سكوُت 
النـــاس من حولكم ُيِحـــلُّ لكم انتهاككم حرياتهم وإضراركـــم بصحتهم؟ ومتى ُيعلَُّق 
في كل قسٍم مخصٍص للتدخين هذه العبارة التي ُتجبُر شركات الدخاِن على نشرها، 
وال ُتجبـــُر بؤُر التدخيِن على تعليقها: “تحذير حكومي: التدخين ســـبٌب رئيســـي في 

اإلصابة بسرطاِن الرئة وأمراِض القلب وتصلِب الشرايين والسكتة الدماغية”.

“الحوثيون” قيادتهم فقط إرهابية!
غيـــر مقنـــع الحـــل الـــذي اعتمدتـــه اإلدارة األميركيـــة، إدارة الرئيس جـــو بايدن، 
لمشكلة “حوثيي” اليمن، أْي اعتبار القيادة إرهابية والتنظيم غير إرهابي، وهذا 
مع أّن الجهتين عملة واحدة وأن اإلخوة أسوأ من إخوتهم، وهذه مسألة سيتم 
التأكـــد منهـــا قريبًا وقبـــل “أن يصيح الديـــك” كما يقال، وإّن غـــدًا لناظره قريب، 
ويبـــدو أّن األميركييـــن ال يعرفـــون ال أمزجـــة أهـــل هـــذه المنطقـــة وال طبائعهم 
رغم اعتمادهم على جهاز الـ “ســـي آي أيه” االســـتخباري، وكان عليهم االستعانة 
بالبريطانييـــن فـــي هذا المجال الذيـــن لطول فترة وجودهم في الشـــرق العربي 

باتوا يعرفون حتى الطبائع الخاصة لكل قبيلة عربية.
لقـــد كان أول دخـــول لــــ “الحوثييـــن” فـــي الدائرة اإليرانيـــة، دائرة الولـــي الفقيه 
وحراس الثورة وقاســـم ســـليماني الذي كانت نهايته على يد الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب الذي كان قد أحيل على محكمة الديمقراطيين، من خالل 
ضاحية بيروت الجنوبية حيث حســـن نصـــر هللا... والذي كانت آخر أفعاله، كما 
يتردد ويقال، التخلص من إنسان طيب ومسالم هو لقمان سليم الذي هو أيضًا 

أحد أبناء الطائفة الشيعية وهذا مع أنه غير طائفي وال يؤمن بالطائفية.
ربمـــا تعـــرض “الحوثيـــون” لبعـــض “الضيـــم” فـــي فتـــرات ســـابقة خـــالل تعاقب 
األنظمـــة اليمنيـــة التـــي تالحقـــت على هـــذا البلد بعد انهيـــار المملكـــة المتوكلية 
فـــي عـــام 1962 لكن مشـــكلة هؤالء أنهم من أجل فرض حكمهم وبقوة الســـالح 
علـــى هـــذا البلـــد التحقوا مذهبيـــًا بإيـــران، دولة الولـــي الفقيه، ولجـــأوا في عام 
2014 لفـــرض نظامهم مجددًا وبقوة الســـالح وهذه مســـألة ربما أّن هذه اإلدارة 
األميركيـــة الديمقراطيـــة ال تدرك أبعادها وال تعرف حقيقة أن هذا الصراع الذي 
، هو صراع وجود بين  بات اإليرانيون يتدخلون فيه، عســـكرياًّ وأمنياًّ وسياســـياًّ
طرفيـــن هـــم األغلبية واألقليـــة “الحوثية” التي باتت تابعة ال بـــل جزءًا من هذا 
النظام اإليراني الذي بات يتغلغل في أربع دول عربية هي باإلضافة إلى اليمن: 
العراق وسوريا ولبنان. والواضح أّن كل هذه األبعاد السياسية، التي تتكئ على 
ركائـــز طائفيـــة ومذهبية هـــي الركائز اإليرانيـــة، ال تدركهـــا اإلدارة الديمقراطية 
األميركيـــة ولهـــذا فإنهـــا بادرت إلى رفع صفـــة “اإلرهاب” عـــن “الحوثيين” قيادة 
وقاعدة ثم وتحت الضغط الذي مارسته بعض الدول األوروبية والعربية عادت 
العتبـــار أّن القيـــادة “الحوثيـــة” إرهابية وأن أتباعها غيـــر إرهابيين، ما يدل على 
أّن اإلدارة األميركية الجديدة مرتبكة وأنها ال تعرف الكثير عن شؤون وشجون 
هذه المنطقة الشـــرق أوســـطية التي كانت وال تزال في غاية األهمية. والسؤال 
إزاء هـــذا كلـــه هو: كيف من الممكن يا ترى أن تكـــون القيادة “الحوثية” إرهابية 

ويكون تنظيمها “الحوثي” غير إرهابي؟! “إيالف”.

القلب والمطرقة
قد تتعدد الصور ويخالها البعض كما يفكر اآلن، وينثر فيها عدة ألوان تتناســـب 
مـــع حالتـــه الشـــعورية، وهـــذا ما يصنـــع جماليـــة الموقـــف ورمزيته، فقـــد تكون 
الحالـــة المزاجيـــة مع اللون األحمـــر تزامًنا مع زخم احتفال البعـــض بالفالنتاين، 
بالرغـــم ممـــا يمر به العالـــم من تحديات حيال تأرجح موجـــات فيروس كورونا، 
إال أن التجار لم ييأســـوا من بث رســـائل ترويجية لعروض الهدايا الخاصة بتلك 
المناسبة، وكما فعل أصحاب محالت الورد والحلويات لتقديم كل ما يحفز تلك 
الطاقـــة اللونية بما تبثه مـــن قوة وتأثير نحو جذب االنتباه ومحاصرة المحبين 

أو من يشتاقون عشًقا لتتجدد طاقة الحب لديهم.
ولكـــن ال أعلـــم حتـــى اآلن رمزية مـــزج اللون األبيـــض هذا العام باللـــون األحمر، 
حتى اكتســـت بعض المحالت باللون الوردي في كل منتجاتها، هل هي محاولة 
خجولـــة للدعوة لالحتفـــال أم ماذا؟ لن ندخل في النوايا هنـــا وال في المبررات، 

فهي حركة لطيفة لتهدئة النفوس بطريقة إيجابية وبث روح التفاؤل واألمل.
إننـــا هنا بصـــدد الحديث عن ثقافة اللون األحمر بشـــكل عام وقـــوة توهجه في 
تحفيز المشـــاعر نحو طريقين مســـارهما الراحة والدفء، أو االنفعال والغضب 
وفـــي كليهمـــا تأثيـــرات وعواقب، لذلك نرى مـــن يدعو لتوهجـــات الفرح، يقصد 
المجـــاراة ولـــو لـــم تكن عنـــده، فعندما تســـير في طريقهـــا تعطي تجربـــة خيرة 
لتداعيات رمزية الحدث، لكن الطْرق والِمطرقة هنا غير مجديين، والســـبب في 
أن المشاعر باعتبارها حالة تقاس بمدى سماح الشخص باالنسجام مع تأثيرات 
األلـــوان ألنهـــا ثقافـــة تتطلـــب التركيـــز واالســـتمرار، لكـــن والرأي شـــخصي هنا، 
بالحذر من مزاجية اســـتخدام األلوان ومزجها كي تلون ما تشـــاء من الظروف 
ومتغيراتهـــا، ألن ارتداداتهـــا المعاكســـة أشـــد وأقســـى قهًرا وقد تخلـــف مزًجا ال 
يتوقـــف من عـــدة ألوان تعيق البصر والبصيرة عن الحيـــاة المثالية التي تجعلنا 
نـــرى اللون األحمر بجماليتـــه الحقيقية لتعميق عالقتنا الذاتيـــة بأواصر األلوان 
الحقيقية لكل حالة شعورية قوة وتعبيًرا. نعود هنا لقوة الطرق التي نستخدمها 
لفرض قوتنا في تحدي الظرف والموقف بما تحمل من دالالت ومعنى، لتعميق 

الرؤية الواضحة، ونقول رفًقا بالقلوب عندما تكون بين المطرقة والسندان.

التدخين وانتهاك الحريات

أعجبني كتاب “حفظ المباني التاريخية – مبان من مدينة المحرق” للدكتور سلمان 
المحـــاري في تناولـــه موضوع العمارة التقليدية في “أم المـــدن”، وصدر الكتاب من 
المركـــز اإلقليمـــي لحفـــظ التـــراث الثقافي فـــي الوطن العربـــي )إيكروم – الشـــارقة( 
عام )2017م(، والكتاب بحق موســـوعة شـــاملة كاملة في العمارة التقليدية بمملكة 
البحريـــن والمحـــرق، ويقع في 402 صفحـــة من الحجم الكبير، فـــي 6 أبواب بواقع 
فصلين لكل باب، وخصص الباب األول لمقدمة تاريخية ووصف المدينة وعمارتها، 
والثانـــي لمـــواد وتقنيـــات البنـــاء، والثالث للعوامـــل ومظاهر تلف المبانـــي التراثية، 
والرابـــع للمبـــادئ العلمية لصيانـــة المباني التراثية، والخامـــس للفحوص والتحاليل 
على مواد البناء، والباب الســـادس لموضوع الدراســـة وجانبهـــا التطبيقي، وتكررت 
كلمـــة “المحرق” )552( مرة، في الكتـــاب، و”البناء” )469(، و”البحرين” )361( مرة، ما 
يعكـــس حجـــم التركيز على المحرق كموضـــوع الكتاب، ويلخـــص مقالنا محتويات 

الباب األول. 
وإننـــي إذ أشـــكر األخ المؤلف على إهدائي نســـخة من الكتـــاب، فقد كان خير معين 
لي لبحثي عن مدينتي العريقة المحرق كمدينة اقتصادية حديثة ومركز سياســـي 
بـــرز في )1796م( ثـــم كعاصمة أولى للبحريـــن )1810 - 1923م( لها مكانتها العلمية 
والثقافيـــة والتاريخيـــة وتطورها العمراني، متناولينه في البابين األول والســـادس 
مـــن وصف للمحرق وتاريخها وجيولوجيتها وتطور العمارة التقليدية في البحرين 
عمومـــا وفي مدينـــة المحرق خصوصـــا، والعناصـــر المعماريـــة والزخرفية الجصية 

والخشـــبية والمعدنيـــة، والســـمات المعماريـــة لعمارتهـــا التقليدية من جهـــة، وإيراد 
بعض النماذج المعمارية لها من جهة أخرى، والمتمثلة في نماذج خمســـة، هي بيت 
المغفور له الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة حاكم البحرين خالل الفترة )1869 - 
1923(، وبيت ومجلس سيادي، ومسجد سيادي ودكاكين سيادي وبيت المغفور له 
الشـــيخ ســـلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين في )1942 - 1961( الذي أنشـــئ 

عام )1794(.
أمـــا فـــي وصف جزيرة المحرق، فتعرف بأنها الثانيـــة في المملكة من حيث حجمها 
وموقعها شرقي العاصمة المنامة وهي األكبر، وكان اسمها القديم “رفين” ومجموع 
مســـاحتها نحو 7 أميال مربعة و”تتميز بشـــواطئها الرملية ويحيط بها شـــريط من 
الصخـــور المرجانيـــة” وفقا “لوريمر القســـم الجغرافي” في عام )1976م(. وتتشـــكل 
عمرانيـــة الجزيـــرة مـــن مدينة المحـــرق ومن قرى وحـــاالت وأحيـــاء أو فرجان، أما 
القـــرى فهـــي الدير نســـبة إلـــى دير قديمـــا كان بها، وقريـــة ســـماهيج وقاللي والحد 
والبســـيتين وقريـــة عراد بقلعتها التي شـــيدها البرتغاليون فـــي القرن 16 الميالدي. 
وهناك حاالت كحالة بوماهر والنعيم والســـلطة، وبمدينة المحرق أحياء إما نســـبة 
إلى ســـكانها مثل فريج الشـــيوخ والبنعلي والمناعي وغيرها من العوائل، أو حسب 
المهـــن التـــي يحترفها قاطنـــوا هذه الفرجـــان، كفريـــج البنائين والحيـــاك والصاغة. 

وللموضوع تتمة.

مدينة المحرق “أم المدن” والعمارة التقليدية منذ 1794م )1(

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

للتواصل: 17111483

مواطنون محرومون من الراحة بسبب “األشغال”
فـــي بعض األحيان تجد نفســـك ملزما بالتعليق على مشـــروعات 
الطرق التي تنفذها وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي بالقول، كيف حدث ولمـــاذا حدث، لكن مفتاح التحليل 
وحجـــر الزاوية مفقود بالمعنى األعمـــق لهذه الكلمة، وكثيرة هي 
األمثلـــة التـــي نســـمعها عـــن التناقض فـــي القرارات والعشـــوائية 
والتجـــارب فـــي صيانة الطرق والشـــوارع دون أدنـــى اعتبار إلى 
القاطنين، وكأنهم خارج منظومة المستفيدين من بيوت اإلسكان 

أو حتى أولئك الذين صرفوا أمواال طائلة على بناء بيت العمر.
كثيـــرة هـــي المالحظـــات التـــي يفترض أن نجـــد لهـــا أجوبة عند 
المســـؤولين ألن البعض وصلت روحه إلـــى العتبة الغاضبة، ومن 
غير العدل واإلنصاف أن ال يجد اإلنسان الراحة في بيته نتيجة 
اجتهادات أو قرارات شـــخصية لها تأثير العواصف على األهالي، 
وأولها وأهمها العمل - “تكســـر وتحفير الشوارع” - أيام اإلجازات 
ومنـــذ الصباح الباكر، فمـــا إن تزحف عقارب الســـاعة إلى الرابعة 
أو الخامســـة فجـــرا وفي يـــوم إجازة، إال وصـــوت “الورور” يكون 

مثـــل اللهـــب المســـتعر في كل بيـــت فـــي “الفريـــج” وكل األركان 
تتصـــدع مـــن اإلزعـــاج، قد نعطي العمـــال الذين يشـــتغلون دفء 
القلب لو كانت أياما عادية غير اإلجازة، فعلى األقل هناك “دوام” 
ومشاوير ومســـؤوليات، لكن في يومي الراحة اللذين ينتظرهما 
كل مواطن، فأتصور أن الموضوع يحتاج إلى تفســـيرات ومسار 
مناســـب مقنـــع يشـــرح لنـــا هـــذا الخلـــل أو الحمولة الزائـــدة على 
المواطنين الذين باتوا محرومين من الراحة في منازلهم بســـبب 

استمرار اإلزعاج.
واألمـــر اآلخـــر الذي عجـــز عن تفســـيره كبـــار العلمـــاء والمحافل 
العلميـــة، هـــو إعادة حفـــر الطـــرق والشـــوارع الداخليـــة أكثر من 
مرتين في الســـنة، ســـواء بســـبب وضع “كيبل كهربـــاء جديد” أو 
لســـبب آخر.. لماذا ال يتم إنجاز المشروع مرة واحدة طالما هناك 
تصاميم مســـبقة وعقول تخطط من وراء المكاتب، بدل الترقيع 
الســـنوي وتشـــويه الشـــوارع وتجارب المقاولين التي تشبه الفن 

التشكيلي بدرجاته المختلفة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

صالح القالب

د. حورية الديري

حسين المهدي

هدى حرم
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أكـــد العب نادي داركليـــب للكرة الطائرة 
محمـــود عبدالواحـــد قـــدرة “العنيد” على 
النهـــوض مجـــدًدا والمنافســـة على لقبي 
بطولـــة كأس ســـمو ولـــي العهـــد وبطولة 
األنديـــة العربية رغـــم خروجه من نصف 
نهائـــي دوري عيســـى بـــن راشـــد على يد 

األهلي بمردود فني متواضع.
وأضـــاف عبدالواحـــد لــــ “البالد ســـبورت” 
أن الخـــروج مـــن المربـــع الذهبـــي ليـــس 
نهايـــة المطاف والفريق قادر على تجاوز 
تلـــك الظـــروف وفتـــح صفحـــة جديـــدة، 
فـــي  الفريـــق  صحـــوة  علـــى  مستشـــهًدا 

الموســـم الماضـــي 2019 - 2020 بقولـــه 
“لقـــد خرجنا مـــن المربـــع الذهبـــي وفيما 
بعـــد فزنـــا بلقـــب كأس ســـمو ولـــي العهد 
وحققنـــا المركـــز الثانـــي ببطولـــة األندية 

الخليجية..”.
وطالب زمالءه الالعبين بنســـيان بطولة 
الـــدوري والعمـــل علـــى تـــدارك األخطـــاء 

فيما تبقى من هذا الموسم.
 ورفـــض عبدالواحد اإلشـــارة إلى تراجع 
مستوى علي إبراهيم الملقب بـ “المرعب” 
وراء نكســـة العنيد أمام األهلي، مشـــيًدا 
بـــأداء زميله رغم ظـــروف عمله المرهقة 
وعـــدم قدرتـــه علـــى االنتظـــام بالشـــكل 
الكافي في الحصـــص التدريبية، مضيًفا 

“علـــي إبراهيـــم يشـــّكل ركيـــزة أساســـية 
لدينا وهـــو أفضل ضارب فـــي صفوفنا.. 
تغيبه عـــن التدريبات أثر على أدائه بكل 
تأكيـــد بســـبب ظـــروف عملـــه ومـــع ذلك 
فإنـــه يقـــاوم الظـــروف ويقاتـــل من أجل 
تقديـــم افضـــل المســـتويات، وال ننســـى 
دوره المؤثـــر فـــي الكثير من المناســـبات 
مـــن  الكثيـــر  إحـــراز  فـــي  ومســـاهمته 
البطـــوالت وهـــو ال يتحّمل وحده ســـبب 
الخـــروج ولـــو كان العـــب آخـــر محله لما 
مســـتواه..  نصـــف  يقـــّدم  أن  اســـتطاع 
فالمسئولية مشـــتركة وما يجري هو أمر 

خارج عن إرادة الجميع..”.
كما أوضح أن األهلي كان يستحق الفوز 

لمـــا قدمـــه مـــن مســـتوى متميـــز ورغبـــة 
كبيـــرة في تحقيق االنتصار، مشـــيًرا إلى 
أن فريقـــه كان يتقدم فـــي النقاط ولكنه 
لم يحافظ على تقدمه نظًرا لقلة التركيز.

 ولـــدى ســـؤاله عـــن أســـباب عـــدم قـــدرة 
علـــي  غيـــاب  تعويـــض  فـــي  داركليـــب 
إبراهيـــم بالعـــب مؤثر وهـــو الذي يصدر 
“علـــي  أجـــاب  األنديـــة  لجميـــع  العبيـــن 

إبراهيم العب كبيـــر ومتمكن في مركزه 
ومـــن الصعب أن تعوض غيابه مهما كان 
مســـتوى الالعـــب البديـــل خصوًصـــا في 
مثل هذه المباريات الهامة والحساسة..”.

داركليب قادر على تجاوز الظروف والعودة بقوة

عبدالواحد : “المرعب” ال يتحّمل خسارة “العنيد”
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حسن علي

من لقاء داركليب واألهلي بالمربع الذهبيمحمود عبدالواحد

تحت رعايـــة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وتنفيًذا 
لتوجيهـــات ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
الرئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
للفروســـية  الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري 
وســـباقات القـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، رفع االتحاد الملكي وتيرة 
ســـباقات  مهرجـــان  النطـــالق  االســـتعداد 
الدوليـــة  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  كأس 
لســـباق القـــدرة، الـــذي ســـيقام فـــي الفترة 
من 17 حتـــى 20 فبراير الجاري في قرية 

البحرين الدولية لسباقات القدرة.
وضـــع  علـــى  الملكـــي  االتحـــاد  وحـــرص   
إرشـــادات وتطبيـــق االحتـــرازات الوقائية 
مـــن  والصـــادرة  كافـــة  كورونـــا  لفيـــروس 
البحريـــن  قريـــة  فـــي  الرســـمية  الجهـــات 

الدولية.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة بالجهود البارزة التي يبذلها االتحاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفة، وحرصهم على تطبيق اإلجراءات 
الصحيـــة وبـــذل الجهود لتحقيـــق عوامل 
النجاح في أغلى بطوالت سباقات القدرة.

 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أن األنظـــار ســـتكون شـــاخصة 
نحو المملكة وسيشـــهد الســـباق مشـــاركة 
خارجيـــة واســـعة عطًفا على المشـــاركات 
الســـابقة التـــي شـــهدتها البطـــوالت التـــي 
نظمها االتحاد، حيث تؤكد هذه المشاركة 
الـــدول  فرســـان  وجـــود  أهميـــة  مـــدى 
األوروبية في ســـباقات القـــدرة البحرينية 

في ظل قوتها وإثارتها.
ووجـــه ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة، االتحاد الملكي، بمضاعفة الجهود 
مـــن أجـــل تنظيـــم مميـــز لمهرجـــان جاللة 

الملك لسباقات القدرة.
ورحـــب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
واالســـطبالت  الفرســـان  بكافـــة  خليفـــة 
الســـباقات،  مختلـــف  فـــي  المشـــاركين 
والنجـــاح  التوفيـــق  كل  ســـموه  ومتمنًيـــا 
للمشـــاركين كافـــة، وتأكيـــد تطـــور رياضة 
القـــدرة البحرينيـــة عبـــر المنافســـة القوية 

والمثيرة في السباقات كافة.

العلوي: استعدادات مبكرة

مـــن جانبه، أكد أمين الســـر غالـــب العلوي 

أن االتحاد برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيســـى 
علـــى  حريـــص  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن 
تحقيـــق كامـــل النجـــاح لمهرجـــان جاللـــة 
الملك لســـباقات القدرة، مبيًنـــا أن االتحاد 
يولي اهتماما كبيـــرا بالمهرجان، خصوًصا 
أنه يحمل اســـما غاليا علـــى الجميع، مبيًنا 
أن االتحـــاد وضع خطة كاملـــة تهدف إلى 
تنظيم مثالي تماشًيا مع رؤية سمو الشيخ 
ناصر بن حمـــد آل خليفة، بتهيئة األجواء 
واالســـطبالت  الفرســـان  لكافـــة  المثاليـــة 

المشاركين. 
 وأوضـــح العلـــوي أن درجـــات االســـتعداد 
تتســـارع مـــع اقتراب موعـــد المهرجان، إذ 
بـــات االتحاد علـــى أتم الجاهزيـــة لتنظيم 
الســـباق بعد أن رفعـــت اللجان العاملة في 
للســـباقات  اســـتعداداتها  البطولـــة درجـــة 
إلـــى أن االســـتعدادات  المرتقبـــة، وأشـــار 
للمهرجان كانت مبكرة، خصوًصا أنها تضم 
سلســـلة من الســـباقات الدولية والتأهيلية 

إضافة إلى السباق العائلي لألنجال. 
وقال “االنطالقة للموســـم الجاري ناجحة 
وحقـــق  المرجـــوة،  األهـــداف  وحققـــت 
الفرســـان نتائـــج رائعة وشـــهدنا ســـرعات 
عاليـــة فـــي مختلـــف مراحـــل الســـباقات، 
وحرصنـــا فـــي الفتـــرة الماضيـــة على عقد 
الترتيبـــات  كافـــة  لمناقشـــة  االجتماعـــات 
كأس  بمهرجـــان  المتعلقـــة  والتجهيـــزات 
جاللة الملك للقدرة، إذ ســـيتم توفير كافة 
الخدمـــات التـــي يحتـــاج إليهـــا الفرســـان 
خـــالل الســـباق، والتي تســـاهم فـــي نجاح 

السباق وتميزه”. 
 وأشـــار إلـــى أن االتحـــاد يهـــدف دائًما إلى 
تحقيق عوامل النجـــاح في المهرجان من 

خالل بـــذل اللجان جهود بـــارزة، مبيًنا أن 
لجنة الحكام على أتم االستعداد النطالق 
الفحـــص البيطـــري غًدا األربعـــاء وانطالق 

السباقات التأهيلية.

24 ساعة على االنطالق 

منافســـات  انطـــالق  الجميـــع  ويترقـــب 
المهرجـــان، إذ تفصلنـــا علـــى االنطالقة 24 
ســـاعة فقط علـــى انطالق أولـــى فعاليات 
المهرجان. واعتمد سمو الشيخ عيسى بن 
عبدهللا آل خليفة الحـــكام واللجان الذين 
ســـيبذلون جهـــود بـــارزة من أجـــل تحقيق 

نجاح جديد لسباقات القدرة.
 كما تم اعتماد برنامج المهرجان وسيكون 

على النحو اآلتي:
الفحـــص   :2021 فبرايـــر   17 األربعـــاء   -  
البيطري األول للجياد المشاركة في سباق 
40 كم محلي، وانطالق ســـباق 40 كم في 
الثالثـــة عصًرا، وســـتكون مراحل الســـباق 
علـــى مرحلـــة واحد للـــون األحمـــر، وأيًضا 
إقامـــة الفحص البيطري لســـباقات 80 كم 

محلي و100 كم تأهيلي دولي. 
انطـــالق   :2021 فبرايـــر   18 الخميـــس   -  
ســـباقات 80 كم محلـــي و100 كم تأهيلي 

دولي الســـاعة الســـابعة صباًحا، وستكون 
 3 علـــى  كـــم   80 ســـباق مســـافة  مراحـــل 
أحمـــر(  )لـــون  األولـــى  المرحلـــة  مراحـــل، 
لمســـافة 40 كـــم، المرحلـــة الثانيـــة )لـــون 
أصفـــر( لمســـافة 20 كم، والمرحلـــة الثالثة 
)لـــون أصفـــر( لمســـافة 20 كـــم. ومراحـــل 
ســـباق مســـافة 100 كـــم: المرحلـــة األولى 
)لون أحمر( لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية 
)لون أزرق( لمسافة 30 كم، المرحلة الثالثة 
)لـــون أخضر( لمســـافة 20 كم، كما ســـيقام 
الفحص البيطري األول لســـباقات 120 كم 
ناشـــئين دولي ومحلي وسباق 120 عموم 

دولي في الفترة المسائية. 
ســـينطلق   :2021 فبرايـــر   19 الجمعـــة   -  
ســـباق كأس جاللة الملك لمسافة 120 كم 
دولي ومحلي وســـباق الناشئين والشباب 
فـــي  ومحلـــي  دولـــي  كـــم   120 لمســـافة 
الســـابعة صباًحا، وســـيقام على 4 مراحل: 
المرحلة األولى )لون أحمر( لمسافة 40 كم 
والمرحلـــة الثانية )لون أزرق( لمســـافة 30 
كـــم، المرحلة الثالثة )لون أخضر( لمســـافة 
أصفـــر(  )لـــون  الرابعـــة  المرحلـــة  كـــم،   30
لمســـافة 20 كم. وســـيتم تتويـــج الفائزين 
للعموم والناشـــئين، وسيشـــهد نفس اليوم 

إقامة سباق األنجال العائلي. 
- الســـبت 20 فبراير 2021: سيقام السباق 
الجاللـــة  كأس صاحـــب  لســـباق  الرئيـــس 
الملـــك لمســـافة 160 كـــم دولـــي ومحلـــي، 
وســـيقام علـــى 5 مراحـــل: المرحلة األولى 
المرحلـــة  كـــم،   40 لمســـافة  أحمـــر(  )لـــون 
كـــم،   35 لمســـافة  أزرق(  )لـــون  الثانيـــة 
المرحلـــة الثالثـــة )لون أخضر( لمســـافة 35 
كـــم، المرحلة الرابعة )لون أبيض( لمســـافة 
أصفـــر(  )لـــون  الرابعـــة  المرحلـــة  كـــم،   30

لمسافة 20 كم.

“فيكتوريوس” وطموحات الحفاظ على اللقب
 يدخـــل فريق فيكتوريوس، البطولة بحًثا 
عـــن المحافظـــة علـــى اللقـــب الـــذي حققه 
الموســـم الماضي بعد منافســـة قوية جًدا 

مع االسطبالت األخرى.
طريـــق  عـــن  جـــاء  فيكتوريـــوس  ولقـــب 
بعـــد  عيســـى،  ســـلمان  المتألـــق  الفـــارس 
حـــل  الـــذي  الزعيـــم  فريـــق  مـــع  منافســـة 
فـــي المركـــز الثانـــي عبـــر فارســـه معيوف 
الرميحـــي، وفيكتوريـــوس ثالًثـــا للفـــارس 

عثمان العوضي.
وللمركزين األول والثالث الموسم الماضي 
لفريق فيكتوريوس دافع كبير للفريق في 
تحقيـــق الفـــوز مـــن جديد والحفـــاظ على 
اللقـــب في ظل الدعـــم والمتابعة من قائد 
الفريـــق ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة. ويمتلك الفريـــق طموحات عالية 
وقـــدرات مبهرة، وهو القـــادر على تحقيق 
التميـــز والحفـــاظ علـــى اللقـــب فـــي ظـــل 
المهـــارات والقدرات العاليـــة التي يمتلكها 
فرســـان الفريق، لكـــن الفريق يـــدرك تماًما 
أن المنافســـة لـــن تكون ســـهلة عطًفا على 
فـــي  واالســـطبالت  الفرســـان  مســـتويات 
الســـباقات الماضية والتي شـــهدت تنافسا 

كبيرا وقويا. سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية - اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد يشيد بجهود تنظيم كأس الملك للقدرة
24 ســاعة تفصلنــا علــى انطــالق فعاليــات مهرجــان جاللــة الملــك لســباقات القــدرة

اعتماد برنامج 
مهرجان جاللة 

الملك لسباقات 
القدرة

4 أيام حافلة 
بالمنافسات 

المثيرة في قرية 
البحرين للقدرة 
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الجودر: نظام المشتركين ال يســمح بتعديل القيمة اإليجارية

“خطأ” يحّول فواتير من 100 دينار إلى ... 150 ألًفا!

قال مدير عام بلدية المحرق إبراهيم 
الجـــودر إن البلديـــة ال تعتقـــد بصحـــة 
مالحظـــات  فـــي  الـــواردة  العينـــات 
الرقابة النظاميـــة على أعمال البلدية، 
والمتعلقة بمراجعة احتســـاب الرسوم 
البلدية في نظام خدمات المشتركين 
بين هيئـــة الكهربـــاء والماء وشـــؤون 

البلديات.
وذكـــر أن احتســـاب رســـم 15 دينـــارا 
لحســـاب قيمتـــه اإليجاريـــة الشـــهرية 
150 ألـــف دينـــار فـــي النظـــام، يعـــود 

إلـــى خطـــأ كتابـــي فـــي وضـــع القيمـــة 
فتـــح  عنـــد  النظـــام  فـــي  اإليجاريـــة 
الحســـاب، في حين أن قيمته الفعلية 
100 دينار، وتم احتســـاب الرسم بناء 
علـــى أجرة المثل المقـــدرة بواقع 150 

دينارا.
وبين أن عدم تصحيح البلدية القيمة 
اإليجاريـــة، تفاديا لســـوء الفهم، يعود 
إلـــى كـــون النظـــام ال يســـمح بتغييـــر 
القيمـــة اإليجارية للرمـــز المطبق على 

تلك الرسوم.
وأشـــار إلـــى أن البلديـــة مســـتمرة في 
التنســـيق مـــع هيئـــة الكهربـــاء والماء 

لمعالجـــة كافة المعوقـــات التقنية في 
النظام.

وبين أن بعضها أبرم بشـــأنها اتفاقات 
وبعضهـــا  ثابـــت،  رســـم  احتســـاب 
احتســـب الرســـم عليهـــا وفقـــا ألجـــرة 
المثل من غيرها من الحسابات، وذلك 
باإلجـــراءات  البلديـــة  تقـــوم  أن  بعـــد 
الالزمـــة؛ للتأكـــد من أن مبلـــغ اإليجار 
المذكـــور في العقد ينســـجم مع ما هو 
مماثـــل له، في حيـــن أن البعض اآلخر 

يفرض عليه الرسم بواقع 7 %.

السكن المشترك
ــال  ــغـ ــر األشـ ــ ــ ــق وزي ــ ــ ^ واف
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون 
العمراني عصام خلف على طلب 
مختصة  تنفيذية  لجنة  تشكيل 
بمتابعة أعمال السكن الجماعي 
المهجورة  والــبــيــوت  الــمــشــتــرك 

بمحافظة المحرق.
البيوت  هــذه  متابعة  أن  ــر  وذكـ
ــة  ــ ــراءات اإلداريـ ــ ــ واتـــخـــاذ اإلجـ
ــة حــيــالــهــا  ــازمــ ــ والـــقـــانـــونـــيـــة ال
الواقع  متحقق فعليا على أرض 
بالجهاز  المختص  الــقــســم  عــبــر 

التنفيذي بالبلدية.

إبراهيم الجودر 

اقتطاع جزء من حديقة في الحد لمركز تربوي

^ وافـــق مجلس بلدي المحرق 
بتخصيـــص  يقضـــي  مقتـــرح  علـــى 
جـــزء مـــن الحديقة الواقعـــة بمجمع 
110 في الحد لصالـــح مركز للتربية 
المتبقـــي  الجـــزء  وتـــرك  الخاصـــة، 

ألهالي المنطقة.
البلـــدي عبدالعزيـــز الكعبـــي  وأشـــار 
يأتـــي  المقتـــرح  هـــذا  أن  إلـــى 
اســـتجابة لطلب المركز، ومســـاهمة 
مـــن المجلـــس البلـــدي لهـــذه الفئات 

مـــن  النـــوع  وهـــذا  المجتمـــع،  مـــن 
المؤسســـات الخيرية غيـــر الربحية، 
حيـــث ســـتتكفل المؤسســـة بجميـــع 
التكاليـــف المطلوبة ألنشـــطتها بهذا 

الجزء من الحديقة.
يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت وافـــق فيـــه 
المجلـــس علـــى مقتـــرح تخصيـــص 
أحد العقارات بمجمع 103 في الحد 
إلنشـــاء مشـــتل المحـــرق المركزيـــة، 
وتحويـــل ملكيتـــه مـــن )إدامـــة( إلى 

وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمراني.

غـــازي  المجلـــس  رئيـــس  وبيـــن 
المرباطي أن هذا المقترح يأتي في 
انطالقا من توجيهـــات جاللة الملك 
لدعم قطاع األمن الغذائي بالمملكة 
أهـــم  مـــن  الزراعـــة  تعتبـــر  والتـــي 
روافدها، وزيـــادة الرقعة الخضراء، 
وتشـــجيع المواطنيـــن علـــى زراعـــة 

النباتات المحلية.
أمانة سر مجلس بلدي المحرق

أحد العمال بالمجلس موزعا هدايا ذكرى الميثاق

التشجير شرط
^ وافق مجلس بلدي المنطقة 
الشمالية على مقترح إضافة شرط 
تراخيص  شـــروط  كــأحــد  التشجير 
البناء بمختلف أنواعه على أال يكون 

إلزاميا.
ــادة  ــ ــ ــى زي ــ ــ ــراح إل ــ ــ ــت ــ ــ ويــــهــــدف االق
ــعـــة الـــخـــضـــراء فــــي مــخــتــلــف  ــرقـ الـ
الــعــام  المظهر  وتحسين  الــمــنــاطــق 
ــيــة  ــســكــن ــــي ال ــان ــ ــب ــمــ ــ ــات ال ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ لـ
والمدارس  والصناعية  والتجارية 
وغيرها  والمساجد  والمستشفيات 

من األبنية.
وأيــــــــد رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس أحـــمـــد 
ينظم  باعتباره  االقتراح  الكوهجي 
عملية الزراعة والتشجير ويقلل من 

التجاوزات على حرم الطريق.

مصنفــة غيــر  وقفيــة  وأرضــه  البيــوت...  بمحــاذاة  يقــع 

رفض الترخيص لمأوى للحيوانات األليفة بالهملة

رفـــض مجلس بلـــدي المنطقة الشـــمالية مقترح 
الترخيـــص لمأوى الحيوانات األليفة في منطقة 

الهملة.
وبـــرر رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة عبدهللا القبيســـي 
رفضـــه للمقترح لقـــرب موقع المـــأوى من بيوت 
إســـكان الهملـــة بنحو 200 متر فقـــط، فضال عن 
أن األرض المشـــيد عليهـــا المأوى تعود لألوقاف 

الجعفرية وهي غير مصنفة بعد.
وأضاف القبيســـي أن المنطقة عبارة عن مزارع 
إال أنها في طور اإلعمار بما يبعد 800 متر فقط 
عـــن موقـــع المـــأوى، موضحـــا أن هناك شـــكاوى 

واردة مـــن المواطنيـــن مـــن االنزعـــاج مـــن نباح 
الـــكالب الـــذي ال يتوقف حتى وقـــت متأخر من 
الليل، مشـــيرا إلى تســـببها بالتلـــوث الضوضائي 

في المنطقة وخطرها على األهالي.
 مـــن جهتـــه، وافـــق العضـــو فيصل شـــبيب على 
الموافقـــة علـــى الترخيـــص لمـــأوى الحيوانـــات 
األليفة وإلزامه باشتراطات كالترخيص المؤقت 

في هذا الموقع.
فيما أصر رئيس المجلس أحمد الكوهجي على 
موقفه بتأييد االقتراح، مشـــيرا إلى وجود مثل 

هذه المالجئ في دائرته.
في حيـــن أكـــدت المدير العـــام لبلديـــة المنطقة 
مـــن مســـؤولياتها  ليـــس  البلديـــة  أن  الشـــمالية 

الترخيص لممارسة هذا النوع من األنشطة.

تصور مأوى الحيوانات

تنظيف خور البحارة في كرانة
^ أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية بتنظيف 
خـــور البحـــارة وتكملـــة حفـــر القنـــاة البحرية لتيســـير 
مـــرور قوارب البحارة في قرية كرانة، وأن توكل هذه 
المهمة لإلدارة المختصة في الشـــؤون البحرية بوزارة 

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وقال مقدم المقترح شـــبر الوداعي إن المقترح يهدف 
إليجـــاد مخرج عملي لمعالجة المشـــكالت التي يعاني 
تبعاتهـــا البحـــارة فـــي كرانـــة بســـبب تراكـــم الطبقـــة 
الطينية والصخور البحرية والتسبب في إعاقة حركة 

مرور قوارب البحارة.
وذكـــر أن قرابـــة 50 بحارا يحملـــون ترخيصا في هذه 
القرية ممن يستخدمون هذه القناة البحرية يطالبون 

بتنظيف واســـتكمال شـــق القناة البحرية، مؤكدا أنهم 
يتعرضون للمخالفات بســـبب عـــدم تمكنهم من العبور 

في فترة الجزر في المنطقة المحظور بقاؤهم فيها.
وتابـــع أن هـــؤالء البحارة يعانون من تبعات الخســـائر 
الماديـــة وتعطـــل قواربهـــم، مـــا يمنعهـــم من ممارســـة 
نشـــاطهم البحـــري بأريحيـــة والخروج إلـــى الصيد، ما 
يترتـــب عليـــه فقدانهم مصـــدر الرزق وتعقـــد واقعهم 

المعيشي.
وأكـــد أن مـــن شـــأن تحقيـــق هـــذا المطلـــب للبحـــارة 
المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي 
تؤكـــد ضرورة “توفير إمكان وصـــول صغار الصيادين 
الحرفييـــن إلـــى المـــوارد البحريـــة واألســـواق”، فضال 

عـــن تعزيز فاعليـــة أهداف المشـــروع الوطني للتنمية 
المستدامة.

مجلس بلدي المنطقة الشمالية يعقد اجتماعه االعتيادي عن بعد

سيدعلي المحافظة

تـــخـــصـــيـــص عـــــقـــــار إلنــــــشــــــاء “مــــشــــتــــل الــــمــــحــــرق”

ليلى مال اهلل

الوداعي: تعطل القوارب 
يكبدهم خسائر مادية
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قال النجم 
توم 

هوالند 
إنه يود 
بالطبع 

أن يكون 
جيمس بوند 
القادم. وأكد 

أخيرا في حلقة 
من بودكاست 

 Variety’s
 Awards Circuit
أنه حريص جًدا 
على القيام بدور 

العميل الشهير.

tariq_albahhar

 ”VIP أفالم هوليودية متنوعة كبيرة على باقة “شاهد

أعلنـــت منصـــة “شـــاهد” عبـــر حســـابها 
الرســـمي بموقـــع التواصـــل االجتماعي 
“تويتر” عن عرض أفالم عالمية جديدة 

عبر منصتها الرقمية:

Kin

ُيرغـــم مجرم ســـابق أفرج عنـــه حديًثا 
وشـــقيقه بالتبنـــي على الهروب بســـبب 
مجـــرم منتقـــم يقـــوم بمطاردتهـــم مـــع 
عصبـــة من الجنـــود، إذ يملكان ســـالًحا 
فتـــاًكا غيـــر معـــروف األصـــل كضمانـــة 

وحيدة لحمايتهم.

Beast of Burden

أمـــام الطيـــار “شـــون هاجارتي” ســـاعة 
واحـــدة فحســـب لكـــي يقـــوم بتوصيل 
حمولة محظـــورة قانونًيا، وعليه قبيل 
كالً  يطمئـــن  أن  الســـاعة  هـــذه  مضـــي 
من زعيـــم إحدى كارتـــالت المخدرات، 

مكافحـــة  وإدارة  قنـــاص،  ورجـــل 
المخدرات بأن كل شـــيء يسير على ما 
يرام، وأنه يعمل على مســـاعدة زوجته 

للنجاة من الخطر الذي يهددها.

Hitman

القاتـــل  قصـــة  حـــول  الفيلـــم  يـــدور 
المحتـــرف المعدل جينًيـــا، الذي يحمل 
اســـًما كودًيـــا، هـــو “العميـــل 47”، الـــذي 
توظفـــه جهـــة ُتدعـــى “المنظمـــة” تعمل 
في التجســـس الدولي ليقـــوم بعمليات 
اغتيـــال مختلفـــة حول العالـــم. وخالل 
إحدى المهمات يجد “العميل 47” نفسه 
مطارًدا من قبل اإلنتربول والمخابرات 

الروسية عبر دول شرق أوروبا.

Bad Samaritan

تـــدور أحـــداث الفيلـــم حـــول اثنين من 
اللصوص يأخذ أحدهما سيارة شخص 

ويصل إلى منزل هذا الشـــخص، وهناك 
يبـــدأ فـــي التعـــرف علـــى المنـــزل حتى 
يقوم هو وصديقه بســـرقته، لكنه يجد 
فـــي إحـــدى الغـــرف امـــرأة محتجـــزة، 
عندما شاهدته طلبت منه أن يساعدها، 
لكن في هذه اللحظة يتصل به صديقه 
يريدهـــا،  الســـيارة  مالـــك  أن  ويخبـــره 
فيركـــب الســـيارة ويعطيهـــا لمالكها، ثم 
يقوم باالتصال بالشـــرطة ليخبرهم بما 

رأى داخل المنزل.

Leatherface

تـــدور أحداث قصة فيلـــم الرعب حول 
مراهق بوجـــه جلدي يهرب من مصحة 
عقلية مع 3 ســـجناء آخرين، ويختطف 
ممرضة شـــابة ويأخذها في رحلة على 
الطريـــق مـــن الجحيـــم، بينمـــا يطـــارده 
ســـعًيا  مثلـــه  مضطـــرب  قانـــون  رجـــل 

لالنتقام.

Avengers: Endgame

بعـــد تنفيـــذ ثانـــوس خطتـــه الشـــريرة 
عقـــب اســـتيالئه علـــى أحجـــار األبدية 
الســـتة، وقضائـــه علـــى نصـــف ســـكان 
كوكـــب األرض، تتفرق الســـبل بمن ظل 
حًيا من فريق “المنتقمون” في مختلف 
األرجـــاء، لتبقـــى الكثيـــر مـــن األســـئلة 
المعلقـــة: هـــل يوجد أمل فـــي االنتصار 

على ثانوس؟

The Last Legion

تعيش اإلمبراطوريـــة الرومانية لحظة 
ترقـــب؛ انتظـــاًرا لتتويـــج اإلمبراطـــور 
الجديد روميلوس أوغســـطوس، إال أن 
الحلفاء المفترضيـــن للرومان الغربيين 
يحاولـــون قتل الفتى اإلمبراطور حتى 
يقضـــوا علـــى ســـاللته نهائًيـــا، وينجـــو 

الطفل بمساعدة التابع المخلص له.

توّجهـــت األنظار إلى الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العســـكري بعدما نشـــرت 
علـــى حســـابها الخاص فـــي تطبيـــق الصـــور والفيديوهـــات “إنســـتغرام” صورة 
جمعتها وبناتها الثالث، اللواتي رغم صغر ســـّنهن إال أنهن لفتن أنظار المتابعين 
بجمالهن. وتناولت التعليقات الشـــبه بين البنات ووالدتهن. وبينما رأى كثيرون 

أنه كبير، أشار آخرون إلى العكس.
وأرفقـــت زينـــب الصورة بتعليق كتبـــت فيه “بناتي أميراتي لـــم ولن أرى أجمل 
منهـــن فـــي قلبي، هم من جعلوني ملكة بحبهم لي، هـــم أجمل من في الوجدان 
واختياري ألســـمائهم كان إثبات لعمق حبي لهم، )الزين( أول هدية من الرحمن 
زينت كل حياتي بوجودها، )والحال( ثاني عطايا الرحمن وبها حياتي زادت حال 

وحالوة، )والغال( أغال مافي حياتي وغالية بغالة أخواتها”.
وأضافت “سعادتي ال تنوصف عندما أرى فرحتهم بمعاني أساميهم وباختياري 
لجمـــال ووصف صفات أســـمائهم، وكم أنا فخورة بلقـــب أم الزين والحال والغال 
الرتباطي بأسمائهم. ربي اجعل ألميراتي من أسمائهم نصيب بزين وحال وغال 

صفاتهم وأخالقهم ماشاء هللا”.
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جمال النجمة زينب العسكري وبناتها

ذات يـــوم وتحديدا فـــي 4 يناير 2008 
القديـــر إبراهيـــم بحـــر  الفنـــان  ســـالت 
رحمه هللا في مقابلة: مم يخاف الفنان 
إبراهيـــم بحـــر؟” فأجـــاب: أخـــاف على 
كل مـــا نعانيه فـــي المســـرح، واإلذاعة 
والتلفزيـــون. أخـــاف مـــن الزمـــن الذي 
بـــدا يمشـــي بطريقة ســـريعة وتجربتنا 
مازالـــت بطيئة. تجربتنا الفنية مازالت 

محلك سر، بل وبدأت تصدأ.
مـــرت يـــوم أمـــس اإلثنيـــن 15 فبرايـــر 
الذكـــرى الثانيـــة لوفـــاة الفنـــان القديـــر 
وعميد الدراما البحرينية إبراهيم بحر، 
الذي توفي فـــي العام 2019 تاركا إرثا 
فنيا خالدا وحالة من الوهج واإلشعاع 
لـــن تنطفئ أبدا. لقد كان إلبراهيم بحر 

رحمـــه هللا شـــفرة خاصة فـــي التعامل 
مـــع النص، ويمتلك مرونة إبداعية في 
األداء وقوة شخصية أمام الكاميرا أو 
على خشـــبة المســـرح. كان هـــو مفتاح 
حتـــى  مســـرحية  أو  عمـــل  أي  نجـــاح 
لـــو كان الســـيناريو المكتـــوب ضعيفـــا؛ 
بســـبب مخزونـــة اإلبداعـــي الخصـــب. 
ويمكننـــا القـــول هنـــا أن إبراهيـــم بحر 

رجل لكل األدوار.
“الفنـــان إبراهيـــم بحـــر اســـم مرتبـــط 
بتاريـــخ الحركـــة الفنية فـــي البحرين 
والوطـــن  الخليـــج  مســـتوى  وعلـــى 
العربـــي، حيـــث كانـــت لـــه مشـــاركات 
خارجيـــة باســـم الفنـــان البحريني، 
فـــكان خيـــر مـــن يمثـــل البحريـــن 
فـــي  ســـواء  البحريـــن  وفنانـــي 
المســـرح أو التلفزيون، وسيبقى 
اســـمه محفـــورا في تاريـــخ الفن 
واإلذاعي  والدرامي  المســـرحي 
فـــي  الســـينمائي  وحتـــى 
البحريـــن، فنـــان عربـــي أصيل 
اإلبـــداع،  داخلـــه  مـــن  يشـــع 
وبرحيلـــه ســـيفتقده الجميـــع، 
ولكن اسمه لن ينسى”. هذا ما 
قالـــه الفنان يوســـف بوهلول 
الـــذي تعـــرف علـــى بحر في 
خـــالل  مـــن   1982 العـــام 

األنشطة الصيفية. 
أمـــا الفنـــان عبـــدهللا ملـــك، 

فيصف بحر رحمه هللا أكثر ما يعجبني 
في شخصية إبراهيم بحر ثقته العالية 
بنفســـه وجديته في العمـــل، والتزامه، 
وصرامتـــه في آرائـــه، وقناعته بكل ما 
يقول بصرامة وبإيمان، وال يخشـــی رد 
فعل اآلخرين، ولديه إجابة لكل سؤال، 
فهـــو بحـــق كان مؤهـــال أن يكـــون نائبا 
فـــي المجلـــس النيابـــي البحريني؛ ألننا 
كشـــعب بحريني بحاجة إلى شخصية 
مثله، وبقوة شخصيته، وحرصه وألمه 
شـــخصية  كانـــت  المواطنيـــن.  لهمـــوم 
إبراهيـــم بحـــر مثيرة، وقويـــة، وملفتة 
ســـواء كان ممثـــال أو مخرجـــا أو حتى 
فـــي مداخالته أثناء النـــدوات، وتكون 
آراؤه دائمـــا قويـــة وصريحـــة ومؤثرة 

وحازمة.
وللفنانـــة مريـــم زيمـــان هذا الـــرأي في 
الفنـــان بحـــر حين قالت: عبـــر معرفتي 
به في المعهد العالي للفنون المسرحية 
بدولـــة الكويت، وجدتـــه فنانا صاحب 
“کاریزمـــا” متفـــردة، شـــخصية ملتزمة 
محترمة لها حضورها الخاص. ومعظم 
األعمال التي شـــارك بها كانت متميزة. 
المرحـــوم نجم مـــن النجوم الســـاطعة 
فـــي ســـماء الفن البحرينـــي لكونه قدم 
مجـــاالت  فـــي  األعمـــال  مـــن  العديـــد 
الفـــن المتعـــددة “المســـرح والتلفزيون 
واإلذاعـــة والســـينما”. ســـنفتقده كثيرا 
في أعمالنا؛ ألن لكل فنان بصمة، وهذه 

هـــي بصمـــة إبراهيـــم بحـــر، وال يمكـــن 
أن يحـــل أيـــا كان محلـــه وهـــذا الكالم 
ينطبق على جميع الفنانين، فلكل فنان 

بصمته الخاصة.
شـــاركنا  التـــي  األعمـــال  هـــي  كثيـــرة   
الحاجـــز،  فيلـــم  مثـــل  تنفيذهـــا  فـــي 
والمسلســـالت فرجـــان األول، حـــزاوي 
األياويـــد،  ملفـــي  ســـعدون،  الـــدار، 
صانعـــو التاريخ، بحـــر الحكايات، مالذ 
الطيـــر، حنين الســـهاری، برايحنا، أوالد 
بوجاســـم، الكلمـــة الطيبـــة، ســـالمتك، 
وحياتنـــا بدولـــة الكويـــت، والســـهرات 
آه ســـلمان، ام ناصـــر، عليـــاء وأبـــا زيـــد 
وكذلك بمســـرحية عطيل يعود، وعدد 

من المسلسالت اإلذاعية.
الصديـــق  الفـــرح  ســـيد  عنـــا  ويرحـــل 

الجميـــل الفنـــان اإلنســـان إبراهيم بحر 
الســـاكن في القلب حد الحب والحياة. 
بهـــذه الكلمات نعـــى الناقد المســـرحي 
يوســـف الحمدان صديقه بحر، مضيفا 
يتميـــز إبراهيم بحر بحكمتـــه اإلدارية 
أعضـــاء  علـــى  اإلنســـاني  وبســـخائه 
الفرقـــة وتحمـــل المســـؤوليات الصعبة 
فيهـــا، وكان مرنـــا هادئـــا لطيفا ال مكان 
لألنانيـــة فـــي نفســـه أو ســـلوكه، كانت 
الفرقـــة بالنســـبة له هـــي أوال وقبل كل 
شيء، هي الهم والحلم، وإن كلفه ذلك 

الكثير من المتاع. 
ويتميـــز بومحمـــد فـــي عالقاتـــه الفنية 
مـــن  مـــع  حتـــى  الرحبـــة  واإلنســـانية 
اختلـــف معهـــم أو يختلـــف معهـــم، فهو 
بالرغـــم مـــن العشـــرة الذيـــن اســـتقالوا 

مـــن مســـرح الجزيـــرة العـــام 89، إال أنه 
ظـــل علـــى صلة طيبـــة مع أعضـــاء هذا 
المســـرح ويشـــاركهم أدواره فـــي كثيـــر 
مـــن المسلســـالت التلفزيونيـــة، كمـــا أن 
إبراهيـــم بحـــر لـــم يبخـــل علـــى فرقـــة 
حاضـــرا  كان  فقـــد  أخـــرى،  مســـرحية 
ومؤثرا فيها بقوة، فقد شارك مع مسرح 
أوال في مســـرحية “سوق المقاصيص” 
للكاتب عقيل ســـوار، والمخرج عبدهللا 
يوســـف، وكان متألقا في دوره، بل كان 
األكثـــر حضـــورا فـــي أدائـــه بين أســـرة 

العرض في هذه المسرحية.
وأخرجـــت الفنانـــة اســـتقالل أحمـــد ما 
في قلبها من كلمات عن الفنان الراحل، 
حيـــث قالـــت: إبراهيـــم مـــن الفنانيـــن 
أعمالهـــم،  اختيـــار  يحســـنون  الذيـــن 
ويتقمصون “الكركترات” التي يؤدونها 
فـــي  دوره  كثيـــرا  وأعجبنـــي  دائمـــا، 
مسلســـل “ملفـــی األياويـــد” وغيره من 
األعمال التراثيـــة التي أبدع فيها، فهو 
فنان مثقف وإنســـان فـــي غاية االتزان 
واحترام الذات وطيب وهادئ وخلوق 
وملتـــزم بالمواعيد ومتمكن من قواعد 
اللغـــة العربيـــة. إنه مـــن الفنانين الذين 
يعملـــون بهـــدوء وغيابـــه مؤثـــر جـــدا، 
والبد أن تفرغ له الكثير من المساحات 
لتشـــغل بســـيرته وبأعماله، وبما قدمه 
للفـــن البحرينـــي كونـــه نموذجـــا رائعـــا 

للفنان الخلوق المبدع.

ما الذي كان يخاف منه الفنان الراحل إبراهيم بحر؟
رجـــــــل لكـــــــل األدوار وفــنــــــــان أصيــــــــل يشـــــــــع مـــــــن داخلـــــــه اإلبـــــــــداع

أسامة الماجد

مع سعد البوعينين وعبدالله ملكمع الزميل الماجد والفنان الكويتي إبراهيم الحربي في الشارقة

فيلم الحاجز

في أحد أدواره التاريخية



إعالن “جائزة فاروق المؤيد” ألفضل فكرة مشروع ناشئ
لتنميـــة  البحريـــن  جمعيـــة  أعلنـــت 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة   المؤسســـات 
في بادرة لدعم رواد األعمال الشباب 
أول  تخصيـــص  عـــن  البحريـــن،  فـــي 
الشـــباب  لدعـــم  نوعهـــا  مـــن  جائـــزة 
 البحرينـــي الرائد باســـم رجل األعمال 
الكبير فـــاروق المؤيـــد، بقيمة 5 آالف 
دينار  ســـنويا اعتبارا من العام الجاري 
العمـــل  رائـــد  عليهـــا  يحصـــل   2021
صاحـــب أفضـــل  فكرة مشـــروع ضمن 
الملتحقيـــن بمعهـــد البحرين للتدريب 
على ريـــادة األعمال، كما  ســـتخصص 
المراكـــز  ألصحـــاب  أخـــرى  جوائـــز 
الثانـــي والثالـــث بتوفير مقـــر مكتبي 
 لمشـــروعاتهم لمـــدة عـــام واحـــد فـــي 

حاضنات الجمعية. 
وصـــرح الرئيـــس الفخـــري للجمعيـــة، 
فاروق يوســـف المؤيـــد، أن  دعم رواد 

األعمال في بداية مســـيرتهم العملية 
هـــدف نبيـــل ويســـاهم بفاعليـــة فـــي 
خلـــق جيل  مـــن الشـــباب القـــادر على 
تحمـــل المســـؤولية ودخـــول الســـوق 
ومبتكـــرة  هادفـــة  بأفـــكار  التجاريـــة 
 تدعم من االقتصاد الوطني وتســـاهم 
فـــي تطويـــره، مؤكـــدا أن المســـتقبل 
للقطـــاع الخـــاص فـــي  البحريـــن فـــي 
ظل مـــا توليـــه القيـــادة الرشـــيدة من 
اهتمـــام كبير بريـــادة األعمال  وقطاع 

والمتناهيـــة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
الصغر في الســـنوات األخيـــرة، بعدما 
أثبتـــت  التجربـــة العملية أنـــه القاعدة 
الصلبـــة القتصـــاد حقيقـــي قائم على 
التنـــوع وســـواعد الشـــباب  البحريني 

الواعد”. 

 وتابع المؤيد “هذه مســـاهمة بســـيطة 
مـــن الجمعيـــة التـــي أســـعد  برئاســـتها 
الفخرية منذ التأســـيس، وهي ليست 
المتميـــزون  ســـيجد  بـــل  شـــيء،  كل 
كل  دائمـــا  منـــا  رواد  األعمـــال  مـــن 
الدعـــم والمســـاندة والتوجيـــه ســـواء 

مـــن الجمعيـــة أو مؤسســـات القطـــاع 
 الخـــاص الوطني فـــي البحريـــن التي 
تســـاهم بـــدور كبيـــر فـــي تبنـــي رواد 
األعمـــال أصحـــاب  المواهـــب الشـــابة 
والمشـــروعات الواعـــدة فـــي المملكة 

عبر العديد من اآلليات”. 
فـــي  الجائـــزة  أن  المؤيـــد   وأضـــاف 
وضعها الراهن “بداية” لحث الشـــباب 
وتكويـــن  التميـــز  البحرينـــي  علـــى 
شـــخصيته التجاريـــة، وهنـــاك لجنـــة 
لبحـــث تطويرها مســـتقبال بما يخدم 
الصغيـــرة  المؤسسســـات   قطـــاع 
والمتناهية الصغر بشـــكل أكثر تميزا، 
خصوصا في ظـــل  التداعيات الراهنة 
لجائحـــة كورونـــا التـــي عطلـــت بعض 
دخـــول  عـــن  الصغيـــرة  المشـــروعات 
حافـــزا  تكـــون  أن  ونتمنـــى   الســـوق، 
لتنشـــيط الســـوق مرة أخـــرى، مؤكدا 

أن تأهيـــل رواد األعمـــال  البحرينيين 
لدخـــول الســـوق وبدايـــة  مشـــروعات 
أســـس   تجاريـــة  واســـتثمارية  علـــى 
ســـليمة يعد  من أولويات عمل  المعهد 
والجمعيـــة فـــي ظـــل حرصهمـــا  علـــى 
 مواكبـــة الرؤيـــة   2030  وأهدافها  التي 

باتت نتائجها ملموسة وواضحة. 
الجمعيـــة،  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
النائـــب أحمـــد صبـــاح الســـلوم “فكرة 
الجائـــزة كانت  محل دراســـة من قبل 
األســـاس  وهدفنـــا  لفتـــرة  الجمعيـــة 
تشجيع الشباب والشـــركات الصغيرة 
 البحرينية على تطوير أعمالها بشـــكل 
مســـتمر وتقديـــم افـــكار لمشـــروعات 
حديثة تالئم دائما  احتياجات السوق، 
وعيوننـــا دائمـــا علـــى رؤيـــة البحرين 
2030 وأهدافهـــا فـــي دعـــم الشـــباب 

 والشركات البحرينية الناشئة”. 

فاروق المؤيدأحمد السلوم 

بقيمة 5 آالف 
دينار سنويا دعما 

لرواد األعمال 
الشباب
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

نظمــت جمعيــة المرصــد البحرينــي لحقــوق اإلنســان النســخة 
الثانية من ندوة “ميثاق العمل الوطني.. نهضة وإنجازات” يوم 
السبت الموافق 13 فبراير، وذلك بالتزامن من الذكرى السنوية 
للتصويــت علــى ميثــاق العمــل الوطنــي، وبمشــاركة نخبــة مــن 

المتحدثين في مجاالت عدة.

وقالـــت رئيســـة اللجنـــة المنظمة 
للنـــدوة لطيفة عبدهللا المير: إنها 
تأتـــي ضمن أهداف الجمعية في 
التعريـــف بالمواثيق الدســـتورية 
والقانونيـــة في مملكـــة البحرين، 
إذ يعـــد ميثـــاق العمـــل الوطنـــي 
لإلصـــالح  متكاملـــة  وثيقـــة 
والتحديث، وســـاهم في إحداث 
علـــى  للمملكـــة  الكبيـــرة  النقلـــة 
مختلـــف األصعـــدة، ممـــا يتطلب 
بأهميتـــه  والتعريـــف  دراســـته 
والحقوقيـــة  السياســـية  وآثـــاره 

واالقتصادية واالجتماعية.
وأكـــدت الميـــر أن النـــدوة أدارها 
علـــي  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو 
العرادي، وتضمنـــت 4 محاور، إذ 
قدمت المحامية فوزية جناحي 
الورقة األولى بعنـــوان “مضمون 

ميثـــاق العمـــل الوطنـــي وقيمته 
تطـــرق  حيـــن  فـــي  القانونيـــة”، 
اإلنســـان  حقـــوق  لجنـــة  رئيـــس 
بمجلـــس الشـــورى أحمـــد مهـــدي 
الحداد إلى واقـــع وتطور حقوق 

اإلنسان في ظل الميثاق.

“المرصد الحقوقي” تستعرض إنجازات “الميثاق”

”Global Business Outlook“ ــزة ــد جـــائـــــــ حــصـــــــ

“البركة اإلسالمي” أفضل بنك بخدمة العمالء

حصــل بنــك البركــة اإلســالمي،على جائــزة “أفضل بنــك في خدمــة العمالء في 
 ”Global Business Outlook“ مملكــة البحريــن” لعــام 2020 التابعــة لجوائــز
والتــي تتخــذ مــن المملكــة المتحــدة موقًعــا لهــا وُتعنــى بتكريــم المؤسســات 

المتميزة حول العالم.

وتأتـــي الجائـــزة لُتســـلط الضـــوء على 
عدد من مبادرات فريق جودة الخدمة 
علـــى توظيـــف  الـــذي حـــرص  بالبنـــك 
العمـــالء،  لخدمـــة  فّعالـــة  عمليـــات 
والحـــرص علـــى المعالجـــة والـــرد على 
جميـــع االستفســـارات والشـــكاوى بكل 
احترافيـــة وحلهـــا خـــالل فتـــرة زمنية 

محددة.
وبهـــذه المناســـبة، قالـــت رئيـــس إدارة 
الخدمات المصرفية لألفراد في البنك، 
فاطمـــة العلـــوي “ُيعـــد فوزنـــا بجائـــزة 
“أفضـــل بنك لخدمة الزبائن في مملكة 

البحريـــن” لعـــام 2020 التابعـــة لجوائز 
دليـــالً   Global Business Outlook
علـــى التزامنـــا بكســـب ورفع مســـتوى 
عـــن  أعـــرب  أن  وأود  عمالئنـــا.  رضـــا 
امتنانـــي لفريـــق جـــودة الخدمـــة على 
طرحـــه لنمـــوذج تشـــغيلي تمكّنـــا مـــن 
خاللـــه االرتقاء بتجربة العمالء بنجاح 
هـــم حجـــر  ودقـــة. عمالؤنـــا  وســـرعة 
األســـاس لنـــا ولنجاحاتنـــا؛ لـــذا، فإننـــا 
نســـعى لخدمتهم باســـتخدام أســـاليب 

مبتكرة على الدوام”.
 Global Business“ جوائـــز  وتســـعى 

بـــاألداء  االحتفـــاء  إلـــى   ”Outlook
التـــي تلعـــب دوًرا  للشـــركات  المتميـــز 
مختلـــف  أداء  تطويـــر  فـــي  أساســـًيا 
القطاعـــات وتكريم المؤسســـات نظير 

تحقيقهـــا نتائج متميزة علـــى الصعيد 
العالمي.

ومنذ تأسيســـه العام 1984 في مملكة 
البحريـــن، نجح بنك البركة اإلســـالمي 
البحريـــن بتحقيـــق ســـجل حافـــل في 
مجال االبتكار وتحقيق نتائج متميزة 
في عملياته، فهو يحتل مركًزا متقدًما 
بين البنوك الرائدة التي تقدم منتجات 
لعـــدد  إســـالمية  مصرفيـــة  وخدمـــات 
متنامـــي من الزبائـــن العالميين، ويركز 
خصوًصـــا على تطوير وتقديم الحلول 
الفريـــدة لالســـتثمار بمـــا هـــو موافـــق 
ألحكام الشـــريعة اإلسالمية. ويستفيد 
بنـــك البركة البحرين مـــن الدعم القوي 
الـــذي يوفـــره له المركـــز المالـــي القوي 

والمتين.
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لطيفة المير

فاطمة العلوي

إطالق النسخة األولى لبرنامج أسواق رأس المال
ــي ــن ــه ــم ــب ال ــدريـ ــتـ ــلـ ــدف لـ ــ ــه ــ بــــورصــــة الـــبـــحـــريـــن: ي

أعلنـــت بورصـــة البحريـــن، تنفيـــًذا لتوجيهات 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
إلطالق النســـخة الثانية من برنامج التوظيف 
الوطني، عن إطالق برنامج أسواق رأس المال 
للتدريـــب المهنـــي، وهو برنامـــج تدريب عملي 
واســـتثماري يســـتهدف الخريجيـــن والشـــباب 
المهتمين باكتســـاب المعرفـــة العلمية والعملية 
فـــي قطـــاع رأس المال بما يتماشـــى مع جهود 
الماليـــة  الثقافـــة  لتعزيـــز  البحريـــن  بورصـــة 

والوعي االستثماري.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبورصـــة البحريـــن، 
الشـــيخ خليفـــة بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة “يأتي 
برنامج أسواق رأس المال للتدريب المهني من 
منطلق إيمـــان بورصة البحريـــن بأهمية تعزيز 

ونشـــر الثقافـــة المالية لتصل ألكبر عدد ممكن من المســـتفيدين، وتوســـعة قاعدة 
الفئـــات المســـتهدفة. ويأتـــي إطـــالق هـــذا البرنامج اســـتكماال لمبـــادرات البورصة 

التوعوية، ومن ضمنها برنامج “تريدكويســـت” 
وأكاديميـــة  الذكـــي  المســـتثمر  وبرنامـــج 
االســـتثمار، حيث يهدف البرنامج إلى اكســـاب 

الشباب الخبرة العملية في سوق العمل”.
وأضـــاف الرئيـــس التنفيذي لبورصـــة البحرين 
أن البرنامـــج يهـــدف إلـــى وصـــل الفجـــوة بين 
الجانبيـــن العلمـــي والعملـــي لـــدى الخريجيـــن 
خـــالل الفتـــرة التدريبيـــة الممتدة إلى 6 أشـــهر 
مـــن العمـــل ســـيمضيها المتدربون فـــي بورصة 
البحرين وشـــركة البحرين للمقاصة كمتدربين 

بدوام كامل.
وأشـــار الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيـــم آل خليفة 
إلـــى أن هـــذا البرنامج تم تصميمه ليســـتهدف 
شـــهادة  حملـــة  مـــن  البحرينييـــن  المواطنيـــن 
البكالوريوس فأعلـــى؛ لتنمية وصقل مهاراتهم 
فـــي مجـــال أســـواق المال، فضال عـــن إعداد الطاقـــات البحرينية الواعـــدة نحو ما 

يساهم في زيادة تطوير سوق المال في المستقبل.

أعلنت شـــركة البالد العقارية لالستثمار، إحدى أكبر 
شـــركات التطويـــر العقـــاري فـــي البحريـــن والمطور 
الرئيـــس لمشـــروع واتر جاردن ســـيتي، الواقع على 
الواجهـــة البحريـــة بضاحية الســـيف، والـــذي يعتبر 
من أهم الواجهات البحرية والسياحية في المملكة 
ويحظـــى بشـــعبية كبيـــرة، عـــن توقيعهـــا اتفاقيـــة 
مع شـــركة ســـبارتامرين ذ.م.م  يتـــم بموجبها ادارة 
وتشغيل شاطئ واتر جاردن سيتي حسب المعايير 

واإلجراءات االحترازية.
الوجهـــة  هـــو  ســـيتي  جـــاردن  واتـــر  يعتبرشـــاطئ 
الترفيهية الجديدة في منطقة السيف، ويقع ضمن 
مشـــروع واتـــر جاردن ســـيتي من الجهة الشـــرقية، 
ويمتـــد على مســـاحة 15,000 متر ويشـــكل عنصرا 
للمشـــروع،  التطويريـــة  المنظومـــة  فـــي  جوهريـــا 
حيث ســـيوفر مســـاحات مخصصة أللعاب األطفال 

والمرافـــق الخدميـــة والمقاعـــد الممتـــدة على طول 
الشـــاطئ، إضافـــة إلى الرياضـــات المائية ســـتتوفر 
مرافـــق رياضيـــة تضـــم مالعـــب لكـــرة القـــدم وكرة 
الســـهام  رمـــي  الشـــطرنج وجـــدار  الطائـــرة ولعبـــة 
الفعاليـــات، ومنطقـــة مخصصـــة  ومنطقـــة إلقامـــة 
للشـــواء ومحـــالت صغيـــرة ومنافـــذ لبيـــع الطعـــام 
الخدمـــات األساســـية  إلـــى  والمشـــروبات، إضافـــة 
كدورات المياه، ومناطق لالستحمام، غرف الصالة 
وغـــرف لتغيير المالبـــس، وحراس األمـــن واإلنقاذ، 
كمـــا يتضمـــن موقـــف للســـيارات. ويتوقـــع افتتـــاح 

الشاطئ للزوار مع مطلع مارس من هذا العام.
وتعليقا على هذا اإلعالن، قال المدير العام لشـــركة 
البالد العقارية لالســـتثمار، زيـــاد جناحي “ارتأينا أن 
نقـــدم إضافـــة ترفيهية جديـــدة لزوار واتـــر جاردن 
ســـيتي من خالل تطوير وتشـــغيل الشـــاطئ، حيث 

سيتيح الفرصة للعائالت من المواطنين والمقيمين 
االستمتاع بأجواء شاطئية حتى من دون السباحة 

من خالل األنشطة الرياضية والترفيهية والجلسات 
الممتدة على طول الشـــاطئ، إضافة إلى الفعاليات 

واإلجـــراءات  االشـــتراطات  كافـــة  مراعـــاة  مـــع 
االحترازيـــة. ونحـــن نرحـــب بشـــركة ســـبارتامارين 
كمزودين لخدمة إدارة وتشـــغيل الشـــاطئ ونتطلع 

لشراكة ناجحة ومزدهرة”.
ومـــن جانبـــه، قـــال عضـــو مجلـــس اإلدارة، بشـــركة 
ســـبارتامارين، فـــراس نورالدين “تعزز شـــراكتنا مع 
البـــالد العقارية من التزامنـــا لتقديم خدمات إدارية 
وتشـــغيلية بأعلـــى المعاييروالمواصفات وما جذبنا 
فـــي شـــاطئ واتـــر جـــاردن ســـيتي موقعـــه المميـــز 
فـــي قلـــب العاصمـــة والقريب مـــن أهـــم المجمعات 
وكلنـــا  الشـــراكة  بهـــذه  التجاريـــة. ونحـــن ســـعداء 
حماســـة لمباشـــرة العمل الفتتـــاح الشـــاطئ بأقرب 
وقت ممكـــن؛ ليتمكن الزوار مـــن قضاء وقت ممتع 
مـــع عائالتهـــم وأصدقائهم فـــي الوجهـــة الترفيهية 

الجديدة بمنطقة السيف”.

ــة ــرازيـ ــتـ ــر واإلجــــــــــراءات االحـ ــي ــاي ــع ــم ــال ــي” ب ــت ــي لــتــشــغــيــل “واتــــــر جــــــاردن س

“البالد العقارية” و“سبارتامرين” توقعان شراكة

 أثناء توقيع االتفاقية
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عاصفة قطبية “تاريخية ونادرة” تضرب المنطقة
أفادت البيانات الخاصة بمراكز متخصصة بالمناخ والطقس، 
أمس االثنين، بحدوث عاصفة ثلجية وصفت بـ “التاريخية 
ــعــراق ومصر  الــشــام وال ــاد  ب ــى منطقة  إل ــادرة”، تصل  ــنـ والـ
نماذج  بيانات  ليبيا. وتشير  إلى  تأثيرها  والسعودية ويصل 
الطقس العالمية إلى أن منطقة الشرق األوسط على موعد 
أن  المتوقع  إذ من  ثلجية قطبية غير مسبوقة،  مع عاصفة 
يتشكل منخفض “عميق جدا” من أصل قطبي حول جزيرة 
قبرص. وتندفع كتلة قطبية هوائية باردة من جميع الطبقات 
أثرها  على  تتساقط  المتوسط،  األبيض  البحر  باتجاه شرق 
الثلوج في مختلف المناطق الجبلية في باد الشام والعراق 
ومصر وبعض المرتفعات شمالي السعودية وبعض األجزاء 
من ليبيا وبعض مناطق إفريقيا بأبرد موجة شهدتها المنطقة 
منذ 6 سنوات. وبحسب “المركز العربي للمناخ”، تندفع الرياح 
المتوسط،  األبيض  البحر  صوب  البرودة”  “شديدة  القطبية 
لتتسبب بــمــوجــة بـــرد فــي مــنــاطــق تــونــس ولــيــبــيــا وشــرق 
الجزائر وتنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر درجة 
مئوية وتتساقط الثلوج على بعض مرتفعات ليبيا. ويزداد 
الرياح القطبية مع نهاية األسبوع الجاري قادمة من  تدفق 
القطب الشمالي، إذ يغطي أجزاء من قارة أوروبا وإفريقيا 
نوعها. وبحسب  مــن  األنـــدر  هــي  بحالة  آسيا  قــارة  وغــربــي 

شاملة  ألنها  “تاريخية”  الباردة  الموجة  هذه  تعتبر  المركز، 
لمساحات جغرافية ضخمة، إذ من المتوقع استمرارها لنهاية 
اليوم  شهر فبراير. ويبدأ منخفض “عميق جدا” اعتبارا من 
األبيض  البحر  شــرق  األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي  الثاثاء 
فجر  قبرص،  جزيرة  حــول  المنخفض  ويتمركز  المتوسط، 
األربعاء، ويصل تأثيره إلى األردن وفلسطين وسوريا ولبنان 
والعراق ومصر وليبيا، إضافة إلى مناطق شمالي السعودية، 
باألمطار.  السرعة محملة  رياح عاصفة شديدة  مترافقا مع 
المناطق  بعض  في  المنخفضة  الــحــرارة  درجــات  وتتسبب 
بتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية مع وجود احتماالت 
المنطقة يومي  إلى عاصفة ثلجية تضرب  ليتحول  لتطوره 

األربعاء والخميس، في حال ثبات البيانات وعدم تغيرها.

تخفيف  على  األلــم  مسكنات  تساعد 
كالصداع  الصحية  بعض  المتاعب 
وآالم المفاصل وآالم الدورة الشهرية، 
بضوابط  تعاطيها  أنـــه  ينبغي  غــيــر 
قد  الــتــي  مــخــاطــرهــا  لتجنب  معينة 
تصل إلى حد األزمة  القلبية أو السكتة 
“إكسبريس”  موقع  أشــار  الدماغية. 
ــة الــصــحــة  ــدمـ نـــقـــا عــــن بـــيـــانـــات خـ
الوطنية في المملكة المتحدة، إلى أن 
عاج “اإليبوبروفين” يمكن أن يسبب 
آثارا جانبية خطيرة. وأضاف الموقع 
ــد مــن كل  أن أكــثــر مــن شــخــص واحـ
الــدواء قد عانى  100 شخص تناول 
الهضم  وعسر  والغثيان  الدوخة  من 
والــصــداع. وفــي بعض الــحــاالت، قد 
نزيف في  حــدوث  هناك خطر  يكون 
الجهاز الهضمي وضعف البصر، وفي 
الممكن حــدوث  مــن  نــــادرة،  حـــاالت 
ــى أن  ــ رد فــعــل تــحــســســي. يـــشـــار إل
لعاج  يستعمل  دواء  “اإليبوبروفين” 

األلم والحمى وااللتهاب.

آثار جانبية خطيرة 
لمسكنات اآلالم

لقيت طفلة عمرها 8 أيام حتفها بعد أن اختطفتها مجموعة من القرود من سريرها، 
ثم ألقتها في خندق مائي، بحسب تقارير الصحف الهندية.

وأصيبت األم بالصدمة عندما لم تجد توأمها البنات حديثتي الوالدة في السرير، 
بعد أن غزت مجموعة من الرئيسات منزلها يوم السبت الماضي.

واكتشف السكان المحليون الحيوانات التي تحمل الرضيعتين عبر أسطح المنازل، 
وتمكنوا من إنقاذ إحداهما بعد أن ُتركت على السطح.

وبشكل مأساوي، وقع إلقاء الطفلة األخرى في وقت الحق، في خندق قريب وأعلن 
عن وفاتها في مكان الحادث. ووقعت الحادثة الصادمة في ميا أالنغام )ويست 

رامبارت( بالقرب من قصر ثانجافور في الهند.

أفادت الشرطة الباكستانية بمصرع طفل )9 سنوات( خال حفل زفاف في كراتشي؛ 
جراء إطاق الرصاص على سيارة العريس، الذي كان يضع الطفل في أحضانه.

وأصيب العريس أسفنديار )24 عاما( بالرصاص، وتم نقله إلى المستشفى. 
ابن عم  القتيل يدعى سديس، وهو  الطفل  أن  إلى  الباكستانية  الشرطة  وأشــارت 
العريس المصاب. من جانبه، أوضح الضابط في الشرطة، أن المشتبه به هو ابن عم 

العروس، وأراد الزواج منها سابقا، ويدعى شهيد أختر.
وتابع الضابط أن والد العروس كان قد وعد ابن أخيه شفهيا بتزويج ابنته له، منذ 
نحو 12-10 سنة، لكن نيته في تزويجها له لم تفلح، مشيرا إلى أن “سبب محاولة 

قتل العريس ربما يعود لانتقام من عدم زواج ابن عم العروس بها”.

قردة تخطف رضيعة وتنهي حياتها بشكل مرّوع

ابن عم العروس ينتقم ويحول الزفاف إلى عزاء

العالم يحاول صد فيروس كورونا، إذ يهدد وحش 
المناخ القادم من الخلف بابتاعه، في نسخة من 
موكب كرنفال تقليدي في دوسلدورف، غرب ألمانيا 
)أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قـــامـــت الـــســـلـــطـــات األســـتـــرالـــيـــة بــقــتــل 
رفات  عن  بحثا  وتشريحهما؛  تمساحين 
بشرية، عقب اختفاء صياد بلغ من العمر 

69 عاما في شمال كوينزالند.
بتمساح  باإلمساك  البيئة  وزارة  وقامت 
جزيرة  مــن  بالقرب  أمــتــار،   3 نحو  طوله 
هينشينبروك، ليل األحد، وقتله بحثا عن 

رفات بشرية.
بشرية  رفــات  على  العثور  بعد  ذلك  يأتي 
ــى 4  ــر يــصــل طــولــه إلـ ــل تــمــســاح آخـ داخــ
أمتار، تم اإلمساك به، السبت، في غايوندا 
فيه  فقد  الــذي  المكان  من  بالقرب  كريك 

الرجل.
ــن، إن  ــيـ ــنـ ــة، أمــــس اإلثـ ــرطـ ــشـ وقـــالـــت الـ
كــان  إذا  مــا  لمعرفة  جــاريــة  االخــتــبــارات 
الحيوان الثاني يحتوي على رفات بشرية 
“غارديان”  صحيفة  ذكرت  ما  وفق  أيضا، 
البريطانية. وكان الرجل المفقود قد ذهب 
في رحلة للصيد عند الساعة 3 من مساء 
في  يعود  أن  المقرر  من  وكــان  الخميس، 

غضون ساعة، لكنه اختفى.

عاما   12 العمر  من  يبلغ  طفل  أطلق 
النار على لصين مقنعين اقتحما منزل 
جدته، ما أدى إلى مقتل أحدهما وفقا 
بــواليــة  جــولــدســبــورو،  فــي  للشرطة 

كارولينا الشمالية األميركية.
ــشــرطــة بـــواليـــة كــارولــيــنــا  وقـــالـــت ال
الشمالية في بيان”إن المتسللين طلبا 
ــواال مــن لــيــنــدا إلــيــس الــبــالــغــة من  أمــ
العمر 73 عاما، ثم أطلقا النار عليها ما 
الشرطة  وتابعت  إصابتها”.  إلى  أدى 
أنه “لوال تصرف حفيدها فإن األمور 
كانت ستسير نحو األسوأ”. وأضافت 
ــنــار “دفــاعــا عن  أن “الــطــفــل أطــلــق ال
النفس” على المشتبه بهما اللذين فرا 
بعد ذلك. مضيفة “أن الضباط عثروا 
تقاطع  عند  بهما،  المشتبه  أحد  على 
بالقرب من منزل إليس، مصابا بعيار 
المستشفى  ــــى  إل نــقــل  حــيــث  نــــاري 

وتوفي هناك متأثرا بجروحه”.

بعد اختفاء صياد.. أستراليا 
تقتل وتشرح تماسيح

طفل ينقذ جدته من 
سطو مسلح ويقتل 

أحد اللصوص
أثار طبيب باكستاني حالة من الغضب واالستنكار بعد أن أقدم على بيع طفل حديث 

الوالدة؛ ألن والديه عجزا عن دفع نفقات المستشفى.
وذكر موقع “أري نيوز” أن مدينة توالمبا الباكستانية شهدت الواقعة حين أحضر رجل 
زوجته وهي في مرحلة المخاض إلى أحد المستشفيات الخاصة إلنجاب طفلهما، وبعد 
أن أنجبت األم طفلها بسامة تفاجأ أن التكاليف مرتفعة بالنسبة لهما وأنهما عاجزان عن 
دفعها. عرض الطبيب على الوالدين بيع مولودهما الجديد لتسديد فاتورة المستشفى، 
لكن الوالدين رفضا األمر بحزم وشدة، ولكنهما لم يستطيعا أخذ طفلهما إلى منزلهما. 
فيصل،  يدعى  رجل  إلى  الطفل  ببيع  الطبيب  قام  المستشفى،  الزوجين  مغادرة  وفور 
رغما عن إرادة األم واألب اللذين سارعا إلى تقديم شكوى بهذا الشأن إلى الشرطة، التي 

استجابت بدورها، وداهمت المستشفى لتعتقل ذلك الطبيب.

طبيب يبيع رضيعا عجز والداه عن دفع نفقات والدته

من عروض أزياء الموضة في مدينة نيويورك )أ ف ب(
أشارت تقارير إلى أن إدارة المركز الصحي مارست ضغوطا كبيرة على الوالدين لسحب الشكوى

الساعات  مــدار  على  المصرية  االجتماعي  التواصل  وسائل  شهدت 
السيسي  جنات  تدعى  فتاة  ظهرت  بعدما  واســعــا  جــدال  الماضية، 

حاولت االنتحار عبر موقع “فيسبوك”.
وأقدمت الفتاة المذكورة وفقا لوسائل اإلعام المصرية، على محاولة 
“فيسبوك”،  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  شقتها  داخــل  انتحار 

وأصدرت قوات األمن قرارا بالقبض عليها بعد فحص الفيديو.
وواجهت النيابة الفتاة بمقطع الفيديو واعترفت أنها هي من بثته، 
أدت  نفسية سيئة  بحالة  لمرورها  بإخاء سبيلها  وطالب محاميها، 

الرتكابها الواقعة.
وقررت نيابة النزهة، أمس االثنين، إخاء سبيل الفتاة بكفالة 500 
المخدرة،  العقاقير  من  كمية  بتناول  االنتحار  حاولت  بعدما  جنيه، 
داخل شقتها بمنطقة النزهة، في مقطع فيديو بث مباشر على موقع 
التواصل االجتماعي “فيسبوك”، ونجح سائق الفتاة في إنقاذها وقام 

بنقلها إلى مستشفى الدمرداش في حالة سيئة.

مصر.. القبض على فتاة حاولت االنتحار على “فيسبوك”

ــمــتــحــدث بـــاســـم األمــيــر  أعـــلـــن ال
البريطاني هاري وزوجته ميغان، 
أنــهــمــا  ســاســكــس،  ودوقـــــة  دوق 

ينتظران مولودهما الثاني.
ــال الــمــتــحــدث “نــســتــطــيــع أن  ــ وق
نؤكد أن آرتشي سيكون أخا أكبر. 

الدوق والدوقة تغمرهما السعادة بعد أن علما أنهما ينتظران طفلهما الثاني”. وأوضح 
المتحدث باسم قصر بكنغهام، أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وجميع أفراد العائلة 
الملكية سعداء لسماع هذا النبأ، حسبما نقلت “رويترز”. وأضاف أن الملكة وزوجها 
األمير فيليب، واألمير تشارلز والد هاري، والعائلة كلها “سعداء” ويتمنون للزوجين 
السعادة. وتخلى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية في يناير الماضي، وانتقا مع 
ابنهما األول آرتشي إلى جنوب كاليفورنيا من أجل حياة أكثر استقالية واالبتعاد عن 
وسائل اإلعام البريطانية. ومنذ قرار التخلي عن واجباتهما الملكية، واصل الزوجان 

العمل الخيري، ووقعا على عقود مع محطات تلفزيون ووسائل إعام أخرى.

األمير هاري وميغان يعلنان خبرا سعيدا الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي moanes.almardi
@albiladpress.comرئيس التحرير
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