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سمو األمير تركي الفيصل

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

كشـــفت وزارة الماليـــة واالقتصاد الوطني عن تفاصيـــل الميزانية العامة للدولة 
للسنتين الماليتين 2021 - 2022 التي صادق عليها عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة وأصدر القانون رقم )9( لســـنة 2021 باعتماد 
الميزانيـــة العامـــة للدولة للســـنتين الماليتيـــن 2021 - 2022، وذلـــك بعد إقراره 
من الســـلطة التشريعية. وأوردت تلك التفاصيل عبر موقعها اإللكتروني، والتي 
تضمنت جداول قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 
- 2022، وذلك بتبيان إجمالي اإليرادات والمصروفات العامة، حســـب الوزارات 
والجهات الحكومية ومصروفاتها المتكررة، إضافًة إلى بيانات الدعم الحكومي 
المباشـــر، ومصروفـــات المشـــروعات حســـب الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة، 

وإيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة.

إيرادات الدولة... والعجز 2.3 مليار

)٠٨(

مليار دينار
4.8

صادق عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة وأصـــدر القانون رقم )8( لســـنة 
2021 بشأن االحتراف الرياضي. وجاء في المادة 
)1( أن الرياضي المحترف: الالعب أو عضو الجهاز 
الفني أو الطبي أو اإلداري أو التحكيمي أو غيرهم 

ممـــن يعملـــون فـــي المجـــال الرياضـــي ويتقاضـــى 
ا كراتـــب أو مكافأة لقـــاء تقديمه أي من  أجـــًرا ماليًّ
الذهنيـــة  والقـــدرات  والفنيـــة  اإلداريـــة  الخبـــرات 
والبدنية للجهة المتعاقد معها بموجب عقد محدد 

المدة بينه وبين الجهة المتعاقد معها. 

جاللة الملك يصدر قانون االحتراف الرياضي
يشــمل الالعبين وأعضــاء الجهازيــن الفنــي واإلداري والحكام

المنامة - بنا

)02(

قـــال ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
“إن العـــزم يتواصـــل للبنـــاء علـــى 
مـــا حققـــه اآلبـــاء واألجـــداد فـــي 
ترســـيخ جذور العالقـــات الثنائية 
مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
وإن أمن البلدين واحد ومشـــترك 
االعتـــداءات  لكافـــة  للتصـــدي 
والتهديدات”، مشـــيًرا ســـموه إلى 
الـــدور المحـــوري الـــذي تقـــوم بـــه 
الشـــقيقة الكبـــرى المملكة العربية 

عمًقـــا  باعتبارهـــا  الســـعودية 
العربيـــة  لألمتيـــن  اســـتراتيجًيا 
واإلسالمية ومحور ارتكاٍز لألمن 
االســـتقرار  وعامـــل  اإلقليمـــي 
األساسي في المنطقة واالقتصاد 

العالمي.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصر 
الرفـــاع أمـــس وزيـــر الدولة عضو 
مجلس الـــوزراء بالمملكة العربية 
السعودية الشقيقة صاحب السمو 
الملكي األمير تركي بن محمد بن 

فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: 
أمن البحرين والسعودية واحد

المنامة - بنا

)03(

جاللة الملك

“األعلى اإلسالمي”: التطعيم ضد 
)١١(“كورونا” في رمضان ال يفطر

)٠٤ - ٠٦(

اقـرأ بمـلحــق

مسؤول بـ “اإلسكان” في ندوة “^”: 
مهلة الـ 6 أشهر لـ “استثناءات مزايا” قابلة للتمديد

الغائب: موضوع الندوة شغل 
الرأي العام واإلعالم والبرلمان

المدني للمنتفعين: اطمئنوا... 
لن نترككم في منتصف الطريق

الصالح: 55 ألف طلب إسكاني 
بحاجة ماسة إلى الحلحلة

العلوي: الخدمة فورية واستالم 
المنزل في غضون 3 أشهر

آل مبارك: لمد عمر المنتفعين 
من البرنامج إلى 45 بدال من 35

سمو األمير تركي الفيصل الضيف المقبل بمنتدى “^”

أعلنـــت صحيفـــة “البـــالد” عن اســـتضافة رئيس 
للبحـــوث  فيصـــل  الملـــك  مركـــز  إدارة  مجلـــس 
والدراســـات اإلســـالمية صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر تركـــي الفيصل بـــن عبدالعزيز آل ســـعود 
)الرئيس السابق لالستخبارات العامة السعودية( 
بمنتداها الدوري المقبل، الذي يعقد عبر االتصال 

“البـــالد”  إدارة  رئيـــس مجلـــس  المرئـــي. وقـــال 
عبدالنبـــي الشـــعلة إن صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر تركـــي الفيصل بـــن عبدالعزيز آل ســـعود 
ســـيحل ضيفـــا بمنتـــدى “البـــالد” يـــوم الخميس 
الموافق 8 أبريل 2021 من الســـاعة 1 بعد الظهر 

)07(إلى 3 بعد الظهر بتوقيت المنامة.

محرر الشؤون المحلية

صادق عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأصدر القانون رقم )9( لسنة 2021  «
باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم )43( لسنة 2021  «
بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، جاء فيه: المادة األولى ُيعّين 

السفير خالد يوسف الجالهمة رئيًسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

جاللة الملك يصادق على الميزانية العامة

الجالهمة رئيًسا للبعثة الدبلوماسية بإسرائيل
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يشــمل الالعبيــن وأعضاء الجهازيــن الفنــي واإلداري والحكام

جاللة الملك يصدر قانون االحتراف الرياضي

صــــادق عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
القانون رقم  آل خليفة وأصدر 
)8( لسنة 2021 بشأن االحتراف 

الرياضي، جاء فيه:

مادة )1(
في تطبيق أحكام هذا القانون، 
ــارات  ــبـ ــعـ ــلــكــلــمــات والـ ــكـــون ل يـ
قرين  المبينة  المعاني  التالية 
سياُق  يقتِض  لــم  مــا  منها،  كــل 

النص خاَف ذلك:
بشئون  المعني  الــوزيــر  الــوزيــر: 

الرياضة.
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون 

الرياضة.
ــة: الــلــجــنــة  ــيـ ــبـ ــمـ الــلــجــنــة األولـ

األولمبية البحرينية.
جهة  الــريــاضــيــة:  اللعبة  اتــحــاد 
إدارة  تــتــولــى  حــكــومــيــة  غــيــر 
ريــاضــة أو ريـــاضـــات مــحــددة، 
الرياضة  هــذه  تنظيم  وتتولى 
المستوى  عــلــى  ــريــاضــات  ال أو 
الـــمـــحـــلـــي، وتـــتـــبـــع االتــــحــــاد 

الرياضي الدولي المعني بها.
نــاٍد  كــل  معها:  المتعاقد  الجهة 
ومسجل  قانوًنا  مشهر  رياضي 
ــل اتــحــاد  ــدى الــــــــوزارة، أو كـ ــ ل
ريــــاضــــي عـــضـــو فــــي الــلــجــنــة 
مــؤســســة  كـــل  أو  ــة،  ــيـ ــبـ ــمـ األولـ
الرياضيين  بتمثيل  لها  مرخص 

المحترفين.
االحـــتـــراف الـــريـــاضـــي: اتــخــاذ 
الــعــمــل فــي الــمــجــال الــريــاضــي 
عائد  لتحقيق  حرفة  أو  كمهنة 
األطــراف  بين  عقد  وفــق  مالي 

المتعاقدة.
الرياضي المحترف: الاعب أو 
عضو الجهاز الفني أو الطبي أو 

اإلداري أو التحكيمي أو غيرهم 
ــي الــمــجــال  مـــمـــن يـــعـــمـــلـــون فــ
ا  ماليًّ أجًرا  ويتقاضى  الرياضي 
تقديمه  لقاء  مكافأة  أو  كراتب 
اإلداريـــــــة  ــــرات  ــب ــــخــ ال ــن  مــ أي 
ــدرات الــذهــنــيــة  ــقــ ــ والــفــنــيــة وال
معها  المتعاقد  للجهة  والبدنية 
بموجب عقد محدد المدة بينه 

وبين الجهة المتعاقد معها.
عقد االحتراف: اتفاق يتم بين 
ــريــاضــي الــمــحــتــرف والــجــهــة  ال
ــمــتــعــاقــد مــعــهــا يــتــعــهــد فيه  ال
أي  بتقديم  المحترف  الرياضي 
والفنية  اإلداريـــة  الخبرات  من 
والبدنية  الــذهــنــيــة  ــقـــدرات  والـ
للجهة المتعاقد معها وفق آلية 
ووقـــت عــمــل مــحــدديــن مقابل 

أجر مالي متفق عليه.
 

مادة )2(
الــمــتــعــاقــد  لــلــجــهــات  يـــجـــوز   أ- 
الرياضيين  مــع  الــتــعــاقــد  معها 

النشاط  لممارسة  المحترفين 
ــي الــــمــــحــــدد بــعــقــد  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ

االحتراف.
عــقــد  ــل  ــيـ ــجـ ــسـ تـ يــــجــــب   ب- 
االحتراف واعتماده لدى اتحاد 
يلتزم  وأن  الــريــاضــيــة،  اللعبة 
طـــرفـــاه بـــقـــواعـــد االتـــحـــاديـــن 

الوطني والدولي.
 

مادة )3(
 أ- ُينشئ اتحاد اللعبة الرياضية 
عقود  بتسجيل  يختص  مكتًبا 
االحـــتـــراف الــخــاضــعــة ألحــكــام 
يطرأ  تعديل  وأي  القانون  هــذا 
عليها وإعداد السجات الازمة 

لذلك.
الـــعـــمـــل  ــــظــــام  ــن ــ ب يــــصــــدر   ب- 
التسجيل  وإجــراءات  بالمكتب 
اتحاد  إدارة  مجلس  مــن  قــرار 

اللعبة الرياضية.
الــمــبــالــغ  بــتــحــديــد  يـــصـــدر   ج- 
عقود  تسجيل  على  المستحقة 

واعـــتـــمـــادهـــا وأي  االحــــتــــراف 
من  قــــرار  عليها  يــطــرأ  تــعــديــل 
اللعبة  اتـــحـــاد  إدارة  مــجــلــس 
موافقة جمعيته  بعد  الرياضية 
ــزم الــجــهــة  ــتـ ــلـ الـــعـــمـــومـــيـــة، وتـ
نفقتها،  وعلى  معها،  المتعاقد 
ــراف  ــتــ ــود االحــ ــقـ بــتــســجــيــل عـ

واعتمادها.
 

مادة )4(
بــعــد مــوافــقــة الـــوزيـــر ورئــيــس 
اتحاد  يصدر  األولمبية،  اللجنة 
ــة الـــلـــوائـــح  ــيـ ــاضـ ــريـ الـــلـــعـــبـــة الـ
ــراف  ــتــ ــة بـــنـــظـــام االحــ ــاصـ الـــخـ
ــدات  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــريــــــاضــــــي وبـ
وبما  المحترفين،  الرياضيين 
ولوائح  أنظمة  مع  يتعارض  ال 
الوطنية  الرياضية  االتــحــادات 
والدولية، وذلك خال سنة من 

تاريخ العمل بهذا القانون.
شروط  اللوائح  هــذه  وتتضمن 
الرياضي،  االحــتــراف  وأحــكــام 
ــتــي  ــة ال ــيـ ــاضـ ــريـ واأللـــــعـــــاب الـ
ــراف  ــ ــتـ ــ يـــشـــمـــلـــهـــا نــــظــــام االحـ
ــي ونـــــوع االحـــتـــراف  ــاضـ ــريـ الـ
أكان  ســواء  تطبيقه  يتم  الــذي 
شروط  وكذلك  ا،  جزئيًّ أم  ا  كليًّ
الرياضيين  تعاقدات  وقــواعــد 
يحق  التي  والمدد  المحترفين 
والحقوق  االنتقال  لهم  بعدها 

المالية المترتبة على ذلك.

 مادة )5(
عــلــى رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
ــل  والــــــــوزراء والــمــعــنــيــيــن - ُك
أحــكــام  تنفيذ   - يــخــصــه  فــيــمــا 
ــذا الــقــانــون، وُيــعــمــل بــه من  هـ
في  نشره  لتاريخ  التالي  اليوم 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

صــدر عــن عــاهــل الــبــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
لسنة   )42( رقــم  مــرســوم  خليفة 
دبلوماسية  بعثة  بإنشاء   2021
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى دولـــة 

إسرائيل، جاء فيه:
المادة األولى

لمملكة  دبلوماسية  بعثة  ُتنشأ 
البحرين لدى دولة إسرائيل.

المادة الثانية
هذا  تنفيذ  الخارجية  وزير  على 
تاريخ  من  به  وُيعمل  المرسوم، 
صــــدوره، وُيــنــشــر فــي الــجــريــدة 

الرسمية.

إنشاء بعثة دبلوماسية 
بحرينية لدى إسرائيل

المنامة - بنا

تــلــقــى عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وولي العهد رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خليفة، برقيتي تهنئة من وزير 
الوطني  واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة 
آل  خليفة  بــن  سلمان  الشيخ 
المقام  إلــى  فيها  رفــع  خليفة، 
ــم لـــصـــاحـــب الــجــالــة  ــريـ ــكـ الـ
الـــمـــلـــك وســـمـــو ولـــــي الــعــهــد 
رئــيــس الــــوزراء أســمــى آيــات 
بمناسبة  والتبريكات  التهاني 
الــبــاهــر الـــذي حققته  الــنــجــاح 
تنظيم  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 

الكبرى  البحرين  جائزة  سباق 
لــطــيــران الــخــلــيــج لــلــفــورمــوال 
داعـــًيـــا   ،2021 ــلــعــام  ل ــد  ــ واحـ
يوفق  أن  الــقــديــر  الــعــلــي  هللا 
جالة الملك لمواصلة مسيرة 
البناء والتقدم واالزدهــار في 

المملكة وأن يثبت على طريق 
الخير خطاه، مؤكًدا أن مملكة 
البحرين تسطر يوًما بعد يوم 
ــرة بــاإلنــجــازات،  مــســيــرة زاخــ
ومـــا تــحــقــق مـــن نــجــاح بــاهــر 
ــــت لـــلـــعـــالـــم مــــا تــمــتــلــكــه  ــب ــ أث
المملكة من إمكانات وقدرات 
وطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات 
الــدولــيــة عــلــى أرضــهــا، داعــًيــا 
يوفق  أن  الــقــديــر  الــعــلــي  هللا 
ولي  الملكي  السمو  صــاحــب 
الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
لمواصلة البناء بما يصب في 
صالح مملكتنا الغالية في ظل 

العهد الزاهر لعاهل الباد.

سمو الشيخ عبدالله بن عيسىالشيخ سلمان بن خليفة

وزير المالية: البحرين تسطر يوًما بعد 
يوم مسيرة زاخرة باإلنجازات

المنامة - بنا

تــلــقــى عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وولي العهد رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة، بــرقــيــتــي تــهــنــئــة من 
راشد  لنادي  الفخري  الرئيس 
للفروسية وسباق الخيل سمو 
بن  الشيخ عبدهللا بن عيسى 
فيها  رفــع  خليفة،  آل  سلمان 
لجالة  ــكــريــم  ال ــمــقــام  ال إلـــى 
الملك وسمو ولي العهد رئيس 
التهاني  آيــات  أسمى  الـــوزراء 
نجاح  بمناسبة  والــتــبــريــكــات 
الكبرى  البحرين  جائزة  سباق 
 -  2021 واحـــــد  لـــلـــفـــورمـــوال 

طيران الخليج.
سموه  أشــاد  المناسبة  وبهذه 
ــذي  بـــهـــذا الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـ
في  البحرين  لمملكة  تحقق 
سباقات  واســتــضــافــة  إقــامــة 
الصورة  عكس  ما  السيارات، 

لمملكة  ــمــشــرقــة  وال الــطــيــبــة 
الــبــحــريــن مـــن حــيــث حسن 
الــتــنــظــيــم واإلعــــــــــداد لــهــذه 
الفعالية العالمية، التي حظيت 
مستوى  على  كبيرة  بــأصــداء 
العالم، داعًيا هللا عز وجل أن 
البحرين  نــجــاحــات  تــتــواصــل 
فــي عــهــد جــالــة الــمــلــك، وأن 
ــتــقــدم  يــتــحــقــق مـــزيـــد مـــن ال
البحرين،  لمملكة  واالزدهــــار 
مشيًدا بجهود صاحب السمو 
ــعــهــد رئــيــس  ــي ال ــ الــمــلــكــي ول
مــجــلــس الــــــوزراء وبــالــنــجــاح 
الذي بات محل فخر واعتزاز 
الزاهر  العهد  ظل  في  الجميع 

لصاحب الجالة الملك.

عبداللـه بن عيسى: نجاح السباق    
حظي بأصداء كبيرة عالمًيا

استضافة “الفورموال 1” تعكس ثقة العالم بأمن البحرين
المستويات أعــلــى  ــق  وف ــة  اآلمــن ــواء  ــ األج تهيئة  الــداخــلــيــة:  ــر  وزيـ

ــل الــــبــــاد صــاحــب  ــاهــ تـــلـــقـــى عــ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
تهنئة من وزير  برقية  آل خليفة 
الداخلية الفريق أول ركن الشيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، رفع 
لصاحب  الكريم  المقام  إلى  فيها 
وأسمى  التهاني  خالص  الجالة 
ــجــاح  ــكـــات بــمــنــاســبــة ن ــريـ ــبـ ــتـ الـ
البحرين  جــائــزة  سباق  فعاليات 
للعام  لــلــفــورمــوال واحـــد  الــكــبــرى 

.2021
وأشار وزير الداخلية في برقيته 
أن إقامة هذه الفعالية الرياضية 
استثنائية  ظـــروف  فــي  الــدولــيــة 
ــمــيــة وبـــهـــذا الــمــســتــوى من  عــال
المشاركة تعكس المكانة الدولية 
به  تتمتع  ومــا  البحرين  للمملكة 

من أمن واستقرار.
الحدث  لهذا  كــان  ما  أن  أكــد  كما 

يتحقق  أن  ــكــبــيــر  ال ــاضـــي  ــريـ الـ
جالته  واهــتــمــام  بتوجيه  ال  لــو 
لتهيئة  والـــدائـــمـــيـــن  ــكــبــيــريــن  ال
هذا  الستضافة  اآلمــنــة  ــواء  األجـ
وفق  العالمي  الــريــاضــي  السباق 
ــدقــة  ــن ال ــمــســتــويــات مـ أعـــلـــى ال
لضمان  االحترازية  واإلجـــراءات 
صــحــة وســـامـــة الــجــمــيــع، األمـــر 
ــه أن يــســهــم في  الــــذي مـــن شــأن
عاليا  البحرين  مملكة  اســم  رفــع 
في  العالم  أنظار  محط  ويجعلها 

جميع المجاالت.
كــمــا تــلــقــى ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
السمو  صاحب  ــــوزراء  ال مجلس 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
تهنئة من وزير  برقية  آل خليفة 
آيات  أسمى  فيها  رفع  الداخلية، 
بمناسبة  والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي 
ــائـــزة الــبــحــريــن  نــجــاح ســبــاق جـ

الكبرى لطيران الخليج للفورموال 
هــذا  أن  مـــؤكـــًدا   ،2021 ــد  ــ واحـ
الظروف  رغــم  المشرف  اإلنــجــاز 
العالم،  بها  يمر  التي  االستثنائية 
ُيضاف إلى سجل مملكة البحرين 
ما  ويعكس  باإلنجازات  الحافل 
وصلت إليه من مستوًى حضاري 

متقدم.

ــيــة نــجــاح  ــداخــل وأرجـــــع وزيــــر ال
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي تــنــظــيــم 
الكبير،  ــريــاضــي  ال الــحــدث  ــذا  هـ
والتوجيهات  الــدائــم  الــدعــم  إلــى 
ــن صـــاحـــب الــســمــو  الـــســـديـــدة مـ
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
اآلمنة  ــواء  األجـ بتهيئة  الـــوزراء 
الدقة  من  مستويات  أعلى  وفق 
ــمـــان صــحــة  واإلجـــــــــــــراءات لـــضـ
في  يسهم  بما  الجميع  وســامــة 
وتوفير  الوطني  االقتصاد  دعــم 
مناخات التنمية واالرتقاء باألداء 
ــا  داعــًي الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
يديم  أن  قــدرتــه  جــلــت  الــمــولــى 
عــلــى ســمــوه الــصــحــة والــعــافــيــة 
لما  اإلنجازات  لتحقيق مزيد من 
ــوطــن الــغــالــي تحت  فــيــه خــيــر ال
القيادة الحكيمة لصاحب الجالة 

الملك.

الشيخ راشد بن عبدالله

المنامة - بنا

جاللة الملك

صاحب  الباد  عاهل  عن  صــدر 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
 )43( رقـــم  مــرســوم  خليفة  آل 
رئــيــٍس  بــتــعــيــيــن   2021 لــســنــة 
لمملكة  الــدبــلــومــاســيــة  للبعثة 
إســرائــيــل،  دولـــة  ــدى  ل البحرين 
ُيعّين  األولــى:  المادة  فيه:  جاء 
الجاهمة  يوسف  خالد  السفير 

ــا لــلــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة  ــًس ــي رئ
ــة  ــدى دولـ ــ ــبــحــريــن ل لــمــمــلــكــة ال

إسرائيل. 
ــادة الـــثـــانـــيـــة: عــلــى وزيـــر  ــ ــم ــ ال
هــذا  أحــكــام  تنفيذ  الــخــارجــيــة 
تاريخ  به من  المرسوم، وُيعمل 
الجريدة  فــي  وُينشر  صـــدوره، 

الرسمية.

الجالهمة رئيًسا لبعثة البحرين 
الدبلوماسية في إسرائيل

ــاد صــاحــب  ــ ــب ــ تــلــقــى عـــاهـــل ال
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
رئيس  العهد  وولـــي  خليفة،  آل 
الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  الـ
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
بــرقــيــتــي شــكــر جــوابــيــتــيــن من 

قــيــس سعيد  الــرئــيــس  أخــيــهــم 
التونسية  الــجــمــهــوريــة  ــيــس  رئ
ا على برقيات  الشقيقة، وذلك ردًّ
جالته  بــهــا  بــعــث  الــتــي  التهنئة 
ــمـــوه الـــيـــه بــمــنــاســبــة ذكـــرى  وسـ

استقال الجمهورية التونسية.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يتلقيان شكر الرئيس التونسي

ضوء  فــي  الصحة،  وزارة  أصـــدرت 
التربية  المستمر مع وزارة  التنسيق 
بتعليق  يــقــضــي  ــراًرا  ــ ــ ق والــتــعــلــيــم، 
ــة الــجــابــريــة  ــدرسـ ــي مـ ــة فـ ــدراســ ــ ال
ومدرسة  للبنين  الصناعية  الثانوية 
غــرنــاطــة االبــتــدائــيــة لــلــبــنــات، على 
الازمة  ــراءات  اإلجــ اتــخــاذ  يتم  أن 
لمواصلة الدراسة لجميع الطلبة عن 

ُبعد خال هذه الفترة.
ونـــص الـــقـــرار الـــصـــادر مــن الــوكــيــل 
المساعد للصحة العامة على التأكيد 
المدرستين  هاتين  فتح  ُيعاد  ال  أنه 
إال بعد أن تتأكد إدارة الصحة العامة 

ــاالت قــائــمــة  ــ ــدم تــســجــيــل حـ مـــن عــ
ــمــذكــورة،  ــفــتــرة ال جـــديـــدة خـــال ال
العزل  مــدة  استكمال  مــن  والــتــأكــد 
المقررة للحاالت القائمة ومخالطيهم 
ــراءات االحــتــرازيــة  ــ بــنــاء على اإلجـ
ــول الـــمـــتـــبـــع الـــصـــادر  ــوكــ ــ ــروت ــ ــب ــ وال
الــوطــنــي الطبي  ــفــريــق  ال مـــن قــبــل 
)كوفيد  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
المدرستين  انتهاء  إلى  إضافة   ،)19
مـــن تــعــقــيــم جــمــيــع مــرافــقــهــمــا قبل 
تماًما  وخلوهما  الــدراســة  استئناف 
من أي نواقل للعدوى، وإصدار إذن 

بفتحهما من اإلدارة المختصة.

“الصحة”: تعليق الدراسة في 
“الجابرية” و “غرناطة”



قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة “إن العزم يتواصل 
للبنـــاء على ما حققه اآلباء واألجداد 
في ترســـيخ جذور العالقات الثنائية 
مـــع المملكة العربية الســـعودية، وإن 
أمن البلدين واحد ومشترك للتصدي 
والتهديـــدات”،  االعتـــداءات  لكافـــة 
مشـــيًرا ســـموه إلـــى الـــدور المحوري 
الكبـــرى  الشـــقيقة  بـــه  تقـــوم  الـــذي 
المملكة العربية السعودية باعتبارها 
عمًقـــا اســـتراتيجًيا لألمتيـــن العربية 
واإلســـالمية ومحـــور ارتـــكاٍز لألمـــن 
اإلقليمي وعامل االستقرار األساسي 

في المنطقة واالقتصاد العالمي
ترســـيخ  مواصلـــة  ســـموه  وأكـــد 
تربـــط  التـــي  التاريخيـــة  العالقـــات 
مملكـــة البحريـــن والشـــقيقة الكبـــرى 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والدفع 
بها نحو مســـارات أكثـــر عمًقا تعكس 
البلديـــن  بيـــن  المتينـــة  األواصـــر 
والشـــعبين الشـــقيقين، منوًها سموه 
بـــأن العالقـــات الثنائيـــة هـــي محـــل 
وتحظـــى  دائميـــن  واهتمـــام  رعايـــة 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  مـــن  بدعـــٍم 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة وأخيه عاهل المملكة العربية 

السعودية خادم الحرمين الشريفين 
آل  عبدالعزيـــز  بـــن  ســـلمان  الملـــك 

سعود.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر 
الدولـــة عضـــو  أمـــس وزيـــر  الرفـــاع 
مجلـــس الـــوزراء بالمملكـــة العربيـــة 

الســـعودية الشـــقيقة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر تركـــي بـــن محمد بن 
فهد بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور 
لنـــادي راشـــد  العليـــا  الهيئـــة  رئيـــس 
للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ 
عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، 

ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة، 
وســـفير المملكـــة العربية الســـعودية 
لدى البحرين صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز 
آل ســـعود، حيث نقل صاحب السمو 

الملكـــي األميـــر تركـــي بـــن محمد بن 
فهـــد بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود إلـــى 
جاللة الملك وصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
الحرميـــن  خـــادم  وتقديـــر  تحيـــات 
الشـــريفين وولـــي عهـــده، كمـــا حّمله 

ســـموه نقل تحياته لخـــادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده.

الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وأشـــاد 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
بمســـتوى العالقات األخوية الوثيقة 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
واألهداف المشتركة لتعزيز التكامل 
على مختلف المســـتويات بما يحقق 
النمـــاء واالزدهـــار ويصب في صالح 

وخير البلدين والشعبين.
بحـــث  جـــرى  اللقـــاء،  وخـــالل 
المســـتجدات ذات االهتمام المشترك 
ومناقشـــة القضايـــا على الســـاحتين 

اإلقليمية والدولية.
مـــن جانبـــه، أعـــرب صاحـــب الســـمو 
الملكـــي وزيـــر الدولة عضـــو مجلس 
الـــوزراء بالمملكة العربية الســـعودية 
عن شـــكره وتقديره لصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء علـــى مـــا يوليـــه ســـموه من 
حـــرص واهتمـــام بتوطيـــد العالقات 

الثنائية بين البلدين والشعبين.
وأقـــام صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء مأدبة 
غداء تكريًما لصاحب الســـمو الملكي 
األميـــر تركـــي بـــن محمد بـــن فهد بن 
عبدالعزيز آل سعود والوفد المرافق.

المنامة - بنا

 أمن البحرين وأمن السعودية واحد للتصدي للتهديدات واالعتداءات
ــا ــر عمًقـ ــارات أكثـ ــات لمسـ ــع بالعالقـ ــس الوزراء:الدفـ ــس مجلـ ــد رئيـ ــي العهـ ــمو ولـ  سـ

قانون االحتراف يعكس اهتمام جاللة الملك بالحركة الرياضية
ـــة ـــة البحريني ـــل للرياض ـــتقبل أفض ـــر بمس ـــراره يبش ـــي: إق ـــن عل ـــى ب ـــيخ عيس ـــمو الش س

مجلـــس  شـــؤون  وزارة  وكيـــل  رفـــع 
الوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية 
عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  البحرينيـــة 
بـــن علـــي آل خليفـــة خالـــص الشـــكر 
البـــالد  عاهـــل  مقـــام  إلـــى  والتقديـــر 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة؛ بمناســـبة تفضـــل 
االحتـــراف  قانـــون  بإصـــدار  جاللتـــه 

الرياضي.

وأشار سموه إلى أن قانون االحتراف 
الرياضـــي يعتبر تأكيـــدا واضحا على 
الرياضيـــة  الحركـــة  بـــه  تحظـــى  مـــا 
البحرينيـــة من قبل صاحـــب الجاللة 
الملـــك واالهتمـــام الكبير مـــن جاللته 
لمنتسبي القطاع الرياضي في توفير 
األجـــواء المثاليـــة أمامهـــم لتحقيـــق 
اإلنجـــازات الرياضيـــة فـــي المحافـــل 

الدولية.
وأشـــاد ســـمو الشيخ عيســـى بن علي 
بتفضـــل جاللة الملك بإصـــدار قانون 

حظـــي  الـــذي  الرياضـــي  االحتـــراف 
باهتمـــام بالـــغ مـــن ولي العهـــد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، لما له مـــن أهمية في تحويل 
الرياضـــة البحرينيـــة إلـــى االحتراف 

وصناعة الرياضة.
وأشـــاد ســـموه بجهـــود ممثـــل جاللة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
لرئيـــس  األول  والنائـــب  خليفـــة،  آل 

المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
والتنفيـــذ  التنســـيق  لجنـــة  رئيـــس 
والمتابعـــة “اســـتجابة” ســـمو الشـــيخ 
خالد بـــن حمد آل خليفة، في ســـبيل 
إقـــرار قانـــون االحتـــراف الرياضـــي، 

كونـــه يعد انعكاســـا لمســـتقبل أفضل 
للرياضـــة البحرينية، وما ســـيصاحبه 
من انعكاسات على الحركة الرياضية 
يســـهم في تأســـيس حركـــة رياضية 
سليمة مبنية على االحتراف وتحقق 

اإلنجازات الدولية.

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ عيسى بن علي

local@albiladpress.com
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المنامة- بنا

غـــادر البالد، أمس، مستشـــار الدولة وزير 
خارجية جمهورية الصين الشـــعبية وانغ 
يـــي، مختتًمـــا زيارتـــه الرســـمية لمملكـــة 
البحريـــن ضمـــن جولـــة لـــه في عـــدد من 
دول المنطقـــة. وكان فـــي وداعـــه بمطـــار 

الخارجيـــة  وزيـــر  الدولـــي،  البحريـــن 
عبداللطيـــف الزيانـــي، وســـفير جمهورية 
الصين الشعبية لدى مملكة البحرين أنور 
حبيـــب هللا، وعـــدد مـــن المســـؤولين في 

وزارة الخارجية.

وزير الخارجية الصيني يغادر البالد

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
بمكتبـــه، ســـفير إمبراطوريـــة اليابان لدى 
مملكـــة البحرين هيديكي إيتو، بمناســـبة 

انتهاء فترة عمله.
بمســـتوى  الوزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء  وخـــالل 

عالقـــات الصداقـــة الوطيدة التـــي تربط 
بين مملكة البحرين وإمبراطورية اليابان 
الصديقـــة، مثّمًنـــا الجهـــود المميـــزة التي 
بذلها الســـفير خالل فترة عمله في تعزيز 
التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، 

ومنها في المجال العدلي.

جهود مميزة للسفير الياباني بتعزيز التعاون

تأسيس حركة رياضية سليمة مبنية على 
االحتراف وتحقق اإلنجازات الدولية

الشقيقة الكبرى عامل االستقرار األساسي 
في المنطقة واالقتصاد العالمي

العزم يتواصل للبناء على ما حققه اآلباء 
واألجداد في ترسيخ العالقات

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن عـــن 
إدانتها واســـتنكارها الشـــديدين إطالق مليشيا 
طيـــار  بـــدون  طائرتيـــن  اإلرهابيـــة  الحوثـــي 
مفخختيـــن تجـــاه المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة، فـــي اعتـــداء إرهابـــي جبـــان يمثـــل 
انتهـــاًكا ســـافًرا للقوانيـــن الدوليـــة واســـتهداًفا 
واضًحـــا لألعيان المدنية، مؤكدة وقوف مملكة 
البحريـــن ودعمهـــا الكامـــل لشـــقيقتها المملكـــة 
العربية الســـعودية، في مـــا تتبناه من إجراءات 
للتصدي لهذه األعمال العدوانية الجبانة، داعية 
المجتمـــع الدولـــي إلـــى إدانة هـــذه االعتداءات 
اإلرهابية التي تهدد األمن واالستقرار اإلقليمي 

والدولي.

استهداف الحوثيين 
للسعودية انتهاك سافر 

للقوانين الدولية

المنامة - بنا

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن تضامـــن مملكة 
البحريـــن مع جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
فـــي الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، 
وحمايـــة مصالح شـــعبها وحقه المشـــروع في 
الحيـــاة، وجهودهـــا المخلصة لتحقيق الســـلم 
واالســـتقرار اإلقليمي، معربة عن دعم المملكة 
للجهـــود المبذولـــة لحـــل أزمة ملء وتشـــغيل 
المائيـــة  الحقـــوق  يحفـــظ  بمـــا  النهضـــة  ســـد 
واالقتصاديـــة لـــدول مصـــب نهـــر النيـــل وفق 
القوانيـــن الدوليـــة، وبمـــا يتيـــح لـــدول حوض 
النيـــل جميعهـــا تحقيـــق طموحاتهـــا للتنميـــة 
والنماء االقتصادي، حفاًظا على األمن والسلم 

واالستقرار في المنطقة.

البحرين تتضامن مع 
مصر في الحفاظ على 

األمن القومي



الملـــك، بأن أي تنميـــة يلزم أن يكـــون هدفها المواطن، 
وكنـــت أتمنـــى أن يلقـــي هاشـــم العلـــوي الضـــوء علـــى 
حريـــة اختيـــار المواطـــن لوحدتـــه الســـكنية من خالل 
مشـــروعات التطويـــر العقـــاري المعتمـــدة من الـــوزارة، 
لنتعـــرف علـــى المعاييـــر التـــي تحـــدد المطـــور العقاري 
المعتمـــد، عالوة على ذلـــك، ماذا بشـــأن المواطن الذي 
يعمل في جهة براتب يصل إلى 600 دينار على سبيل 
المثـــال، فيمـــا البنـــك ال يصـــرف لـــه التمويـــل ألن جهة 
عمله غير مدونة في قائمة الموافقة، فما هو مصيره؟ 
ولفـــت انتباهـــي أيًضا ما طرحتـــه األســـتاذة هيفاء لنا 
كمطوريـــن وكمقاولين في حاجـــة لزيارة وتيرة العمل، 
وهنـــا أقـــول أننـــا نحتـــاج إلـــى أراض كبيـــرة للتطويـــر 
والتقسيم، ومعظم األراضي التي نعمل على تطويرها 
مســـتهدفة للســـكن االجتماعـــي، وإذا كانت مســـاحات 
البيـــوت المعتمدة لدى الـــوزارة والمطورين المعتمدين 
ما بين 190 إلى 200 متر مربع، فإنه ال يســـمح للمطور 
غيـــر المعتمـــد مـــن القطاع الخـــاص بهذه المســـاحة أي 
أن أقـــل قطعة أرض يســـتطيع المطور تقســـيمها تكون 
فـــي حدود 280 إلـــى 300 متر مربـــع، وتكلفتها بالطبع 
أكثـــر مـــن تكلفـــة 200 متـــر مربـــع، وهذا يشـــكل عامل 
ضغـــط على المطور ويقلل ليس هامش الربح فقط بل 

الجودة، وستكون الكلفة عالية للوحدة السكنية.

توسيع المساحات

وتداخـــل النائب ممدوح الصالح بشـــأن هـــذه الجزئية 
ليقـــول: إنـــه أثنـــاء لقاء النـــواب مـــع الوزيـــر الحمر تم 
التطرق إلى مســـاحة 200 متر مربع للوحدات السكنية 
وهي غير مقبولة مـــن جانب المطورين، وكانت إجابة 
الوزير أن هناك ســـعي لتخصيص مساحات أكبر قريًبا، 
ووفق حديث النائب محمود البحراني كونه من رجال 
العقـــار فـــي مملكـــة البحريـــن، وعلى تواصل مـــع نائب 
رئيس الوزراء الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة ومع 
الوزيـــر الحمـــر، إذ نوقشـــت هذه النقطـــة وهناك حلول 

مبتكرة لدى وزارة اإلسكان.

شركتنا غير مدرجة

مـــن جهته، أثنى المواطن محمد األســـود على سلســـلة 
مـــع  للتواصـــل  صوًتـــا  باعتبارهـــا  “البـــالد”  منتديـــات 
المســـؤولين، ووجه سؤاال يتعلق بمصير عدم المواطن 
الـــذي يعمل في جهـــات غير مدرجة فـــي قائمة البنوك 
التســـعة المعتمـــدة لدى الوزارة، مشـــيرا إلـــى أنه يعمل 
في شركة ويحاول منذ 3 سنوات االستفادة من مزايا 
ولكـــن لم يوفق، متســـائال “أين مبدأ تكافـــؤ الفرص لنا 

كمواطنين؟”.

  الكهرباء قد تتأخر 

 أما المواطن زهير حســـن فتساءل عن استثناء العمر، 
ألنـــه بحـــث عن وحـــدة ســـكنية جاهـــزة ولـــم يحصل، 

واتفـــق مع مطور لشـــراء وحدة قيد اإلنشـــاء ودفع له 
مقدًما، وتفاجأ بقرار إيقاف االســـتثناء، مشيرا إلى أن 
منـــح فترة 6 أشـــهر، ال تكفي، إذ مـــن الممكن أن يتأخر 
توصيـــل الكهرباء والماء فهل ســـيحصل على 6 أشـــهر 
إضافيـــة؛ كونـــه يعيش في قلق وضرر نفســـي أكبر من 
المادي، وهي مشـــكلته ومشكلة غيره أيًضا، متمنًيا أن 

ينظر إليهم كنظرة “األب إلى ابنه”.
أما المواطن جعفر حسن فلفت إلى ضرورة إيجاد آلية 
للتواصـــل مع المســـؤولين فـــي الـــوزارة للحصول على 
معلومـــات مـــن جانـــب المنتفعين، إذ مـــن المفترض أن 
يكـــون هناك جهاز مـــن الموظفين يســـهل العملية على 

المراجعين لمعرفة مسار طلباتهم ومعامالتهم.

ال مخالفة

وفي معرض إجاباتها على التســـاؤالت، ومنها تســـاؤل 
رئيـــس جمعية المقاوليـــن مجيد المبارك بشـــأن تكافؤ 
الفـــرص، تحدثـــت رئيـــس الشـــؤون القانونيـــة هيفـــاء 
المدنـــي بالقـــول: إن المســـاواة بين المواطنيـــن ركيزة 
أساســـية في تعامـــالت وزارة اإلســـكان، وهناك مبادئ 
عـــدة صادرة مـــن المحكمة الدســـتورية بشـــأن التمييز 
على أســـاس تحـــدد معايير تكافؤ الفرص على أســـس 
“الموضوعيـــة”، وهـــذا ال يعتبر مخالفة لمبدأ المســـاواة 
الـــذي نص عليه الدســـتور، وجســـدته أنظمة اإلســـكان 
الموضـــوع  أســـس  علـــى  المواطنيـــن  بيـــن  فالتعامـــل 
موضوعيـــة ال يعد مخالفـــة، والعدالة في توزيع الدعم 

الحكومي أساس تنتهجه وزارة اإلسكان.

ال نتدخل

وبالنســـبة لســـؤال المواطـــن المتعلـــق بعملـــه في جهة 
غيـــر مدرجة لدى البنوك ولم ينتفع مـــن برنامج مزايا، 
علقت المدني بالقول: إن الخدمات اإلســـكانية األخرى 
متاحـــة، ووزارة اإلســـكان ال تشـــترط أن يكون موظًفا 
في شـــركات مدرجة لدى البنوك، بل هذه من الشـــروط 
التـــي تتبعهـــا البنـــوك المشـــاركة فـــي برنامـــج مزايـــا، 
والـــوزارة ال تتدخل في هذه األنظمة الخاصة بالبنوك، 
وإن لـــم تكن مؤهـــاًل لالنتفاع من برنامـــج مزايا فهناك 

خدمات إسكانية أخرى متاحة.
وبالنســـبة لموضوع اســـتثناء العمر لمن تأهل لالنتفاع 
وحصل على 6 أشهر ومتخوف من انتهاء الفترة، فقد 
طمأنتـــه قائلة “إن هـــذه الفترة قابلة للتجديد والوزارة 
لـــن تتركه فـــي منتصف الطريق، فال هو أكمل مســـكنه 
وال هـــو انتفـــع بالبرنامـــج، ولهذا ســـيمنح تجديـــًدا لـ 6 

أشهر أخرى تتيح لهم إتمام إجراءاتهم”.
وفي ســـؤال المواطن عن طرق الحصول على وســـائل 
للتواصـــل مع الوزارة لمتابعة مســـار طلبه، فأجابت أن 
هنـــاك عدة قنوات منهـــا مكتب ميدانـــي لمزايا، وهناك 
خدمـــة “تحت أمـــرك” أمام بوابـــة الـــوزارة أو المتوافر 
إلكترونًيا بموقع الوزارة اإللكتروني للحاالت اإلنسانية 

والعاجلـــة، كما باإلمـــكان االتصال علـــى مركز االتصال 
الوطني.

وفي ســـؤال لـ “البالد” عن مدى تأييده لتشديد الرقابة 
خصوصا مع خروج المصطلحات عن المطور الجشـــع، 
وعـــن وصـــول هامـــش الربـــح للمطوريـــن إلـــى 25 ألف 
دينـــار، وصـــف المبـــارك كالم المواطـــن المتداخـــل بأنه 

يأتي في سياق “ألف ليلة وليلة، وأنه كالم خيالي”.
وأضاف أن الدورة العقارية تبدأ حين يشـــتري المطور 
األرض، التي تســـتغرق ســـنوات من تمتد لـ 3 ســـنوات، 
ومـــا يتخلـــل العمليـــة مـــن تجميـــد للمبالغ المســـتثمرة، 
وكذلـــك دفع الضريبة المضافة وســـعر األرض، وســـعر 
البنـــاء، وجـــودة البنـــاء، والضمـــان، وتكاليـــف أخـــرى. 
شـــراء األرض ال يعني المباشـــرة بتطويرهـــا، بل تكون 
هنـــا محكـــوم بالقوانين واإلجـــراءات، وإذا تم االنتهاء 
مـــن التخطيـــط، ســـنحتاج لرخص بناء تأخذ شـــهرين، 
والعمـــل علـــى تكملـــة المشـــروع والتي قد تأخذ ســـنة، 
وتوصيـــل الكهربـــاء والتـــي تصـــل لشـــهرين، ثم عرض 

المشروع للمشتري.
وتطويـــر األرض يأخـــذ 100 % مـــن اإلنشـــاء، فنحـــن 
نتحدث عن 3 ســـنوات ونصف هنا، والكثير من الناس 
ال يعرفـــون الحســـبة الخاصة بالـــدورة العقارية، والتي 
قـــد يربح بها المطور 5 % بمعدل ســـنوي، وهي نســـبة 
ال تتخطـــى ربحيـــة تجميد األموال فـــي البنوك. الناس 
ألنها لم تمارس ذلك، وال تعرف حجم المســـؤولية، وما 
أكثـــر من يتحدثون في األمور غيـــر المتخصصين بها، 

فهم يوجهون كالما مرسال يجافي الحقيقة”.

لغاية سن 60

من جهته، وجهت مريم جمعة سؤاال، كان نصه “كانت 
اإلجراءات المتبعة ســـابًقا لمن يفوق عمرهم 35 ســـنة، 
بالتقـــدم بطلـــب اســـتثناء لالســـتفادة مـــن مزايـــا، فمـــا 
اإلجـــراءات الجديـــدة بهذا الســـياق؟ وهل يشـــترط له 
باالنتفـــاع مـــن هذه الخدمـــة في ظل وجود شـــخصي 

عليه؟”.
وأجابـــت المدنـــي أن “وزارة اإلســـكان تكفـــل توفيـــر 
خدمـــات إســـكانية للمنتفعين للمواطنيـــن اللذين يزيد 
عمرهـــم عن 35 ســـنة، ولديهـــم بذلك حتى الخمســـين 
سنة للخدمات اإلسكانية، وحتى الستين سنة بالنسبة 
الترميـــم، وعليـــه هنالـــك خدمـــات  لخدمـــات تمويـــل 
متوافـــرة وقائمـــة من الوزارة. وســـقف ســـن 35 ســـنة 
مقتصـــر علـــى برنامج مزايا؛ ألن فكـــرة البرنامج قائمة 
على أن المنتفع يســـدد مبلغ التمويل قبل وصوله لسن 
التقاعـــد، والدعـــم الحكومي وضع على هذا األســـاس، 
أن يتم دفع الفرق بين 25 % من دخله، وبين القســـط 

المحدد لتمويل مزايا الى أن يصل لسن التقاعد”.
وبالنســـبة الستفســـارها عـــن وجـــود قـــرض شـــخصي، 
فقالـــت “هذه أنظمـــة يختص بها البنك المشـــارك، ومن 

المؤكد أن تؤثر على قدرته على االقتراض”.

االستثناء مرهون

أمـــا حســـن أميـــر، فســـأل: تعديـــت 35 ســـنة ولـــم أعد 
مســـتحقا للبرنامج، فهل هنالك من وســـيلة لالستفادة 

من البرنامج؟
أجابـــت المدنـــي “ان هنـــاك خدمـــات إســـكانية متنوعة 
عـــدة متاحة، منها تمويل بـ 60 ألـــف دينار، يتممه مبلغ 
إضافي عن طريق الرهن المشـــترك، يســـتطيع بموجبه 
أن يبني أو يشـــتري عقار جاهز، ويمكنه االستفادة من 

االستثناء ولكن يشتري عقارا جاهزا”.

الحرمان من االنتفاع

وســـألت جليلة شـــبر عن مـــدى اإلمكان االســـتفادة من 
برنامـــج “مزايـــا” حـــال عـــدم تلبيـــة عـــن احـــد المعايير 
المطلوبـــة، وهـــل إذا كان هناك شـــخص لديـــه مدخول 
مـــن  يســـتفيد  أن  أرض  قطعـــة  أو  “ورث”  أو  معيـــن 
البرنامج؟ ولماذا يتم تعيين ســـن معين لالستفادة في 
الوقـــت الذي يكـــون به رواتب خريجـــي البكالوريوس 
400 دينار؟ وعن إمكان أن يكون هنالك كفيل للمنتفع 

الذي ال يستوفي الشروط.
وعلقـــت المســـؤولة القانونية هيفاء المدني، باإلشـــارة 
إلى أن المعايير واالشـــتراطات واجبة لالنتفاع بمزايا، 
وتخلف أي منها لن يتيح االنتفاع، وخدمات الوزارة ال 
تقتصر على مزايا بل هي عديدة وباإلمكان االستفادة 

منها بمرونة.
وتابعت “بالشـــق الخاص بالكفيل أو الرهن من سؤالها، 
وهـــو ما أشـــرت إليـــه بســـابق حديثي عـــن أن الضمان 
العقاري مقابل التمويل، وليس سداد التمويل، فالبنوك 
ســـوف تطلـــب هنـــا أمريـــن، أن يكـــون هنالـــك ســـداد 
لألقســـاط الشـــهرية عبر دخل ثابت معتمـــد لديها، وأن 
يكـــون هنالك ضمان عقـــاري مقابل هذا الرهن. برنامج 
مزايـــا الحالـــي يشـــترط أن يكـــون الدخـــل 600 دينار، 
ولكـــن وكمـــا ذكـــر الوزيـــر بعـــدة مناســـبات أن الـــوزارة 
تتـــدارس تقديـــم خيـــارات عديـــدة من ضمنهـــا تغطية 

لهذه الفئة التي يقل دخلهم عن 600 دينار”.

إنهاء التعاقد 

وســـأل عباس عبـــدهللا “لدي اســـتثناء عمـــر، وراجعت 
الـــوزارة، وقـــال لي الموظـــف بأنه يجب علـــي أن اقدم 
أو سأخســـر  المقبـــل،  ابريـــل   16 قبـــل  جاهـــزا  عقـــارا 

االستثناء، مع أنني دفعت مقدما للمطور، فما الحل؟
وأجابتـــه المدني “أنصحك بإنهـــاء التعاقد مع المطور، 
وأن تشـــتري بيتـــا جاهـــزا، وإال فإن الوزارة ســـتتعاون 

معك بمنحك 6 أشهر سماح قابلة للتمديد”.

المكتب الميداني

وتداخل المواطن علي شـــعبان، قائال “أحاول منذ أكثر 
مـــن 4 أيـــام أن أتواصـــل مع الـــوزارة عن طريـــق مركز 
االتصـــال الوطنـــي، ولكنـــي لـــم أجـــد أي رد، كمـــا أننـــي 

تعاقـــدت مـــع مطـــور ولـــدي ارض وســـيبنيها لـــي، لكن 
شـــرط العمر أوقف المشروع، وأنا أحاول أن ابني، وأنا 
أتســـاءل لمن أقدم رسالة االستثناء هنا؟ وما الطريقة 

المناسبة لذلك؟”.
وأجابتـــه المدني “هنالك قنوات تواصل عديدة لوزارة 
اإلسكان، وهي أكثر من 4 سبل، منها المكتب الميداني 
الـــذي أتوقـــع أنه األنســـب، هنالك أيضا مركـــز االتصال 
الوطنـــي، وصنـــدوق تحت أمـــرك، وكذلك عبـــر الموقع 
اإللكترونـــي، وكذلـــك عـــن طريـــق موقـــع تواصـــل، أي 

استفسار راح يلقي الجواب الشافي له”.

 الدورة المستندية

وعـــن استفســـارات مجيد المبـــارك والمتعلقـــة بالدورة 
العقارييـــن  والمطوريـــن  مزايـــا،  لبرنامـــج  المســـتندية 
ومدى تأهيل المشـــروعات لهم، فأشـــار هاشـــم العلوي 
إلـــى أن “الـــدورة اإلجرائيـــة تتعلـــق بمختلـــف العناصر 
والتـــي منهـــا الـــوزارة والمواطـــن والبنوك، وتســـتغرق 

الدورة اإلجرائية للبرنامج من شهرين إلى 3 اشهر”.
أمـــا بالنســـبة للنقطـــة الخاصـــة بالمطوريـــن العقاريين، 
فذكـــر أنـــه يوجـــد متخصصـــون عـــدة يقومـــون علـــى 
برنامـــج مزايـــا، منهـــم أشـــخاص يختصـــون بخدمـــات 
الزبائـــن، والقانونييـــن والمالييـــن والتقنييـــن وغيرهم، 
وبإمكان المطور تقديم مســـتنداتهم كلها، ويجلس مع 
أحـــد المختصيـــن لدراســـة الطلب عمومـــا، قبل عرضه 
علـــى اللجنـــة الفنيـــة المختصـــة المعنية بالمشـــروعات 
اإلنشـــائية والتـــي تحـــدد انطبـــاق الشـــروط عليـــه من 

عدمه”.

معايير البنوك 

مـــن جانبـــه، قـــال أحمـــد عبدعلـــي “عمري 35 ســـنة و5 
أشـــهر، هـــل أســـتطيع أن أتقـــدم بطلب الحصـــول على 
موافقة إذ ما وجدت ســـكًنا؟ هل حصولي على الراتب 
الـــذي يؤهلني لالنتفـــاع من مزايا ولـــدي قرض بنكي؟ 
سؤالي الثالث يتعلق بمنح الوزارة لـ 60 ألف دينار لمن 
تخطى 35 ســـنة، في حين أن متوســـط سعر األراضي 
60 ألـــف دينـــار والتمويل لمـــدة 25 ســـنة وأفضل ربح 
للبنـــوك هنـــا ســـيكون القســـط بـــه قريـــب لــــ 400 دينار 
وعليـــه فهو خيـــار غير مجدي لمـــن رواتبهم دون 600 

دينار، ما رأيكم؟”.
وأجابـــت المدنـــي، بالقـــول “أي شـــخص تنطبـــق عليـــه 
معاييـــر مزايـــا، باإلمـــكان التقديـــم في هـــذه الفترة مع 
اشتراط توافر المسكن، بالنسبة لموضوع االشتراطات 
الخاصة لسداد األقساط مع بلوغ المنتفع لسن التقاعد، 
أكـــرر بالقـــول بـــأن برنامـــج مزايـــا يعتمد علـــى أطراف 
عـــدة منها البنوك والتـــي لها معاييرها، وهي ضوابط ال 

تتدخل بها وزارة اإلسكان”.

تتمة الموضوع بالموقع اإللكتروني.

مشـــاركون: “^” حملـــت علـــى عاتقهـــا إزالـــة اللغـــط لملـــف شـــابه القصـــور اإلعالمـــي
^أعلنت رئيس الشؤون القانونية ببنك اإلسكان هيفاء المدني أن المنتفعين أصحاب الطلبات اإلسكانية 
المؤهليــن لالنتفــاع مــن برنامــج الســكن االجتماعي “مزايا” ســيحصلون على 6 أشــهر إضافية قابلــة للتجديد، 
وطمأنتهــم أن وزارة اإلســكان “لــن تتركهــم فــي منتصــف الطريــق )...(، فــال هــم أكملــوا بنــاء مســكنهم وال هــم 

استفادوا من البرنامج”.

ويأتي هذا اإلعالن أثناء ندوة نظمتها صحيفة “البالد” 
عن بعد تناولت مستجدات برنامج السكن االجتماعي 

)مزايا( وخيارات السكن لمن تجاوز سن 35 عاما.
وشـــهدت النـــدوة مواكبـــة مـــن 5094 حســـابا بمختلف 
منصـــات “البـــالد” الرقمية )4059 بالموقـــع اإللكتروني، 
و341 مشـــاهدة باليوتيـــوب، و194 متابعة عبر زووم، 

و500 متابعة عبر االنستغرام اليف(.
واســـتضافت النـــدوة عضـــو مجلـــس النـــواب النائـــب 
ممـــدوح الصالـــح، ورئيســـة إدارة الشـــؤون القانونيـــة 
ببنك اإلســـكان هيفاء المدني، ورئيس قســـم العمليات 
الحســـابية بـــوزارة اإلســـكان هاشـــم العلـــوي، ورئيـــس 

جمعية المقاولين جميل آل مبارك.

موضوع شعبي

وفـــي انطالقـــة المنتدى، رحب رئيس قســـم الشـــؤون 
الغائـــب  راشـــد  اإللكترونـــي  والمحتـــوى  المحليـــة 
بالمشـــاركين والحضـــور، مؤكـــًدا أن سلســـلة منتديات 
“البـــالد” تهـــدف بالدرجـــة األولـــى إلـــى التباحـــث مـــع 
إلـــى أعضـــاء  الجهـــات المعنيـــة والمســـؤولة، إضافـــة 
المجلســـين والمتخصصيـــن والتواصل مـــع المواطنين 
لبحث واســـتعراض الموضوعـــات والقضايا التي تمس 
شـــريحة كبيرة، وهذه الندوة ترتبط بموضوع شـــعبي 
كبيـــر نوقـــش علـــى صفحـــات الجرائـــد وتحـــت قبـــة 
البرلمان وشغل الرأي العام، ولم تكن الجهات الرسمية 
المعنيـــة ومنها وزارة اإلســـكان وبنك اإلســـكان، بعيدة 
عن هذا الموضوع، بل كانت قريبة بتقديم اإليضاحات 

والردود الشافية.

مراعاة األوضاع

وقالـــت المدني “إن نظام مزايا ال يســـمح بشـــراء عقار 
قيد اإلنشـــاء، ولكن مراعاة لظروف وأوضاع أصحاب 
الطلبات الذين تم إفادتهم بتأهلهم وأقبلوا على شراء 
مساكن قيد اإلنشاء ومنهم من سدد مقدًما للمطورين، 
ومراعـــاة لهـــذه الظـــروف واألوضـــاع، تم تمديـــد فترة 

التأهل للبرنامج”.

تسريع الوتيرة

إن  الصالـــح:  ممـــدوح  النائـــب  قـــال  جهتـــه،  ومـــن 
“المشروعات والمبادرات اإلسكانية شكلت في برنامج 
عمل الحكومة في الفصل التشريعي الخامس باالتفاق 
بيـــن الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية حيـــًزا كبيـــًرا 
الســـيما مع هـــدف توفير 25 ألف وحدة ســـكنية، ومن 
ضمن التوجه لتوفير السكن هو إطالق برامج وحلول 
كبرنامـــج مزايـــا، وهـــذا البرنامج وغيرها مـــن البرامج 
الشبيهة يسرع وتيرة الحلول للحصول على الوحدات 
الســـكنية وتقليل فترات االنتظار، وال يجب أن ننســـى 
الطلبـــات اإلســـكانية وحســـب اإلحصـــاءات  عـــدد  أن 
المتوافرة من جانب وزارة اإلسكان تبلغ 55 ألف طلب 

إسكاني بحاجة إلى حلحلة بشكل أو بآخر”.
وقـــدم شـــكره لصحيفـــة البـــالد، وعلـــى رأســـها رئيـــس 
مجلـــس اإلدارة عبدالنبـــي الشـــعلة ورئيـــس التحريـــر 

مؤنس المردي والزميل راشد الغائب.

إرباك المواطن

وأكد أهمية مثل هذه الندوات في إثراء األمور المهمة 
بالنســـبة للمواطنيـــن، مستشـــهدا بمقولـــة عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
عندمـــا تحـــدث عـــن الرؤيـــة االســـتراتيجية 2030 بما 
يؤكـــد االهتمام بالمواطن البحريني، حيث قال جاللته 
“التنميـــة التي ال يكـــون المواطن هدفها فال فائدة منها 

وال نريدها”.
المشـــروعات والمبـــادرات  “بالطبـــع، شـــكلت  وأضـــاف 
اإلســـكانية فـــي برنامـــج عمـــل الحكومـــة فـــي الفصـــل 
التشريعي الخامس باالتفاق بين السلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية حيًزا كبيًرا، الســـيما مع هـــدف توفير 25 
ألف وحدة ســـكنية، ومن ضمن التوجه لتوفير الســـكن 
هـــو إطـــالق برامـــج وحلـــول كبرنامـــج مزايـــا، وهـــذا 
البرنامـــج وغيرها من البرامج الشـــبيهة يســـرع وتيرة 
الحلـــول للحصـــول علـــى الوحـــدات الســـكنية وتقليـــل 
فتـــرات االنتظار، وال يجب أن ننســـى أن عدد الطلبات 
اإلســـكانية وحســـب اإلحصاءات المتوافرة من جانب 
وزارة اإلسكان تبلغ 55 ألف طلب إسكاني بحاجة إلى 
حلحلة بشكل أو بآخر، ومن ضمن الحلول التي أطلقها 

وزير اإلســـكان باسم الحمر جاء مشـــروع مزايا، إال أن 
اإلشـــكالية التي ظهـــرت قبل قرابة 3 أســـابيع المتمثلة 
بقـــرار الـــوزارة إليقاف حاالت االســـتثناء لمـــا فوق 35 
ســـنة، وهـــذا األمـــر ســـبب نوًعا مـــن الربكـــة للكثير من 
المواطنين الذي حصلوا على االستثناءات واتفقوا مع 
المطورين، حتى إن بعضهم دفع مقدما لمنازل تتطلب 
بين 6 أشـــهر إلى ســـنة ونصف إلكمال البناء، غير هذا، 
فـــإن عملية البحث عن الوحدات الســـكنية لالســـتفادة 

من “مزايا” تتطلب وقًتا.

جلسة مطولة

وتابـــع “تقدمنـــا فـــي مجلـــس النـــواب بمقتـــرح بصفـــة 
االســـتعجال، والبد هنا أن أشـــيد بدور وزارة اإلســـكان 
ممثلـــة فـــي الوزير الحمر، الذي ســـارع واســـتجاب إلى 
المقترح، وقد عقدنا معه جلسة مطولة بحضور النائب 
األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان ورئيس 
اللجنـــة المالية العضو محمود البحراني؛ للتباحث أكثر 
حـــول هـــذا البرنامـــج الذي وفر مـــا بين 7 إلـــى 8 آالف 
وحـــدة حســـب المعلومـــات المتوافرة، وفـــي هذا دليل 
علـــى أن المواطـــن البحرينـــي بحاجـــة لالســـتفادة من 
الخدمـــات اإلســـكانية وإن وضع على نفســـه التزامات 
مالية وأقساط أكبر من الوحدة السكنية العادية سعًرا 
وتكلفًة، وال نغفل جانب أن الوحدات اإلســـكانية تأخذ 
وقًتا طوياًل، الســـيما بالنسبة لمشروعات كبرى كمدينة 
ســـلمان أو شـــرق ســـترة، مـــن دفـــان األراضـــي وتوفير 
المســـاحات الكبيرة، واألخوة فـــي التخطيط العمراني 
يفيدون أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى ما ال يقل 
عن 5 سنوات للتخطيط المبدئي قبل بدء المشروع”.

الناس فرحون

ولفـــت الصالح إلى أن من األمور التي تمت مناقشـــتها 
مـــع الوزير هو وجـــود برامج أخرى غيـــر برنامج مزايا 
لمن هم فوق ســـن 35 ســـنة، فمن هم دون ذلك الســـن 
ال إشـــكالية بالنســـبة لديهم، وقد حصل عـــدد كبير من 
المواطنيـــن علـــى اســـتثناءات، وهنـــاك قســـم خـــاص 
فـــي الـــوزارة الســـتقبال أصحـــاب الطلبـــات مـــا أســـهم 
في تيســـير أمور المراجعين، وشـــكرنا وزارة اإلســـكان 
علـــى ســـرعة االســـتجابة بتوفيـــر موظفيـــن يتلقـــون 
استفســـارات المواطنين ويكونون قريبين منهم لوضع 
الحلـــول لهذه اإلشـــكالية، ولله الحمد فرح الناس بقرار 
الوزيـــر بالتمديد لهم لمدة 6 أشـــهر أخـــرى لحين إنجاز 

وحداتهم السكنية”.

“البالد” متألقة

وأشـــار إلـــى أن “اهتمام صحيفة البـــالد بهذا الموضوع 
يســـتحق الشـــكر والتقديـــر، فهنـــاك قصور فـــي الجهاز 
اإلعالمـــي بمملكة البحرين، الســـيما حيـــن يكون هناك 
وزارة  بحجـــم  رســـمية  جهـــة  مـــن  إشـــكالية  أو  لغـــط 
اإلســـكان، وهنـــاك قلق يعيشـــه المواطـــن ويحتاج إلى 
معلومـــات ســـريعة مـــن األجهـــزة الرســـمية أو الجهـــاز 
اإلعالمـــي، ونحن في الســـلطة التشـــريعية وبالمتابعة 

مع الوزير، نرى أن هناك حلوال”.
وبعـــد ختام مداخلته، لفـــت الزميل راشـــد الغائب إلى 
أن وزارة اإلســـكان عليهـــا حمـــل كبير وان المســـؤولين 
قـــادرون علـــى التعامـــل مـــع هـــذه اإلشـــكالية ووضـــع 

الحلول لها وللكثير من القضايا.

معايير التمويل

وســـلطت رئيـــس الشـــؤون القانونيـــة ببنـــك اإلســـكان 
هيفاء المدني الضوء على تمويل الســـكن االجتماعي، 
الذي يبـــدأ بتقديم 10 % من قيمة العقار كدفعة أولى 
من جانب المواطن، ويســـاهم بنسبة 2.5 % من دخله 
الشـــهري في ســـداد القســـط المســـتحق للبنك المشارك 
لمدة 25 ســـنة، وتتكفل الوزارة بســـداد باقي المبلغ من 
القســـط المســـتحق للبنك المشـــارك، أما عن الشـــروط، 
هـــي: أن يكـــون بحرينـــي الجنســـية ورب أســـرة، وأال 

يتجـــاوز عمره 34 ســـنة و6 أشـــهر عند تقديـــم الطلب، 
وأال يقـــل عمـــره عنـــد االنتفاع بالبرنامـــج وصرف مبلغ 
التمويـــل من البنـــك الممول عن 21 ســـنة وال يزيد عن 
35 ســـنة، وأال يقـــل دخله الشـــهري عنـــد تقديم الطلب 
وصرف التمويل من البنك المشارك عن 600 دينار وأال 
يزيد عن 1200 دينار، وأن تكون أســـرته مقيمة إقامة 
دائمـــة فـــي البحريـــن وأال يكـــون أي مـــن أفراد أســـرته 
قد ســـبق ألي منهم الحصول على أي خدمة إســـكانية 
لغرض تملك مســـكن مقـــدم من الحكومـــة أو أية جهة 
أخـــرى، أما شـــروط العقار فـــأن يكون مشـــيًدا وجاهًزا 

للسكن، وأال يتجاوز قيمة العقار 120 ألف دينار.

خدمة فورية

أمـــا بالنســـبة ألهـــم مميـــزات مزايا، قـــال العلـــوي “هي 
الخدمـــة الفوريـــة وال حاجة لالنتظار، ويمكن اســـتالم 
المنزل في مدة ال تتجاوز 3 أشـــهر، عالوة على اختيار 
الموقـــع والمنطقـــة والوحدة الســـكنية حســـب الرغبة، 
واختيار حجم الحدة حسب احتياجات مقدم الطلب”. 
وعن الدورة اإلجرائية، فقال: إنها تبدأ باختيار الوحدة 
الســـكنية والبنـــك الممـــول والتقديـــم علـــى البرنامـــج، 
الطلـــب،  وقبـــول  التدقيـــق  هـــي  التاليـــة  والخطـــوة 
والخطـــوة الثالثـــة هي تثميـــن العقـــار والحصول على 
الموافقـــة المبدئيـــة مـــن البنـــك الممول، فيمـــا الخطوة 
الرابعة هي إصدار شهادة التأهيل وتخصيص الوحدة، 
والخطـــوة الخامســـة هـــي الحصـــول علـــى الموافقـــة 
النهائيـــة من البنك وإصدار شـــهادة التمويـــل، وتنتهي 
بالخطـــوة الخامســـة وهي الحصول علـــى التمويل من 

البنك.
وتشارك 9 بنوك في البرنامج الذي بدأ العام 2014، هي: 
البحرين الوطني، مصرف الســـالم، البحرين والكويت، 
بنـــك البحرين اإلســـالمي، البنك األهلـــي المتحد، بيت 
التمويـــل الكويتي، بنك البركـــة، بنك اإلثمار والمصرف 
الخليجي التجاري، وبلغ عدد المنتفعين 7298 منتفًعا، 

والعدد يزداد بشكل تدريجي.
وفـــي العام الماضي 2020 ســـجل فـــي البرنامج 1691 
منتفًعـــا والتوقـــع أن يتجـــاوز الرقـــم هـــذا العـــام، أمـــا 
متوســـط ســـعر الوحدات فيقع بيـــن 80 إلى 109 آالف 
دينـــار، ونســـب الشـــراء للوحـــدات فأغلبيتها مشـــتراة 
عـــن طريق “مزايا” لشـــريحة الدخل الشـــهري ممن تبلغ 
رواتبهم 600 إلى 700 دينار، ونسبتهم 90 %، ثم تأتي 
بعدهم شريحة من رواتبهم بين 701 إلى 1000 دينار.

9 بنوك

فـــي إطـــار الحديـــث عـــن الخدمـــات اإلســـكانية التـــي 
تقدمهـــا الـــوزارة، تحدثـــت رئيـــس الشـــؤون القانونية 
هيفاء المدني أن كل هذا يأتي تحقيًقا للرؤية السديدة 
لصاحـــب الجاللة الملك، والتوجيهات الكريمة من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتجسيًدا لاللتزامات 
الدســـتورية على أرض الواقع لتنفيذ برنامج الحكومة 
حرًصـــا علـــى إنجـــازه بفعاليـــة، تعمـــل وزارة اإلســـكان 

بخطى ثابتة لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود عبر 
تقديم خدمات إسكانية كإطار عام ألهداف الوزارة.

وتابعـــت “قدمـــت الـــوزارة العديـــد من الخدمـــات، من 
ضمنهـــا مزايـــا الـــذي يمثـــل نقلـــة نوعيـــة فـــي طبيعـــة 
الخدمات اإلسكانية، كتحول مدروس في دور الوزارة 
من المزود المباشـــر للخدمة إلى المنظم وهذا من أهم 
أركان وأسس االستدامة، ويتركز برنامج مزايا على 4 
ركائـــز تعمل في تمازج متقـــن بين الحكومة، المواطن، 
المطور ومؤسســـة التمويل، ولكل منهم دور في إنجاز 
البرنامج، فلهم حقوق وعليهم التزامات، وما مشـــاركة 
9 بنـــوك رائـــدة فـــي المملكـــة إال دليل كبيـــر على نجاح 

البرنامج”.

اجتماع الوزير

وحول جزئية تمديد فترة التأهيل ألصحاب الطلبات، 
أشـــارت المدني إلى أن الحكومـــة حريصة على رعاية 
مصالـــح المواطنيـــن والنظـــر بعيـــن االعتبـــار لشـــؤون 
المواطنين، وقبل صدور قرار إيقاف االستثناء انتهاء 
المهلـــة المحـــددة لالســـتثناءات عقـــد الوزيـــر الحمـــر 
اجتماًعا مع فريق العمل حرًصا على وضع آلية مناسبة 
بمـــا يحفظ حقوق كل األطراف، ألنـــه بعد مرور الفترة 
التجريبيـــة، وما حصده البرنامج من إقبال ورغبة في 
دخول الكثير من الشـــرائح لالنتفاع، تم إقرار استثناء 
الســـن وتجميـــده لمـــرات عـــدة، آخرها ينتهـــي في 16 

أبريل 2021.
وأشـــارت إلـــى أن برنامـــج “مزايـــا” يعتمد علـــى توفير 
أنظمـــة  وللبنـــوك  المســـكن،  القتنـــاء  فوريـــة  خدمـــة 
وإجـــراءات، وهنـــاك فئة مـــن أصحاب الطلبـــات الذين 
تـــم إفادتهم بتأهلهم وأقبلوا على شـــراء مســـاكن قيد 
اإلنشـــاء ومنهم من ســـدد مقدًما للمطوريـــن، ومراعاة 
لهـــذه الظـــروف واألوضـــاع، تـــم تمديـــد فتـــرة التأهـــل 
المنتفعـــون  هـــم  األولـــى  فئتيـــن،  وتشـــمل  للبرنامـــج 
أصحـــاب الطلبـــات الذين تـــم إفادتهم بقبـــول طلباتهم 
ســـواء من خالل منحهم شـــهادات التأهل أو من خالل 
الرســـائل، وبهذا سيتم تجديد فترة التأهل لهم لمدة 6 
أشـــهر إضافية، وهي قابلة للتجديـــد مراعاة لظروفهم 
حتى يتســـنى لهم توفيق أوضاعهم، في إطار استمرار 
توافـــر الشـــروط الخاصة بمزايا حســـب المـــادة 42 من 
قانون نظام اإلســـكان على أال يتجاوز سن المؤهل 45 

سنة كشرط قبل لصرف التمويل من البنك المشارك.
أمـــا الفئـــة الثانيـــة، بحســـب العلـــوي، فهـــم “أصحـــاب 
 16 تاريـــخ  التـــي ســـتقدم حتـــى  الجديـــدة  الطلبـــات 
أبريل 2021، ولهم أيًضا 6 أشـــهر، شـــرط توافر شروط 
االنتفاع خالل هذه المدة وأال يتجاوز الســـن 45 ســـنة، 
وإلزامية أن يكون المسكن مشيًدا ومكتمل البناء وفق 
المادة 46 من قانون اإلسكان، وجهوزية المسكن تأتي 
من منطلـــق حماية حقوق المواطـــن والمطور، ونوجه 
هنـــا دعـــوة لعـــدم الدخول فـــي لتعاقد من أجل شـــراء 
مســـكن قيد اإلنشـــاء مـــن جانـــب المنتفعيـــن أصحاب 
الطلبـــات المقبليـــن علـــى االنتفـــاع بالبرنامـــج، فقد تم 
تطويـــر الـــدورة اإلجرائية لتكون قصيرة جًدا ومســـار 

التعاون بين اإلســـكان والمطوريـــن متاح، وهناك لجنة 
متخصصـــة يتم مـــن خاللها اعتمـــاد المشـــروعات بعد 
اســـتيفاء المتطلبـــات الهندســـة والعمرانيـــة، وأبـــواب 
الوزارة مفتوحة ســـواء من خالل الحضور الشـــخصي 
أو التواصـــل “أونالين”، ونتوقع مـــن المطورين تجويد 
منتجهـــم وتقديـــم وحـــدات مناســـبة للمنتفعيـــن، وأن 

تكون ممارساتهم متسقة مع معايير البرنامج”.

خدمة التمليك

وفيمـــا يتعلـــق بالبدائـــل المتاحة للمنتفعيـــن ألصحاب 
يكملـــوا  أن  دون  ســـنة   35 تعـــدوا  الذيـــن  الطلبـــات 
اإلجـــراءات أو لم ينتفعوا من خدمات وزارة اإلســـكان 
وبنـــك اإلســـكان أو أي خدمـــة إســـكانية، فقـــد ألمحت 
المدنـــي إلـــى أنهـــم بإمكانهـــم الحصـــول علـــى خدمـــة 
التمليـــك بشـــقيها البيـــوت والشـــقق، وخدمـــة التمويل 

باختالف أنواعها حسب حاجة المواطنين.
للمنتفـــع  متاحـــة  التمويـــل  أن خدمـــة  إلـــى  وأشـــارت 
لصاحـــب الطلـــب المؤهـــل والذي لم يكمـــل اإلجراءات 
تمويـــل  علـــى  الحصـــول  تشـــمل  ســـنة،   45 وتعـــدى 
إســـكاني يصـــل إلـــى 60 ألـــف دينـــار كحد أقصـــى، كما 
يمكـــن لهم االســـتفادة من برنامج الرهن المشـــترك في 
بنـــك اإلســـكان، الذي تـــم بالتعاقد مع 5 بنوك مشـــاركه 
فيـــه، وهـــذا البرنامج يحصل فيـــه المنتفع على تمويل 
مـــن وزارة اإلســـكان وتمويـــل إضافـــي مـــن أحـــد هذه 
البنـــوك المشـــاركة، وضمانة هذيـــن التمويلين هو ذات 
العقـــار الذي يشـــتريه المنتفـــع، ويمكـــن الحصول على 
التمويل العقاري عن طريق البنوك المشـــاركة مثاًل في 
حال الرغبة بشـــراء األرض، ثم الحصـــول على تمويل 
إســـكاني من بنك اإلســـكان لبناء هـــذه األرض، إضافة 
إلى عدة سيناريوهات لبرنامج الرهن المشترك متاحة 
للمواطنيـــن ويمكن مـــن خاللها الحصول على الســـكن 

المناسب، فمزايا هو بداية المطاف وهناك الكثير.

عدالة الدعم

وأعـــادت طمأنـــة المواطنيـــن بالتأكيـــد مخاطبة إياهم 
“أنتـــم فـــي أيـــد أمينـــة حريصـــة علـــى تقديـــم أفضـــل 
الخدمـــات اإلســـكانية والتطويـــر والدراســـة على قدم 
وســـاق فـــي الـــوزارة والبنـــك، وطـــرح الحلـــول ركيـــزة 
أساســـية لتحقيق تطلعـــات المواطنين فـــي إطار مبدأ 

االستدامة والعدالة في توزيع الدعم الحكومي”.

تكافؤ الفرص

وتناول رئيس جمعيـــة المقاولين مجيد المبارك الثناء 
علـــى جهود وزارة اإلســـكان بالقول “ال أحد ينكر فضل 
الوزارة وإســـهامها في التطوير العمراني الذي تشـــهده 
البـــالد فالنصيـــب األكبـــر قامـــت بـــه الـــوزارة”، منتقـــاًل 
للحديـــث عـــن تكافـــؤ الفـــرص بيـــن المواطنيـــن وهـــي 
دعامـــة للمجتمـــع تكفلها الدولة وتســـاءل “لمـــاذا نضع 
المواطـــن المنتفـــع بين 21 و 35 ســـنة؟ لنعطـــي تكافؤ 
الفـــرص ليكون الحد األقصى 45 ســـنة وهذا ســـيخدم 
شـــريحة كبيـــرة مـــن المواطنين، فتكافـــؤ الفرص مادة 

دستورية وأي مخالفة لها يعتبر غير قانوني”.
وقـــال إن “المواد الدســـتورية تؤكد حرص الدولة على 
توفير الســـكن لـــذوي الدخل المحدود مـــن المواطنين، 
وفـــي بعضها أن وزارة الدولة هي مؤسســـات ذات نفع 
عـــام بمـــا يتفق مـــع السياســـة العامة للدولـــة ومصلحة 
المواطـــن، فنـــرى أن مصلحـــة المواطـــن وفق ما أشـــار 
إليـــه النائب ممـــدوح الصالح مستشـــهًدا بمقولة جاللة 

هاشم العلويهيفاء المدنيالزميل راشد الغائب مجيد آل مباركالنائب ممدوح الصالح

البنوك المشاركة في برنامج “مزايا” من شرائح العرض بالندوة

مسؤول بـ “اإلسكان” في ندوة “^”: مهلة الـ 6 أشهر الســــــــتثناءات “مزايا” قابلة للتمديد للمستفيدين قبل 16 أبريل
االجتماعي السكن  ــارات  ــي خ مستجدات  عــن   ”^“ نـــدوة  ــوا  ــب واك حساًبا   5094
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منسق ندوة “^” :

رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني راشد الغائب

التغطية: سعيد محمد وإبراهيم النهام

إخراج وتنفيذ الملحق: محمد الستراوي

 اإلسناد التقني:  
رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد المبارك، عبداهلل عيسى، أيمن 

يعقوب، سيد عباس هاشم، عباس إبراهيم

إدارة التويتر: حسن عدوان

إدارة االنستغرام: زينب العكري

التحرير والتصحيح:  رئيس قسم الديسك المركزي والمتابعة حسين 
الغديري، جاسم اليوسف، أحمد نصيف

الخدمات والتموين: رئيسة الموارد البشرية والخدمات منى المطلق

 إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة:  
رئيس فريق صحافة الفيديو أحمد كريم، محمد الدرازي

فريق التغطية

الدعم الحكومي الشهري لبرنامج “مزايا”

1691 منتفًعا 
سجلوا في 2020 
والتوقع أن يتجاوز 

الرقم هذا العام

الغائب: موضوع الندوة 
شغل الرأي العام 
واإلعالم والبرلمان

المدني للمنتفعين: 
اطمئنوا... لن نترككم 

في منتصف الطريق

 العلوي: الخدمة 
فورية واستالم المنزل 

في غضون 3 أشهر

مشروع األراضي 
الحكومية ذكي وواعد 

وسينشط االقتصاد

60 ألف دينار تمويل 
لمن تجاوز الـ 45 مع 
االستفادة من الرهن

 متجاوزو الـ 35 
بإمكانهم الحصول على 

تمليك البيوت والشقق

مساحة األراضي 
الممنوحة للمطورين 

ترفع من أسعار المنازل

 الصالح: 55 ألف طلب 
إسكاني بحاجة ماسة 

إلى الحلحلة

آل مبارك: لمد عمر 
المنتفعين من البرنامج 

إلى 45 بدال من 35

 90 % من رواتب 
المنتفعين تتراوح بين 

600 و700 دينار

أرباحنا كمطورين 5 % 
وواهم من يدعي أننا 

نحقق 25 ألف دينار

الوزارة تخطط 
لتخصيص مساحات 

للوحدات تتجاوز 
200 متر 

متوسط سعر 
الوحدات بين 80 

و109 آالف دينار 

المدني: أنتم في 
أيد أمينة ببرامج 

إسكانية قائمة على 
عدالة توزيع الدعم

الوزارة راعت ظروف 
المواطنين ممن 

سددوا مقدما 
للمطورين 

تغطية من تقل 
رواتبهم عن 600 

دينار إلدماجهم 
في البرنامج



^يواصــل بنــك البحريــن والكويت، البنــك الرائد في مجــال الخدمات 
المصرفيــة التجاريــة وخدمــات األفــراد، تقديــم أفضــل عــروض التمويــل 
لزبائنه الكرام، حيث تم اإلعالن عن أحدث عروض التمويل بالمشاركة مع 

برنامج مزايا المقدم من وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان.

باإلضافـــة إلـــى تزويـــد زبائـــن بنـــك 
البحريـــن والكويت بخيـــار الحصول 
على قرض عقاري من خالل برنامج 
مزايـــا للتمويـــل، يمكـــن اآلن لجميـــع 
الحصـــول  مزايـــا  برنامـــج  زبائـــن 
علـــى تمويـــل إضافي لتغطيـــة كافة 
االلتزامات المتعلقة بشـــراء الوحدة 

الدفعـــة  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الســـكنية، 
األولـــى المطلوبـــة ورســـوم التأميـــن 
على الحياة ورســـوم تأمين الحريق 

ورسوم التسجيل العقاري. 
الجدير بالذكر أن زبائن برنامج مزايا 
للتمويـــل لديهـــم خيار انتقـــاء منزل 
أحالمهم ضمن العديد من المشـــاريع 

الســـكنية تحت مظلة برنامج تمويل 
السكن االجتماعي، بأسعار تنافسية 
وشروط مرنة، ليتمكن زبائن برنامج 
مزايـــا إتمـــام شـــراء منـــزل أحالمهم 

بكل سهولة وراحة تامة.
الخدمـــات  عـــام  مديـــر  وعلـــق   
المصرفية لألفراد في بنك البحرين 
والكويت عادل سالم، قائالً: “نبحث 
باســـتمرار عـــن طرق لتزويـــد زبائننا 
بالخدمات التي تساهم في تحسين 
حياتهـــم وحيـــاة أســـرهم الكريمـــة. 
لذلـــك يســـعدني أن أعلـــن أن جميـــع 

زبائن برنامج مزايا ســـيتمكنون من 
الحصول على قرض عقاري إضافي 
للمســـاعدة فـــي تخفيـــف التكاليـــف 
اإلضافية لشـــراء عقـــار جديد وذلك 
لضمان سالســـة انتقالهم نحو فصل 
جديد مـــن حياتهـــم. باإلضافـــة إلى 
ذلـــك، يمكـــن لجميـــع زبائـــن برنامج 
مزايـــا الحصول على أكثـــر من 100 
% مـــن المبلـــغ الممول علـــى أن يتم 
ســـداده على مدى 25 عاًما. سيكون 
لزبائننـــا أيًضـــا القـــدرة علـــى ســـداد 
دفعـــة جزئية فـــي أي وقت دون أي 

تكلفـــة إضافيـــة وبأســـعار وشـــروط 
ميسرة”.

يهـــدف هـــذا العـــرض بالتعـــاون مـــع 
برنامـــج مزايا للتمويـــل العقاري إلى 
توفير لزبائن بنك البحرين والكويت 
التمويـــل المناســـب لشـــراء فلل في 
مشـــاريع الســـكن االجتماعـــي. وقـــد 
أعلـــن البنـــك فـــي وقـــت ســـابق عـــن 
عـــرض تعاونـــه مـــع مزايـــا لتمويـــل 
اللـــوزي  دانـــات  تطويـــر  مشـــروع 
باإلضافة إلى مشـــروع ديرة العيون 

عادل سالمفي ديار المحرق.

قــرض عقــاري إضـافــي مــن “BBK” لعمــالء “مـزايـا”
ــة ــرنـ ــة وشــــــــــروط مـ ــيـ ــسـ ــافـ ــنـ ــك يــــقــــدم عـــــروضـــــا بــــأســــعــــار تـ ــ ــن ــ ــب ــ ال

بيع 80 % من وحدات “ديرة العيون” خالل األسبوع األول من طرحها
“مزايا” للمواطنين للحصول على تمويل  التسهيالت  الحمر: مزيد من 

^أعلن بنك اإلسكان عن سرعة بيع وحدات المرحلة الثانية من مشروع “ديرة 
العيــون” فــي مدينــة “ديــار المحــرق” خالل زمن قياســي، حيــث ِبيــع 80 % من الفلل 

السكنية، وذلك منذ طرحها بتاريخ 21 مارس الجاري.

ويجدر بالذكر أن الحملة الترويجية التي 
نظمها بنك اإلســـكان في موقع المشروع، 
مع اتخاذ كافة التدابير الالزمة الستيعاب 
30 شخًصا تحت سقف واحد في الوقت 
ذاتـــه مـــع االلتـــزام بالتباعـــد اإلجتماعي، 
اإلجـــراءات  بتيســـير  ســـاهمت  قـــد 
المواطنيـــن  حصـــول  عمليـــة  وتســـريع 
البحرينييـــن المؤهليـــن لبرنامـــج “مزايـــا” 
للســـكن االجتماعي والخدمات التمويلية 
الُمقدمـــة مـــن وزارة االســـكان على منزل 
أحالمهم عبر اســـتخدام تطبيقات رقمية 

مثل: Skiplino وبنفت بي.
وعـــالوة علـــى ما ســـبق، قامـــت 9 بنوك – 
وهـــي: مصرف الســـالم – البحريـــن، بنك 
البحرين الوطني، بنك البركة اإلســـالمي، 
بنـــك اإلثمـــار، بنـــك البحريـــن اإلســـالمي، 

البحريـــن،   – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت 
البحريـــن  بنـــك  المتحـــد،  األهلـــي  البنـــك 
والكويـــت، المصرف الخليجـــي التجاري 
– بطرح عروض تمويلية خاصة لعمالئها 

وحصرية لمشروع “ديرة العيون”.
وعلـــى مـــدار األســـبوع، تمكن الـــزوار من 
االطـــالع علـــى فلل العـــرض التـــي تتمتع 
بأربعة تصاميم خارجية راقية ومتنوعة، 
واالســـباني  والعصـــري  البحرينـــي 
والميديتراني. وهي تحتوي على 4 غرف 
نوم، منها غرفتا نوم رئيسيتان، وصالتان 
ومطبـــخ ومجلـــس و 4 حمامـــات وكراج 
يتســـع لسيارتين وحديقة خلفية واسعة. 
كما تحظي الفلل بمساحة اجمالية للبناء 
تبلغ 227 متًرا مربًعا ومساحة أرض تبلغ 

204.5 متر مربع.

وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح وزير اإلســـكان  
باســـم الحمـــر رئيـــس مجلـــس إدارة بنك 
اإلســـكان قائـــاًل: “نحـــن فخـــورون بهـــذا 
النجـــاح غيـــر المســـبوق والمتمثـــل فـــي 
ســـرعة بيـــع فلـــل المرحلـــة الثانيـــة مـــن 
مشـــروع “ديـــرة العيـــون” بمدينـــة “ديـــار 
المحـــرق خـــالل زمـــٍن قياســـي. ونـــود أن 
نتقدم بالشكر الجزيل لجميع المؤسسات 
المالية والمصارف المحلية التي شاركت 
ضمـــن حملتنـــا الترويجية وهـــو ما يدعم 
مـــن  واســـعة  تشـــكيلة  لتوفيـــر  جهودنـــا 
حلول الســـكن االجتماعـــي، لتلبية الطلب 
المواطنيـــن  ِقبـــل  مـــن  عليهـــا  المتنامـــي 
المدرجيـــن ضمن برنامج “مزايا” للســـكن 
االجتماعـــي والخدمـــات التمويليـــة مـــن 

وزارة اإلسكان. 
 وأضـــاف الوزيـــر: نحـــن نؤكـــد اســـتمرار 
حصـــول  إمكانيـــة  لتســـهيل  المســـاعي 
هـــذه الفئـــة مـــن المواطنين علـــى تمويل 

“مزايا” مـــن خالل شـــراكتنا مع مجموعة 
رائـــدة من البنـــوك في المملكـــة، وبالتالي 
تتاح الفرصة للشـــراء من أّي من الحلول 
العقاريـــة المطروحـــة عـــن طريـــق البنوك 
المشـــاركة في هذا البرنامج. كما ســـعدنا 
باســـتقبال الزوار المهتميـــن بهذه الحلول 
المشـــروع، وذلـــك  فـــي موقـــع  الســـكنية 
كافـــة  بتطبيـــق  بااللتـــزام  حرصنـــا  مـــع 
انتشـــار  ضـــد  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

جائحة كوفيد19-”.
ويقـــدم مشـــروع ديـــرة العيـــون عروًضـــا 
ا من حيـــث الحجم  ســـكنية متميـــزة جـــدًّ
والســـعر والموقـــع، وذلـــك باإلضافـــة إلى 
للمـــاّلك  تتيـــح  التـــي  جاهزيتهـــا  ميـــزة 
امتالكهـــا.  فـــور  بهـــا  للســـكن  االنتقـــال 
عائلـــي  بمحيـــط  المشـــروع  ويحظـــى 
متكامـــل، ويقـــع على مقربة مـــن وجهات 
رئيســـية في المملكة، بما فـــي ذلك مطار 
المنامـــة.  والعاصمـــة  الدولـــي  البحريـــن 

وكذلك يقع المشروع بالقرب من المرافق 
الســـكان  ويمنـــح  والترفيهيـــة  الخدميـــة 
ســـهولة الوصول للســـواحل والشـــواطئ 

الرملية.
وتعـــد ديـــرة العيون إحـــدى ثمـــار تفعيل 
مبـــادرات الشـــراكة بيـــن وزارة اإلســـكان 
والقطـــاع الخاص، حيث ُوقعـــت اتفاقية 

عـــام 2015، يتـــم بموجبهـــا توفيـــر أكثـــر 
مـــن 3,000 فيال ســـكنية من قبل شـــركة 
ديـــار المحرق وتخصيصهـــا للراغبين في 
االســـتفادة مـــن ذوي الطلبات اإلســـكانية 
لدى وزارة اإلســـكان مـــن خالل الحصول 
علـــى تمويل من برنامـــج مزايا باإلضافة 

إلى الخدمات التمويلية اإلسكانية.

إطالق مشروع تطوير األراضي الحكومية للقوائم المستفيدة من “مزايا”
أكـــدت مصادر عليمة لــــ ”البالد” أن وزارة 
اإلســـكان تعكـــف علـــى طـــرح مناقصات 
ألراض لتوفير نحو 6600 وحدة سكنية، 
مشـــيرة إلـــى أن المشـــروع الجديد يقوم 
علـــى تطويـــر الوحـــدات الســـكنية علـــى 
األراضـــي المملوكة للدولة بالشـــراكة مع 
القطـــاع الخاص، إذ تســـعى الـــوزارة من 
خالل هـــذا البرنامـــج إلى تطويـــر حزمة 
مـــن األراضي فـــي عدة مناطـــق مختلفة 
بالمملكة. يأتي ذلك في وقت انطلق فيه 
قطار برنامج تطوير األراضي الحكومية 
الـــذي أطلقتـــه وزارة اإلســـكان بتطويـــر 
أرض تابعـــة للـــوزارة في منطقـــة اللوزي 
وقد فـــاز بمناقصـــة المشـــروع مجموعة 
النمـــل وطـــورت 132 فيال ســـتطرح عن 
تنافســـية  بأســـعار  الســـوق  فـــي  قريـــب 
تســـتهدف بالدرجـــة األولـــى مـــن تنطبق 

عليهم شروط ومعايير مشروع مزايا.
مســـتجدات هـــذا المشـــروع اســـتحوذت 
علـــى اهتمـــام ومتابعـــة بالغـــة مـــن قبـــل 
المطورين خصوًصـــا بعد أن أعلن الوزير 
عن طرح المشروع بصورة كبيرة لتوفير 

آالف الوحـــدات اإلســـكانية فـــي اإليجاز 
اإلعالمي الحكومي قبل أسبوع.

“البـــالد” حصلت على معلومـــات جديدة 
بخصـــوص هـــذا المشـــروع، حيـــث أكـــد 
المطورون العقاريون أن وزارة اإلســـكان 
أبلغتهـــم أن مشـــروع تطويـــر األراضـــي 
الحكوميـــة يعتمـــد علـــى قاعـــدة ذهبيـــة 
وهي “أعلى قيمـــة لألرض، أرخص قيمة 
لبيع الفيال” وهذا القاعدة فرضتها وزارة 
اإلســـكان بالفعـــل فـــي المناقصـــة التـــي 
طرحتها لتدشـــين باكورة المشـــروع في 

اللوزي.

شروط الوزارة

مـــع جميـــع  اإلســـكان  وتواصلـــت وزارة 
المطورين العقارييـــن وطرحت مناقصة 
دقيقة تحتوي علـــى معلومات تفصيلية 

بشـــأن هـــذا المشـــروع وكذلك ســـتعتمد 
هـــذه الخطـــة فيمـــا بقـــي مـــن األراضـــي 
المقبلـــة. الـــوزارة طالبـــت المطورين في 
المناقصـــة بضـــرورة وضـــع ســـعر أعلـــى 
لشـــراء أرض كاملـــة غير مخططـــة لكنها 
مصنفـــة، مـــع ضمـــان وجـــود الخدمـــات 
األساســـية من شـــوارع ومجار وخدمات 

صرف صحي وإنارة وغيرها.
كما طالبـــت الـــوزارة المطورين بضرورة 
وضع ســـعر أعلى لـــألرض وقيمة أرخص 
بيـــع العقـــارات )الفيـــالت( أي أنها أجبرت 
المطوريـــن بتخفيـــض قيمـــة الربح على 
الوحـــدات، واالســـتفادة بتحقيـــق الربح 
بطريقـــة البيع بالجملة، أي ربح قليل في 

مبيعات وفيرة.
المطوريـــن  مـــن  العديـــد  تقـــدم  بالفعـــل 
للمناقصـــة، وتنامى لعلـــم “البالد” أن أحد 

دينـــارا   12 وضـــع  العقاريـــن  المطوريـــن 
بقيمـــة  أي  اللـــوزي  أرض  كســـعر  للقـــدم 
إجماليـــة بلغـــت نحـــو 5.3 مليـــون دينـــار 
كســـعر األرض ككل لتوفيـــر 132 فيـــال، 
يكـــون حجـــم أرض كل فيـــال 170 متـــرا 
وببنـــاء يتروح ما بيـــن 230 و250 مترا، 
وتقـــدم  تنافســـيا.  البيـــع  ســـعر  ويكـــون 
العديـــدون في هذه المناقصة أيًضا التي 
فـــازت بهـــا مجموعـــة النمل للمقـــاوالت، 
ومـــن المزمـــع أن تنخفض نســـبًيا أســـعار 
التـــي يســـتهدفها  الوحـــدات اإلســـكانية 
برنامج مزايا بعد، إذ إن مشـــروع تطوير 
الســـوق  ســـيغرق  الحكوميـــة  األراضـــي 

بالفلل.

حجم األراضي

وقـــال وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر إن 

الـــوزارة تعكـــف علـــى إطـــالق مشـــروع  
تطويـــر  اســـم  تحـــت  جديـــد  إســـكاني 
األراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع 
الخـــاص وهو مشـــروع تطويـــر األراضي 

الحكومية.
وأوضـــح فـــي رده علـــى أســـئلة “البـــالد” 
في اإليجـــاز اإلعالمـــي الحكومـــي الذي 
نظمـــه مركـــز االتصـــال الوطنـــي حديثـــا 
أن البرنامـــج عبارة عـــن تقديم الحكومة 
ألراضيهـــا الجاهزة للتطويـــر على جميع 
المستويات بما فيها الخدمات األساسية 
والبنية التحتية إلى المطورين العقاريين 
الذين ســـيقومون بتطوير هذه األراضي 
وعرضها في الســـوق على شكل وحدات 
المســـتفيدين  لقوائـــم  يمكـــن  إســـكانية 
مـــن برنامج مزايـــا االنتفاع بشـــراء هذه 
الوحـــدات ومن ثم يقوم المطور بســـداد 

قيمة األرض إلى الحكومة.
ولفـــت الوزيـــر إلـــى أن هـــذا المشـــروع 
ســـيوفر آالف الوحدات اإلســـكانية في 
الســـوق وسيستمر على مدى 8 سنوات، 
منوًهـــا بتأكيـــد الحكومة إيجـــاد الوفرة 
فـــي المعـــروض فـــي الســـوق، وهـــذا ما 
ســـيحققه توفيـــر األراضـــي الحكوميـــة 
بصـــورة  لتطويـــر  والقابلـــة  الجاهـــزة 
فوريـــة، موضًحـــا أن هناك إقبـــاال كبيرا 
هـــذا  علـــى  العقارييـــن  المطوريـــن  مـــن 

المشروع.

 تنويع الخيارات

وعلـــى ذات الســـياق أكـــد الوزيـــر الحمر 
في رده على ســـؤال خاص لــــ “البالد” أن 
الـــوزارة ماضيـــة فـــي مبادرات الشـــراكة 
مـــع القطاع الخـــاص، في إطار مســـاعي 
الخدمـــات  توفيـــر  لتســـريع  الـــوزارة 
للمواطنين وتنويع الخيارات اإلسكانية، 
وفـــي ظـــّل مـــا يمتلكـــه القطـــاع الخاص 
مـــن إمكانـــات قـــادرة على دعـــم الجهود 

الحكومية لتوفير الخدمات اإلسكانية.
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الحمر: “فكرة” سيد محمود عدنان... مقترح مهم
“تمليـــك” بعنـــوان  للتطويـــر  اإلســـكان  أراضـــي  بطـــرح  التوســـع 

أكد وزير اإلســكان باســم الحمر أن الوزارة ســتأخذ باالعتبار تفاصيل فكرة سيد محمود 
عدنان، وأنه سيتم تحويلها للجان المعنية بغرض االستفادة منها بما يتماشى مع خطط 
وبرامــج الــوزارة التــي تصب في ذات الغاية، مقدًرا للفائز جهده الكبير ومقترحه الناجع 

لتطوير األفكار الحكومية بمختلف الجهات والمؤسسات.

لـــدى اســـتقباله بحضـــور  ذلـــك   جـــاء 
الوكيـــل المســـاعد لمشـــاريع اإلســـكان 
بالوزارة رضا األدرج المتســـابق عدنان 
وهـــو أحـــد الفائزيـــن بالمراكـــز الثالثة 
في مســـابقة االبتكار الحكومي “فكرة” 
التـــي ُأطلقـــت تنفيـــًذا لتوجيهات ولي 
العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفـــة، مشـــيًدا برؤيـــة ســـموه التـــي 
ترمـــي إلـــى تطويـــر العمـــل الحكومـــي 
مـــن خـــالل األفـــكار المبتكـــرة والتـــي 
تعزز مســـتويات اإلنتاجيـــة والكفاءة، 
وتضع مصلحة الوطـــن والمواطن في 

األولويات.
 واطلع الوزيـــر الحمر على فكرة الفائز 
عدنان بشأن التوسع في طرح أراضي 

اإلســـكان للتطويـــر بعنـــوان “تمليـــك”، 
والتـــي تهدف إلـــى تعزيز الشـــراكة مع 
القطاع الخاص عبـــر طرح المناقصات 
لتطويـــر أراضـــي اإلســـكان المختلفـــة، 

حيث ثّمن “الحمر” فكرة المتسابق.
وختاًمـــا، قـــّدم وزيـــر اإلســـكان التهنئة 
فـــي  المشـــاركين  الفائزيـــن  لجميـــع 

مسابقة االبتكار الحكومي “فكرة”.

المنطقة الدبلوماسية - وزارة االسكان

علوي الموسوي
“اإلسكان” تلزم 

المطورين بيع 
الوحدات بأرباح أقل

الحمر: هدفنا زيادة 
المعروض من الفلل 

وتقليص قوائم االنتظار

مصادر: مناقصات لبناء 
6600 وحدة سكنية 

بأسعار تنافسية

بيع أرض “اللوزي” 
بقيمة 5.3 مليون 

دينار لتوفير 132 فيال



أعلنــت صحيفــة “البــاد” عــن اســتضافة رئيــس مجلــس إدارة مركــز الملــك فيصــل للبحــوث 
والدراســات اإلســامية صاحب الســمو الملكي األمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل ســعود 
)الرئيــس الســابق لاســتخبارات العامة الســعودية( بمنتداها الــدوري المقبل، الــذي يعقد عبر 

االتصال المرئي.

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة “البـــاد” عبدالنبي 
الشـــعلة إن صاحب الســـمو الملكي األمير تركي 
الفيصل بن عبدالعزيز آل ســـعود ســـيحل ضيفا 
بمنتـــدى “الباد” يوم الخميس الموافق 8 أبريل 
2021 من الساعة 1 بعد الظهر إلى 3 بعد الظهر 

بتوقيت المنامة.
وأشـــار الشـــعلة إلى أن منتدى “الباد” سيبحث 
عدًدا من الموضوعات المهمة المرتبطة بالمشهد 
بالعاقـــات  يتعلـــق  مـــا  خصوصـــا  اإلقليمـــي، 
الخليجيـــة األميركيـــة وضرورة مشـــاركة دول 
الخليـــج العربية في أي اتفـــاق نووي مع إيران، 
والتصدي لبرامج تطوير الصواريخ الباليستية 
اإليرانيـــة، ونبـــذ تدخـــل طهـــران فـــي الشـــؤون 

الداخليـــة لـــدول المنطقة وخططها التوســـعية 
بالمنطقة وغيرها من الموضوعات المهمة.

وذكر الشـــعلة أن إدارة “الباد” تجري الترتيبات 
اللوجستية والفنية المناسبة التي تليق بتنظيم 
الحـــدث الكبيـــر مع شـــخصية رفيعة المســـتوى 
بمقـــام صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر تركـــي 
الفيصل بن عبدالعزيز آل ســـعود، ومشـــيرا إلى 
أن منتديـــات صحيفـــة “البـــاد” تمثل تجســـيدا 
فعليـــا لـــدور المؤسســـة الصحافية في إشـــاعة 
ثقافـــة المعرفـــة والتنويـــر ومناقشـــة القضايـــا 

المهمة مع كبار الشخصيات المعنية.
وأكد أن “البـــاد” بصدد توجيه الدعوات لعديد 
مـــن الشـــخصيات القيادية من داخـــل البحرين 

وخارجها للمشاركة في المنتدى المهم.
مـــن جهته، قال رئيس التحريـــر مؤنس المردي 
إن مشاركة صاحب السمو الملكي األمير تركي 
الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود على المشاركة 
تعطي زخًما متصاعًدا لمنتديات “الباد”، وتأتي 
موافقة ســـمو األمير الستعراض مرئياته بشأن 

المســـتجدات اإلقليمية على المنطقة خصوصا 
في ظل ما نشـــهده حاليا بعد تبدل إدارة البيت 

األبيض.
وأشار إلى أن “الباد” ستبث وقائع المنتدى عبر 
منصـــات الصحيفـــة عبر اليوتيـــوب أو زووم أو 
االنســـتغرام اليف أو من خال شركاء التغطية 

من صحف عربية وقنوات فضائية.
ولمزيـــد مـــن االستفســـار يمكـــن التواصـــل مـــع 
والمحتـــوى  المحليـــة  الشـــؤون  قســـم  رئيـــس 
راشـــد  الزميـــل  المنتـــدى  منســـق  اإللكترونـــي 
الغائب )33443463( أو عبر “الواتساب” بالرقم 

.)38400407(

سمو األمير تركي الفيصل الضيف المقبل بمنتدى “^”
يعقـــد يـــوم الخميـــس عبـــر “زووم”... ويبـــث عبـــر المنصـــات الرقميـــة وقنـــوات فضائيـــة
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  ذكـــرت 
والتخطيـــط العمرانـــي أنهـــا تولي اهتمامـــا كبيرا 
بتطويـــر خدمات الصرف الصحي التي تشـــمل 3 
منظومات )شـــبكات الصرف الصحـــي، وتصريف 
مياه األمطار، والميـــاه المعالجة(. ومع أن اهتمام 
الوزارة قد غطى جوانب خدمات الصرف الصحي 
مـــن خال المشـــروعات التي تـــم تنفيذها، إال أن 
األولويـــة أعطيـــت لمنظومـــة وشـــبكات الصـــرف 
الصحي، نظًرا الرتباطها المباشر واللصيق بصحة 
اإلنســـان وحمايـــة البيئة مما انعكـــس على إنجاز 
مهـــم تمثل في إيصال الخدمة إلى عدد كبير من 

سكان البحرين حتى اآلن. 
ومن المؤمل االســـتمرار في تغطية باقي السكان 
في ظـــل التوســـع العمراني، وفي ســـبيل تحقيق 
ذلـــك، ومـــن أجـــل رفـــع مســـتوى جـــودة الخدمة، 
فقد شـــرعت الـــوزارة في التنفيـــذ واإلعداد لعدد 
مـــن المشـــروعات اإلســـتراتيجية ذات التكاليـــف 
العاليـــة مثل مشـــروع محطة المحـــرق للمعالجة، 
ومشـــروع توســـعة محطة توبلي وبنـــاء خطوط 
النقـــل الرئيســـة وغيرها مـــن المشـــروعات، األمر 
الذي عزز من اســـتعداد النظام الحالي الســـتقبال 

ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحي. 
جـــاء ذلك تعقيًبا على ما نشـــر بصحيفـــة “الباد” 
يوم الخميس الموافق 25 مارس الجاري، بشـــأن 
طلـــب توصيل العقارات بشـــبكة الصرف الصحي 

بمجمع 109 في الحد. 
إلـــى أن منطقـــة  فـــي تعقيبهـــا  الـــوزارة  ولفتـــت 
المذكورة تعد مـــن أوائل المناطق التي تم توفير 
خدمـــات الصـــرف الصحـــي فيهـــا، كمـــا أنهـــا مـــن 
المناطق المســـتفيدة من مشروع محطة المحرق 
للمعالجة، علما بأن منطقة الحد تشـــمل على )١٣( 
مجمع سكني، فقد تم توصيل )9( مجمعات وهي 
 108  ،107  ،106  ،105  ،104  ،103  ،102  ،101
و110 بشـــكل كامـــل، كما تم توصيـــل المجمعات 
المتبقيـــة وعددها )4( وهي ١٠٩، ١١١، ١١٢، ١١٣ 

بنسب متفاوتة. 
كما قامت الوزارة بتوصيل 85.22 % من مجمل 
منطقـــة الحد بشـــبكة الصـــرف الصحـــي ومتبقي 
14.78 % مـــن المناطـــق غيـــر الموصلة بالشـــبكة 
وهـــي مدرجة تحت مشـــروعات تضعهـــا الوزارة 

في أولوياتها.
أما فيمـــا يتعلق بمجمع 109، فـــإن الوزارة قامت 
بتوصيـــل جميـــع العقـــارات الســـكنية فـــي مجمع 
109 والبالـــغ عددهـــا 701 عقـــار بنســـبة 100 %، 
أمـــا العقـــارات المنصنفة بــــ “العمـــارات” فهي غير 
موصلة بشبكة الصرف الصحي ويبلغ عددها 70 

عقاًرا.
أمـــا بخصـــوص جزئيـــة توصيـــل شـــبكة الصرف 
 ،109 مجمـــع  فـــي  وبيـــت  لعمارتيـــن  الصحـــي 
فأوضحـــت أن العقـــارات المذكـــورة والتـــي تـــم 
توصيلها كانت األكثر ضررا، لذلك جاء التوصيل 
لرفع الضـــرر الناتج عن فيضـــان خزانات الصرف 

الصحي. 
يذكر أن لدى الوزارة مشروع توصيل مجمع 109 
فـــي منطقة الحد بشـــبكة الصـــرف الصحي، وتم 
االنتهـــاء من إعداد التصاميم الازمة للمشـــروع، 
وسوف يتم تنفيذه وربط المنازل بشبكة الصرف 

الصحي حال اعتماد الميزانية الازمة لذلك.

“األشغال”: تغطية 9 
مجمعات بشبكة الصرف 

الصحي في الحد

 النـتـائـــج الـمـالــــيـة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020       

بنك تجزئة ــ البحرين

sc.com/bh

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجاري للتجزئة والجملة

عبداهلل بوخوة
المدير التنفيذي  البحرين

شيخة طريف
المدير التنفيذي المالي  البحرين

دققت من قبل إرنست ويونغ 
محاسبون قانونيون

 بيان الربح أو الخسارة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

 2019 2020بآالف الدنانير البحرينية

 36,247  26,678 فوائد مكتسبة

 )8,039( )5,503(فوائد مدفوعة

 28,208  21,175 صافي الفوائد  المكتسبة

 11,300  8,709 دخل الرسوم والعموالت

 )3,126( )3,137(مصروفات الرسوم والعموالت

 8,174  5,572 صافي دخل الرسوم والعموالت

 3,243   2,681 صافي دخل المتاجرة 

186  1,051 إيرادات أخرى 

39,811  30,479 مجموع اإليرادات التشغيلية

11,578  11,925 تكاليف الموظفين 

631   685 استهالك وإطفاء 

635  599 تكاليف المباني والمعدات 

16,209  15,468 مصروفات أخرى 

29,053  28,677 مجموع المصروفات التشغيلية 

10,758  1,802 الربح قبل خسائر انخفاض القيمة

)3,491( )22,823(صافي خسائر انخفاض القيمة  

 7,267  )21,021()خسارة( ربح السنة

 بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2020 

20202019بآالف الدنانير البحرينية

الموجودات
 52,047  106,607 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

 87,351  42,635 مبالغ مستحقة من فروع أخرى تابعة للمقر الرئيسي
 24,778  2,440 ودائع ومبالغ مستحقة من البنوك

 431,413  352,392 قروض وسلف العمالء 
 161,966  168,273 أوراق مالية استثمارية 

 4,188  4,802 عقارات ومعدات وأنظمة حاسوب 
 27,379  27,776 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 

 789,122  704,925 مجموع الموجودات

المطلوبات وأرصدة المقر الرئيسي
المطلوبات 

 20,232  12,591 مبالغ مستحقة لفروع أخرى تابعة للمقر الرئيسي 
 7,755  29,966 ودائع ومبالغ مستحقة للبنوك 

 659,981  591,139 حسابات العمالء
 41,531  41,387 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 729,499  675,083 مجموع المطلوبات

أرصدة المقر الرئيسي
 10,743  10,743 رأس المال المخصص من المقر الرئيسي

7,238   )21,021()خسارة متراكمة( / ربح غير محول للمقر الرئيسي
 41,642  40,120 احتياطيات أخرى

 59,623  29,842 مجموع أرصدة المقر الرئيسي

 789,122  704,925 مجموع المطلوبات وأرصدة المقر الرئيسي

 بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

20202019بآالف الدنانير البحرينية

7,267   )21,021()خسارة( ربح السنة
)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:
 االسثمار في أسهم حقوق ملكية – صافي تغيرات 

1,926   )33(      القيمة العادلة خالل السنة
البنود التي من الممكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة: 
5,469)1,314(أوراق استثمارية - صافي تغيرات القيمة العادلة خالل السنة 

)431()175(التغير في الخسارة االئتمانية المتوقعة مقابل أوراق استثمارية
 )1,489(5,038

6,964 )1,522(مجموع )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للسنة
14,231   )22,543(مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للسنة

النقدية التدفقات   بيان 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

20202019بآالف الدنانير البحرينية

 53,103  20,996 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 )35,227( )7,735(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  

 )2,757( )7,253(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 15,119  6,008 الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة

 -    28 تعديالت صرف العمالت األجنبية
109,185 124,304 النقد وما في حكمه في 1 يناير

 124,304  130,340 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

 بيان التغيرات في أرصدة المقر الرئيسي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بآالف الدنانير البحرينية

رأس المال المخصص
من المكتب الرئيسي

)خسارة متراكمة( / ربح 
غير محول للمقر الرئيسي

احتياطيات أخرى
المجموع احتياطي القيمة العادلةاحتياطي عام2020  

 59,623  7,586  34,056  7,238 10,743 الرصيد في 1 يناير 2020
الخسارة الشاملة للسنة  
 )21,021(  -     - )21,021(-خسارة السنة  
 )1,522( )1,522(  - -   -خسارة شاملة أخرى   

 )22,543( )1,522(  - )21,021(-مجموع الخسارة الشاملة للسنة  

 )7,266(  -  - )7,266(-مبالغ محولة للمقر الرئيسي خالل السنة
 28   -  - 28 -تعديالت صرف العمالت األجنبية 

 29,842  6,064  34,056  )21,021(10,743 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

رأس المال المخصص
من المكتب الرئيسي

)خسارة متراكمة( / ربح 
غير محول للمقر الرئيسي

احتياطيات أخرى
المجموع احتياطي القيمة العادلةاحتياطي عام2019  

34,05662248,147 10,7432,726 الرصيد في 1 يناير 2019
الدخل الشامل للسنة

7,267--7,267-ربح السنة
6,9646,964---دخل شامل آخر

6,96414,231-7,267-مجموع الدخل الشامل للسنة
)2,755(--)2,755(-مبالغ محولة للمقر الرئيسي خالل السنة

10,7437,23834,0567,58659,623 الرصيد في 31 ديسمبر 2019

مؤنس المرديعبدالنبي الشعلةسمو األمير تركي الفيصل

محرر الشؤون المحلية
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وزير المالية: تعزيز أطر التعاون المالي واالقتصادي مع بريطانيا
ــع ــق أوسـ ــ ــو أف ــح ــا ن ــه ــة والـــدفـــع ب ــي ــائ ــن ــث ــر الـــعـــاقـــات ال ــوي ــط ت

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة ما يربط مملكة البحرين 
والمملكـــة المتحـــدة مـــن عالقـــات 
فـــي  أســـهمت  راســـخة  تاريخيـــة 
والتنســـيق  التعـــاون  أطـــر  تعزيـــز 
المجـــاالت  شـــتى  فـــي  المشـــترك 
وباألخـــص فـــي المجـــاالت المالية 
واالقتصاديـــة بما يلبـــي التطلعات 
منوهـــًا  المشـــتركة،  واألهـــداف 
العالقـــات  تلـــك  تطويـــر  بأهميـــة 
والدفـــع بهـــا نحـــو أفـــق أوســـع بما 
لصالـــح  والنمـــاء  بالخيـــر  يعـــود 

البلدين والشعبين الصديقين.
 جـــاء ذلك لـــدى لقائه أمـــس وزير 
الدولـــة لشـــؤون الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا بوزارة الخارجية 
المتحـــدة  بالمملكـــة  والتنميـــة 
جيمـــس كليفرلي بمناســـبة زيارته 
المملكـــة  ســـفير  بحضـــور  للبـــالد، 

البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  المتحـــدة 
حيـــث  درمونـــد،  رودي  الســـفير 
رحب به واســـتعرض معه عالقات 
الصداقة التاريخيـــة المتميزة بين 
البلديـــن ومـــا تشـــهده مـــن تقـــدم 

وتطور على كافة األصعدة.
وخالل اللقاء تم بحث سبل تعزيز 

التعـــاون المشـــترك فـــي المجاالت 
الماليـــة واالقتصاديـــة وعـــدد مـــن 
القضايـــا ذات االهتمـــام المشـــترك، 
كمـــا تـــم مناقشـــة آخـــر التطورات 
صعيـــد  علـــى  والمســـتجدات 

االقتصاد العالمي.
مـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر الدولـــة 

لشـــؤون الشـــرق األوســـط وشمال 
عـــن  المتحـــدة  بالمملكـــة  أفريقيـــا 
لوزيـــر  وتقديـــره  شـــكره  خالـــص 
المالية واالقتصاد الوطني، مؤكًدا 
على حرص بـــالده بمواصلة تعزيز 
مملكـــة  مـــع  المشـــترك  التعـــاون 

البحرين.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - بنا

المنامة- بنا

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
القضيبيـــة  بقصـــر  بمكتبـــه  خليفـــة 
لشـــؤون  البريطانـــي  الدولـــة  وزيـــر 
افريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
جيمس كلفرلـــي، وذلك بحضور وزير 

الخارجية عبداللطيف الزياني.
وخالل االجتماع الذي يأتي في إطار 
اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين 
والمملكـــة المتحدة، جرى اســـتعراض 
بيـــن  والتعـــاون  الصداقـــة  لعالقـــات 

البلدين في المجاالت المختلفة، وفي 
مقدمتهـــا تطويـــر وتعزيـــز العالقـــات 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  االقتصاديـــة 

المشتركة لشعبيها الصديقين.
كما تـــم البحث في عدد مـــن القضايا 
مـــن واقـــع  المشـــترك  االهتمـــام  ذات 
حـــرص البلديـــن علـــى الحفـــاظ على 

ا. ا ودوليًّ األمن واالستقرار إقليميًّ
وقد حضـــر االجتماع الوفـــد المرافق 
كبـــار  مـــن  وعـــدد  كلفرلـــي  للوزيـــر 

المسؤولين في مملكة البحرين.

افتتح وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن حسن النعيمي، أمس 
الثالثــاء، جامــع خليفــة بن أحمــد الظهرانــي بمدينة زايد، بحضــور خليفة 
بن أحمد الظهراني، ورئيس مجلس إدارة األوقاف الســنية الشــيخ راشــد 

محمد الهاجري.

وخـــالل االفتتـــاح أكد وزير شـــؤون 
المبـــارك  الدفـــاع أن هـــذا االهتمـــام 
انطالًقـــا  يأتـــي  هللا  بيـــوت  بإعمـــار 
مـــن الرعاية الجليلة مـــن لدن عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بتشـــييد  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 

الجوامع والمســـاجد وتســـخير كافة 
هللا  بيـــوت  لرعايـــة  اإلمكانيـــات 

وإعمارها.
حضـــر االفتتاح عدد من كبار ضباط 
مـــن  وعـــدد  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة 

المسؤولين بإدارة األوقاف السنية.

تعزيز العالقات االقتصادية مع بريطانيا

 وزير الدفاع يفتتح 
جامع خليفة بن أحمد الظهراني

تعاون وتنسيق بين “الحرس الوطني” و“األركان”
دور بـاســــل تقــــوم بــــه قـــوة الدفــــاع بحمــايـــة حـــدود المملكـــة

اســـتقبل رئيس الحرس الوطني 
الفريق أول الركن ســـمو الشـــيخ 
محمد بن عيســـى آل خليفة، في 
مكتبه برئاســـة الحـــرس الوطني 
بمعســـكر الصخير، صبـــاح أمس 
الثالثاء، رئيس هيئة أركان قوة 
دفـــاع البحريـــن، الفريـــق الركـــن 
ذياب بن صقـــر النعيمي بحضور 
الوطنـــي  الحـــرس  أركان  مديـــر 
اللـــواء الركن الشـــيخ عبدالعزيز 

بن سعود آل خليفة.
وفـــي بدايـــة اللقاء، رحب ســـمو 
رئيـــس الحـــرس الوطني برئيس 
ســـموه  مشـــيًدا  األركان،  هيئـــة 
والتنســـيق  التعاون  بمســـتويات 
عـــن  أثمـــرت  والتـــي  المشـــترك، 
تنفيذ عدد من التمارين القيادية 
الخبـــرات  وتبـــادل  والعملياتيـــة 
بيـــن الجانبيـــن، ومؤكـــًدا الـــدور 
قـــوة  بـــه  تقـــوم  الـــذي  الباســـل 

حمايـــة  فـــي  البحريـــن  دفـــاع 
حدود المملكة وحفظ ســـيادتها، 
باعتبارها خط الدفاع األول عن 

الوطن.

كمـــا شـــهد اللقـــاء مناقشـــة عدد 
االهتمـــام  ذات  المواضيـــع  مـــن 
المشـــترك، وبحـــث ســـبل تطوير 
مســـتويات التعـــاون والتنســـيق 

العســـكري بين الحـــرس الوطني 
وقـــوة دفـــاع البحريـــن، بمـــا من 
شأنه ترســـيخ األمن واالستقرار 

في المملكة.
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سمو رئيس الحرس الوطني يستقبل رئيس هيئة أركان قوة دفاع البحرين

خالل اللقاء

4.8 مليــار دينــار إيــرادات الدولــة... والعجــز 2.3 مليــار 

كشــفت وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي عــن تفاصيــل الميزانيــة العامــة للدولة 
للســنتين الماليتيــن 2021 - 2022 التــي صــادق عليهــا عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة وأصــدر القانــون رقــم )9( لســنة 2021 باعتمــاد 
الميزانيــة العامــة للدولــة للســنتين الماليتيــن 2021 - 2022، وذلــك بعــد إقــراره من 

السلطة التشريعية.

عبـــر موقعهـــا  التفاصيـــل  تلـــك  وأوردت 
جـــداول  تضمنـــت  والتـــي  اإللكترونـــي، 
قانـــون اعتمـــاد الميزانيـــة العامـــة للدولة 
للســـنتين الماليتين 2021 - 2022، وذلك 
بتبيان إجمالي اإليـــرادات والمصروفات 
والجهـــات  الـــوزارات  حســـب  العامـــة، 
المتكـــررة،  ومصروفاتهـــا  الحكوميـــة 
إضافـــًة إلـــى بيانـــات الدعـــم الحكومـــي 
المباشر، ومصروفات المشروعات حسب 
الوزارات والجهات الحكومية، وإيرادات 

ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة.
ميزانيـــة  فـــي  الدولـــة  إيـــرادات  وُتقـــدر 
الســـنتين الماليتيـــن 2021 - 2022 بمبلغ 
ألـــف  و12  مليوًنـــا  و863  مليـــارات   4
دينار، يكون نصيب الســـنة المالية 2021 
ملياريـــن و405 ماليين و881 ألف دينار، 
ونصيـــب الســـنة الماليـــة 2022 ملياريـــن 
ألـــف دينـــار، وفًقـــا  و457 مليوًنـــا و131 
للجدوليـــن رقمي )1( و)2( المرافقين لهذا 

القانون.
فـــي حيـــن ُتقـــدر المصروفـــات اإلجمالية 
للدولـــة في ميزانيـــة الســـنتين الماليتين 
2021 - 2022 بمبلـــغ 7 مليـــارات و182 
مليوًنـــا و425 ألـــف دينـــاًرا، يكون نصيب 
3 مليـــارات  2021 مبلـــغ  الماليـــة  الســـنة 

و613 مليوًنـــا و766 ألف ديناًرا، ونصيب 
3 مليـــارات  2022 مبلـــغ  الماليـــة  الســـنة 
و568 مليوًنـــا و659 ألـــف دينـــاًرا، وفًقـــا 

للجدول رقـم )1( المرافق لهذا القانون.
وأوضحت الجـــداول أيضـــا المصروفات 
المتكـــررة للدولـــة فـــي ميزانية الســـنتين 
الماليتيـــن 2021 و2022 التي تقدر بمبلغ 
6 مليارات و582 مليوًنا و425 ألف ديناًرا، 
يكون نصيب السنة المالية 2021 مبلغ 3 
مليـــارات و313 مليوًنا و766 ألف ديناًرا، 
 3 2022 مبلـــغ  الماليـــة  الســـنة  ونصيـــب 
مليـــارات و268 مليوًنا و659 ألف ديناًرا، 
وفًقا للجدولين رقمي )1( و)3( المرافقين 
لمصروفـــات  وبالنســـبة  القانـــون،  لهـــذا 
المشروعات للدولة في ميزانية السنتين 
الماليتين 2021 و2022 فإنها تقدر بمبلغ 
600 مليـــون دينـــار، يكون نصيب الســـنة 
الماليـــة 2021 مبلـــغ 300 مليـــون دينـــار، 
وذات المبلـــغ للســـنة الماليـــة 2022 وفًقا 
للجدوليـــن رقمي )1( و)4( المرافقين لهذا 

القانون.
أمـــا باالنتقال للمبالـــغ الُمحولة فإنها تقدر 
من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي 
األجيـــال القادمة فـــي ميزانية الســـنتين 
الماليتيـــن 2021 و2022 بمبلغ 41 مليوًنا 

و172 ألـــف دينـــار، يكـــون نصيب الســـنة 
الماليـــة 2021 مبلغ 20 مليوًنا و586 ألف 
دينار، وذات المبلغ للســـنة المالية 2022، 
لهـــذا  )1( المرافـــق  وفًقـــا للجـــدول رقـــم 

القانون.
وبحســـب التفاصيـــل التـــي أشـــارت إليها 

الـــوزارة، ُيقدر العجز فـــي ميزانية الدولة 
للســـنتين الماليتيـــن 2021 و2022 بمبلغ 
ملياريـــن و319 مليوًنا و413 ألف ديناًرا، 
يكـــون نصيب الســـنة الماليـــة 2021 مبلغ 
مليـــار و207 مالييـــن و885 ألـــف ديناًرا، 
ونصيب الســـنة الماليـــة 2022 مبلغ مليار 

و111 مليوًنـــا و528 ألـــف دينـــاًرا، وفًقـــا 
للجـــدول رقـــم )1( المرافق لهـــذا القانون، 
علـــى أن ُيغطـــى العجـــز باالقتـــراض مـــن 
المؤسســـات الماليـــة والصناديـــق العربية 

واإلسالمية.
أما فيما يتعلق بتحصيل جميع اإليرادات 
بحسب الجدول رقم )2( المرافق للقانون 
فإن ذلك يتم طبًقا للتشريعات واألنظمة 
الماليـــة وتـــودع جميعهـــا فـــي الحســـاب 
العمومي، كمـــا تنفق المصروفات الواردة 
في الجدولين رقمـــي )3( و)4( المرافقين 
لهذا القانون طبًقا للتشـــريعات واألنظمة 

المالية.
كما أوضحت الجداول إيرادات البلديات 
وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة 
و2022   2021 الماليتيـــن  للســـنتين  لهـــا 
والتـــي تقـــدر بمبلـــغ 205 مالييـــن دينار، 
يكـــون نصيب الســـنة الماليـــة 2021 مبلغ 
100 مليون دينار، ويكون نصيب الســـنة 
الماليـــة 2022 مبلـــغ 105 مالييـــن دينار، 
وُتقـــدر المصروفات اإلجماليـــة للبلديات 
وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة 
و2022   2021 الماليتيـــن  للســـنتين  لهـــا 
بمبلغ 149 مليوًنا و986 ألف دينار، يكون 
 74 2021 مبلـــغ  الماليـــة  الســـنة  نصيـــب 
مليوًنـــا و393 ألف دينار، ونصيب الســـنة 
و593  مليوًنـــا   75 مبلـــغ   2022 الماليـــة 
ألـــف دينار، وذلك وفًقـــا للجدول رقم )5( 
المرافـــق لهـــذا القانـــون، وتنفـــذ ميزانيـــة 
البلديـــات وأمانـــة العاصمـــة وفًقا ألحكام 

قانون البلديات.
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و2022  2021 ــتــيــن  ــلــســن ل ــة  ــامـ ــعـ الـ الـــمـــيـــزانـــيـــة  ــل  ــي ــاص ــف ت ــر  ــش ــن ت ــة”  ــيـ ــالـ ــمـ “الـ

المصروفات اإلجمالية 7.1 مليار دينار... وتحويل 
41 مليونا لـ “احتياطي األجيال”
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المنامة - وزارة الخارجية

شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدولية الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، في اجتمـــاع اللجنة المصغرة 
للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، 
االتصـــال  عبـــر  أمـــس  عقـــد  الـــذي 
اإللكترونـــي المرئي، بدعـــوة من وزير 
خارجية الواليات المتحدة األميركية 
خارجيـــة  ووزيـــرة  بلينكـــن،  أنتونـــي 
بلجيـــكا صوفي ويلميس، وبمشـــاركة 
وزراء خارجيـــة 32 دولة أو من ينوب 

عنهم.
الشـــيخ  ألقـــى  االجتمـــاع،  وخـــال 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة كلمـــة 
نيابة عن وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، أعرب فيها عن اعتزاز مملكة 
البحرين بالمبادرة لانضمام للتحالف 
الدولـــي ضـــد “داعـــش” منذ تأسيســـه 
فـــي ســـبتمبر 2014، معتبـــًرا أن “هـــذا 
االجتماع يجدد تأكيد عزمنا المشترك 
اإلرهـــاب،  مكافحـــة  مواصلـــة  علـــى 
وتهيئـــة الظـــروف المناســـبة لتحقيق 

هذه الغاية”.
وحذر وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
التحالـــف  انتصـــار  أن  مـــن  الدوليـــة 
الدولي علـــى تنظيم “داعش” ال يعني 
وشـــيكة،  باتـــت  اإلرهـــاب  نهايـــة  أن 
مشـــيًرا في هـــذا الصدد إلـــى خطورة 
اإلرهابيـــة  والمليشـــيات  التنظيمـــات 
والتي تســـتهدف المدنيين والمنشآت 

واســـتقرار  أمـــن  وتهـــدد  الحيويـــة 
عبـــدهللا  الشـــيخ  ودعـــا  المنطقـــة. 
إلـــى ضـــرورة  آل خليفـــة  أحمـــد  بـــن 
العمـــل الجماعـــي للحد من اســـتغال 
التنظيمات اإلرهابية لجائحة كورونا، 
البنـــى  بتعزيـــز  االهتمـــام  وكذلـــك 
التحتيـــة اإللكترونيـــة واالتصالية مع 

وجوب احترام القانون الدولي.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
الدوليـــة نجـــاح مملكـــة البحريـــن في 
مواجهـــة الفكـــر المتطـــرف ومكافحة 
تمويـــل اإلرهـــاب، فضـــًا عـــن الجهود 
التحالفـــات  فـــي  للمملكـــة  الفاعلـــة 
والمنظمـــات الدولية المعنية، مشـــدًدا 
على التزام مملكة البحرين بالعمل مع 
الحلفاء والشـــركاء من أجل مكافحة 
اإلرهاب بكل أشـــكاله وصوره ووقف 
مصادر تمويله بمـــا يجعل العالم أكثر 

أماًنا وساًما.

دعوة للعمل الجماعي للحد من استغالل 
التنظيمات اإلرهابية للجائحة

تعاون أمني وتجاري وتنسيق حيال مجمل القضايا السياسية
“البحرينية البريطانية” تسـتعرض أعمالها.. والتوقيع على خطة العمل المشـترك

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزياني، اليوم، مع وزير شـــؤون الشـــرق 
بـــوزارة  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
الخارجيـــة والتنمية بالمملكـــة المتحدة 
زيارتـــه  بمناســـبة  كليفرلـــي،  جيمـــس 
لمملكـــة البحرين للمشـــاركة في اجتماع 
اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة. 
وخال االجتماع، رّحب وزير الخارجية 
بعاقـــات  مشـــيًدا  كليفرلـــي،  بجيمـــس 
التـــي  الوطيـــدة  التاريخيـــة  الصداقـــة 
تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكة 
المتحـــدة ومـــا تشـــهده من تطـــور ونمو 
فـــي مختلف المجاالت، ومـــا وصل إليه 
التعاون الثنائي والتنسيق المشترك من 
مســـتويات متقدمة بما يخدم المصالح 
المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، 
مؤكًدا أهمية الدور البناء الذي تقوم به 
اللجنة البحرينية البريطانية المشـــتركة 
تبذلهـــا  التـــي  والجهـــود  العمـــل  وفـــرق 
لتعزيـــز عاقـــات التعاون المشـــترك بين 
التشـــاور  مواصلـــة  البلديـــن، وضـــرورة 
والتنسيق المشترك تجاه جميع القضايا 
تواجـــه  التـــي  والتحديـــات  السياســـية 

المنطقة.
 من جانبه، أعـــرب جيمس كليفرلي عن 
ســـعادته بزيارة مملكة البحرين، مشيًدا 
بما تشـــهده عاقـــات الصداقة والتعاون 
الثنائـــي بيـــن مملكة البحريـــن والمملكة 
المتحـــدة من تطور ونمـــاء في مختلف 

الحكومـــة  حـــرص  مؤكـــًدا  المجـــاالت، 
البريطانية على تعزيز وتطوير التعاون 
الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك 
واإلســـهام في دفع مســـيرة التعاون إلى 
مجاالت أشـــمل، متمّنًيا لمملكة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.
وجـــرى خال االجتمـــاع، بحث عاقات 
التعـــاون الثنائي فـــي مختلف المجاالت 

للمصالـــح  خدمـــًة  تطويرهـــا  وســـبل 
بحـــث  إلـــى  باإلضافـــة  المشـــتركة، 
تطـــورات األوضاع السياســـية واألمنية 
فـــي المنطقـــة، وعـــدد مـــن القضايا على 
ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة  الســـاحتين 

االهتمام المشترك.
بعدهـــا ترأس الوزيران االجتماع الثالث 
البريطانيـــة  البحرينيـــة  للجنـــة  عشـــر 

المشتركة، حيث تم استعراض القضايا 
والموضوعـــات المدرجـــة علـــى جـــدول 
األعمـــال، ومـــن بينهـــا التعـــاون األمنـــي 
والتعـــاون المتعـــدد األطـــراف والتعاون 

التجاري.
وقد قام وزير الخارجية ووزير شـــؤون 
الشرق األوســـط وشمال إفريقيا بوزارة 
الخارجيـــة والتنمية بالمملكـــة المتحدة 

بالتوقيع على خطة العمل المشترك.
 وشـــارك فـــي اجتمـــاع اللجنـــة، الشـــيخ 
فـــواز بن محمد آل خليفة ســـفير مملكة 
البحرين لدى المملكة المتحدة، والفريق 
طارق بن حســـن الحســـن رئيـــس األمن 
العـــام، وعبـــدهللا بـــن فيصـــل بـــن جبـــر 
الخارجيـــة،  وزيـــر  مســـاعد  الدوســـري 
والشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفة 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل 
الدولية، وإيمان أحمد الدوســـري وكيل 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، 
ويـــارا رضا فرج منســـق بمكتـــب رئيس 
مجلس الوزراء، والســـفير خالد يوسف 
الجاهمـــة مديـــر إدارة العمليات بوزارة 
بنـــت  عائشـــة  والســـفير  الخارجيـــة، 
أحمـــد آل خليفـــة مديـــر إدارة الشـــؤون 
كمـــا  األوروبـــي.  واالتحـــاد  األوروبيـــة 
حضرهـــا مـــن الجانب البريطاني ســـفير 
المملكـــة المتحدة لدى مملكـــة البحرين 
رودي دراموند، وأعضاء الوفد المرافق 

للوزير البريطاني.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحـــة فـــي معـــرض ردها 
تقريـــر  فـــي  الـــواردة  الماحظـــات  علـــى 
لجنـــة التحقيـــق البرلمانية فـــي الخدمات 
الطبية التي تقدمها الوزارة، حرصها على 
االســـتمرار فـــي تقديـــم خدمـــات صحيـــة 
ذات جودة عالية، وفق منظومة حكومية 
السياســـات  أنجـــع  خـــال  مـــن  موحـــدة، 
االســـتراتيجيات  وأحـــدث  الصحيـــة 
مواكبـــة  مـــن  يمكنهـــا  وبمـــا  العاجيـــة 
إذ  العالميـــة،  والتطـــورات  المســـتجدات 
بصابـــة  الدوليـــة  المنظمـــات  أشـــادت 
المنظومـــة الصحيـــة في مملكـــة البحرين 
وكفـــاءة خدماتهـــا فـــي مواجهـــة جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وشـــددت الوزارة على أن القطاع الصحي 
فـــي المملكـــة قـــوي ومتماســـك، ويشـــهد 
على الدوام نقلة نوعية في ســـبيل توفير 
بتحســـين  الكفيلـــة  الحديثـــة  التقنيـــات 
ورفع مســـتوى جـــودة الخدمـــة العاجية 
للمرضى، والتي يقوم على تقديمها كوادر 
ومـــن  أثبتـــت  ومدربـــة،  مؤهلـــة  وطنيـــة 
خـــال مواقعهـــا فـــي الصفـــوف األماميـــة 
لمكافحـــة جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
التحديـــات،  علـــى مواجهـــة  19( قدرتهـــا 
واستمرارها ببذل جهودها لضمان تقديم 

أفضل الخدمات.
المتعلقـــة  الماحظـــات  وبخصـــوص 
الحاصلـــة  الطبيـــة  األخطـــاء  بمحـــور 
الصحيـــة،  والمراكـــز  المستشـــفيات  فـــي 
نوهـــت الـــوزارة إلى أنه تـــم تحقيق هدف 
عـــدم زيـــادة األخطـــاء الطبيـــة، إذ أثبتـــت 
اإلحصـــاءات أنـــه فـــي 2018 تبيـــن وجود 
حالتيـــن ثبـــت فيهمـــا خطـــأ طبـــي، وفـــي 
العـــام 2019 تبيـــن وجـــود حالـــة واحـــدة 
وكذلـــك فـــي العـــام 2020 حالـــة واحـــدة، 
علًما أن الوزارة تعمل على تســـجيل جميع 
األخطاء الطبية والحوادث العرضية التي 
تقـــع فـــي المستشـــفيات ومراكـــز الرعايـــة 

الصحية األولية.
وأضافـــت أن تقديـــم الشـــكاوى ال يعنـــي 
بالضـــرورة زيادة في األخطاء الطبية، كما 
أن تقريـــر ذلـــك الفعل على أنـــه خطأ طبي 
راجع إلـــى اللجان الفنيـــة بالهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية المعنية 
بتقريـــر األخطـــاء الطبيـــة بعـــد التحقيـــق 
فيها، وعليه وحســـب الوقائع المسجلة لم 

يتبين زيادة في األخطاء الطبية.
وفيمـــا يتعلق بمحور تكـــرار وجود النقص 
فـــي األدويـــة، أكـــدت الـــوزارة أن مشـــكلة 
نقص األدوية ليست عدم توافر الميزانية 
الفنيـــة  الصعوبـــات  بســـبب  بـــل  الازمـــة 
والمعوقات اللوجستية في شراء األدوية 
وتوريدهـــا، مـــا قـــد تتســـبب فـــي تأخيـــر 
وصـــول الشـــحنات، نتيجـــة تأخـــر بعـــض 
الشـــركات فـــي التوريد، أو إيقـــاف تصنيع 
بعـــض المـــواد مـــن بلـــد المنشـــأ، أو إلغـــاء 
بعـــض األدويـــة وتحديـــد قوائـــم األدويـــة 
حســـب البروتوكـــوالت العاجيـــة، أو عدم 

اجتيـــاز المســـتحضر الختبـــارات التحليل 
فـــي مختبر الجودة التابع للوزارة، أو عدم 
اجتيـــاز بعض األدويـــة للتحليل المختبري 
الخـــاص بجودتها أثناء مراحـــل التصنيع، 
ما يؤدي إلى التأخير في وصول الشحنات 

المطلوبة والمطابقة للمواصفات.
وقالـــت الـــوزارة إن نقص األدوية يســـببه 
استغراق طلبات وإجراءات شراء وتوريد 
األدوية الجديدة وقًتا من الزمن قد تطول 
لحين استكمال جميع اإلجراءات، أو تأخر 
الموردين في تسليم األدوية المطلوبة في 
أوامر الشـــراء بالرغم من تســـليمهم إياهم 
قبل فترة ال تقل عن 3 شهور، ما يعرضهم 
إلجـــراءات قانونية كدفـــع غرامة التأخير، 
ناهيك عن تغيير وكالة الشركات الصانعة 
من وكيل محلـــي إلى آخر ما يترتب عليه 

إعادة إجراءات الشراء والتعاقد.
كما اتخذت الـــوزارة جملة من اإلجراءات 
لتوفير األدوية إلى ما بعد 2020، بدارسة 
المخـــزون  علـــى  كورونـــا  جائحـــة  تأثيـــر 
الحالـــي وبنـــاء أســـاس توقعـــات الطلـــب 
علـــى المخـــزون حســـب الدراســـة، إضافة 
لطـــرح مناقصـــة لتغطيـــة الحاجـــة لســـنة 
تـــم طـــرح مناقصتيـــن  إذ  2021 و2022، 
لتغطيـــة الحاجة لبعض األدويـــة، علًما أنه 
يتم بشـــكل دوري التدقيق على المخزون 
المخـــزون  بـــدوران  ومقارنتـــه  الحالـــي 
ومناقشـــة أي تغييـــر فـــي االســـتهاك في 
لجنـــة األدويـــة أو مـــع الطبيـــب المختص؛ 

لضمان االستخدام األمثل للموارد.
وبينـــت الـــوزارة أنـــه وفـــي حـــال حـــدوث 
نقـــص في األدوية ســـيتم اتخاذ مجموعة 
خـــال  مـــن  والخطـــوات،  الحلـــول  مـــن 
التعـــاون مـــع الشـــركات المصنعـــة وتوفير 
الشـــركات  مـــع  والتفـــاوض  البدائـــل، 
المصنعـــة لمنـــع حـــدوث النقص فـــي حال 
عـــدم توافـــر البدائل، إذ تم تشـــكيل فريق 
عمل للتخطيط المســـبق ومراقبة الســـوق 
العالمـــي والمحلي لتجنب حصول النقص، 
إضافة للعمل على تطبيق نظام إلكتروني 
واالســـتام  الصـــرف  عمليـــة  يراقـــب 
والتخزيـــن والـــذي يســـمح بوجـــود تتبـــع 
واضـــح للدواء، لضمان الدقة في سلســـلة 

التوريد وتدوير األدوية.
وبشأن محور المواعيد الطبية التي تمنح 
للمرضـــى ومدد االنتظار الطويلة، كشـــفت 
مجمـــع  إدارة  بـــدء  عـــن  الصحـــة  وزارة 
السلمانية الطبي بالتعاون مع لجنة تطوير 
العيـــادات بدراســـة التقليـــل مـــن التأخيـــر 
للتخصصـــات  مســـائية  عيـــادات  بفتـــح 
ذات الفتـــرات الطويلـــة، وزيـــادة الطاقـــة 
االســـتيعابية لبعـــض التخصصـــات لتقليل 

فترة انتظار المواعيد.
وأضافـــت الوزارة أنـــه تم زيـــادة مواعيد 
مثـــل  بـــكل تخصصاتهـــا  قســـم األطفـــال 
)القلـــب، الجهـــاز الهضمي، الغـــدد الصماء، 
التنفـــس،  أمـــراض  المعديـــة،  األمـــراض 
ســـاهم  مـــا  وغيرهـــا(،  الخـــدج  األطفـــال 
بتقليـــل فتـــرة االنتظـــار ألوقـــات قصيـــرة 

جـــًدا بالذات للتخصصـــات التي ال تحتمل 
التأخيـــر مثل القلب، علًمـــا أن هناك خطة 
األقســـام  لجميـــع  المواعيـــد  لتحســـين 
وســـيتم تفعيلهـــا بصـــورة ممنهجـــة، كمـــا 
تـــم وضع ضوابـــط لتحويـــل المرضى من 
المراكـــز الصحيـــة إلـــى مجمـــع الســـلمانية 
الطبي، وهي في طـــور المراجعة النهائية 

تمهيًدا لاعتماد.
وأكـــدت الـــوزارة اســـتمرار وضـــع الحلول 
المناســـبة لتســـهيل الحصول على الخدمة 
فـــي أقصـــر مدة ممكنـــة، وذلـــك من خال 
اإلجراءات الخاصـــة بتدريب األطباء في 
التخصصـــات المحدودة وغيـــر المتوافرة، 
وتفعيـــل برنامـــج العمـــل بنظـــام ســـاعات 
مـــن  ممكـــن  عـــدد  أكبـــر  وفتـــح  التفـــرغ، 
العيـــادات الصباحيـــة والمســـائية، وفتـــح 
عيادات يومية لمرضى الكســـور، وفتح 4 
عيـــادات يومًيا ألمراض النســـاء والوالدة، 

وعيـــادات األطفـــال، وعيادات الســـمعيات 
فـــي مستشـــفى جـــد  لألطفـــال واألشـــعة 
حفـــص، وفتح عيادة أمراض الجلدية في 
بعـــض المراكـــز الصحيـــة، وفتـــح عيادات 
المراكـــز  جميـــع  فـــي  المزمنـــة  األمـــراض 
الصحية، وزيادة عدد المرضى على قوائم 
العيـــادات الخارجيـــة لتضـــم نحـــو )1200 
مريض يومًيا(، ودراسة شراء الخدمة من 

القطاع الصحي الخاص إن أمكن.
أمنـــاء  مجلـــس  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
المستشـــفيات الحكوميـــة بصدد مشـــروع 
إنشـــاء مبنـــى عيـــادات من خـــال تطوير 
مبنـــى بنك البحريـــن الوطني الواقع ضمن 
مجمع الســـلمانية الطبي ما سيســـاهم في 
زيادة عـــدد غرف العيـــادات واإلبقاء على 
بمجمـــع  المتواجـــدة  الطبيـــة  الكفـــاءات 
الســـلمانية الطبي، وبصدد مشروع إنشاء 
تتبـــع غـــرف  4 غـــرف عمليـــات متكاملـــة 

إطـــار خططهـــا  فـــي  الرئيســـة،  العمليـــات 
لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة 

للمرضى بمجمع السلمانية الطبي.
وفيمـــا يتعلق بمحـــور نقـــص األطباء في 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة التابعة 
لوزارة الصحة، شـــددت الـــوزارة على أنها 
تقوم بالتعيين على الوظائف الطبية بناًء 
على احتياجاتها وفق الشواغر والميزانية 
قانـــون  أحـــكام  علـــى  وبنـــاًء  المتوافـــرة، 
الخدمة المدنية والئحته التنفيذية، إذ تم 
توظيـــف 179 طبيًبا في الفترة من 2018 

- 2020، منهم 150 طبيًبا بحرينًيا.
وأكـــدت أنه ال يوجـــد نقـــص باألطباء في 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة عموما، 
التخصصـــات  بعـــض  فـــي  نقـــص  وإنمـــا 
الدقيقـــة، علًمـــا أن توظيـــف األطبـــاء فـــي 
وتوافـــر  لاحتياجـــات  خاضـــع  الـــوزارة 
وتوافـــر  الوظيفـــي  والســـقف  الشـــواغر 

الميزانية.
لتنفيـــذ  الـــوزارة  مـــن  ســـعًيا  وقالـــت: 
االحتياجات التدريبية بالشـــكل المطلوب 
فـــي  االستشـــاريين  األطبـــاء  وزيـــادة 
التخصصـــات الدقيقـــة لمجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي، تم ابتعاث 36 طبيًبـــا في الخارج 
خال األعوام 2018 - 2020، ومن المؤمل 
أن يتـــم ابتعـــاث حوالـــي 15 طبيًبـــا خال 

العام 2021.
ورغـــم تركيز الجهود حالًيـــا على مكافحة 
جائحـــة كورونـــا، أوضـــح الـــوزارة أنـــه لم 
تلـــغ البرامـــج التدريبيـــة، إذ يتـــم ســـنوًيا 
قبـــول نحو 80 طبيًبـــا في برامج التدريب 
للتخصص في األقســـام الطبيـــة المختلفة 

لتأهيل الكوادر الطبية المتخصصة.
وقالـــت إنـــه ال يوجـــد مـــا ينص علـــى منع 
العمل لمدة 12 ساعة متواصلة عند حاجة 

العمل في وزارة خدمية كوزارة الصحة.

“الصحة”: ال زيادة في األخطاء الطبية... ونقص األدوية مشكلة عالمية



لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتعرض 
فـــي  العالـــي  التعليـــم  جـــودة  ضمـــان 
بريطانيا دوجالس بالكستوك في ورقة 
عمـــل بعنوان “الجودة فـــي عالم متغير” 
عـــددا مـــن المحـــاور بشـــأن اإلجـــراءات 
التي تم اتخاذها أثناء الجائحة من قبل 
العديـــد من الدول األجنبية.  وقال “كان 
لجائحـــة كورونا العام الماضي تحديات 
كبيرة على التعليم. كان هناك فقر تقني 
أيضـــا عانى منه القطاع التعليمي كبقية 
القطاعـــات التـــي اعتمدت علـــى التقنية 

لتقديـــم خدماتهـــا”. وتابـــع “كان لهيئات 
جـــودة التعليـــم دور مهـــم خـــالل هـــذه 
الجائحـــة حـــول العالـــم لينتقـــل قطـــاع 
التعليـــم العالـــي إلـــى الرقميـــة والطـــرق 
الجديدة، وكان دور الهيئات العمل على 
خطـــوات ثابتة والعمل كقـــوات طوارئ 

لتقييم الوضع خالل الجائحة”.
كما أشـــار في ورقة العمـــل إلى العناصر 
جـــودة  علـــى  للمحافظـــة  المطلوبـــة 
المؤسســـات فـــي ظـــل التعلـــم عـــن بعد، 

وبالتعاون مع الشركاء المعنيين.

أكـــدت المديـــر المســـاعد للبحـــوث والقيـــاس النفســـي 
 ”TIMSS“ وتحليـــل البيانـــات بمركز الدراســـات الدولية
و “PIRLS” بجامعـــة بوســـطن فـــي الواليـــات المتحـــدة 
األميركية بُثني فشـــبين، في عرضها بشأن االمتحانات 
العاليـــة األهميـــة ومســـتقبل المـــدارس نحـــو االنتقـــال 
إلـــى المنصـــات اإللكترونيـــة، أهميـــة التحـــول الرقمـــي 

لالمتحانات.
االمتحانـــات، ومـــدى  أهميـــة  عـــن  وتحدثـــت فشـــبين 
تأثيرها في المساعدة في صنع قرارات تتعلق بالطلبة، 
وبالمـــدارس عمومـــا؛ إذ تقيـــم االمتحانـــات مخرجـــات 
التعلـــم وفق معاييـــر وتوقعات محـــددة، باإلضافة إلى 
مراقبة التقـــدم؛ من أجل التطوير، واســـتخدام النتائج 
فـــي إعادة توجيـــه الموارد المختلفة. كمـــا تطرقت إلى 
أهمية التحول من االمتحانات الورقية إلى االمتحانات 
ل العديد من برامج التقييم الورقي  اإللكترونية، وتحوُّ

إلى التقييم الرقمي. 
وذكـــرت أن الكثيـــر مـــن الطالب فـــي كثير مـــن البلدان 
الذيـــن حصلوا علـــى العالمات العالية قـــد خضعوا لهذا 
التقييمـــات عاليـــة األهميـــة، موضحـــة أن االنتقـــال من 
االختبـــارات الورقية إلى االختبارات الرقمية سيســـمح 

للتقييمات أن تكون أكثر كفاءة وعدالة. 

وأوضـــح أن 85 % مـــن الطـــالب فـــي مملكـــة البحرين 
يتعاملـــون مع االختبارات الرقمية منذ 2019، إذ لديهم 
األجهزة واأللواح الذكية وانتقلوا إلى عالم الرقمية في 
تقديـــم االمتحانات فـــي المراحل التعليميـــة االبتدائية 
والثانوية فـــي العديد من المواد كالقراءة والرياضيات 

والعلوم.
وأكـــدت فشـــبين أنـــه مـــن المهم االنتقـــال إلـــى الرقمية 
بحذر لتجنب المفاهيم الســـلبية لهـــذه االمتحانات، كما 
أن االنتقال يستهلك الكثير من الموارد وهذا ما يتطلب 

تقييم ودراسة هذه اإلجراءات واألنظمة اإللكترونية.
وتابعـــت أن مـــن التحديـــات التـــي تواجـــه االختبارات 
الورقيـــة،  االختبـــارات  مثـــل  األهميـــة  ذات  جعلتهـــا 
موضحـــة أن الدراســـات أظهـــرت أن بعـــض التقييمات 
تختلـــف بين االمتحانات الورقية والرقمية في الوقت 
الـــذي يمكـــن تصحيـــح هـــذه المفارقـــات عبـــر تطويـــر 

التقنيات المتبعة.

قـــال مديـــر التعليـــم والمهـــارات لمنظمـــة 
التعـــاون االقتصادي والتنميـــة المتحدث 
التعليـــم  لمؤتمـــر هيئـــة جـــودة  الرئيـــس 
عـــن  عرضـــه  فـــي  شاليشـــر،  إندريـــاس 
الطلبـــة  واســـتعداد  العالميـــة  الكفايـــات 
والمعلميـــن في األوقات الصعبة، إن هناك 
1.5 مليـــار طالـــب ابتعـــدوا عـــن التعليـــم 
التقليـــدي فـــي المدارس واتجهـــوا للتعلم 
عـــن بعد في ظل جائحـــة كورونا، معتبرا 
أن التعليـــم عـــن بعد أصبح طـــوق النجاة 
للتعليم، كما أن التكنولوجيا ال تحل محل 
الوظائـــف االجتماعيـــة للتعليـــم بـــل هـــي 

مكملة لوظيفة المعلم فقط.
وقال شاليشر “في الوقت التي تصب كل 
الجهـــود علـــى الحائجة إال أن المســـتقبل 
ســـوف يفاجئنـــا بمتغيراتـــه، وإنـــه يجـــب 
التفكير فـــي حلول مبتكرة بهذا الشـــأن”، 

مشـــددا على ضرورة تبني منهج للتعليم 
عـــن بعـــد؛ للحـــد من آثـــار الجائحـــة حاليا 

ومستقبال على قطاع التعليم.
كمـــا واســـتعرض القضايـــا العالميـــة التي 
اختبـــارات  بحســـب  المناهـــج  تغطيهـــا 
“البيـــزا” التـــي تجريهـــا منظمـــة التعـــاون 
االقتصـــادي والتنمية )OECD(، باإلضافة 
إلى بيان التعريف الذي تقدمه اختبارات 
أثبـــت  العالميـــة، والتـــي  للكفـــاءة  “بيـــزا” 
نتيجـــة مغايـــرة لمـــا تدعيه المـــدارس، إذ 
اتضح جهل الطلبة بقضايا مهمة كمشكلة 
علـــى  قدرتهـــم  وعـــدم  المناخـــي  التغيـــر 
التغيير فـــي هذا المجال. وبين شاليشـــر 
أنـــه من خـــالل البرنامـــج الدولـــي لتقييم 
الطالب تم إدخال الكفايات العالمية لفهم 
الترابط بين المجتمعات والدول والقدرة 
علـــى التعامـــل مـــع الثقافـــات المختلفـــة 
لتحقيـــق المرونـــة المعرفية التـــي تعتمد 

عليها الكفايات العالمية.

وقـــال إن “القراءة والرياضيـــات والعلوم 
تمكننـــا من التنبؤ بكفايـــات القرن الواحد 
والعشـــرين”، مؤكـــدا أن التعليـــم ال يكون 
عـــن الطريـــق المدرســـة فقط بـــل مرتبط 

بالتلقي من المجتمع وأولياء األمور.
وبيـــن مـــن خـــالل عرضـــه التقديمـــي أن 
المـــدارس، وأنظمة التعليـــم األكثر نجاحا 
علـــى مســـتوى العالـــم هـــي القـــادرة على 
تعزيـــز المعرفـــة، والمهـــارات، والمواقـــف 
العالميـــة بيـــن طلبتها؛ إذ يمكنهـــا إحداث 
سياســـاتها  خـــالل  مـــن  حقيقـــي  فـــرق 
التعليمية العامة التي تتبعها بين طلبتها؛ 
كونهـــا تقـــدم منهجـــا يقدر االنفتـــاح على 
العالـــم، وتوفـــر بيئـــة تعليميـــة إيجابيـــة 
وشـــاملة، باإلضافـــة إلـــى تقديـــم فـــرص 
للتواصل مع أشخاص آخرين من ثقافات 
أخـــرى، وضـــرورة وجـــود مدرســـين ذوي 
جهوزية عالية لتدريس الكفاءة العالمية؛ 

بناء على تقارير مديري المدارس.

رفع االلتحاق بالتعليم التطبيقي إلى 50 % بحلول 2050
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  افتتـــح 
رئيـــس المجلس األعلـــى لتطويـــر التعليم 
والتدريب ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبارك 
آل خليفـــة، مؤتمـــر هيئـــة جـــودة التعليـــم 
والتدريـــب الرابـــع )عـــن طريـــق االتصـــال 
المرئـــي( أمـــس الثالثاء. وقال فـــي كلمته 
االفتتاحيـــة إنـــه يتم اتنفيذ اســـتراتيجية 
تطويـــر التعليـــم ما بعد المدرســـي وتعزيز 
مـــن  التطبيقـــي  التعليـــم  مؤسســـات  دور 
خالل وضع األهداف االســـتراتيجية لرفع 
نســـبة االلتحـــاق بالتعليـــم التطبيقـــي مـــا 
بعـــد المدرســـي إلى 50 % بحلـــول 2030، 
الخـــاص  القطـــاع  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك 
واســـتجابة لمتطلبـــات الثـــورة الصناعيـــة 
المعاصـــرة إلعـــداد أجيال تمتلـــك مهارات 

وأضـــاف  العمـــل.   ســـوق  فـــي  التنافـــس 
بـــدأت البحريـــن  “قبـــل مئـــة عـــام وأكثـــر 
نهضـــة التعليـــم المؤسســـي وخاضت ذلك 
التحـــدي بـــكل عزيمـــة... ذلـــك عندمـــا تـــم 
تأســـيس مدرســـة الهداية الخليفية كأول 
مدرســـة نظاميـــة فـــي البحرين فـــي العام 
1919، إذ شـــهدت العمليـــة التعليميـــة منذ 
وتطويـــر  تغييـــر  محطـــات  الوقـــت  ذلـــك 
مـــن حيـــث األهـــداف التعليميـــة ومراحل 
ومتطلبـــات  للمتغيـــرات  وفًقـــا  الدراســـة 

ســـوق العمل وبرامج التنمية الشـــاملة من 
واقـــع اإليمـــان بـــأن التعليم هو المســـتقبل 
ومقيـــاس حضـــارة األمـــم وتقـــدم ونهضة 
الدول والشعوب”. وتابع “استمراًرا لعملية 
التطويـــر وفي ضـــوء تقاريـــر هيئة جودة 
التعليـــم والتدريـــب فقد وقعـــت الحكومة 
عقـــًدا مدتـــه عامين مـــع إحدى الشـــركات 
العالميـــة ذات الخبرة في مجـــال التعليم؛ 
التربيـــة  إعـــادة هيكلـــة وزارة  أجـــل  مـــن 
تشـــغيل  فـــي  دورهـــا  وتعزيـــز  والتعليـــم 
المدارس وتنظيم التعليم األساسي، إذ بدأ 
العمل بتنفيـــذ هذه التوصيات التطويرية؛ 
مواكبـــة  مـــن  الـــوزارة  لتمكيـــن  وذلـــك 
المستجدات وأداء دورها بفعالية وكفاءة 

في المجاالت التعليمية واإلدارية”.
وزاد “بجودة التعليم والتدريب، نســـتطيع 

أن نســـاهم في النهضة الشاملة واالرتقاء 
بالبيئـــة التعليميـــة والمدرســـية التـــي هي 
عماد تلك النهضة، في وقت تتســـابق فيه 
األمـــم الستكشـــاف الفضـــاء والعمـــل على 
وأخطارهـــا  البيئيـــة  التحديـــات  معالجـــة 
على مســـتقبل البشـــرية، وإذا مـــا أردنا أن 
نكـــون مؤثرين فـــي هـــذا المجـــال، فعلينا 
التعـــاون لتحديد إســـتراتيجيات وأهداف 

جـــودة التعليم والتدريـــب التي نريد، وأْن 
نســـعى جميًعـــا لتحقيقها، وبـــكل ما أوتينا 
مـــن اإلمكانـــات والكفـــاءات، والمهـــارات، 

وبتضافر الجهود لتحقيق ذلك”. 
واستطرد ســـموه “إن جائحة كورونا التي 
تجتـــاح العالـــم ورغـــم فداحـــة تأثيراتهـــا 
الســـلبية علـــى جميـــع مناحي الحيـــاة وما 
ســـببته من خســـائر بشـــرية ومالية كبيرة، 

قـــد هيـــأت الفرصـــة للتفكيـــر فـــي طـــرق 
جديـــدة للنهوض بالتعليم وســـبل تقديمه 
التعليميـــة تحـــت  المؤسســـات  قبـــل  مـــن 
أي ضغـــط أو ظـــروف طارئـــة، وإن هـــذا 
المؤتمـــر وانعقاده يأتي دليـــل على إمكان 
انتقال العالم إلى نمط جديد من التواصل 
المعرفـــي والتكنولوجـــي الحديـــث، الـــذي 

كان يمارس على نطاقات محدودة”.
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أزمة كورونا فتحت جرح تحديات مستقبل التعليم المدرسي
المضحكـــي: أضـــرار لوجود الطلبة بالمنـــازل.. وتآكل قدراتهـــم االجتماعية والتفاعلية

قالـــت المديـــر التنفيذي لهيئة ضمـــان جودة التعليـــم والتدريب 
جواهـــر المضحكي فـــي كلمتها االفتتاحية لمؤتمـــر هيئة جودة 
التعليـــم والتدريـــب الرابع “مســـتقبل جودة التعليـــم والتدريب: 
بين التوجهات العالمية والتنفيذ المحلي” إنه وبحســـب أهداف 
التنميـــة المســـتدامة للعـــام 2030 الســـبعة عشـــر التـــي وضعتها 
األمـــم المتحـــدة، فـــإن جـــودة التعليـــم والتدريـــب ُتعـــّد من أهم 
تلـــك األهداف، إذ نـــص الهدف الرابع على “ضمان التعليم الجيد 
المنصـــف والشـــامل للجميـــع، وتعزيز فرص التعلم مـــدى الحياة 
للجميـــع”.  وأضافـــت “منـــذ ظهور جائحـــة كورونـــا )كوفيد 19(، 
واجهت جميـــع الدول تحديات أكبر فاقت التحديات الســـابقة؛ 
كونهـــا فرضـــت على جميـــع األنظمـــة التعليمية فـــي دول العالم 
أجمع وبال استثناء، نمًطا محدًدا من التعليم والتدريب، تتحكم 
فيـــه ظـــروف مختلفة، ليســـت لهـــا عالقـــة بالبيئة المدرســـية أو 
الصفّيـــة، إذ أصبـــح الجميع يتحدث عن البنيـــة التحتية للتقنية 
وشـــبكات االتصال، وهـــي التي أحدثت الفـــرق ليس بين الدول 
فحسب، بل بين المدرسة ونظيرتها في البلد نفسه، كلٌّ بحسب 

امتالكـــه للتجـــارب، والخبرات، واإلمكانات التـــي تؤهله للنجاح 
في هذه التجربة أو إخفاقه فيها”.

وتحدثـــت عن فجوة حقيقيـــة في تحقيق التعليـــم الجيد الذي 
ننُشـــده للمســـتقبل، بحســـب الهـــدف الرابـــع من أهـــداف التنمية 

المستدامة. 
وأكـــدت أنَّ أزمـــة جائحـــة )كوفيـــد 19( فتحـــت جـــرح تحديات 
مســـتقبل التعليم بالنسبة للتعليم المدرســـي، كما أبرزت حقيقة 

أضـــرار وجود الطلبة فـــي المنازل، وتـــآكل قدراتهم االجتماعية 
والتفاعليـــة، تلـــك التحديـــات التـــي تجـــاوزت المرحلـــة العمرية 
لطلبة المـــدارس، ووصلت إلى طلبة مؤسســـات التعليم العالي. 
كمـــا ارتفعت وتيرة التحديات بظهور جوانب تحتاج إلى تدارك 
وعـــالج في أنظمـــة التعليـــم والتدريـــب، خصوصا فـــي المجال 
التقني والمهني، وهنا نتحدث عن انخفاض مســـتويات الرقمنة 
وضعـــف بنيتهـــا التحتيـــة، ومـــا نتـــج عنه مـــن صعوبـــات طالت 
التعليم الصناعي المرتبط بالتجربة واآلالت، وهو ما واجه طلبة 
الجامعات أيًضا، فضال عن ضبط أنظمة التقييم الحقيقية، التي 
فـــي إمكانها تجاوز الغـــش واالحتيال، وضمـــان تحقيق العدالة 
بيـــن الطلبة، بما يحمي مســـتقبلهم من ظروف طارئة قد يســـاء 
اســـتغاللها بشـــكل مؤٍذ، خصوصا للطلبـــة المجتهدين في جميع 

مراحلهم العمرية.
وذكـــرت أن الرهـــان علـــى تطويـــر وتعزيـــز البنيـــة التحتيـــة في 
مياديـــن التعليـــم والتدريـــب، هو رهان المســـتقبل الذي ال يمكن 
أن ُيخســـر؛ ألّنه وإن كان لن يقضي على جميع التحديات، فإنه 

سوف يقلل منها بصورة كبيرة.

^

^ 

فـــي ورقـــة عملها عـــن “تداعيـــات الجـــودة الخارجية لمؤسســـات 
التعليم العالي في ظل التعلم عن بعد”، ناقشـــت المستشـــارة في 
جـــودة التعليـــم العالي في فرنســـا جوداليف، المفاهيـــم المختلفة 
للتعلـــم عـــن بعـــد، والمنصـــات المســـتخدمة حالًيـــا، إضافـــة إلـــى 
التداعيـــات المؤثرة علـــى المراجعة الخارجية لجودة مؤسســـات 
لمؤسســـات  المراجعـــة  هـــذه  إجـــراء  وكيفيـــة  العالـــي،  التعليـــم 
التعليـــم العالـــي في ظل التعلم عن بعد، كما أشـــارت إلى المعايير 
المستخدمة لتقييم التعلم عن بعد، والتداعيات المهمة للمراجعة 

الخارجية لجودة مؤسسات التعليم العالي.

مراجعة جودة “التعليم العالي”

^ 

تطـــرق مدير األبحاث لصنـــدوق تطوير التعليـــم بمركز المعلمين 
البريطانييـــن تونـــي مكاليفـــي خـــالل عرضه ورقة عمـــل بعنوان 
“دروس مـــن الجائحـــة” إلـــى متطلبـــات ســـد الفجـــوة، والعدالـــة 
التي تســـتلزم بيانـــات دقيقة عـــن الطلبة، والتركيـــز على الطلبة 
المحرومين من التعليم. وأشـــار إلى ما تســـببت به هذه الجائحة 
في إحداث كارثٍة في مجال العدالة، إذ أدت إلى تعميق الفجوة 
الموجـــودة أصاًل بين الطلبـــة ذوي الحظـــوة المتميزين، والطلبة 
المحرومين، والتي يســـتلزم معالجتها ضرورة وجود قاعدة من 
البيانـــات، لحصـــر عدد الطلبـــة المحرومين؛ من أجـــل التخطيط، 

وتوزيع الموارد، لمساعدة هذه الفئة. 
ـــَن أهميـــة وضـــوح األدوار للمعلميـــن، ومديـــري المؤسســـات  وبيَّ
التعليمية، والحصول على أفضل برامج للتطوير المهني، مشيرا 
إلـــى تفاوت تجاوب البلدان خالل الجائحة بشـــأن التعليم. ففي 
حين اعتمدت فرنسا على االمتحانات الخارجية للتقييم الطلبة، 
اعتمـــد المعلمون في مصر على االمتحانات عن بعد والتقييمات 
اإللكترونية، أما في في ألمانيا فاســـتمرت االمتحانات التقليدية 
إلغـــاء  تـــم  بريطانيـــا  وفـــي  االجتماعـــي  التباعـــد  مراعـــاة  مـــع 
االمتحانـــات التقليديـــة، مـــا ســـبب العديد من المشـــكالت وذلك 

لتفاوتهـــا. وشـــدد على ضـــرورة أن يكـــون هناك معاييـــر موحدة 
للجـــودة لتقييـــم الطـــالب ومراقبـــة االمتحانـــات، خصوصـــا مـــع 
تراجـــع أداء الطـــالب من ذوي المســـتويات المتدنيـــة األمر الذي 
يحتاج إلى التفكير اإلبداعي للوصول بهم إلى مستويات أعلى.
وكمـــا واســـتعرض تجربة بريطانيا التي قامـــت بتقديم الدروس 
الخاصـــة إلـــى 250 ألـــف طالب مـــن ذوي المســـتويات المتدنية، 
معتبرا أن هذا النموذج يمكن اتباعه لما بعد الحائجة. واستعرض 
مكاليفـــي التحديـــات التـــي واجهتها البلـــدان الفقيـــرة الفتقارها 
لتوظيـــف دور التكنولوجيـــا في مجال التعليم وذلك لعدم توافر 
األجهـــزة اإللكترونية، األمر الذي تطلب توظيف األجهزة الذكية 

والدمج بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني.

العدالــة فــي  “كارثــة”  أحدثــت  الجائحــة  مكاليفــي: 
التركيز على الطلبة المحرومين من التعليم

^ 

شاليشــر: جهل طالبي بقضايا البيئة... وعجز في التغيير
1.5 مليار طالب تركوا المدارس واتجهوا لـ “األونالين”

نائب رئيس الوزراء: 
االرتقاء بالقطاع بكل 
ما أوتينا من إمكانات

^

بالكستوك: كورونا أظهرت فقرا تقنيا تعليميا تقييمات االختبارات الرقمية أكثر كفاءة وعدالة
ـــذ 2019 ـــا من ـــون معه ـــن يتعامل ـــاب بالبحري ـــن الط ـــبين: 85 % م فش

^

ليلى مال اهلل



أكد وزيـــر التربية والتعليـــم ماجد النعيمي 
أن الـــوزارة من خـــال شـــراكاتها المتعددة 
مـــع القطاعيـــن الحكومـــي واألهلـــي عملت 
لتعزيـــز  الوطنيـــة  الخطـــة  تنفيـــذ  علـــى 
االنتمـــاء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة، 
بـــإدراج المفاهيم الوطنية في الممارســـات 
المناهـــج  وفـــي  التعليميـــة  والتطبيقـــات 
الدراســـية وفـــي األنشـــطة الطابيـــة، األمر 
الذي أسهم في نشر قيم المواطنة واالنتماء 
فـــي المجتمع المدرســـي، وترســـيخ معاني 
الـــوالء للقيـــادة والوطـــن والهويـــة العربية 

واإلســـامية فـــي نفـــوس الناشـــئة. وجـــاء 
تصريح الوزير بمناســـبة مرور عامين على 
تدشـــين الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز االنتماء 
الوطني وترسيخ قيم المواطنة، مؤكًدا أن 
مملكة البحرين بقيادة عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
تولـــي أهميـــة كبـــرى لتعزيز ودعـــم ورعاية 
جميـــع الجهود الوطنية الجامعة، لترســـيخ 
الشراكة الوطنية وقيم المواطنة واالنتماء 

والوالء والتسامح والتعايش والتعددية.
وعلـــى صعيـــد تطويـــر مقـــررات المواطنة 
وحقـــوق االنســـان، بّين الوزيـــر أن الوزارة 

قـــد حققـــت إنجـــازات كبيـــرة تصـــب فـــي 
ومنهـــا:  المهمـــة،  المبـــادرة  هـــذه  ســـياق 
والمـــواد  المدرســـية  الكتـــب  تضميـــن 
التعليميـــة الرقميـــة إضـــاءات شـــاملة من 
الســـيرة الوطنيـــة لعاهل البـــاد والكلمات 
تـــم  كمـــا  لجالتـــه،  الســـامية  واألقـــوال 
الســـامية  جالتـــه  لتوجيهـــات  االمتثـــال 
المنهـــج  فـــي  الثاقبـــة  رؤيتـــه  وتجســـيد 
إعـــداد  الدراســـي كموجـــه أساســـي عنـــد 
المنهـــج وتطويـــره، وإعـــداد وثيقـــة القيم 
الوطنية ووثيقة تاريخ البحرين، وتفعيل 
وثيقـــة اإلطـــار التوجيهـــي العـــام لتعليـــم 

المواطنـــة وحقـــوق اإلنســـان، وتخصيص 
فـــي  للمواطنـــة  للتربيـــة  حصـــة مســـتقلة 
التعليـــم األساســـي، وتقديم الدعـــم الفني 
لمعلمـــي مادة التربيـــة للمواطنة من خال 
زيارات المشرفين التربويين لهم، وتطوير 
كتب التربية للمواطنة في جميع المراحل 
الدراســـية بتعزيـــز المبادئ والقيـــم ومنها: 
سيادة القانون، االعتدال، التسامح، تكافؤ 
الفـــرص، ونبذ العنف، ومهـــارات القرن 21 
كالتفكيـــر الناقـــد، التواصـــل، والتقنية، بما 
في ذلـــك فـــي المرحلـــة الثانويـــة بتطوير 
كتـــاب “وطن 101” بتعزيز قيم المســـاواة، 

التســـامح، وتكافؤ الفـــرص، وإدراج جهود 
جائحـــة  مواجهـــة  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
كورونـــا، إلـــى جانـــب تضميـــن مخرجـــات 
الملتقيـــات الحكوميـــة، فضـــًا عـــن تأليف 
كتـــاب جديـــد للتربيـــة للمواطنـــة للصـــف 
الحادي عشـــر )وطـــن 201(، وكتاب جديد 
للتربية للمواطنة وحقوق اإلنســـان )وطن 
المســـتجدين  المعلميـــن  وتدريـــب   ،)301
على تضميـــن قيم المواطنة فـــي المناهج 
المدرســـية  والقيـــادات  المختلفـــة، 
المســـتجدة علـــى تفعيـــل قيـــم المواطنـــة 
لقـــاءات  المدرســـي، وعقـــد  الوســـط  فـــي 

الضـــوء علـــى  تلفزيونيـــة عـــدة لتســـليط 
تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة. كمـــا يطبق نحو 
9 آالف طالـــب وطالبة بالمرحلـــة الثانوية 
عـــام  كل  فـــي  المجتمـــع،  خدمـــة  مســـاق 
دراســـي، والذي تنفذه الـــوزارة منذ أعوام 
عدة، ويقوم على إشراك الطلبة في أعمال 
تطوعية في العديد من مؤسســـات العمل 
الحكومية والخاصة، تعزيًزا للقيم نفســـها 

التي تتبناها الخطة الوطنية.

“األعلى اإلسالمي”: التطعيم ضد “كورونا” ال يفطر الصائمين
أشاد المجلس األعلى للشؤون اإلسامية 
بتوجيهـــات  البحريـــن  مملكـــة  بجهـــود 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وبقيادة ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، في 
التصـــدي لجائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، 
والعمـــل على حمايـــة البـــاد والعباد من 
آثارهـــا وتداعياتها، وتحقيـــق المعدالت 

اآلمنة والمؤشرات المناسبة. 
وفـــي جلســـته االعتياديـــة الثالثة لســـنة 
2021 التي انعقدت صباح أمس الثاثاء 
عـــن ُبعـــد عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي 
برئاســـة رئيس المجلس األعلى للشؤون 
اإلسامية الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بـــن راشـــد آل خليفـــة، أشـــاد المجلـــس 
وتوفيـــر  للتطعيـــم  الوطنيـــة  بالحملـــة 
اللقاحـــات المعتمـــدة مجاًنـــا للمواطنيـــن 

الجائحـــة  علـــى  للســـيطرة  والمقيميـــن 
وتداعياتهـــا، داعًيا الجميـــع إلى المبادرة 
ألخـــذ التطعيم لحماية أنفســـهم وأهلهم 
ومجتمعهـــم، وللمســـاهمة اإليجابية في 
الجهـــود االســـتثنائية التـــي يبذلها فريق 
البحريـــن. وأكـــد المجلـــس أن اللقاحات 
المعتمدة لهـــذا الغرض تؤخذ عن طريق 
الَحقـــن باإلبرة فـــي العضـــل، وعليه فإنَّ 
تعاطيها في نهار شهر رمضان المبارك ال 
يعـــد من المفطـــرات شـــرًعا وال يؤثر في 

صحة الصيام. 

 كمـــا جـــّدد المجلـــس دعوته إلـــى األخذ 
باالحتـــرازات  وااللتـــزام  باألســـباب، 
والتوجيهـــات  واإلرشـــادات  المطلوبـــة 
الطبيـــة، والتـــوكل علـــى هللا عـــّز وجـــّل، 
الروحانيـــة  األجـــواء  مـــن  واالســـتفادة 
الرجـــوع  فـــي  المبـــارك  رمضـــان  لشـــهر 
إليـــه ســـبحانه وتعالـــى، وطلـــب مغفرته 
ورحمتـــه ورضوانه، وإحياء هذا الشـــهر 
الفضيـــل باإلكثـــار مـــن الصـــاة وقـــراءة 
والدعـــاء،  والذكـــر  الكريـــم،  القـــرآن 
والصدقات وإشـــاعة الخيـــر، ضارًعا إلى 
الجائحـــة  هـــذه  يرفـــع  أن  هللا ســـبحانه 
البحريـــن  ويحفـــظ  ورحمتـــه،  بفضلـــه 
وأهلهـــا ويديـــم عليهـــا وعليهـــم وعلـــى 
العافيـــة  والعالميـــن  المســـلمين  جميـــع 
واألمـــان، وأن يوفـــق الجميع لصيام هذا 
الشـــهر الفضيـــل وقيامـــه، ويجعلنـــا مـــن 
عتقائه، إنه لطيف بعباده رؤوف رحيم. 
وفـــي موضـــوع منفصـــل، نـــّوه المجلس 

العربيـــة  للمملكـــة  األساســـي  بالـــدور 
الســـعودية الشـــقيقة فـــي تعزيـــز األمـــن 
واالســـتقرار في المنطقـــة والعالم، مثمًنا 
مبادرتهـــا النبيلة لوقف إطـــاق النار في 
اليمـــن الشـــقيق، مـــن أجـــل التوصل إلى 
حل سياسي لألزمة اليمنية يوقف سفك 
الدمـــاء الزكيـــة وينهـــي معانـــاة الشـــعب 
اليمني الشقيق. كما ندد في هذا السياق 
باالعتداءات اإلرهابية المتكررة من قبل 

ميليشيا الحوثي اإلرهابية على المملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة واستهدافها 
المتعمـــد والممنهـــج لآلمنيـــن واألبرياء، 

وإلمدادات الطاقة واالقتصاد العالمي. 
بعـــد ذلـــك بحـــث المجلـــس تقريـــر لجنة 
إبداء الرأي الشـــرعي بشـــأن موضوعات 
الموت الســـريري واإلنعـــاش واإلجهاض 
المرفوعـــة إليـــه مـــن المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة، وقـــرر الموافقـــة علـــى توصية 

اللجنة وإرسال الرد إلى جهة الطلب. 
كما اســـتمع إلى تقرير مـــن لجنة متابعة 
إنشـــاء الجوامـــع وملحقاتها بشـــأن عدد 
مـــن طلبـــات إنشـــاء الجوامـــع المحالـــة 
عليهـــا للبحـــث واإلفـــادة، ووافـــق علـــى 

توصيات اللجنة. 
واختتـــم المجلس جلســـته باســـتعراض 
الرســـائل الواردة وبحث ما يســـتجد من 

أعمال، واتخذ بشأنها ما يلزم.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية
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المنامة - بنا

عقـــدت األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعليم 
العالـــي برئاســـة األميـــن العـــام للمجلـــس 
عبدالغني علي الشـــويخ لقاء مفتوحا مع 
رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة 
عبـــر تقنية االتصـــال المرئي، إذ تم عرض 
ومتابعـــة مـــا قامت بـــه كل مؤسســـة من 
جهـــود الســـتدامة العمليـــة التعليمية في 
ظل ظـــروف الجائحـــة، ومـــا واجهته من 
تحديـــات، واإلجـــراءات المتخـــذة خال 
العـــام األكاديمـــي الجـــاري 2020 - 2021 
للحفـــاظ على ديمومة العمليـــة التعليمية 

في ظل الجائحة.
وعبر رؤســـاء مؤسســـات التعليـــم العالي 
مجلـــس  لدعـــم  شـــكرهم  عـــن  الخاصـــة 
التعليـــم العالـــي ورئيســـه وزيـــر التربيـــة 
وتقديرهـــم  النعيمـــي،  ماجـــد  والتعليـــم 
لجهـــود األمانـــة العامـــة للمجلـــس خـــال 

الفترة الماضية في ظل الجائحة.

العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات  وبينـــت 
إجراءاتها بشأن عودة طلبة البرامج ذات 
الطابـــع العملي والتطبيقي، ومشـــروعات 
التخـــرج، وطلبـــة التدريـــب الميداني، لما 
له من أهمية في تعزيز التعليم واكتساب 
مـــع  الطلبـــة،  لـــدى  المطلوبـــة  المهـــارات 
أخـــذ جميـــع االحتياطـــات واإلجـــراءات 

االحترازية الازمة لضمان سامة الطلبة.
والمشـــروعات  البرامـــج  بحـــث  وتـــم 
التطويرية في مؤسسات التعليم العالي، 
الوطنيـــة  االســـتراتيجية  مـــن  انطاقـــا 
للتعليـــم العالـــي والبحث العلمـــي 2014 - 
2024، مـــن خـــال االســـتمرار فـــي تعزيز 

جودة عمل مؤسسات التعليم العالي.

مناقشة االستمرار بتقديم التدريس في ظل جائحة “كورونا”
بحث البرامج التطويرية في مؤسسات التعليم العالي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

حضـــر كل من رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد الزايد والمدير 
العـــام لشـــؤون المـــدارس رئيـــس مجلـــس إدارة كليـــة البحريـــن 
للمعلمين محمد مبارك جمعة اجتماعا تنسيقيا بين وزارة التربية 
والتعليم وجهاز الخدمة المدنية بمشـــاركة عدد من المســـؤولين 
من الجانبين؛ لبحث سبل دعم المؤسسات المدرسية على جميع 

األصعدة المتصلة بالقوى العاملة وإجراءاتها.
وتم في االجتماع مناقشـــة بعض المقترحات والرؤى التي تقدم 
بها قادة المؤسســـات المدرســـية خال االجتماعـــات الدورية مع 
قطاع شـــؤون المدارس، والتي كان على رأســـها مقترح تصميم 
نظـــام تقييـــم أداء وظيفي خاص بالمؤسســـات المدرســـية يلبي 
تفاصيـــل المهـــام والمســـؤوليات ويراعـــي خصوصيـــة األعبـــاء 

التعليمية.
كمـــا تـــم االتفـــاق على دعـــم الخطـــة التوســـعية لكليـــة البحرين 
للمعلميـــن في ضـــوء مضاعفـــة موازنتها من قبـــل الحكومة بعد 
موافقة مجلســـي النواب والشـــورى، ما يمكن الكلية من تحقيق 
أهدافها عبر زيادة طاقتها االســـتيعابية وتخريج وتدريب مزيد 
من الكفاءات البحرينية المتميزة لخدمة العملية التعليمية، ومن 

ذلك تحســـين إجراءات الموارد البشـــرية المتصلـــة بعمل الكلية.
كمـــا تطرق االجتمـــاع إلى اإلجراءات التي تـــم اتخاذها من قبل 
جهاز الخدمة المدنية لســـرعة اعتماد الهياكل التفصيلية لوزارة 
التربيـــة والتعليـــم كجـــزء أســـاس من تنفيـــذ مبادرات مشـــروع 
تطوير الهيكل المؤسســـي للوزارة تحت إشراف المجلس األعلى 
لتطوير التعليم والتدريب برئاســـة سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء.وفي ختـــام االجتماع 
تـــم االتفاق على اســـتمرار التنســـيق بين جهاز الخدمـــة المدنية 

ووزارة التربية والتعليم لمتابعة ما تمت مناقشته.

دعم الخطة التوسعية لكلية المعلمين وتطوير الموارد البشرية
“التربية” و “الخدمة” يعقدان اجتماعا تنسيقيا

دور أساس 
للسعودية بتعزيز 
األمن واالستقرار 

في المنطقة

المنامة - بنا

ــة ــي ــدراس ال الــكــتــب  جــمــيــع  فــي  ــة  ــددي ــع ــت وال الــــوالء  قــيــم  تضمين 

9 آالف طالب يطبقون مساق خدمة المجتمع

المنامة- النيابة العامة

االتجـــار  نيابـــة  رئيـــس  صـــّرح 
باالشـــخاص بـــأن المحكمـــة الكبرى 
الجنائية األولى قد أصدرت بتاريخ 
بواقعـــة  مـــارس  2021 حكمهـــا   30
والـــذي قضـــى  باألشـــخاص  إتجـــار 
بمعاقبـــة متهمة آســـيوية الجنســـية 
بالســـجن لمدة 5 ســـنوات وتغريمها 
مبلـــغ ألفي دينار عما أســـند إليها مع 
إلزامهـــا بمصاريـــف إعـــادة المجنـــي 
عليها إلى بادها وإبعادها عن الباد 

عقب تنفيذ العقوبة.
   وتعـــود تفاصيل الواقعة إلى الباغ 
المقدم من المجني عليها عن قيامها 
بموطنهـــا  شـــخص  مـــع  بالتنســـيق 
للعمـــل فـــي مملكـــة البحريـــن، وعند 
حضورها اســـتقبلتها المتهمة بمطار 
البحريـــن الدولي، وآوتها في شـــقة، 

واحتجـــزت جواز ســـفرها وأجبرتها 
على ممارســـة الدعـــارة مقابل مبالغ 
ماليـــة تتحصل عليهـــا المتهمة، إلى 
أن تمكنـــت مـــن الخروج من الشـــقة 

وإباغ الشرطة.
وأشـــار رئيس النيابة إلى أن النيابة 
العامة باشرت التحقيق فور إباغها 
بالواقعة حيث اســـتمعت الى أقوال 
بإيداعهـــا  وأمـــرت  عليهـــا  المجنـــي 
دار األمـــان التابـــع للجنـــة الوطنيـــة 
باالشـــخاص،  االتجـــار  لمكافحـــة 
وطلبت تحريات الشرطة واستعمت 
الى شهود الواقعة، وأصدرت قرارها 
بضبـــط وإحضـــار المتهمـــة، وأمرت 
النيابـــة العامـــة بإحالـــة المتهمة إلى 
المحاكمـــة الجنائيـــة، فصـــدر بحقها 

الحكم المتقدم.

حبس وغرامة وإبعاد آلسيوية 
وزير األشغال يستعرض مبادرات تطوير البنية التحتيةأجبرت مواطنتها على الدعارة

“الخـــاص” علـــى  وتأثيرهـــا  الخليجـــي  التنميـــة  برنامـــج  ضمـــن 

األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  تســـتضيف 
المنتديـــات  برنامـــج  ضمـــن  البحرينيـــة 
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  الشـــهرية 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني، عصام 
خلـــف، في حوار مفتوح بعنوان “مامح 
حول مشـــاريع برنامج التنمية الخليجي 
وتأثيرهـــا علـــى القطاع الخـــاص”، وذلك 
 2021 أبريـــل   6 الثاثـــاء  يـــوم  مســـاء 
في تمام الســـاعة 8 مســـاًء عبـــر برنامج 

“زووم”.
وقـــال رئيـــس جمعيـــة رجـــال األعمـــال 
البحرينيـــة أحمـــد بـــن هنـــدي “يأتي هذا 
اللقـــاء الشـــهري في ظـــل تنامـــي وتيرة 
الخليجـــي  التنميـــة  برنامـــج  مشـــاريع 
للوقوف على آخر المستجدات في إطار 

حـــرص الجمعيـــة على تنظيـــم اللقاءات 
والنـــدوات مـــع كافـــة الجهـــات المعنيـــة 
بالشـــأن االقتصـــادي والتي يتـــم خالها 
دعـــوة الـــوزراء والمســـؤولين وأصحاب 
القرار في المملكة للتحاور وطرح اآلراء 

والتشـــاور معهم من أجـــل الوصول إلى 
أفضل النتائج من أجل المصلحة العامة 
للتجار واالقتصاد البحريني بوجه عام”.

 وأشـــار إلـــى أّن الجمعيـــة نظمت العديد 
والبرامـــج  والفعاليـــات  األنشـــطة  مـــن 

خـــال الفترة الماضية، والعمل جاٍر على 
تنظيم المنتديات الشهرية التي تتم من 
خالها مناقشـــة العديد من الموضوعات 
التـــي تهـــم اقتصـــاد المملكـــة، وتوســـيع 
الشراكات مع مختلف الجهات المختصة 
عبر عقد اللقاءات مع كبار الشـــخصيات 
فـــي  القـــرار  وأصحـــاب  االقتصاديـــة 
المملكة، داعًيا قطاع رجال األعمال إلى 
اســـتثمار الفـــرص لطـــرح مرئياتهـــم في 

سبيل تنمية االقتصاد الوطني.
ومـــن المؤمـــل أن يشـــارك فـــي المنتـــدى 
عـــدٌد من رجـــال األعمال والشـــخصيات 
االقتصاديـــة البـــارزة وقيـــادات القطـــاع 
الخاص في البحرين، باإلضافة إلى عدد 
مـــن أصحاب االختصاص في القطاعات 

المختلفة.

المنامة - رجال األعمال البحرينية

أحمد بن هنديعصام خلف

ماجد النعيمي



وقـــد قامت الهيئات الحكومية والوزارات في 
مملكـــة البحريـــن بما فـــي ذلـــك وزارة الصحة 
والهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة “نهرا” بتشـــجيع مؤسســـات ومرافق 
الرعاية الصحية على تقديم خدمات التطبيب 
عـــن ُبعد، والتـــي تتضمن الخدمات الســـريرية 
)اإلكلينيكية(، إلى جانب االستشارات وتقديم 
الوصفـــات الطبيـــة عبـــر اإلنترنـــت، وهـــو مـــا 
يؤسس التجاه عام آخذ في التبلور مستقبًل، 
وجميعها خطوات جعلت البحرين مقًرا مثالًيا 
الشـــركات  الخدمـــات وانطـــلق  هـــذه  لطـــرح 

المشتغلة فيها إلى المنطقة. 
ولعـــل من أبرز ما أشـــار إليه بحث “دراســـات” 
هـــو أن خدمـــات التطبيـــب عـــن ُبعـــد للرعايـــة 
غيـــر العاجلـــة وخدمـــات توصيـــل األدوية قد 
أصبحـــت األكثـــر طلًبـــا مقارنـــة مـــع زيـــارات 
العيـــادة خـــلل المرحلة األولى مـــن الجائحة، 
إلـــى جانب حصول خدمـــات الرعايـــة الطبية 
عـــن ُبعـــد على تقدير عاٍل من قبـــل العديد من 
المتخصصيـــن في الرعاية الصحية والمرضى 
والمســـتخدمين النهائييـــن الذيـــن أعربـــوا عن 
رغبتهـــم فـــي اعتمـــاد مثـــل هـــذا النـــوع مـــن 
الخدمـــات من قبـــل المستشـــفيات مســـتقبًل، 
وهـــو مـــا يشـــير إلـــى دور جائحـــة كورونا في 
تحقيـــق زيـــادة القبـــول العـــام بيـــن مختلـــف 
األطـــراف فـــي قطـــاع الرعاية الصحيـــة تجاه 

خدمات التطبيب عن ُبعد. 

استمرارية الرعاية

كمـــا ذكـــر بحث “دراســـات” العديد مـــن المزايا 
التـــي حققها التحـــول إلى التطبيـــب عن ُبعد؛ 
مـــن بينهـــا الحفـــاظ علـــى اســـتمرارية الرعاية 
الصحيـــة للحـــاالت المزمنـــة وطويلـــة األجـــل 
والعلجـــات المخطـــط لهـــا مســـبًقا للمرضـــى، 
إلـــى جانـــب زيـــادة العـــدد اليومـــي للمرضـــى 
الذيـــن يتلقون رعاية عاجلة في المستشـــفى، 
وجدولـــة مواعيـــد مناســـبة وفعالـــة للمرضى، 
وتقليـــل الوقت الذي يتم قضـــاؤه في متابعة 
الرعاية، وتقليـــل الحاجة للنتقال إلى مرافق 
الطاقـــم  ســـلمة  وتعزيـــز  الصحيـــة  الرعايـــة 

الطبي والمرضى. 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن هنالـــك مزايـــا مهمة 
يحققهـــا التطبيـــب عـــن ُبعـــد وتتعلـــق بصورة 
أساســـية بالنتائج اإليجابية في إدارة الرعاية 
الصحيـــة فـــي المستشـــفيات، والتعـــاون بيـــن 
مقدمـــي خدمات الرعاية الصحية، وشـــركات 
التأميـــن والصيدليات في فترة الجائحة وهو 
ما ســـتكون له آثار نوعية في تحســـين نماذج 
العمـــل وتغييـــر تدفقـــات العمـــل بيـــن مقدمي 
الرعاية الصحية، وإدخال خدمات جديدة في 
التأمين وتسليم األدوية أثناء الجائحة. وعن 
مخرجات البحث الذي أجراه مركز “دراسات” 
وتداعيـــات جائحـــة “كوفيـــد 19” علـــى زيادة 
خدمـــات التطبيـــب عن ُبعد؛ كانـــت لنا وقفات 
مع عدد من مقدمي خدمات التطبيب عن ُبعد 

في المملكة والمنطقة. 

50 عاما

وذكـــرت ممثـــل فريـــق خدمـــات التطبيب عن 
ُبعد في الرعاية الصحية األولية خاتون شـــبر 
أنه تم طرح مبـــدأ التطبيب عن ُبعد قبل أكثر 
من 50 ســـنة بأســـاليب مختلفة حـــول العالم، 
وكانـــت معظمهـــا تهدف إلى توفيـــر الخدمات 
الصحية في األماكن النائية )الدول التي لديها 
مســـاحات جغرافية كبيرة تصعب فيها توفير 

الخدمات الصحية(. 
ومـــع التطـــور التقنـــي والتكنولوجـــي وازدياد 
الطلـــب على الخدمـــات الصحية، بـــات توفير 
الخدمـــات الصحيـــة تحدًيا تســـعى الكثير من 

الدول، حتى المتقدمة منها، للتغلب عليه. 
وأضافـــت “في 2017 تم طرح فكرة التطبيب 
عـــن ُبعد كمبدأ في نـــدوة ُأقيمت تحت رعاية 
وزيرة الصحة فائقة الصالح حيث مثلُت فيها 
خدمـــات التطبيـــب عـــن بعد لعيـــادة األمراض 
المزمنـــة في الرعايـــة الصحية األوليـــة، وقام 
زميلي علي درويش بتقديم مشروع خدمات 
التطبيب عن بعد لعيادة أمراض الدم المنجلية 
)الســـكلر( في الرعاية الصحية الثانوية آنذاك. 
وقـــد ُأعجـــب المســـؤولون بنتائـــج المشـــروع 

التجريبـــي لمـــا لـــه مـــن دور كبيـــر فـــي توفير 
الخدمات الصحية بشـــكل آمن وفّعال وسريع 
ســـاهم في زيادة نسبة استحسان المراجعين 
للخدمـــات المقدمة فـــي العيادتيـــن، ومن هنا 
يتـــم اســـتخدام  أوصـــت وزيـــرة الصحـــة أن 
تقنيات التكنولوجيا الحديثة ومبدأ التطبيب 
عن ُبعـــد في اســـتراتيجيات وخطـــط الوزارة 

المستقبلية”. 
وأضافـــت “فـــي 2018 تـــم العمل علـــى عيادة 
التطبيـــب عـــن ُبعد لألمـــراض الجلديـــة كنوع 
مـــن التعاون بين فريقين من الرعاية الصحية 
األوليـــة والثانويـــة وفريـــق عمـــل مـــن إدارة 
 .indra وشـــركة  والتخطيـــط  المعلومـــات 
ويهـــدف هـــذا النوع مـــن التعاون الســـتخدام 
تحـــت  واآلمنـــة  الحديثـــة  التقنيـــة  الوســـائل 
سياســـات مدروســـة لتقليل مدة االنتظار في 
عيـــادات الجلديـــة. وتنفيـــًذا لتوجيهـــات ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء فـــي تطويـــع 
التكنولوجيا الحديثة ضمـــن الجهود الوطنية 
إدارة  قامـــت  كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي 
الرعاية الصحية األولية بدراسة آليات وعمل 
سياســـات حـــول خدمـــات التطبيب عـــن ُبعد. 
وتمكـــن فريـــق العمـــل مـــن تدشـــين خدمـــات 
التطبيب عن ُبعد في 12 أبريل 2020 بعد أقل 
من شـــهرين من بدء الجائحة وذلـــك بالمراكز 
الصحية ومجمع السلمانية الطبي ومستشفى 
الطـــب النفســـي. ومازالـــت خدمـــات التطبيب 
عـــن ُبعـــد حتى اليوم تشـــهد توجًهـــا كبيًرا من 

قبل المراجعين”. 

قصة “كيورا”

ويتحـــدث مدير العمليات في شـــركة “كيورا”، 
التـــي تقدم خدمـــات التطبيب عن ُبعد، محمد 
القصـــاب، عـــن قصـــة تأســـيس “كيـــورا” التـــي 
يربطهـــا بشـــكل مباشـــر بموقـــف صعب حصل 
لوائـــل الكابلي )أحد المؤسســـين( مع ابنته، إذ 
رأى وجههـــا يعلوه االحمرار والتعب، فأســـرع 
مع زوجته بمكالمـــة الطبيب للمتابعة، وتفاجأ 
باعتـــذاره وأن أقرب إمكانية هي الدخول في 
قائمة االنتظار لصباح اليوم التالي، وقد انتظر 
وائـــل وزوجته حتـــى الصباح وتـــركا أعمالهما 
وتوجها إلى المستشـــفى، وبعد دخولهما على 
الطبيـــب وفي أقل مـــن 5 دقائق، اطمأنا عليها 
بعدما أعطاهما خطوات بســـيطة لرعايتها من 

المنزل. 
ويشـــير إلى أن هـــذا الموقف الـــذي حصل مع 
أحـــد المؤسســـين ســـاهم في ترســـيخ قناعته 
بضـــرورة توافر خدمات التطبيـــب عن ُبعد أو 

الطب االتصالي 
التـــي  الســـريعة  للحـــاالت   )Telemedicine(
والتـــي  فـــوًرا،  طبيـــب  استشـــارة  تتطلـــب 
تحتـــاج فقـــط اطمئناًنـــا ســـريًعا مـــن الطبيب، 

وقـــد دفعهـــم هـــذا الموقـــف إلـــى البحـــث عن 
بصـــورة  واالطـــلع  أكبـــر  بشـــكل  الموضـــوع 
واســـعة عـــن مشـــاكل الوصول لألطبـــاء حول 
العالـــم وحلولهـــا المحتملـــة، وكذلـــك تضـــاؤل 
نســـب تغطية األطبـــاء وقلتهم بالنســـبة لعدد 
الســـكان والطلب المتزايد سنوًيا على الرعاية 
التطبيـــب  فكـــرة  بـــرزت  وبالتالـــي  الصحيـــة، 
عـــن ُبعـــد أو “الطـــب االتصالي” كأحـــد الحلول 
القويـــة التـــي تقوم بإيصـــال الخدمات الطبية 
عـــن ُبعـــد لمســـتفيديها. ويوضـــح القصاب أنه 
قد واجهتهم في البداية مشـــكلة مرتبطة في 
كـــون أن نمـــوذج خدمـــات التطبيـــب عـــن بعد 
يقـــدم بطريقة بدائيـــة معظمها ال يتعدى كونه 
خدمـــات أســـئلة وأجوبـــة، واستفســـارات، أو 
تواصـــل داخل المستشـــفيات بين األطباء وال 
يواكب مســـتجدات وتطورات الوقت الحالي 
الذي تســـيطر عليه الخدمات اإللكترونية عبر 

تطبيقات الهواتف الذكية.

عيادات إلكترونية

وعـــن أبـــرز الخدمـــات التـــي تقدمها “كيـــورا”، 
يوضـــح محمـــد القصـــاب أن تطبيـــق “كيـــورا” 
يعتبـــر نظام عيادات إلكترونية شـــبه متكامل 
خدمـــة  تشـــمل  رئيســـة  خدمـــات   3 يوفـــر 
االستشـــارات الطبيـــة المتخصصـــة عـــن بعـــد 
مـــن قبـــل أكثـــر مـــن 800 طبيب فـــي أكثر من 
40 تخصًصـــا فـــي مملكـــة البحريـــن والمملكة 
العربية الســـعودية دون الحاجـــة إلى مواعيد 
مســـبقة، إلى جانب توافر خدمة االستشارات 
الفورية مع أطبـــاء عامين مناوبين على مدار 
الســـاعة فـــي جميـــع األيـــام لتقديـــم إجابـــات 
ســـريعة لشـــكواهم، ولمســـاعدة العمـــلء على 
معرفة األسلوب األمثل للتعامل مع مشكلتهم 
وأســـئلتهم الصحيـــة وتحويلهـــم إن لزم األمر 
لمتابعـــة  متخصـــص  أو  مستشـــفى  ألقـــرب 
حالتهـــم الصحية، باإلضافة إلى خدمة برامج 
الرعايـــة الصحيـــة عـــن ُبعـــد، وهي عبـــارة عن 
باقة مـــن عدد من جلســـات الرعايـــة الصحية 
األســـبوعية مع أطباء ومتخصصين نفســـيين 
أو متخصصيـــن فـــي التغذيـــة، إذ تأتي جميع 
هـــذه البرامج مترافقة مع خدمة التشـــخيص 

والوصفة اإللكترونية والمختبر. 
أن  “كيـــورا”  فـــي  العمليـــات  مديـــر  ويؤكـــد 
االستشـــارات فـــي مجـــاالت الطـــب والعـــلج 
النفســـي خصوصا تليهـــا تخصصات األمراض 
والباطنيـــة  والـــوالدة  والنســـاء  الجلديـــة 
واألطفـــال والتغذيـــة وغيرها مـــن تخصصات 
شهدت جميعها قفزة غير مسبوقة في الطلب 

مقارنة مع ما قبل الجائحة. 
ويرى  القصاب أنه تتمثل أولويات “كيورا” في 
المرحلـــة الراهنة مع تداعيـــات جائحة كورونا 
فـــي تقديم الرعاية الصحية اللزمة والممكنة 

لشـــرائح المجتمـــع التـــي تأثـــرت أو تعطلـــت 
برامجها العلجية بسبب الجائحة أو ساهمت 
في تفاقم وضعها الصحي أو النفسي. فهنالك 
أولويـــة علـــى ســـبيل المثـــال لتقديـــم الرعاية 
التـــي يحتاجها المصابون باألمـــراض المزمنة 
ومن يعانون من القلق واالكتئاب والوسواس 
القهـــري وغيرها من االضطرابات النفســـية أو 
أي فرد في المجتمع بحاجة للهتمام بصحته 
الحاجـــة  دون  فيـــه  موجـــود  مـــكان  أي  مـــن 
للخـــروج من المنـــزل والذهاب للمستشـــفيات 

ودون قوائم مواعيد طويلة. 
ويشـــير القصاب مدير العمليـــات بـ “كيورا” إلى 
أن مجلس التنمية االقتصادية قام بمساعدتهم 
فـــي تأســـيس خدماتهـــم فـــي مملكـــة البحرين 
وبدء نشـــاطهم، فـــي الوقت الـــذي كانت هناك 
صعوبة فـــي الحصول على الدعـــم من القطاع 
الخـــاص، إذ إن فكرة التطبيب عن بعد مازالت 

فكرة حديثة وبالتالي من الصعب تقبلها. 
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “دكتـــوري” 
أحمد محمود أن خدماتهم شهدت إقبااًل الفًتا 

في ظل الظروف الحالية.
للرعايـــة  “دكتـــوري”  منصـــة  تأســـيس  وعـــن 
الطبيـــة عـــن ُبعـــد فـــي البحرين، ذكـــر محمود 
أن بدايـــة الفكرة كانت فـــي 2017 عندما كان 
وأقرانه يدرســـون في بريطانيا، التي شـــهدت 
ازدهـــاًرا ملحوًظـــا في خدمـــات التطبيب عن 
ُبعـــد، حيـــث كان وزملؤه الطلبة يســـتفيدون 
مـــن هـــذه الخدمات نظـــًرا لصعوبـــة الحصول 
علـــى الخدمة الصحية، وقـــد الحظ من خلل 
اطلعـــه علـــى خدمـــات التطبيـــب عـــن ُبعـــد 
الموجودة في األسواق العالمية ومع مقارنتها 
بالســـوق الخليجية وجود فرق ملحوظ، وهو 
ما ســـاهم بـــدوره في تشـــجيعه علـــى المضي 
قدًما في تطوير فكرة “دكتوري” والسعي إلى 

تطبيقها على أرض الواقع. 
وتعتبـــر “دكتـــوري” أول خدمـــة مرخصـــة من 
قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
خدمـــات  لتقديـــم  وذلـــك  “نهـــرا”؛  الصحيـــة 
التطبيب عن ُبعد، إذ يمكن للمريض من خلل 
منصـــة “دكتـــوري” أن يقوم باستشـــارة طبيب 
عبر الفيديو والحصول على تقرير االستشارة 
إلـــى جانب الوصفة الطبية، إذ بين محمود أن 
خدمـــات “دكتوري” أطلقت في بداية انتشـــار 
العالـــم وقـــد  فـــي  فيـــروس كورونـــا  جائحـــة 
شـــهدت إقبااًل الفًتا من الناس والمستشفيات 
نظـــًرا لدور “دكتوري” في تمهيد التواصل بين 
المراجع والطبيب في ظـــل الظروف الحالية، 
وقد تـــم بفضل هللا الحصـــول على مراجعات 
متكـــررة مـــن المســـتخدمين، مـــا يؤكـــد زيادة 

الثقة التي يعتز بها كثيًرا. 
وعـــن األولويـــات الراهنـــة لمنصـــة “دكتوري”، 
أشـــار محمـــود إلـــى أن القائميـــن علـــى هـــذه 

التطويـــر  أعينهـــم  نصـــب  وضعـــوا  المنصـــة 
المســـتمر للخدمـــات التـــي تقدمهـــا، وذلك في 
ضوء الواقع الذي تفرضه الجائحة وما بعدها، 
إذ سيسعون إلى استغلل التكنولوجيا لزيادة 
الخيـــارات والفـــرص أمام المســـتخدمين فيما 
يتعلـــق بالحصول علـــى االستشـــارات الطبية 

عن ُبعد وضمان دقتها. 
كمـــا بيـــن أن الدعم من قبل عـــدد من الجهات 
مثل صندوق العمل “تمكين” والهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة “نهـــرا” 
ومجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة، الذيـــن آمنوا 
جميًعـــا بقابليـــة النجـــاح للفكـــرة التـــي تمثلها 
للمنصـــة  دعًمـــا  شـــكلت  “دكتـــوري”  منصـــة 
باعتبارهـــا خياًرا مســـتقبلًيا واعًدا، وقد برزت 

أهميتها مع تداعيات الجائحة. 

  تقنيات جديدة 

 ”Saaya Health“ يقـــول المدير العـــام لشـــركة
الناشـــئة فـــي مجـــال الصحة النفســـية ســـرمد 
أحمـــد إن فكـــرة تأســـيس هذه الشـــركة وعلى 
وجـــه التحديـــد فـــي مجـــال الصحة النفســـية 
تبلـــورت بعد معاناة تعرض لها أخوه الذي كان 
يعاني من بعض مشـــاكل الصحة النفسية، بعد 
أن تعـــذر كثيًرا العثور على مســـاعدة فعالة له، 
إذ إن مـــن الصعب جًدا التحـــدث مع معالجين 
وتفـــاوت  خصوصيـــة  يفهمـــون  ال  نفســـانيين 

النظرة الخاصة بكل فرد تجاه العالم. 
ويشـــير أحمـــد إلـــى أنـــه بـــدأ فـــي رؤيـــة نفس 
المشـــكلت تواجهـــه خـــلل عملـــه مـــع إحـــدى 
مـــن  النـــاس كانـــوا يعانـــون  الشـــركات، إذ إن 
االنهيار بســـبب كثرة العمـــل والتوتر، وبالتالي 
شـــكل هذا الواقع بالنسبة لسرمد أحمد تحدًيا 
كبيـــًرا جعلـــه يتجـــه الســـتغلل التكنولوجيـــا 
لمواجهتـــه وبالتالـــي تقديـــم أفضـــل الخدمات 

وأدوات المساعدة للشركات واألفراد. 
ويســـتطرد بـــأن أبـــرز الخدمـــات التـــي تقدمها 
هـــذه  تتضمـــن  حيـــث   ،”Saaya Health“
الخدمـــات الموجهة لألفراد والشـــركات توفير 
ســـبل الوقاية مـــن االنهيار النفســـي واإلرهاق، 
وتنظيم االســـتطلعات بشأن الصحة النفسية 
وفحص اإلجهـــاد والصحة العقلية، إلى جانب 
النفســـي  المعالـــج  لمشـــاركة  المجـــال  إتاحـــة 
مـــع الخبـــراء العالميين لتحســـين الســـلوكيات 
جانـــب  إلـــى  العمـــل،  بيئـــة  فـــي  واإلنتاجيـــة 
المســـاعدة فـــي التعامـــل مـــع البيانـــات بشـــأن 
مشـــاركة  بتحســـين  الشـــركات  قيـــام  إمـــكان 
الموظفين وتقليل مشـــاكل الصحة العقلية، إذ 
تمـــت مراعاة تصميـــم كل حل ليكـــون موجًها 
الثقافيـــة  الفروقـــات  مختلـــف  مراعـــاة  نحـــو 

العالمية والتنوع بين األفراد. 
 ”Saaya Health“ وعن اإلقبـــال على خدمـــات
آخـــذ  إقبـــااًل  هنالـــك  أن  أحمـــد  ســـرمد  أكـــد 
بالتضاعـــف علـــى هـــذه الخدمـــات، إذ شـــهدنا 
اســـتخدام  فـــي   %  1300 بنســـبة  زيـــادة 
خدمـــات الشـــركة خـــلل العـــام 2020، كما أنه 
مازالـــت الشـــركة تتلقـــى مزيـــدا مـــن الطلبات 
من الشـــركات فـــي جميع أنحـــاء دول مجلس 
 ”Saaya Health“ التعاون الخليجـــي، إذ تقدم
اآلن خدمـــات للشـــركات فـــي 7 دول ولألفراد 

في 9 دول. 
أولويـــات  “تكمـــن  أنـــه  أحمـــد  ســـرمد  ويذكـــر 
الشـــركة في اللحظة الراهنة في استغلل هذا 
الطلـــب واإلقبال علـــى خدماتنا والتوســـع في 
دورنـــا نحو التوعيـــة بأهمية الصحة النفســـية 
والعقليـــة فـــي بيئة العمـــل، إلى جانـــب غيرها 
من المبادرات في مجال الموارد البشرية ومن 
منظـــور التفكير االســـتراتيجي”. وينبه ســـرمد 
إلـــى أنه كان للجائحة آثار كبيرة على عواطف 
الناس وسلوكياتهم، ما جعلهم في بؤرة تركيز 
حـــادة دفعتهم في جميع أنحـــاء العالم للبحث 
الصحيـــة  ســـلوكياتهم  تحســـين  كيفيـــة  عـــن 
وآليـــات التأقلـــم مع هـــذا الوضـــع الجديد وهو 
ما عزز من االستشـــارة والعلج عبر اإلنترنت، 
إذ تخطط الشـــركة في المســـتقبل ألن تواصل 
ابتـــكار أدوات تقنيـــة جديـــدة لتعزيـــز الصحة 
النفســـية بـــدًءا من جلســـات المعالج النفســـي 

وحتى تطبيقات النوم. 
 ”Saaya Health“ ويثنـــي المدير العام لشـــركة
علـــى ما قدمه مجلس التنمية االقتصادية من 
مســـاعدة في إنشاء المقر الرئيس للشركة في 
البحرين، إلى جانـــب دور المجلس في تنظيم 
العديد من االجتماعات التي ضمت الشركة مع 
شركات أخرى في المنطقة، وهو ما سينعكس 

على زيادة القاعدة اإلقليمية للشركة.

   إقبال جارف على

 “التطبيب عن بعد” بزيادة 1300 %
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خلصت نتائج بحث جديد أجراه مركز البحرين للدراســات االســتراتيجية والدولية والطاقة “دراســات” إلى ارتفاع كبير في الطلب على خدمات التطبيب عن ُبعد، بواقع 1300 %، بحســب 
مختصيــن، إذ كان لتداعيــات جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( أبــرز األثــر فــي تعزيز التحول النوعي في تقديــم الرعاية الطبية، والتي لعبت العديد من العوامل، بحســب التقرير، دوًرا رئيســا في 
ارتفاع الطلب على هذه الخدمات ومنها ما يتعلق بالضرورة الطبية والحاجة الملحة إلى هذا النوع من الخدمات، وتحســن خصوصية البيانات الشــخصية بشــأن القضايا الحساســة تقليدًيا 

مثل الصحة النفسية والعقلية. 

ــدة ــدي ــات مــجــتــمــعــيــة ج ــي ــوك ــل ــرض س ــ ــة ف ــح ــائ ــج ــع ال ــم مـ ــل ــأق ــت “دراســــــــات”: ال
محرر الشؤون المحلية
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تأمين األطباء

أكـــد النائب عبدالنبي ســـلمان ضرورة 
العامـــة  المستشـــفيات  بعـــض  إلـــزام 
كمستشـــفى الملـــك حمد ومستشـــفى 
قـــوة الدفـــاع بتدريب األطبـــاء، نظًرا 
لعدم قدرة الوزارة اســـتيعابها ألعداد 
التدريبيـــة  والموازنـــات  الخريجيـــن 
الكافيـــة.  ودعـــا إلـــى ضـــرورة توفير 
غطـــاء تأميني لألطباء فـــي البحرين 
وكرامتهـــم،  حقهـــم  علـــى  للحفـــاظ 

ويجب أن يبدأ من اآلن.

رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل 

األدويــــــة المنتهيــــــة

قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن األدوية 
المنتهية تعاد للموّردين ويتم استبدالها.

ولفتـــت إلى أنه ال توجـــد أي دولة قادرة على 
توفيـــر كل احتياجاتها من األدوية، فالبحرين 
لديهـــا أكثر مـــن 1500 نوع مـــن األدوية، وكل 

نوع يندرج تحته أكثر من 100 نوع فرعي.
تتعلـــق  وقالـــت إن هنـــاك مشـــكلة موجـــودة 
بشـــركات التوريـــد والمصانـــع في بلد المنشـــأ، 
فهنـــاك بعـــض األدويـــة التي تصل تكـــون غير 
مســـجلة، ونحن نحـــرص على ضمان ســـامة 

كل األدوية التي تصل.
وأشـــارت إلى أن الـــوزارة تقـــوم بإعادة بعض 
األدويـــة للمورد والتي يتم اكتشـــاف أنها غير 

صالحة لاستخدام.

أكـــدت وزير الصحـــة فائقة الصالح عدم وجود قرار صادر بشـــأن تعويـــض المواطنين عن 
مبالغ األدوية التي يتم شراؤها من الصيدليات الخارجية.  وأوضحت في مداخلتها خال 
مناقشـــات لجنـــة التحقيق فـــي الخدمات الصحية في مجلس النواب إن الـــوزارة فتحت أمام جميع 
أعضـــاء اللجنـــة أبـــواب المراكز للزيارات في أي وقت شـــاءوا ومن دون الحاجة إلى إخطار مســـبق، 

وأنها رّدت على كل استفساراتهم في وقت قياسي رغم الظرف االستثنائي الذي تمر به المملكة.

أكد وزير اإلســـكان باســـم الحمر أن تساؤل النائب هشام العشـــيري عن مراجعة المساحة 
الممنوحة للتملك وهي 100 متر مربع قيد الدراسة واالهتمام والتقدير.

قالت النائب سوسن كمال إن عدم توافر بعض األدوية ال يليق باسم البحرين وتاريخها 
الطبي السباق في المنطقة، فأين خطة الوزارة لسد العجز الشديد في بعض األدوية؟

عّبـــر النائب أحمد الدمســـتاني عن اســـتيائه جّراء تأخر مواعيد األســـنان 
إذ تصـــل إلى ســـنة كاملة، فضاً عن تأخر إصـــدار تقارير األخطاء الطبية 

ألكثر من سنتين.

تأّخر المواعيد

التاريخ الطبيقيد الدراسة

مبالغ األدوية

تقدم النائب عمار قمبر بمشـــروع عمـــودي متطور على غرار 
أمـــواج، وبشـــقق مؤقتـــة )200 شـــقة( بـــكل بنايـــة، لحديثـــي 

الزواج حتى استام وحداتهم السكنية.

قالت رئيســـة هيئـــة المهن والخدمات الصحية مريـــم الجاهمة إن 
الـــدواء الجنيـــس يتـــم اختباره من قبـــل مختبـــرات معتمدة، حيث 
ُيصنع بعد انتهاء الملكية الفكرية للشركة صاحبة الدواء وذلك بعد 20 سنة. 
ولفتـــت إلـــى أن هنـــاك توجًها من قبـــل المجلس األعلى للصحـــة لوضع قائمة 

األدوية المعترف فيها في مملكة البحرين.

قال النائب عبدهللا الدوسري إن على وزارة الصحة أن تطّور 
من منهجية عملها وفق رؤية واضحة، تقوم من خالها على 
تقديـــم أفضل الخدمـــات الصحية للمواطنين بمـــا يتوافق مع برنامج 

عمل الحكومة والموازنات الضخمة المخصصة للوزارة.

رأت النائـــب معصومـــة عبـــد الرحيـــم أن نقص الـــكادر الطبي مقابل 
ارتفـــاع أعداد المراجعين يتطلب توفير حلول عاجلة وســـريعة من 

خال استقطاب الكفاءات الوطنية ومنحها ما تستحقه من اهتمام.
وطالبت بضرورة إياء االهتمام الخاص بمرضى التخلف العقلي.

شقق مؤقتة
األدوية الجنيسة

رؤية واضحة
التخلف العقلي

قال وزير التربية ردا على النائب النفيعي إنه تعثر التواصل 
مـــع الجامعـــات الدوليـــة إلنشـــاء جامعـــة الهدايـــة الخليفيـــة 

بسبب الجائحة.

كورونا السبب

أوضـــح النائـــب محمـــد بو حمـــود أن مشـــاكل كثيـــرة تعتري 
التعليـــم عـــن بعـــد خصوصـــا برنامـــج “اللـــوك داون” بجامعة 

البحرين، وسط تجاهل الجامعة لنداءات الطلبة.

تجاهل الطلبة

تســـاءل النائـــب إبراهيـــم النفيعي عـــن أســـباب تأخر بعض 
المســـؤولين بكل ما يخص مشـــروعات المحرق، مستشهًدا 

بجامعة الهداية الخليفية.

لماذا المحرق؟

قـــال النائـــب عمـــار حســـين إن تغطيـــة أصحـــاب الطلبـــات 
اإلســـكانية لمحافظة العاصمة حتى العام 2004 فقط، وعلق 

الحمر: نقدم حلوال إسكانية مبتكرة ومتنوعة.

تغطية الطلبات

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للمستشـــفيات الحكومية أحمـــد األنصاري 
مـــا ذكـــره في اجتماع لجنة التحقيق بشـــأن توقيعه بعض األرصدة 
ألدوية بعض المرضى التي تم شـــراؤها من خارج المستشـــفى لعدم توفرها 
بصيدليـــة المستشـــفى.  وأشـــار إلى توقيعـــه عليهـــا ورفعها للشـــؤون المالية 
التخـــاذ الـــازم على حســـب ما هو معمول بـــه، معّقًبا: إذا لم يكن بهذا الشـــأن 

قرار سابق فأنا أتحمل المسؤولية.

توقيع أرصدة

قـــال النائـــب محمد العباســـي إن عدم وجود نظام لتســـجيل 
األخطـــاء الطبية يحّمل وزيرة الصحة مســـؤولية ما يحصل 
مـــن أخطـــاء، فالوزارة مســـؤولة عن الدفـــاع عمن يتعـــّرض ألي خطأ 

طبي.

تسجيل األخطاء

أبلغ النائب فاح هاشـــم أن مجلـــس النواب متوافق على أن 
ميزانية الصحـــة لها أولوية، ووزارة الصحة لم تتقّدم بطلب 
بزيـــادة الميزانيـــة، وإذا كان هنـــاك نقـــص فـــي الكـــوادر فلمـــاذا ال يتم 

توظيف األطباء العاطلين؟

األطباء العاطلون

قال النائب ممدوح الصالح إن 3687 وافًدا يشغلون وظائف 
تعليميـــة وإدارية بـــوزارة التربية والتعليـــم، داعًيا لتوظيف 
العاطليـــن البحرينييـــن، بصفتهـــم أولـــى مـــن غيرهـــم فـــي تولي هذه 

الوظائف.

“عيالنا أولى”
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قــال أعضــاء بمجلــس النــواب إن الحمــات المسيســة التــي تتعــرض لهــا 
مراكز اإلصاح والتأهيل تســتهدف نشــر معلومات مغلوطة وبعيدة عن 

الواقع بهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن.

الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
الخارجيـــة والدفاع واألمن الوطني 
بمجلـــس النـــواب محمـــد السيســـي 
العامـــة  اإلدارة  أن  البوعينيـــن 
لإلصـــاح والتأهيـــل ملتزمـــة بإنفاذ 
القانـــون علـــى جميـــع النـــزالء دون 
مؤسســـة  لقانـــون  وفقـــا  اســـتثناء، 
والئحتـــه  والتأهيـــل  اإلصـــاح 
التنفيذية مع مراعـــاة معايير وقيم 

حقوق اإلنسان.
الحمـــات  أن  البوعينيـــن  وبيـــن 
المسيســـة التي تتعـــرض لها اإلدارة 
تســـتهدف نشـــر معلومات مغلوطة 
وبعيـــدة عـــن الواقع بهـــدف زعزعة 
أمن واســـتقرار الوطن، الفتا إلى أن 
عمليـــات التعقيـــم تتم بشـــكل دائم، 
ناهيـــك عن اإلجـــراءات االحترازية 
االســـتباقية لحفظ صحة وســـامة 

الجميع.
وأضـــاف “مـــن بينهـــا إنشـــاء مركـــز 
علـــى  قـــادر  والعـــاج،  للحجـــر 
استيعاب الحاالت القائمة، والفصل 
بيـــن المباني، وإعـــادة توزيع النزالء 
وفـــق ضوابط معينة، وتحويل عدد 
مـــن الخدمات المقدمة إلى خدمات 
إلكترونية، مع إلزام جميع العاملين 
والمرتادين بإجراء الفحص السريع 

قبل الدخول”.
وأشار إلى حرص اإلدارة على توفير 
الصحيـــة  الخدمـــة  معاييـــر  أعلـــى 
اإلنســـان،  حقـــوق  علـــى  والحفـــاظ 
عبـــر العديد مـــن اآلليات، بمـــا يلبي 

حاجات النزالء ومتطلباتهم بأفضل 
الســـبل، عبر تأمين اتصاالت النزالء 

مع أهلهم وذويهم بشكل مجاني.
من جهتـــه، تحدث النائـــب إبراهيم 
النفيعـــي عـــن التقـــدم الكبيـــر الـــذي 
أحرزتـــه مراكـــز اإلصـــاح والتأهيل 
عبـــر تطعيـــم جميـــع النزالء بنســـبة 
بالتســـجيل  بـــادروا  ممـــن   %  100
أمـــر  اللقـــاح وهـــو  للحصـــول علـــى 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  يجســـد 

والطبية مًعا.
الشـــوط  أن  إلـــى  النفيعـــي  وأشـــار 
الكبيـــر الذي قطعته مملكة البحرين 
كورونـــا  فيـــروس  مواجهـــة  فـــي 
وتقديـــم اللقاحات المرخصة عالميا 
بشـــكل  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
اختيـــار  خيـــار  ومنحهـــم  مجانـــي، 
اللقاح، يؤكـــد أن البحرين هي دولة 
مؤسســـات وحقوق إنسان واحترام 

لآلخر، خافا لما يروج له خفافيش 
الظـــام بالخارج الذين يســـتميتون 
لمحاولـــة اإلضرار بســـمعة البحرين 

الدولية وتشويهها.
وبين أن الشوط الكبير الذي حققته 
اإلدارة العامـــة لإلصـــاح والتأهيـــل 
واالهتمـــام  الرعايـــة  مجـــال  فـــي 
بالنزالء، هـــي التي أهلتهـــا لتحقيق 
الجوائز العالمية بهذا المضمار، التي 
منها جائزة أول مؤسســـة إصاحية 
فـــي الشـــرق األوســـط فـــي مجـــال 

لبروتوكـــوالت  واالمتثـــال  التنفيـــذ 
الصحة والسامة والنظافة الدولية 

ضد فيروس كورونا المستجد.
بدوره، أشـــاد النائب بدر الدوســـري 
بما تقوم به المؤسسات اإلصاحية 
أبعـــاد  ذات  خدمـــات  تقديـــم  مـــن 
خدمـــة  فـــي  وحقوقيـــة  إنســـانية 
النزالء، مشـــيدا باألدوار التي تقوم 
فـــي  اإلصاحيـــة  المؤسســـات  بهـــا 
تقديـــم الخدمـــات المتميـــزة لرعاية 

النزالء.

الحمـــات  الدوســـري  واســـتنكر 
المغرضـــة التـــي تتعـــرض لهـــا إدارة 
أنهـــا  مؤكـــًدا  والتأهيـــل  اإلصـــاح 
حمـــات مغرضـــة وهدفها اإلســـاءة 
أن  معرفـــة  ويكفـــي  للبحريـــن، 
مـــن يقـــوم بنشـــرها هـــي جمعيـــات 
خارجيـــة  أجنـــدات  لهـــا  مشـــبوهة 
تهـــدف لإلســـاءة لســـمعة البحريـــن 
في مجال حقوق اإلنسان وهذا أمر 

مرفوض وغير مقبول.
وتابع الدوســـري “سنقف بحزم ضد 

كل مـــن تســـول لـــه نفســـه اإلســـاءة 
للبحريـــن، وأدعو الجهات المختصة 
والمنظمـــات الدوليـــة إلـــى اســـتقاء 
األخبـــار مـــن مصادرهـــا الصحيحـــة 
وزيارة البحريـــن لاطاع عن كثب 
على مـــا تقدمه من خدمـــات جليلة 
في مجـــال حقوق اإلنســـان وحفظ 
كرامـــة النـــزالء صحًيـــا واجتماعًيـــا 

ونفسًيا”.
وفي الســـياق، أشـــار النائـــب محمد 
اإلجـــراءات  كل  أن  إلـــى  بوحمـــود 
االحترازية والتدابير الوقائية التي 
لإلصـــاح  العامـــة  اإلدارة  تتبعهـــا 
فيـــروس  مـــن  للوقايـــة  والتأهيـــل 
كورونـــا والحـــد مـــن انتشـــاره بيـــن 
للعيـــان وأضـــاف  النـــزالء واضحـــة 
بوحمود “ما تتعرض له المؤسســـات 
اإلصاحيـــة مـــن حمـــات مسيســـة 
وجهودهـــا  نزاهتهـــا  تســـتهدف 
الرعايـــة  أفضـــل  لتوفيـــر  الحثيثـــة 
للنـــزالء ما هي إال محـــاوالت خائبة 
من أيٍد خارجية عابثة تحاول نشـــر 
الفتـــن عبر نشـــر األكاذيـــب البعيدة 

عن الواقع”.

نواب: محاوالت التسييس والتضليل فاشلة... وإلتزام تام بحقوق اإلنسان 
ــد مـــن الـــدول ــدي ــع ــة بــســجــون ال ــارن ــق ــي م ــوذج ــم ــل” ن ــي ــأه ــت وضـــع “اإلصـــــاح وال

افتتاح مركز إضافي للفحص من المركبات بـ “نادي راشد للفروسية” بالصخير
ضمن التدابيـــر الوقائية المتواصلة 
التـــي تســـعى مملكـــة البحرين إلى 
تعزيزها للحد من انتشـــار فيروس 
كورونا )كوفيد 19(، كشـــفت وزارة 
الصحـــة عن إنشـــاء مركـــز إضافي 
للفحص مـــن المركبـــات إلى جانب 
البحريـــن  بمركـــز  الفحـــص  مركـــز 
والمؤتمـــرات،  للمعـــارض  الدولـــي 
وذلـــك فـــي نادي راشـــد للفروســـية 
الرفـــة  بمنطقـــة  الخيـــل  وســـباق 

الطاقـــة  رفـــع  بهـــدف  بالصخيـــر؛ 
االستيعابية للفحوصات المختبرية 
لفحـــص فيروس كورونا بما يضمن 
تعزيز مســـارات التعامـــل المختلفة 

نحو التصدي للفيروس.
الخطـــط  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
الموضوعـــة  واالســـتراتيجيات 
مراحـــل  مختلـــف  مـــع  للتعامـــل 
الفيروس يتـــم العمل على تنفيذها 
على وجه الســـرعة ويأتي من بينها 

العمل علـــى تخصيص هـــذا المركز 
تســـخير  إلـــى  الســـعي  إطـــار  فـــي 
جميع الطاقات واإلمكانات الهادفة 
إلـــى اســـتمرار التصـــدي للفيـــروس 
جميـــع  وصحـــة  ســـامة  وضمـــان 
المواطنين والمقيمين في المملكة، 
المخلصـــة  الوطنيـــة  بالســـواعد 
مـــن الطواقـــم الطبيـــة والصحيـــة، 
المشـــترك  والتنســـيق  وبالتعـــاون 
مختلـــف  بيـــن  المبـــذول  والجهـــد 

الجهات المعنية بمملكة البحرين.
وقالـــت إن افتتاح المركز يأتي في 
إطـــار الجهـــود المبذولـــة للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا وضمـــان إجـــراء 
الفحوصـــات للكشـــف علـــى األفراد 
وفـــق أعلى المعايير بما يتوافق مع 
توصيات منظمـــة الصحة العالمية؛ 
بهـــدف تنفيذ وتطبيـــق اإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
لضمان الحد من انتشـــار الفيروس، 

موضحة أن المركز الجديد ســـوف 
يستقبل المراجعين بدًءا من اليوم 
مـــارس   31 الموافـــق  )األربعـــاء( 
تـــم تجهيـــز المركـــز  2021، حيـــث 
والمعاييـــر  المواصفـــات  بأفضـــل 
قاعـــات  علـــى  ويشـــتمل  الطبيـــة، 
الســـتقبال المركبات للمســـح وأخذ 

العينات.
المجتمـــع  أفـــراد  الـــوزارة  ودعـــت 
البحرينـــي إلـــى ضـــرورة المواصلة 

اإلجـــراءات  بـــكل  بااللتـــزام 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
والتعليمـــات الصـــادرة مـــن الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
المعنيـــة،  والجهـــات  كورونـــا 
واالســـتفادة مـــن التســـهيات التي 
تقدمهـــا الجهـــات المعنيـــة تحقيًقـــا 
لألهـــداف المرجـــوة بما يســـهم في 
التصدي لفيروس كورونا والقضاء 

عليه.

المنامة - بنا

local@albiladpress.com

األربعاء 31 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 - العدد 4551
14

إبراهيم النهام

التجربة البريطانية

تضم السجون البريطانية أكبر عدد من النزالء  «
في أوروبا الغربية، حيث يوجد أكثر من 80 

ألف شخص خلف القضبان، كما تضم العديد 
من السجون هنالك سجناء أكثر من طاقتها 

االستيعابية.

توفي 27 سجينا خالل الموجة األولى من كورونا،  «
ولقي 22 سجينا حتفهم بشهر ديسمبر 2020.

خالل اإلغالق األول اعتمدت السجون البريطانية  «
أنظمة صارمة للغاية، ألغيت بموجبها الزيارات 

االجتماعية.

التجربة األميركية

في مارس 2020 قررت السلطات المسؤولة عن  «
السجون األميركية اإلفراج عن نزالء بعد تسجيل 

حاالت إصابة بفيروس كورونا داخلها.

قال عمدة نيويورك حينها إن المدينة ستطلق  «

سراح سجناء معرضين للخطر بعد أيام من 
اإلفراج عن مئات السجناء في لوس انجليس 

وكليفالند، وأشارت تقديرات حينها إلى أن هنالك 
أكثر من 9400 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 

152 حالة وفاة بالواليات المتحدة.

حظر العديد من السجون األميركية الزيارات داخل  «
السجون، وأعلن أنه ستؤجل الوكاالت الفيدرالية 

معظم عمليات التوقيف والترحيل خالل أزمة 
كورونا.

تأثير وباء كورونا على سجون العالم وآلية التعامل معه

عرض وطلب

+973 17111504+973 38344464+973 17580939

محمد بوحمودبدر الدوسريإبراهيم النفيعيمحمد السيسي البوعينين
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 القيد :109409-1
 التاريخ : 2021-03-30

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عالم العصر للخدمات ذ.م.م 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة أصحاب شــركة عالم العصر للخدمات ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 

109409-1 طالبين تغيير االسم التجاري
من شركة عالم العصر للخدمات ذ.م.م

الى فرمان ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى االدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 ٕادارة السجــــل التجــاري

CR2021-  51450 ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسن خميس عيسى العريبي
االسم التجاري الحالي : بتايا للحراسات األمنية

االســـــم التجـــاري الجديد : بتايا للخدمات
قيد رقم: 1-27613

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2021 -53495   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن سلمان عبدالعزيز عبداللطيف عبدالقادر االنصاري بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي :

إلى السيد جهاد محمد جعفر محمد العريض
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 : 118232 – 2

االسم التجاري : فايكينغ كافيه

القيد  24646     -     التاريخ  2021/3/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   45978   لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد إبراهيم عســكر حســين إبراهيم المالك ل مختبر واحد لمقاوالت الديكور 
(مؤسســة فرديــة) والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 24646 فــرع 3 طالبــا تحويــل 
المؤسســة الفرديــة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقــدره 20000 

دينار ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
. إبراهيم عسكر حسين ابراهيم

. ريان إبراهيم عسكر حسين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )39386( لسنة 2021
 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

 شركة بيست بروفايل لتنظيم المعارض ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد / بثينة عســي باعتباره المصفي القانوني لشــركة شــركة بيســت بروفايل 
لتنظيم المعارض ذ.م.م ،المسجلة كشركة شركة ذات مسٔيولية محدودة بموجب 
القيد رقم 132788، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001..

القيد: 109409    -   التاريخ: 2021/03/30
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 2021-47857 لسنة 2020
بشأن تحويل فرع من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

 تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة الشــركاء في شــركة عالم العصر للخدمات ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 
رقم 109409، طالبين تحويل الفرع الثاني للشــركة المســماة  شــركة عالم العصر 
للتكنولوجيا ذ.م.م  إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 1000 دينار، بين كل من:

   MUHAMMAD AAMIR     .1   
AROOJ AAMIR    .2

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
تاريخ   29 / 03 / 2021

CR2021- 53471     إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقدم إلينا المعلن ادناه ورثة المرحوم الســيد شــرف محســن شــرف الخباز بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد / السيدة عبير رضي حميد محمد شليه

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 : 53165 – 2
االسم التجاري : مطعم غصن البان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

 )CR2021- 47406 (إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عبدالعزيز عبدالحسين احمد جعفر

االسم التجاري الحالي : الرازى لالجهزه الطبيه ومواد التجميل والعطور
االسم التجاري الجديد : الرازي الطبية

رقم القيد : 1-50028

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة برافارا لالستشارات ذ.م. م

سجل تجاري رقم 130064

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة برافــارا لالستشــارات ذ.م. م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
 RAGHURAM SANAPIRATI    / الســادة  تعييــن  و  اختياريــا  الشــركة  بتصفيــة     1360064

VENKATANARAYANAN  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 ، و عمــال بنــص المادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
RAGHURAM SANAPIRATI VENKATANARAYANAN

svrusha88@gmail.com    -    39653060

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
لمزید من المعلومات اتصل بنا على 17785454 أو تواصل معنا على رقم الواتساب 32300076.

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 
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 القيد :109409-1
 التاريخ : 2021-03-30

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عالم العصر للخدمات ذ.م.م 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة أصحاب شــركة عالم العصر للخدمات ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 

109409-1 طالبين تغيير االسم التجاري
من شركة عالم العصر للخدمات ذ.م.م

الى فرمان ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى االدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 ٕادارة السجــــل التجــاري

CR2021-  51450 ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسن خميس عيسى العريبي
االسم التجاري الحالي : بتايا للحراسات األمنية

االســـــم التجـــاري الجديد : بتايا للخدمات
قيد رقم: 1-27613

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2021 -53495   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن سلمان عبدالعزيز عبداللطيف عبدالقادر االنصاري بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي :

إلى السيد جهاد محمد جعفر محمد العريض
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 : 118232 – 2

االسم التجاري : فايكينغ كافيه

القيد  24646     -     التاريخ  2021/3/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   45978   لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد إبراهيم عســكر حســين إبراهيم المالك ل مختبر واحد لمقاوالت الديكور 
(مؤسســة فرديــة) والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 24646 فــرع 3 طالبــا تحويــل 
المؤسســة الفرديــة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقــدره 20000 

دينار ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
. إبراهيم عسكر حسين ابراهيم

. ريان إبراهيم عسكر حسين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )39386( لسنة 2021
 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

 شركة بيست بروفايل لتنظيم المعارض ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد / بثينة عســي باعتباره المصفي القانوني لشــركة شــركة بيســت بروفايل 
لتنظيم المعارض ذ.م.م ،المسجلة كشركة شركة ذات مسٔيولية محدودة بموجب 
القيد رقم 132788، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001..

القيد: 109409    -   التاريخ: 2021/03/30
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 2021-47857 لسنة 2020
بشأن تحويل فرع من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

 تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة الشــركاء في شــركة عالم العصر للخدمات ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 
رقم 109409، طالبين تحويل الفرع الثاني للشــركة المســماة  شــركة عالم العصر 
للتكنولوجيا ذ.م.م  إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 1000 دينار، بين كل من:

   MUHAMMAD AAMIR     .1   
AROOJ AAMIR    .2

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
تاريخ   29 / 03 / 2021

CR2021- 53471     إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقدم إلينا المعلن ادناه ورثة المرحوم الســيد شــرف محســن شــرف الخباز بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد / السيدة عبير رضي حميد محمد شليه
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 : 53165 – 2

االسم التجاري : مطعم غصن البان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

 )CR2021- 47406 (إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عبدالعزيز عبدالحسين احمد جعفر

االسم التجاري الحالي : الرازى لالجهزه الطبيه ومواد التجميل والعطور
االسم التجاري الجديد : الرازي الطبية

رقم القيد : 1-50028

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة برافارا لالستشارات ذ.م. م

سجل تجاري رقم 130064

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة برافــارا لالستشــارات ذ.م. م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
 RAGHURAM SANAPIRATI    / الســادة  تعييــن  و  اختياريــا  الشــركة  بتصفيــة     1360064

VENKATANARAYANAN  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 ، و عمــال بنــص المادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
RAGHURAM SANAPIRATI VENKATANARAYANAN

svrusha88@gmail.com    -    39653060

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
لمزید من المعلومات اتصل بنا على 17785454 أو تواصل معنا على رقم الواتساب 32300076.

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 

38344464
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 القيد :109409-1
 التاريخ : 2021-03-30

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عالم العصر للخدمات ذ.م.م 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة أصحاب شــركة عالم العصر للخدمات ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 

109409-1 طالبين تغيير االسم التجاري
من شركة عالم العصر للخدمات ذ.م.م

الى فرمان ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى االدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 ٕادارة السجــــل التجــاري

CR2021-  51450 ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسن خميس عيسى العريبي
االسم التجاري الحالي : بتايا للحراسات األمنية

االســـــم التجـــاري الجديد : بتايا للخدمات
قيد رقم: 1-27613

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2021 -53495   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد المعلن سلمان عبدالعزيز عبداللطيف عبدالقادر االنصاري بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي :

إلى السيد جهاد محمد جعفر محمد العريض
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 : 118232 – 2

االسم التجاري : فايكينغ كافيه

القيد  24646     -     التاريخ  2021/3/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   45978   لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد إبراهيم عســكر حســين إبراهيم المالك ل مختبر واحد لمقاوالت الديكور 
(مؤسســة فرديــة) والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 24646 فــرع 3 طالبــا تحويــل 
المؤسســة الفرديــة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقــدره 20000 

دينار ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
. إبراهيم عسكر حسين ابراهيم

. ريان إبراهيم عسكر حسين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )39386( لسنة 2021
 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

 شركة بيست بروفايل لتنظيم المعارض ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد / بثينة عســي باعتباره المصفي القانوني لشــركة شــركة بيســت بروفايل 
لتنظيم المعارض ذ.م.م ،المسجلة كشركة شركة ذات مسٔيولية محدودة بموجب 
القيد رقم 132788، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001..

القيد: 109409    -   التاريخ: 2021/03/30
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 2021-47857 لسنة 2020
بشأن تحويل فرع من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

 تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة الشــركاء في شــركة عالم العصر للخدمات ذ.م.م المســجلة بموجب القيد 
رقم 109409، طالبين تحويل الفرع الثاني للشــركة المســماة  شــركة عالم العصر 
للتكنولوجيا ذ.م.م  إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 1000 دينار، بين كل من:

   MUHAMMAD AAMIR     .1   
AROOJ AAMIR    .2

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
تاريخ   29 / 03 / 2021

CR2021- 53471     إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقدم إلينا المعلن ادناه ورثة المرحوم الســيد شــرف محســن شــرف الخباز بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد / السيدة عبير رضي حميد محمد شليه
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 : 53165 – 2

االسم التجاري : مطعم غصن البان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

 )CR2021- 47406 (إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عبدالعزيز عبدالحسين احمد جعفر

االسم التجاري الحالي : الرازى لالجهزه الطبيه ومواد التجميل والعطور
االسم التجاري الجديد : الرازي الطبية

رقم القيد : 1-50028

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة برافارا لالستشارات ذ.م. م

سجل تجاري رقم 130064

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة برافــارا لالستشــارات ذ.م. م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
 RAGHURAM SANAPIRATI    / الســادة  تعييــن  و  اختياريــا  الشــركة  بتصفيــة     1360064

VENKATANARAYANAN  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 ، و عمــال بنــص المادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
RAGHURAM SANAPIRATI VENKATANARAYANAN

svrusha88@gmail.com    -    39653060

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
لمزید من المعلومات اتصل بنا على 17785454 أو تواصل معنا على رقم الواتساب 32300076.

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 

15األربعاء 31 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 - العدد 4551



Vacancies Available
BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the can contac
  WORKER 

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

 GULF PLASTIC INDUSTRIES 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17677757  or  m.m.c.c@hotmail.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the can contac

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the can contac

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

AMANYNA BEAUTY CENTRE 2 
has a vacancy for the can contac

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33335451  or  AMANYNABEAUTY@GMAIL.COM 

The K - Hotel 
has a vacancy for the can contac

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

The K - Hotel 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the can contac

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the can contac

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the can contac

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the can contac

  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 can contac

  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 can contac

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

PAK BRILLIANT EVENT ORGANISER W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33440630  or  FAISALRAJA7095@GMAIL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  TRENCH DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

SHEJON ALLAIL CHFETERIA 
has a vacancy for the can contac

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

36369692  or  ADEL.BH@LIVE.COM 

TOOBLI BAY BAKARY 
has a vacancy for the can contac

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
39413377  or  KHDFOLATH@GMAIL.COM 

Hayward trading  wll 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

36383940  or  aneesh.hayward@gmail.com 

ALMATAF MARKETING CENTRE 
has a vacancy for the can contac

  RETAIL TRADE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66313111  or  MOOSAKHALAF@GMAIL.COM 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

House Of Chicken Restaurant 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17553915  or  hassan77090123@yahoo.com 

RAZAN EXPRESS CAFETERIA 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17322800  or  K.HAMADA@GDNPR.GOV.BH 

GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17551909  or  hr@globalits.bh 

ENZYMES TRADING 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39930069  or  HMD01987@YAHOO.COM 

Planet Donut and Bakery W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
39671611  or  TAN66A@HOTMAIL.COM 

Um Almudon For Clearance of Government Transactions 
has a vacancy for the can contac

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

17253176  or  AHMED.RASHID.ALHAJRI@GMAIL.COM 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

SHEMOOL CAFETERIA 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39439938  or  yaeabdlla2016@GMAIL.COM 

Al hara al muharraqia contracting 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

GOLDEN TRADING CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36525638  or  GOLDENTRADING@HOTMAIL.COM 

Gulf Biotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the can contac
  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact
39933012  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

SUNRAY CAR ACCESSORIES 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33370333  or  f.a.taktak@hotmail.com 

Magic steam laundry 
has a vacancy for the can contac

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

33445500  or  9795151@GMAIL.COM 

Fuji Electric Co Ltd- Foreign Branch 
has a vacancy for the can contac

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17564569  or  dhanya.anup@fujielectric.com 

Fuji Electric Co Ltd- Foreign Branch 
has a vacancy for the can contac
  SUPERVISOR FOR SERVICES 

 suitably qualified applicants can contact
17564569  or  dhanya.anup@fujielectric.com 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17001640  or  info@sss.bh 

TAKE CARE PUBLIC UTILITY CLEANING CONTRACTS 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17230908  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

IKIGAI UNIFORMS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17001259  or  HARISINCHN@GMAIL.COM 

STROCKER BIKE TO REPAIR MOTORCYCLES 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36765550  or  FAHADISA@HOTMAIL.COM 

AL SENYA COLDSTORE 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35539440  or  JASEM0001@HOTMAIL.COM 

BASTA EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
37733337  or  BUHIJJISARA@GMAIL.COM 

ALTABEEB MEDICAL SPECIALIST CENTRE W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

17783583  or  SAMERORTHO@GMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the can contac

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Al Adil Super Market Co Wll 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

Sona Jewellers Company W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39042505  or  TARAJEWELLERY87@GMAIL.COM 

MADHIF AL MOODAWEB REETAVRANT 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39413377  or  EBRAHIMALMB14@GMAIL.COM 

Capital optics 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17664276  or  HUSSAM_OPH5@YAHOO.COM 

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
17661296  or  abigael@dar-albinaa.com 

CLEAN AND SAVE CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17610666  or  kristine@bukhowa.com 

Hamburzaini sandwiches 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33077711  or  HANIMADAN@ICLOUD.COM 

Aldoseri Ventures General Trading W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17422488  or  maldoseri@aldoseriventures.com 

AL ASNA  FRUITS & VEGETABLES 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39892221  or  SHAHANAIQBAL820@GMAIL.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL ZEENIYA TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

33009736  or  BU-KHALID-@HOTMAIL.COM 

ALHaddad Motors 
has a vacancy for the can contac

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17785999  or  DAHA@ALHADDAD-BAHAIN.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contac

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contac

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contac

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

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact
39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the can contac

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

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  ASPHALT LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  ASPHALT LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the can contac

  GUEST ARRANGEMENT SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
17246808  or  METEE@METEEBAH.COM 

HAJEN CONSTRUCTION S.P.C 
has a vacancy for the can contac

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
33610210  or  hajenspc.const@gmail.com 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  MANAGER (DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36766392  or  NATHEER92@ICLOUD.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

THE V EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39311137  or  ALJOORI.377@GMAIL.COM 

LAIL ALRAWABI Auto Spare Parts 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36623123  or  FAHADALANZY88@GMAIL.COM 

ALMOASHER Delivery 
has a vacancy for the can contac

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33448868  or  MHMD_ALARADI@LIVE.COM 

MUQARMASHAT RESTAURANT 
has a vacancy for the can contac

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

37787886  or  FOFOIFTIKHAR87@GMAIL.COM 

MUQARMASHAT RESTAURANT 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

37787886  or  FOFOIFTIKHAR87@GMAIL.COM 

AZHAR SADAD Sale/Trading in plastic 
has a vacancy for the can contac

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

36444518  or  ZUHAR.MAKKI@GMAIL.COM 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17540777  or  SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

Emerge Carpentry Bahraini partnership company 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

39554555  or  JAFFAR554555@GMAIL.COM 

RAMNA TAILOR AND TEXTILES 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33032325  or  PAKEEZAGROUP7228@GMAIL.COM 

PALAKKAL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17713866  or  siddiq_bahrain@hotmail.com 

SPACELINE  LADIES TAILORING 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
36811228  or  NAZZARALI9@GMAIL.COM 

GIR LINING W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
17644055  or  FATIMA@GIR-GROUP.COM 

HEALTHY STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the can contac

  RETAIL TRADE SALESMAN (COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

32220579  or  ABJA650@GMAIL.COM 

SHRI SHRI INTERNATIONAL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
17714015  or  ERMAHE2001@GMAIL.COM 

Green oasis for fruits and vegetables w.l.l 
has a vacancy for the can contac

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

Green oasis for fruits and vegetables w.l.l 
has a vacancy for the can contac

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

ALFARDAN GATE SERVICES 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39788007  or  LIMO@TRAVELMATE.BH 

WINMAX TRADING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

32222293  or  SALMANESSA222@GMAIL.COM 

SINCERE REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34587474  or  ROSE8200@GMAIL.COM 

SHATT ALMUHARRAQ TAIILORING 
has a vacancy for the can contac

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

17438089  or  BUALLAY1964@HOTMAIL.COM 

AMERICAN INTERNATIONAL CONTRACTORS (SPECIAL PROJECTS), INC. BAHR
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
17535325  or  A.KURIAN@AICI.COM.EG 

444CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

33247176  or  ADBULAZIZ593@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Black Diamond Corner CAFE 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
32123332  or  speedone708@gmail.com 

SARA SAEED JAFFAR 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
32123332  or  HHAAAA101@GMAIL.COM 

BLUE CORNER ALUMINIUM 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39991203  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.COM 

HOPEWELL FOR HIRING AND SALE EQUIPMENT 
has a vacancy for the can contac

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
39005550  or  SAJI0101@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contac

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contac

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

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the can contac

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the can contac

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact

17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the can contac

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17700731  or  info@bmds.co 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the can contac

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the can contac

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  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 can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

ALASHOOR EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the can contac

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
66666588  or  kumail.deals@yahoo.com 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  TRENCHER 
 suitably qualified applicants can contact

17232275  or  oommenzo@gmail.com 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

ELITE RESORT AND SPA 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17558214  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the can contac

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

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  ASPHALT LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the can contac

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the can contac

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  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 can contac

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

M M P G FOR WEBSITES 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36224336  or  UAE.WLL999@GMAIL.COM 

M M P G COMPUTER PROGRAMMING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36224336  or  UAE.WLL999@GMAIL.COM 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17000297  or  hussainch435@gmail.com 

Solo key to solutions promoter  .Bahraini partnership company 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17643128  or  SLYGOK@YAHOO.COM 

Pro Techno Cooling Maintenance and Trading company W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34065880  or  hibrains@yahoo.com 

Alehram Cargo handling -Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33948733  or  HANY20744@GMAIL.COM 

DHA Bakery W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33596662  or  CHOUDHRY.ZULFIQAR57@GMAIL.COM 

PARTHA BUSINESS CONSULTANCY & ADVERTISING - Bahrain Partnership 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
38394908  or  MDASSIMI@YAHOO.COM 

SwitchEcigs CO. WLL 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34199500  or  waseela.gcc@gmail.com 

S A R A SERVICES 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34168877  or  HIGHLIFEBAHRAINFK@GMAIL.COM 

NEW GENERATION ENTERTAINMENT S.P.C OWNED BY RUDRIC NEBA CHE 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33823634  or  INFOMRGIFTSVS@GMAIL.COM 

NEW GENERATION ENTERTAINMENT S.P.C OWNED BY RUDRIC NEBA CHE 
has a vacancy for the can contac

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33823634  or  INFOMRGIFTSVS@GMAIL.COM 

Rita manpower agency 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

77082090  or  ritamanpowerbh@yahoo.com 

MADARIS UNIFORMS S.P.C 
has a vacancy for the can contac

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

36318888  or  Z8_9@HOTMAIL.COM 

ALISA STATION Bahraini partnership company 
has a vacancy for the can contac

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33548005  or  AYATAYA132187@GMAIL.COM 

Codebase Technologies S.P.C Owned by Raheel Iqbal 
has a vacancy for the can contac

  SALES ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

39550307  or  RAHEEL@CODEBTECH.COM 

MELTED CAFE 
has a vacancy for the can contac

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

34444843  or  M.H.ALSHAMMARY@GMAIL.COM 

ARHAM VEGETABLES & FRUITS 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

34371747  or  ANS6852@GMAIL.COM 

SNAS Land property management W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

77399937  or  SNASBAH2020@GMAIL.COM 

JVR CARPENTRY WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

34352941  or  MRKCONSTRUCTION2017@GMAIL.COM 

ALTAWOOS CARPENTRY  WORKSHOP BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the can contac

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

36558189  or  SAYEDHUSSAIN25@HOTMAIL.COM 

Spartan Fitness S.P.C 
has a vacancy for the can contac

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

17701711  or  LMRA@KECC.ME 

New reef touch trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39512330  or  ALREEFTOUCH@GMAIL.COM 

Dream Island Cruises 
has a vacancy for the can contac

  SHIPMASTER 
 suitably qualified applicants can contact

33777279  or  YOUSEF@THECLOSETSHOME.COM 

Dream Island Cruises 
has a vacancy for the can contac

  SHIPS PILOT 
 suitably qualified applicants can contact

33777279  or  YOUSEF@THECLOSETSHOME.COM 

FOREX PERSONAL EVENTS PLANNERS 
has a vacancy for the can contac

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

34113333  or  BU.CASH.CASH@GMAIL.COM 

AL - KARAMA SANDWICHES CO WLL 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

Maga burger 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17671942  or  ATHAWADI_S@HOTMAIL.COM 

KUNDAN FOR REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39673116  or  HARJI.KUNDAN@YAHOO.COM 

RAJINDER KAUR FOR REAL ESTATE S.P.C Owned by RAJINDER KAUR 
has a vacancy for the can contac

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33228104  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

AFZAL FOR REPAIR OF ELECTRICAL EQUIPMENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34031275  or  M.AFZAL789900@GMAIL.COM 

MILAH SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the can contac

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

MY PETS 
has a vacancy for the can contac

  GROOM 
 suitably qualified applicants can contact
17536617  or  MYPETS.WLL@GMAIL.COM 

MUSTANSAR JAVED AIR COOLING W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33261465  or  MUSTANSAR.JAVAD13@GMAIL.COM 

TURK HEAVY TRANSPORT 
has a vacancy for the can contac

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

17700165  or  HR@TURK.bh 

B.R.C. WELDMESH )GULF( W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  BLACKSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17210333  or  abdulla-2111@hotmail.com 

B.R.C.( Weldmesh )Gulf W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  BLACKSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17728222  or  abdulla-2111@hotmail.com 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

17250627  or  admin01@kameshki.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

ALREDA ALUMINIUM B S C . CLOSED 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17277360  or  aliam@batelco.com.bh 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

AL AHLAM CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the can contac

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17401212  or  cv@salamgas.com 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the can contac

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17401212  or  cv@salamgas.com 

BURGERLAND RESTAURANT 
has a vacancy for the can contac

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

77157777  or  tina@jasgroup.co 

BURGERLAND RESTAURANT 
has a vacancy for the can contac

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

77157777  or  tina@jasgroup.co 

OMAIMA CONTRACTING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17470558  or  DSFDSF03@GMAIL.COM 

AL ASHRAFIYA LAUNDRY 
has a vacancy for the can contac

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  akgdhr119@gmail.com 

1LHAJ ALI AHMED BUKANAN & SONS CO. 
has a vacancy for the can contac
  ADMINISTRATIVE SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact
17382838  or  BUKANNAN@BUKANNAN.COM 

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17786828  or  TAWFEEK@BATELCO.COM.BH 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

ALKUWAITI AUTO SERVIES 
has a vacancy for the can contac

  TYRES REPAIRMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36343377  or  ALKUWAITI@ALKUWAITI.COM 

Al Shaker Trading 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17611443  or  ALAALIDOCUMENT@GMAIL.COM 

ALDAHIYA GAS 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39826495  or  FADHELALTAJER@HOTMAIL.COM 

ALSAYED MAHDI S.JAFFAR ALSAYED SALMAN AL 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39662649  or  FADHEL_93@HOTMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

Paris Palace Salon 
has a vacancy for the can contac

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39429979  or  AQEEL.ALQAMAR@GMAIL.COM 

VIENNA FOOD STUFF & SOFT DRINKS 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17223233  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

ALASHRAF MEN SALOON 
has a vacancy for the can contac

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39671744  or  alashraf46@gmail.com 

CERAMIC DELMON CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17608208  or  md.delmon@gmail.com 

ALMASHRIQ KITCHENS 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17620026  or  alkhshram@gmail.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contac

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

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALLIED MIDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the can contac

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

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

ASRAR ALWADI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34342928  or  MH2990@HOTMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the can contac

  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 can contac

  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 can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ACORTEC CORROSION TECHNOLOGY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

17332617  or  INFO@ACORTEC.NET 

ALGHAD ALUMINIUM WORKSHOP 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33332083  or  SOWAIDI@YMAIL.COM 

FALCON SCRAP W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39698474  or  yahfalcon@yahoo.com 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

CB&I Nass Pipe Fabrication W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  FOREMAN WORKSHOP 
 suitably qualified applicants can contact

17725522  or  yousif@aanass.net 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

Hex fashion 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

32225988 

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

All Stars Uniform Center 
has a vacancy for the can contac

  MASTER CUTTER(GENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

17311115  or  ALLSTARS.UC@GMAIL.COM 

SAYEDATY KITCHENS WORKSHOP 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33301918  or  gm@skkitchens.com 

AL SADAQA CARGO 
has a vacancy for the can contac

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
17669541  or  alsadaqa112019@gmail.com 

TRISTAR CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17261638  or  TRI_STAR_BH@YAHOO.COM 

EBRAHIM YOUSIF ABDULLA FOODSTUFF 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17413466  or  UMALI@HOTMAIL.COM 

GHAZLAN PALACE TRADING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
33332125  or  TARADA99@GMAIL.COM 

7DAYES BOUTIQE 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39893138  or  QASSIM.8@HOTMAIL.COM 

SAHAR JEWLLERY 
has a vacancy for the can contac

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17583001  or  SAHAR1@BATELCO.COM.BH 

SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34457323  or  SAMICAP8@GMAIL.COM 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the can contac

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

Alkarama fresh juice co wll 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39611067  or  manzoorkk1970@gmail.com 

AL MOAYYED MOTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

Almoayyed industrial contracting and maintenance services SPC 
has a vacancy for the can contac

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

CLASSIC GLASS & MIRROR 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
66611611  or  gabana611@hotmail.com 

CLASSIC GLASS & MIRROR 
has a vacancy for the can contac

  WORKER(GLASS CUTTING) 
 suitably qualified applicants can contact
66611611  or  gabana611@hotmail.com 

NOSH JAN RESTAURANT 
has a vacancy for the can contac

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66611611  or  GABANA611@HOTMAIL.COM 

RAMESH GOLDSMITHS WORKSHOP 
has a vacancy for the can contac

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17259293  or  INFO@RAMESHJEWELLERS.NET 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  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 can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the can contac

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the can contac

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

ALSADDON AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the can contac

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17466959  or  ADEL.ALSAADOON2016@GMAIL.COM 

STYLE FOR BIRDS 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17256545  or  ETIDAL@INFO.GOV.BH 

BLOTO FOOD STUFF AND CLEANER 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39875475  or  BUHAMED77@YAHOO.COM 

ALMONDYAL ALUMINIUM. 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17542132  or  S.JAFFAR.A@OUTLOOK.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ALTHAMER AUTO PARTS 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17703713  or  mansoor@althamertrading.com 

Hertel W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

B  a  h  a auto for sale cars 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36775533  or  INFO@DRIVER-BH.COM 

Juffair Gate Hotel 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ALMUSTAQBAL PROMOTION, ADVERTISEMENT, & TRANSLATION COMPANY (PAR 
has a vacancy for the can contac

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

77111133  or  EMADALDDIN@HOTMAIL.COM 

LE MERIAM INTERIORS CO. (S.P.C.) 
has a vacancy for the can contac

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39467725  or  LEMERIAM@BATELCO.COM.BH 

ELLIAN SALON BEAUTY 
has a vacancy for the can contac

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33355855  or  AMOOOL.86@HOTMAIL.COM 

FORTUNE LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39688575  or  SALES@FORTUNETRADERSWLL.COM 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

SINAN INTERIORS 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17295879  or  ARABASIAN@ARABASIAN.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contac

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contac

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

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contac

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Macdonalds 
has a vacancy for the can contac

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the can contac

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the can contac

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

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

YOUSIF MANSOOR ALI RADHI ( THRWAT THEGAM - 8116 ) 
has a vacancy for the can contac

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39457197  or  YUSUFMANSOOR20115@HOTMAIL.COM 

Hertel W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

ZOHA STUDIO 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39281282  or  MAHMOOD.ASRY@GMAIL.COM 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

ASIA GATE DECORATION MATERIAL EST. 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33006454  or  asma.sadry@hotmail.com 

GULSHAN RESTAURANT 
has a vacancy for the can contac

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

34393948  or  DHEYA_ALSHAIK@HOTMAIL.COM 

HAWJAR BEAUTY SALON 
has a vacancy for the can contac

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39828100  or  DANAALGHANIM773@GMAIL.COM 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the can contac

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

New Block Construction - Partnership Co 
has a vacancy for the can contac

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17280878  or  newblockbuildingconstruction@gmail.com 

ALBARZAKH CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contac

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

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

ALMAHA JEWELLERY & GOLDSMITHS PARTNERSHIP.CO 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17212914  or  BALIJALAHMA@GMAIL.COM 

DOWN TOWN SALON 
has a vacancy for the can contac

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

33154444  or  MOHAMMEDKHALED379@HOTMAIL.COM 

Kenz manufature of wooden furniture umberella and curtains W.L.L. 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17343976  or  KENZ.BH@GMAIL.COM 

AL GAILANI ALUMINUM AND CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33312593  or  ISM.NOO1972@YAHOO.COM 

AL GAILANI FALAFEEL 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33509851  or  ALNAHHAM173@YAHOO.COM 

UNISKILLS W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

RICI TRAINING CENTER 
has a vacancy for the can contac

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

35090689  or  MAZHARH@GMAIL.COM 

Abu nimat machines for the installation 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33620915  or  MOHAMMEDAZAM4141@GMAIL.COM 

ORAL ARTS MEDICAL UNITS MANAGEMENT 
has a vacancy for the can contac

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

36087778  or  ORALARTS@HOTMAIL.COM 

UN NADA REFRIGERATION AND AC REPAIRS 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39425056  or  nkalarad@gmail.com 

Baby clay broadcasting & media production 
has a vacancy for the can contac

  PHOTOGRAPHER 
 suitably qualified applicants can contact

39905077  or  makki@almaalybh.com 

MINAW EMPORT AND EXPORT AUTO SPURE PARTS 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39234960  or  essam.bumahmoud@yahoo.com 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the can contac

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

BURJ RAINBOW CONTRACTING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33538595  or  MUNEEB_KHALID91@YAHOO.COM 

AL NOOR SPORT 
has a vacancy for the can contac

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17224407  or  ALNOOROP@BATELCO.COM.BH 

HELMERICH & PAYNE RASCO INC - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the can contac

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
66311488  or  BahrainAdmin@hpidc.com 

MAKANI BOX RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

39111313  or  boxitonline@gmail.com 

MAKANI BOX RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39111313  or  boxitonline@gmail.com 

NOOR ALDAAR TRADING AND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

33226221  or  Jassimshamlooh@gmail.com 

NOOR ALDAAR TRADING AND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contac

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33226221  or  Jassimshamlooh@gmail.com 

SALALLAH CLEARANCE DOCUMENTS AND CUSTOM 
has a vacancy for the can contac

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
33998835  or  HAIKY2020@HOTMAIL.COM 

Harem ALSultan beauty salon 
has a vacancy for the can contac

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

66300077  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

Auburn contracting 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33014809  or  gm@naztcc.com 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the can contac

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

Blue Energy for welding and Fabrication 
has a vacancy for the can contac

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39670060  or  JABAL.SAEED@GMAIL.COM 

Zahrat Almanama Perfumes 
has a vacancy for the can contac

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39777680  or  ZAJRAH@HOTMAIL.COM 

International Security Services Co. S.P.C 
has a vacancy for the can contac

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17007771  or  HR@issbh.com 

Contratech S.P.C 
has a vacancy for the can contac

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

BAHRAIN SIGN PRINTING SERVICES AND FIXD advertisement 
has a vacancy for the can contac

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17233535  or  gm@GULFTROPHY.net 

TCIG - LTD - W.L.L 
has a vacancy for the can contac

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

17001638  or  ali@mailcohen.com  
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

لماذا يتجه الناس إلى حسابات “الهشك بشك”؟
مـــن األزمـــات الجديـــدة المتتاليـــة والنكبـــات المتعـــددة والمآســـي التي 
يمـــر بها مجتمعنـــا العربي انعدام الذوق واالبتعاد عـــن اإلبداع الحقيقي 
والمواضيـــع الجـــادة المفيـــدة فـــي معظـــم حســـابات وســـائل التواصـــل 
االجتماعي التي أصبحت بال أدنى شـــك مـــرآة للواقع وصورة له، فتجد 
مثـــال “15 اليـــك” لصورة وخبـــر إصدار كتـــاب ألحد األدبـــاء والمفكرين، 
بينمـــا تجـــد آالف “الاليكات والتعليقات” على صورة مهرج أو مهرجة أو 
خبـــر تافـــه خال من أي معنى، فهؤالء المهرجون فتحوا الباب الســـحري 
والعبـــور منـــه إلى جحيـــم الغباء، والغريب في األمـــر أن هناك من يؤمن 
مقتنعا بالسخافات التي يقدمونها في مختلف منصات وسائل التواصل 

االجتماعي وكأن هناك عاطفة نبيلة حميمية بينهم.
تجد الناس تنفر من الحســـابات الملتزمـــة والمفيدة والتي تقدم التنوير 
والنـــداء المفعـــم باإلبـــداع، وتتجه إلـــى الحســـابات الرخيصة المبشـــرة 
بــــ “الهشـــك بشـــك” واالنحطـــاط والســـموم. افتح حســـاب أية مؤسســـة 

ثقافية أهلية أو حســـاب أي أديب ومفكر في “اإلنســـتغرام” وانظر لعدد 
المتابعين وعدد “الاليكات” على المواد المنشـــورة، وفي المقابل اسحب 
كرســـيك وافتح حساب أحد المهرجين وتفحص بعينك عدد “الاليكات” 
والمتابعيـــن، ســـتجد الحالة المســـتعصية التـــي يمر بهـــا مجتمعنا والتي 

تستدعي منا أن نحتضنه ونواسيه.
للروائية الزميلة فتحية ناصر رأي جميل ومعبر عن أعماق الكهوف  «

الواجمة وحالة التحليق في سماء التخلف وهو “وسائل التواصل 
االجتماعي بوسعها اليوم أن تجعل أي شخص كاتًبا شهيًرا بين عشية 

وضحاها، حتى لو كان ذلك الشخص رديء اإلمالء أو يكتب باللهجة العامية 
أو حتى ليس لديه ما يقوله”. قد يخرج إلينا أحد من الفراغ أو العالم 

المجنون، ويقول لنا الكلمة التي ضيعت الوجه الحقيقي لألمة العربية 
وتسببت في والدة أولئك المهرجين وهي “الناس أذواق”.. يا عزيزي إذا كان 

ذلك صحيحا فهذا يعني أن من بين كل 100 بيت عربي يوجد بيت واحد 
فقط يهتم أهله بالفكر واإلبداع، وبلمعان األعشاب الخضراء والخمائل 

الظليلة الوارفة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الحماية من التكنولوجيا
بـــات مـــن الضرورة بمـــكان حماية ثوابـــت وعادات وتقاليـــد وأخالقيات 
المجتمع من براثن الرســـائل الســـلبية والمدمرة التـــي تبثها التكنولوجيا 
عبر وسائلها المتعددة، والتي تؤثر على الناشئة – شئنا أم أبينا – بشكل 
كبير، في ظل ما تتمتع به هذه التكنولوجيا من حضور دائم، وســـيطرة، 

وتحكم بكل مفاصل وتفاصيل الحياة، واالعتماد شبه الكامل عليها.
إن هذه الســـيطرة شـــبه المتكاملة من التكنولوجيا فـــي حياتنا اليومية، 
والمتصاعدة ســـريعًا في االســـتئثار بالمشهد اليومي، تجعل من الصعب 
الســـيطرة على الكم الهائل من الرســـائل المنبثقة من وســـائلها، وبالتالي 

فإن حماية الناشئة قد تكون أمرًا صعبًا للغاية لكن ليس مستحيال.
بداخلهـــم،  المســـؤولية  روح  وزرع  وتوجيههـــم،  األبنـــاء،  متابعـــة  إن 
وتوعيتهـــم، خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق باالســـتخدام األمثـــل للتكنولوجيا، 
أصبـــح مـــن أهـــم الواجبـــات الملقـــاة علـــى عاتـــق أوليـــاء األمـــور، وذلك 
للحيلولة دون أن يكتسب األطفال مفاهيم خاطئة، أو ينجرفوا وراء ما 
يدمر أخالقياتهم، ويهدم العادات والتقاليد المتوارثة، والقيم اإلنسانية 

التي يمتاز بها مجتمعهم. 

هناك مسؤولية مضاعفة يتحملها أولياء األمور في ظل هذه السيطرة  «
التكنولوجية المتسارعة والمستأثرة بنواحي الحياة، والهدف األمثل في 

ظل هذه الظروف هو إكساب األطفال الشعور بالمسؤولية تجاه أنفسهم، 
ومجتمعهم، لتأسيسهم تأسيسًا صحيحًا، وبناء شخصياتهم بشكل 

سليم، بغية النهوض بهم كطاقات وكفاءات وأبناء صالحين، للرقي 
بمجتمعهم، وعدم المساس بالقيم والثوابت، خصوصا في المجتمع 
اإلسالمي الذي ننتمي إليه، ويعد أكثر المجتمعات تمسكًا باإلنسانيات 

واألخالقيات التي تميزه بشكل كبير جداً.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

هل يتحالف الشرق األوسط مع الصين؟
يقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بجولة لعدد من الدول في 
منطقة الشرق األوسط، ومن الواضح أنه يحمل في طيات زيارته 
هـــذه العديد من الملفات والمبادرات واالتفاقيات التي من شـــأنها 

تعزيز العالقات الدبلوماسية بين بكين ودول المنطقة.
الالفـــت لالنتباه أن بكين تحاول توطيد عالقتها بجميع األطراف 
فـــي المنطقة وتحييد نفســـها عـــن الخالفات التي مـــن الممكن أن 
تؤثر على عالقتها مع أية دولة في حال توطيد عالقتها مع أخرى 
تختلـــف معها، في ضوء ذلك حرص وزير الخارجية الصيني على 
زيـــارة طهـــران بعـــد أن زار الريـــاض، كما أن تقديمـــه المبادرة ذات 
األهداف الخمســـة التي تهدف من خاللهـــا الصين لمعالجة العديد 
من قضايا الشرق األوسط من أهمها الملف الفلسطيني اإلسرائيلي 
والملـــف النـــووي اإليرانـــي يجســـد واقع رغبـــة الصين فـــي تقديم 
نفســـها للشـــرق األوســـط كحليف قوي ونزيه يمكن أن يقدم األمن 

والسالم من خالل حلحلة الملفات الساخنة في هذه المنطقة.
ال يمكن قراءة التحركات الصينية اليوم في الشرق األوسط دون 
ربطهـــا ربطـــا مباشـــرا بصراعها مع الواليـــات المتحـــدة األميركية، 
فالنزاع بين الدولتين مازال في أشـــده، فخســـارة ترامب ال تعني 
أن العالقـــات بيـــن البلديـــن تحســـنت في حيـــن أن واقـــع الخالف 
السياســـي الســـاعي للهيمنة الدولية مازال قائمـــًا، إضافة إلى ذلك 
فـــإن تخبـــط اإلدارة األميركيـــة الجديـــدة ومحاولة إعـــادة تقويم 
الوضـــع في الشـــرق األوســـط دون مراعـــاة العديد مـــن المحددات 
السياســـية التـــي ال يمكـــن تجاهلهـــا، فتح البـــاب بمصراعيـــه أمام 

الصين لتقدم نفسها كحليف بديل لواشنطن. 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يمكن استبدال واشنطن بالتحالف مع  «
بكين؟ أعتقد أنه من الصعب جدًا تحويل البوصلة تمامًا نحو الصين 

خصوصًا في ظل اإلمكانيات العسكرية المتواضعة لها مقارنة بالواليات 
المتحدة األميركية، لكن تنويع سلة التحالفات مطلب مهم جدًا خصوصًا 
مع تبدل مواقف واشنطن تجاه المنطقة مع كل رئيس أميركي جديد ما 

يجعل من تعزيز العالقات مع جميع األقطاب الدولية على أساس العالقات 
الدبلوماسية المميزة والتعاون على جميع األصعدة ضرورة ملحة في ظل 

النظام الدولي الحالي.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

fatin.hamza 
@gmail.com

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
أن عـــدد المطلقـــات البحرينيات بلغ 14 ألفـــا و441 مطلقة، بينهن 54 مطلقة 
دون سن العشرين، مقابل 7 آالف و949 بحرينًيا مطلًقا، وبحسب إحصائية 
العـــام 2020 المتعلقة بالحالـــة الزواجية للبحرينيين ممـــن تتراوح أعمارهم 
مـــن 15 ســـنة فأكثر، بلغ عدد األرامل 15 ألفـــا و596 أرملة، بينهن 799 أرملة 
أقـــل مـــن 40 ســـنة، و12 ألفا و51 أرملة أعمارهن 60 ســـنة فمـــا فوق، مقابل 
ألفين و30 أرمالً، أكثر من نصفهم ممن تتجاوز أعمارهم 60 ســـنة فما فوق، 
وأشـــارت اإلحصائية إلى أن عدد البحرينيين “العـــزاب” يبلغ 172 ألًفا و273 
عازًبـــا، وأن 78 ألًفا و224 بحرينية لم يســـبق لها الـــزواج، وأن 50 ألًفا و119 
منهن أعمارهن 30 ســـنة فما فوق، فيما بلغ عدد الذكور ضمن هذه الفئة 94 
ألًفـــا و49 بحرينًيا غيرمتـــزوج، بينهم 227 ألًفا و319 أعمارهم 30 ســـنة فما 

فوق.
إن شـــئتم الحق فاألمور جلية وتحيط بنا من كل جهة، لكن يجب أن نكون 

معنيين بدراسة األسباب والبحث عن العالج، فجهل الناس، قلة العلم، كثرة 
الغضـــب، قلـــة الصبر، التكلف فـــي المهور من أجل التباهـــي، التقليد األعمى، 
غيـــاب التعاون، التســـرع في اتخاذ القرار، ضعف الشـــخصية، غياب الوعي، 
انتشـــاراإلباحية الجنسية والعالقات غير الشـــرعية، التهرب من المسؤولية، 
امتنـــاع بعـــض الفتيات عن الـــزواج لمفاهيم خاطئـــة أو أفكار مثالية ســـعيًا 
وراء األمل المنشـــود وفارس األحالم، مصادرة حرية اآلخر والســـعي لجعله 

تابعا وليس مكمال... وقائمة طويلة من األسباب.
وتحت كل سبب من هذه األسباب آالف الكلمات والشروح والتفسيرات التي  «

تتجاوز المساحة الممنوحة لنا هنا، لكن انتبهوا فعنوان المقال ال يحتوي 
اسم دولة، ألن الظاهرة أصبحت عامة وال تقتصر على دولة دون أخرى، ثم إن 

هذه األسباب التي تمنع الزواج هي ذاتها التي تسبب الطالق أيضًا. وفي مقابل 
هذا كله هناك غياب تام لدور األسرة في توعية أبنائها وتربيتهم على تحمل 
المسؤولية وتفهم معنى الزواج، وكذلك غياب دور المؤسسات االجتماعية 

والهيئات غير الحكومية في محاولة إيجاد حلول عملية وواقعية.

كان وال يـــزال شـــهر مـــارس شـــهر النجاحـــات واإلنجـــازات لـــوزارة الداخلية 
البحرينية، لما له من مكتســـبات عديدة حققها رجالها البواســـل في الحفاظ 
علـــى الوطن ومكتســـابته، بقـــوة أدائهـــم وجدارتهم وقدرتهـــم على تحقيق 
المزيـــد مـــن اإلنجازات والنجاحات فـــي منظومتها األمنيـــة القوية بمختلف 
قطاعاتهـــا، مـــا يدعـــو للفخـــر واالعتزاز لمـــا تقوم به الـــوزارة مـــن عمل كبير 
وجبـــار علـــى كامل تـــراب هذا الوطـــن الغالي. وهنا نســـتذكر أحـــد أهم هذه 
اإلنجـــازات التـــي مـــرت بـ “شـــهر التميـــز والطمـــوح لـــوزارة الداخليـــة”، وهو 
يـــوم الشـــراكة المجتمعية واالنتمـــاء الوطني، هذا اليوم الـــذى انطلق ليعزز 
المكانـــة والـــوالء للوطن والدفاع عن مكتســـابته وإنجازاته لدى كل طوائف 
المجتمـــع، هذا اليوم الذي جاء ليوحد الجميع تحت راية البحرين وقيادتها 
الرشـــيدة ويرســـخ مفهـــوم االنتمـــاء بـــأن “الوطـــن فـــي وجـــدان كل مواطن 
بحريني”، فهي حقًا خير مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول 
معالي الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة وزير الداخليـــة، احتفاًء بتجاوز 
المملكة كل التحديات واألزمات التي خرجت منها أقوى منعة وأشد صالبة 
بفضـــل التالحم الوطني بين القائد والشـــعب.  كما يشـــهد هذا الشـــهر إقامة 
فعاليـــات أســـبوع المرور الـــذي تحتفل به اإلدارة العامـــة للمرور، حيث تأتي 
هذه المناســـبة لتعزز العالقة بين مســـتخدمي الطريق ورجال المرور الذين 

يســـاهمون في رفع مبدأ السالمة والحد من الخسائر البشرية، وهذا ما حدا 
بمديـــر عام اإلدارة العامة للمرور العميد الشـــيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب 
آل خليفـــة بـــأن يكون أســـبوع المـــرور هذا العـــام مختلفا، حيـــث أكد وجود 
البرامـــج التوعويـــة في مختلف وســـائل اإلعالم مع حـــرص اإلدارة على أن 
يكـــون مبدأ الشـــراكة المجتمعية بين رجـــال المرور والمجتمـــع المدني أحد 

أهم أهدافها.
كما يقع في بداية شهر مارس يوم الدفاع المدني الذي تحتفل فيه “الداخلية”  «

بأبنائها من رجاالت هذه اإلدارة ودورهم الوطني في الحفاظ على أرواح 
المواطنين والمقيمين والحد من الخسائر في الممتلكات ومجابهة مختلف 

الظروف الطارئة واالستثنائية، وخير دليل على ما نقوله الدور الكبير الذي 
تقوم به إدارة الدفاع المدني وبمتابعة مباشرة من مديرها العام العميد 

علي محمد الحوطي، في إطار جهودها لمكافحة كورونا من عمليات تطهير 
للمنشآت والمحالت التجارية والمرافق العامة والخاصة في مختلف مناطق 

المملكة. وأثبتت وزارة الداخلية للجميع ومن خالل تحقيقها هذه المكتسبات 
والطموحات واإلنجازات أن البحرين أصبحت في مصاف الدول الكبرى في 

المجاالت األمنية بفضل قدرة سياجها األمني وصالبة قياداتها ورجالها 
البواسل، لتصبح البحرين واحة لألمن والسالم يعيش فيها الجميع من 

مواطنين ومقيمين وزائرين آمنين مطمئنين.

فاتن حمزة

د. خالد زايد

ظاهرة العنوسة والطالق.. قراءة نقدية

مارس شهر التميز والطموح لوزارة الداخلية



ناصر بن حمد: مرسوم قانون االحتراف الرياضي سيحقق االستقرار

رفع ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة شـــكره وتقديره إلى عاهل 
البـــالد   صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، بمناسبة تفضل جاللته 
بإصدار مرســـوم االحتـــراف الرياضي في 
المملكة، مؤكًدا أن هذا المرســـوم سيحمل 
بشـــائر الخير للحركة الرياضية البحرينية 
وســـيجعلها أكثـــر تطـــوًرا واســـتقراًرا فـــي 
منظومتهـــا اإلداريـــة والفنيـــة، األمـــر الذي 
ســـيعود بالشـــكل اإليجابـــي على مســـيرة 
علـــى  والمحافظـــة  اإلنجـــازات  تحقيـــق 

المكتسبات.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة فـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة 
البحرينيـــة  الرياضيـــة  الحركـــة  “شـــهدت 
ا بارًزا بفضل االهتمام والدعم  تطوًرا نوعيًّ
صاحـــب  حضـــرة  قبـــل  مـــن  الالمحـــدود 

الجاللـــة الملـــك المفـــدى، وحـــرص جاللته 
على الوقوف الى جانب منتســـبي الحركة 
الرياضيـــة الوطنيـــة فـــي ســـبيل االرتقـــاء 
بكياناتهـــا اإلدارية والفنية وهو األمر الذي 
اتضـــح مـــن خالل إصـــدار جاللتـــه للعديد 
مـــن المراســـيم الملكيـــة التـــي كان لها دور 

بـــارز فـــي تحقيـــق الرياضـــة لنقلـــة نوعية 
فـــي مجالهـــا التنظيمي ومن بينهـــا قانون 
االحتراف الرياضي الذي سينقل الرياضة 

البحرينية من الهواية إلى االحتراف”. 
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “لقـــد كان لدعـــم صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه أكبـــر األثـــر في صـــدور قانون 
االحتـــراف الرياضـــي، وذلـــك مـــن خـــالل 
الدعـــم الكبيـــر الـــذي حظي بـــه االحتراف 
الموقـــرة  الحكومـــة  قبـــل  مـــن  الرياضـــي 
باعتبـــاره يمثـــل جانًبـــا من تطـــور الحركة 
الرياضية ويمنحها فرصـــة كبيرة للتحول 
مـــن  يجعـــل  الـــذي  األمـــر  الصناعـــة  إلـــى 
ـــا فـــي االقتصاد  الرياضـــة مســـاهًما حقيقيًّ

الوطني”.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “لقـــد بـــذل ســـمو الشـــيخ خالد بن 

لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة  آل  حمـــد 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
رئيـــس لجنة التنســـيق والتنفيذ والمتابعة 
“اســـتجابة” جهـــوًدا كبيـــرة ومقـــدرة مـــن 
أجـــل إقـــرار قانـــون االحتـــراف الرياضـــي 
وذلـــك مـــن خـــالل اجتماعاتـــه ومتابعاتـــه 
المستمرة إلصدار هذا القانون الذي يعتبر 
مـــن القوانيـــن العصريـــة التـــي تستشـــرف 
وتمنحهـــا  الرياضيـــة  للحركـــة  المســـتقبل 
االحترافيـــة فـــي عملها وجعلها تســـير في 
الطريـــق الصحيـــح نحو تطوير مســـيرتها 
اإلداريـــة والفنيـــة وتعزيز اإلنجـــازات في 

مختلف األلعاب الرياضية”. 
ونّوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بدور وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن 
بـــن توفيق المؤيد وقال “نشـــيد باالهتمام 
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  قبـــل  مـــن  البالـــغ 
االحتـــراف  قانـــون  الصـــدار  والرياضـــة 

الرياضـــي وحرصـــه الموصـــول علـــى بذل 
الســـلطة  مـــع  والتعـــاون  الجهـــود  كافـــة 
ومجلـــس  النـــواب  “مجلـــس  التشـــريعية 
الشورى” في سبيل إنهاء كافة اإلجراءات 
التشـــريعية إلصدار هذا القانـــون باعتباره 
وســـيلة مثالية وأساًسا لالرتقاء بالرياضة 
البحرينية وجعل األجهزة الفنية واإلدارية 
والالعبيـــن يركـــزون بصـــورة كبيـــرة على 
تطويـــر القـــدرات والمهارات التي تســـاهم 
فـــي تطويـــر الرياضة البحرينيـــة بمختلف 

ألعابها”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
بدعـــم أعضـــاء مجلســـي  “نشـــيد  خليفـــة 
االحتـــراف  لقانـــون  والشـــورى  النـــواب 
الرياضـــي وحرصهـــم الكبيـــر علـــى إنهـــاء 
ســـريعة  بصـــورة  التشـــريعية  إجراءاتـــه 
أرض  علـــى  وتطبيقـــه  إلقـــراره  تمهيـــًدا 
الواقـــع، حيث يمثـــل هذا القانـــون خطوة 
المســـتقبل  تستشـــرف  ورائـــدة  مثاليـــة 

وتمهد الطريق أمـــام الرياضة في المملكة 
إلى الســـير بطريقة ســـليمة نحـــو االنتقال 
مـــن الهواية إلـــى االحتراف في مســـيرتها 

اإلدارية والفنية”. 
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “المرحلة المقبلـــة من الرياضة هي 
مرحلـــة االحتـــراف فـــي العمـــل الرياضـــي 
المؤسســـي بـــكل أنواعـــه واالنتقـــال إلـــى 
االحتراف والعمل على تحقيق االســـتقرار 
والالعبيـــن  للرياضييـــن  واإلداري  الفنـــي 
لجميـــع  ويضمـــن  اإلنجـــازات  وتحقيـــق 
وواجباتهـــا  حقوقهـــا  الرياضـــة  منظومـــة 
ويمنـــح الرياضـــة البحرينيـــة مرونـــة أكثر 
واألنظمـــة  القوانيـــن  مـــع  التعامـــل  فـــي 
التـــي تطبيقهـــا االتحـــادات الدوليـــة فـــي 
مختلـــف األلعـــاب الرياضيـــة والتـــي تـــرى 
مـــن  ضـــرورة  الرياضـــي  االحتـــراف  فـــي 

ضروريات المشاركة في مسابقاتها”.

اللجنة اإلعالمية
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رفــع شــكره وتقديــره إلــى جاللــة الملــك ونــوه بدعــم ســمو ولــي العهــد رئيس الــوزراء

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

رفــع النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، أســمى آيات الشــكر وعظيم االمتنان إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، بمناســبة 

صدور المرسوم الملكي السامي من لدن جاللته لقانون “االحتراف الرياضي”. 

وأكد سموه أن “صدور المرسوم الملكي 
لقانـــون االحتـــراف الرياضي، مـــا هو إال 
امتـــداد للرعايـــة والدعـــم التـــي تحظى 
بـــه الرياضـــة والرياضييـــن بالمملكة من 
لـــدن ســـيدي الوالد عاهل البـــالد المفدى 

حفظـــه هللا ورعـــاه، والتي ســـاهمت في 
قطف ثمار النجـــاح وتحقيق اإلنجازات 
فـــي مختلف األلعـــاب الرياضية، مضيفا 
ســـموه أن هـــذا القانـــون سيســـاهم فـــي 
الرياضـــة  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  إحـــداث 

مســـتوياتها  مـــن  وســـيرفع  البحرينيـــة، 
بالرياضـــي  يدفـــع  الـــذي  الشـــكل  علـــى 
البحريني أن يقدم األفضل إلحراز مزيد 
مـــن النتائـــج المشـــرفة في المشـــاركات 
القادمـــة التـــي تضـــاف لســـجل الرياضة 

بالمملكـــة”. وثمن ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة الجهـــود المميـــزة التي 
يبذلها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفـــة لدعم القطاع الرياضي، 
مـــن خـــالل المشـــروعات التنمويـــة التي 
برئاســـة  الموقـــرة  الحكومـــة  تنفذهـــا 
ســـموه، والتي ســـاهمت في تهيئة البنى 
التحتيـــة بالصورة التـــي تخدم مواصلة 
العمـــل على تطوير هذا القطاع الحيوي، 

لممثـــل  الكبيـــر  بالـــدور  ســـموه  مشـــيدا 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة مـــن خـــالل االســـتراتيجيات 
التطويريـــة التي رســـمها ســـموه، والتي 
دفعت األلعـــاب الرياضية لتحقيق مزيد 
“نقـــدر  ســـموه  وقـــال  النجاحـــات.  مـــن 
جهـــود رئيس وأعضاء مجلســـي النواب 
والشـــورى مـــن خـــالل المســـاهمة إلقرار 

والـــذي  الرياضـــي،  االحتـــراف  قانـــون 
يشكل بوابة التحول للرياضي البحريني 
واالنتقال مـــن مرحلة الهواة إلى مرحلة 
االحتـــراف، والذي سيســـاهم في ارتقاء 
فـــي  وسيســـاهم  الرياضيـــة  المنظومـــة 

صناعة قفزات كبيرة بالرياضة”.

رفع األمين العام للمجلس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بن إبراهيم 
آل خليفــة خالص الشــكر واالمتنان إلــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة؛ بمناسبة تفضل جاللته بإصدار قانون االحتراف الرياضي 

في المملكة.

واعتبر الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة أن قانـــون االحتـــراف الرياضي 
تأكيـــد ملمـــوس لمـــدى مـــا تحظـــى بـــه 
الحركـــة الرياضيـــة من رعايـــة واهتمام 
مـــن لـــدن جاللـــة الملـــك ودليـــل واضح 
على حرص جاللته على دعم منتســـبي 
الظـــروف  وتهيئـــة  الرياضيـــة  الحركـــة 
المثالية أمامهم لتمثيل المملكة بصورة 
مشرفة في مختلف المحافل الرياضية.

وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفة إلـــى أن إصدار قانون االحتراف 
الرياضي يضاف إلى سلسلة التشريعات 
الرياضيـــة المتميـــزة فـــي العهـــد الزاهر 
لجاللـــة الملـــك، والتـــي كان لهـــا أطيـــب 
األثـــر فـــي تحقيـــق نقلـــة نوعيـــة فـــي 
مخرجـــات الرياضـــة البحرينيـــة ووضع 
المملكـــة في مكانة رائدة على الخارطة 

الرياضية إقليميا وقاريا وعالميا. 
ونـــوه الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفة بدعم ولـــي العهد رئيس مجلس 

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
لقانـــون  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
االحتـــراف الرياضـــي، وذلـــك من خالل 
االهتمام الواضح الذي حظي به القانون 
من قبل الحكومة الموقرة بما يمثله من 
وسيلة فعالة لتطوير الحركة الرياضية 
وتحويلهـــا إلى صناعـــة تنعكس بصورة 

إيجابية على االقتصاد الوطني. 
ونـــوه الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم آل 
الملـــك  ممثـــل جاللـــة  بجهـــود  خليفـــة 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
والنائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
لجنـــة  رئيـــس  البحرينيـــة  األولمبيـــة 

التنسيق والتنفيذ والمتابعة “استجابة” 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
االحتـــراف  قانـــون  إقـــرار  فـــي ســـبيل 
ســـموهما  برؤيـــة  منوهـــا  الرياضـــي، 
الثاقبة في وضع األطر الالزمة إلصدار 
هذا القانون الذي يستشـــرف المستقبل 

للحركة الرياضية.
وأشـــاد األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى 
الوثيـــق  بالتعـــاون  للشـــباب والرياضـــة 
ممثلـــة  التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن 
بـــوزارة الشـــباب والرياضة مع الســـلطة 
النـــواب  بمجلســـي  ممثلـــة  التشـــريعية 
اســـتكمال  صعيـــد  علـــى  والشـــورى 
إلصـــدار  الالزمـــة  اإلجـــراءات  جميـــع 
هـــذا القانـــون؛ باعتبـــاره نقطـــة تحـــول 

في مســـيرة الرياضـــة البحرينيـــة تمهد 
الطريق لالنتقال مـــن عصر الهواية إلى 

االحتراف.
وشـــدد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة علـــى أهميـــة اســـتثمار قانـــون 
فعالـــة  بصـــورة  الرياضـــي  االحتـــراف 
الحركـــة  مكونـــات  بمختلـــف  لالرتقـــاء 
العمـــل  إلـــى ضـــرورة  الرياضيـــة الفتـــا 
الجاد والمنظم من أجل تطبيق القانون 
بصـــورة انســـيابية تأخذ بعيـــن االعتبار 
وتبنـــي  المتميـــزة  العالميـــة  التجـــارب 
األرضيـــة الصلبـــة لالنطالق نحـــو آفاق 
واعدة للرياضة البحرينية على مختلف 

األصعدة.

بمـنــــاسـبـــــــــة صـــــــدور قــــانـــــــون “االحـتــــــراف الـريـــاضـــــــي”

ــك ــل ــم ــة ال ــاللـ ــجـ ــر واالمــــتــــنــــان لـ ــكـ ــشـ ــع الـ ــ ــرف ــ ــم ي ــ ــي ــ ــراه ــ ــان بــــن إب ــمـ ــلـ سـ

خالد بن حمد: امتداد لرعاية جاللة العاهل

إضافة نوعية للتشريعات الرياضية في العهد الزاهر

اللجنة اإلعالمية

أشــار رئيــس مجلــس إدارة نادي المحرق الشــيخ أحمد بــن علي آل خليفة إلى أن قانون االحتــراف الرياضي يعتبر تأكيدا واضحا 
علــى الدعــم الكبيــر الــذي تحظــى بــه الحركــة الرياضيــة البحرينية من قبل عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، ودعم جاللته الكبير لمنتسبي القطاع الرياضي وتهيئة البيئة المثالية أمامهم من أجل تحقيق االستقرار واإلنجازات باسم 
المملكــة، منوهــا إلــى أن قانــون االحتــراف الرياضي حظــي باهتمام بالغ من قبل ولــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة؛ باعتبار هــذا القانون يمثل وســيلة متميزة لتحويــل الرياضة البحرينيــة إلى االحتراف 

وصناعة الرياضة. 

وأشـــاد الشـــيخ أحمد بن علي آل 
خليفة بجهود ممثل جاللة الملك 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
الشـــباب رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية رئيس لجنة 
والمتابعـــة  والتنفيـــذ  التنســـيق 
“اســـتجابة” ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة في ســـبيل 
إقـــرار قانون االحتراف الرياضي 
دعـــم  علـــى  ســـموهما  وحـــرص 

قانون االحتراف؛ باعتباره يمثل 
البحرينيـــة  الرياضـــة  مســـتقبل 

انعكاســـات  لـــه  وســـتكون 
متميـــزة فـــي تطويـــر المنظومـــة 
الرياضيـــة بشـــكل أكبـــر تتواكب 
فـــي  الحاصلـــة  التطـــورات  مـــع 

المجاالت الرياضية. 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأضـــاف 
قانـــون  أن  المحـــرق  نـــادي 
االحتراف الرياضي يعتبر خطوة 
علـــى الطريـــق الصحيح من أجل 
بنـــاء الرياضـــة البحرينيـــة علـــى 
األســـس الســـليمة القائمـــة علـــى 
االحتـــراف والقادرة على تحقيق 
اإلنجـــازات في مختلـــف األلعاب 

الرياضية.

أحمد بن علي: تأكيدا على الدعم الملكي السامي
القضيبية - مجلس الشورى

شـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أشـــادت 
الشـــباب بمجلس الشـــورى سبيكة 
خليفـــة الفضالـــة، بمصادقة عاهل 
البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، على إصدار 
القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن 
االحتراف الرياضي، مهنئًة جاللته 
بالمكانـــة الرائـــدة التـــي أصبحـــت 
تتبوأهـــا مملكة البحريـــن رياضًيا، 
مؤكـــدة أن جاللتـــه يعتبـــر الداعم 

األول للشباب والرياضيين.
وأكدت الفضالـــة أن دعم واهتمام 
الشـــباب  بمجاَلـــي  الملـــك  جاللـــة 
والرياضة، أسس القاعدة الرصينة 
البحرينيـــة  الرياضـــة  النطالقـــة 
بتميزهـــا الحالـــي، وعـــزز مواكبتها 
عالـــم  فـــي  الحاصلـــة  للتطـــورات 
الرياضـــي، واالنخراط  االحتـــراف 
في مختلف األلعاب والمنافســـات 

ضمن منظومة تشريعية وقانونية 
حديثة، مشـــيدًة بجهود الحكومة 
الموقرة برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
اإلمكانـــات  بتســـخير  خليفـــة،  آل 
الحكوميـــة كافـــة وتوفيـــر العناية 
بمســـتويات  لالرتقـــاء  الفائـــق 

اإلنجازات الرياضية البحرينية.

التقديـــر  عـــن  الفضالـــة  وأعربـــت 
بـــه  الـــذي يضطلـــع  للـــدور  الكبيـــر 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، ورئيـــس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية النائب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، وحرص ســـموهما 
علـــى الدفع نحو مزيـــد من التقدم 
الرياضيـــة  للمســـيرة  والتطـــور 
أن  مؤكـــدة  البحريـــن،  بمملكـــة 
ســـموهما يشـــكالن حافـــًزا ودافًعا 
أمـــام الشـــباب الســـتمرار النهوض 
الرياضيـــة،  األلعـــاب  بمختلـــف 
األداء  تطويـــر  علـــى  والعمـــل 
والمهـــارات وصـــواًل إلـــى مســـتوى 

االحتراف الرياضي.

الفضالة: انطالقة عهد جديد للرياضة البحرينية

أحمد بن علي

سبيكة الفضالة

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

سمو الشيخ خالد بن حمد

سلمان بن ابراهيم 



ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

اســـتعدادا للمشـــاركة بـــدورة األلعـــاب األولمبيـــة “أولمبياد 
طوكيو 2020”، عقد األمين العام للجنة األولمبية البحرينية 
محمـــد النصف اجتماعا مع البعثة اإلدارية للدورة بحضور 

مدير البعثة حمد بوحجي وذلك عبر االتصال المرئي.
وأكـــد النصـــف علـــى أهميـــة تضافر الجهـــود خـــال الفترة 
القادمـــة والتحضيـــر واإلعـــداد للـــدورة بالصـــورة األمثـــل 
لضمـــان نجـــاح المشـــاركة البحرينيـــة فـــي أكبـــر تظاهـــرة 
رياضية، معربا عن ثقته في كافة األعضاء لما عرف عنهم 
مـــن خبـــرة في مختلـــف الـــدورات الخارجيـــة، مؤكدا على 
أهميـــة مضاعفـــة االســـتعدادات لتوفير مختلـــف الظروف 
المثالية لاعبين المشـــاركين، خصوصا في ظل ما تفرضه 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي يمـــر بهـــا العالم جراء تفشـــي 

جائحة كورونا “ كوفيد - 19”.
 وأضاف النصف “في كل مشاركة خارجية لمملكة البحرين 
بالـــدورات الرياضية تحـــرص اللجنة األولمبيـــة البحرينية 
علـــى الظهـــور المتميـــز وتمثيـــل الوطـــن بأجمـــل صـــورة، 
ونتطلـــع في هذه المشـــاركة الجديدة أن نواصل المســـيرة 
وأن تتكلـــل مســـيرتنا فـــي األولمبياد بمشـــاركة ناجحة من 

جميـــع النواحي إلبـــراز الوجه الحضاري المشـــرق لمملكتنا 
الغالية..”.

 واســـتمع النصـــف إلـــى شـــرح مفصـــل عـــن التحضيـــرات 
اإلداريـــة والطبية واإلعامية والخطـــط التي يعتزم الوفد 
اإلداري تطبيقهـــا اســـتعدادا للمشـــاركة األولمبيـــة، مشـــيدا 
بالجهـــود المبذولة من قبل جميع افراد البعثة، مؤكدا على 
أهميـــة التواصل مع جميع االتحادات الرياضية المشـــاركة 
لضمان اإلعداد والتحضير للمشاركة بما يسهم في تحقيق 

نتائج مشرفة في الدورة األولمبية.

النصف أثناء ترؤسه االجتماع

أكــد تضافر الجهــود واإلعــداد للــدورة بالصــورة المثلى
النصف يلتقي البعثة اإلدارية ألولمبياد طوكيو

اللجنة اإلعالمية

عقـــد مجلس إدارة االتحـــاد البحريني 
للترايثلـــون الجديـــد والمعيـــن أخيـــرا 
اجتماعه األول مساء الجمعة الماضي، 
برئاســـة عبدهللا عبدالسام، وبحضور 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة متمثليـــن في 
كل مـــن: عبـــاس بوحســـان وإبراهيـــم 
وعبـــدهللا  المطـــوع  ولولـــوة  طـــوق 
الكوهجـــي ومصطفـــى جناحـــي وزين 

سعد.
وبـــدأ رئيس االتحـــاد نيابة عـــن جميع 
األعضاء بتوجيه الشكر الجزيل للنائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة على ثقتـــه الكبيرة بمجلس 
للـــدورة  وتعيينـــه  الجديـــد   اإلدارة 
الجديـــدة 2021 - 2024، رافعا شـــكره 
اإلدارة،  مجلـــس  أعضـــاء  عـــن  نيابـــة 

وموجهـــا الشـــكر كذلـــك لممثـــل جالة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة على دعمه المستمر 
الشـــبابية  المنظومـــة  تطويـــر  فـــي 
والرياضيـــة بالمملكـــة، كمـــا رفع رئيس 
االتحـــاد الشـــكر لألميـــن العـــام للجنـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة محمـــد النصـــف؛ 

علـــى دعمه الامحـــدود لاتحاد، مهنئا 
جميع األعضاء ومباركا لهم ثقة سموه 

في تعيينهم أعضاء لمجلس اإلدارة.
وتم التصويـــت على توزيـــع المناصب 
عبـــدهللا  كالتالـــي:  وهـــي  اإلداريـــة 
عبدالســـام )الرئيس(، عباس بوحسان 
)نائب الرئيـــس(، إبراهيم طـــوق )أمين 
)األميـــن  جناحـــي  مصطفـــى  الســـر(، 

المالي(.

ٔاعضاء مجلس إدارة الترايثلون

عبدالســام عبــداهلل  برئاســة  لاتحــاد  األول  االجتمــاع 

“الترايثلـون” يـوزع المنـاصـب اإلداريـة

سبورت

علـــى  )األربعـــاء(  اليـــوم  الســـتار  يســـدل 
مســـابقة دوري أندية الدرجة األولى لكرة 
اليد بإقامة المباراة النهائية التي ســـتجمع 
فريق باربار مـــع نظيره النجمة، وذلك في 
تمام الساعة 6.30 مساًء على صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
ويخوض الفريقان هذا اللقاء بعدما حقق 
باربـــار انتصارين متتاليين على ســـماهيج 
بالـــدور قبـــل النهائـــي، فيمـــا النجمـــة قلب 
بفوزيـــن  وخـــرج  األهلـــي  علـــى  الطاولـــة 
بالجولـــة  متأخـــر  كان  بعدمـــا  متتالييـــن 
األولـــى. هذا المشـــهد النهائـــي قد ال يكون 
غريًبـــا علـــى الجميـــع إذا مـــا تـــم اســـتثناء 
الموســـم الماضـــي، كـــون النجمـــة وباربـــار 
قد احتكـــرا المباريات النهائية لمســـابقتّي 

الـــدوري والكأس في موســـمين متتاليين، 
وكل منهمـــا نجح في الظفر ببطولة، ولكن 
فـــي الموســـم الماضـــي “االســـتثنائي” عاد 
النجمـــة للظفر بلقب الـــدوري بعد انتصاره 
علـــى نظيره الشـــباب الذي يعتبـــر مفاجأة 

المنافسات في تلك الفترة.
لقـــاء اليـــوم ال يقبل القســـمة علـــى اثتين، 
مبـــاراة  فـــي  الفريقـــان  طالمـــا ســـيتواجه 
واحـــدة ولمـــدة 60 دقيقة وربمـــا أكثر من 
ذلـــك عطًفـــا علـــى مـــا ســـيقدمانه بأرضية 

الميـــدان، ودون شـــك، أن هـــذا اللقـــاء لـــن 
واإلثـــارة  القـــوة  معانـــي  كل  مـــن  يخلـــو 
والســـجال بين العبي “حامل اللقب” الذي 
يســـعى ألن يحافـــظ علـــى لقبـــه بخزائـــن 
الجفيـــر بقيادة مدربه ســـيد علي الفاحي 

“صائـــد البطـــوالت”، وبيـــن العبـــي باربـــار 
الطامحيـــن بإعـــادة األفـــراح لباربـــار عبـــر 
التتويـــج بالـــدرع بقيـــادة مدربهم الشـــاب 

“ابن القرية” حسن مدن.
الفريقـــان تواجهـــا في هـــذا الموســـم لمرة 

واحـــدة فـــي دور الجموعات، وفـــاز باربار 
يعتبـــر  اليـــوم  ولكـــن  بالمواجهـــة،  حينهـــا 
الوضع مختلًفا للغاية، كونها مباراة نهائية 
ا عن أي  وحســـاباتها وأهميتهـــا تختلف كليًّ
مرحلـــة ســـابقة، وعليـــه يتوقـــع أن تكـــون 
المواجهة مفتوحة على مصراعيها ونسبة 
الفوز بينها متســـاوية رغم الفوارق الفنية 
التـــي تصب لصالح “الرهيب”، إال أن باربار 
بعناصـــره الخبـــرة والشـــابة ُيعتبـــر صعًبـــا 
للغايـــة في النهائيـــات والنجمة يدرك ذلك 
جيًدا. اللقاء بطبيعة الحال لن يكون سهاً 
ألحدهمـــا رغـــم المعطيـــات والمؤشـــرات، 
كون المباراة النهائية لها ضغوطها وآثارها 
الســـلبية التـــي مـــن شـــأنها أن تشـــد الجـــو 
العام للمباراة وتؤثر على ســـيرها ومتعتها 

الفنية.

ــوم ــ ــيـ ــ الـــــــمـــــــبـــــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة لــــــــــــــدوري كــــــبــــــار الــــــيــــــد الـ

الــدرع... يستقــر بالجفيــر أم يعــود لبــاربـــار؟
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النجمــة يكســب بـرونـزيـة دوري زيــن
و4  3 ــن  ــ ــزي ــ ــرك ــ ــم ــ ال مــــــبــــــاراة  فـــــي  ــرق  ــ ــح ــ ــم ــ ــال ــ ب أطــــــــاح 

كسب فريق النجمة المركز الثالث والميدالية البرونزية لدوري زين ألندية الدرجة األولى لكرة السلة، 
بعــد فــوزه الثميــن والمســتحق على نظيره المحرق بنتيجــة )89/83( في المباراة التي جمعتهما مســاء 

الثالثاء لتحديد المركزين )الثالث والرابع(.

وجـــاءت نتائج األشـــواط األربعة كاآلتـــي: )21/24 
المحـــرق، 16/22 المحـــرق، 18/25 النجمـــة، 19/27 
النجمة(، وبذلك ضمن النجمة بقيادة مدربه رؤوف 
حبيل صعود منصة التتويج لمسابقة الدوري، فيما 
المحرق خرج خالي الوفاض من مسابقتّي الدوري 

وكأس خليفة بن سلمان.
بـــاألداء  المطلقـــة  األفضليـــة  المحـــرق  وخطـــف 
والنتيجـــة فـــي الشـــوط األول الذي أنهـــاه لصالحه 
)46/37( بـــأداء كبير من محترفه جونســـون داخل 
وخـــارج القـــوس وثاثيـــات محمـــد بوعـــاي وبدر 
جاســـم أمـــام أداء مترنـــح دفاعًيـــا وهجومًيـــا فـــي 
النجمـــة رغـــم مســـاعي العبيـــه في تحقيق شـــيء 

بأرضية الميدان.

األمور انقلبت رأًســـا على عقب في الشوط الثاني، 
حينمـــا قـــدم النجمـــة أداًء وال أروع فـــي الجوانـــب 
الدفاعيـــة والهجومية، األمر الذي مكنه أواًل يحقق 
عودة قوية العـــودة للقاء بتقليص الفارق تدريجًيا 
وأخـــذ التقـــدم بالنتيجـــة عبر تصويبات ســـي جيه 
داخـــل وخارج القوس وعلي جابر وحســـين محمد 
وقاســـم حســـن، فيما المحرق لم يقدم ما يشـــفع له 
فـــي الفترتيـــن األخيرتيـــن وإصـــراره بالتصويبات 
البعيـــدة غيـــر المركزة ليتخلـــف بفارق مـــن النقاط 

ويخرج خاسًرا من هذا اللقاء.
وبرز في صفوف النجمة ســـي جيه بتســـجيله )32 
نقطـــة(، حســـين محمـــد )15 نقطة(، وفـــي المحرق 

لقاء النجمة والمحرقكريس )36 نقطة(، محمد بوعاي )11 نقطة(.

خـــســـر مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي 
ــام  أمــ ــدم  ــقــ ــ ال ــرة  ــكـ لـ األول 
نــظــيــره األردنـــــــي بــهــدفــيــن 
الــمــبــاراة  فــي  واحـــد،  مقابل 
الودية الدولية التي جمعت 
الـــثـــاثـــاء، على  ــطــرفــيــن،  ال
ــوطــنــي. وسجل  ال االســـتـــاد 
هـــــدف مــنــتــخــبــنــا الـــاعـــب 

هدفي  فيما سجل   ،77 الدقيقة  في  جــزاء  ركلة  من  الرميحي  محمد 
الدقيقتين  في  النعيمات  ويزن  فيصل  بهاء  الاعبان  األردن  منتخبي 

٣١ و٥٢.
وكان المـــدرب البرتغالـــي لمنتخبنـــا الوطنـــي هيليـــو ســـوزا قد بـــدأ المباراة 
بتشـــكيلة ضمت الحارس ســـيد شـــبر علوي، والاعبين: ســـيد رضا عيسى، 
ســـيد مهدي باقر، وليد الحيام، راشـــد الحوطي، جاســـم الشيخ، علي حرم، 

علي مدن، مهدي حميدان، عبدالوهاب المالود وعبدهللا يوسف.
أدار المباراة الحكم اإلماراتي الدولي سلطان الحمادي، وعاونه الدوليان  «

البحرينيان عبدالله صالح وسيد جالل محفوظ، والحكم الرابع 
البحريني محمد بونفور. وكان منتخبنا الوطني قد فاز وديا على نظيره 

السوري يوم الخميس الماضي بثالثة أهداف مقابل واحد.

األحمـر يخسـر ودًيـا أمـام األردن

لكـــرة  األول  األهلـــي  فريـــق  حقـــق 
اليـــد المركـــز الثالـــث بـــدوري أندية 
الدرجـــة األولـــى، بعـــد فـــوزه علـــى 
ســـماهيج )24/34( في المباراة التي 
جمعتهما الثاثاء لتحديد المركزين 

الثالـــث والرابـــع. وبرز فـــي صفوف 
األهلي محمود حســـين بتسجيله )8 
أهـــداف(، علـــي يوســـف )5 أهداف(، 
وفي ســـماهيج محمد عبدالهادي )7 

أهداف( وأحمد عون )6 أهداف(.

يـد األهلــي تحقــق المركــز الثـالــث

“خليجـي 25”... في البحـريـن أو العـراق؟
الطرفين عــلــى  الــمــنــافــســة  النــحــصــار  أشــــارت  إعــامــيــة  ــات  ــه ج

خليجيـــة  إعاميـــة  جهـــات  أشـــارت 
وعراقيـــة عـــدة مســـاء االثنيـــن إلى أن 
العـــراق تحّصـــل علـــى حـــق اســـتضافة 
القـــدم  لكـــرة  العربـــي  الخليـــج  كأس 

بنسخته 25 بشكل رسمي.
وجـــاء ذلـــك بعدمـــا أعلنـــت دولـــة قطر 
عـــن تنازلها من تنظيـــم البطولة كدولة 
فـــي  العـــراق  بجانـــب  لتقـــف  بديلـــة، 
استضافة المنافسات المتوقع حدوثها 
نهايـــة العـــام الجـــاري أو مطلـــع العـــام 

.2022
وتناقلـــت تلك الجهـــات االعامية بياًنا 
صادًرا من قبل رئيس الهيئة التطبيعية 
إيـــاد  العراقـــي  القـــدم  كـــرة  التحـــاد 

بنيـــان، أعرب فيه عن شـــكره لرؤســـاء 
االتحـــادات الخليجية علـــى الثقة التي 
منحوهـــا العـــراق بتنظيـــم خليجي 25، 
كمـــا بـــارك بنيـــان للشـــعب العراقي بعد 

قرار االستضافة”.

وفـــي الســـياق نفســـه، أشـــارت بعـــض 
مملكـــة  أن  إلـــى  اإلعاميـــة،  الجهـــات 
البحريـــن قـــد دخلـــت خال الســـاعات 
الماضيـــة فـــي ســـباق تنظيـــم البطولـــة 
ليكـــون  االســـتضافة،  طلـــب  بتقديـــم 

خليجـــي 25 اٱلن محصوًرا بين العراق 
والبحرين. وما يثير الشك في حصول 
“بـــاد الرافدين” على حق االســـتضافة 
رســـمًيا كمـــا تـــم تداولـــه، هـــو أن لجنة 
التفتيـــش لاتحـــاد الخليجـــي برئاســـة 
بزيارتهـــا  ســـتقوم  الشـــيباني،  حميـــد 
خـــال األســـبوع المقبـــل بعدمـــا ألغيت 
وعلـــى  ســـابق،  وقـــت  فـــي  مســـاعيها 
ضوء رصـــد ومتابعة اللجنة للمنشـــآت 
الرياضية التي ستقام عليها المياريات 
الرســـمية والتدريبية باإلضافة لفنادق 
األمنـــي  الجانـــب  وضمـــان  الوفـــود 
هنـــاك، ســـيتم رفع التقريـــر النهائي إلى 
المكتـــب التنفيـــذي لاتحـــاد الخليجي 
ليتخـــذ القـــرار األخيـــر وإعـــان هويـــة 

المستضيف.

سبورت

علي مجيد

فريق باربار لكرة اليدفريق النجمة لكرة اليد

أحمد مهدي

علي مجيد
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مستشار هادي يتهم االنقالبيين بالسعي لفتح مطار صنعاء بهدف نقل السالح

بالستي حوثي يستهدف األحياء السكنية بمدينة مأرب

قــال عبــد الملــك المخالفــي، مستشــار الرئيــس اليمنــي، إن ميليشــيات الحوثي 
أثبتــت بوضــوح أنهــم ال يريدون فتح مطار صنعاء، إذا كان فتحه ال يحقق لهم 

أهداف يسعون إليها، وهي في األساس نقل السالح.

الحكومة  كانت  أخـــرى،  ناحية  ومــن   
الــيــمــنــيــة قـــد اعــتــبــرت أن اســتــهــداف 
الحوثيين لألحياء السكنية في مأرب 
تهديد لماليين المدنيين، مشدًدا على 
ضد  الحوثي  العسكري  التصعيد  أن 

مأرب يهدد آالف األسر النازحة.
 أفادت مصادر محلية بمقتل وجرح 7 
أشخاص إثر سقوط صاروخ باليستي 
ــاء الــســكــنــيــة  ــ ــيـ ــ حـــوثـــي وســـــط األحـ
المصادر أن  بمدينة مأرب. وأوضحت 
صاروخا  أطلقت  الحوثي  ميليشيات 
في  ــأرب  مــ مــديــنــة  بــاتــجــاه  باليستيا 
المحلي،  بالتوقيت  عــشــرة  الــحــاديــة 
قتلى  مسببا  سكني  حــي  فــي  وسقط 
اليمنية،  الحكومة  ودانــت  وجــرحــى.  
ــهـــداف الــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  ــتـ اسـ
النازحين  لمخيمات  الممنهج والمتكرر 
ــذي تـــزايـــدت  ــ ــ ــأرب، وال ــ ــ بــمــحــافــظــة م
وتيرته على الرغم من الجهود الدولية 
التي تبذل للوصول إلى وقف إلطالق 
النار والتخفيف من المعاناة اإلنسانية 

في اليمن.
بيان  فــي  الــخــارجــيــة  وزارة  ــادت  ــ وأف
الحوثية  الميليشيات  اســتــهــداف  أن 

قصف  وآخــرهــا  الــنــازحــيــن  لمخيمات 
ــازحــيــن شــمــال  ــن ــل ثـــالثـــة مــخــيــمــات ل
مدفعية  قذيفة   37 مــن  بأكثر  مـــأرب 
عشرات  بسقوط  تسبب  وصاروخية، 
الضحايا أغلبهم من النساء واألطفال، 

كما أدى إلى تهجير 576 أسرة.

موجات نزوح جديدة

الوضع  أكــدت أن ذلك يفاقم من   كما 
اإلنساني ويـــؤدي إلــى مــوجــات نــزوح 
جــديــدة وتــتــعــارض مــع كــافــة الجهود 
المعاناة  حجم  من  للتخفيف  المبذولة 

اإلنسانية في اليمن.
اليمنية  الحكومة  “أن  البيان  وأضــاف 
تستنكر استمرار الميليشيات الحوثية 
يقوض  الـــذي  العسكري  عــدوانــهــا  فــي 

جهود تحقيق السالم في اليمن”.
ــــة  ــــى إدان ــي إل ــدولـ ودعــــا الــمــجــتــمــع الـ
وممارسة  الميليشيات  هذه  انتهاكات 
عدوانها  لوقف  الضغط  وسائل  كافة 
وانتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين.

مئات الصواريخ والقذائف

ــؤول حـــكـــومـــي يــمــنــي  ــســ وكــــــان مــ

نــزوح  27 مخيم  إغــالق  عــن  كشف 
بمحافظة مأرب، شرق البالد، خالل 
15 شهًرا بسبب القصف الصاروخي 
ــحــوثــي  ــعـــي لــمــيــلــيــشــيــا ال ــمـــدفـ والـ
تلك  على  إليــران  التابعة  اإلرهابية 

المخيمات.
ــمــخــيــمــات  ال إدارة  مـــديـــر  وقــــــال 
للنازحين  التنفيذية  الــوحــدة  فــي 
الشجني،  خــالــد  ــأرب  مــ بــمــحــافــظــة 

ميليشيا  إن  صحافي،  تصريح  في 
ــفــتــرة مـــن يناير  ال الــحــوثــي خـــالل 
2020 وحتى مارس الجاري تعمدت 
بمئات  النزوح  مخيمات  استهداف 
حياة  معرضة  والقذائف  الصواريخ 
النازحين للخطر، األمر الذي تسبب 
في إغالق 27 مخيًما وتهجير 2671 
ــرى إلــى  ــ ــرة أخـ ــرة ونـــزوحـــهـــا مــ ــ أسـ

مخيمات أخرى داخل المحافظة.

دبي ـ العربية نت

ضحايا المجزرة الحوثية في مارب

الكويت ـ وكاالت

الكويتية  األنــبــاء  وكــالــة  ذكـــرت 
الــيــمــيــن  أّدت  ــكـــومـــة  الـــحـ أن 
األمــة،  مجلس  أمــام  الدستورية 
ــس الــــثــــالثــــاء، وذلـــــــك بــعــد  ــ أمــ
المجلس  بين  دام شهوًرا  خالف 
ــس الـــــــوزراء  ــيــ ــ ــتــخــب ورئ ــمــن ال
البالد  تسعى  وقــت  فــي  المعين 

لدعم أوضاعها المالية.
وتــجــمــع عـــشـــرات الــمــحــتــجــيــن 
والنواب خارج مقر المجلس قبل 
الجلسة في إشارة على استمرار 

التوتر.
ــمــقــرر أن تــبــحــث أولـــى  ومــــن ال
تعليق  بــعــد  ــمــان  ــبــرل ال جــلــســات 

دام شـــهـــًرا، بــنــاء عــلــى مــرســوم 
أميري، مشروع قانون للعفو عن 
عام  البرلمان  باقتحام  متهمين 
سابقون  نـــواب  ومــنــهــم   ،2011

بالبرلمان.
أجريت  التي  االنتخابات  وبعد 
من  أغلبية  أيـــدت  ديسمبر  فــي 
رئيس  استجواب  طلب  النواب 
الخالد  الــشــيــخ صــبــاح  الـــــوزراء 
الـــصـــبـــاح بـــشـــأن عـــــدة قــضــايــا 
وردت  لـــلـــوزراء.  اخــتــيــاره  منها 
الــحــكــومــة بــتــقــديــم اســتــقــالــتــهــا 
الــشــيــخ صــبــاح حكومة  وشــكــل 

جديدة هذا الشهر.

بعد خالف دام شهوًرا.. الحكومة الكويتية تؤدي اليمين

بروكسل ـ وكاالت

تصريف  حكومة  رئيس  قال 
ــي لـــبـــنـــان،  ــ األعـــــمـــــال فـ

حــســان ديــــاب، أمــس 
“سقوط  إن  الثالثاء، 
لــبــنــان أمــــر مــحــتــوم 
أزمته”،  استمرت  إذا 

وذلــــــــــك فــــــي مـــعـــرض 
الالجئين  أزمة  حديثه عن 

السوريين في لبنان.
مشاركته  خـــالل  ديــــاب،  وأضــــاف 
بـــمـــؤتـــمـــر لــلــمــانــحــيــن لــمــســاعــدة 
“بعد  أنــه  بروكسل،  في  السوريين 
ــة الــســوريــة،  10 ســنــوات مــن األزمـ
وبالتأكيد  مشجًعا،  ليس  الــوضــع 
التشرد والنزوح يشكالن عبًئا كبيًرا 

على االقتصاد اللبناني”.
ــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــد رئـ ــ ــ وأك
ــظــروف  األعــمــال فــي لــبــنــان أن “ال
على  تنعكس  لــبــنــان  فــي  الــصــعــبــة 

الالجئين السوريين”.
ــع: “كـــــــرم الــضــيــافــة  ــ ــابـ ــ وتـ
الـــلـــبـــنـــانـــي مــمــيــز وغــيــر 
يــمــكــن  وال  ــوق،  ــبـ ــسـ مـ
حّل األزمــة من دون 
ــشــعــب  ــاعــــدة ال ــســ مــ
الــلــبــنــانــي”، مــشــيــًدا بقوة 

اللبنانيين وحسن ضيافتهم.
يستحقون  “اللبنانيون  وأردف: 
الدعم من األمم المتحدة والمجتمع 

الدولي”.
وبحسب المفوضية السامية لألمم 
فقد  الــالجــئــيــن،  لــشــؤون  المتحدة 
وصـــل عـــدد الــالجــئــيــن الــســوريــيــن 
ــبــنــان أكـــثـــر من  الــمــســجــلــيــن فـــي ل
 .2016 عــــام  فـــي  مــلــيــون الجــــئ 
ــى أن  ــرى إلـ وتــشــيــر تــقــديــرات أخــ
ونصف  مليون  إلــى  يصل  عــددهــم 

المليون الجئ سوري.

دياب: سقوط لبنان أمر محتوم إذا استمرت أزمته

الرياض ـ وكاالت

الرياض ـ وكاالت

فيصل  الــســعــودي،  الخارجية  وزيـــر  أكــد 
التسوية  أن  الثالثاء،  أمــس  فرحان،  بن 
ــراف أمــمــي هـــي الــحــل  ــإشـ الــســيــاســيــة بـ
إيــران  مطالًبا  السورية،  لألزمة  الوحيد 
بـــوقـــف مــشــروعــهــا لــلــتــغــيــيــر الــســكــانــي 
أن  على  مــشــدًدا  ســوريــا،  فــي  والطائفي 
في  المساهمة  شــرط  هي  التسوية  تلك 

إعمار ذلك البلد.
أكد  قد  السعودي  الخارجية  وزيــر  وكــان 
نظيره  مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  في 
الرياض،  الروسي، سيرغي الفروف، في 
السعودية  العربية  المملكة  أن  مــؤخــًرا 
إلى  سوريا  تعود  حتى  جهود  أي  تدعم 

“حضنها العربي”.
ــخــارجــيــة الـــســـعـــودي إن  وقــــال وزيــــر ال
“الــمــمــلــكــة تــؤكــد أهــمــيــة اســتــمــرار دعــم 
السورية،  األزمـــة  لحل  الــرامــيــة  الجهود 
الشقيق  السوري  الشعب  أمــن  يكفل  بما 

ــة  ــيـ ــابـ ــن الــمــنــظــمــات اإلرهـ ويــحــمــيــه مــ
ــتــي تعطل  ال الــطــائــفــيــة  والــمــيــلــيــشــيــات 
ــــى حـــلـــول حــقــيــقــيــة تــخــدم  الـــوصـــول إل

الشعب السوري الشقيق”.
تتطلب  السورية  “التسوية  أن  وأضــاف 
ــن وجــهــة  ــا مـ أن يـــكـــون الـــحـــل ســيــاســيًّ
األزمــة  تحتاجه  مــا  وهــو  المملكة،  نظر 
“يرجع  هــذا  أن  إلــى  مشيًرا  السياسية”، 
لــهــذه القضية،  ــراف  إلــى األطــ بــاألســاس 

الـــســـوري  الـــنـــظـــام  ويــتــطــلــب أن يـــقـــوم 
والمعارضة بالتوافق على حل سياسي”.

بالقول:  فرحان  بن  فيصل  األمير  وتابع 
إلى  القائمة،  الــجــهــود  تظفر  أن  “نتمنى 
ــاه، وهــــذا الــبــلــد  ــــجــ ــذا االت حــلــول فـــي هــ
العربي،  حضنه  إلــى  يــعــود  أن  يستحق 
وأن يحظى باالستقرار والسالم واألمن، 
ــوف نـــدعـــم أي جـــهـــود تـــخـــدم هــذا  ــ وسـ

التوجه”.

ــلـــن الــمــتــحــدث الـــرســـمـــي بــاســم  أعـ
أن  اليمن  الشرعية في  تحالف دعم 
التحالف تمّكن من اعتراض وتدمير 
طـــائـــرتـــيـــن مــفــخــخــتــيــن، أطــلــقــتــهــا 

ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.

مؤكًدا  الرسمي  المتحدث  وأضــاف 
استمرار محاوالت ميليشيا الحوثي 
ــان  ــيـ بــاســتــهــداف الــمــدنــيــيــن واألعـ
ــوقــت نفسه  الــمــدنــيــة، مــبــيــًنــا فــي ال
اإلجـــــراءات  سيتخذ  الــتــحــالــف  أن 
العملياتية الالزمة لحماية المدنيين، 

وفق القانون الدولي اإلنساني.

اعتراض  تــم  أنــه  التحالف  وأوضـــح 
اليمنية  باألجواء  الطائرتين  إحــدى 
واألخــــرى قــبــل مــحــاولــة اســتــهــداف 

المدنيين بجازان.
ــف قـــد أعـــلـــن األحـــد  ــتــحــال وكـــــان ال
اعـــتـــراض وتــدمــيــر طـــائـــرة مسيرة 
الحوثي  ميليشيا  أطلقتها  مفخخة 

تجاه خميس مشيط في السعودية.
إلى ذلك، ذكر التحالف أن ميليشيات 
الـــحـــوثـــي مـــســـتـــمـــرة بـــاســـتـــهـــداف 
مؤكًدا  المدنية،  واألعيان  المدنيين 
اتخاذ اإلجراءات العملياتية لحماية 
أي  من  المدنية  واألعــيــان  المدنيين 

اعتداء إرهابي.

إيران تنفذ خطة تغيير طائفي وســكاني و “اإلعمار بشرط”
السعودية: التسوية السياسية الحل الوحيد لألزمة السورية

التحالف يدمر مسّيرتين مفخختين أطلقهما الحوثي نحو السعودية

اإلسماعيلية ـ أ ف ب

ــد الــفــتــاح  حـــــّذر الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــب
ــثــالثــاء مــن المساس  ال الــســيــســي أمـــس 
تــطــورات  على  تعليقه  فــي  مصر  بمياه 
والذي  اإلثيوبي  النهضة  سد  مفاوضات 
من  حصتها  على  تأثيره  القاهرة  تخشى 
مياه نهر النيل.  وقال “نحن ال نهّدد أحًدا 
ولكن ال يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من 
مصر )..( وإال ستشهد المنطقة حالة عدم 
استقرار ال يتخيلها أحد”. وأشار الرئيس 
يتصّور  “ال  أنــه  إلــى  حسم  بكل  المصري 
)..( مياه مصر  أحد أنه بعيًدا عن قدرتنا 
أحمر  خــط  بها  والمساس  بها  مساس  ال 
وسيكون رد فعلنا حال المساس بها أمر 
بالكامل”.  المنطقة  استقرار  على  سيؤثر 
وقال “التفاوض هو خيارنا الذي بدأنا به 
والعمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد 
تنسى  ال  الشعوب  ألن  طويلة  لسنوات 
السيسي خــالل  تــصــريــحــات  أتـــت  ــك.  ذلـ

لهيئة  تابع  بمركز  عقد  صحافي  مؤتمر 
االسماعيلية  بمحافظة  الــســويــس  قــنــاة 
الضخمة  الحاويات  سفينة  تعويم  غــداة 

التي أغلقت المجرى المائي لستة أيام.
مصر  تـــتـــفـــاوض   ،2011 الـــعـــام  ــذ  ــنـ ومـ
اّتفاق  إلى  للوصول  وإثيوبيا  والسودان 
ــذي تبنيه  ــ ــّد الــنــهــضــة الـ ــول مــــلء ســ حــ
والخرطوم  القاهرة  أبابا وتخشى  أديس 
الثالث  ــدول  الـ وأخــفــقــت  عليهما.  ــاره  آثـ

السيسي  اتفاق. وأعلن  إلى  التوصل  في 
أمس أنه “خالل األسابيع القليلة القادمة 
ســيــكــون هــنــاك تــحــرك إضــافــي فــي هــذا 
اتفاق  إلــى  نصل  أن  ونتمنى  الــمــوضــوع 
قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد”.

الــوزراء  رئيس  قال  الماضي،  واألسبوع 
البرلمان  ألعــضــاء  أحمد  أبيي  اإلثيوبي 
في أديس أبابا إن “ال نية” إللحاق الضرر 

بمصر من خالل السد.

رد بقــوة على أزمة ســد النهضة.. وحّذر من خطر وشــيك
السيسي: المساس بمياه مصر خط أحمر

دبي ـ العربية نت

أكد سفير المملكة العربية السعودية 
فـــي الـــعـــراق، عــبــدالــعــزيــز الــشــمــري، 
الــــوزراء مصطفى  رئــيــس  زيـــارة  أن 
ــمـــي الــــيــــوم األربـــــعـــــاء إلـــى  ــاظـ ــكـ الـ
توقيت  فــي  وتــأتــي  مهمة  المملكة 

ــدد من  مــهــم وســيــتــم مــنــاقــشــة عـ
القضايا السياسية واألمنية 

وسيتم  واالقــتــصــاديــة، 
تــــوقــــيــــع عــــــــدد مــن 
االتـــــفـــــاقـــــيـــــات فــي 

مجاالت عدة.
ــســفــيــر في   وشــــــّدد ال

للعربية والحدث  تصريح 
ــعـــالقـــة بــيــن  عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـ

البلدين، مضيًفا أن هناك نية لزيادة 
وأن  الــعــراق  مــع  الــحــدوديــة  المنافذ 
منفذ عرعر يعمل على مدار الساعة، 
الحرمين  ــادم  خـ هــديــة  وبــخــصــوص 
الدولي  بالملعب  المتمثلة  الشريفين 

الستكمال  مستمر  اجتماعات  هنالك 
إجراءات العمل وبخصوص المجلس 
التنسيقي بين المملكة والعراق هناك 
هناك  وسيكون  مستمرة  اجتماعات 
اجتماع مهم بين رجال األعمال قريًبا 
الــبــلــديــن. ورّكــــزت الصحف  بــيــن 
على  الثالثاء،  اليوم  العراقية، 
ــــذي  االتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي ال
الوزراء  جرى بين رئيس 
الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى 
الكاظمي وولي العهد 
بن  محمد  الــســعــودي 
الشرق  مبادرة  حول  سلمان، 

األوسط األخضر.
العراقية  “الزمان”  صحيفة  واهتمت 
باالتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء 
وولــي  الكاظمي  مصطفى  الــعــراقــي 
العهد السعودي، حول مبادرة الشرق 

األوسط األخضر.

رئيس الوزراء العراقي يزور الرياض اليوم
دبي ـ العربية نت

اإليــرانــي محمد  الخارجية  وزيــر  قــال 
جواد ظريف، أمس الثالثاء، إن إدارة 
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن “تتبع 
ترامب في  إدارة سلفه دونالد  خطى” 
للضغط  الــعــقــوبــات  ــة  اســتــخــدام ورقــ
على إيران. وكتب ظريف على حسابه 
المحزن  “إنه من  “تويتر”:  الرسمي في 
الخارجية  وزارة  أن  للسخرية  والمثير 
باحترام  إيران  اآلن  تطالب  األميركية 
منه  انسحبت  الـــذي  ــنــووي  ال ــفــاق  االت
مــتــوجــهــًا  وأضـــــاف  تــــرامــــب”.   إدارة 
ترامب  خطى  تتبع  “إدارتــــك  لــبــايــدن: 
ــاتــه غير  وتــــحــــاول اســـتـــخـــدام عــقــوب

القانونية كوسيلة ضغط. العادات 
بسهولة.  تــمــوت  ال  البشعة 

للتخلي  ــوقـــت  الـ ــان  حــ
ــن هــــــذه الـــــعـــــادة”.  ــ عـ
ــع  ــ ــوقـ ــ وبــــــحــــــســــــب مـ
ــيــتــيــكــو”، يــكــافــح  ــول “ب

إلى  اإليرانيين  إلحــضــار  بــايــدن  فريق 
طــاولــة الــمــفــاوضــات، ومـــن أجـــل ذلــك 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  مــســؤولــو  كــشــف 
جديد  اقــتــراح  لطرح  يخططون  أنهم 
هذا  وقت  أقــرب  في  المحادثات  لبدء 
للموقع  المصادر  أحــد  األســبــوع. وقــال 
إن االقتراح يطالب إيران بوقف بعض 
على  الــعــمــل  مــثــل  ــنــوويــة،  ال أنشطتها 
أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب 
 ،% 20 نقاء  درجــة  الــيــورانــيــوم حتى 
العقوبات  مــن  التخفيف  بعض  مقابل 
المصدر  وأكــد  األميركية،  االقتصادية 

أن التفاصيل ال تزال قيد العمل بها.
وليس من المؤكد على اإلطالق أن 
ففي  بــالــشــروط.  ستقبل  ــران  إيـ
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام، 
رفــضــت طــهــران اقــتــراًحــا 
ــا اعــتــبــرتــه غير  أمــيــركــيًّ

مقبول.

ظريف: إدارة بايدن تتبع خطى ترامب في العقوبات

العثور على منصات إطالق 
صواريخ في كردستان العراق

كركوك ـ وكاالت

أعلنت خلية اإلعالم األمني في العراق، 
أمس الثالثاء، أن قوة من فرقة المشاة 
الثامنة في الجيش العراقي، عثرت على 
6 مــنــصــات حــديــد إلطــــالق الــصــواريــخ 
شــمــالــي مــديــنــة كــركــوك فــي كــردســتــان 

العراق.
العراقية  األمــنــي  اإلعـــالم  خلية  وقــالــت 
ــوة مــن فــرقــة الــمــشــاة  فــي بــيــان إن “قــ
على  تعثر  العراقي،  الجيش  الثامنة في 
6 منصات حديدية في منطقة نبي أوه 

أسفل جبل عكاشة في شمال كركوك”.

األمير فيصل بن فرحان بن عبد الله السيسي متفقدا مرافق قناة السويس



طرح النجم مدحت صالح، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، 
أغنيته الجديدة “خــدود حبيبي وردي”، وهي األغنية الثانية 
مــن ألبومه الجديد “يتقال” والمقرر طرحه قريبا، وهي من 
كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد 

شفيق، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه أغنية “زي غيرنا”.
وفي وقت سابق، طرح النجم مدحت صالح أحدث أغانيه والتي 

تحمل اسم “زي غيرنا” على موقع “يويتوب” واألغنية من كلمات أيمن عز وألحان 
محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.

بدأ الفنان الســعودي عبداإلله الســناني فــي دبي تصوير دوره 
ببطولة عــدد من حلقات المسلســل الســعودي الكوميدي 
“ممنوع التجــول”، أمام الفنان الســعودي ناصــر القصبي، 
حيث سيتم عرض العمل على  قناة “ ام بي سي” في رمضان 

المقبــل. العمــل عبــارة عن حلقــات منفصلة، ترصــد كيفية 
تعايــش الناس مــع جائحة كورونا في قالــب كوميدي اجتماعي، 

وهو من تأليف ورشة لكتابة النص، بقيادة الكاتب خلف الحربي، وتضم 10 كتاب، منهم 
سامي الفليح، وعثمان السليمي، ومحمد الهمزاني، وهبة مشاري حمادة.

أصــدرت محكمــة مجلــس الدولة فــي مصر قــرارا بإنهاء 
المشــكلة بيــن نقابــة اإلعالمييــن والممثــل رامز جالل 
بخصوص قرار النقابة بمنع األخير من ممارســة النشاط 
اإلعالمــي ووقــف برنامج “رامــز مجنون رســمي” لحين 

تقنين أوضاعه بالنقابة. وحضر أشرف عبدالعزيز المحامي 
بالنقــض وكيال عن جالل ودافع مســتندا للمــادة األولى من 

قانون نقابة اإلعالميين الصادر بالقانون رقم 93 لســنة 2016 حيث إنه تم تحديد 
العمل الترفيهي والعمل التمثيلي ليس من قبيل األعمال اإلعالمية.

قرار محكمةممنوع التجولخدود حبيبي
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 Godzilla استطاع فيلم
vs. Kong من يحقق األمل 
ألستديوهات األفالم، فقد 

استطاع أن يحقق 122 مليون 
دوالر في شباك التذاكر العالمي 

منها 70 مليون في الصين، ويعد 
هذا الرقم أفضل رقم ألداء 

فيلم خارج الواليات المتحدة 
األمريكية خالل اسبوع االول منذ 

بدء الجائحة، وسيعرض نهاية 
األسبوع في أمريكا.

tariq_albahhar

شاهدت لكم: THE TRIAL OF THE CHICAGO 7 في نتفلكس

تــدور أحــداث فيلــم THE TRIAL OF THE CHICAGO 7  والــذي يعــرض 
فــي نتفلكــس اســتناًدا إلــى أحــداث حقيقيــة حــول محاكمــة ســبعة رجــال 
قامــوا بثــورة فــي المؤتمــر الوطنــي الديمقراطي العام 1968 في شــيكاغو، 
بالواليات المتحدة األمريكية وكان مسرحا ألعمال الشغب واالحتجاجات 

ضد تورط أمريكا في حرب فيتنام!

عندمـــا اســـتضافت شـــيكاغو المؤتمر 
الوطنـــي الديمقراطـــي اشـــتبك عـــدة 
المناهضيـــن  المتظاهريـــن  مـــن  آالف 
شـــيكاغو  شـــرطة  قـــوة  مـــع  للحـــرب 
وحـــرس إلينـــوي الوطنـــي، وأســـفرت 
العنيفـــة عـــن ســـقوط  االحتجاجـــات 
العديـــد مـــن الجرحـــى واالعتقـــاالت، 
وبينهم ســـبعة رجـــال اتهمـــوا بالتآمر 
بينمـــا  الشـــغب،  علـــى  للتحريـــض 
تتكشـــف المحاكمة في هـــذه الرواية 
الرجـــال  هـــؤالء  يتذكـــر  الدراميـــة، 
الســـبعة رواياتهـــم الحقيقيـــة، بما في 

ذلك مواجهاتهم مع الشرطة.
ســـوركين“  ”آرون  الكاتـــب  كتـــب 
ســـيناريو هذا الفيلم في العام 2007، 
وفـــي العـــام 2018  قرر ســـوركين أن 
يدير الفيلم بنفسه، مع طاقم ممثلين 
يضم ”ساشـــا بـــارون كوهين“ في دور 

آبـــي هوفمـــان و“إدي ريدمايـــن“ فـــي 
دور توم هايـــدن و“جوزيف جوردون 
ليفيـــت“ فـــي دور ريتشـــارد شـــولتز، 
ويحيـــى عبدالمتيـــن فـــي دور ”بوبي 
دور  فـــي  ريالنـــس  ومـــارك  ســـيل“، 
”ويليـــام كونســـتلر“، ومايـــكل كيتون 
وفرانـــك  “رامســـي كالرك“،  دور  فـــي 
النجيـــال فـــي دور ”القاضي جوليوس 
هوفمـــان“، وجيريمـــي ســـترونج فـــي 

دور ”جيري روبن“ وغيرهم.
مع هذا العدد الكبير من الممثلين، فإن 
التركيز عليهم معا ليس باألمر السهل، 
بـــارون  علـــى الرغـــم مـــن أن ”ساشـــا 
كوهيـــن“ و“إدي ريدماين“ و“جوزيف 
جـــوردون ليفيـــت“ و“مـــارك ريالنس“ 
نشاهدهم معظم الوقت بالشاشة، إال 
أن جميع الشخصيات لها دور محوري 
في هـــذه اللحظة الحيوية في تاريخ 

الحقـــوق المدنية األمريكية، ينقل كل 
منهم ضخامة الحدث بطريقة فريدة، 
مع انســـجام كبيـــر وبالطبع ســـيناريو 
ســـوركين يضمن عدم إضعاف جوهر 
الدرامـــي  الفيلـــم  هـــذا  فـــي  الســـرد 
الـــذي يحكـــى وســـط الحميميـــة إلـــى 
الحـــزن واإللهام، وفي مونتاج ســـلس 
وتموضع ســـليم لمشاهد الفالش باك، 
تمكن “ســـوركين” من إيجـــاد التوازن 
بيـــن الماضـــي والحاضر الـــذي تجري 
أحداثـــه متتالية، وأيضـــًا ضمان ثبات 
اإليقـــاع الســـريع للعمـــل والشـــيق في 
الوقـــت ذاتـــه، المثير لإلعجـــاب أيضا 
 The Trial Of أن لكل مشهد في فيلم
the Chicago 7 أهمية كبرى وغياب 

فعلـــي لمـــا قد ال يفيد العمـــل علي أية 
وجه.

إن قـــدرة آرون ســـوركين على تدوير 
الحـــوارات كان مثيـــر للفضـــول جدا، 
فقـــد ذهب إلى أبعـــد من ذلك إلضفاء 
روح الدعابـــة على اإلجراءات - وهذا 
ليـــس باألمـــر الســـهل عندمـــا تتراجع 
للنظـــر فـــي األحـــداث عمومـــا. علـــى 
الرغـــم من الحريات الســـينمائية، فإن 
التأثير الكامل للمحاكمة التي حدثت 

لم يتأثر البته.
الفيلم دخل القائمة النهائية لألوسكار 
عـــن فئة جائزة أفضـــل ممثل في دور 
مســـاعد بعـــد فـــوزه بجائـــزة أفضـــل 
سيناريو في جوائز الجولدن جلوب.

ســـتقدم النجمة شـــيالء ســـبت في رمضان هـــذا العام المسلســـل الخليجي 
“عود حي” والذي تصوره في أبوظبي إلى جانب مجموعة من أبرز النجوم 

في الساحة الخليجية، السيما الفنان جاسم النبهان والفنان أحمد إيراج. 
وتقدم شيالء دور الفتاة التي تتغلب على جميع الظروف الحية، مؤكدًة أن 
الجديـــد فـــي الدور الذي تقدمه، يكمن في كمية المشـــاهد المليئة بالمعاني، 
والشـــخصية القويـــة التـــي ســـتقدمها إضافـــة إلـــى التوليفة الجديـــدة التي 
يضمها العمل من معظم دول الخليج، ويناقش في قصته جملة من القضايا 

االجتماعية العائلية ومنها الصراع على الميراث بين اإلخوة.
المسلسل من إنتاج عياد ميديا للمنتج مازن عياد، ومنتج منفذ شركة دنيا 
لإلنتاج الفني، مأخوذ عن رواية للكاتبة مريم العفاد المنصوري وســـيناريو 
وحوار ســـماح المغوش وإخراج ســـامي العلمي، وإشراف عام خالد النوفل، 

ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني الدرامي 2021.
وحول قصص الحب في المسلسل، قالت شيالء إن العمل يعرض  «

الكثير من القصص على الصعيد الرومانسي وعلى صعيد األسرة، مثل 
عالقة البنت بأمها وعالقتها بأبيها وأخيها، مشيرًة إلى أنها تعيش 
قصتي حب مع النجم عبدالله القحطاني ومع النجم علي طاهر، 

مؤكدة أن الجمهور سيحب هذه القصص.

حقق برومو مسلسل “االختيار2” 
نسبة مشـــاهدة عالية منذ طرحه 
خـــالل األيـــام الماضيـــة؛ بوصفـــه 
عمـــال بطوليـــا يكشـــف تضحيات 
رجال الشـــرطة في حماية تراب 
الوطـــن ضـــد اإلرهـــاب، خصوصا 

في السنوات الماضية.
المتحـــدة  الشـــركة  واتخـــذت 
المنتجـــة  اإلعالميـــة  للخدمـــات 
لمسلســـل “االختيار2”، قرارا يعد 
مترجمـــا  العمـــل  بعـــرض  األول 
باللغـــة اإلنجليزيـــة علـــى جميـــع 
الشاشات المقرر أن يعرض عليها 
رمضـــان  موســـم  خـــالل  العمـــل 

المقبل.
مـــن  الثانـــي  الجـــزء  ويحمـــل 
“االختيار2” شـــعار “رجال الظل”، 
ويرصد العمل التضحيات الكبرى 
التـــي يقدمها رجال الشـــرطة في 
اإلرهـــاب،  ومكافحـــة  محاربـــة 

ويضم المسلســـل عددا كبيرا من 
نجـــوم الصـــف األول، منهـــم مـــن 
يحمل دور البطولة في مقدمتهم 
كريـــم عبـــد العزيز وأحمـــد مكي، 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  إلـــى  باإلضافـــة 
نجـــوم  مـــن  الشـــرف  ضيـــوف 
الصـــف األول، أمير كرارة وأحمد 
العوضـــي وعابـــد عناني وإســـالم 

حافظ من نجوم الجزء األول.
كما يظهـــر في الجـــزء الثاني 13 
منهـــم  شـــرف”،  “ضيـــوف  نجمـــا 
محمـــد فـــراج ونضـــال الشـــافعي 
وكريـــم فهمـــي ومحمـــد كيالنـــي 
ومراد مكرم وأشـــرف عبدالباقي 
وعلى الطيب وسامح الصريطي 
عبدالغنـــي  ســـعيد  وأحمـــد 
وأحمـــد حـــالوة ومحمـــد محمود 

عبدالعزيز وأحمد فهمي.

“االختيار 2” أول مسلسل مصري يعرض مترجما باإلنجليزية

طارق البحار

شيالء سبت تعلم البنات القوة في مسلسلها برمضان

اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين يحتفي بالناقد غلوم ويناشد لتلبية مطالبه

حاشـــدة  ثقافيـــة  مســـرحية  بمشـــاركة 
المســـرحيين واألكاديمييـــن والنقـــاد  مـــن 
البحرينييـــن والخليجييـــن، وتحت رعاية 
بهيئـــة  والفنـــون  للثقافـــة  العـــام  المديـــر 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة هـــال 
بنـــت محمـــد آل خليفـــة، احتفـــى اتحـــاد 
جمعيات المســـرحيين البحرينيين بالناقد 
مكـــرم  بوصفـــه  غلـــوم  عبـــدهللا  إبراهيـــم 
اليـــوم العالمي للمســـرح لهذا العـــام، وذلك 
اإللكترونـــي، حيـــث وقـــف  الفضـــاء  عبـــر 
المشاركون في هذه الفعالية على الجهود 
النقـــد  حقـــول  فـــي  الرائـــدة  التأسيســـية 
األدبي والمســـرحي التي بـــرز نجم المكرم 
غلـــوم فيهـــا وتألـــق مـــن خاللهـــا. ويعتبـــر 
الناقـــد غلـــوم قامـــة رفيعـــة فـــي مجاالت 
الثقافة كونت صورة متراكمة في خوضها 
مضامير البحـــث والتأليف والنقد وغيرها 
اســـتحقت أن تكـــون ضمن هـــذه الفعالية، 
وقد اســـتهلت االحتفاليـــة ببنوراما مكثفة 
تحكي في صور السيرة والمسيرة الفاعلة 
والمؤثـــرة لمكـــرم اليوم العالمي للمســـرح، 
والتي استعرضت بعض محطات مقتطفة 

لحياته الفنية والثقافية. 
بعدهـــا ألقت الشـــيخة هال بنـــت محمد ال 
خليفـــة كلمـــة هنأت فيهـــا جميـــع الفنانين 
بهـــذه  والمثقفيـــن  المســـرحيين واألدبـــاء 
مـــن  طريقـــا  لإلبـــداع  متأملـــة  المناســـبة 
المســـرحيين البحرينييـــن والمضـــي قدما 

رغم هذه الجائحة. 
اإلماراتـــي  والكاتـــب  األســـتاذ  قـــدم  كمـــا 
المبـــدع إســـماعيل عبـــدهللا األميـــن العام 
عميقـــا  للمســـرح خطابـــا  العربيـــة  للهيئـــة 
بدأه بتهنئـــة اتحاد جمعيات المســـرحيين 
إدارتـــه  مجلـــس  بتشـــكيل  البحرينييـــن 

وممتنـــا الختيارهـــا شـــخصية اســـتثنائية 
تتناسب مع احتفاء المسرحيين في اليوم 
العالمي للمسرح كشخصية إبراهيم غلوم. 
بعدهـــا ألقـــى الفنـــان علـــي ســـلمان نائـــب 
العالمـــي  اليـــوم  كلمـــة  االتحـــاد  رئيـــس 
للمســـرح والتـــي ألقتها هـــذا العـــام الفنانة 
النجمة هيلين ميريـــن، تلتها كلمة االتحاد 
التـــي ألقاها رئيس االتحاد الناقد يوســـف 
الحمـــدان والتي وقـــف فيها على المطالب 
الرئيســـة للفنانين المســـرحيين البحريين، 
ومـــن بينها ضرورة إنشـــاء صندوق ادخار 
الفنانيـــن وزيـــادة دعمهـــم المالـــي وتوفير 

مقـــر خاص لالتحـــاد ودعمه ماليـــا مجددا 
األمـــل في عودة مســـابقات هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثار التي كانت تنظمها ســـابقا 
فـــي مجـــاالت العـــروض بمـــا تشـــمل مـــن 
أفضـــل عـــرض وأفضـــل ممثليـــن وأفضـــل 
إخراج وأفضل ســـينوغرافيا وأفضل نص 

مسرحي. 
األهليـــة  الفـــرق  كلمـــات  انطلقـــت  بعدهـــا 
والمؤسسات األدبية بهذه المناسبة والتي 
أشـــادت جميعهـــا بجهـــود مكرم المناســـبة 
غلـــوم، وقـــد اســـتضاءت الفعاليـــة بـــرؤى 
أســـتاذة النقـــد الحديث الناقـــدة والباحثة 
ضيـــاء الكعبـــي التـــي قدمت قـــراءة قيمة 
للجهـــود النقديـــة التـــي اضطلع بهـــا غلوم 

خالل مسيرته الطويلة.
ومن المشـــاركين في هـــذه الفعالية الناقد 
والناقـــدة  الجمعـــان  ســـامي  الســـعودي 
الفرقـــة  ومديـــر  الربيـــع  آمنـــة  العمانيـــة 
عبدالعزيـــز  الفنـــان  الســـعودية  الوطنيـــة 
الســـماعيل وعدد من المداخالت الثقافية 

والمسرحية.



أكــد متحدثــون فــي نــدوة افتراضيــة للجمعيــة البحرينية للشــفافية مســاء أمــس األول )االثنيــن( أن االلتزام بالمــادة 188 من 
قانــون الشــركات واإلفصــاح عــن المعلومــات وفًقــا لهذه المادة ســيكون له انعكاس إيجابــي على التصنيــف االئتماني للمملكة، 

واالقتراض بنسب فائدة منخفضة.

أهمية  الــمــادة ذات  أن هــذه  وأوضــحــوا 
المتعاملين  وجميع  المساهمين  لجميع 
مع الشركات ومنها المصارف والشركات 
العامة في البحرين وهو متطلب رئيس 

للبنك الدولي.
وقال رئيس الجمعية حسين الربيعي إن 
المادة  تطبيق  موضوع  تتناول  الــنــدوة 
188 من قانون الشركات التجارية، وهذه 
الــمــادة نــصــت فــي جـــزء منها عــلــى أنــه 
اإلدارة  مجلس  تقرير  يشتمل  أن  يجب 
إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل 
مجلس  وأعضاء  رئيس  عليه  حصل  ما 
الــســنــة  ــال  خــ ــده  حــ عــلــى  ــل  كـ اإلدارة 
ونصيب  ومــكــافــآت  رواتـــب  مــن  المالية 

في األربــاح وبــدل حضور وبــدل تمثيل 
قبضوه  ما  وبيان  وغيرها،  ومصروفات 
نظير  أو  إداريين  أو  موظفين  بوصفهم 
أو  استشارية  أو  إداريــة  أو  فنية  أعمال 
أية أعمال أخــرى. كما يجب أن يشتمل 
مكافآت  عن  اإلفصاح  المذكور  التقرير 
أعضاء اإلدارة التنفيذية كٌل على حده، 
ومزايا  ومنافع  رواتــب  أي  ذلــك  في  بما 

وأسهم.
وأضاف كما ذكرت المادة في جزء آخر 
منها “يبين نظام الشركة طريقة تحديد 
مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، 
وال يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت 
بعد  الربح  صافي  من   %  10 من  بأكثر 

وتــوزيــع  القانونية  االحــتــيــاطــات  خصم 
مــال  مـــن رأس   % 5 عـــن  يــقــل  ربـــح ال 
للجمعية  يــجــوز  كما  الــمــدفــوع  الــشــركــة 
سنوية  مكافأة  صــرف  تــقــرر  أن  العامة 
في  اإلدارة  مــجــلــس  وأعـــضـــاء  لــرئــيــس 
الشركة  فيها  تحقق  ال  الــتــي  الــســنــوات 
فيها  تــوزع  ال  التي  السنوات  أو  أربــاًحــا 
يوافق  أن  على  المساهمين  على  أرباًحا 
ــك الــــوزيــــر الــمــعــنــي بـــشـــؤون  ــ عـــلـــى ذلـ

التجارة”.
إيقاف تنفيذ هذه  أنه تم  الربيعي  وذكر 

المادة للعام الحالي.
السابق  المساعد  الوكيل  أوضح  بــدوره، 
ــتــجــارة الــمــحــلــيــة بـــــــوزارة الــصــنــاعــة  ــل ل

والــتــجــارة والــســيــاحــة حميد رحــمــة أن 
ــعــديــل الـــمـــادة  ــي ت ــســبــب الـــرئـــيـــس فـ ال
الشامل  والبيان  بالكشف  المتعلق   188
والمتطلب الرئيسي في المادة 188 )...( 
أنه متطلب أساس من قبل البنك الدولي 
بما يتعلق بالشفافية واالفصاح للشركات 
وقد  البحرين.  تقييم  لدى  وللمساهمين 
إلى  توصياته  في  الدولي  البنك  أوصــى 

الشفافية  تعزز  بــأن  والحكومة  الـــوزارة 
وبما  بـــاألربـــاح  يتعلق  بــمــا  للمساهمين 
اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  عليه  يحصل 
البنك  ارتــأى  كذلك  التنفيذية،  واإلدارة 
لحقوق  تعزيز  هنالك  يكون  أن  الــدولــي 

أقلية المساهمين. 
ــمــادة ذات أهــمــيــة إلــى  ــد أن هـــذه ال وأكـ
المتعاملين  وجميع  المساهمين  جميع 

مع الشركات ومنها المصارف والشركات 
العامة.  بدوره، قال رجل األعمال خالد 
لإليفاء  المادة  هــذه  تطبيق  إن  جناحي 
بمتطلبات عالمية، مشيرا إلى أن معظم 
جًدا.  الصغار  للمساهمين  تسن  القوانين 
ودعـــا جــنــاحــي لــيــكــون اإلفــصــاح ضمن 
التقرير المالي، وليس فقط ضمن تقرير 

مجلس اإلدارة.
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1700 طن من 
زيوت الطبخ 

بأنواعها و1900 
طن سكر

تزويد أكثر من 
759 مخبزا شعبيا 

وأوتوماتيكيا 
بالطحين

طرح أكثر من 
3500 طن 

خضروات وفواكه 
يوميا باألسواق 

المحرر االقتصادي

األسواق والمراكز التجارية تشهد حركة دؤوبة استعداًدا لرمضان
ــى الـــســـنـــة ــ ــل ــ ــي لــــفــــتــــرات تــــزيــــد ع ــفـ ــكـ ــة تـ ــ ــي ــ ــذائ ــ ــغ ــ ــع ال ــلـ ــسـ ــالـ األمــــــيــــــن: وفــــــــرة بـ

تشــهد األســواق والمراكــز التجاريــة لبيــع المــواد الغدائيــة بمملكــة البحريــن حركــة تجارية وتســويقية مكثفــة نتيجة 
إقبــال األهالــي والقاطنيــن علــى شــراء مســتلزمات شــهر رمضــان المبارك الذي لــم يتبق عليه ســوى أســبوعين، حيث 
تتنافــس األســواق والمراكــز التجاريــة بالبحرين في عروضها التســويقية التي كثفتها اســتعداًدا للشــهر القادم لجذب 
المتســوقين، إذ وفــرت البضائــع والســلع والمســتلزمات الرمضانيــة التــي تلبي حاجــات المواطنين والمقيمين، وســط 
إجراءات تنظيمية باشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكي توفر للمتسوق الراحة في الشراء برفقة أسرته.

 وأكــد رجــل األعــمــال خالد االمــيــن، على 
وجود وفرة في كميات السلع الغذائية في 
السنة  على  تزيد  لفترات  تكفي  المخازن 
االســتــراتــيــجــي ومـــواد  الــمــخــزون  بفضل 
مــن شهرين،  ألكــثــر  تكفي  لــمــدة  رمــضــان 
وبأسعار مستقرة، إضافة إلى قيام العديد 
مــن الــمــحــات بــالــبــدء مــبــّكــًرا فــي إجــراء 
منذ  ومتنوعة  متعددة  ترويجية  حمات 
المقبل وسوف تستمر حتى  الشهر  بداية 

نــهــايــة الــشــهــر الــفــضــيــل بــمــا يــتــنــاســب مع 
احتياجات المستهلكين وبأسعار تنافسية 
يــزداد  التي  السلع  العروض  تلك  وتشمل 
من  غيره  دون  رمضان  في  الطلب  عليها 
األشهر وبما يتناسب مع القدرة الشرائية 

للمستهلك. 
 ويتوفر في رمضان 1700 طن من زيوت 
السكر  مــن  طــن  و1900  بأنواعها  الطبخ 

بجميع أنواعه وأحجامه.

فقد  والــفــواكــه،  للخضروات  بالنسبة  أمــا 
أكــد األمــيــن وهــو أيــًضــا تــاجــر خــضــروات 
الخضروات  استيراد  وتــيــرة  أن  وفــواكــه 
تـــزداد  ســـوف  الفضيل  للشهر  ــفــواكــه  وال
ــا اعـــتـــبـــاًرا مـــن األســـبـــوع األول  تــدريــجــيًّ
2021 أي قبل تقريًبا أسبوع  ابريل  لشهر 
وحجم  يتناسب  بما  الفضيل  الشهر  مــن 
ــــذي يــصــل إلـــى أكثر  الــطــلــب الــمــتــوقــع وال
ــا مــن الــخــضــروات  مــن 3500 طــن يــومــيًّ

ا في األسواق  والفواكه يتم طرحها يوميًّ
المركزية ومنها إلى منافذ البيع المختلفة 
العربية  كالمملكة  متعددة  مــصــادر  ومــن 
وتركيا  ولبنان  ومصر  واألردن  السعودية 
ــاكــســتــان والــفــلــبــيــن وجــنــوب  ــد وب ــهــن وال

إفريقيا وغيرها.
ــلــحــوم، أوضــــح األمــيــن   وعــلــى صــعــيــد ال
القطاع  نفس  فــي  العاملة  الــشــركــات  أن 
المتوقع  الطلب  لمواجهة  جهودها  كثفت 
المبارك، مؤكًدا  الشهر  اللحوم خال  على 
ــشــركــات والــمــربــيــن فـــي هــذا  جــاهــزيــة ال
البحرينية  الــعــجــول  ووفــــرة  ــمــوضــوع  ال

وأنواع أخرى تربى في البحرين، وكذلك 
للدواجن  دلــمــون  لشركة  بالنسبة  الــحــال 
ــلــدواجــن في  ــيــوم والــتــنــمــيــة ل وشــركــة ال
البدائل  ــواع  أنـ فيه  تغطي  الـــذي  الــوقــت 
ــمــبــردة والــمــجــمــدة الــمــســتــوردة  أخــــرى ال
وتركيا  كالسعودية  متعددة  مــصــادر  مــن 
األســواق  حصة  باقي  والبرازيل  وفرنسا 

واحتياجاتها الفعلية من الدواجن.
ــا فــيــمــا يــخــص اســـتـــعـــدادات شــركــات   أمـ
والــحــبــوب  الــطــحــيــن  ومــصــنــعــي  منتجي 
فهي جــاهــزة دائــمــًا وخــصــوًصــا فــي شهر 
رمضان وكعادتها شركة البحرين لمطاحن 

المختلفة  البيع  منافذ  ستزويد  الدقيق، 
يقبل  الــتــي  المنتجات  مــن  باحتياجاتها 
عليها المستهلكون في شهر رمضان بشكل 
الــهــريــس  الــكــبــاب وحـــب  الفـــت كطحين 
وخبز الرقاق وغير من المنتجات الخاصة 
بسلة رمضان، إلى جانب التزويد اليومي 
من  وأكــثــر  ا  شعبيًّ مخبًزا   685 مــن  ألكثر 
من  باحتياجاتها  ا  أوتوماتيكيًّ مخبًزا   74

الطحين المدعوم.
المنتجة نصيب مرضي في شهر  ولألسر 
رمضان فاألسر تنتج البهارات والصلصات 

الشعبية وأيًضا مستلزمات القرقاعون.

وفرة في احتياجات رمضان واستقرار باألسعار خالد األمين

حسين الربيعيحميد رحمةخالد جناحي

المنامة - لجنة الثروة الغذائية بالغرفة

هيمنة للعنصر النســائي بالقائمة ألول مــرة بتاريخ الجمعية

12 مترشًحا يتنافسون على 10 مقاعد بانتخابات “الصغيرة”

أقّر مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكشف النهائي ألسماء المترشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية للدورة المقبلة 
“الدورة الخامســة 2021 - 2023”، وتلّقت إدارة الجمعية 18 طلًبا للترشــح على البريد اإللكتروني تم اســتبعاد 6 منها لعدم تقديم طلب الترشــح في التوقيت 
الصحيــح أو لعــدم انطبــاق شــروط الترشــح عليهــم وفًقــا لالئحــة الجمعيــة والنظــام األساســي، وقــد تم االســتقرار بشــكل نهائي على 12 مرشــًحا مــن بينهم 7 
مترشحات و5 مترشحين في مؤشر على سيطرة العناصر النسائية على قائمة المرشحين ألول مرة في تاريخ انتخابات الجمعية المقرر لها 11 أبريل المقبل.

ويــتــنــافــس عــلــى مــقــاعــد مجلس 
المترشحين،  مــن  نخبة  اإلدارة 
السلوم  أحــمــد  الــنــائــب  بينهم  مــن 
مؤسس الجمعية ورئيس مجلس 

إدارتـــهـــا، نــوفــل الــكــوهــجــي نائب 
الرئيس الحالي ومدير عام بلدية 
القطان  خلود  األســبــق،  العاصمة 
ــة الــعــاصــمــة  ــانـ عــضــو مــجــلــس أمـ

رئــيــس جمعية  ونـــائـــب  ــي  ــحــال ال
ســيــدات األعــمــال الــســابــق، سيدة 
ــريــفــي، فاطمة  ال ــارة  األعـــمـــال ســ
إدارة  مــجــلــس  عــضــو  ــم  ــيـ ــراهـ إبـ

مــجــلــس الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة، 
حــســيــن الـــمـــيـــر رئـــيـــس جــمــعــيــة 
ــخــاصــة،  الــمــؤســســات الــطــبــيــة ال

باإلضافة إلى آخرين.

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

المنامة - إنفستكورب

“إنفستكورب” تستحوذ 
على “إنفستيس ديجيتال”

أعــلــنــت إنــفــســتــكــورب أمــــس أنــهــا 
“إنفستيس  شركة  على  استحوذت 
بارتنرز”  آي  سي  “إي  من  ديجيتال” 
ومجموعة من المستثمرين أصحاب 
ــــم يــتــم كشف  حــصــص األقـــلـــيـــة. ول
االســتــحــواذ،  بعد  الصفقة.  شـــروط 
“إنفستيس  إدارة  فــريــق  سيستمر 
في  الكاملة  بالمشاركة  ديجيتال” 
على  أيــًضــا  حصل  أنــه  علما  العمل، 
حصة معَتبرة في الشركة إلى جانب 

إنفستكورب.

االلتزام بالمادة 188من قانون الشركات الرتباطها بالتصنيف االئتماني

“إي بي إم تيرمنالز” تطلق عمليات المسافنة بميناء خليفة

ــي ــ ــدول ــ ــس لـــلـــبـــنـــك ال ــ ــي ــ ــن الـــمـــعـــلـــومـــات مـــتـــطـــلـــب رئ ــ ــة”: اإلفـــــصـــــاح عـ ــ ــي ــ ــاف ــ ــف ــ ــش ــ “ال

ــي فــــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــوجـ ــ ــلـ ــ ــز الـــــــتـــــــجـــــــارة واالتــــــــــصــــــــــال الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـ

أطلقت شركة إي بي إم تيرمنالز البحرين، الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان، عمليات المسافنة في ميناء خليفة بن سلمان 
مــن قبــل مجموعــة CMA CGM، الشــركة الرائــدة عالمًيــا فــي مجال الشــحن والخدمات اللوجســتية. وبهــذه المناســبة، قام رئيس 
مجلس اإلدارة لشركة إي بي إم تيرمنالز البحرين، ديفيد سكوف، بتنظيم لقاء احتفالي بحضور الوكيل المساعد لشؤون الموانئ 
والمالحــة البحريــة بــوزارة المواصــالت واالتصاالت، بدر هود المحمود، إضافة إلى كبار ممثلي مجموعة CMA CGM وشــركة إي 
 CMA CGM التابعة لمجموعة ”APL Gulf Express“ بــي إم تيرمنالــز وشــؤون الموانــئ و المالحة البحرية. وتم اســتقبال ســفينة

والتي القت ترحيًبا مميًزا احتفااًل بإطالق حاويات المسافنة التابعة للشركة في المملكة.

 CMA CGM ويشمل نطاق عمل مجموعة
عــلــى خــدمــتــيــن أســاســيــتــيــن فـــي ميناء 
خليفة بن سلمان KBSP، الخدمة األولى 
وهي MEA1/CIMEX1 )كجزء من تحالف 
والــتــي   )Ocean Alliance الــمــحــيــطــات 
األقصى،  بالشرق  البحرين  مملكة  تربط 

 APL Gulf Express الثانية  والــخــدمــة 
اإلقليمية  بالموانئ  البحرين  تربط  التي 
 CMA مجموعة  وســتــقــوم  الخليج.  فــي 
المنشأ  خليجية  حاويات  بإرسال   CGM
و  المملكة  فــي   JMX خــدمــة  خـــال  مــن 
ربطها مع مناطق الشرق األقصى بخدمة 

.MEA1/CIMEX1
“يــســرنــا أن نعلن  ــال ديــفــيــد ســكــوف  وقــ
والمسافنة  العابرة  النقل  عمليات  إطــاق 
في ميناء خليفة بن سلمان والتي بدورها 
وتسهيل  الــتــجــارة  تــعــزيــز  فــي  ستساهم 
المنطقة  فــي  والبضائع  الشحنات  حركة 

الشراكة  هذه  خال  ومن  مستمر.  بشكل 
وزارة  مــن  المتواصل  والــدعــم  المتميزة 
 CMA المواصات واالتصاالت ومجموعة
CGM، نستطيع التقدم والتطور بخدماتنا 

والتوسع بعملياتنا”. 
وأضاف “يعتبر هذا االستثمار أساسيا لنا 
في  االستراتيجية  أهدافنا  مع  ويتماشى 
البحرين،  تيرمنالز  إم  بــي  إي  فــي  النمو 
ــذي مــن خــالــه نسعى إلـــى تــعــزيــز دور  الـ
ــادي بـــزيـــادة وتــطــويــر  ــتـــصـ ــمــيــنــاء االقـ ال
مع  بالشراكة  بالميناء  المسافنة  عمليات 

الجميع”.

الموانئ  لشؤون  المساعد  الوكيل  وقــال 
هذه  نتائج  نــرى  أن  ــوزارة  ــ ال فــي  “يسرنا 
إم  بــي  إي  شــركــة  مــع  المتميزة  الــشــراكــة 
تيرمنالز، إذ قمنا بالتعاون مًعا في العديد 
المسافنة  حاويات  لزيادة  المبادرات  من 
هذا  ويعد  سلمان،  بــن  خليفة  ميناء  فــي 
للترسيخ  أخــرى  خطوة  الــيــوم  االحتفال 
من مكانة وقيمة ميناء خليفة بن سلمان 
ــــألســــواق شــمــال  كــمــركــز لــلــنــقــل الـــعـــابـــر ل
لاستثمار  ــا  دوًمـ نتطلع  ونــحــن  الخليج. 
تعزيز عمليات  العاقة من أجل  في هذه 

المسافنة وتطويرها”.

وتبرز أهمية ميناء خليفة بن سلمان كونه 
المسافنة  عمليات  مع  التعامل  على  قــادر 
المنطقة. وكما يضمن  كبيرة في  بكميات 
للحاويات  محدث  مكان  توفير  الميناء 
يميز  ما  وهو  المحلية،  للشحنات  الفارغة 
الميناء في الخدمات اللوجستية البحرية. 
بهدف  الميناء  بناء  تم  ذلــك،  إلــى  إضافة 
لوجستية  وشبكة  للمسافنة  مركز  إنشاء 
في المملكة، والتي تساهم في استقطاب 
األمر  البحرين،  إلى  الشركات  من  العديد 
التجارة  فــي  المملكة  جــهــود  يــعــزز  الـــذي 

وتنويع نطاق عملها االقتصادي.

الحد - إي بي إم تيرمنالز البحرين



أطلقت شركة التســـهيالت للسيارات 
الوكيـــل والمـــوزع الحصـــري لعالمـــة 
هافـــال الرائدة فـــي مملكـــة البحرين 
ســـيارة POER الجديـــدة كلًيا والتي 
تأتـــي بتصميم ُيبرز الدور الذي تلعبه 
فـــي  التغييـــر  إحـــداث  فـــي  الشـــركة 
ســـوق الســـيارات العالمية، مستلهمًة 
 Great Wall تصميمهـــا مـــن مـــن إرث

Motor في تصنيـــع أحدث الطرازات 
لهـــذه العالمة التجارية الرائدة والتي 

تواكب متطلبات الزبائن. 
وفي هذا السياق، قال مدير المبيعات 
الســـيد حســـين الوداعي “إن تصميم 
POER الجديـــدة كلًيـــا يأتي بشـــغف 
ريـــادة ُيعّبر عن إحســـاس دراماتيكي 
يجمع بين القوة في األداء، الرشـــاقة 

فـــي التصميـــم وإلبـــداع فـــي المظهر 
الخارجي، مـــا جعل اإلقبال كبيًرا من 
قبل الزبائن، إذ تم بيع جميع سيارات 
الدفعـــة األولـــى وحجـــز أكثـــر من 80 
% مـــن الدفعة الثانيـــة، ونحن نتطلع 
لرؤيـــة الزبائـــن الراغبين بشـــراء هذه 
الســـيارة فـــي معرضنـــا للتعـــرف عـــن 

قرب عليها”.

حسين الوداعي

أطلقتهــا “التســهيالت” الوكيــل الحصــري لـــ “هافــال”
إقبال كبير على سيارة باور الجديدة

“الوطني” و“كومارك” يبرمان شراكة لتعزيز حلول قطاع األعمال
أعلــن بنــك البحريــن الوطني عن تعاونه مع شــركة “كومــارك” لتعزيز حلول 
قطــاع األعمــال، وذلك لتوفير منصة رقمية رائــدة مبتكرة ومتطورة تركِّز 
علــى خلــق نظام متكامل يمنح حلــوًل مبتكرة لعمالء البنك من فئة األفراد 
وعمــالء قطــاع األعمــال. وتعكس هذه الشــراكة التــزام “البحرين الوطني” 
بمتابعــة البتــكار والتطويــر لالرتقــاء بخدماتــه الرقميــة إلــى مســتويات 

جديدة.

ســـيقوم البنك بتصميم منصة الوالء 
مبتكـــرة  مزايـــا  لتشـــمل  الجديـــدة، 
وحمـــالت  عـــروض  إنشـــاء  تتيـــح 
لألفـــراد بغية منحهم تجربة تفاعلية 
ومتميـــزة علـــى الصعيد الشـــخصي. 
كما أنها ستوفر نظاما متكامال يضم 
التجارييـــن  الشـــركاء  مـــن  العديـــد 
الراغبيـــن بتوســـيع نطـــاق الوصـــول 
إلى منتجاتهـــم وخدماتهم، وبالتالي 
لعمـــالء  خاصـــة  مميـــزات  إضافـــة 
بنـــك البحريـــن الوطني مـــن القطاع 

البنـــك  يجعـــل  مـــا  أيًضـــا،  التجـــاري 
الشريك األمثل لهم.

الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
المصرفيـــة  للخدمـــات  التنفيـــذي 
“نحـــن  الزيانـــي  صبـــاح  لألفـــراد 
ســـعداء بتعاوننا مع شركة “كومارك” 
لتزويـــد منصة الـــوالء الرقمية قريًبا 
وحصرًيـــا ضمـــن القطـــاع المصرفي. 
ونتطلـــع لتوفيـــر تجربـــة اســـتثنائية 
مبتكرة لعمالئنا األعزاء تتركز حول 
الشـــخصية  المميزات واالحتياجات 

لكل عميل على حدة لمكافأتهم على 
عالقتهـــم الشـــاملة معنـــا. وتتمحـــور 
رؤيتنـــا حـــول تقديم برنامـــج الوالء 
الرائد في المملكـــة، المدعوم بمنصة 
قويـــة، لتوفير تجربة فريـــدة والتي 
تعـــود بالنفـــع علـــى شـــركائنا ضمـــن 

قطاعي األفراد واألعمال”. 
وقـــال المدير العام لمنطقة الشـــرق 
“كومـــارك”  شـــركة  لـــدى  األوســـط 
بارتوش ديمشـــوك “تهدف شراكتنا 
الواعـــدة مع بنـــك البحرين الوطني 
إلـــى تقديـــم حلـــول متنوعـــة تدعم 
مالئمـــة  وهـــي  الرقمـــي،  النهـــج 

للشـــركات  الجديـــدة  للمبـــادرات 
الصغيـــرة  والمؤسســـات  الكبيـــرة 
والمتوســـطة فـــي مملكـــة البحرين. 
الرائـــدة  مكانتنـــا  مـــن  وانطالًقـــا 
كشـــركة متعددة الجنســـيات وذات 

خبـــرة تمتـــد لســـنوات طويلـــة فـــي 
تزويـــد مشـــاريع التحـــول الرقمـــي 
والبرمجيـــات المختلفـــة للشـــركات 
العالـــم،  أنحـــاء  فـــي  والمؤسســـات 
بما فـــي ذلـــك البنوك والمؤسســـات 

هـــذا  عبـــر  قدًمـــا  نتطلـــع  الماليـــة، 
التعـــاون لتقديـــم أفضـــل األنظمـــة 
والحلول الرقميـــة الخاصة ببرامج 
البحريـــن  بنـــك  لعمـــالء  الـــوالء 

الوطني”.
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

العمــادي: مشــروعاتنا تتميز عــن غيرها باألصالــة والحداثة

“ديار المحرق” تنجز 80 % من أعمال التشييد بـ “البراحة”

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــرح 
ديـــار المحـــرق، أحمـــد علـــي العمـــادي 
أن مشـــاريع الديـــار تملـــك مـــن التميـــز 
مـــا يجعلهـــا تختلـــف عـــن غيرهـــا مـــن 
المشـــاريع، حيـــث أكـــد خـــالل جولـــة 
أمـــس  الشـــركة  نظمتهـــا  صحافيـــة 
لســـوق البراحـــة بـــأن معـــدل اإلنجـــاز 
نســـبة  تجـــاوز  التشـــييد  أعمـــال  فـــي 
80 % وعـــدد العمـــال الذيـــن يعملـــون 
عامـــل   800 مـــن  اكثـــر  بالمشـــروع 
واالفتتـــاح ســـيكون فـــي صيـــف العام 
الجاري وأن المشـــروع يتميـــز بالطابع 
البحريني القديم والمواد المستخدمة 
للبنـــاء والتشـــطيبات ذات مواصفـــات 
خاصة. واعتبر العمادي سوق البراحة 
فرصة جيـــدة للشـــباب ورواد األعمال 
البحرينييـــن حيـــث إن أســـعار اإليجار 
للمحالت تنافســـية ومناسبة للمشاريع 

الشبابية.
كمـــا يتضمـــن المشـــروع علـــى مكاتـــب 
المشـــاريع  تخـــص  للتأجيـــر  إداريـــة 
الشـــبابية وتوفـــر علـــى رواد األعمـــال 
الشـــباب تأجير مقر لمشاريعهم بأسعار 

باهظة الثمن.
وقـــد اســـتقبل العمـــادي صبـــاح أمـــس 
عـــدًدا مـــن منتســـبي وســـائل اإلعـــالم 
ضمـــن جولـــة حصريـــة في المشـــروع، 
وأوضح خـــالل الجولة، قائـــال “نجحنا 

فـــي اســـتقطاب مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
العالمات التجارية والمســـتأجرين من 
داخـــل وخارج مملكـــة البحرين، والتي 
وســـوق  والمقاهـــي  المطاعـــم  تشـــمل 
الســـجاد والفنـــون والتحـــف. كمـــا تـــم 
البيـــع  مســـاحات  مـــن  العديـــد  تأجيـــر 
بالتجزئة لمتاجر الذهب والمجوهرات 
وبيـــع البهـــارات والحلويـــات الشـــعبية 
األصيلـــة، باإلضافـــة إلـــى محـــالت بيع 
اللحوم والدواجن واألسماك الطازجة”.

وأضـــاف العمـــادي “ســـيتم مـــن خـــالل 
ســـوق البراحة المحافظة على الثقافة 
كونهـــا  البحريـــن  لمملكـــة  األصيلـــة 
تتميـــز بخصائـــص وجماليـــات فريـــدة 
تعكـــس فـــن العمـــارة التقليديـــة، ممـــا 
ســـيجعل منهـــا وجهـــة تســـوق رائـــدة 
علـــى حـــد ســـواء  والـــزوار  للمقيميـــن 
والذين ســـيحظون بتجربة اســـتثنائية 
ُمعززة بكافة وســـائل الراحة الحديثة. 
وتســـاهم الســـوق في تحقيـــق أهداف 

ورؤى “ديار المحرق” بأن تكون مدينة 
لمحـــات  ذات  متكاملـــة،  نموذجيـــة 
متناغمة مـــن أصالة الماضـــي وحداثة 

المستقبل الُمشرق”.
كما صـــرح العمادي بأن ســـوق البراحة 
العديـــد  الســـتضافة  ومجهـــزة  معـــدة 
مـــن الفعاليات واألنشـــطة كما ســـتضم 
مساحات كبيرة من الخضرة ومواقف 
للســـوق  خصصـــت  التـــي  الســـيارات 

وتستوعب 668 سيارة.

ال تقلـــق بشـــأن ســـالمتك وســـالمة من تحـــب واســـتمتع بتجربة 
القيـــادة األكثـــر تقدًمـــا مـــع “إم جـــي موتـــور”، العالمـــة التجارية 
بريطانية المنشـــأ التي تنقل مفهوم الســـالمة والفخامة والعملية 

في عالم صناعة السيارات إلى أعلى المستويات.
تعد الســـالمة ضمـــن األولويات فـــي “إم جي موتـــور” التي تأتي 
مـــع ميزات أمان قّل مثيلها، لتضمن الحماية الشـــاملة للســـائقين 
والـــركاب علـــى حـــدٍّ ســـواء، وهـــي متوافـــرة فقـــط لـــدى شـــركة 
الزياني للســـيارات، الموزع الحصري لسيارات إم جي في مملكة 
البحريـــن، والتي تضّم أســـطواًل متميًزا من الســـيارات الرياضية 
متعددة األغراض )SUV( وسيارات السيدان التي تناسب جميع 
األذواق، والمجهـــزة بأكثـــر تقنيـــات الســـالمة المعتمـــدة ابتـــكاًرا 

وفعاليًة ووقايًة.
يشـــمل ذلـــك ســـيارة إم جـــي ZST؛ ســـيارة SUV الجذابـــة ذات 
المحـــرك المـــزود بالتيربـــو، والتـــي تأتي مـــع ميزات أمـــان رائعة 
تتناســـب مـــع قوتهـــا المثيـــرة على الطريـــق، حيث تـــم تجهيزها 
بنظـــام وســـائد هوائية متطور للســـائق والـــركاب، ونظام وقوف 
الخلفيـــة،  والحساســـات   )Auto Hold( األتوماتيكـــي  الســـيارة 
والكاميـــرا المســـاعدة علـــى إيقاف الســـيارة بزاويـــة 360 درجة، 
ونظـــام مراقبـــة ضغط اإلطـــارات، ونظـــام رصد النقطـــة العمياء 

وغيرهـــا. إضافـــة إلى ذلك، يعـــد طراز إم جي HS مـــن بين أكثر 
الســـيارات أناقـــة وعصريـــة فـــي فئتهـــا، وهـــي مصممـــة لضمـــان 
حمايتك من خالل تســـخير أحدث تقنيات الســـالمة، كالوســـائد 
الهوائيـــة الجانبيـــة والســـتائرية، ونظام تثبيت الســـرعة، ونظام 
اإليقاف المؤقت للمحرك، ونظام مســـاعدة صعود التالل، ونظام 
كبح الفرامل الكهربائي ومزيد من مواصفات األمان التي مّكنت 
هذه الســـيارة مـــن الحصول على تصنيف 5 نجـــوم في البرنامج 

.)Euro-NCAP( األوروبي لتقييم السيارات الجديدة

للســـيارات” “الزيانـــي  لـــدى  متوافـــرة  أمـــان  ميـــزات 
سالمتك هي األهم مع “إم جي موتور”

يواصـــل مركـــز البحريـــن التجاري 
العالمـــي ومودا مـــول توفير أعلى 
لضمـــان  النظافـــة؛  مســـتويات 
الحفـــاظ علـــى إجـــراءات الصحة 
تواصـــل  فيمـــا  دائمـــا،  والســـالمة 
سافيلز الذين تم تعيينهم كوكالء 
لتولـــي مهـــام اإلدارة والعمـــل مـــع 
المســـتأجرين ومقدمـــي الخدمات 
وفرق العمل المختلفة في المبنى، 
ضمـــان بقـــاء مـــودا مـــول وأبـــراج 
عمـــل  بيئـــة  التجاريـــة  المكاتـــب 

وتسوق آمنة للجميع. 
المســـتمرة  الجهـــود  وســـاعدت 

التباع اإلرشـــادات على النحو الذي حددته وزارة الصحة والتواصل المســـتمر 
إلبقاء المســـتأجرين والعمالء على اطالع على الحملة الوطنية؛ لمنع انتشـــار 
كورونـــا )كوفيـــد19-( منذ بداية الجائحـــة، حيث حرصت ســـافيلز على اتباع 
سياســـة التباعد االجتماعي وفحص درجات الحـــرارة وزيادة تطهير وتعقيم 
األماكـــن العامـــة، وامتد ذلـــك إلى كل من مرافق المكاتب مع تعقيم أســـبوعي 
يصـــل إلـــى كل مـــكان فـــي المركز التجـــاري واألماكـــن العامة األخـــرى. وبهذه 
المناسبة، قال نائب المدير العام لمركز البحرين التجاري العالمي ومودا مول، 
كريـــس جيبســـون “ســـالمة الجميع أمر مهـــم للغاية بالنســـبة لنا، ومـــع تواجد 
فـــرق متخصصـــة ومقدمـــي اإلســـعافات األوليـــة المؤهليـــن وعمـــال النظافـــة 
والمهندســـين وذوي الخبرة في الموقع، فإننـــا نحافظ على ليس فقط الموقع 

المرموق، بل ونعمل على إدارة أية مخاطر محتملة بكفاءة واقتدار”.

“التجاري العالمي” و“مودا مول” ملتزمان بـ “الصحة والسالمة”
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دراسة: اإلجهاد والتوتر يعززان قدرات الدماغ
وجــدت دراســة جديــدة أن األشــخاص األكثــر عرضــة للتوتر 
واإلجهــاد يتفوقــون على األشــخاص غيــر المعرضيــن للتوتر 
واإلجهــاد، ويكونــون أكثــر تميــًزا فــي االختبــارات المعرفيــة 

ويبدون نتائج أفضل أيًضا.
نشر موقع “ميديك فوريوم” الطبي تقريًرا أفاد فيه بأن أكثر 
مــن 75 % مــن البالغيــن فــي الواليــات المتحــدة يتعرضــون 
لإلجهــاد بشــكل متكــرر، كمــا وجــدت دراســة حديثــة أجرتهــا 
جمعيــة علــم النفــس األميركيــة أن مــا يقــرب مــن 78 % مــن 
البالغين األميركيين يتعرضون لضغط شــديد بســبب جائحة 
فيروس كورونا أيًضا. وقال هؤالء األشــخاص إن أجســامهم 
معتــادة علــى التعامــل مــع فتــرات اإلجهــاد الصغيــرة، لكــن 
اإلجهاد المزمن كان له العديد من العواقب الصحية السلبية، 
بــدًءا مــن الصداع إلى النوبــات القلبية والســكتات الدماغية، 

وغيرها من االضطرابات األخرى.
ولمعرفة مدى تأثير اإلجهاد والتوتر على األشــخاص بشــكل 
دقيق، قّرر علماء من جامعة بنسلفانيا في الواليات المتحدة 
علــى  الطفيــف  اإلجهــاد  تأثيــر  مــدى  اكتشــاف  األميركيــة 
األشــخاص، وللقيــام بذلك، طبقــوا تجاربهم على األشــخاص 
فــي حيــن شــملت  مــن قبــل،  لــم يتعرضــوا لإلجهــاد  الذيــن 
لإلجهــاد  يتعرضــون  الذيــن  األشــخاص  الثانيــة  المجموعــة 

بشــكل مســتمر ومزمــن، فكانت نتائــج هذه الدراســة صادمة 
بالنســبة للعلماء. اتضح في بداية األمر أن األشــخاص الذين 
لــم يتعرضــوا لإلجهاد مــن قبل هم أكثر عرضــة للتمتع بمزاج 
جيــد وأقــل عرضــة لإلصابــة بأمــراض مزمنــة، لكــن هــؤالء 
األشــخاص أظهــروا نتائــج أقــل فــي االختبــارات المعرفيــة، 
األمــر الــذي أثار دهشــة العلماء واســتغرابهم. وخلص العلماء 
فــي تلــك الدراســة إلــى أن األشــخاص االكثــر عرضــة للتوتــر 
واإلجهــاد يتمتعــون بصحة دماغيــة أفضل ويظهــرون نتائج 
مذهلــة فــي االختبــارات المعرفيــة أيًضا. أي يمكــن القول أنه 
بخــاف االعتقــاد الخاطــئ الــذي يعتقــده الكثيــرون، يــؤدي 
ا في تعزيز قدرات الدماغ والصحة العامة  التوتر دوًرا إيجابيًّ

له أيًضا.

دّشــــن الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــســابــق 
ا  ا رسميًّ دونالد ترامب موقًعا إلكترونيًّ
من  يتواصل  لمؤيديه  منصة  ليكون 
التي  الفترة  خاله معهم ويستعرض 

قضاها في البيت األبيض.
لموقع  الرئيسية  الصفحة  وتعرض   
)45 أوفيس دوت كوم( صوًرا عديدة 
مثل  مع شخصيات مختلفة  لترامب 
الجيش  في  وأفـــراد  ميانيا  زوجته 
جميعها  والتقطت  دوليين  وزعــمــاء 
ــال فــتــرة  ــ ــدة مـــنـــاســـبـــات خـ ــ ــي عـ فــ

رئاسته.
وتقول رسالة على الصفحة الرئيسية 
ملتزم  تــرامــب  جيه.  دونــالــد  “مكتب 
إلدارة  ــرائــع  ال اإلرث  على  بالحفاظ 
تـــرامـــب مـــع إعـــطـــاء دفــعــة ألجــنــدة 
أميركا أوال”.  وعلقت تويتر وفيسبوك 
ومنصات أخرى للتواصل االجتماعي 
حــســابــات تــرامــب بعد الــهــجــوم على 
في  )الــكــابــيــتــول(  الــكــونــغــرس  مبنى 

السادس من يناير.

ترامب فعلها وأطلق 
“الموقع المنتظر”

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن رجاً في محافظة حلب أقدم على قتل 
فتى يبلغ من العمر 15 عاًما، بسبب تأخره عن العمل.

ووفق ما أوردته وزارة الداخلية في بيانها عبر حسابها في “فيسبوك”، فقد 
“انهال المتهم على الشاب بالضرب بضع مرات على رأسه حتى توفي، ثم 
إلى مركز  التفاصيل، ورد باغ  أنه سقط على األرض”. وفي  ادعى الحًقا 
العمر  من  يبلغ  المشفى  في  المركزة  العناية  إلى  مواطن  بدخول  للشرطة 
15 عاًما، وذلك بعد أن تم إسعافه من المحل الذي يعمل فيه، والمعد لبيع 
إثر سقوطه على األرض، وفق ما ادعى صاحب  األدوات الصحية، وذلك 
فتم  “التحقيقات كشفت وجود شبهة جنائية،  إن  الــوزارة  وقالت  المحل. 
القبض على صاحب المحل الذي اعترف بإقدامه على ضرب الحدث بأنبوب 
باستيكي صلب بضع مرات بسبب تأخره المستمر عن العمل، ما أدى إلى 
فقدانه الوعي، وبعد إسعافه للمستشفى فارق الحياة بسبب إصابته بنزيف 
دماغي وكسور في الجمجمة. وأضافت أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحق المتهم، تمهيًدا إلحالته إلى القضاء.

سوريا.. 
صاحب محل 
يقتل مراهًقا 

لتأخره عن 
العمل

رغم وباء “كوفيد 19”، جمهور با تباعد يعاين أزياء 
من أسبوع الموضة الصيني في بكين )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

العلمية  واألبــحــاث  ــدراســات  ال تؤكد 
لاستمتاع  “د”  فيتامين  أهمية  على 
بــصــحــة جــيــدة، والــوقــايــة مــن عــدة 
أمراض، لكن هل لهذا الفيتامين دور 

في الوقاية من فيروس كورونا.
ــفـــن كـــاشـــمـــان،  ــيـ ــور كـ ــســ ــ ــي ــروفــ ــ ــب ــ ال
“د”  فيتامين  دراســة  في  المتخصص 
أيرلندا،  في  كــورك  كلية  جامعة  في 
بالمزيد  مرتبط  الفيتامين  إن  يقول 

من المشاكل الصحية.
ويشير إلى أن من يعانون من نقص 
لخطر  عــرضــة  “أكــثــر  الفيتامين  هــذا 
اإلصــابــة بــعــدوى أو احــتــقــان، وهــي 
ــام”،  ــعـ الـ ــذا  هــ بـــشـــدة  واردة  ــاء  ــيـ أشـ

بحسب ما نقل موقع “بي بي سي”.
بفيروس  الفيتامين  وعن عاقة هذا 
كــــورونــــا، يــشــيــر كـــاشـــمـــان إلــــى أن 
تؤكد  األولـــيـــة  العلمية  ــــدراســــات  “ال
د  بين نقص فيتامين  وجــود روابــط 

وتأثيرات كوفيد19- على الصحة”.

تــعــمــل فـــي منظمة  عــثــرت مــوظــفــة 
دوالر  ألــف   42 على  أميركية  خيرية 
سترتين  داخــل  دوالر،   100 فئة  من 
قــديــمــتــيــن مــتــبــرع بــهــمــا. واعــتــقــدت 
بــادئ  فــي  ليسينغ  ــا  ــدري أن الــمــوظــفــة 
األمر أن المال مزيف، لتدرك مع رئيس 
ليسينغ  أنه حقيقي. وكانت  المنظمة 
تفرز المابس وتعاينها عندما عثرت 
مع  مقابلة  فــي  وقــالــت  ــمــال.  ال على 
إذاعة محلية: “عيد مياد ابنتي في 
االحتفاظ  بإمكاني  كان  يوليو،  شهر 
بالمال وإقامة حفلة، لكن ذلك سوف 
يؤلمني طول العمر بأني أخذت شيئا 
عن  ليسينغ  وأبــلــغــت  مــلــكــي”.  لــيــس 
المنظمة  وتمكنت  المفقودة،  األموال 
المالك،  تعقب  من  أوكاهوما  بوالية 
ــهــا إلـــى الــمــتــبــرع بــالــمــابــس.  وإعــادت
ومنح صاحب المال جزًءا من المبلغ 
اتخذت  “لقد  قالت:  التي  الفتاة  إلى 
شيًئا  فعلت  وإذا  الصحيح،  ــقــرار  ال

جيًدا، فإنه سيعود إلي”.

ما عالقة فيتامين “د” 
بالوقاية من فيروس كورونا؟

موظفة تعثر على 42 ألف 
دوالر في مالبس تبرعات

بـ”المعجزة”،  البعض  وصفها  حــادثــة  فــي 
وضعت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 40 

عاًما توأمين.
السيدة  أن  البريطانية  الصحيفة  وذكرت 
ــول، بينما  تــركــت األطــبــاء فــي حــالــة ذهــ
كانوا يحاولون العام الماضي دون جدوى 
الــذي  الغريب  للمرض  عــاج  عــن  البحث 

تعاني منه.
لكن  اإلنــفــلــونــزا  أعـــراض  الــمــرض  ويشبه 

أخطر بكثير، إذ ال تستطيع أكل الطعام أو 
شرب الماء كما بقية البشر.

والمفاجأة كانت أنها حامل وبتوأمين في 
األسبوع الـ18.

ــتــوأمــيــن فـــي يــنــايــر  ووضـــعـــت الـــمـــرأة ال
ذلك  وكــان  جيدة،  بصحة  وكانا  الماضي، 
انتقال  يتم  فكيف  ومــحــيــًرا،  صعًبا  أمـــًرا 
وهي  الجنينن،  إلــى  جسدها  مــن  الــغــذاء 

التي تتناول الطعام عن طريق أنبوب.

عمرها 40 عاًما وال تتناول الطعام.. وأنجبت توأمين

المغنية األميركية وكاتبة األغاني صوفيا سكوت تقّدم عرًضا في مقهى 
االستماع في ناشفيل، تينيسي )أ ف ب( ومما زاد في الغرابة، أن ويليامز أنجبت التوأمين عن طريق عملية قصيرية وكانت في حينها 

مصابة بفيروس كورونا.

أذابت قطة في تركيا القلوب بعد دخولها المستشفى وهي تحمل صغيرها 
المولود حديًثا في فمها وتطلب المساعدة الطبية.

كاراباجار  منطقة  في  مستشفى  في  تسجيلها  تم  فيديو  لقطات  أظهرت 
صغيرها  ممسكة  المستشفى  تدخل  وهــي  القطة  تركيا،  غربي  إزمير،  في 
بفمها، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. ويمكن رؤية األشخاص في 
الفيديو وهم يتنحون جانًبا للسماح للقطة األم بالمرور في المبنى، مع قيام 

البعض بإخبار اآلخرين باالبتعاد عن الطريق.
 كانت الهرة الصغيرة تعاني من عدوى في العين وُتركت غير قادرة على فتح 
عينها، مما دفع أمها إلى البحث عن المساعدة. وبعد فحص القطة الصغيرة، 
اكتشف األطباء والممرضات أن الحيوان يعاني من عدوى في العين، وبعد 
االستشارة ، تدخلت عيادة بيطرية للمساعدة في عاجها. وفي غضون ذلك، 
تم تقديم الطعام والماء للقطة التي جاءت إلى المستشفى بحثا عن عاج 
العامات في المستشفى “عندما بدأنا في  لمولودها المريض. تقول إحدى 
القطة تحمل صغيرها. كانت تطلب  الصباح، ظهرت  المرضى في  استقبال 

المساعدة، وظلت تموء لفترة طويلة. لقد صدمنا”.
كما هو موصوف.  الــدواء  وأعطينا  البيطريين  األطباء  “استشرنا  وأضافت 

عندما فتحت القطة عينها بعد وقت قصير، شعرنا بسعادة غامرة”.

قطة تحمل صغيرها المريض للمستشفى وتطلب المساعدة

ــا في  ــا قــيــاســيًّ ســجــل ســبــاح فــرنــســي رقــًم
الــســبــاحــة تــحــت الــجــلــيــد قــاطــعــا مسافة 

وصلت لـ175 متًرا.
 5 الحرة  السباحة  بطل  الفرنسي،  السباح 
مـــرات، آرثــر جــاري بــويــري، صاحب الـــ36 
عاًما تمّكن من حبس أنفاسه ثاث دقائق 

ليقطع المسافة المذكورة.
يذكر بأن بويري، قطع هذه المسافة دون 

استخدام الزعانف أو القفازات.
المسجل  القياسي  الــرقــم  بــذلــك  ليحطم 

باسم التشيكي ديفيد وينزل، الذي سجله في 23 فبراير بعد قطعه مسافة 
وصلت لـ80 مترا تحت الجليد.

هذا واكتفى بويري، بإجراء بعض تمارين اإلحماء وتمارين التنفس، بحسب 
ما ذكر موقع “يو بي اي”.

تسجيل رقم قياسي في السباحة تحت الجليد الفجر:  
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