
أكد المجلس األعلى للمرأة أن المساواة 
فـــي األجور بين الجنســـين فـــي مملكة 
دســـتور  يؤكـــده  أمـــر  هـــو  البحريـــن 
وتشـــريعات وسياســـات الدولة القائمة 
بيـــن  واإلنصـــاف  العدالـــة  مبـــدأ  علـــى 
المرأة والرجـــل، وأن منظومة الرواتب 
واألجور تخضـــع لمراقبة دورية تضمن 

تحقيق المساواة بين الجنسين، عالوة 
على أن حضور المرأة في مختلف دوائر 
صنـــع القرار في الســـلطات التشـــريعية 
والتنفيذية والقضائيـــة ينعكس إيجاًبا 

على تعزيز تلك المساواة.
أن  إلـــى  “البـــالد”  لــــ  المجلـــس  وأشـــار 
تطوير المنظومة التشـــريعية من خالل 

تحديـــث وتطويـــر نصوصهـــا بمـــا يعود 
بالنفع على المرأة البحرينية وتنافسية 
مملكة البحرين على المســـتوى الدولي، 
هـــو شـــأن يشـــترك فيـــه المجلـــس مـــع 
كافـــة الســـلطات المعنيـــة بذلـــك، ولعل 
مـــا جـــاءت بـــه نتائـــج التقرير الســـنوي 
للمنتدى االقتصـــادي العالمي “دافوس” 

للعـــام 2021 خيـــر دليـــل علـــى جـــدوى 
بيـــن  للتـــوازن  الوطنيـــة  السياســـات 
مســـارات  مختلـــف  ضمـــن  الجنســـين 
التنمية، خصوًصا في مجال المشـــاركة 
فـــي  البحريـــن  حلـــت  إذ  االقتصاديـــة، 
المركـــز األول خليجًيـــا والثانـــي عربًيـــا 

على هذا الصعيد.

عبرعدد مـــن المواطنين القطريين 
المســـلوبة حقوقهـــم عـــن رفضهـــم 
قيـــام جهـــاز أمـــن الدولـــة القطري 
منـــزل  أمـــام  اعتصامهـــم  بفـــض 
الناشـــط القطـــري المعتقـــل هـــزاع 

المري في منطقة معيذر.
علـــى  قطريـــون،  نشـــطاء  وذكـــر 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، أن 
الســـلطات األمنيـــة أغلقـــت الطرق 

االعتصـــام  ســـاحة  إلـــى  المؤديـــة 
الحقوقـــي  الناشـــط  منـــزل  أمـــام 
هـــزاع المـــري بعد توجيـــه دعوات 
أمـــام  لالعتصـــام  القبيلـــة  ألفـــراد 
المنزل احتجاًجا على اعتقال عدد 
مـــن أفـــراد القبيلـــة، بســـبب قانون 
االنتخابـــات التمييـــزي الذي يحرم 
آالف القطرييـــن من حق الترشـــح 

واالنتخاب.

أمن الدولة القطري يفّض اعتصاًما 
لرافضي قانون االنتخابات “التمييزي”

واشنطن ـ وكاالت

فرضت الواليات المتحدة عقوبات 
األفـــراد  مـــن  عـــدد  جديـــدة علـــى 
لصلتهم بحزب هللا، وفيلق القدس 

التابع للحرس الثوري اإليراني. 
وتشـــمل قائمة العقوبات الجديدة 
التـــي نشـــرتها الخزانـــة األميركية 
أســـماء  الرســـمي  موقعهـــا  علـــى 
ثمانيـــة مواطنيـــن إيرانيين، اثنان 
منهـــم يقيمان في تركيـــا والصين، 
ولبنانيـــان اثنيـــان وكويتيان اثنان 

ومواطن صيني.
كمـــا تضـــم القائمـــة أســـماء ثمانية 
شركات ست منها صينية واثنتان 

في دبي وتايوان.
وذكـــر منشـــور علـــى موقـــع وزارة 
الخزانـــة األميركيـــة على اإلنترنت 
أمس الجمعة أن واشنطن فرضت 
عقوبات على شـــبكة تضم 4 أفراد 
على صلـــة بميليشـــيات حزب هللا 

المصنفة إرهابية.

واشنطن تعاقب 
شبكة تدعم “حزب 

اهلل” و”الحرس الثوري”
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(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
معايير تطعيم الفئة العمرية

من 3 إلى 11 عاًما ومن 12 إلى 17 عاًما.

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   17 سبتمبر 2021

أجرت “البالد” مقارنة بين أبرز المواد في قانون 
التنفيذ السابق والجديد.

وصـــدر عن عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، أمـــس، مرســـوم 
بقانـــون رقـــم )22( لســـنة 2021 بإصـــدار قانون 

التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.
رضـــي  )حســـن  مكتـــب  فـــي  الشـــريك  وقـــال 
فـــي  العلـــوي  محســـن  المحامـــي  ومشـــاركوه( 
قـــراءة ســـريعة لقانـــون التنفيـــذ الجديـــد فـــي 

المـــواد المدنية والتجاريـــة، إن القانون الجديد 
جـــاء ليواكـــب التطـــورات، إذ أثبتـــت التجـــارب 
أن اســـتخدام الحبس والقبض كوسيلة لإلكراه 
البدنـــي إلجبار الشـــخص على التنفيذ والســـداد 

عدم فاعليتها.
وأشـــار لــــ “البـــالد” إلـــى أن ذلـــك ال يشـــمل قضايـــا 
)الشـــيكات( بدون رصيد، والتـــي يتم التعامل معها 
فـــي إطـــار مختلـــف، وينظمهـــا قانـــون العقوبـــات 

وقانون التجارة ولم يمسسها قانون التنفيذ.

منع الحبس ال يشمل قضايا “الشيكات” دون رصيد

“األعلى للمرأة” لـ “^”: سياسات التوازن بين الجنسين أثبتت جدواها

“^” ُتجـــري مقارنـــة بيـــن أبـــرز المـــواد 
والجديـــد الســـابق  التنفيـــذ  قـــال رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة بقانـــون 

عبدالحسين ميرزا “إن الهيئة حددت 
أراضـــي لمشـــاريع الطاقـــة الشمســـية 
وبانتظـــار الحصـــول علـــى الموافقـــة 
لطرحهـــا فـــي مناقصـــة فـــي مجلـــس 
المناقصـــات والمزايدات أمام القطاع 

الخاص”.
الماليـــة  العطـــاءات  أن  إلـــى  وأشـــار 
لمناقصة بناء حقل للطاقة الشمســـية 
فـــي حلبـــة البحريـــن الدوليـــة بســـعة 
ال تقـــل عـــن 3 ميجـــاوات ســـوف تتم 

ترسيتها قريًبا.
ولفت إلى وجود العديد من مشـــاريع 
التـــي  والمتجـــددة  النظيفـــة  الطاقـــة 
المســـتثمرين  أمـــام  فرصـــا  تتيـــح 
لالســـتثمار بهـــا، ومـــن بينها مشـــروع 
لتحويل النفايات إلى طاقة متجددة، 
تركيـــب ألواح شمســـية على أســـطح 
فـــي  الحكوميـــة، ومشـــاريع  المبانـــي 
المـــدن الجديدة من بينها االســـتفادة 
مـــن أعمـــدة اإلنارة في توليـــد الطاقة 
الطاقـــة  ألـــواح  وتركيـــب  الشمســـية 

الشمسية في 1200 بيت.

ميرزا: مشروع لتركيب ألواح 
الطاقة الشمسية في 1200 بيت
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ترحيب أميركي بتوسع البحرين في تطبيق “العقوبات البديلة”
المنامة - بنا

رحبـــت الواليات المتحـــدة األميركية بجهود مملكة 
البحريـــن وإجراءاتهـــا الهادفة للتوســـع في تطبيق 
أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، في ضوء 
ما تضمنه المرســـوم بقانون الصـــادر من لدن جاللة 
الملـــك، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية 
“أن تطلـــب مـــن قاضي تنفيـــذ العقاب أن يســـتبدل 
بالعقوبـــة األصليـــة المحكـــوم بهـــا قبـــل البـــدء فـــي 
تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشـــرط أال يكون في 
ذلـــك خطـــر على األمن العـــام، وأن يكـــون المحكوم 

عليـــه قد أدى االلتزامـــات المالية المحكوم بها عليه 
مـــن المحكمـــة الجنائية مـــا لم يكن من المســـتحيل 
عليـــه الوفاء بها”. وقالت ســـفارة الواليات المتحدة 
األميركيـــة لـــدى مملكـــة البحرين في حســـابها على 
“ترحـــب  )تويتـــر(:  االجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع 
مملكـــة  بتوســـيع  األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
البحريـــن في تطبيق قانـــون العقوبات البديلة”، كما 
أكدت السفارة في تغريدتها، دعم الواليات المتحدة 
األميركية “لجهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز 

)٠٥(إجراءاتها القضائية”.
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“^” تطلق سلسلة “أوتار” كل سبت
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حوراء مرهون

سيد علي المحافظة
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الحلقات بمشاركة الشاعر القدير علي عبدالله خليفة

علي الفردان

التشريعات البحرينية داعمة لعمل المرأة وحظر التمييز باألجر بينها وبين الرجل 

تراجعت حالة االنتعاش بسوق العربات مقارنة بفترة اإلغالق

عربات الطعام بعد دخول 
المستوى األخضر.. البقاء لألقوى
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المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ رئيس 
تشيلي بذكرى استقالل بالده

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
تشيلي سيباستيان بينييرا؛ وذلك 
بــالده،  استقالل  ذكــرى  بمناسبة 
أعـــرب جــاللــتــه فــي الــبــرقــيــة عن 
لفخامته  وتمنياته  تهانيه  أطيب 
بهذه  والسعادة  الصحة  بموفور 

المناسبة الوطنية.

أصداء إعالمية عربية ودولية بارزة للقمة البحرينية المصرية

أولــت وســائل اإلعــالم العربيــة والدوليــة اهتماًمــا بــارًزا بالقمــة البحرينيــة 
المصريــة بيــن عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
وأخيــه رئيــس جمهوريــة مصــر العربية الشــقيقة فخامــة الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي في شــرم الشيخ، وما عكسته من عمق الروابط األخوية التاريخية 
الوثيقــة والمتناميــة بيــن البلدين الشــقيقين، ووحــدة المواقف والــرؤى إزاء 

القضايا اإلقليمية والدولية.

المصريـــة  الصحافـــة  وأفـــردت 
مســـاحات واســـعة للقمـــة البحرينيـــة 
عناوينهـــا  فـــي  وركـــزت  المصريـــة، 
الرئيســـية على أن “الرئيس السيسي 
يؤكـــد لملـــك البحريـــن التـــزام مصـــر 
واعتزازهـــا  الخليـــج،  أمـــن  تجـــاه 
بالروابـــط التاريخيـــة مـــع البحريـــن.. 
حمـــد بـــن عيســـى يشـــيد بـــدور مصر 
المحوري والراســـخ كركيزة أساســـية 
لالســـتقرار.. ويؤكـــد: ندعـــم القاهـــرة 
المشـــروعة  وحقوقهمـــا  والخرطـــوم 
النيـــل..  نهـــر  فـــي  المائـــي  وأمنهمـــا 
لتطويـــر  بحرينـــي  مصـــري  توافـــق 
منظومة العمل العربي المشـــترك، بما 
يســـاعد علـــى حمايـــة األمـــن القومي 
العربيـــة  القـــدرات  وتعزيـــز  العربـــي 
على التصدي للتحديات التي تواجه 
المنطقـــة”، وذلك بحســـب مـــا تناولته 
الســـابع(،  )اليـــوم  )األهـــرام(،  صحـــف 
)صـــدى البلـــد(، وغيرها مـــن الصحف 

اليومية المصرية.
إخباريـــة  ومواقـــع  صحـــف  ونقلـــت 
عدة تصريحات الســـفير بسام راضي 
رئاســـة  باســـم  الرســـمي  المتحـــدث 
زيـــارة  تفاصيـــل  حـــول  الجمهوريـــة 

جاللـــة الملك إلى مصـــر، والتي تأتي 
فـــي إطـــار “سلســـلة زيـــارات أخويـــة 
تجمـــع الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
بأخيه ملك البحرين”، حيث أشار في 
مداخلة هاتفية عبر فضائية )الحياة( 
بيـــن  وتطابـــق  كبيـــر  “تفاهـــم  إلـــى 
البحريـــن ومصر في األمور اإلقليمية 
والدوليـــة”. وأبرز في بيـــان صحافي 
تأكيد الرئيس السيســـي اعتزاز مصر 
تجمـــع  التـــي  التاريخيـــة  بالروابـــط 
بيـــن البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، 
وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي 
مـــع البحرين في مختلـــف المجاالت، 
وتعزيز وحـــدة الصف والعمل العربي 
واإلســـالمي المشـــترك فـــي مواجهـــة 
مختلف التحديات اإلقليمية، وتأكيد 
جاللة الملك أن زيارته الحالية لمصر 
العالقـــات  لمســـيرة  اســـتمرارا  تأتـــي 
تربـــط  التـــي  والمتميـــزة  التاريخيـــة 
البلدين حكومًة وشـــعبا وما يجمعهما 
من مصير ومســـتقبل واحد، وإشادة 
جاللته بدور مصر المحوري والراسخ 
كركيـــزة أساســـية لألمن واالســـتقرار 
في المنطقة، مجدًدا موقف البحرين 
المتضامن والداعم لمصر والسودان، 

حقوقهمـــا  يحفـــظ  مـــا  كل  وتأييـــد 
المشـــروعة وأمنهمـــا المائـــي فـــي نهر 

النيل.
وعرضت قناة )إكســـترا نيوز(، تقريًرا 
المصريـــة  العالقـــات  تاريـــخ  حـــول 
البحرينية، موضحـــة أن هناك تطورا 
بيـــن  العالقـــات  فـــي  مســـبوق  غيـــر 
مصـــر والبحريـــن فـــي عهـــد الرئيـــس 
أن  موضحـــة  السيســـى،  عبدالفتـــاح 
هنـــاك توافًقـــا في الـــرؤى إزاء قضايا 

المنطقة بين البلدين الشقيقين.
وتحـــت عنوان “العالقـــات المصرية - 
البحرينيـــة.. اســـتقرار وأخوة ورؤية 
المنطقـــة”،  قضايـــا  تجـــاه  موحـــدة 
أشـــارت صحيفـــة )األهـــرام( إلى تميز 
والبحريـــن،  مصـــر  بيـــن  “العالقـــات 
باالســـتقرار واألخـــوة، حيـــث تنطلق 
القاهـــرة والمنامـــة من رؤيـــة موحدة 
إزاء قضايـــا المنطقة”، واســـتعرضت 
تاريـــخ العالقـــات بيـــن البلديـــن منـــذ 
وصـــول أول بعثـــة تعليميـــة مصرية 
إلى البحرين في عام  1919، وتفاعل 
شـــعب البحريـــن مـــع ثـــورة 23 يوليو 
1952 وقراراتهـــا الكبـــرى، ومشـــاركة 
العاهـــل البحرينـــي مصـــر فـــي جميع 
مناســـباتها المهمـــة، والدعـــم المصري 
المســـتمر لســـيادة المملكة وعروبتها. 
ونشرت الصحيفة أيًضا تقريًرا لوكالة 
أنبـــاء البحريـــن حـــول زيـــارة جاللـــة 
الملـــك إلـــى مصـــر باعتبارهـــا: “دفعة 
جديـــدة لمســـيرة العالقـــات األخوية 
التاريخيـــة الوطيـــدة والمتميـــزة  بين 
قيادتي وشـــعبي البلدين الشـــقيقين، 

والقائمـــة علـــى أســـس راســـخة مـــن 
الـــود واالحتـــرام  المتبـــادل والحرص 
المشـــترك على أمن المنطقـــة العربية 
واســـتقرارها وازدهارهـــا”، كما أبرزت 
المصرييـــن  حـــزب  رئيـــس  ترحيـــب 
المستشـــار حســـين أبو العطـــا بزيارة 
إلـــى مصـــر، بوصفهـــا  الملـــك  جاللـــة 
لعالقـــات أخويـــة  “ترجمـــة حقيقيـــة 
متميزة وتاريخية عريقة، وستشـــكل 
لبنة جديـــدة للتكامل االســـتراتيجي 
القائـــم بيـــن البلديـــن”، وإضافـــة إلـــى 
“ســـجل حافل من التنسيق والتشاور 
بيـــن الزعيميـــن الكبيريـــن”، الفتا إلى 
“المواقف المشرفة لمصر تجاه مملكة 
البحريـــن وأمن منطقـــة الخليج، وأن 
البحرين ومصر يشـــكالن عمًقا عربًيا 
وحصًنـــا منيًعـــا لمواجهـــة التحديات 

القائمة على مستوى المنطقة”.
وأشـــاد الكاتـــب الصحافـــي المصـــري 
جمـــال رائف نائب مدير تحرير مجلة 
أكتوبـــر فـــي حـــواره مع قنـــاة “صدى 
البلد”، بموقف البحرين الداعم لمصر 
بشـــكل دائم، في إشـــارة إلى مواقف 
المنامـــة تجاه ثورتـــي 23 يوليو و30 
يونيو ودعمها للقاهرة في قضية سد 
النهضـــة، مؤكًدا أن البلدين “يجمعهما 
عالقات متميزة للغاية، فهناك تطابق 
واضـــح للرؤى في الكثير من القضايا 
إقليمًيـــا وعالمًيـــا”، وأن مصـــر تقـــود 
حـــراك عربـــي للحفـــاظ علـــى مفهوم 
مـــن خـــالل  العربـــي  القومـــي  األمـــن 
مـــع  السيســـي  الرئيـــس  مشـــاورات 

القادة العرب.

واهتمـــت وكاالت األنبـــاء والقنـــوات 
الخليجيـــة بزيـــارة جاللـــة الملك إلى 
مصر، وأبرزت تأكيد الرئيس المصري 
“التـــزام بـــالده بموقفهـــا الثابت تجاه 
أمـــن الخليـــج ورفـــض أي ممارســـات 
اســـتقراره،  زعزعـــة  إلـــى  تســـعى 
وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي 
مـــع البحرين في مختلـــف المجاالت، 
وتعزيز وحـــدة الصف والعمل العربي 
واإلســـالمي المشـــترك فـــي مواجهـــة 
اإلقليميـــة”،  التحديـــات  مختلـــف 
العمـــل  “أهميـــة  الجانبيـــن  وتأكيـــد 
علـــى تكثيف الجهـــود الدولية بهدف 
واســـتئناف  الســـالم  عمليـــة  حلحلـــة 
تســـوية  نحـــو  ســـعًيا  المفاوضـــات، 
األزمة الفلسطينية اســـتناًدا لقرارات 
العنـــوان  وذكـــر  الدوليـــة”،  الشـــرعية 
الســـعودية  األنبـــاء  لوكالـــة  الرئيـــس 
أن “تطـــورات عمليـــة الســـالم واألمن 
اإلقليمـــي العربـــي محـــور مباحثـــات 
الرئيس المصري والعاهل البحريني”، 
وأشـــارت وكالة األنباء الكويتية إلى 
أن “البحريـــن ومصـــر تؤكـــدان أهمية 
لحلحلـــة  الدوليـــة  الجهـــود  تكثيـــف 
األوســـط”،  بالشـــرق  الســـالم  عمليـــة 
وركـــزت قنـــاة العربيـــة علـــى “تأكيـــد 
مصـــري بحرينـــي علـــى اتفـــاق ملـــزم 
وعادل لسد النهضة”، مؤكدة أن جاللة 
الملك “جدد موقـــف بالده المتضامن 

والداعم للقاهرة والخرطوم”.
فـــي  اإلماراتيـــة  الصحافـــة  وأبـــرزت 
زيـــارة  تفاصيـــل  الرئيســـة  عناوينهـــا 
حيـــث  مصـــر،  إلـــى  الملـــك  جاللـــة 

أوضحـــت البيـــان أن “قمـــة مصريـــة 
بحرينيـــة تدعـــو إلحالل الســـالم في 
الشـــرق األوســـط”، وتناولت صحيفة 
الخليج في عنوانها “الرئيس المصري 
يلتقـــي ملـــك البحريـــن: موقفنا ثابت 
تجـــاه أمن الخليـــج”، واالتحاد “مصر 
والبحريـــن: تعظيم التعـــاون لتطوير 
وموقـــع  المشـــترك”،  العربـــي  العمـــل 
العيـــن اإلخباري “موقـــف مصر ثابت 
تجـــاه أمـــن الخليج.. السيســـي يؤكد 
لملـــك البحرين”، وموقع 24 اإلخباري 
“ملك البحرين يؤكد دعم بالده لمصر 

والسودان في قضية سد النهضة”.
وحظيـــت القمة البحرينيـــة المصرية 
باهتمـــام كبيـــر مـــن وســـائل اإلعـــالم 
الدولية، حيث أشارت صحيفة الشرق 
األوســـط اللندنية إلى “توافق مصري 
ـ بحرينـــي علـــى تعزيز العمـــل العربي 
الخارجيـــة..  للتدخـــالت  للتصـــدي 
مباحثـــات السيســـي وملـــك البحرين 
فـــي شـــرم الشـــيخ تناولـــت تطورات 
عملية السالم”، وقالت شبكة سي إن 
إن اإلخباريـــة األمريكية “في ضيافة 
السيســـي.. ملك البحريـــن يعرب عن 
موقـــف بالده من أزمة ســـد النهضة”، 
في إشـــارة إلى تأكيـــد جاللته موقف 
المملكـــة “المتضامـــن والداعـــم لمصر 
مـــا يحفـــظ  والســـودان، وتأييـــد كل 
حقوقهما المشـــروعة وأمنهما المائي 
فـــي نهر النيـــل”، وهو مـــا ركزت عليه 
أيًضـــا العديـــد من المواقـــع اإلخبارية 
الروســـية مثل روســـيا اليـــوم ووكالة 

سبوتنيك الروسية.

المنامة - بنا

التحريـــر مؤنـــس  رئيـــس  مـــن  يمثـــل كل 
المردي ومشـــرف تحريـــر المالحق الزميل 
ســـعيد محمد “البالد” في المنتدى الدولي 
لالتصـــال الحكومـــي في دورته العاشـــرة، 
التـــي تقام تحـــت شـــعار “دروس الماضي، 
و27   26 يومـــي  المســـتقبل”  تطلعـــات 

سبتمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة.
الســـمو  صاحـــب  المنتـــدى  ويســـتضيف 
الملكي األمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز 
آل ســـعود، مؤســـس وعضو مجلس أمناء 
مؤسســـة الملـــك فيصل، ورئيـــس مجلس 
للبحـــوث  فيصـــل  الملـــك  مركـــز  إدارة 
والدراســـات اإلسالمية، ضيف شرف على 
الدورة، حيث ســـيلقي سموه كلمة رئيسة 
فـــي افتتـــاح المنتـــدى، إذ أوضـــح المكتب 
الجهـــة  الشـــارقة،  لحكومـــة  اإلعالمـــي 
المنظمـــة للمنتـــدى، أن اســـتضافة صاحب 
السمو الملكي تأتي استثمارا لتجربته في 
االتصال الحكومي والثقافي في المنطقة 
وعلى مســـتوى العالـــم، حيث يعد من أبرز 
القيـــادات المؤثرة ذات الخبـــرة المتراكمة 
والتجارب المهمة، ومن أهم الشـــخصيات 
التـــي حملـــت الثقافة العربيـــة وطموحات 
شعوب المنطقة إلى أهم المحافل الدولية 

بمختلف تخصصاتها.

التفكير النقدي

وتســـعى الدورة العاشـــرة للمنتدى الدولي 
حزمـــة  خـــالل  مـــن  الحكومـــي  لالتصـــال 

مبـــدأ  إلـــى ترســـيخ  الجانبيـــة  الفعاليـــات 
التفكير النقدي واالستشـــرافي؛ كونه أحد 
أهـــم العوامـــل الرئيســـة في نجـــاح عملية 
االتصـــال عمومـــا والحكومـــي خصوصـــا، 
الجلســـات  مـــن  عـــدد  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
والورش التي تستضيف خبراء متمرسين 
وتطـــرح قضايا مهمة للنقاش من بينها 12 
فعاليـــة جانبيـــة، أبرزهـــا ملتقى الشـــباب، 
وملتقـــى المؤثرين، وجلســـة لوكالـــة أنباء 
اإلمـــارات بعنـــوان: “األخبـــار المضللـــة في 
زمن كورونا”، باإلضافة إلى جلسة حوارية 
خاصة برؤســـاء تحرير عـــدد من الصحف 
اليوميـــة من داخل الدولة وخارجها تحت 

عنوان: “إلى أين تتجه الصحافة اليوم”.
تنظيـــم  خـــالل  مـــن  المنتـــدى  ويتطلـــع 
الفعاليات الجانبية إلى تعميق االســـتفادة 
لالتصـــال  التاريخيـــة  التجـــارب  مـــن 
الحكومـــي التـــي أنتجـــت عددًا كبيـــرًا من 
الـــدروس مـــا يجعـــل تناولهـــا وبحثها أحد 
محـــاور المنتدى الرئيســـة للخروج بنتائج 
مفيـــدة ترشـــد فـــرق االتصـــال الحكومـــي 
خـــالل ممارســـاتهم اليوميـــة، باعتبـــار أن 
فهـــم تاريخ االتصال بشـــكل علمي يســـهم 
فـــي تطويـــر أدوات للنجـــاح فـــي توجيـــه 
المجتمعات نحو مســـتقبل يتسم بالتنمية 

واالستقرار. 

ملتقى المؤثرين

يديـــر نجـــم اإلعـــالم الرياضـــي اإلماراتـــي 
ومقدمـــة  والمحـــاورة  الحمـــادي،  هيثـــم 
البرامج البحرينية ندى الشـــيباني “ملتقى 

المؤثريـــن” الـــذي يناقـــش تحـــت عنـــوان 
“الوباء المعلوماتـــي” عدة محاور، انطالقا 
الحكومـــي  االتصـــال  إدارات  إدراك  مـــن 
أن  يمكـــن  الـــذي  والتغييـــر  األثـــر  لحجـــم 
يقـــوده المؤثـــرون فـــي مجتمعاتهـــم مـــن 
خـــالل منصـــات االتصال الرقمـــي ومواقع 

التواصل االجتماعي.
وتجيـــب منصـــة الملتقـــى علـــى مجموعة 
أسئلة حول الكيفية التي يبني من خاللها 
الجمهـــور ثقتـــه بمؤثـــري مواقـــع التواصل 
المؤثـــرون  يتحمـــل  وكيـــف  االجتماعـــي، 
وســـمعة  بالدهـــم  تجـــاه  مســـؤوليتهم 
أوطانهـــم؟ وكيـــف يمكـــن تعزيـــز التعاون 
بين إدارات االتصال الحكومي والمؤثرين 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
وخصوصـــًا في ضوء توجه هذه اإلدارات 
إلـــى بنـــاء جســـور التعـــاون مـــع المؤثرين 
لمواجهـــة بعـــض التحديـــات التـــي تعيـــق 

وصول رسائلها للجمهور.

األخبار المضللة

ضمـــن  أخـــرى  تفاعليـــة  جلســـة  وفـــي 
ألعمـــال  المصاحبـــة  الجانبيـــة  الفعاليـــات 
المنتـــدى، يتحـــدث المديـــر العـــام لوكالـــة 
أنباء اإلمارات )وام( محمد جالل الريسي 
عـــن األخبـــار المضللـــة فـــي زمـــن كورونا، 
وتبحث الجلســـة في أربعة محاور طبيعة 
التـــي رافقـــت جائحـــة  المضللـــة  األخبـــار 
كورونـــا وآثارهـــا علـــى وحـــدة واســـتقرار 
اإلعـــالم  اســـتفادة  المجتمعـــات، وكيفّيـــة 
مـــن التطـــّور التقنـــي؛ مـــن أجـــل التجديد 
المســـتمر وتحقيق السرعة المطلوبة لنقل 

الخبر والتحقق من مصداقيته، إلى جانب 
محور يتنـــاول األخبار المضللة وتحديات 
مجتمـــع الصحافـــة واإلعـــالم فـــي أوقات 

األزمات.

صحافة اليوم

تحريـــر  برؤســـاء  الخاصـــة  الجلســـة  أمـــا 
30 رئيـــس  الصحـــف، فتجمـــع أكثـــر مـــن 
وخارجهـــا،  الدولـــة  داخـــل  مـــن  تحريـــر 
مـــن  الحـــل  مـــروان  اإلعالمـــي  ويديرهـــا 
علـــى  وتطـــرح  لإلعـــالم،  دبـــي  مؤسســـة 
الصحـــف  تحريـــر  ومديـــري  رؤســـاء 
راهـــن  حـــول  كثيـــرة  أســـئلة  المشـــاركين 
ومستقبل الصحافة، وتفتح النقاش حول 
التحديـــات التي تواجه الصحافة، ســـواء 
فيمـــا يتعلـــق بـــأدوات الصحفـــي وآليـــات 
التواصـــل مع القـــراء والجماهير، أو حول 
أنمـــاط المحتـــوى المقروء في ظـــل تزايد 

توجـــه اإلعالنات والمعلنيـــن نحو منصات 
التواصل االجتماعي.

مجتمعات المستقبل

ويشـــهد المنتـــدى انعقـــاد ملتقى الشـــباب 
مـــن  الخامـــس  “الجيـــل  عنـــوان:  تحـــت 
األفكار”، بـــإدارة ميثاء محمد، وهي فنانة 
رســـوم متحركة وراوية قصـــص إماراتية 
المشـــوق،  بأســـلوبها  جمهورهـــا  تجـــذب 
وتســـتهدف علـــى وجـــه التحديد الشـــباب 
ويشـــترك  األمـــور،  وأوليـــاء  اإلماراتـــي 
معهـــا فـــي إدارة الملتقى مروان الشـــحي، 
مقـــدم البرامج في قناة ســـما دبي التابعة 

لمؤسسة دبي لإلعالم.
وأفاد المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة، 
أن الملتقـــى يناقـــش أربعة محـــاور تبحث 
فـــي عوامـــل تحقيـــق التناغم بيـــن التقدم 
التقني في األدوات وبين االرتقاء بكفاءة 
الموارد البشرية وتعزيز التفكير اإلبداعي، 
باإلضافـــة إلى دور االتصال الحكومي في 
تحقيـــق التناغـــم بين الـــذكاء االصطناعي 
والذكاء العاطفي واالجتماعي، وسيبحث 
المنتـــدى رؤيـــة وتصورات الشـــباب حول 
شـــكل مجتمعـــات المســـتقبل والوظائـــف 
مهـــارات  مـــن  ومتطلباتهـــا  المتوقعـــة 
ذلـــك،  جانـــب  إلـــى  وســـيتناول  وعلـــوم، 
كيفية اســـتعداد الشـــباب ســـواء بالتعليم 
األكاديمي أو بالتعلم المستمر والمتواصل 
برامـــج  مـــن  المهـــارات  اكتســـاب  عبـــر  أو 

التدريب المناسبة.

بالشارقة الــحــكــومــي  لــاتــصــال  الــدولــي  الــمــنــتــدى  شـــرف  ضــيــف  الفيصل  تــركــي 

والــــدولــــيــــة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــا  ــ ــاي ــ ــض ــ ــق ــ ال إزاء  الــــــــــرؤى  فـــــي  تـــــوافـــــق 

رئيس التحرير وسعيد محمد يمثالن “^” بمنتدى دولي

سمو األمير تركي الفيصل

شعار الملتقى

الزميل سعيد محمدمؤنس المردي

محرر الشؤون المحلية



أكد المجلس األعلى للمرأة أن المساواة في األجور بين الجنسين في مملكة البحرين 
هــو أمــر يؤكــده دســتور وتشــريعات وسياســات الدولــة القائمــة علــى مبــدأ العدالــة 
واإلنصاف بين المرأة والرجل، وأن منظومة الرواتب واألجور تخضع لمراقبة دورية 
تضمــن تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، عــاوة علــى أن حضــور المرأة فــي مختلف 
دوائــر صنــع القــرار في الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائية ينعكــس إيجاًبا 

على تعزيز تلك المساواة.

وأوضـــح المجلـــس لــــ “البـــاد” أن دســـتور 
مملكـــة البحريـــن جـــاء بنصوص حاســـمة 
لصالح مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب 
الجنـــس أو األصـــل أو اللغـــة أو العقيدة أو 
الديـــن، إضافة إلى أن مبدأ المســـاواة في 
األجـــور تضمنـــه أيضـــا تشـــريعات نافـــذة 
ســـواء في مجال القطـــاع الحكومي الذي 
يطبـــق ذات الرواتـــب والعاوات بالنســـبة 
للموظفيـــن مـــن الجنســـين، أو فـــي مجال 
القطـــاع األهلي حيث ينـــص قانون العمل 
رقـــم )36( لســـنة 2012 مـــادة )39(، علـــى 
حظـــر التمييز في األجـــور لمجرد اختاف 
الجنـــس أو األصـــل أو اللغـــة أو الديـــن أو 

العقيدة.

المرســـوم  بصـــدور  أنـــه  المجلـــس  وبَيـــن 
بقانون رقم )16( لســـنة 2021 – بتعدياته 
علـــى قانون العمل التـــي نصت على حظر 
التمييـــز في األجور بين العمال والعامات 
فـــي العمـــل ذي القيمـــة المتســـاوية ورفـــع 
أيـــة قيـــود على عمل المـــرأة، تكون مملكة 
البحريـــن قـــد أوضحـــت بشـــكل قاطـــع أن 
نصوصها التشـــريعية هـــي نصوص داعمة 
لعمـــل المـــرأة وتنقـــي تفســـيراتها مـــن أي 

مامح تمييزية لدى التطبيق.
فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  وأشـــار 
المنظومـــة  تطويـــر  أن  إلـــى  تصريحـــه، 
التشـــريعية مـــن خـــال تحديـــث وتطوير 
نصوصهـــا بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى المـــرأة 

البحرينية وتنافسية مملكة البحرين على 
المســـتوى الدولـــي، هو شـــأن يشـــترك فيه 
المجلس مع كافة السلطات المعنية بذلك، 
ولعـــل ما جاءت به نتائج التقرير الســـنوي 
للمنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي “دافـــوس” 
جـــدوى  علـــى  دليـــل  خيـــر   2021 للعـــام 

السياسات الوطنية للتوازن بين الجنسين 
ضمن مختلف مســـارات التنمية، خصوًصا 
في مجال المشاركة االقتصادية، إذ حلت 
البحرين في المركز األول خليجًيا والثاني 

عربًيا على هذا الصعيد.
مثـــل  تنعكـــس  أن  المجلـــس  ويتوقـــع 

هـــذه التعديـــات األخيـــرة التـــي جـــاءت 
ضمـــن المرســـوم بقانـــون رقم )16( لســـنة 
2021 علـــى نتائـــج أداء مملكـــة البحريـــن 

ومقارناتها العالمية.
وأوضح المجلس أن سعيه في هذا اإلطار 
هو ســـعي مستمر ســـواء من خال تفعيله 

الختصاصاتـــه أو متابعـــة تنفيـــذ الخطـــة 
الوطنيـــة لنهوض المـــرأة البحرينية أو من 
النمـــــوذج  خـــال تفعيـــل أدوات وآليـــات 
الوطني للتوازن بين الجنســـين؛ الذي يعد 
بمثابة النظام المتكامل لحوكمة تطبيقات 
تكافـــؤ الفرص وصواًل للتوازن الشـــامل ما 
بين الجنســـين فـــي البناء الوطنـــي بكافة 

مفرداته.
ويتمثـــل عمـــل المجلس في هذا الســـياق، 
الدســـتورية  النصـــوص  تطبيـــق  بمتابعـــة 
والتشريعات الضامنة للعدالة ما بين المرأة 
والرجـــل في كافـــة مناحي الحياة بشـــكل 
يمكن األســـرة البحرينية من الموازنة بين 
مـــن  األســـرية والمجتمعيـــة  مســـؤولياتها 
جهـــة، وواجباتها الوطنية من جهة أخرى، 
وبالعمـــل، مـــن خـــال شـــراكات المجلـــس 
الواســـعة، على تطوير وتحديث منظومة 
الخدمات واإلجراءات التي تمس شـــئون 
المـــرأة وتزيـــل العقبـــات مـــن أمامهـــا كـــي 
تنهض من جانبها بشؤون حياتها وتتمكن 

من اتخاذ قراراتها.

“األعلى للمرأة” لـ “^”: السياسات الوطنية للتوازن بين الجنسين أثبتت جدواها
ــا عـــن الرجـــل فـــي األجـــر التشـــريعات البحرينيـــة داعمـــة لعمـــل المـــرأة وحظـــر تمييزهـ
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مبنى المجلس األعلى للمرأة 

سيد علي المحافظة

أكــد اتحــاد نقابــات عمــال البحريــن أن االتحــاد لــم يتلــق أي شــكاوى تتعلق 
بالتمييــز فــي األجور فــي بيئة العمل الواحدة بين العامليــن، أو بين الذكور 
واإلناث، خصوًصا بعد صدور التشريعات األخيرة التي حظرت التمييز في 

األجور في األعمال ذات القيمة المتساوية.

وأشـــار االتحـــاد إلـــى أنـــه وتحقيقـــا 
للمســـاواة فـــي األجـــر يجـــب األخـــذ 
العامليـــن  أجـــر  االعتبـــار  عيـــن  فـــي 
فـــي المنشـــأة وأجـــر عمـــال المقـــاول 
الـــذي يـــؤدي أعمـــااًل مماثلـــة وبنفس 
أوضـــاع العمـــل فـــي المنشـــأة؛ إذ إن 
عدم المســـاواة في األجر قد يشـــكل 
للجـــوء  المنشـــآت  لبعـــض  مخرًجـــا 

للتعاقـــد مـــع مقاوليـــن بهـــدف تقليل 
النفقات التشغيلية.

ولفـــت إلى أنـــه ولتحقيق المســـاواة 
فـــي األجـــور يـــرى أن يتـــم تشـــكيل 
مجلـــس أعلـــى لألجـــور، يضـــم فـــي 
عضويتـــه تمثيـــًا متســـاويا ألطراف 
اإلنتـــاج الثاثـــة، ويكـــون على رأس 
أولوياتـــه وضـــع حـــد أدنـــى لألجور، 

والنظـــر في مواءمة األجـــر مع الحد 
ومـــا  المعيشـــة،  لمتطلبـــات  األدنـــى 
يطـــرأ عليهـــا مـــن تغييـــر مـــن خـــال 
تقدير زيـــادة دورية وبنســـب مئوية 

متوافقة مع األجر.
طـــرح  أنـــه  إلـــى  االتحـــاد  وأشـــار 
صناديـــق  الســـتدامة  رؤيتـــه  فـــي 
التأميـــن االجتماعـــي والحفاظ على 
حقـــوق المتقاعديـــن أن يتـــم إحال 
وظيفـــة  ألـــف   20 فـــي  المواطنيـــن 
يشغلها غير المواطنين في القطاعين 
تقـــل  ال  وبأجـــور  والخـــاص،  العـــام 
عـــن 700 دينـــار، وهو مـــا يمثل الحد 
البحرينيـــة؛  األســـرة  لدخـــل  األدنـــى 
لتمكينهـــا من توفير متطلبات حياته 
األساســـية، بمـــا يواكـــب المتغيـــرات 

الراهنة.
ورأى االتحـــاد أن تطبيـــق االتفاقيـــة 
الدولية رقم )111( المتعلقة بالتمييز 
فـــي االســـتخدام والمهنة بشـــفافية، 
وتشـــكيل لجنة من األطراف المعنية 
لضمـــان التطبيق الفعلي لكل بنودها، 
سيســـاهم في الحد مـــن التمييز بين 
العمـــال وتعزيـــز العدالـــة والمســـاواة 
فـــي الفرص الوظيفيـــة والترقي في 

العمل والحد من المحسوبيات.

أكد عدم تلقيه أي شــكاوى تتعلق بالتمييز في األجور
“العمالي”: لتشكيل مجلس لألجور ووضع حد أدنى للرواتب

محرر الشؤون المحلية

^تحيي األمم المتحدة اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر اليوم الدولي 
للمساواة في األجور؛ بهدف لفت االنتباه إلى فجوة األجور بين الجنسين، 

وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في العمل المتساوي القيمة.

وتشـــير اإلحصاءات الدولية إلى أن 
النســـاء يكسبن 77 ســـنًتا مقابل كل 
دوالر يكســـبه الرجـــل مقابـــل عمـــل 
متســـاوي القيمـــة، مع وجـــود فجوة 

أجر أكبر للنساء ذوات األطفال.
وتذكـــر التقارير أن النســـاء يتركزن 
في األعمال ذات األجور المنخفضة 

والتـــي تتطلب مهارات أقل مع قدر 
أكبـــر مـــن انعـــدام األمـــن الوظيفـــي 
أدوار صنـــع  فـــي  التمثيـــل  ونقـــص 
القرار، في وقت تؤدي فيه النســـاء 
أعمـــااًل منزلية ورعاية غير مدفوعة 
األجـــر بمقـــدار مرتيـــن ونصف على 

األقل مقارنة بالرجال.

يأتـــي ذلـــك في وقـــت حققـــت فيه 
البحريـــن تقدمـــا مهمـــا فـــي ســـبيل 
تقليص هـــذه الفجـــوة، إذ صدر عن 

عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
بـــن عيســـى آل خليفـــة فـــي  حمـــد 
أغســـطس الماضي مرسوًما بقانون 

بيـــن  األجـــور  فـــي  التمييـــز  بحظـــر 
العمـــال والعامـــات فـــي العمـــل ذي 

القيمة المتساوية.
وسجل أحدث التقارير الصادرة عن 
الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعي 
فـــي مملكة البحرين وجـــود 58 ألفا 
مقابـــل  بحرينيـــة  موظفـــة  و337 
84 ألًفـــا و337 موظًفـــا بحرينًيا في 

القطاعين العام والخاص.
وبلـــغ متوســـط أجـــور اإلنـــاث فـــي 
القطـــاع العـــام 774 دينـــاًرا مقابـــل 

603 دنانير في القطاع الخاص، في 
حين بلغ متوســـط أجور الذكور في 
القطاع العام 825 ديناًرا مقابل 767 

ديناًرا في القطاع الخاص.
 1907 أن  اإلحصـــاءات  وســـجلت 
دينـــار   200 أجـــر  يتقاضيـــن  إنـــاث 
فأقـــل، مقابـــل 500 ذكـــر، فـــي حين 
بلـــغ عـــدد الذكـــور الذيـــن يتقاضون 
ألًفـــا   19 فأكثـــر  دينـــار   1000 أجـــر 
و377 مواطنا، مقابل 8 آالف و606 

مواطنات.

1907 إنــاث يتقاضيــن 200 دينــار وأقــل و19 ألــف رجــل يتقاضــون 1000 دينــار وأكثر

البحرين تستبق اليوم الدولي بقانون يحظر التمييز في األجور

تقارير دولية: “ربة 
البيت” تبذل جهًدا غير 
مدفوع مرتين ونصفا 

مقارنة بالرجال

تتركز النساء 
حول العالم 

في الوظائف 
المنخفضة األجر

عدم تساوي 
األجور يشجع 

العقود 
الخارجية

لمواءمة 
األجور مع 

الحدود الدنيا 
للمعيشة
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القضيبية - مجلس الشورى

أكـــدت النائـــب الثانـــي لرئيـــس 
مجلـــس الشـــورى جميلـــة علي 
بقانـــون  المرســـوم  أن  ســـلمان 
رقـــم )22( لســـنة 2021 بإصدار 
المـــواد  فـــي  التنفيـــذ  قانـــون 
الـــذي  والتجاريـــة،  المدنيـــة 
صدر عن عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
إضافـــة  يعتبـــر  خليفـــة،  آل 
مهمـــة وقّيمة لتعزيـــز منظومة 
الجاذبة  الوطنيـــة  التشـــريعات 
لالســـتثمارات، والمحّفـــزة على 
األمـــوال،  رؤوس  اســـتقطاب 
روافـــد  أحـــد  تعتبـــر  والتـــي 
االقتصـــاد الوطنـــي، مؤكدة أن 
دور  لترســـيخ  جـــاء  المرســـوم 
المنظومـــة القضائيـــة والعدلية 
في مملكـــة البحريـــن؛ لتحقيق 
مصلحـــة المتقاضين وأصحاب 
أنظمـــة  وفـــق  الحقـــوق، 
وإجـــراءات حديثـــة في مجال 

التقاضي.
الفخـــر  عـــن  ســـلمان  وأعربـــت 
واالعتـــزاز بمـــا يوليـــه صاحب 
الجاللة الملك من رعاية ودعم 
القضائيـــة  للمنظومـــة  مســـتمر 
والعدليـــة، وبمـــا يجعـــل مملكة 
البحريـــن فـــي تقدم مســـتدام، 
ونهضـــة شـــاملة فـــي المجاالت 

كافة.
بالجهـــود  ســـلمان  وأشـــادت 
التـــي  المتواصلـــة،  الحكوميـــة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  يقودهـــا 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، في ســـبيل تســـهيل 
المبادرات  اإلجراءات، ووضـــع 
متســـقة  وجعلهـــا  المتطـــورة، 
مـــع التشـــريعات الوطنيـــة، وما 
مـــن  المزيـــد  تحقيـــق  يخـــدم 
اإلنجـــازات الوطنيـــة، وإيجـــاد 
لتبســـيط  جديـــدة  مســـارات 
اإلجـــراءات ومتابعتهـــا بصورة 

محددة وواضحة.
مملكـــة  أن  ســـلمان  وبّينـــت 
بالقوانيـــن  تزخـــر  البحريـــن 
والتشـــريعات الحديثـــة، والتي 
فـــي  العدلـــي  النظـــام  جعلـــت 
تطور مســـتمر، موضحة أّن من 
بين القوانين المهمة هي قانون 
وقانـــون  القضائيـــة،  الســـلطة 
اإلجـــراءات الجنائيـــة، وقانون 

اإلثبـــات، وقانـــون اإلجـــراءات 
الشـــرعية،  المحاكـــم  أمـــام 
التمييـــز،  محكمـــة  وقانـــون 
اإلصالحيـــة  العدالـــة  وقانـــون 
لألطفـــال وحمايتهم من ســـوء 
العقوبـــات  وقانـــون  المعاملـــة، 
والتدابير البديلـــة، وغيرها من 

القوانين المتعددة.
الثانـــي  النائـــب  وأشـــارت 
لرئيـــس مجلـــس الشـــورى إلى 
أنَّ الســـلطة التشـــريعية تدعـــم 
للحكومـــة  النبيلـــة  المســـاعي 
علـــى  وتحـــرص  الموقـــرة، 
النافـــذة،  القوانيـــن  مراجعـــة 
وتقديـــم االقتراحـــات الهادفة، 
بما يجعل التشريعات متوائمة 
فـــي  والتطـــور  االزدهـــار  مـــع 

مملكة البحرين.
وأوضحت ســـلمان أن مرســـوم 
المـــواد  فـــي  التنفيـــذ  قانـــون 
التجارية والمدنية، وما تضمنه 
من تعديالت وإضافات نوعية، 
ومزايا متعددة، يعكس جهوًدا 
مخلصة ومتكاملة بين الجهات 
ذات العالقة، وحرًصا على أداء 
المسؤولية الوطنية في تطوير 
باعتبـــار  العدليـــة،  المنظومـــة 
أنها أحد الركائز األساســـية في 
تحقيق العدالـــة الناجزة، وبناء 
الدولة الحديثة، مشيدة بالدور 
الـــذي يقـــوم بـــه وزيـــر العـــدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
ورئيـــس محكمـــة التمييز نائب 
رئيس المجلس األعلى للقضاء 
عبدهللا بـــن حســـن البوعينين، 
والنائـــب العـــام علي بـــن فضل 
علـــى  وحرصهـــم  البوعينيـــن، 
العدلـــي  بالنظاميـــن  النهـــوض 

والقضائي.

مرسوم “التنفيذ” سيجذب االستثمارات

أهم مزايا قانون التنفيذ الجديد
Û  قانون التنفيذ الجديد يأتي في ســياق التطور الســريع للقطاع

العدلــي فــي مملكة البحرين، الذي شــهد في الســنوات األخيرة 
جملــة مــن التطــورات ســواء علــى صعيــد التشــريعات أو علــى 
صعيــد االنتقــال من النظام الورقي إلــى النظام اإللكتروني، بما 
يتوافــق مــع الرؤية االقتصادية وبما يواكب الســرعة والكفاءة 
ومواكبة التطورات العالمية، ما يضع البحرين في موقع ريادي.

Û  إن اللجوء إلى القضاء وصرف المال وخسارة الوقت في تتبع
الدعوى بكافة مراحلها وااللتزام بإجراءاتها حتى صدور حكم 
نهائــي ســيكون غيــر ذي جــدوى ومجــرد حكــم ورقــي ال قيمــة 
لــه إذا لــم ُيســتتبع بنظــام تنفيــذ قــوي وُمحكــم يمتاز بالســرعة 
والمرونــة؛ لكــي يحصــل كل ذي حق على حقه مع حفظ حقوق 
كافــة األطــراف، فــي أن يكــون نظــام التنفيــذ متوازًنــا يراعــي 

الحقوق األساسية للمدين دون تعسف. 
Û  إن أهــم مزايــا قانون التنفيذ الجديد الصادر بموجب المرســوم

بقانون رقم )22( لســنة 2021، اســتحداث نظام المنفذ الخاص، 
وهــو إســناد بعــض األعمــال المســاندة إلجــراءات التنفيــذ إلــى 
القطاع الخاص، بما ال يخل بالضمانات وتحت إشراف القضاء 
ورقابتــه، واعتبــار المنفــذ الخــاص والعامليــن لديــه فــي حكــم 
الموظفين العموميين، وإن من شــأن ذلك تعزيز ســرعة التنفيذ 
بمــا يتوافــر للقطــاع الخــاص مــن إمكانــات ســبق أن برهن على 
كفاءتــه فيهــا وســرعته فــي إنجازها فــي القطــاع العدلي، ومن 
أبرزها نظام الموثق الخاص، ونظام فض المنازعات بالوســائل 

البديلة كالتحكيم والوساطة. 
Û  هــذا دون إغفــال أن القانون الجديد تضمن مزايا أخرى كتقرير

العقوبة الجنائية لمن يتعمد عرقلة إجراءات التنفيذ والتأشــير 
على ســجله االئتماني، والتعميــم على الجهات التي ُيحتمل أن 
ترد فيها أموال تخص المحكوم عليه والحجز عليها، واستثناء 
اإلعانات االجتماعية والدعم الحكومي من التنفيذ على أموال 
المديــن مراعاة ألســرته، وأخيًرا وليس آخرا اســتحداث مســار 
خاص بالتنفيذ على الشركات التجارية والمؤسسات المرخص 

لها من قبل مصرف البحرين المركزي.

المحامي محمود ربيع

جميلة علي سلمان

“^” تجري مقارنة بين أبرز مواد قانون التنفيذ السابق والجديد
محرر الشؤون المحلية

منع الحبس ال يشمل قضايا الشيكات دون رصيد
العلـــوي: الحبـــس والقبـــض إلجبـــار المديـــن علـــى الدفـــع لـــم تثبـــت فعاليتـــه

قـــال الشـــريك فـــي مكتـــب )حســـن رضي 
ومشـــاركوه( المحامـــي محســـن العلـــوي، 
التنفيـــذ  لقانـــون  ســـريعة  قـــراءة  فـــي 
الجديـــد فـــي المـــواد المدنيـــة والتجارية، 
إن القانـــون جـــاء ليواكـــب التطـــورات، إذ 
أثبتـــت التجـــارب أن اســـتخدام الحبـــس 
والقبـــض كوســـيلة لإلكـــراه البدني إلجبار 
التنفيـــذ والســـداد عـــدم  الشـــخص علـــى 
فعاليتهـــا، مشـــيرا إلـــى أن ذلـــك ال يشـــمل 
قضايا الشـــيكات بدون رصيد، والتي يتم 
التعامل معها في إطـــار مختلف وينظمها 
قانـــون العقوبـــات وقانـــون التجـــارة ولـــم 

يمسها قانون التنفيذ.
وأبلغ العلوي البالد “أن قانون التنفيذ في 
المواد المدنية والتجارية وازنت بين حق 
المنفـــذ ضده في االحتفـــاظ بالحد األدنى 
مـــن أموالـــه للعيـــش، وبين حـــق المنفذ له 
فـــي عدم تهريـــب المطلـــوب ألمواله لمنع 

التنفيذ”.
وأضاف “إن إصدار قانون خاص بالتنفيذ 
فـــي المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة يواكـــب 
التطورات كان حلما لكل محاٍم ومواطن، 
ســـواء أصحـــاب الحقـــوق أو المطلوبيـــن، 
وقـــد اطلعت على القانـــون - قراءة أولية 

- والذي نشـــر بالجريدة الرسمية الصادرة 
يـــوم الخميس الماضي، ونـــرى أنه تضمن 
إجـــراء  إلغـــاء  أهمهـــا  عـــدة،  إيجابيـــات 
الحبس والقبض كنوع من اإلكراه البدني 
إلجبار الشـــخص علـــى التنفيذ والســـداد، 
إذ أثبتـــت التجارب العمليـــة عدم فعاليته 

وسلبياته الكثيرة”.
وزاد بالقـــول “كمـــا تضمـــن القانـــون بعض 
علـــى  للحفـــاظ  للمواطنيـــن  الضمانـــات 
الحـــد األدنى من األمـــوال؛ بغرض اإلنفاق 
علـــى متطلبـــات المعيشـــة اليومية، حيث 
فـــوض وزيـــر العـــدل بإصـــدار قـــرار ينظم 
الحـــد األدنـــى ممـــا ال يجوز الحجـــز عليه، 
وحظـــر القانـــون الحجـــز والتنفيـــذ علـــى 
المعونات االجتماعيـــة والدعم الحكومي 
مع اســـتمرار - كما هو في القانون القديم 
- عدم جـــواز التنفيذ على الفراش ومنزل 
الســـكن والمنقوالت التي يســـتخدمها في 
مهنتـــه واألموال المملوكـــة للدولة، وقصر 
الحجـــز علـــى ربـــع الراتـــب فقـــط؛ وذلـــك 
لضمان اســـتمرار الشـــخص فـــي الحصول 

على نفقاته  المعيشية”.
كما عالج القانون مشكلة تعدد الحجوزات 
على حسابات وأموال المنفذ ضده، حيث 
حصرهـــا على مقدار المبالـــغ المطالب بها، 

مـــع جواز حصر الحجز على مال واحد أو 
عقـــار واحد متى كان يســـتوفى به الدين، 
كما جعل المنع من السفر لمدة ثالثة أشهر 
فقط قابلة للتجديد ثالث مرات، بحســـب 

ما يشير العلوي.
مـــن جانـــب آخـــر، نـــرى أن القانـــون وازن 
بيـــن حق المطلـــوب في االحتفـــاظ بالحد 
األدنـــى مـــن أموالـــه، وبيـــن حـــق المنفـــذ 
لـــه فـــي الحصـــول علـــى حقوقـــه، حيـــث 
اســـتحدث قانون التنفيذ نظام اإلفصاح، 
باإلفصـــاح  ضـــده  المنفـــذ  إلـــزام  وهـــو 
عـــن األمـــوال التـــي يملكهـــا ومكانهـــا، بل 
واإلفصـــاح عن األموال التـــي كان يملكها 

وقت رفع الدعـــوى، والهدف من ذلك منع 
تهريـــب األمـــوال وحرمـــان صاحب الحق 
من التنفيذ بوسائل احتيالية، حيث يقوم 
العديـــد من األشـــخاص بتحويـــل أموالهم 
لذويهـــم؛ بهـــدف منـــع صاحـــب الحـــق من 

التنفيذ عليها”.
وتطـــرق العلـــوي إلـــى جزئيـــة مهمـــة فـــي 
القانـــون  “نـــص  قائـــال  الجديـــد،  القانـــون 
تنفيـــذ اإلفصـــاح علـــى  الجديـــد لضمـــان 
عقوبـــات تصل للحبس لمدة ســـنتين لكل 
من هرب أو أخفى أمواال أو أفصح بشكل 
مخالـــف وغيرها مـــن الحـــاالت التي نص 
عليهـــا فـــي مادتـــه رقـــم )٥٨(، فضـــاًل عـــن 
معاقبـــة الشـــركات كشـــخصية اعتباريـــة 
فـــي حـــال ارتكـــب ممثلوها تلـــك األفعال 
بالغرامات التي ال تتجاوز مئة ألف دينار”.
باإلشـــادة  تصريحـــه  العلـــوي  واختتـــم 
بالمرونـــة فـــي القـــرارات التنظيمية، قائال 
“يشـــار إلى أن المشـــرع قد أصـــاب عندما 
أحال وفـــوض في الكثير من األمور وزير 
العـــدل إلصدار القـــرارات التنظيمية، وهو 
ما يخلق مرونة في تعديل بعض األحكام 
بواســـطة قـــرار مـــن الوزيـــر دون الحاجة 

لإلجراءات المعتادة لتعديل القوانين”.

محسن العلوي

علي الفردان

مقارنة ألبرز المواد بين قانون التنفيذ السابق والقانون الجديد

القانون الجديدالقانون الملغىاإلجراء

حبس المدين

لقاضـــي التنفيذ إصـــدار قرار بحبس المحكـــوم عليه بما ال يزيد 
عن )3( أشـــهر إذا ثبت لديه أن األخير قادر على القيام بما ُحكم 
عليـــه وأمر بالوفاء، فلم يمتثل، مـــا لم ُيقدم هذا المحكوم عليه 
بطلب توافق عليه المحكمة بشأن تسوية لسداد الدين أو طلب 

تقسيطه مع تقديم كفيل أو بدون كفيل. 

إلغـــاء حبـــس المديـــن بمـــا يتماشـــى مـــع المعاييـــر 
الدوليـــة الســـيما مع المـــادة )11( من العهـــد الدولي 
الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي انضمت 
إليـــه البحريـــن بموجـــب القانـــون رقـــم )56( لســـنة 

 .2006

المنع من السفر

إذا لـــم يدفع المحكوم عليه الدين وملحقاته وتبين للقاضي أنه 
قـــادر علـــى الوفاء وأمـــره به فلم يمتثـــل، أو كان المحكوم عليه 
أجنبيـــًا وُيخشـــى من فراره من البالد؛ بغيـــة التهرب من التنفيذ 
كان للمحكـــوم لـــه أن يطلب منعه من الســـفر وينقضي المنع من 
الســـفر في هذه الحالة بانقضاء ســـنة واحدة من تاريخ إصداره 
إال إذا ثبـــت أن المحكـــوم عليـــه قـــد أخفـــى أموالـــه التـــي يمكن 

حجزها أو هربها للخارج.

إذا كان ُيخشـــى فـــرار المنفـــذ ضـــده؛ بغيـــة التهرب 
مـــن التنفيذ ولم تكن أمواله الظاهرة كافية لســـداد 
ديونـــه، لقاضـــي التنفيـــذ أن يصدر أمـــرا بمنعه من 
الســـفر لمدة ال تتجـــاوز ثالثة أشـــهر قابلة للتجديد 
لمـــدة أو مـــدد مماثلـــة وبحـــد أقصى ثـــالث مرات؛ 
وذلـــك مـــن أجـــل التحقـــق من عـــدم وجـــود أموال 

يمكن التنفيذ عليها.

النفاذ المعجل لألحكام التجارية

جائـــز بكفالـــة ـ وبـــدون كفالة فـــي )7( حاالت هي اإلقرار بنشـــأة 
االلتزام- مبنى على مســـتند رســـمي لم ُيطعـــن عليه بالتزوير أو 
ســـند ُعرفي لم ُيجحـــد – دعاوى الحيازة – إخراج المســـتأجر – 
النفقات – تسليم الصغر ألمه- أجور العمال – الحكم بإصالحات 

عاجلة.

 واجـــب أن تكـــون األحـــكام بـــدون كفالـــة فـــي )3( 
حـــاالت هـــي )اإلقرار بنشـــأة االلتـــزام – حكم مبني 
على ســـند رســـمي لم ُيطعـــن فيه بالتزوير أو ســـند 

عرفي لم ُيجحد – النفقات وتسليم الصغير( 
ويكون جائزا في بقية الحاالت بكفالة. 

اعتماد الوســـائل اإللكترونيـــة لتقديم طلب التنفيذ ُيقدم طلب التنفيذ بالئحة إلى قاضي التنفيذ.تقديم طلبات التنفيذ
ومستنداته وكافة اإلجراءات بما في ذلك اإلخطار.

بناًء على طلب المحكوم له وموافقة القاضي.حجز أموال المحكوم عليه
تُتخـــذ تلقائيـــًا بعـــد طلـــب التنفيـــذ وتتخذ بشـــأنها 
إجـــراءات التعميـــم علـــى الحســـابات البنكية حجز 

المنقوالت والعقارات.

حجز العقار وبيعه
يجوز االســـتئناف خالل ســـبعة أيام من تاريخ اإلعالن أو العلم 

ويكون قرار محكمة االستئناف نهائيًا.

جواز الطعن بالتمييز إذا ورد البيع على عقار ال يملكه 
المنفـــذ ضـــده – وجـــود حقوق علـــى العقـــار تعادل أو 
تجاوز قيمته- وجود أموال أخرى تفي بكامل الدين.

أهم المواد المستحدثة

التأشير على السجل االئتماني 
للمنفذ ضده

إذا لـــم تكـــف أمـــوال المنفـــذ ضده لســـداد الدين، فعلـــى قاضي محكمـــة التنفيذ أن ُيصدر أمرا بالتأشـــيرة على ســـجله 
االئتماني لفترة سبع سنوات؛ وذلك حماية للدئنين المحتملين مستقبالً ولعدم زيادة مديونيات المنفذ ضده. 

الترقب

إذا لـــم تكـــف أمـــوال المنفذ ضده لســـداد الديـــن، فعلى قاضي محكمـــة التنفيذ التعميم على جهاز المســـاحة والتســـجيل 
العقاري ومصرف البحرين المركزي واإلدارة العامة للمرور وخفر السواجل والسجل التجاري والبورصة وإدارة التوثيق 
بإخطاره فورا على أية معامالت تتعلق بأموال المنفذ ضده، ويجوز االتفاق مع هذه الجهات بأن تقوم بالحجز مباشـــرة 

على ما يتوافر لديها من أموال.

اإلفصاح

ألـــزم القانـــون الجديد المنفذ ضده باإلفصاح عن أمواله فـــي جديد ما ُيغطي قيمة الدين وأن يكون إفصاحًا كامالً عن 
كافة أمواله ســـواء لديه أو لدى الغير أو األموال التي ترد إليه مســـتقبالً على أن يســـتمر باإلفصاح من أي تغير يطرأ 

عليها وحتى تمام التنفيذ. 
كما يجوز أمر أقارب المنفذ ضده أو أصهاره أو وكالئه أو موظفيه أو المتعاملين معه باإلفصاح عن األموال المملوكة 

للمنفذ ضده لديهم.

اإلحالة إلى المصرف المركزي
إذا كان المنفـــذ ضـــده مرخصـــا لـــه من قبل مصـــرف البحرين المركزي ُيحـــال الموضوع إلى األخير التخـــاذ اإلجراءات 

القانونية المنصوص عليها في القانون رقم )64( لسنة 2006.

المسؤولية الجنائية من يتعمد 
عرقلة إجراءات التنفيذ

ُيعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن خمسمئة دينار وال تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من: 

1 - أخفى أو هرب عمدًا كل أمواله أو بعضها أو أنقص في تقدير قيمتها عمدًا وذلك بقصد االمتناع عن التنفيذ.
2 - أفصح عمدًا عن وجود دائن وهمي أو تعمد المغاالة في تقدير ديونه وذلك بقصد االمتناع عن التنفيذ.

3 - عقد مع أحد دائنيه اتفاقًا ُيكسبه مزايا خاصة إضرارًا بالمنفذ له مع علم المنفذ ضده بذلك. 
4 - تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ.

5 - قدم للمحكمة بيانات أو سجالت أو مستندات كاذبة أو مضللة مع علمه بذلك.
6 - امتنـــع عـــن اإلفصـــاح عما لديه من أموال أو حجب عمدًا عن المحكمة أو المنفذ الخاص أية بيانات أو ســـجالت أو 

مستندات كان يتعين عليها تقديمها.

الوفاء قبل التنفيذ
أتاح القانون الجديد للمنفذ ضده أن يقوم بالوفاء بمحل الســـند التنفيذ كامالً وفقا لإلجراءات التي ســـيصدر بشـــأنها 

قرار من الوزير المعني بشؤون العدل.

أتاح القانون الجديد لكل ذي شأن التظلم من اإلجراءات المتعلقة بالحجز وقرار سوم البيع وتوزيع المبالغ خالل )7( أيام.التظلم
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العقوبة البديلة.. االنطالق إلى مرحلة عطاء
Û  حين شاهد الكثيرون منا مقاطع الفيديو واألخبار في الصحف والمواقع

وحســابات التواصل االجتماعي وهي تحمل فرحة عدد من المشــمولين 
بالعقوبــات البديلــة ولقاءاتهــم مــع ذويهم، الشــك فــي أن البعض دمعت 
عيناه فرًحا.. وهنا نقصد آباء وأمهات المشــمولين وذويهم، ورأينا حالة 
مــن االرتيــاح والغبطــة فــي المجتمــع، وهــذا جوهــر توجيهــات حضــرة 
صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البــاد المفدى، 
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، ولــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظهما هللا، فتلك لم تكن فقط توجيهات ترسخ 
أهميــة االســتقرار المجتمعــي واألســري فحســب، بــل هــي حركــة واعدة 
لتطويــر التشــريعات فــي إطار ســيادة القانــون والنظام وحفــظ الحقوق 

وبالتالي، ربطها بنظرة إصاحية حضارية تعيشها مملكتنا الغالية.
Û  وســمعنا أيًضــا مــا قاله األهالي بشــأن قانون العقوبات البديلة وشــكرهم

إلــى القيــادة حفظهــا هللا، وإلى وزير الداخلية الفريق الركن أول الشــيخ 
راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة وفريــق العمــل معــه، فالوزيــر لــه منظــوره 
الــذي وضــع هــذا المنهــج وجــاءت ثمرته فــي المرســوم الملكــي رقم 24 
لســنة 2021، وقــد وصفه الوزير بأنه “يشــكل نقلة نوعيــة في المنظومة 
اإلصاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية على أرض الواقع مما يجعله 
بمثابة مشــروع وطني حضاري نابع من إيمان جالته حفظه هللا ورعاه 
بضــرورة حمايــة النســيج االجتماعــي ومســاندة مــن حــاد عــن الصــواب 
وارتكب مخالفات قانونية في العودة للمجتمع والمشــاركة في مسيرته 
ومساعدته في تجاوز الظروف غير المواتية واالنطاق إلى مرحلة من 

العطاء الوطني واالندماج في المجتمع”. 
Û  ولعل هذه األداة التشريعية اليوم أصبحت نقلة نوعية في مجال حماية

وتعزيــز حقــوق اإلنســان، كمــا أنــه يعــد مــن أهــم اإلنجــازات التشــريعية 
المتقدمــة التــي تعبــر عــن الرؤيــة الحكيمة لجالــة الملــك وحرصه على 
تعزيــز النســيج االجتماعــي، إذ حاففــظ هــذا القانون علــى جميع مظاهر 
اإلنســانية واالحتــواء عبــر المحافظــة علــى شــمل األســر وحمايتهــا مــن 

التفكك.
Û  الكاملــة الفرصــة  منــح  فــي  تكمــن  البديلــة  العقوبــات  قانــون  روح  إن 

للمحكوميــن للنهــوض بمملكــة البحريــن وتأهيلهــم للعــودة إلــى الحيــاة 
الطبيعيــة والعــودة إلــى الطابــع األصيــل للشــعب البحرينــي مــرة أخرى، 
وهــو مــا يمثــل نقلــة حضارية في تاريــخ مملكــة البحرين بقيــادة جالة 
الملك، ولم يغفل المرسوم بقانون أدق التفاصيل، بل جاء موضًحا ألدق 
الجزئيــات ومراعًيــا للحــاالت اإلنســانية التــي تقبــع تحــت طائلــة العوز، 
فأعطــى للجهــات المختصــة صاحيــة تطبيقــه إذا ثبــت عجــز المحكوم 
عليه ماديا حتى وإن لم يكن مؤديا لالتزامات المالية التي ترتبت عليه 
ممــا يجعلــه تجســيًدا فعلًيــا لتعزيــز أواصــر النســيج االجتماعــي وإعادة 

الحياة للعديد من األسر مرة أخرى.
Û  حــري بنــا أن نشــير أيًضــا إلــى جهــود الوصــول إلى هــذا الهــدف الوطني

الكبيــر الــذي يجمعنــا كلنــا كمواطنيــن ومســؤولين علــى حــد ســواء في 
اســتمرار الجهــود؛ مــن أجل المصلحة العليا لبادنا الغالية، وال يســعنا إال 
أن نقول بأن هذه اللفتة الكريمة من جالة الملك المفدى تعكس حرصه 
علــى جنــي ثمــار رؤاه يانعة طيبة من خال أبناء شــعبه واحتضانه لهم؛ 

ألنهم عماد الوطن والساعين لنهضته.

عادل المرزوق

احضان وطن

المنامة - بنا

أدانـــت وزارة الخارجيـــة واســـتنكرت بشـــدة 
إطاق ميليشيا الحوثي اإلرهابية المدعومة 
مـــن إيـــران، عـــددا مـــن الطائـــرات دون طيار 
)مفخخـــة(، باتجاه مدينة جـــازان في المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة، مشـــيدة بيقظة 
قـــوات تحالف دعم الشـــرعية في اليمن التي 

تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.
مملكـــة  تضامـــن  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  مـــع  البحريـــن 
الشقيقة، ووقوفها في صف واحد إلى جانبها 
ضـــد كل مـــن يســـتهدف أمنهـــا واســـتقرارها، 
وتأييدهـــا التام لكل ما تتخـــذه من إجراءات 
التـــي  الجبانـــة  االعتـــداءات  هـــذه  ضـــد 
تســـتهدف األعيان والمدنيين وزعزعة األمن 

واالستقرار.

البحرين تدين إطالق 
الحوثيين طائرات 

مفخخة باتجاه جازان

قانون التنفيذ يأتي برؤية تحفظ مقومات األمن االجتماعي
ــرة ــتقرار األسـ ــال اسـ ــي مجـ ــًيا فـ ــا أساسـ ــي مطلًبـ ــاري: يلبـ األنصـ

ثمنـــت األمين العام للمجلس األعلى 
للمـــرأة هالة األنصـــاري إصدار عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
المرســـوم  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
بقانون رقم )22( لسنة 2021 بإصدار 
قانـــون التنفيذ فـــي المـــواد المدنية 
حـــرص  يعكـــس  الـــذي  والتجاريـــة، 
جالته على تطوير منظومة العدالة 
فـــي مملكـــة البحرين واالرتقـــاء بها، 
ويعتبـــر خطـــوة مهمـــة في مســـيرة 
تطويـــر وتحديث التشـــريعات، وبما 
يتوافـــق مـــع أفضل الممارســـات في 
مختلـــف المجـــاالت بما فيهـــا مجال 

االستقرار األسري.

 ونوهـــت األنصـــاري في هـــذا اإلطار 
بالجهـــود التـــي يبذلهـــا وزيـــر العدل 
واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة 
الفـــرص  تكافـــؤ  لجنـــة  وحـــرص 
بتوصيـــات  األخـــذ  علـــى  بالـــوزارة 
المجلـــس األعلـــى للمرأة فـــي مجال 
حفـــظ كيـــان األســـرة وبمـــا يراعـــي 
ظروفها اإلنسانية، ويتيح لها فرصة 
التمتـــع بحقوقها الحافظـــة لكرامتها 
فـــي إطـــار مـــا تســـعى لـــه الحكومة 
الموقرة تفعيـــًا لبرنامج عملها الذي 
يضـــع شـــأن األســـرة البحرينية على 

أعلى سلم أولوياته.
 وأوضحـــت األنصـــاري أن جانًبـــا من 
متضمًنـــا  جـــاء  بقانـــون  المرســـوم 

أو  الحجـــز  تمنـــع  مهمـــة  لنصـــوص 
التنفيذ علـــى مبالغ الدعم الحكومي 
واإلعانات االجتماعية مثل الضمان 
اإلعاقـــة  ومخصـــص  االجتماعـــي 
وعاوة الغـــاء ودعم اللحوم وبدل 
الســـكن وغيرها، بما يضمن لألســـرة 
وعـــدم  منهـــا  الفعليـــة  اســـتفادتها 
مســـتلزماتها  توفيـــر  مـــن  حرمانهـــا 

المعيشية األساسية.
 وأشـــارت في الســـياق ذاتـــه إلى أن 
مـــن شـــأنه  بقانـــون  المرســـوم  هـــذا 
اإلجرائـــي  النظـــام  تطويـــر  أيًضـــا 
للتنفيـــذ، بما في ذلـــك تمكين المنفذ 
ضده مـــن أداء التزاماته قبل اتخاذ 
اإلجـــراءات التنفيذية ضده، وإلغاء 
حبـــس المنفذ ضـــده أو القبض عليه 

أموالـــه،  علـــى  التنفيـــذ  واقتصـــار 
وقالـــت: إن هـــذا المرســـوم يضمـــن 
عدم إغراق أســـرة المنفذ ضده - في 
حـــال كان هـــو رب األســـرة والمعيل 
علـــى  ويحافـــظ  بالديـــون،  لهـــا- 
استقرارها، كما إنه ينص على النفاذ 
المعجل لألحـــكام إذا كانـــت صادرة 
بتقريـــر نفقة وقتيـــة أو نفقة واجبة 
أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن 
أو تســـليم الصغيـــر ألمـــه، وبالتالـــي 
تأمين مستلزمات األسرة األساسية 
دون انتظار مرور الحكم بإجراءات 

الطعن عليه.
 وأكدت األمين العام للمجلس األعلى 
للمـــرأة في ختـــام تصريحها، أن هذا 
التعديـــل يأتـــي برؤيـــة قائمـــة علـــى 

حفـــظ مقومـــات األمـــن االجتماعي 
في مملكة البحرين لما يمّكن األسرة 
الميســـر  الوصـــول  مـــن  البحرينيـــة 
والعدليـــة  االجتماعيـــة  للخدمـــات 
ذات الكفـــاءة العاليـــة، وبمـــا يســـاند 
أدوار المـــرأة البحرينيـــة فـــي تعزيز 

االستقرار األسري والمجتمعي.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

هالة االنصاري

الواليات المتحدة ترحب بتوسع البحرين في تطبيق “العقوبات البديلة”
دعـــم أميركـــي لجهـــود المملكـــة المســـتمرة لتعزيـــز اإلجـــراءات القضائيـــة

رحبـــت الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بجهـــود مملكة 
البحريـــن وإجراءاتهـــا الهادفـــة للتوســـع فـــي تطبيـــق 
أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، في ضوء ما 
تضمنه المرســـوم بقانون الصادر من لدن جالة الملك، 
الـــذي يجيز للجهة المعنية بـــوزارة الداخلية “أن تطلب 
من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة األصلية 
المحكـــوم بها قبـــل البدء في تنفيذهـــا عقوبة بديلة أو 

أكثر، بشـــرط أال يكون في ذلك خطر على األمن العام، 
وأن يكـــون المحكـــوم عليه قـــد أدى االلتزامات المالية 
المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من 

المستحيل عليه الوفاء بها”.
وقالت سفارة الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة 
البحرين في حســـابها على موقع التواصل االجتماعي 
)تويتـــر( “ترحب الواليات المتحدة األميركية بتوســـيع 
مملكـــة البحرين تطبيق قانون العقوبـــات البديلة”، كما 

أكـــدت الســـفارة في تغريدتها، دعـــم الواليات المتحدة 
األميركيـــة “جهـــود مملكة البحريـــن المســـتمرة لتعزيز 
إجراءاتها القضائية”. ويعد التوســـع في تطبيق قانون 
القانـــون  البديلـــة، ترســـيًخا لجوهـــر دولـــة  العقوبـــات 
والمؤسســـات الذي تتمتع به مملكة البحرين، إذ يشّكل 
نقلـــة نوعيـــة فـــي المنظومـــة اإلصاحيـــة ســـيكون لها 
انعكاسات إيجابية على أرض الواقع، ما يجعله بمثابة 

مشروع وطني حضاري.

المنامة - بنا

تعـــزيـــــز أنمــــاط الحيــــــاة الصحيــــــة
رئيس “األعلى للصحة”: أولوية لمكافحة السمنة وتقليل وفيات األمراض غير السارية

للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
رئيـــس جمعيـــة البحرين للســـكري الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة 
أن مملكـــة البحرين تولي جهـــود مكافحة 
الســـمنة بالمملكة أولوية خاصة، في إطار 
الخطة الوطنية الرامية إلى تنفيذ أهداف 
الهـــدف  وتحديـــدًا  المســـتدامة،  التنميـــة 
المتعلـــق بخفـــض الوفيـــات المبكـــرة مـــن 
األمراض غير السارية بحلول العام 2030.

جـــاء ذلـــك لـــدى تفضـــل رئيـــس المجلس 

األعلـــى للصحة بافتتـــاح مؤتمر “أكاديمية 
البحريـــن للســـمنة”، الـــذي تنظمـــه جمعيـــة 
السكري البحرينية بالتعاون وزارة الصحة 
ومستشـــفى الملك حمد الجامعي والكلية 
الملكيـــة للجراحين في أيرلندا، ويقام في 
الفترة من 17 وحتى 18 سبتمبر الجاري. 
واســـتعرض الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا 
الجهـــود  االفتتـــاح  بحفـــل  كلمتـــه  خـــال 
التي تضطلع بها المملكة للتصدي للســـمنة 
في مملكـــة البحرين، تحـــت مظلة الخطة 
الوطنيـــة، وفـــي مقدمتهـــا اإلســـتراتيجية 

والتغذيـــة  البدنـــي  بالنشـــاط  الخاصـــة 
التـــي  والمبـــادرات  والبرامـــج  الصحيـــة، 
تقـــدم من قبل المعنيين بالصحة، كإنشـــاء 
العيادات المتخصصة في معالجة السمنة، 
وتعزيـــز أنمـــاط الحياة الصحيـــة، وإصدار 
الدالئـــل اإلرشـــادية لعـــاج األمـــراض غير 
الســـارية فـــي الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
والصحـــة العامـــة. كما عملـــت المملكة من 
اللجنـــة  وأنشـــطة  الصحـــة  وزارة  خـــال 
الوطنيـــة لمكافحة األمراض غير الســـارية 
على رفع مستوى الوعي المجتمعي بنظام 

التغذيـــة الصحيـــة والنشـــاط البدنـــي، كما 
تم االنتهاء من دراســـة جدوى االســـتثمار 
فـــي الوقاية مـــن األمـــراض غير الســـارية 
التعـــاون  فـــي دول مجلـــس  ومكافحتهـــا 
الخليجـــي؛ إلدراك األثـــر االقتصـــادي لهذا 
النـــوع مـــن األمـــراض، ومـــن ثـــم تســـهيل 
دعم المزيد من المبادرات بشـــأن مكافحة 

السمنة واألمراض غير السارية. 
وحـــذر الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا تبعات 
مزمنـــا  مرضـــا  باعتبـــاره  الســـمنة؛  داء 
وخطيـــرا ويرتبـــط بأضـــرار كبيـــرة علـــى 

األفـــراد والمجتمع، منوهًا إلى أن الســـمنة 
تعـــد المحرك الرئيســـي لألمـــراض المزمنة 
غيـــر الســـارية، وأنه في حـــال التأخير في 
اإلجـــراءات الازمة للتصدي لها ســـيخلف 
ذلك آثارًا كبيرة، وسيشكل عبًئا كبيًرا على 
الرعاية الصحية والمجتمع في المســـتقبل 

باشك.

وأضـــاف أن “أكاديميـــة البحرين للســـمنة” 
ستســـهم في إعداد برنامج تعليمي شامل 
لــــ 45 طبيًبا في مملكـــة البحرين؛ للتعرف 
علـــى كل مـــا يتعلـــق بالوقاية من الســـمنة 
وتشـــخيصها وإدارتها من أجل االستعداد 
لتقديـــم المشـــورة الفعالة للمرضـــى الذين 

يعانون من السمنة.

المنامة - بنا

الشيخ محمد بن عبدالله يلقي كلمته

أمن الدولة القطري يفّض اعتصاًما لرافضي قانون االنتخابات “التمييزي”
التجمـــع ســـاحة  إلـــى  المؤديـــة  الطـــرق  أغلقـــت  األمنيـــة  الســـلطات 

القطرييـــن  المواطنيـــن  مـــن  عبرعـــدد 
المســـلوبة حقوقهـــم عـــن رفضهـــم قيام 
بفـــض  القطـــري  الدولـــة  أمـــن  جهـــاز 
اعتصامهـــم أمام منزل الناشـــط القطري 
المعتقل هزاع المري في منطقة معيذر.

وذكـــر نشـــطاء قطريـــون، علـــى مواقـــع 
الســـلطات  أن  االجتماعـــي،  التواصـــل 
إلـــى  المؤديـــة  الطـــرق  أغلقـــت  األمنيـــة 
ســـاحة االعتصـــام أمـــام منـــزل الناشـــط 
توجيـــه  بعـــد  المـــري  هـــزاع  الحقوقـــي 
دعـــوات ألفـــراد القبيلة لاعتصـــام أمام 
المنـــزل احتجاًجا علـــى اعتقال عدد من 
أفراد القبيلة، بســـبب قانون االنتخابات 
التمييـــزي الـــذي يحـــرم آالف القطرييـــن 

من حق الترشح واالنتخاب.

وبعـــد إغـــاق ســـاحة االعتصـــام األولى، 
توجـــه أفراد قبيلـــة آل مرة إلـــى منطقة 
أم الزبـــار غرب العاصمة الدوحة للتأكيد 
على مطالباتهم في اإلفراج عن معتقلي 
فـــي  الكاملـــة  حقوقهـــم  ونيـــل  الـــرأي 
المشـــاركة فـــي أول انتخابـــات تشـــهدها 

الباد.
وقـــال أفـــراد مـــن قبيلـــة “آل مـــّرة” عبـــر 
“تويتـــر”  االجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع 
إن القـــوى األمنيـــة القطريـــة كانـــت قـــد 
اعتقلـــت العشـــرات مـــن األشـــخاص في 
األسابيع التي تلت اعتصامهم األول في 
أغســـطس الماضـــي، مطالبيـــن باإلفراج 
عنهـــم باعتبارهـــم مواطنين يعبرون عن 

رأيهم بشكل سلمي.

وعبـــرت القبيلة عـــن اســـتيائها من نظام 
االنتخابـــات الذي يخالـــف مبادىء العمل 
الديمقراطـــي واصفًة النظـــام باإلقصائي 
الـــذي يفّرق بين الشـــعب ويخلق شـــرًخا 
المغـــردة  وذكـــرت  كبيـــًرا،  مجتمعًيـــا 
القطريـــة مباركـــة المري التي اســـُتبعدت 
من الترشـــح فـــي االنتخابـــات أن قانون 
مـــن  اســـتبعدها  التمييـــزي  االنتخابـــات 
ممارســـة حقها الدستوري، مثلما استبعد 
شـــريحة واســـعة من المواطنين من غير 
حجـــة قانونية ومبـــدأ أخاقـــي، وهو ما 
يؤدي إلى تقسيم المجتمع القطري قبلًيا.
ويأتـــي االعتصام لقبيلـــة “آل مرة” ضمن 
سلسلة اعتصامات نظمتها القبيلة مطلع 
الشـــهر الماضي بعد حرمانهم من حقوق 

المواطنة الكاملة، وفق قانون االنتخابات 
التمييـــزي الـــذي يمنـــع القطرييـــن الذين 
يصنفهـــم قانـــون الجنســـية كمتجنســـين 
بـــدالً من أصليين من الترشـــح واالقتراع 

في االنتخابات المقبلة.
وكانـــت منظمـــات حقوقيـــة دوليـــة قـــد 
طالبـــت الســـلطات في الدوحـــة بتعديل 
قانون الجنســـية الـــذي وصفته بالناقص 
والمجحف بحق الشعب القطري، ليمنح 
جميـــع المواطنيـــن القطرييـــن حقوقهـــم 
الكاملة، بالمواطنة باإلضافة إلى اإلفراج 
الفـــوري عن جميـــع المعتقليـــن الذين تم 
الـــزّج بهم في الســـجون القطرية لمجرد 
ممارستهم حقهم بالتعبير الحر والتجمع 

السلمي.
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البيضاء ـ وكاالت

فـــي انتهـــاك جديـــد ينضـــم لسلســـلة 
جرائمها، فجرت ميليشيات الحوثي 
فـــي  وقـــود  ناقلـــة   20 االنقالييـــة، 
محافظة البيضاء كانت في طريقها 

إلى صنعاء ومناطق سيطرتها.
مدعمـــة  محليـــة  مصـــادر  وقالـــت 
معلوماتهـــا من شـــهود عيان، مســـاء 
الحوثـــي  القيـــادي  إن  الخميـــس، 
النقطـــة  قائـــد  أبوعبدالواحـــد 
األمنيـــة في منفـــذ جمـــارك البيضاء 
المســـتحدث وغير الشـــرعي، هو من 
أحـــرق صهاريـــج وناقـــالت الوقـــود 

بشكل متعمد.
وأضافـــت أن الميليشـــيات الحوثية 
شـــحنات  مـــرور  منـــع  علـــى  تعمـــل 

الوقود من مناطق الشـــرعية لضمان 
تحكـــم قياداتهـــا بالســـوق الســـوداء 
للوقود وأســـعار المشـــتقات النفطية 
فـــي مناطـــق ســـيطرتها، إذ احترقت 
وهـــي  الوقـــود  وصهاريـــج  ناقـــالت 
التابعـــة  األمنيـــة  النقطـــة  بعهـــدة 
للميليشـــيات الحوثيـــة فـــي منطقـــة 
ذي ناعـــم الحـــد بمحافظـــة البيضاء 
التي تقع تحت ســـيطرة ميليشـــيات 
اتهمـــت  جهتهـــا،  مـــن  الحوثـــي. 
الميليشـــيات  اليمنيـــة،  الحكومـــة 
بمناطـــق  الوقـــود  أزمـــة  بافتعـــال 
ســـيطرتها لتضليل المجتمع الدولي، 
إضافة إلى إنعاش األسواق السوداء 
المنتشرة في شوارع وأرصفة المدن 

الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

الحوثيون يفجرون 20 ناقلة وقود في البيضاء

واشنطن ـ وكاالت

أعرب الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب عن اعتقاده أن الواليات 
المتحــدة فــي األشــهر الثمانيــة من حكم الرئيــس بايدن انحدرت بشــكل 

غير مسبوق.

وفـــي مقابلـــة مـــع قنـــاة تلفزيـــون 
أن  ترامـــب  رأى  نيـــوز”  “فوكـــس 
الواليات المتحدة ســـيتم تدميرها 
فـــي غضـــون 3 ســـنوات، إذا ظـــل 

الحزب الديمقراطي في السلطة.
إن  الشـــأن  بهـــذا  ترامـــب  وقـــال 
يتمكنـــوا  لـــم  إذا  الجمهورييـــن 
مـــن الحصـــول علـــى أغلبيـــة فـــي 
الكونغرس األميركي في انتخابات 

 2022 لعـــام  النصفـــي  التجديـــد 
وقيـــادة الحكومة في العام 

يتبقـــى  “فلـــن   ،2024
شـــيء من البـــالد في 

غضون 3 سنوات”.
يشـــار إلى أن الرئيس 

الجمهـــوري الســـابق دونالد ترامب 
إلـــى  انتقاداتـــه  بانتظـــام  يوجـــه 
الديمقراطيـــة  األميركيـــة  اإلدارة 
الحاليـــة، وأيضـــا إلـــى رئيســـها جو 

بايدن.
وعّبر الرئيس األميركي السابق عن 
عدم رضاه على السياسة الداخلية 
للديمقراطيين، بما في ذلك الوضع 
مع المهاجرين وخطة تطوير البنية 
التحتية، وكذلـــك القرارات التي 
اتخذتها السلطات الحالية في 
السياسة الخارجية، السيما 
طريقـــة تنفيذ انســـحاب 
الجيـــش األميركي من 

أفغانستان.

ترامب: الواليات المتحدة ستدمر في غضون 3 سنوات

واشنطن ـ وكاالت

فرضـــت الواليات المتحـــدة عقوبات جديدة على عدد من 
األفراد لصلتهم بحـــزب هللا، وفيلق القدس التابع للحرس 

الثوري اإليراني. 
وتشـــمل قائمـــة العقوبـــات الجديدة التي نشـــرتها الخزانة 
األميركية على موقعها الرســـمي أســـماء ثمانية مواطنين 
إيرانيين، اثنان منهم يقيمان في تركيا والصين، ولبنانيان 

اثنيان وكويتيان اثنان ومواطن صيني.
كما تضم القائمة أســـماء ثمانية شركات ست منها صينية 

واثنتان في دبي وتايوان.
وذكـــر منشـــور على موقـــع وزارة الخزانـــة األميركية على 
اإلنترنـــت أمـــس الجمعـــة أن واشـــنطن فرضـــت عقوبـــات 
على شـــبكة تضم 4 أفراد على صلة بميليشيات حزب هللا 

المصنفة إرهابية.
كما أوضحت الـــوزارة في بيان أن مكتب مراقبة األصول 
األجنبية )OFAC( حدد أعضاء تلك الشبكة المالية ومقرها 
لبنان والكويـــت، الذين يعملون ضمن الميســـرين الماليين 
والشـــركات الواجهة لدعم حزب هللا وفيلق القدس التابع 

للحرس الثوري اإليراني.
إلى ذلك، أكدت أن هؤالء األفراد أو الشبكة قاموا بعمليات 

غســـل عشـــرات الماليين من الدوالرات من خالل األنظمة 
الماليـــة اإلقليمية وأجروا عمليات تبادل للعمالت وتجارة 

الذهب لصالح كل من الحزب والحرس الثوري.
كمـــا أوضحـــت أن مـــن بيـــن هـــؤالء المنضميـــن إلـــى نادي 
المعاقبين، علي الشـــاعر )الملقب بالشاعر علي( من مواليد 

بنت جبيل، في قضاء النبطية جنوب لبنان.
كذلك صنفت الكويتي جمال حسين عبدعلي عبدالرحيم، 
المعروف أيًضا باســـم الشـــاطي، أو “الشطي”، ضمن الئحة 

العقوبات لتعامله ماليا مع حزب هللا.

مارست عمليات غســل ماليين الدوالرات وتبادل للعمالت وتجارة الذهب
واشنطن تعاقب شبكة تدعم “حزب اهلل” و“الحرس الثوري”

عواصم ـ وكاالت

قـــدم مشـــرعون أميركيون مشـــروعي قانونيين لفـــرض رقابة 
تشريعية على مجريات التطورات المستقبلية في أفغانستان، 
إضافـــة إلـــى مطالبتهـــم بتصنيـــف حركـــة طالبـــان باعتبارهـــا 

“منظمة إرهابية”.
وذهبـــت جهـــود المشـــرعين القانونيـــن أبعد من ذلـــك للمطالبة 

بوضع أفغانستان على الئحة الدول الراعية لإلرهاب.
ويدعو مشـــروع القانون األول، الذي قدمـــه نواب جمهوريون 
وديموقراطيـــون، إلى مراقبة مجريات األمور في أفغانســـتان 
مســـتقبال، عبـــر مطالبـــة إدارة الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن 
بتقديم تقرير سنوي ابتداء من 31 ديسمبر المقبل حتى نهاية 
العام 2026، حول أمور عدة منها ما يتعلق باحتمال استخدام 
األراضـــي األفغانيـــة في أنشـــطة إرهابيـــة، إضافة إلـــى تقييم 
العمليات االستخباراتية واألمنية األميركية التي تعرف باسم 
“مـــا وراء األفـــق”. أما مشـــروع القانـــون الثاني فقـــد صدر عن 
مجلس الشـــيوخ، وترأس جهود تقديمه الســـيناتور الجمهوري 
ماركـــو روبيو، داعيـــا وزارة الخارجيـــة األميركية إلى تصنيف 
أفغانستان كدولة راعية لإلرهاب، وإدراج حركة طالبان رسميا 
كمنظمـــة إرهابيـــة. من جانب آخر، أعلن الرئيس الصيني شـــي 
جيـــن بينغ أنـــه يجب توجيه أفغانســـتان لتكون أكثـــر انفتاًحا 

وشمولية، وأن تنتهج سياسات داخلية وخارجية معتدلة.
وقال شـــي جيـــن بينغ، فـــي اجتمـــاع لزعماء منظمة شـــنغهاي 
للتعـــاون أمس الجمعة عبر الفيديو، إن “األطراف المعنية” في 

أفغانستان يجب أن تقضي على اإلرهاب.
بدوره، شدد الرئيس الروسي فالديمير بوتين، على أن حكومة 
طالبان االنتقالية غير شـــاملة. وقال “ال يمكن وصف الحكومة 
في أفغانستان بالجامعة”، إال أنه أكد على الحاجة للعمل معها. 
كمـــا لفت إلـــى الحاجة للعمل مـــع أميركا والـــدول األخرى لفك 

تجميد أموال أفغانستان تدريجًيا.

الصين وروســيا: حكومة أفغانســتان غير جامعة ولكن يجب محاورتها
أميركا.. مساع لتصنيف “طالبان” باعتبارها “إرهابية”

تل أبيب ـ وكاالت

قـــال رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي 
نفتالي بينيت، بمناسبة مرور عام 
على توقيـــع “اتفاقيـــات إبراهيم”، 
غيـــر  اتفاقيـــات  هـــي  هـــذه  إن 
مســـبوقة و “تشـــكل فصال جديدا 
فـــي تاريـــخ الســـالم فـــي الشـــرق 

األوسط”.
وأكـــد بينيـــت أن “دولـــة إســـرائيل 
االتفاقيـــات  بإبـــرام  ترحـــب 
االســـتراتيجية التـــي تـــم التوقيع 
عليهـــا بينهـــا وبين دولـــة اإلمارات 
ومملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
هـــي  “هـــذه  مضيفـــا  البحريـــن”، 
اتفاقيـــات غير مســـبوقة وتشـــكل 

فصـــال جديـــدا فـــي تاريـــخ 
الشـــرق  فـــي  الســـالم 

األوسط”.
قيادة  بينيت  وشـــكر 
اإلمـــارات والبحريـــن 

وجرأتهمـــا  “شـــجاعتهما  علـــى 
اللتيـــن ســـمحتا بإقامـــة العالقات 
اإلدارة  شـــكر  كمـــا  الدبلوماســـية، 
األميركيـــة التـــي “ســـعت ودعمت 
ووســـطت دون هـــوادة مـــن أجـــل 
أن  إلـــى  مشـــيرا  ذلـــك”،  إنجـــاح 
“العالقـــات بيـــن دولنـــا مجـــرد في 
بدايتهـــا، ولكنها حققت لغاية اآلن 

ثمارا كثيرة”.
وأكد بينيت أن “حكومة إســـرائيل 
برئاســـتي ســـتواصل تطبيق هذه 
االتفاقيات سعيا إلى شرق أوسط 
مســـتقر وآمـــن ومزدهـــر، من أجل 

مستقبل أطفالنا”.
يذكر أن اإلمارات كان وقعت 
اتفاق تعاون مع إســـرائيل 
العـــام الماضـــي، وتلتهـــا 
البحرين، ثم السودان 

وأخيًرا المغرب.

بينيت: “اتفاقيات إبراهيم” حققت ثماًرا كثيرة
دوشانبي ـ وكاالت

فـــي أول زيـــارة خارجيـــة لـــه، شـــدد 
الرئيـــس اإليرانـــي إبراهيم رئيســـي 
من طاجيكستان التي قصدها أمس 
األول الخميس من أجل حضور قمة 
شـــنغهاي، على أن بالده تسعى لحل 

الملف النووي من خالل الحوار.
لكنـــه أضـــاف أثنـــاء لقاء مـــع نظيره 
جومـــارت  قاســـم  الكازاخســـتاني 
نقلـــت  مـــا  بحســـب  توكاييـــف، 
أمـــس  اإليرانيـــة  فـــارس  وكالـــة 
مـــن  مفاوضـــات  نريـــد  “ال  الجمعـــة 
أجـــل المفاوضـــات، بـــل نســـعى إلـــى 
محادثـــات تـــؤدي إلـــى حـــل القضية 

والوصول إلى نتيجة”.
تأتـــي تلك التصريحـــات فيما 

ال يـــزال مصير اســـتئناف 
النوويـــة  المفاوضـــات 
فـــي  انطلقـــت  التـــي 
أبريـــل الماضـــي بفيينا 

معلقـــًا، وســـط تراكـــم العقبـــات أمام 
تحديد موعد جديد للجولة السابعة.
وأتـــت انتقـــادات المنـــدوب اإليراني 
كاظـــم غريـــب آبـــادي، أمـــام مجلس 
لتزيـــد  الطاقـــة  وكالـــة  محافظـــي 
المســـؤول  وصـــف  إذ  بلـــة.  الطيـــن 
اإليرانـــي فـــي بيـــان تقريـــر الوكالـــة 
األمميـــة حـــول ملـــف بـــالده النووية 
بغيـــر المهنـــي والوهمـــي، منتقـــدا ما 
قـــال إنـــه “تضخيـــم لعـــدد قليـــل من 
القضايا القديمة غير المهمة من قبل 
أمانة الوكالة”، في إشـــارة إلى تقرير 
الوكالة الذي صدر األسبوع الماضي، 
وأشـــار إلـــى أن طهـــران لـــم تقـــدم 
والشـــافية  المقنعـــة  األجوبـــة 
حـــول أســـباب العثـــور علـــى 
بقايـــا يورانيـــوم مخصـــب 
فـــي عـــدد مـــن المواقـــع 

النووية القديمة.

إيران: ال نود التفاوض فقط حول النووي بل نريد حال

مواجهات في 
نابلس ورام اهلل

ــيـــن مــتــظــاهــريــن  ــات بـ ــهــ ــواجــ انـــدلـــعـــت مــ
أثناء  اإلســرائــيــلــي  والــجــيــش  فلسطينيين 
مـــســـيـــرات تــضــامــنــيــة مـــع األســــــرى وضــد 
وفي  نابلس  بجنوب  بيتا  في  االستيطان 

المغير بشمال رام هللا.
بيتا  في  التضامنية  المسيرات  وانطلقت 
بيتا،  والمغير وأخرى عند جبل صبيح في 
الرصاص  اإلسرائيلي  الجيش  أطلق  وقــد 

الحي على المتظاهرين في بيتا.
وكان األسرى الفلسطينيون قرروا في وقت 
سابق من األسبوع خوض إضراب مفتوح 

عن الطعام لتحسين ظروف حياتهم.

عناصر من حزب الله اللبنانيعناصر من حركة طالبان

تقليــص الوحــدات القتالية في قاعدتي عين األســد وأربيل خالل الشــهر الجاري

اتفاق عراقي أميركي بخفض القوات األجنبية.. هل بدأ االنسحاب؟

أعلنـــت قيادة العمليات المشـــتركة 
في العـــراق، أمس الجمعة، االتفاق 
مـــع قـــوات التحالف الدولـــي، على 
خفـــض الوحـــدات األميركيـــة فـــي 
وأربيـــل،  األســـد  عيـــن  قاعدتـــي 
عملـــي  إجـــراء  أول  فـــي  وذلـــك 
نحـــو االنســـحاب الكامـــل للقـــوات 

األميركية من البالد.
ويأتـــي هـــذا التحـــرك قبـــل أشـــهر 
علـــى الموعد النهائي لســـحب تلك 
القـــوات مـــن العـــراق، وفـــق اتفاق 
جـــوالت الحـــوار التي عقـــدت بين 

الجانبين األشهر الماضية.
وقالـــت قيادة العمليـــات في بيان: 
اللجنـــة  بيـــن  اجتمـــاع  “عقـــد  إنـــه 
الفنية العســـكرية العراقية برئاسة 
المشـــتركة  العمليـــات  قائـــد  نائـــب 
الفريـــق الركن عبد األمير الشـــمري 
ونظيرتهـــا األميركية برئاســـة قائد 
قـــوات عمليـــات العـــزم الصلب في 
العـــراق اللـــواء جـــون برينـــان، في 
إطـــار المحادثـــات األمنيـــة الفنيـــة 
التـــي تم االتفـــاق عليها في الحوار 
االستراتيجي العراقي - األميركي 
وخطة االنتقال إلى دور غير قتالي 
لقـــوات التحالـــف الدولـــي العاملـــة 
مخرجـــات  بموجـــب  العـــراق  فـــي 
االجتماع الـــذي عقد في 22 يوليو 

.”2021
علـــى  الطرفـــان  “اتفـــق  وأضافـــت 
القتاليـــة،  الوحـــدات  تقليـــص 
والقدرات األميركيـــة، من القواعد 

العســـكرية في عين األســـد وأربيل 
على أن يكتمل بحلول نهاية شـــهر 

سبتمبر الجاري”.
وأشـــارت إلـــى أنـــه “تـــم تخفيـــض 
مستوى قيادة التحالف الدولي من 
مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى 
مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء 
ألغراض اإلدارة والدعم والتجهيز 
وتبـــادل المعلومـــات االســـتخبارية 

والمشورة”.
وجدد الطرفان وفق البيان التأكيد 
على أن “وجـــود القوات األميركية 
وقوات التحالف الدولي هو بدعوة 
مـــن العـــراق ويعتمـــد علـــى توفيـــر 
الحمايـــة مـــن الحكومـــة العراقيـــة 
وفقـــا للقوانين واألعـــراف الدولية 
وبما يتوافق مع السيادة العراقية”.
كمـــا واتفـــق الجانبـــان علـــى “عقـــد 
الســـتكمال  منتظمـــة  جلســـات 
مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين 
االنتقال إلى دور غير قتالي لقوات 

التحالـــف الدولـــي بحلـــول الوقـــت 
المحدد لها نهاية هذا العام”.

وتقـــول الحكومـــة العراقيـــة، إنهـــا 
وصلت لقناعـــة بعدم وجود حاجة 
العســـكرية  القتاليـــة  القـــوات  إلـــى 
األميركية، لكنها بحاجة إلى تطوير 
والتدريـــب،  العســـكري،  الوضـــع 
والحاجة الماســـة إلى التعاون في 
العســـكرية  االســـتخبارات  مجـــال 

والقوة الجوية.
ومـــازال هناك حوالي 3500 جندي 
أجنبـــي علـــى األراضـــي العراقيـــة، 

بينهم 2500 أميركي.
وتدفع المليشـــيات المســـلحة نحو 
مـــن  األميركيـــة  القـــوات  إخـــراج 
العراق، بمساندة من كتل سياسية 
في البرلمان، تؤيـــد توجهاتها، غير 
أن المجتمعـــات الســـنية والكردية، 
ال تكترث كثيرا بالوجود األميركي 
في البـــالد، وترى فيـــه عامال لردع 

الفصائل المسلحة.

الخبير في الشـــأن األمني العراقي، 
كمال البياتي، رأى أن “هذا االتفاق 
هو الخطـــوات العملية األولى نحو 
االنســـحاب األميركـــي مـــن البـــالد، 
لمـــا تمثلـــه خطـــوة خفـــض عديـــد 
القـــوات من رغبـــة أميركية بتنفيذ 
بنـــود الجوالت األربـــع التي عقدها 

العراق، مع واشنطن”.
وبّيـــن البياتـــي في تصريـــح لموقع 
“ســـكاي نيـــوز عربيـــة” أن “تنظيـــم 
والواليـــات  العـــراق  بيـــن  العالقـــة 
المتحـــدة، ســـينعكس إيجابـــا على 
منطقـــة الشـــرق األوســـط، وتنفيذ 
بنود جوالت الحوار االستراتيجي، 
التعـــاون،  هـــذا  لتأكيـــد  تأتـــي 
جديـــدة  مرحلـــة  إلـــى  واالنطـــالق 
مـــن العالقـــات، أساســـها االقتصاد 
واالرتكاز على التنمية المستدامة، 
مـــع إبقاء الجانب العســـكري ضمن 

إطار االستشارة والتدريب”.
األميركيـــة،  القواعـــد  وتتعـــرض 
بالصواريـــخ،  متكـــرر  قصـــف  إلـــى 
وقذائـــف  المســـيرة،  والطائـــرات 
مـــن  أكثـــر  اســـتهدف  إذ  الهـــاون، 
صاروخيـــا  هجومـــا  خمســـين 
المصالـــح  مســـّيرة  بطائـــرات  أو 
األميركيـــة فـــي العراق منـــذ بداية 
هـــذه  وُتنســـب  الماضـــي،  العـــام 
الهجمـــات التـــي لم تتبنهـــا أي جهة 
إلى فصائل مسلحة موالية إليران.

بغداد ـ وكاالت

االجتماع بين قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي

واشنطن ـ وكاالت : وافقت  «
وزارة الخارجية األميركية، على 

صفقة محتملة بقيمة 500 
مليون دوالر بين واشنطن 

والرياض لتمديد خدمات 
الصيانة الفنية لمروحيات 

أميركية يستخدمها الجيش 

السعودي. وقالت وكالة 
التعاون الدفاعي واألمن 

التابعة لوزارة الدفاع األميركية، 
في بيان، إن “وزارة الخارجية 

األميركية أصدرت قرارا يصادق 
على صفقة عسكرية خارجية 

مع السعودية لمواصلة خدمات 

الصيانة الفنية وتوريد األجهزة 
المناسبة بقيمة تقريبية 

تصل إلى 500 مليون دوالر”. 
وأوضح البنتاغون أن الصفقة 
تشمل صيانة مروحيات من 6 
أنواع. ويتطلب اإلقرار النهائي 

للصفقة مصادقة من قبل 

الكونغرس األميركي. وتعتبر 
هذه الصفقة العسكرية أول 
اتفاق عسكري كبير من هذا 
النوع بين الواليات المتحدة 

والسعودية منذ تولي الرئيس 
األميركي الحالي جو بايدن، 

السلطة في بالده في يناير 2021.

إدارة بايدن توافق على صفقة عسكرية كبيرة مع السعودية

الضفة الغربية ـ آر تي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
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للتواصل: 17111483

“جك وجبك وعّفرت عليك”
أغلـــب األســـر البحرينية “تئن وتـــّون” من ارتفاع كلفة اســـتقدام عمال الخدمة 
المنزليـــة، وعلـــى وجـــه الخصـــوص العامـــالت الالتـــي ال يمكن االســـتغناء عن 
خدماتهـــن، خصوصـــا لكبـــار المواطنيـــن والمرضـــى وذوي الهمـــم والموظفين 
وغيرهـــم من تلـــك الفئات االجتماعية المحتاجة، األمر الـــذي أصبح هما كبيرا 

ووجعا مقلقا لكل أولئك.
كما هو معروف بأن أسعار استقدام العمالة المنزلية ارتفعت ارتفاعا غير مبرر 
ومبالغـــا فيه، خصوصا أثناء فترة الجائحـــة، إضافة إلى ضرورة إبقاء العاملة 
عند وصولها للبحرين في الحجر بأحد الفنادق البحرينية لمدة 10 أيام، وبهذا 
تصل الكلفة اإلجمالية “شيله بيله” إلى ما يقارب الـ 2000 دينار، شاملة أتعاب 
مكتب االســـتقدام ورســـم التأشيرة واســـتخراج بطاقة الهوية ورسم الفحص 
الطبـــي واإلقامـــة بالفنـــدق، كل تلك المبالـــغ يتكفل بدفعهـــا البحريني صاحب 
الطلـــب مـــن “جبـــده، فوق ذي كلـــه أنت وحظك يـــا تطلع يايه تشـــتغل أو جك 
وجبـــك وعّفـــرت علـــى أدنـــات الـــدون وشـــالت عليه، ال بـــك أمســـحت ذرعانك 
ويايبهـــا، وال بـــك أتحاتي وين طقت براســـها، وبعدين تعـــال فجج من هالبلوه 

اللي طبت على يافوخك، وآه من بطني وآه من ظهري”.

ما الذي يمنع من تحديد أســـعار اســـتقدام عمال الخدمة المنزلية أسوة ببعض 
دول الخليـــج العربـــي التـــي وضعـــت قانونـــا صارما يحدد أســـعار االســـتقدام 
والرواتـــب “واللـــي لها واللي عليها”، ففـــي ظل غياب مثل هـــذا القانون المنقذ 
الـــذي بـــدوره ينصف جميع األطـــراف، فضال عن عـــدم وجود رقابة مســـتمرة، 

ستظل هذه اإلشكالية باقية وستتفاقم دون وجود حل جذري لها.

الصورة الثانية

نأمـــل مـــن المجلس األعلى للصحة إعادة النظر فيما يتعلق بالمواعيد الفصلية 
التـــي تعطـــى للمرضـــى كل ثالثـــة شـــهور فـــي المشـــافي والمراكـــز الصحيـــة 
الحكوميـــة، وذلـــك ألصحـــاب األمراض المزمنـــة الذين تجـــاوزت أعمارهم 60 
عامـــا، وعـــدم إلزامهـــم بالحضـــور الشـــخصي، واالكتفـــاء مـــن خـــالل االتصال 
الهاتفي من قبل األطباء المختصين كما كان معموال به أثناء اشـــتداد انتشـــار 
الجائحـــة، باســـتثناء الحـــاالت المرضيـــة التي تســـتدعي التواجد الشـــخصي، 
وذلـــك رحمـــة بصحـــة المرضى وفـــي نفس الوقـــت تخفيفا علـــى العاملين في 

المشافي. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

Dr.ali.saegh 
@gmail.com

تعد في أحيان كثيرة العادات والثقافة الســـائدة في أي مجتمع مقياســـًا 
للتمحيـــص والمقارنـــات، وتصنيفـــات األفضـــل وغير المناســـب، أو حتى 

الخطأ والصواب.
في وقت قريب ســـابق، كنت أعتبر نفســـي من األشـــخاص القالئل الذين 
يعملـــون حتـــى فـــي إجازاتهم، فال مانـــع لديهم في ذلك، وقـــد يكون ذلك 
بســـبب حبي للعمـــل، أو أن العمل اإلبداعي في مجـــال الكتابة أو المجال 
الفنـــي عمومـــًا ال توجـــد له أوقـــات محددة، إلـــى أن طرحت ســـؤاالً عابرًا 
على إحدى منصات التواصل االجتماعي مفاده “هل من الممكن أن تعمل 
حتـــى في يـــوم الجمعة؟”، وأعني حتى في إجازتك األســـبوعية، اإلجازة 
التـــي اعتـــاد فيها الناس في مجتمعاتنا علـــى الجلوس مع األهل، وقضاء 

أوقات هادئة بعيدة عن زحمة العمل ومنغصاته الطبيعية.
وأكـــدت أغلبيـــة التفاعالت إمكانية حدوث ذلك، وأنـــه وارد، بل يعد لدى 
البعض اعتياديًا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولفتني أن هناك ارتباطا 

وثيقا بين مجال تخصص المتابعين ودالالت إجاباتهم بنعم أو استحالة 
وقوع ذلك.

فـــي الواقع، تحتم بعض المهن والوظائف كســـر حاجز اإلجازات، فتجعل 
أي وقـــت مباحـــا للعمـــل، وهـــو ما ال نجده فـــي دول أخرى مثـــل بريطانيا 
على ســـبيل المثال، حيث يستحيل في المقياس العام أن يعمل الموظف 
في يوم إجازته، ومن الصعب أن يطلب الرئيس من مرؤوســـه العمل في 
اإلجـــازة، أو حتـــى مجرد االتصـــال به؛ إذ يعد ذلك تعكيـــرًا لصفو إجازته، 
إلـــى درجـــة أنهـــم يتقاضون أجورهم مـــع نهاية كل أســـبوع حتى ال تأتي 
عليهـــم إجازة األســـبوع وهم ال يملكون ماالً يســـتغلونه لقضـــاء إجازتهم 

بشكل طبيعي.
ولســـت متأكـــدًا حتـــى اآلن، وال أظـــن غالبيـــة معشـــر العاشـــقين للعمـــل 
متأكديـــن، إن كانـــت مرونتهـــم هـــذه وتقبلهـــم المختلـــف للعمل فـــي أيام 

اإلجازة صائبًا أم ال.

د. علي الصايغ

العمل في اإلجازة

حقق التعليم الرقمي قفزة نوعية إيجابية كبيرة في بيئة العملية التعليمية، 
وســـاهم إســـهاًما كبيًرا فـــي إيصال المعلومـــات والبيانات العلميـــة والتربوية 
والســـلوكية للمتعلـــم، فما هـــو التعليم الرقمـــي؟ التعليم الرقمي هو أســـلوب 
تعليمـــي مبتكر لـــأدوات والتقنيات الرقمية أثناء العملية التعليمية، وُيشـــار 
إليه )باألســـلوب التدريســـي المعزز بالتكنولوجيـــا TEL( أو التعلم اإللكتروني 
الـــذي ُيحقق اتصـــاال فوريا بين الطلبة والمعلمين إلكترونًيا من خالل شـــبكة 
اإلنترنـــت. ويعتمـــد التعليم الرقمـــي على الفهم والبحـــث والتجربة واالبتكار 
وفًقـــا الســـتراتيجية محـــددة تضعهـــا وزارة التربيـــة والتعليـــم، وبذلـــك يتم 
اســـتبدال الطـــرق التعليميـــة التقليديـــة بالوســـائل التكنولوجيـــة التي تفتح 

للطلبة آفاًقا جديدة للتفكير والبحث والتعلم عن ُبعد. 
وتكمـــن أهميـــة التعليـــم الرقمـــي فـــي: تحســـين األداء التعليمـــي، وتحويـــل 
منظومـــة التعليـــم من تقليدية إلـــى إلكترونية، وتعزيز التشـــغيل االقتصادي 
والحقيقـــي لـــكل طاقـــات التعليم الرقمـــي، وضمان الوصول إلـــى المعلومات 
وتوفيـــر األمـــن والتأمين لهـــا، وتوفير ضمانـــات القياس والدقة فـــي اإلدارة 
والجـــودة في األداء فـــي منظومة التعليم الرقمـــي، وتوظيف حلول جديدة 
ومبتكرة في حل المشكالت، وتعزيز القدرة على التخطيط للمستقبل، وغير 

ذلك.
ويحظـــى التعليـــم الرقمي بالعديـــد من المميزات، كتوفيـــر الكثير من مصادر 

المعلومـــات للمتعلـــم، وســـهولة طريقـــة االتصال بشـــبكات اإلنترنـــت، ويزيد 
مـــن فـــرص التعليـــم الذاتـــي أو عن ُبعـــد، وينمي مهـــارات الطلبة فـــي التعلم، 
وتختلف وســـائل وأدوات التعليم الرقمي عن التعليم التقليدي، حيث تلعب 
التكنولوجيا الرقمية دور )المساعد في عملية التعلم(، كالمحاكاة الحاسوبية، 
واأللعاب الرقمية، والبرامج التعليمية التفاعلية، وبكثير من التطبيقات التي 
عرفت باسم “الصفوف االفتراضية”، ويتم إدارة نظام التعلم الرقمي المعتمد 
علـــى الســـحابة )Cloud-based LMS(. ويحتـــاج التعليـــم الرقمـــي إلـــى آلية 
لتحقيـــق االتصـــال الفوري بين الطلبة وأســـاتذة المدرســـة أو الجامعة بهدف 
تبـــادل المعلومات والمعرفـــة عن طريق المواقع اإللكترونيـــة، لذلك فالتعليم 
الرقمـــي يحتاج إلى )بنـــاء موقع على اإلنترنت، وتحديـــد البرنامج التعليمي 
المســـتهدف، وتوفير دعم فعال وفوري وســـريع للطلبة، وبناء شبكة تعليمية 
لكل الجامعات والمدارس، وتوحيد النماذج المســـتخدمة في جميع البرامج 
التعليميـــة، وتوفير أدوات التعاون والتنســـيق والتكامل لتبـــادل المعلومات، 

وتنميط تصميمات البيانات مثل استخدام قاعدة بيانات ميكروسوفت.
وقـــد أثرت هذه البيئة التعليمية االفتراضية ســـلًبا علـــى العالقة االجتماعية 
التـــي توفرهـــا البيئة المدرســـية بين الطلبـــة والهيئة التعليميـــة، إال أن العالم 
أجمـــع قد اضطر إليها، بجانب أن الحياة تخضع دائًما للتطور والتغير، وعلى 

اإلنسان أن يتعايش معها.

عبدعلي الغسرة

التعليم الرقمي

هيئة الكهرباء والماء... برافو
أعلـــم تماًمـــا أن هناك الكثير من االســـتياء مـــن قبل المواطنيـــن والمقيمين فيما 
يخـــص موضـــوع ارتفـــاع فواتيـــر الكهربـــاء مؤخـــرا، وكذلـــك موضوع تســـديد 
الفواتيـــر مـــن تركة المتوفى، وقد أشـــبعت نقاًشـــا من قبل الجمهـــور والصحافة 

وعدد من النواب.
فـــي المقابـــل وعلـــى النقيض من ذلـــك، ولإلنصاف، أود أن أشـــيد بمبـــادرة هيئة 
الكهرباء والماء بتدشـــين خدمة زيارة كبار الســـن وذوي الهمم حرًصا منها على 
توفيـــر الوقـــت والجهد، وفي إطـــار تطوير بعض الخدمـــات المقدمة للمواطنين 
والمقيمين، إذ تهدف هذه الخدمة لتســـهيل إجراءات تمرير طلبات المشـــتركين 
ممن تنطبق عليهم الشـــروط، حيث تتم زيارتهم في منازلهم الســـتالم وتحرير 
طلباتهـــم دون الحاجـــة لزيـــارة مركـــز خدمات المشـــتركين، كما حرصـــت الهيئة 
علـــى تقديـــم الخدمـــة لأشـــخاص الذيـــن ال يســـتطيعون إنجـــاز معامالتهم عن 
طريق الخدمات اإللكترونية أو ليســـت لديهم المقدرة على التعامل مع األنظمة 
اإللكترونية، حيث يقوم موظفو الهيئة بزيارتهم وإنجاز معامالتهم اإللكترونية، 

وكذلك إطالعهم على كيفية إنجازها إلكترونًيا.
شـــخصًيا طرحت هذا األمر في مقالي الذي نشـــر بتاريخ ٣٠ أغسطس المنصرم 
بعنـــوان “عصـــر التكنولوجيا”، حيث ذكـــرت فيه انزعاجي الشـــديد لرؤية الكثير 
مـــن المراجعيـــن من كبار الســـن في البنـــوك وبعض الدوائـــر الحكومية قاصدين 
إتمام معامالتهم، في حين بإمكانهم إجراؤها عبر اإلنترنت، فهذه الخدمة التي 
دشنتها الهيئة في الواقع تصب في نفس موضوع المقال، حيث غياب المعرفة 
باستخدام هذه التطبيقات اإللكترونية وكذلك مساعدتهم في إنجاز معامالتهم 
في منازلهم. ومن خالل متابعتي لتعليقات الجمهور على هذا القرار والتي كانت 
ســـلبية في مجملهـــا، إال أنني أرى أنه من الضروري فصـــل المواضيع والقرارات، 
فأي قرار إيجابي ويخدم الجمهور فمن واجبنا تقديم الشكر والثناء. يقول هللا 

َن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكْم” )إبراهيم:7(. عز وجل في كتابه الكريم: “َوِإْذ َتأَذَّ
والبـــد هنـــا أن نشـــيد بمبـــادرة هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء الحضارية التي بال شـــك 
ســـتلقي ظاللهـــا اإليجابية على كبار الســـن وذوي الهمم، فكمـــا ذكرت في مقالي 
إن كبـــار الســـن يشـــكلون النســـبة األكبر فـــي مراكز خدمـــات المشـــتركين إلنجاز 
معامالتهـــم، وأنـــا على يقين بأن المســـؤولين في الهيئة سيســـتمرون في العمل 
على تحســـين وتطوير خدماتها لخدمة المواطنين والمقيمين على حد ســـواء، 
متمنًيـــا من جميـــع الـــوزارات والهيئات الحكوميـــة الخدمية األخرى االســـتمرار 
فـــي تطوير إجراءاتها اإلدارية وتقديم الخدمات الميســـرة وباســـتخدام أفضل 
الحلول والسبل للتسهيل على المراجعين إلجراء معامالتهم في شتى الخدمات 

.”continuous improvements“ أو كما يسمى في علم اإلدارة

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

حصاد حروب التدخل األميركية
فـــي خطابـــه األخيـــر اعتـــرف الرئيـــس األميركي جو بايـــدن أن مـــا أنفقته بالده 
علـــى وجودها العســـكري في أفغانســـتان طـــوال 20 عامًا بلغ أكثـــر من تريليون 
دوالر، وأنها كانت تنفق 300 مليون دوالر يوميًا، وأن 18 من قدامى المحاربين 
ينتحـــرون يوميـــًا، وهذا أبلغ اعتراف ضمني لرئيـــس أميركي بعبثية كل حروب 
التدخـــل األميركيـــة وال مبدئيتهـــا، إذ ال يمكن ألي محاربيـــن خاضوا حروبًا ذات 
مبـــادئ عادلـــة أن تنتابهم الرغبة فـــي االنتحار للخالص من أمراضهم النفســـية. 
وإذا كان “تريليـــون دوالر” كلفـــة حرب أفغانســـتان، فكم يا ُتـــرى إجمالي نفقات 
الحـــروب التـــي شـــنتها أميـــركا منـــذ انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة منتصف 
األربعينيـــات؟ وكم أعداد المنتحرين والمرضى والمشـــوهين نفســـيًا طوال هذه 
الفترة؟ ولئن قلنا حروبًا عبثية فهي ليســـت عبثية بحســـاب ما تجنيه من أرباح 
تحقيقـــًا ألطمـــاع القـــوى االقتصادية من مؤسســـات وشـــركات رأســـمالية، ومن 
ضمنها مقاوالت اإلعمار، وشـــركات التصنيع الحربي والنهب االستثماري لموارد 

البلد المستهدف بالغزو. 
إن كل حـــروب التدخـــل العســـكري جـــرت وفق منطق غطرســـة الدولـــة العظمى 
بمعزل عن الشـــرعية الدولية، وكانت ترتكب خاللها جرائم بشعة باسم مكافحة 
اإلرهاب أو حقوق اإلنســـان والديمقراطية. وفي غزوها أفغانســـتان الذي انتهى 
بكارثة هزلية ال مثيل لها في كل حروبها الســـابقة، اتضح أنها لم تســـقط طالبان 
بفضـــل جيشـــها فقط بل برشـــاوى ضخمة قدمتهـــا ألمراء الحرب أيضًا، حســـب 
الكاتبـــة فـــرح أســـتكومن في “نيويـــورك تايمـــز”، أما الحصـــاد النهائـــي لكل تلك 
الحروب باســـم مكافحـــة اإلرهاب فكان مفاقمة بؤر اإلرهـــاب بصورة أخطر من 
السابق على نحو ما تابعنا ونتابع في أفغانستان والعراق وسوريا. وداخليًا فإن 
اإلدارة األميركيـــة كانـــت متورطـــة غداة أحداث 11 ســـبتمبر فـــي إطالق حملة 

عنصرية طالت كل العرب والمسلمين من مواطنين ومقيمين على حد سواء. 
لقد باتت كل المؤشـــرات ترجح البدء العكســـي ألفـــول االمبراطورية األميركية 
واالنكفاء داخليًا بعد مهزلة انســـحابها من أفغانســـتان، لكن هذا لن يكون قاطعًا 
ما لم يتمكن الشـــعب األميركي من تكثيف ضغوطه إلجراء إصالحات في بنية 
النظـــام السياســـي ليحقـــق حـــدًا أدنى مـــن العدالـــة الداخلية ويمنـــع تورطه في 

حروب خارجية جديدة.

رضي السّماك
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دكتور. نوال بهاجوانداس  
اخصائي انف واذن وحنجرة 

قسم األنف واألذن 
والحنجرة 

استشــارة مجانية 
 من 6 سبتمبر حتى 15 سبتمبر 2021

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 - 17111504  For Advertising

إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 - 17111504
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JAITON CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 36322455  or  omr86n@gmail.com 

OASIS PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39459723  or  RASHID_T_2311@HOTMAIL.COM 

VOLTAGE GENERAL TRADING & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33441127  or  VOLTAGE.ARAD@GMAIL.COM 

ALSULTAN GATE ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39383843  or  AHMEDS4U@HOTMAIL.COM 

MY PETS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536617  or  MYPETS.WLL@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

ABDULMAJEED ALMDAR ZAINAL / DAFER ALBHAR - 8810 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33355528  or  ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33200620  or  PARGAIN.CONTRACTING@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66652111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

Lanterns Lounge W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17591807  or  SKAPUR100@YAHOO.COM 

NGB LOGISTICS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39787837  or  PRESTIGECLASSBH@GMAIL.COM 

Converge Gate Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33721349  or  raliisb27@yahoo.com 

BIN NASS CLENING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36858085  or  khalilnass.bh@gmail.com 

PAKISTANI KHABAS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17421619  or  SAJJADHAIDER1298@GMAIL.COM 

LEGEND PAINTS COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

HOME DECORATION FOR HANDICRAFTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33332679  or  SALEM43641@GMAIL.COM 

Basharat Building Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39581507  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM 

AL SHAIKH YUSUF GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17879868  or  adeltaherxp@hotmail.com 

BLUE  SAPPHIRE CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17272871  or  mariapaz101@hotmail.com 

AREESH FOOD CLUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 16002600  or  MOHAMMADALHADIDI@GMAIL.COM 

ALHASHIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33567813  or  al.hashir.construction@gmail.com 

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

Bella pizzeria italiano restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39522994  or  BELLAPIZZERIABAH@GMAIL.COM 

Bahrain Tower For ManPower 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17613266  or  HEADOFFICE@BAHRAINTOWERMP.COM 

Amlak cleaning cars est 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17760000  or  tod@alreemcentre.com 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17324028  or  tangienceconstruction@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17324028  or  tangienceconstruction@gmail.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

ABU ANAS  AC ELECTRIC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33336768  or  FAIZAL.BH2016@GMAIL.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17877209  or  hanan.ali@ALHELLI.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ASRAR ALWADI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

LOUMAGE HOTEL & SUITES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17293232  or  hks-m@hotmail.com 

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

  CLERK(FRONT OFFICE) 
 suitably qualified applicants can contact
 77890025  or  samaha@vidahotels.com 

BRAND B SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

ADNAN MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

KEY SKY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  butalal1953@yahoo.com 

AL RUWAISAN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33006050  or  ALRWAISANTRADINGEST@GMAIL.COM 

Binary Star Computers & Phones 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39254060  or  BINARYSTARCOMPUTERS@GMAIL.COM 

MOHAMMED HASHIR PARTNERS TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36812351  or  MHASHIR11X@GMAIL.COM 

KSI BAHRAIN FINANCIAL CONSULTANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17831171  or  info@ki-me.com 

AL AWASIF TRANSPORTATION EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34437765  or  HUSAINALIABDULNABI@GMAIL.COM 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Daniyal and Haniah Service activities related to printing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36458871  or  Oujbutt@gmail.com 

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

Aaloo Gate Shabir Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39245209  or  INAMCONST@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39865806  or  TURNKEYCONTRACTING.BH@GMAIL.COM 

Arab Sweets for Trading Sweets W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34013144  or  ABOOD202025@HOTMAIL.COM 

LARA CLEAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33029829  or  FAISAL12345@LIVE.COM 

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020030  or  SAGABURGER@GMAIL.COM 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com 

Master View Document Clearance 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39680260  or  ANNAG8003@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33373383  or  S.husain@puregroup.bh 

GREEN WORLD WELDING AND ALUMINIUM WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33050705  or  gwwa20@gmail.com 

Bahrain Institute for Pearls and Gemstones (Danat) B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  ADVISOR (GEM PEARLS LABORATORY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17201333  or  hr@danat.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33948809  or  Bilalwaheedahmed@yahoo.COM 

HADIYA FOR CONSULTING AND BUSINESSMEN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33321946  or  NASADVT@GMAIL.COM 

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

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 36522949  or  info.mte.bh@GMAIL.COM 

SALMABAD WELDING & ALUMINUM WORK SHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33272792  or  SWASPC@GMAIL.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

WE ONE MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38020740  or  WEONEMART@GMAIL.COM 

AREA CAR WASHING AND POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39665776  or  ALTHURAIYA-143@HOTMAIL.COM 

SUPER AIR CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33492421  or  daralrahma56@gmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35131471  or  DIAN.DOHERTY@CHIS-EMPIRE.COM 

PERFORM BETTER FITNESS CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact
 39268852  or  ANSILLAR@GMAIL.COM 

Abdui Logistics Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33762819  or  MUBINMEMON@HOTMAIL.COM 

G 3 SOLUTIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212914  or  AWAIS.JEWELLER@GMAIL.COM 

SOUTH WAZIRSTAN CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955271  or  SADIKRAHMAN77@GMAIL.COM 

AL NOUREEN FASHIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33334027  or  NOUREEN.FASHIONS@OUTLOOK.COM 

TADBEER AUTO PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39817114  or  HR@TADBEERPARTS.COM 

YOUSRA YOUSIF CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33201025  or  AHMEDYOUSIF2219@GMAIL.COM 

Elza Persis Fabrication Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38013435  or  PRAJODM@GMAIL.COM 

NANJIL SPICY BITE & NUTS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36936107  or  TRAJESHM@GMAIL.COM 

ASHRAF BICYCLES STORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33251733  or  ISMAEEL10@ICLOUD.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 39956377  or  BERNARD@ALPHABH.NET 

BANZ GROUP B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17816070  or  HR@BANZGROUP.COM 

LAND CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39992200  or  ALI_MOHD82@HOTMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

CITY GLASSES W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

AL ANJOM AL ZAHERA BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33795726  or  ALANJOMALZAHERA@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

Arabian Pearl Gulf School 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403666  or  malaali@batelco.com.bh 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL STEEL AND SHIP PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

FRANKS A LOT RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17811970  or  rayjaffar@gmail.com 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

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

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

WALKMAN CLEANING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@GMAIL.COM 

KHALIL IBRAHIM H GHULAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33270263  or  abidmemon26@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

J I M S Restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331967  or  RAJEEVKUMARC@HOTMAIL.COM 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

Golden Palms Gate CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66670009  or  RAGHU@GPCBH.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77921100  or  info@ambhco.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33266780  or  NAZIRSHUMAILA86@GMAIL.COM 

GULF SKY TRANSPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17825693  or  GULFSKYTRANSPORTBH@GMAIL.COM 

SMART COPIER PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 34184129  or  SMARTCOPIERBH@GMAIL.COM 

ADNAN MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

A Z A WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33491684  or  AZAWORKSHOP@YAHOO.COM 

AADAMS TRADING AND MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 35123465  or  AJMALSHA007@GMAIL.COM 

EHTISHAM RAO CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33022841  or  RAOBSBCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  MARDANSVCS@GMAIL.COM 

KAMBOH MART CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39411920  or  KAMBOHMART02@GMAIL.COM 

ALNASEEM INTERNTIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17782000  or  mgmt@almerbati.com 

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF DAHNEEM(MAGNANI 6025 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250905  or  ABDULAMEER5800@GMAIL.COM 

HUSAIN HABIB ALI KHAMIS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33875308  or  BINHABIB56@GMAIL.COM 

AHMED ZAID RASHID ZAID ALZAABI ( RAFIA/ 5093 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33617570  or  AHMEDBB2426@GMAIL.COM 

ABDULAHUSAIN KHUDHUR &AHMED AND YOUSIF SNOS OF ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636622  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  MIMISERVICES99@GMAIL.COM 

KHALID AHMED ALI AKAABI )JEDAMHOM( 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840008  or  KHALID.ALKAABI.BH@GMAIL.COM 

Al sahab tower hotel appartments 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39011100  or  STORES.WESTERN@GMAIL.COM 

TURK EXCAVATION AND CONTRACTING COMPANY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

RED MACK INDUSTRIAL SERVICES (BAHRAIN) W 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  F-D-MANNAI@HOTMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALRUMAITHY ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33851989  or  ASAFAT2015@HOTMAIL.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  HANAN@ALHELLI.COM 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33572333  or  SHAKER@ALHELLI.COM 

ALMOOSAWI TRADING & ELECTRICAL CONTRACTING B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 172700000  or  sadeeiq@yahoo.com 

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

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

MANNAI ALUMINIUM AND GLASS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

TOWER MARKETING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742427  or  alburj@batelco.com.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

BABLES WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460276  or  SATHEESHJHONE111@GMAIL.COM 

KPMG/FAKHRO. 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.com 

AL GHAITH ALLUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33178878  or  WEHELP4U@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (LOCAL BRANCHES UNIT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

RASHID AHMED AL AMER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17773318  or  ALAAMER51@GMAIL.COM 

MOHAMMED ASHOOR ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17640970  or  alshughul@gmail.com 

AHMED QAED CONSTRUCTION ESTABLISHMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  info@CIHBAHRAIN.COM 

Sami Abdulla Ameen .AMEENCO 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703111  or  TRANSPORTAMEENCO@BATELCO.COM.BH 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

DREEM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39610533  or  almdawy75@gmail.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

HUSSAIN NOMDAR MOHAMMED ALI CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17251133  or  SILSILAH@LIVE.COM 

YASSER FURNITRE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17685323  or  baghdad-f@hotmail.com 

AJEEB TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32002988  or  M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM 

BAHAA LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39322275  or  M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM 

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

  SPECTACLES FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36026121  or  ahmed.director@optica.net 

Fayyad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39308889  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

GULF SEA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17311114  or  CHRMAN@GSTGULF.COM 

DELOITTE & TOUCHE-MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17214490  or  RKIKHIA@DEOITTE.COM 

SAYED ABBAS SAYED HASSAN BUILDING MATERIALS EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17594359  or  SAYEDABASSHASANEST@GMAIL.COM 

GOLDEN NOORAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251550  or  abdulla34150032@gmail.com 

Shamekh Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39639797  or  salsisi@hotmail.com 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

CAESARS CONFECTIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17716955  or  CAESARS@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

KINARA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17272244  or  ANABI67M@GMAIL.COM 

CITY GLASSES W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

THE MAP CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17714909  or  hasanbader1@gmail.com 

PEACOCK CARPET CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17714548  or  MOHAMMED_DABWAN@YAHOO.COM 

Bahrain Specialist Hospital 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34384075  or  bshhr@bsh.com.bh 

Farooq hussain abdulrahman darwish factory and contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contact

 17673206  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

Al sangal constraction est. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36650055  or  MOHAMMEDABDULRAZAQ76@GMAIL.COM 

ALNOKITHA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39451811  or  MALAKFAISAL@HOTMAIL.COM 

AL MISBAR CAFTERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17783278  or  DOSERI77@HOTMAIL.COM 

WALEED OTHMAN ALMURBATI FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39675158  or  WALEED.ALMURBATI@GMAIL.COM 

Strong Force-MGC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

N E T CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com 

PARAVATH GROUP FOR MOBILES & ELECTRONIC GAMES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33007172  or  JABEREBRAHIM65@GMAIL.COM 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

ALZAEEM AUTO ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458970  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

BAHRAIN COMPUTER SUPPORT CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact
 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

Haroona Food Stuffs 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17442156  or  1210HUSSAIN@GMAIL.COM 

HALA ACCESSORIZE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39552250  or  NABEHAALMUKHARIQ@GMAIL.COM 

AL KHARDAWAI AUTOMATIC CAR WASH 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39202038  or  ABONOOR75@YAHOO.COM 

ALAHAL COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 34228931  or  helplinebh888@gmail.com 

MOHAMMED ALI ALMUHARRAQI STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456107  or  pirateshipservice@gmail.com 

HI LOOK PRIDE COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36336322  or  A9595967SALEM@GMAIL.COM 

ZAINAB SALEH HUSSAIN ABDULLA EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17277074  or  MAH.DHAIF@GMAIL.COM 

KING KRAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

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

Ian saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  RAZIAMEER62@GMAIL.COM 

AWALI FOR FOODSTUFF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240012  or  AWALI@BATELCO.COM.BH 

AL YNBOOT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33223488  or  HONEYZAHRAA@YAHOO.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36552208  or  mbusandal@thepalace.com.bh 

ATLAS COPCO SERVICES -MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER(FINANCIAL AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17221551  or  MOHAMED.REDA@ATLASCOPCO.COM 

AGILITY BAHRAIN B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17461033  or  shabib@agility.com 

SIDDIQ COMPANY - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33409191  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

ALAWADHI CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17273114  or  alawadhicarservices@gmail.com 

Alashball decor construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33600065  or  COZYD215@GMAIL.COM 

MAISERH CONTRCTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402287  or  alaa17@hotmail.com 

AQEEL ABDULLA KHAMIS SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17877556  or  aqeelabdullaest@mail.com 

DAR ALAWADHI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66601666  or  ALAWADHI.REALESTATE@GMAIL.COM 

RIVIERA DELIVERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554922  or  KALSHAIBEH@GMAIL.COM 

ALFADAH CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39185129  or  SAYEDAAZIZ65@GMAIL.COM 

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

  SURVEYOR (QUANTITY) 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

BU ALI INTERNATIONAL RESTAURANTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240030  or  hrbualigroup@gmail.com 

Leila Bahrain restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

AL ARBIA LUXURY APPARTMNTS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36000090  or  brightdevelopmentsbh@gmail.com 

ABU HANI ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777767  or  abuhani3@gmail.com 

MAPPO FOR PHONE ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722759  or  APPEARANCEGROUP@GMAIL.COM 

Riffa Kirk 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39457868  or  ADNN@GDNPR.GOV.BH 

AL WADANI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17293039  or  W_80_BROWN@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Ltc International Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39448544  or  aljawad75@hotmail.com 

LTC INTERNATIONAL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17556001  or  ALJAWAD75@HOTMAIL.COM 

LTC INTERNATIONAL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17556001  or  ALJAWAD75@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

ALMA INTERNATIONAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17281256  or  ALMATRADE3@GMAIL.COM 

KANI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34178475  or  SHAIKHMOHAMMED1976@GMAIL.COM 

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

HANSIA STEEL AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785579  or  YOUSUFSHANSIYA@GMAIL.COM 

RADHIYA LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39697630  or  durdana.balochi@gmail.com 

AL ANDALOS PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17490182  or  ABDELMONEM222222@GMAIL.COM 

Malik Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33335079  or  MALAIKA_IQ@YAHOO.COM 

Sun & Sand Sports W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SHOP MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17566446  or  ALJAWAD75@HOTMAIL.COM 

AZAD LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39137129  or  AZADELETRICAL@HOTMAIL.COM 

AWLADI BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17678796  or  AWLADI@BATELCO.COM.BH 

Hybrid electro mechanical company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17730017  or  SEYADI17@gmail.com 

FALCON ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700024  or  MANARCOM@HOTMAIL.COM 

Alhelo coldstore 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39858940  or  ABOLGHASEMI133658@GMAIL.COM 

JANADA ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232422  or  maldoseri@janada.net 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

Castillo Trading & Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717474  or  CASTELECT@GMAIL.COM 

Castillo Trading & Construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17717474  or  CASTELECT@GMAIL.COM 

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

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

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

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

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

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

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

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

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

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

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  WESTERNBAHRAIN2021@GMAIL.COM 

German quality co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  GERMANQUALITY.BH@HOTMAIL.COM 

Cloud 9 Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33220923  or  YEKAMAL@GMAIL.COM 

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE(HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

MODERN ICE WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33777401  or  DAWN.JACOB@THEJUSGROUP.COM 

Abwaab Construction 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39809996  or  abwaabconst@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

HOUSE BOAT RESTERANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 16010324  or  mohammed@houseboatbh.com 

CARTEK GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17241070  or  AL.KHABBAZ@HOTMAIL.COM 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

HADAF  tourism partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17540235  or  HAKEEMLMRA@YAHOO.COM 

ALOMRAN TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32217611  or  ALOMRAN.COM@HOTMAIL.COM 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

SUN FLOWER MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 33247474  or  FINECO@BATELCO.COM.BH 

Infinitely World Technologies & Construction 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17626990  or  FERAS.YUSUF70@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

YJM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39222727  or  JABER-HASAN@HOTMAIL.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

Roma stars for maintenance of swimming pools 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66708118  or  Fatima@awtadgroup.com 

DC Contracting Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

ALKULAIB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77131005  or  A87A@HOTMAIL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

Right Clean Auto Services Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33993322  or  buyusra@gmail.com 

Right Clean Auto Services Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33993322  or  buyusra@gmail.com 

SADIA EHSAN ELAHI FAZAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39841558  or  SHEHARYAR.YUSUF@GMAIL.COM 

Ansar albatool market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17879923  or  ADRAJ1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

DOMA TISSUE 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33131413  or  INFO@Domadw.COM 

NAJAM PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39657100  or  NAJAM1350@GMAIL.COM 

MARMARA ISTANBOL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36666242  or  BUMHAMMED@YAHOO.COM 

Shandiz gate grill 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33348848  or  SMASH3AL@ICLOUD.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Bu Ali Events W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17684885  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Jasco CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290028  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17580517  or  ATEQA@TAHACORP.COM 

DESIGN STUDIO ARCHITECTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39183685  or  manar@designstudio-architects.com 

Farah optics 
has a vacancy for the occupation of

  OPTOMETRIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33385506  or  FARAHOPTICS333@GMAIL.COM 

Harem ALSultan beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66300077  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

Al Ajmi Group W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

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

RAS ZUWAYED RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39847080  or  BB12BB@HOTMAIL.COM 



غادر مســـاء أمـــس المتســـابق البحريني 
المتميز ســـلمان محمد إلى دولة الكويت 
وذلـــك إلقامة معســـكر تدريبـــي لمدة 10 
أيـــام مـــع البطـــل الكويتي محمـــد جعفر 
والبطلـــة الكويتيـــة ســـاره خريبط وعدد 
من المتســـابقين الكويتييـــن وذلك قبيل 
مـــن  الخامســـة  الجولـــة  فـــي  مشـــاركته 
بطولـــة العالـــم للباهـــا للدراجـــات النارية 
الصحراويـــة والتي ســـتقام في قطر في 
الفتـــرة من 30 ســـبتمبر الجاري وحتى 2 

من أكتوبر المقبل.
ويأتي قرار مشـــاركة ســـلمان محمد في 
البطولـــة العالميـــة للباهـــا بعد أن أوشـــك 
علـــى فقـــدان األمل بالمشـــاركة في رالي 
داكار العالمـــي فـــي نســـخته الــــ 44 الذي 
تســـتضيفه المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
مطلـــع العـــام المقبـــل للمـــرة الثالثـــة على 

التوالـــي، وبعـــد مشـــاركته الناجحـــة في 
العام الماضي واســـتكماله لجميع مراحل 
الرالـــي مســـجالً اســـمه واســـم البحريـــن 
فـــي أقـــوى ســـباقات الراليـــات العالميـــة 
وأضخمهـــا، ورغم محاوالته المســـتميتة 
للحصـــول علـــى رعايـــة ودعـــم يكفـــالن 
لـــه اســـتكمال المشـــوار، إال أنـــه لم يحظ 
بـــأي التفاته وقرر المشـــاركة في الجولة 
الخامســـة للبطولة العالميـــة للباها؛ كونها 
أقل تكلفة بكثير وكذلك اختياره إلقامة 
معســـكر تدريبي بدولة الكويت سيكون 
أقل تكلفة أيضًا، وســـتكون المشـــاركتان 
فـــي الكويـــت والبطولـــة العالميـــة للباها 

على نفقته الخاصة.
ورغـــم كل تلك الصعوبـــات التي واجهت 
ومازالـــت تواجـــه المتميز ســـلمان محمد 
ورغـــم عدم وجـــود أي دعم أو رعاية، إال 
أنه لم يستســـلم، وأكد إصراره وعزيمته 

لتشريف المملكة في المحافل الرياضية 
الخارجيـــة ورفـــع العلـــم عاليـــًا، حيث إن 
الجولة الخامســـة من بطولة العالم للباها 
ستشـــهد مشـــاركة نخبـــة من متســـابقي 
الدراجـــات الناريـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء 
العالـــم، لذلـــك البد مـــن االســـتعداد جيدًا 
لهـــا. وأوضـــح ســـلمان أنـــه وضع لنفســـه 
برنامجـــا تدريبيا منذ فتـــرة طويلة وهو 
مـــازال يســـير عليه، ضم تدريبـــات لياقة 
بدنيـــة وتدريبات على الدراجـــة النارية، 
داكار  رالـــي  فـــي  المشـــاركة  عـــدم  وأن 
العالمـــي ال يعنـــي توقـــف المشـــوار، وأنه 

ســـعى كي يحظـــى بفرصة مشـــاركة في 
بطولـــة قويـــة وهـــا هي خامـــس جوالت 
للباهـــا ســـتكون محطـــة  العالـــم  بطولـــة 
جيدة للتحدي من جديد، وقال “حاولت 
قدر المستطاع البحث عن إقامة معسكر 
تدريبي جيد ولم أتمكن ســـوى أن أنسق 
األمـــور مع البطل الكويتـــي محمد جعفر 
ســـائق فريـــق رد بـــول كـــي تـــي إم، فهـــو 
أحد أكبر األســـماء الالمعة على مستوى 
منطقة الشـــرق األوســـط، ويمتلك رصيد 
خبرة كبير في مجـــال رياضة الدراجات 
الناريـــة الصحراويـــة، فـــي الوقت نفســـه 
مازلـــت أتمنـــى أن أكون متواجـــدًا ضمن 
قائمـــة المتســـابقين في رالـــي داكار، كما 
ســـتكون محطة الكويـــت فرصة للتدرب 
والمنافســـة مع عدد آخر من المتسابقين 
الدراجـــات  فـــي  المتميزيـــن  الكويتييـــن 

النارية”.

اللجنة اإلعالمية

سلمان محمد يقيم معسكرا تدريبيا بالكويت

سلمان محمد

دشـــنت مجموعة مـــن األنديـــة حملة 
داعمة لممثـــل المملكة نـــادي المحرق 
الـــذي تنتظره مباراة مهمة أمام العهد 
اللبنانـــي، يـــوم 20 ســـبتمبر الجـــاري، 
ضمـــن نصف نهائي غرب آســـيا لكأس 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 2021.
وتعتبـــر المبـــاراة محطـــة للعبـــور إلى 
نهائـــي منطقـــة الغـــرب )نصـــف نهائي 
البطولة( ووصواًل إلى نهائي البطولة، 
إذ فـــي حال نجـــاح المحـــرق باجتياز 
العهـــد اللبنانـــي فإنـــه ســـيلعب نصف 
النهائـــي علـــى ملعبـــه )اســـتاد الشـــيخ 
علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة( أيًضـــا، 
وكذلـــك الحـــال مـــع وصولـــه للمباراة 

النهائية.
وتفاعلـــت أنديـــة عدة مـــع حملة دعم 
اآلســـيوي،  مشـــواره  فـــي  المحـــرق 

كالخالديـــة الـــذي وافـــق علـــى تأجيل 
مباراتـــه أمـــام المحرق فـــي الجولة 3 
لدوري ناصر بن حمد الممتاز، وقاللي، 
الرفـــاع  المالكيـــة،  الحـــد،  األهلـــي، 
الشـــرقي، المنامـــة، االتحـــاد، النجمة، 
بـــوري، أم الحصـــم، الحالـــة، البحرين، 

المعامير، سترة ومدينة عيسى.
الحســـابات  تواصـــل  ذلـــك،  إلـــى 
التواصـــل  بمواقـــع  المحرقاويـــة 
الجماهيـــري  التحشـــيد  االجتماعـــي 

أنهـــا  خصوًصـــا  المرتقبـــة،  للمبـــاراة 
ستقام بحضور الجماهير بعد موافقة 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وعلى صعيد متصل، يواصل المحرق 
سلسلة تدريباته على الملعب الفرعي 
بالنادي، تحت قيادة المدرب الوطني 

عيسى السعدون.
ووصـــل فريـــق العهـــد اللبنانـــي فجـــر 
الجمعة 17 ســـبتمبر الجاري، واســـتقر 
في فنـــدق “ميركيور جراند” بضاحية 
تدريبيـــن  أول  وســـيخوض  الســـيف، 
التابعـــة  الخارجيـــة  المالعـــب  علـــى 
لالتحـــاد البحرينـــي لكرة القـــدم، فيما 
يختتـــم تدريباته بخوضـــه مراًنا على 

ملعب المباراة يوم األحد المقبل.
تحكيمـــي  طاقـــم  المبـــاراة  وســـيقود 
دولي من أوزبكســـتان بقيـــادة الحكم 

إليغز.

وصول “العهد اللبناني”.. وطاقــم تحكيم أوزبكي للمباراة
حملة داعمة وتحشيد جماهيري لمهمة المحرق اآلسيوية

اتحاد الكرة

بتكليف من رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، شـــارك األميـــن العـــام 
لالتحـــاد البحرينـــي لكرة القـــدم إبراهيم 
البوعينيـــن فـــي االجتمـــاع 11 للجمعيـــة 
العمومية التحاد غرب آســـيا لكرة القدم، 
والذي عقد مرئًيا، الخميس  16 ســـبتمبر، 

برئاسة سمو األمير علي بن الحسين. 
وحضر األميـــن العام لالتحـــاد البحريني 
فـــي  البوعينيـــن  إبراهيـــم  القـــدم  لكـــرة 
المنظومـــة  عبـــر  أقيـــم  الـــذي  االجتمـــاع 
علـــى  المصادقـــة  وشـــهد  اإللكترونيـــة، 
النظام االنتخابي التحاد غرب آسيا لكرة 

القدم.
عـــن  تقريـــًرا  المجتمعـــون  وناقـــش 
النشـــاطات التـــي عقدهـــا االتحـــاد منـــذ 
والـــذي  اآلن،  وحتـــى  اجتمـــاع  آخـــر 
تضمـــن البطولتين األولـــى والثانية لكرة 

القـــدم اإللكترونيـــة، إضافة إلى سلســـلة 
االجتماعـــات التي عقدتهـــا لجان االتحاد 
وورش العمل التدريبية والتثقيفية، إلى 

جانب االتفاقات المبرمة.
وصادقـــت الجمعية العمومية على تقرير 

األميـــن العـــام التحـــاد غـــرب آســـيا لكرة 
القوائـــم  النشـــاطات وعلـــى  عـــن  القـــدم 
الماليـــة وتقريـــر المدققين التحـــاد غرب 
آســـيا للعـــام 2020، كمـــا تم التطـــرق إلى 

البطوالت المقبلة.

جانب من الجمعية العمومية لغرب آسيا

بتكليــف مــن رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم
البوعينين ُيشارك في “عمومية غرب آسيا”
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واصلـــت إدارة نـــادي باربـــار سلســـلة 
تجديـــد عقود العبـــي فريقهـــا األول 
لكـــرة اليد وذلك اســـتعداًدا للموســـم 

الرياضي الجديد 2022/2021.
وأقدمـــت اإلدارة علـــى تجديد عقود 
كل مـــن: محمـــود عبدالقـــادر، حســـن 
الناصـــر، محمد المقابـــي، علي رجب، 
كما تعاقدت مع كل من حسن محمود 
النجار، حسن منصور، فيصل محمد.
الســـاعات  تشـــهد  أن  المؤمـــل  ومـــن 
المقبلـــة الكثير من التحركات لإلدارة 
جعفـــر  نجميهـــا  حيـــال  البارباريـــة 
عبدالقـــادر وأحمـــد المقابـــي لتجديد 

عقديهمـــا واســـتمرارهما في صفوف 
البنفســـج؛ وذلـــك مـــن أجـــل تجهيـــز 
الفريـــق بالصـــورة القويـــة اســـتعداًدا 
لخوض منافســـات الموســـم الجديد، 
بـــدًءا من نهائي كأس الســـوبر المقرر 
ســـبتمبر   20 االثنيـــن  يـــوم  إقامتـــه 

الجاري أمام فريق النجمة.
وإذا مـــا نجح باربار فـــي إبقاء القائد 
فـــإن  معـــه،  والمقابـــي  عبدالقـــادر 
الفريـــق ســـيكون لـــه شـــأن كبيـــر في 
دائرة المنافســـات والعـــودة لمنصات 
بالموســـم  افتقدهـــا  التـــي  التتويـــج 

الماضي.

“باربار” يجدد عقود نجوم فريق اليد
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مثنًيا ســموه بمشــاركة “NBB” فــي رعاية ودعــم المبادرات

خالد بن حمد يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني

انطالق الجولة 2 لدوري “الثانية” الكروي

استقبل النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة، بمكتــب ســموه بقصــر الــوادي يوم الخميــس الموافق 16 ســبتمبر، 

رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد. 

ســـموه  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
برئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك البحرين 
الجهـــود  ســـموه  مثمنـــا  الوطنـــي، 
فـــي  البنـــك  يبذلهـــا  التـــي  المتميـــزة 
تعزيـــز الشـــراكة المجتمعية من خالل 
األنشـــطة  لمختلـــف  ودعمـــه  رعايتـــه 
والفعاليات، والتي تســـاهم في تنمية 
وتطوير مجاالت الحياة، مثنيا سموه 
على مشـــاركة بنك البحريـــن الوطني 
فـــي رعاية ودعم مبادرات ســـموه، إذ 
انعكـــس ذلك علـــى تحقيـــق األهداف 
التـــي رســـمها ســـموه مـــن خـــالل هذه 

المبادرات، والتي من شأنها المساهمة 
فـــي تعزيـــز الجهـــود لنهضـــة وتقـــدم 

المجتمع البحريني.
مجلـــس  رئيـــس  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن 
إدارة بنـــك البحريـــن الوطنـــي فاروق 
الـــذي  الكبيـــرة  بالجهـــود  المؤيـــد، 
يبذلهـــا ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
توجيهـــات  ترجمـــة  فـــي  خليفـــة،  آل 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، للنهوض 
والرياضـــي  الشـــبابي  بالقطاعيـــن 
بالمملكـــة، مؤكـــدا أن المبـــادرات التي 

يطلقها ســـموه مبادرات رائدة، تعكس 
حـــرص واهتمـــام ســـموه علـــى دعـــم 
الطاقات الشـــبابية وتطوير المنظومة 
الرياضيـــة، معربـــا عـــن تشـــرف بنـــك 
فـــي  بالمســـاهمة  الوطنـــي  البحريـــن 
مثـــل هـــذه المبـــادرات الخيـــرة التـــي 
تصـــب في مصلحة حاضر ومســـتقبل 

المجتمـــع البحرينـــي، مشـــيرا إلـــى أن 
اســـتراتيجية بنـــك البحريـــن الوطني 
ترتكـــز على رعايـــة ودعـــم المبادرات 
تعـــزز  والتـــي  التنمويـــة،  والمشـــاريع 
مـــن دور البنك فـــي تحقيق الشـــراكة 
المجتمعيـــة خدمـــة لنهضـــة وازدهـــار 

المملكة.

تنطلـــق الســـبت 18 ســـبتمبر الجـــاري، 
لـــدوري  الثانيـــة  الجولـــة  منافســـات 
الدرجـــة الثانيـــة لكـــرة القدم للموســـم 
الرياضـــي 2021 - 2022، وذلك بإقامة 

3 مباريات عند 6.30 مساًء.
ويلعـــب البســـيتين مـــع مدينة عيســـى 
علـــى ملعـــب مدينة حمـــد، المالكية مع 
االتحـــاد علـــى اســـتاد النـــادي األهلـــي، 

البحريـــن مع االتفاق علـــى ملعب نادي 
النجمة. وتســـتكمل الجولة يوم األحد 
بإقامـــة مباراتيـــن: الشـــباب مع ســـترة 
علـــى ملعب مدينة حمـــد، التضامن مع 

قاللي على استاد النادي األهلي.
وبالعـــودة إلـــى مباريات الســـبت، يقود 
نـــادر  الوطنـــي  المـــدرب  البســـيتين 
المـــدرب  عيســـى  ومدينـــة  العوضـــي 
الوطني جاسم محمد، ويقود المالكية 
واالتحاد مدربان وطنيان أيًضا: ســـيد 

حســـن عيســـى مـــع المالكيـــة ومحمـــد 
علـــى  ويشـــرف  االتحـــاد،  مـــع  المقلـــة 
رشـــيد  المغربـــي  المـــدرب  البحريـــن 
غفـــالوي واالتفـــاق المـــدرب الوطنـــي 

عبدالناصر حسن.
إلـــى  حالًيـــا  الـــدوري  ترتيـــب  ويشـــير 
صـــدارة ثالثية بين االتفـــاق والبحرين 
نقـــاط   3 يملكـــون  إذ  والمالكيـــة، 
التـــي  الوحيـــدة  األنديـــة  باعتبارهـــم 
حققت الفوز فـــي الجولة األولى، فيما 
تملك أندية االتحاد والشـــباب وســـترة 
وقاللي نقطة واحدة لكل واحد منهم، 
فيما أندية مدينة عيســـى والبســـيتين 

والتضامن بال نقاط.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أحمد مهدي

جانب من اللقاء

علي مجيد

أحمد مهدي

استعدادًا لخامس 
جوالت بطولة 

العالم للباها



حقـــق الـــدراج البحرينـــي حســـين محمد 
المركـــز الثالـــث فـــي منافســـات المرحلة 
الرابعـــة واألخيـــرة مـــن “طـــواف صاللـــة 
للدراجـــات الهوائية 2021”، التي امتدت 
لمســـافة 109 كيلومتـــرات وأقيمـــت في 
صبـــاح أمـــس ضمـــن منافســـات الطواف 
العمانـــي الـــذي اختتـــم بنجـــاح وامتيـــاز 
كبيرين وسط مشاركة عمانية وخليجية 
واســـعة وقوية بمحافظة ظفـــار، ونظمه 
الهوائيـــة  للدراجـــات  العمانـــي  االتحـــاد 
بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة والرياضـــة 
والشباب ومكتب وزير الدولة ومحافظ 
ظفار في الفترة من 14 إلى 17 ســـبتمبر 

الجاري.
وســـبق للدراج البحريني المتميز حسين 
محمـــد أن حقـــق المركـــز الخامـــس فـــي 
منافســـات المرحلة الثالثـــة التي أقيمت 

فـــي صبـــاح أمـــس األول بعدمـــا ســـجل 
توقيتـــا زمنيا بلـــغ ســـاعتين و43 دقيقة 
الجولـــة  نتائـــج  وجـــاءت  ثانيـــة،  و43 
القطـــري  المنتخـــب  بفـــوز دراج  الثالثـــة 
بعدمـــا  األول  بالمركـــز  الســـعدي  بـــالل 
ســـجل توقيتـــا زمنيـــا بلغ ســـاعتين و43 
دقيقـــة و39 ثانية، ونفـــس هذا التوقيت 
تبعـــه الدراج العماني ســـعيد الرحبي من 
فريـــق الجيش الســـلطاني العماني، تاركا 
المركز الثالث لدراج المنتخب اإلماراتي 
جابـــر المنصوري أيضا بنفـــس التوقيت. 

أما المركز الرابع، فـــكان لدراج المنتخب 
الوطنـــي العمانـــي وفريـــق النخبة محمد 
علـــى  أيضـــا  حصـــل  والـــذي  الوهيبـــي، 
التوقيت نفســـه، وفي سابقة هي األولى 
بحلول 4 متسابقين في التوقيت نفسه، 
المركـــز  فـــي  وليتبعهـــم حســـين محمـــد 
الخامس بفارق زمنـــي ضئيل أمام دراج 

الشـــيخ  آل  علـــي  الســـعودي  المنتخـــب 
الـــذي حّل فـــي المركـــز الســـادس، وتبعه 
فـــي المركز الســـابع دراج فريـــق الجيش 
الســـلطاني العمانـــي حاتم البوشـــري، ثم 
دراج منتخـــب اإلمـــارات خالـــد معيـــوف 
الذي ســـجل هـــو اآلخر التوقيت نفســـه، 
وفـــي المركـــز التاســـع حـــل دراج فريـــق 

شـــهاب  العمانـــي  الســـلطاني  الجيـــش 
القمشـــوعي أيضا بنفس التوقيت، بينما 
مـــن نصيـــب دراج  العاشـــر  المركـــز  كان 
فريق الجيش الســـلطاني العماني حسام 

الرواحي.
مســـرح  علـــى  أمـــس  الســـتار  وأســـدل 
منافســـات الطواف بإقامـــة حفل الختام 

الرياضـــي تحـــت  الســـعادة  فـــي مجمـــع 
رعايـــة وكيـــل وزارة الثقافـــة والرياضـــة 
والشـــباب للرياضـــة والشـــباب باســـل بن 
أحمد الـــرواس، وبحضور رئيس االتحاد 
العمانـــي للدراجـــات الهوائيـــة ســـيف بن 
ســـباع الرشـــيدي وعدد من المســـؤولين 

بالمحافظة.

اتحاد الدراجات الهوائية

حسين محمد ثالثا في “طواف صاللة 2021”

 حسين محمد عند خط النهاية  جانب من تكريم الدراج حسين محمد

اتحاد الطاولة

أكدت رئيس االتحـــاد البحريني لكرة الطاولة 
الشـــيخة حياة بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفة أن 
النتائج المشـــرفة األخيرة التي أحرزها العبو 
كرة الطاولة جاءت انعكاســـا لما تحلوا به من 
عزيمـــة وإصرار ســـادت أثناء مشـــاركة جميع 
الالعبيـــن والالعبات في البطولة التي أقيمت 
الشـــقيقة،  الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  فـــي 
وســـاعدت علـــى مـــا تحقـــق الفـــوز المشـــرف 
للوطن وذلك في ظل الرعاية الكريمة للقيادة، 
ودعم ممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة والنائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
جـــاء ذلـــك أثنـــاء اســـتقبالها لوفد نـــادي عالي 
الثقافـــي والرياضـــي برئاســـة حســـين العالي، 
الذين جاؤوا ليعبروا عن تهنئتهم وســـعادتهم 

بالفـــوز وتأكيدهـــم الحرص والعـــزم على بذل 
المزيد لتحقيق المزيد من اإلنجازات.

وأثنـــاء اللقاء، أشـــادت الشـــيخة حياة بجهود 
شـــاركوا  الذيـــن  والالعبـــات  الالعبيـــن  كافـــة 

فـــي البطولـــة ومثلـــوا المنتخبـــات الوطنيـــة، 
وحرصهـــم علـــى تقديـــم أفضـــل المســـتويات 
والظهور بالمظهر المشـــرف للوطن، واإلســـهام 

في الوصول إلى منصات التتويج.

وأعربت الشـــيخة حياة عـــن تقديرها للجهود 
البـــارزة التي يبذلها مجلـــس إدارة نادي عالي 
برئاســـة حســـين العالـــي، وجهودهـــم البـــارزة 
فـــي تطـــور رياضـــة كـــرة الطاولـــة البحرينيـــة 
خصوصـــا فئة الناشـــئات والناشـــئين والفئات 
الســـنية الذيـــن قدموا مســـتويات بـــارزة ممن 
شـــاركوا فـــي البطولـــة، إضافـــة إلـــى النتائـــج 
الـــدوري  فـــي  النـــادي  التـــي حققهـــا  الجّيـــدة 
بالفترة الماضية، معربـــة عن اعتزازها بجهود 
كافـــة العبـــي والعبـــات المنتخبـــات األهليـــة 
وبالتعـــاون الالمحدود والمثمـــر القائم ما بين 
االتحـــاد واألنديـــة األعضاء. وثمنـــت وقدرت 
عطائهـــم الـــذي انعكـــس علـــى ما تـــم تحقيقه 
والتطلع للمزيد في ظل روح األســـرة الواحدة 

والتعاون المثمر.

ــز تــســتــقــبــل وفــــدا مـــن نــــادي عــالــي لــلــتــهــنــئــة بــالــفــوز ــزي ــع ــدال ــب حــيــاة بـــن ع

عزيمة وإصرار سادت أثناء مشاركة جميع الالعبين بالبطولة العربية
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اتحاد البولينج

تختتم اليوم الســبت منافســات النســخة األولى لبطولة المرحوم 
عبدهللا بن أحمد ناس المفتوحة للبولينج.

وشهدت منافسات اليوم السادس 
عشـــر التي أقيمـــت يوم الخميس 
الماضـــي، تربـــع بطلنـــا اآلســـيوي 
يوسف فالح على عرش الصدارة 
في مســـابقة الرجال 2598 نقطة  
ومالحقة مســـتمرة من اإلماراتي 
أحمـــد المهـــري 2848 نقطة الذي 
يحتـــل المركـــز الثانـــي والكويتي 
مصطفى الموســـوي الـــذي يحتل 

المركز الثالث 2846 نقطة.
الفلبينـــي  الالعـــب  ويحتـــل 
 2829 الرابـــع  المركـــز  إيمرســـون 
نقطة، ومن خلفه الكويتي أصيل 
الخامـــس  المركـــز  فـــي  الرومـــي 
2821 نقطـــة، واإلماراتـــي محمد 
إســـماعيل فـــي المركـــز الســـادس 
المـــاس  وعلـــي  نقطـــة،   2818
نقطـــة،   2813 الســـابع  بالمركـــز 
والسعودي عادل البارقي بالمركز 
الثامـــن 2812 نقطة، والســـعودي 
بالمركـــز  الخليـــوي  عبدالرحمـــن 
والعمانـــي  نقـــاط،   2808 التاســـع 
خليل بن عيســـى بالمركز العاشـــر 

2808 نقاط.
وحصـــل الالعـــب الكويتي أصيل 
الرومي على جائزة أعلى محاولة 
فـــي اليـــوم الســـادس عشـــر 994 
مواطنـــه  حصـــل  بينمـــا  نقطـــة، 

عبـــدهللا خالـــد علـــى ثانـــي أعلى 
محاولة 970 نقطة.

ولـــم يتغيـــر الموقـــف كثيـــرا فـــي 
بعدمـــا  الســـيدات  منافســـات 
حافظـــت بطلـــة الخليـــج والعرب 
صـــدارة  علـــى  العوضـــي  ناديـــة 
ترتيب مسابقة السيدات لتقترب 
من معانقـــة اللقب بـ 1738 نقطة، 
بنهايـــة  ســـيكون  الحســـم  ولكـــن 
البطولـــة اليوم، فيمـــا تحتل ليلى 
 1664 الثانـــي  المركـــز  جناحـــي 
Uella Mar�  نقطـــة، والفلبينيـــة “
cial “ بالمركز الثالث 1631 نقطة، 
الرابـــع  بالمركـــز  ســـلطان  ونـــورة 
1556 نقطـــة، واإلماراتيـــة رحمة 
 1521 مبـــارك بالمركـــز الخامـــس 
ريـــم جمـــال  نقطـــة، ومواطنتهـــا 
1527 نقطـــة،  الســـادس  بالمركـــز 
ومواطنتها هند الحمادي بالمركز 
السابع 1519 نقطة، وريم سلطان 
نقطـــة،   1516 الثامـــن  بالمركـــز 
والســـعودية رغد بتان في المركز 
التاســـع 1490 نقطـــة، والكويتية 
روان الكرينيج في المركز العاشر 

1459 نقطة.
وحصلـــت ناديـــة العوضـــي علـــى 
جائـــزة أعلـــى محاولة بتســـجيلها 

791 نقطة.

اليوم ختام بطولة ناس للبولينج

وسط مشاركة 
عمانية وخليجية 

واسعة وقوية

ديـربي الــرفــاع ينتهي بالتعــادل
ــاز ــت ــم ــم ال ــد  ــمـ ــن حـ ــ ب نـــاصـــر  لـــــــدوري  الـــجـــولـــة ٣  ــن  ــمـ ضـ

تعــادل الرفــاع والرفــاع الشــرقي ســلبيا بــدون أهــداف في المبــاراة التــي جمعت 
الطرفين، الجمعة، على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 3 

لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2021 - 2022.

ســـنحت  التـــي  المحـــاوالت  ورغـــم 
للطرفين، إال أن الشـــباك ظلت خالية 
دون أن تهتز؛ ليتقاسم الطرفان نقاط 
المواجهة، فيما كانت فرصة الالعب 
الرفاعـــي محمد مرهون األبرز خالل 
الدقائق األخيرة، وتألق في التصدي 
لهـــا حـــارس الرفـــاع الشـــرقي حمـــد 
الطاقـــم  المبـــاراة  أدار  الدوســـري. 
التحكيمي المكون من حكم الساحة 
إســـماعيل حبيـــب، وعاونـــه محمـــد 

جعفر وســـيد فيصل علوي، والحكم 
الرابع محمد خالـــد. وبناًء على ذلك، 
يكون ترتيب الـــدوري حاليا:المنامة 
في الصـــدارة برصيد 7 نقاط، الحالة 
والنجمـــة والرفاع 5 نقاط لكل واحد 
منهـــم، الرفـــاع الشـــرقي 4، الخالدية 
واألهلـــي 3 نقـــاط لكل واحـــد منهما، 
المحرق والحد والبديع نقطة واحدة 
لـــكل منهم، مع وجـــود مباراة مؤجلة 

من المياراةبين المحرق والخالدية.

الحـالـة يقلب الطـاولــة على البــديــع
ــمــمــتــاز ال ــد  ــم ح ــن  بـ نـــاصـــر  بــــــدوري  وأوال  ــا  ثــمــيــن فـــــوزا  ــق  ــق ح

حقـــق الحالة فوزا ثمينـــا ومهما على 
حســـاب البديع بهدفين مقابل واحد، 
في المبـــاراة التي جمعـــت الطرفين، 
الجمعـــة، على اســـتاد مدينـــة خليفة 
الرياضيـــة، ضمـــن منافســـات الجولة 
بـــن حمـــد الممتـــاز  لـــدوري ناصـــر   ٣
الرياضـــي  للموســـم  القـــدم  لكـــرة 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
ورغـــم تقدم البديع بهـــدف مبكر في 
الدقيقـــة )٢( مـــن عمر المبـــاراة حمل 
إمضـــاء الالعـــب عبـــدهللا دعيج من 
كرة رأســـية مســـتثمرا عرضية إلتون 
مـــن ركلـــة ثابتـــة، إال أن الحالة نجح 
فـــي العـــودة لمجريـــات المبـــاراة، إذ 
أحرز المدافـــع المتقدم وقائد الفريق 
التعـــادل  هـــدف  العبيدلـــي  إبراهيـــم 

للبرتقالـــي في الدقيقـــة )٢٣(. ونجح 
الحالـــة فـــي تســـجيل هـــدف الفـــوز 
بعـــد أن حصـــل على ركلـــة جزاء في 
الوقت المحتســـب بديـــال للضائع في 

الشـــوط الثانـــي، ونجـــح جيفرســـون 
في تســـجيل الهدف فـــي أول ظهور 

له مع الفريق عند الدقيقة )٩٠+٨(.
أدار المبـــاراة الحكـــم أحمـــد خليـــل، 

وعاونه نواف شـــاهين وأحمد سيف، 
والحكم الرابع عبدالعزيز شريدة.

ووصـــل رصيـــد الحالة إلـــى ٥ نقاط، 
وبقي البديع بنقطة واحدة.

فرحة حاالوية وحسرة بدعاوية من المباراة

اإلماراتي علي الراشدي يتسلم جائزة ثاني أعلى محاولة

أحمد مهدي )تصوير: رسول الحجيري(

أحمد مهدي )تصوير: رسول الحجيري(
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تم اختيار النجمين كريس 
إيفانز وسكارليت 
جوهانسون لدور 

البطولة في 
 Ghosted فيلم
القادم من إنتاج 

آبل بلس، 
ويصنف 

الفيلم 
ضمن 

األكشن 
الرومنسي 

ومن 
إخراج 

ديكستر 
فليتشر.
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Kate شاهدت لكم جديد نتفلكس: فيلم األكشن واإلثارة الجديد

يعتبر الفيلم الجديد على منصة نتفلكس Kate فيلم أصلي جديد من دون تقليد او 
إعادة نسخة قديمة، وال تقوم على أحداث حقيقية وال مقتبسة، وكل هذه العناصر 
للتسلية بشكل رئيس، فهناك  الجديد والذي هو  الفيلم  المألوفة معا تشكل أحداث 
الشاشة  استخدام  وضــوح  مع  ويــك”،  “جــون  فيلم  مثل  بــاأليــدي  القتال  من  الكثير 
 Kate وتقدم ،Fast & Furious في مطاردة السيارات بمعايير فيلم CG الخضراء

تأثيراتها بإدارة خاصة بها في أحداث أكشن جيدة.

نيكوالس- سيدريك  للمخرج   Kate فيلم 
ترويان، وبطولة ماري إليزابيث وينستد، 
هــاوســمــان  ومــكــيــل  ــون،  ــسـ ــارلـ هـ وودي 
وتــادانــوبــو أســانــو، وتــم إعـــداده بأسلوب 
“مــاري  مــن  الممتاز  األداء  بفضل  خــاص 
لنجاحه،  كاف  وذلــك  وينستد”،  إليزابيث 
ال  بحيث  بها  التنبؤ  يمكن  التي  ونتائجه 
تجاري  منتج  وكأنه  تشعر  أن  إال  يمكنك 

.Netflix آخر من
كــقــاتــلــة  تــعــمــل   Kate الــتــفــاصــيــل  ــي  وفــ
مأجورة لحساب وكالة هانلر فاريك “التي 
هارلسون”،  وودي  الكبير  النجم  يديرها 
والذي تولى رعايتها منذ الصغر بعد مقتل 
والديها، وخالل مهمة في أوساكا اليابانية 
أن  بسبب  قتل  مهمة  عــن   Kate تتراجع 
)ميكو  آنــي  الــمــراهــقــة  هــو  ابنته  الــهــدف 
القيام  عليها  ويجب  مارتينو(  باتريشيا 

بذلك بالرغم من أي شيء.

وبـــعـــد عـــشـــرة أشـــهـــر تــتــجــول كــيــت في 
شوارع طوكيو وتتطلع للخروج من هذه 
اللعبة التي أدخلت إليها، وقبل أن تسنح 
ما  بطريقة  تعطى  للمغادرة،  الفرصة  لها 
مما  اإلشعاعي،  السم  من  مباشرة  جرعة 
بعدها  للعيش،  فقط  ساعة   24 لها  يترك 
القتل  لها  يريد  من  لمعرفة  االنتقام  تقرر 
ولـــمـــاذا، وتـــقـــرر الـــحـــرب عــلــى مـــن يقف 

ومهارة  عالية  بدقة   Kate تتمتع  ضدها، 
النموذج  يجعلها  مما  مهنتها،  في  خارقة 
لقاتلة مجهزة جيدا ويضعها في  المثالي 
يتدهور  وفيما  مجالها،  فــي  القمة  أعلى 
 Kate جــســدهــا ســريــعــا، تــتــوطــد عــالقــة
المفعمة  المراهقة  مع  متوقع  غير  بشكل 

بالحياة.
فـــي حــيــن أنــنــي لـــم أهــتــم كــثــيــرا لفيلم 
نتفلكس السابق Extraction، البد لي من 

االعتراف بأن Kate تم تقديمه بالرغم من 
سلبية النقد حوله بصورة مناسبة، بسبب 
أن لهجته ليست غامضة جدا، ويستخدم 
بالنيون  المبطنة  المخرج شوارع طوكيو 

لتوفير قالب جذاب مرئي جميل جدا.
وشعرها  نفسها  إخــفــاء  تــحــاول  ال   Kate

إنها  ــداث،  ــ األحــ فــي 
مــخــتــلــفــة  ــدو  ــ ــب ــ ت ال 
ــع ذلــــــك، فــإنــهــا  ــ ومـ
تعطي نفسها زغب 
ــولـــى  ــتـ المــــــــــــرأة تـ
حياتها  مسؤولية 
محاكاة  الخاصة، 
ــلـــم مـــاهـــرة  ــيـ ــفـ الـ
الكفاية  فيه  بما 
الســـــتـــــقـــــطـــــاب 

المشاهدين.

ينتهي الممثــل المصري محمد هنيدي، األســبوع المقبل، 
من تصويــر “الجواهرجــي”، فيلمــه الســينمائي الجديد، 
ويشاركه البطولة منى زكي، ولبلبة، وأحمد السعدني، وريم 
مصطفى، وعارفة عبدالرسول، وباســم سمرة، وتارا عماد، 

وعدد من ضيوف الشــرف منهم آسر ياسين، وأحمد حالوة، 
وهــو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إســالم خيري. تدور أحداثه 

فــي إطار كوميدي، حيث يناقش أزمات الحياة الزوجية، التي تقع بين زوجين هما 
هنيدي ومنى زكي، ويحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

أُّجل رسميا المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مجددا، 
وهــو إحدى أبــرز الفعاليات الســينمائية فــي القارة 
اإلفريقية إلى “موعد الحق” بسبب وباء كورونا، وذلك 

للسنة الثانية على التوالي، وفق ما أعلن منّظموه.
وكان من المفترض أن تقام الدورة التاسعة عشرة من 

المهرجان بين التاسع والعشــرين من نوفمبر والسابع 
من ديســمبر في المدينة الواقعة جنوب المغرب. وقد ألغيت نسخة العام 

2020 بسبب األزمة الصحية.

حطم الفنان الســوري علــي الديك األرقــام وحصد نجاحا 
مدويا بـــأغنيته الجديدة “يا صغيــرة كبرتي” التي طرحها 
على طريقــة الفيديو كليــب الذي حمل توقيــع المخرج 
اللبناني عادل ســرحان. واســتطاع علي الديــك أن يغزو 

بأغنيته الترند، فحلت األغنية في المرتبة الرابعة في أغلب 
الــدول العربية، وحصــدت على )يوتيوب( أكثــر من 750 ألف 

مشــاهدة في ظرف يوميــن فقط. أغنية “يا صغيرة كبرتي” من كلمات حســام 
غصن، وألحان علي الديك، وتوزيع روجيه أبي عقل وإخراج عادل سرحان.

علي الديك يحطم األرقامتأجيل المهرجان الدولي للفيلم“هنيدي” و“منى” في “الجواهرجي”

صحيفة “^” تطلق سلسلة “أوتار” كل يوم سبت

تطلــق “البــاد” سلســلة حلقــات شــعرية بالفيديو للشــاعر البحريني القديــر علي عبدهللا خليفــة تحت عنوان “أوتــار”، يعزف فيها 
الشاعر أنغامه العذبة بالكلمات المفعمة برسائل الحب والحميمية للوطن، الحبيبة، األسرة، البيئة وكل ما يامس وجدانه.

ستنشــر الحلقــات عبــر المنصــات الرقميــة للصحيفــة كل يــوم ســبت؛ تقديــرا لمســاهمات الشــاعر الكبيــر علي عبــدهللا خليفة في 
المجال الثقافي واألدبي، وعمله الدؤوب الذي امتد ألكثر من خمسين عاما للسمو واالرتقاء باألدب البحريني ورفع راية الوطن 

عاليا في كل المحافل الدولية واإلقليمية.
وشهد هذا العمل تعاونا مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من خال استعارة استيديو الغرفة لتصوير الحلقات.

محرر مسافات

حوراء مرهون

اللقاء التشاوري بين اتحاد المسرحيين والحكمة
ضمـــن مســـاعي اتحـــاد جمعيـــات المســـرحيين البحرينييـــن للتعـــاون مع 
المؤسســـات األهليـــة واالقتصاديـــة والثقافيـــة واالجتماعية فـــي مملكة 
البحريـــن، التقى في صباح يوم الثالثاء الموافق 14 ســـبتمبر 2021 عدد 
مـــن ممثلي مجلس االتحاد يترأســـهم  نائب رئيس االتحاد علي ســـلمان، 
واألميـــن المالي ســـالم رجـــب، ورئيـــس لجنة التنســـيق والمتابعـــة عادل 
شـــمس، بنائب رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين سعيد السماك، ورئيس 
متابعـــة المعلومـــات والعالقـــات الرســـمية ســـعيد الصيرفـــي، وبحضـــور  
مساعد األمين المالي عبدهللا الجيب، ورئيس اللجنة القانونية علي جبر 
الدوسري؛ وذلك للتشاور حول سبل التعاون بين الجانبين خصوصا فيما 
يخص التســـهيالت المتاحة من قبل الجمعية للفنانين المســـرحين الذين 

يمثلهم االتحاد.
وارتـــأى االتحاد عرض التصـــورات والمقترحات المطروحـــة على طاولة 

االجتماع بين الجانبين على مجلس إدارة االتحاد في اجتماعه القادم.
يذكـــر أن مجلـــس إدارة االتحـــاد - كما اعتاد – ســـيعرض ما تـــم التوصل 
بشأنه مع أي جهة يروم التعاون معها على هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

الجهة المعنية بشؤون الجمعيات الثقافية والفنية بمملكة البحرين.

حلقات شعرية بالفيديو للشاعر القدير علي عبداهلل خليفة

الشاعر علي عبدالله خليفة 

يذكر أن الشاعر علي عبدهللا خليفة من مواليد  «
مدينة المحرق العام 1944، وهو من رواد حركة 

الشعر الحديث في الخليج والجزيرة العربية، 
شاعر مؤسس في حركة الشعر البحريني 

الحديث، وصاحب تجربة أدبية ممتدة، وأحد 
الباحثين المهتمين بالثقافة الشعبية.

نشر ديوانه األول ) أنين الصواري ( في بيروت العام  «
1969. وأصدر عشر مجموعات شعرية بالفصحى 

والعامية، وله عدة أبحاث في التراث الشعبي 
منشورة في مجالت عربية وأجنبية متخصصة.

حصل على وسام الكفاءة من تونس 1973  «
والدكتوراه الفخرية في اآلداب من جامعة 

جوسيبي سيكلونا الدولية 1987، ووسام 
الكفاءة من الدرجة األولى بمملكة البحرين 

2002، والجائزة العالمية الكبرى في الفنون من 
رومانيا 2006.

ترجمت مختارات من شعره إلى اإلنجليزية،  «
الفرنسية، الفارسية، اإليطالية، الرومانية، 

الروسية والبرتغالية.

كما أسهم خليفة في تأسيس أسرة األدباء  «
والكتاب 1969 والملتقى الثقافي األهلي 

.1994

وأسس إلصدار المجالت الثقافية الفصلية:  «
)كتابات( 1976، )المأثورات الشعبية( 1984، 
)البحرين الثقافية( 1991، )الثقافة الشعبية( 

2008 وتولى رئاسة تحريرها وما يزال.

أسس )أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات  «
والبحوث والنشر( بمملكة البحرين 2007 

وتولى إدارته.

انتخب في براغ نائبا لرئيس المنظمة الدولية  «
للفن الشعبي 2012 ثم رئيسا للمنظمة بمدينة 

برجامو اإليطالية 2016 وما يزال.

يشغل حاليا موقع مدير عام إدارة البحوث  «
الثقافية بالديوان الملكي بمملكة البحرين، 

واألمين العام لجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية.
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دخــل الســياحة في البحريــن 3.64 مليــارات دوالر.. ويتجــاوز مصر وتونس

“باونس”: المنامة السابعة عربيا ألكثر الدول السياحية

تعّد السياحة من أكثر القطاعات تنّوعا في العالم وُيساهم القطاع السياحي في الحفاظ على النمو االقتصادي في منطقة الخليج العربي، حيث يوّفر مجموعًة 
مــن اإلمكانــات ألصحــاب المشــاريع، تمكنهــم مــن أن يكونــوا جزءا من صناعة الســياحة الصاعدة في البحرين. وحســب بيانات منظمة الســياحة العالمية بلغ عدد 

السياح البحرين 4,372,000 سائح العام الجاري 2021.

السابعة عربيا

واحتلت البحرين المرتبة 7 في ترتيب 
الدول العربية من حيث الســـياحة، كما 
احتلـــت المرتبـــة 55 عالميا في ترتيب 
وبلـــغ  العالـــم،  فـــي  الســـياحية  الـــدول 
مدخول الســـياحة فـــي البحرين 3.64 
مليارات دوالر، متجاوزة بذلك كل من 
مصـــر وتونس، رغـــم أن هذين البلدين 

يتجاوزانها في عدد السياح.
وشـــمل مؤشـــر العواصم الـــذي أعلنته 
شـــبكة “باونس” تصنيفًا لــــ 69 عاصمة 
في العالم. وجاءت العاصمة البحرينية 
المنامة في المركز الرابع بـ5.77 نقاط.

فـــي  أنهـــا اعتمـــدت  الشـــبكة  وذكـــرت 
تصنيفها على اعتبـــارات مثل المرافق 

الســـياحية والطقس والمنـــاخ في تلك 
المدن، وفسرت تركيزها على العواصم 
بأنـــه ينطلـــق مـــن أنهـــا كثيرا مـــا تكون 
مركـــزا لألنشـــطة والمعالـــم والمرافـــق 

السياحية في البلد المعني.

مواقع اليونيسكو

وتضـــم البحرين 3 مواقـــع مدرجة ضمن 
قائمـــة اليونســـكو للتـــراث العالمي، وهي 

كما يأتي:
- مدافـــن دلمون: ُصّنفت مدافن دلمون 
ضمـــن قائمة اليونســـكو للتـــراث العالمي 
في العام 2019، وتأّسســـت المدافن منذ 

أكثر من 2020 عام قبل الميالد. 
-جزيرة المحرق: ُصّنفت كموقع للتراث 

العالمي لليونسكو في العام 2012. 

ُتعتبـــر  األثريـــة:  البحريـــن  قلعـــة   -
عاصمة حضارة دلمون التي كانت في 
البحرين، وُصّنف الموقع كتراث عالمي 

في العام 2005.

ألقاب

ُأطلق لقب عاصمة السياحة الخليجية 
على مدينـــة المنامة عاصمـــة البحرين 
فـــي العـــام 2016، كمـــا حـــازت المدينة 
لقـــب عاصمـــة الســـياحة فـــي الوطـــن 
العربـــي فـــي العـــام 2020، بعـــد إجماع 
وزراء السياحة العرب في الجلسة 22 

للمجلس الوزاري العربي للسياحة.
يذكـــر أن أمام الســـياح والســـكان عدة 
أماكـــن ترفيه بالبحريـــن على قدٍر عاٍل 
مـــن التنـــوع والتألـــق، منهـــا الشـــبابي، 

الُمخصـــص  ومنهـــا  العائلـــي،  ومنهـــا 
لألطفـــال، مـــن ُهنا كانت الســـياحة في 
ية لكل  البحريـــن مالئمـــة للجميـــع وُملبِّ
العمريـــة  الفئـــات  وأهـــداف  تطلعـــات 
الُمختلفـــة، وهي أيًضا ُمتنوعة شـــاملًة 
الترفيه الُمعتمد على الطبيعة الساحرة 
البهجـــة  مـــن  جـــٍو  لخلـــق  ومكوناتهـــا 
والســـعادة والحيوية، وشاملًة المرافق 
العصريـــة الحديثة واأللعاب الُمتطورة 
الُمســـلية، وفيما يلي نســـتعرض معكم 
مجموعـــة مـــن أفضـــل أماكـــن ترفيـــه 
بالبحرين من حيـــث الجانبي التجاري 
الجانـــب  إلـــى  إضافـــة  والترفيهـــي 
التاريخـــي واألثري، ومـــع أبرز مميزات 
كل مكان على حدة؛ حتى نكون دليلك 

في رحلتك السياحية.

أصــدر مصرف البحرين المركــزي فئة ترخيص جديدة تندرج ضمن 
المجلــد الرابــع مــن مجلــد توجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي – 

الشركات االستثمارية. 

الجديـــدة  الترخيـــص  فئـــة  تلبـــي 
بمديـــري  الخاصـــة  األعمـــال  نمـــاذج 
الذيـــن  المتخصصيـــن  الصناديـــق 
ُيشغلون/ يديرون/ يسوقون صناديق 
االســـتثمار الجماعـــي، أي الصناديق 
“المســـتثمرين  تســـتهدف  التـــي 
المعتمديـــن فقـــط )أي المســـتثمرين 

الذيـــن تبلـــغ صافي ثرواتهـــم مليون 
وال  فـــوق(،  ومـــا  أميركـــي  دوالر 
األفـــراد  “المســـتثمرين  تســـتهدف 
)التجزئـــة(” كمـــا هو محـــدد بموجب 
توجيهات ولوائـــح مصرف البحرين 

المركزي. 
وتعليًقـــا على التوجيهـــات الجديدة، 
السياســـات  وحـــدة   - مديـــر  قالـــت 
الرقابية شـــيرين عبدالكريم الســـيد 
“يعمـــل مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
األنظمـــة  تطويـــر  علـــى  باســـتمرار 
فـــي  التطـــورات  مـــع  يتماشـــى  بمـــا 
ترخيـــص  وإن  الماليـــة.  األســـواق 
شركات االســـتثمار من الفئة الرابعة 
والتوجيهـــات ذات الصلـــة ســـيخلق 
بيئة مواتية لتطوير قطاع إدارة 
األصـــول المالية وتوفيـــر البيئة 
الفئـــة  هـــذه  لعمـــل  المناســـبة 
الرقابيـــة  الضوابـــط  ضمـــن 

المناسبة”.

المصرف المركزي: فئة ترخيص جديدة
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المنامة - المصرف المركزي

شيرين السيد

بحرينية تستقبل بالزي الشعبي سياح البواخر بالمنامة )صورة أرشيفية(

صيانـة وإصـالح مصاعـد المـدارس والمعاهـد ومبانـي “التربيـة”
ــة ــي ــان ــم ــل ــس ال ــع  ــم ــج ــم ب  ”NBB“ مــبــنــى  ــي  ــ ف ــديـــث  ــحـ تـ بــمــنــاقــصــة  ــاءات  ــ ــطـ ــ عـ  4

فتــح مجلــس المناقصــات والمزايــدات، الجهــة التنظيميــة المســتقلة المكلفة باإلشــراف على 
ممارســات المناقصــات والمزايــدات الحكوميــة، أمــس، مظاريف 71 عطاًء لعــدد 11 مناقصة 

مطروحة من 6 جهات متصرفة.

 3 فتـــح  الفتـــح،  لجنـــة  أعمـــال  جـــدول  وتضمـــن 
لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات  مناقصـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي، المناقصـــة األولـــى بشـــأن 
إعـــادة تأهيـــل عـــدد مـــن الطـــرق فـــي المحافظـــة 
الشـــمالية بمجمع 738 في عالي، وقد تم اســـتالم 
14 عطـــاًء لهـــذه المناقصـــة، أما المناقصـــة الثانية 
فكانـــت بشـــأن إنشـــاء شـــبكة الصـــرف الصحـــي 
لمجموعة متعددة من برنامج اإلســـكان في غرب 
البديع بمجمع 557، وقد تم استالم 12 عطاًء لهذه 
المناقصـــة. كمـــا تم اســـتالم 6 عطـــاءات لمناقصة 
بشـــأن أعمـــال الصيانـــة الوقائيـــة لمبانـــي متحف 
الوطنـــي  البحريـــن  ومســـرح  الوطنـــي  البحريـــن 

ومركز قلعة البحرين الثقافي ومركز الفنون.

عـــالوة على ذلك، فتحت اللجنـــة، مناقصة لوزارة 
الصحـــة بشـــأن تحديث في مبنـــى “NBB” بمجمع 
الســـلمانية الطبـــي، وقـــد تـــم اســـتالم 4 عطاءات 
لهـــذه المناقصـــة.  وفتحـــت اللجنـــة 3 مناقصـــات 
لـــوزارة التربية والتعليم، المناقصة األولى بشـــأن 
بمدرســـة  العلميـــة  المختبـــرات  صيانـــة وتطويـــر 
المنامـــة الثانوية للبنات، وتم اســـتالم 5 عطاءات 
لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية كانت بشـــأن 
صيانـــة وإصـــالح المصاعـــد الكهربائيـــة للمدارس 
والمعاهـــد والمباني اإلدارية التابعـــة للوزارة لمدة 
3 ســـنوات، وقـــد تـــم اســـتالم 4 عطـــاءات لهـــذه 
المناقصـــة. كمـــا تم اســـتالم 4 عطـــاءات لمناقصة 
بشـــأن شـــراء آالت الســـحب للمـــدارس واإلدارات 

بوزارة التربية والتعليم لمدة 4 سنوات.
المواصـــالت  لـــوزارة  مناقصـــة  اللجنـــة  وفتحـــت 
الحراســـات  خدمـــة  توفيـــر  بشـــأن  واالتصـــاالت 
األمنيـــة للمبانـــي التابعة الوزارة، وقد تم اســـتالم 
اللجنـــة  المناقصـــة. وفتحـــت  لهـــذه  9 عطـــاءات 

المناقصـــة  والمـــاء،  الكهربـــاء  لهيئـــة  مناقصتيـــن 
األولـــى بشـــأن المرحلـــة الثانيـــة لتزويـــد وتركيب 
تابعـــة  مختلفـــة  بمواقـــع  شـــائكة  أمنيـــة  أســـالك 
للهيئـــة، وتم اســـتالم 5 عطاءات لهـــذه المناقصة. 
أما المناقصة الثانية كانت بشـــأن توريد وتركيب 

النـــوع  مـــن  المجزئـــة  الهـــواء  تكييـــف  وحـــدات 
الصناعـــي في محطـــات التوزيع الفرعيـــة التابعة 
الميـــاه  نقـــل  الكهربـــاء ومحطـــات  توزيـــع  إلدارة 
الفرعيـــة التابعة إلدارة نقل المياه، وتم اســـتالم 5 

عطاءات لهذه المناقصة.
أخيًرا، فتحت اللجنة مناقصة في قطاع الطيران 
لشـــركة طيران الخليج، بشأن تعيين مقدم خدمة 
لخدمـــات غســـيل الطائـــرات، وقـــد تـــم اســـتالم 3 

عطاءات لهذه المناقصة

المنامة - مجلس المناقصات والمزايدات

لجنة فتح المناقصات

“بتلكو” وشركاؤها يلتقون بالطلبة ضمن البرنامج التدريبي للشباب
ــاي” ــفــر بـ ــي ــن” و “بـــريـــنـــك” و “كــل ــري ــح ــب ال ــع “إنـــجـــاز  الــشــركــة تــســتــضــيــف جــلــســة تــعــريــفــيــة مـ

استضافت شركة بتلكو اجتماًعا افتراضًيا للطلبة الذين تم اختيارهم لالنضمام في برنامج “تقدم” التدريبي للشباب؛ 
لتعريفهــم بشــركاء بتلكــو فــي البرنامــج، وهم مؤسســة إنجاز البحرين ومركز برينك وشــركة كليفر بــالي. وتم اإلعالن 
عن البرنامج التدريبي في شــهر ديســمبر من العام 2020، الســتقطاب خريجي الثانوية العامة وإدراجهم في البرنامج 

التقديمي “تقدم”، الذي سوف يمتد خالل دراستهم الجامعية لـ 4 سنوات.

وأثنـــاء االجتمـــاع، بادر شـــركاء بتلكو 
البرنامـــج  فـــي  أدوارهـــم  بتحديـــد 
التدريبي، وأجابوا على أســـئلة الطلبة 
لتزويدهم بجميع المعلومات المطلوبة 
للبرنامـــج،  األول  العـــام  بدايـــة  قبيـــل 
الذي يصادف يوم االثنين الموافق 20 

سبتمبر.
رفـــع  إلـــى  “تقـــدم”  برنامـــج  ويهـــدف 
مستوى جهوزية الطلبة لدخول سوق 
العمـــل بعـــد التخّرج، وذلـــك من خالل 
تزويدهم بالتعليم والتدريب المستمر 
أثنـــاء  البرنامـــج  شـــركاء  ِقبـــل  مـــن 

رحلتهم الجامعية. وســـيركز البرنامج 
على تنمية وتعزيز مهارات الطلبة في 
مجـــال التحـــول الرقمـــي، وســـيحظى 
واإلرشـــاد،  بالتوجيـــه  أيًضـــا  الطلبـــة 
شـــهادات  علـــى  حصولهـــم  بجانـــب 

احترافية على التدريب.
وبهذه المناســـبة، صرح مدير البرنامج 
مـــن شـــركة بتلكـــو “نحن ســـعداء جًدا 
التدريبـــي  البرنامـــج  هـــذا  بتنظيـــم 
المتمّيز، ونســـتعد لرؤيـــة معالم نجاح 
هذه المبادرة مـــع انطالقة العام األول 
للبرنامج في األسبوع المقبل. وُسررنا 

وحماســـهم،  الطلبـــة  بتفاعـــل  أيًضـــا 
هـــذه  مشـــاركة  إلـــى  نتطلـــع  حيـــث 
الرحلـــة معهـــم بالتعـــاون مع شـــركائنا، 
لتزويدهم بالدعم واإلرشاد وتمكينهم 
من اكتســـاب المهـــارات العمليـــة التي 

سُتفيدهم في المستقبل”.
“تقـــدم”  برنامـــج  “يعكـــس  وأضـــاف 
مســـاعي وجهود بتلكو اتجاه التعليم، 
إذ تضعـــه كأولويـــة وركيزة أساســـية، 
وذلـــك بالتوافـــق مـــع التـــزام الشـــركة 
بدعـــم الجهـــود التعليميـــة فـــي مملكة 

البحرين”.

صيانة وقائية لمباني 
المتحف والمسرح 

ومركز قلعة البحرين 
الثقافي

هبة محسن
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قــال رئيــس هيئة الطاقة المســتدامة عبدالحســين ميــرزا “إن الهيئة حددت أراضي لمشــاريع الطاقة الشمســية وبانتظار 
الحصــول علــى الموافقــة لطرحها في مناقصة فــي مجلس المناقصات والمزايدات أمام القطاع الخاص”. وأشــار إلى أن 
العطاءات المالية لمناقصة بناء حقل للطاقة الشمســية في حلبة البحرين الدولية بســعة ال تقل عن 3 ميجاوات ســوف 

يتم ترسيتها قريًبا.

ولـــــفـــــت إلــــــــى وجـــــــــود الـــعـــديـــد 
مـــن مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 
والمتجددة التي تتيح فرصا أمام 
المستثمرين لالستثمار فيها، ومن 
النفايات  لتحويل  مــشــروع  بينها 
إلى طاقة متجددة، تركيب ألواح 
شــمــســيــة عــلــى أســـطـــح الــمــبــانــي 
المدن  فــي  ومــشــاريــع  الحكومية، 
من  االستفادة  بينها  من  الجديدة 
الطاقة  توليد  فــي  اإلنـــارة  أعــمــدة 
الطاقة  ــواح  أل وتركيب  الشمسية 

الشمسية في 1200 بيت.
ــامــــج أســــــواق  ــ ــرن ــ واســــتــــضــــاف ب
تــجــارة  لــغــرفــة  الــتــابــع  المستقبل 
ــجــزء  ــي ال ــبــحــريــن فـ وصـــنـــاعـــة ال
ــتـــه األولـــــــى  ــقـ ــلـ الــــثــــالــــث مـــــن حـ
المستدامة  الــطــاقــة  هيئة  رئــيــس 
ــن مــــــيــــــرزا، وكـــــان  ــيـ ــسـ ــحـ ــدالـ ــبـ عـ
الطاقة  “مستقبل  الحلقة  عــنــوان 
في  المتاحة  والفرص  المستدامة 
اإلعالمي  قدمها  البحرين”،  مملكة 

إبراهيم التميمي.
وأكد ميرزا وجود مجاالت عديدة 
ومنها  الشمسية،  الــطــاقــة  لتوليد 
واألسطح  والمحوالت  البطاريات 
أن  إال  الشمسية،  الطاقة  ــواح  وألـ
للتمويل،  بحاجة  المشاريع  هــذه 
مشيًرا إلى أنه يلتقي يومًيا ما بين 
من  عالمية  شــركــات  و3  شركتين 
مختلف الدول من بينها بريطانية 
ــيــة  ــســيــة وإيــطــال وصــيــنــيــة وفــرن
ــة، وهــــذه  ــ ــي ــ ــان ــ ــاب ــ وأمـــيـــركـــيـــة وي
االستثمار  فــي  تــرغــب  الــشــركــات 
فـــي مملكة  ــمــتــجــددة  ال بــالــطــاقــة 
البحرين ألن المملكة لديها مشاريع 
العام،  طــوال  مــوجــودة  والشمس 

ولهذا فإن التكلفة قليلة.
لتوليد  المشاريع  وواصل أن هذه 
لتوفير  بحاجة  الشمسية  الطاقة 
ــي، وحــــددت الــهــيــئــة بعض  ــ أراضـ

األراضــــــي ولــكــنــهــا بــانــتــظــار أخــذ 
الموافقات عليها لطرحها مناقصة 
الغرفة  وأعضاء  الخاص،  للقطاع 
من أصحاب األعمال باستطاعتهم 

المساهمة في هذه المناقصة.
واستعرض مثاال الستثمار شركات 
ــقــطــاع الـــخـــاص، وهـــو مــشــروع  ال
الشمسية  لــلــطــاقــة  مــحــطــة  بــنــاء 
100 مــيــجــاوات  إنــتــاجــيــة  ــقــدرة  ب
بين  بشراكة  البحرين  جنوب  في 
شــركــتــيــن بــحــريــنــيــة وســعــوديــة، 
وأصحاب  التجار  تشجيع  مــؤكــًدا 
األعمال لالستثمار، مشيًرا إلى أن 
هذا  تطرق  األجنبية  االستثمارات 
الــبــحــريــن، خصوًصا  فــي  الــمــجــال 
الشمسية  الطاقة  توليد  مجال  أن 

تستثمر فيه جميع الدول اآلن.
متجهة  الـــــدول  جــمــيــع  أن  وأكــــد 
أعلنت  وقــد  النظيفة،  الطاقة  إلــى 
أهدافا  لديها  أن  أخــيــًرا  دولــة   24
الغازية بحلول  صفرية لالنبعاثات 

العام 2050.
االستثمارات  قيمة  أن  إلى  ولفت 
المتجددة  الــطــاقــة  فــي  الــعــالــمــيــة 
مليار   820 بلغت   2020 العام  إلى 

دوالر.
البحرين  مملكة  أن  مــيــرزا  وذكـــر 
تــشــارك فــي اجــتــمــاعــات الــوكــالــة 
ــمــتــجــددة، إذ  الــدولــيــة لــلــطــاقــة ال
خــولــت حــكــومــة الــبــحــريــن هيئة 

لحضور  المستدامة  الطاقة 
ــة الـــعـــمـــومـــيـــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الـ

للطاقة  الدولية  للوكالة 
ــددة  ــجــ ــ ــت ــمــ ــ ال

ويحق لها التصويت في االجتماع، 
يحضره  االجتماع  أن  إلــى  مشيًرا 
حوالي 2000 شخص في الجمعية 
للطاقة  الدولية  للوكالة  العمومية 
الـــمـــتـــجـــددة، و”عـــنـــدمـــا انــضــمــمــنــا 
عدد  كان   2009 العام  في  للوكالة 
الـــدول األعــضــاء 75 دولـــة، واآلن 
يبلغ مجموعهم 163 دولة. كما أن 
االنضمام،  تنتظر  دولــة   21 هنالك 
ــك تــوجــه  ــال ومــعــنــى ذلــــك أن هــن
والطاقة  المتجددة  للطاقة  عالمي 

النظيفة.
ــول لــلــطــاقــة  ــحـ ــتـ وعـــــن مـــوعـــد الـ
الــمــتــجــددة والـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 
الخليج  دول  أن  مـــيـــرزا  أوضــــح 
فإنها  ــذا  ل إحــفــوريــة،  طــاقــة  لديها 
سوف تستخدم الطاقة االحفورية 
أن  مستدركا  المتجددة،  والطاقة 
هنالك مشاريع بحاجة أن يكون لها 
أهداف صفرية لالنبعاثات الغازية، 
الــــــــوزارات  ــدى  ــ إحــ أن  ــًحـــا  مـــوضـ
التي  والعشرين  األربـــع  والجهات 
حــلــبــة  هــــي  اآلن  مــعــهــا  ــعـــاون  ــتـ نـ

الدولية،  البحرين 
العام  وبــحــلــول 
يجب   2022
صفر  تحقيق 

انــبــعــاثــات 
من 

سيارات سباق الفورمال وان.
وأضاف أن الهيئة تتعاون مع حلبة 
البحرين الدولية حالًيا، إذ تم طرح 
المناقصات  مجلس  فــي  مناقصة 
للطاقة  حــقــل  لــبــنــاء  والـــمـــزايـــدات 
ــبــة الــبــحــريــن  الــشــمــســيــة فــــي حــل
ميجا   3 عن  تقل  ال  بسعة  الدولية 
وات، يتم تركيبها كمظالت لمواقف 
السيارات في الحلبة، وقد تقدمت 
لها العطاءات الفنية، وكما تقدمت 
لها العطاءات المالية وقريًبا سوف 

يتم إرساء المناقصة.

االستثمار  بــفــرص  يتعلق  وفــيــمــا 
الخطة  في  المتجددة  الطاقة  في 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــطــاقــة الـــمـــتـــجـــددة، 
ــذه  ــعـــض هـ ــعــــرض مــــيــــرزا بـ ــتــ اســ
ألــواح  تركيب  ــهــا  وأول الــمــشــاريــع، 
ــطــاقــة الــشــمــســيــة عــلــى أســطــح  ال
الــمــبــانــي الــحــكــومــيــة، الـــذي أثبت 
لجاللة  بالشكر  متوجًها  نــجــاحــه، 
الــمــلــك وســمــو ولـــي الــعــهــد رئيس 
مجلس الوزراء، الفًتا إلى أن سمو 
الــوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
ألـــواح  تــركــيــب  وافــــق اآلن عــلــى 
الطاقة الشمسية على أسطح 535 
مبنى حكومي إلنتاج 50 ميجاوات 
مـــن الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، مــوضــًحــا 
الـــخـــاص يــرغــب في  ــقــطــاع  ال أن 
االستثمار، كما أن كثيرا من التجار 
من أعضاء الغرفة يستثمرون في 
إمــا عبر تأسيس  الــمــشــاريــع،  هــذه 
شــركــات جــديــدة أو الــشــراكــة مع 

شركات عالمية.
وأشار إلى أن المجال اآلخر هو أن 

وزارة اإلسكان لديها تعليمات من 
ألف وحدة   40 لبناء  الملك  جاللة 
يتم  وحالًيا  البحرين،  في  سكنية 
ــدة، هـــي مدينة  ــديـ ــاء مـــدن جـ ــن ب
ومشروع  سلمان  ومدينة  خليفة 
شرق الحد اإلسكاني وغيرها، وقد 
تم االتفاق مع وزير اإلسكان باسم 
1200 وحدة سكنية  الحمر لحجز 
لتركيب  المستقبلية  الوحدات  من 
أن  كما  الشمسية،  الطاقة  ــواح  ألـ
التوجه لدى وزارة اإلسكان لتكون 
المدن الجديدة  أعمدة اإلنارة في 
ــذا  ــة الــشــمــســيــة، وهــ ــاقـ ــطـ ــن الـ مــ
ألصحاب  مجال  يمنح  الــمــشــروع 

األعمال لالستثمار فيه.
كذلك  المشاريع  بين  أن من  وأضــاف 
تحويل النفايات إلى طاقة. وبحسب 
ــود فــي  ــوجــ اإلحــــــصــــــاءات، فـــإنـــه مــ
البحرين 1.8 مليون طن من النفايات 
النفايات  هــذه  مــن   % 55 و  ســنــوًيــا، 
والتي  نظيفة،  لطاقة  تحويلها  يمكن 
النفايات  مــن  طــن  ألــف   990 بــ  تقدر 
إلى   50 بين  ما  تــتــراوح  طاقة  تنتج 
واحــد  مــيــغــاوات، وكــل ميغاوات   60
 40 لتشغيل  طــاقــة  إنــتــاج  يستطيع 
بيت، مضيًفا أن مشروع بناء محطة 
للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 100 
ميجاوات باستطاعتها إنتاج طاقة 

لتشغيل مدينة بأكملها.
وأكد أن مشروع تحويل 
ــات إلـــــى طــاقــة  ــايـ ــفـ ــنـ الـ
ــن الــمــشــاريــع  نــظــيــفــة مـ
الــــــتــــــي هـــــــي بـــحـــاجـــة 
لالستثمار فيها والمجال 

مفتوح.

مشروع لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في 1200 بيت
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فرص واعدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بالمناقصات الحكومية

مـــيـــجـــاوات  3 ــن  ــ ع تـــقـــل  ال  ــة  ــع ــس ب ــة”  ــبـ ــلـ ــحـ “الـ ــي  ــ ف ــاء حـــقـــل  ــنـ بـ مــــيــــرزا: 
أمل الحامد

55 % من النفايات 
في البحرين يمكن 

تحويلها لطاقة 
نظيفة

 أعمدة اإلنارة 
في المدن 

الجديدة تعمل 
بالطاقة الشمسية

 الهيئة حددت أراضي 
لمشاريع الطاقة 

الشمسية وبانتظار 
الحصول على الموافقة 

عبدالحسين ميرزا

كشــفت اإلحصــاءات الرســمية لدى شــؤون الجمــارك أن البحرين اســتوردت 409,501 
كيلوجــرام مــن اللحــوم فــي شــهر أغســطس الماضــي مــن العــام الجــاري 2021 بقيمــة 
1,107,159 مليــون دينــار، مــن عشــرين دولــة، شــملت األبقــار واألغنــام الكاملــة مبردة 

ومثلجة واللحوم من دون عظم وأجزاء من لحوم األبقار.

ذبائح  اســتــيــراد  تــم  أنــه  التفاصيل  وفــي 
بقيمة  باكستان  من  ومبردة  طازجة  أبقار 
486.045 دينار بوزن 249.369 كيلوجراما، 
من  دينارا   30,013 بقيمة  كيلو  و17,343 
 13,356 بقيمة  كيلوجراما  تنزانيا و6851 
كيلوجرامات  و4308  كينيا،  مــن  ديــنــارا 
السودان، و1863  دينارا من   6280 بقيمة 
مصر  من  دينارا   5057 بقيمة  كيلوجراما 
من  ديــنــارا   13,738 بقيمة  كيلو  و3836 
هولندا وكلها ذبائح كاملة طازحة ومبردة.

ــار الــمــثــلــجــة  ــ ــق ــ وفــيــمــا يــعــنــى بــقــطــع األب
من  البحرين  اســتــوردت  فقد  ــمــبــردة،  وال
 1281 بقيمة  كــيــلــوجــرامــا   425 ــنــدا  هــول
 13,738 بقيمة  كيلوجراما  دينارا، و3836 
كيلوجراما  و1655  نيوزلندا،  مــن  ديــنــارا 
بقيمة 15,693 دينارا من أستراليا، و1453 
من  ديـــنـــارا   12,365 بقيمة  كــيــلــوجــرامــا 
 4254 بقيمة  كيلوجرام  و2800  أميركا، 
كيلوجراما  و150  الـــســـودان  مــن  ديــنــارا 
قطع  وكلها  هولندا  من  دينارا   948 بقيمة 

أبقار مثلجة ومبردة.
أبقار،  عظم  دون  من  بلحوم  يعنى  وفيما 
ــتـــوردت الــبــحــريــن مــن نــيــوزلــنــدا  فــقــد اسـ
 205,134 بــقــيــمــة  كــيــلــوجــرامــا   61,969
بقيمة  كــيــلــوجــرامــا  و10,924  ــارا،  ــ ــن ــ دي
و6871  أمــيــركــا،  مـــن  ــارا  ــنـ ديـ  125,594
من  ديـــنـــارا   78,185 بقيمة  كــيــلــوجــرامــا 
بقيمة  كــيــلــوجــرامــا  و14,427  أســتــرالــيــا، 

إفــريــقــيــا،  جـــنـــوب  ــن  مـ ــارا  ــ ــن ــ دي  50,872
 42,597 بــقــيــمــة  كــيــلــوجــرامــا  و20,647 
كيلوجراما  و1138  الــبــرازيــل،  مــن  ديــنــارا 
بقيمة 7118 دينارا من اإلرجنتين، و3132 
كيلوجراما بقيمة 6345 دينارا من إيرلندا، 
من  دينارا   2167 بقيمة  كيلوجرام  و302 
هولندا، و28 كيلوجراما بقيمة 117 دينارا 

من عمان وكلها لحوم من دون عظم.

ــمـــصـــدرة الـ الـــــــدول  أكـــثـــر  ــان  ــتـ ــسـ ــاكـ وبـ  ... ــا  ــ ــام ــ ــن ــ وأغ ــارا  ــ ــقـ ــ أبـ شــمــلــت 

البحرين تستورد 410 آالف كيلوجرام لحًما بـ 1,1 مليون دينار

علوي الموسوي

صورة تعبيرية لعامل بسوق اللحم

استيراد قطع 
األبقار المثلجة 

من هولندا بقيمة 
1281 دينارا

استيراد لحوم أبقار 
“دون عظم” من 

نيوزلندا بقيمة 
205,134 دينارا

المحرر االقتصادي

أكد  رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة 
عبدالحسن  الــبــحــريــنــيــة  والــمــتــوســطــة 
الديري أن الرعاية الملكية السامية من 
لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه 
المؤسسات  وأصــحــاب  األعــمــال  ــرواد  لـ
الصغيرة والمتوسطة منبثق من حرص 
قطاع  وتنمية  دعم  على  الدائم  جاللته 
األعـــمـــال الــبــحــريــنــي بــاعــتــبــاره الــداعــم 

مملكة  فـــي  األعـــمـــال  لــمــجــتــمــع  األول 
السمو  صاحب  بدعم  منوًها  البحرين، 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
زيــــادة مساهمة  فــي  يــصــب  ــــذي  ال هللا 
التنمية  الــخــاص فــي مــســيــرة  الــقــطــاع 
الحكومي  القطاع  مع  البناءة  بالشراكة 
لــيــكــون الــقــطــاع الــخــاص هــو الــمــحــرك 
األساس في عملية التنمية االقتصادية 

الشاملة.
الملكي  المرسوم  صــدور  الديري  وثّمن 
بعض  بتعديل   2021 لسنة   )84( رقــم 
أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم 
الحكومية  والــمــشــتــريــات  الــمــنــاقــصــات 
لسنة   )37( ــم  رقـ بــالــمــرســوم  ــادرة  ــصـ الـ
2002، مشيًرا إلى أنه يأتي ضمن حزمة 
مــن الــتــشــريــعــات الــتــي أقــرهــا مجلس 
الملكي  السمو  برئاسة صاحب  الــوزراء 

ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا 
الحقوق  صيانة  تعزيز  فــي  يسهم  بما 
متطلبات  ومــواكــبــة  الــقــانــون  وســيــادة 
ــك تــنــفــيــذا  ــ ــمــســتــدامــة، وذلـ الــتــنــمــيــة ال
الملك  لجاللة  السامي  الملكي  للتوجيه 
الــمــفــدى حــفــظــه هللا ورعـــــاه بــتــطــويــر 
التنمية  متطلبات  لمواكبة  التشريعات 

المستدامة لصالح المواطنين.

ولفت الديري إلى أن التعديل القانوني 
المذكور سيكون له أكبر األثر في خلق 
فرص واعدة أمام المؤسسات الصغيرة 
المناقصات  في  للمشاركة  والمتوسطة 
فـــي مسيرة  والــمــســاهــمــة  الــحــكــومــيــة 
مــؤكــًدا أن مجلس  الــبــنــاء والــتــطــويــر، 
سباًقا  مايزال  والمزايدات  المناقصات 
أفضل  تبني  المنطقة في  على مستوى 
وتنظيم  إدارة  في  العالمية  الممارسات 

مع  الحكومية  والمشتريات  المناقصات 
وغيرها  والمقاولين  المختصة  الجهات 
من األطراف ذات العالقة، مرسًخا بذلك 
والحوكمة  والــعــدالــة  الشفافية  مــبــادئ 
المؤسسية في األداء الحكومي وضمان 
المناقصات  وتــرســيــة  طـــرح  انسيابية 
والمزايدات ضمن أجواء تنافسية تعود 
ــدورة االقــتــصــاديــة في  ــ بــالــنــفــع عــلــى الـ

المملكة بما يحقق األهداف المنشودة.

عبدالحسن 
الديري
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تمثــل عربــات الطعــام مظهــرا جديــدا فــي البحريــن. وتوجــد أكثــر مــن 
منطقــة حاليــا الســتيعاب العربــات من أبرزهــا الموقع المحاذي لســاحل 
الساية ومنطقة شارع االستقالل وشارع سار وغيرهم. وبعد استئناف 
الحيــاة االقتصاديــة بالبحريــن مــن خــالل الدخول بالمســتوى األخضر، 
فقد تراجعت حالة االنتعاش التي شــهدها ســوق العربات مقارنة بفترة 

االغالق طيلة األشهر الماضية.

عدســـة “البـــاد” جالـــت فـــي بعض 
الطعـــام،  عربـــات  تواجـــد  مناطـــق 
الحركـــة  تراجـــع  حالـــة  والحظـــت 
والتـــي تعتبر أقرب للكســـاد اضافة 
الى وجود أنشطة متشابهة عديدة.

لمنـــدوب  للعربـــات  مـــاك  وقـــال 
“الباد” إن سبب ضعف اإلقبال في 
الفتـــرة الحالية قد يعود الى وجود 
حالة من التشـــبع لدى المستهلكين 
لتشـــابه أغلب العربات فيما تقدمه 

من منتجات.
وبـــرروا ارتفـــاع أســـعار مبيعاتهـــم 
الرتفاع أســـعار بيع المواد الغذائية 
تصنيـــع  فـــي  تســـتخدم  التـــي 

المنتجات.
كما ذكر بعضهم أن العربات تنتشـــر 
البحريـــن  مناطـــق  مختلـــف  فـــي 

مناطـــق  علـــى  مقتصـــرة  وليســـت 
محددة مثلما كان قبل فترة.

تفاصيـــل  عـــن  البلديـــات  وأعلنـــت 
علـــى  الحصـــول  اشـــتراطات 
تراخيص للعربـــات المتنقلة، حيث 
يتعيـــن أن يلتـــزم صاحـــب العربـــة 
بترك مســـافة ال تقل عن متر واحد 
بيـــن العربـــة المتنقلـــة والمركبـــات 
االتجاهـــات  جميـــع  مـــن  األخـــرى 
والتأكـــد مـــن ســـامة التوصيـــات 
الكهربائيـــة إن وجدت، والمحافظة 
ورمـــي  المـــكان  نظافـــة  علـــى 
المخلفات فـــي األماكن المخصصة 
لها، وااللتزام باشـــتراطات السامة 
وعـــدم  المدنـــي  والدفـــاع  العامـــة 
التســـبب فـــي التلـــوث الضوضائي 

للمباني المجاورة.

عربات الطعام بعد دخول المستوى األخضر.. البقاء لألقوى
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المنامة - البحرين والكويت

عيـــن بنـــك البحريـــن والكويت، ثاثـــة بحرينيين فـــي مناصب 
قياديـــة عليا، وذلك في إطار حرص البنك الدائم على االرتقاء 
بالكـــوادر الوطنية واالعتماد عليها في قيادة اإلســـتراتيجيات 
وعمليـــات التطوير والتحول من خـــال تطوير منظومة العمل 
الداخلية باستمرار والحفاظ على فعاليتها ومرونتها ومواكبتها 
ألحدث التطورات الجاريـــة في مجال الصناعة المصرفية في 
البحريـــن والعالم، حيث أعلن البنك عن تعيين نديم الكوهجي 
لمنصب المدير العام لتقييم ومعالجة االئتمان، مسؤوالً مباشر 
أمـــام الرئيس التنفيذي للمجموعة، وتعيين أحمد تقي لمنصب 
المديـــر العام للخدمات المصرفية للشـــركات، مســـؤوالً مباشـــر 

أمـــام الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة، وتعييـــن محمـــد الريس 
لمنصب المدير العام للخزينة واالســـتثمار، مسؤوالً مباشر أمام 

الرئيس التنفيذي للمجموعة.  
نيـــن الثاثة  ـــأ الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة ســـيف الُمعيَّ وهنَّ
بمناسبة تسلمهم مهامهم الجديدة، معربا عن ثقة بنك البحرين 
والكويـــت بقدرتهم على تحقيق األهداف اإلســـتراتيجية التي 
رسمها مجلس إدارة البنك بفاعلية ومسؤولية، وتلبية تطلعات 
الســـادة عماء البنك ومســـاهميه في أن يبقى البنك البحريني 
الرائد الذي يقود تطور الصناعة المصرفية في مملكة البحرين.
وأكد ســـيف دعم اإلدارة التنفيذية للبنـــك للمعينين الجدد في 

هذه المناصب القيادية كٌل بحسب عمله وطبيعة مهامه.

ن ثالثة بحرينيين بمناصب عليا “البحرين والكويت” ُيعيِّ
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كيف يمكن تحويل البحرين لوجهة للرعاية الصحية والسياحة العالجية؟
أثـــارت الزيارة التي قام بها األميـــن العام لمنظمة 
إلـــى  غيبريســـوس  تيـــدروس  العالميـــة  الصحـــة 
مملكـــة البحرين مؤخًرا والتـــي افتتح من خالها 
مقر المنظمة األممية في البحرين، وأشاد بتجربة 
مملكتنـــا الحبيبـــة في التصـــدي للجائحـــة العديد 
من التســـاؤالت وأوجه النقاش البناء لدى العديد 
مـــن المعـــارف واألصدقاء مـــن المهتمين بالشـــأن 

االقتصادي.
وقـــد بادرنـــي بعضهـــم بتســـاؤالت مفادهـــا كيـــف 
يمكن للبحرين أن تستثمر هذه الزيارة التاريخية 
على صعيد الترويـــج إلمكانات الرعاية الصحية؟ 
الزيـــارة  هـــذه  مـــن  نســـتفيد  أن  يمكننـــا  وكيـــف 
اقتصادًيـــا؟ وهل يمكن للبحريـــن أن تكون وجهة 
العاجيـــة  والســـياحة  الصحيـــة  للرعايـــة  مثلـــى 

إقليمًيا وعالمًيا؟ 
وغيرها من تســـاؤالت متوقعة لربما تشـــغل الرأي 
العـــام والمعنييـــن بالشـــأن االقتصـــادي والصحـــي 

والسياحي.
إن مثل هذه التساؤالت الجادة تتطلع إلى مصلحة 
الوطن والمواطن، وتسعى لتلبية الطموحات في 
تنميـــة قطاعات جديـــدة تحفز النمـــو االقتصادي 

وهو ما من شأنه أن يقودنا إلى طرح ونقاش بناء 
وعلمي عن إمكانات وفرص البحرين في أن تعزز 
من نمو القطاعات غير النفطية وزيادة دورها في 

الناتج المحلي اإلجمالي.
وفي البداية، نود أن نشـــير إلى أن قطاع الرعاية 
الصحيـــة والســـياحة العاجيـــة قـــد شـــهد تحـــواًل 
وتنوًعا عالمًيا على مستوى الخيارات، ففي سنين 
وعقـــود خلت كان هذا القطاع يركز على اجتذاب 
المرضـــى من الدول النامية الذي يقصدون الدول 
ذات المنظومـــة الصحيـــة المتقدمـــة فـــي أوروبـــا 
والواليـــات المتحـــدة األميركية؛ نظـــًرا لما تحظى 
بـــه مـــن تفـــوق نوعـــي فـــي مختلـــف الخدمـــات 
الصحيـــة، وقد اختلف الوضـــع حالًيا وصار قطاع 
الســـياحة العاجيـــة يســـتقطب األشـــخاص مـــن 
الـــدول المتقدمـــة إلى عـــدد من المراكـــز الجديدة 
الصاعـــدة في الـــدول الناميـــة لعدد من األســـباب 
منها انخفاض الكلفة واالستفادة في الوقت ذاته 
مـــن المقومـــات الســـياحية الجذابـــة للوجهة التي 
تتـــم زيارتهـــا، إلى جانـــب توافـــر البنيـــة التحتية 
الازمة لهذه السياحة العاجية واالستجمام، كما 
بـــات وجود الخدمـــات المتخصصة في الســـياحة 

العاجية إلى جانب المنظومة الصحية المتكاملة 
مـــن األمـــور األساســـية التـــي تعـــزز مـــن جاذبيـــة 
وتنافســـية البلدان التي يقصدها الزوار والســـياح 

لألغراض آنفة الذكر.
ووجـــود مثل هذه العوامل بشـــكل تناســـبي يقف 
وراء تقـــدم بعـــض الوجهـــات اإلقليميـــة فـــي هذا 
المجـــال مثـــل تايلنـــد وماليزيـــا والهنـــد وتركيـــا، 
وكذلـــك بعـــض دول المنطقـــة التـــي نـــوه بأدائهـــا 
مؤشر الســـياحة العاجية العالمي الصادر مؤخًرا 
مثـــل اإلمـــارات العربية المتحدة وســـلطنة عمان، 
إلـــى جانـــب وجهـــات عالميـــة معروفة مثـــل كندا 

وسنغافورة واليابان واسبانيا وبريطانيا.
ولكـــن يـــا تـــرى مـــا أبـــرز المزايـــا التـــي يتمتـــع بها 
قطـــاع الرعاية الصحية فـــي المملكة وهو ما أهله 
الحتضـــان مقر منظمـــة الصحة العالميـــة؟ وكيف 
ســـينعكس ذلك علـــى إمكانـــات تطوير الســـياحة 
العاجيـــة؟ يمكننـــا أن نجـــزم أن هنالـــك العديـــد 
مـــن المزايـــا التـــي ينعـــم بهـــذا القطـــاع الصحـــي 
فـــي البحرين ومنها وجـــود الكـــوادر المتخصصة 
والحاصلـــة  الصحـــي  القطـــاع  فـــي  والمتميـــزة 
علـــى مســـتوى عاٍل مـــن التعليـــم والتدريـــب، كما 

تحتضـــن المملكـــة العديـــد مـــن المرافـــق الصحية 
كالمستشـــفيات والمراكز الصحية، مع توافر عدد 
مـــن الكليات والجامعات التي لها ســـمعة مرموقة 
إقليمًيـــا وعالمًيـــا، والتـــي تدعـــم تنميـــة القطـــاع 
الصحـــي واســـتدامته من خـــال رفـــده بالبحوث 

والدراسات والتجارب السريرية.
أمـــا المقومـــات الســـياحية عمومـــا فهـــي جيـــدة 
المتعلقـــة  الثابتـــة  العوامـــل  مـــن  بعـــدد  وترتبـــط 
بالموقـــع الجغرافـــي، والبنيـــة التحتية الســـياحية 
المتطـــورة التـــي تضم فنادق مـــن مختلف الفئات 
ومنتجعات سياحية وعاجية إلى جانب المواقع 
الثقافيـــة التي حـــازت على اعتراف “اليونســـكو”، 
إلـــى جانب كون التكلفة المعيشـــية فـــي البحرين 
معقولة وتنافســـية بالمقارنـــة مع عدد من األقطار 

المجاورة والعالمية.
إن تنميـــة هـــذا القطـــاع المتخصـــص تحتـــاج أواًل 
إلـــى وجود اســـتراتيجية خاصة به على مســـتوى 
لتحفيـــز  الجهـــود  تكريـــس  تتطلـــب  المملكـــة 
االســـتثمار في هذا القطـــاع وأن يتم توجيه هذه 
الجهـــود لتطويـــره وتنميتـــه، مـــع وضـــوح الهدف 
ووجـــود التصور المســـتقبلي لموقـــع البحرين في 

خارطة الســـياحة العاجيـــة العالميـــة واتجاهات 
وتدفقات االســـتثمارات في هذا القطاع والقطاع 

الصحي عموما.
وثانًيـــا يحتـــاج هـــذا القطـــاع الفرعي إلـــى وجود 
فـــي  متخصصـــة  والرقابـــة  للتنظيـــم  مؤسســـات 
تكـــون  وأن  أكثـــر  العاجيـــة  الســـياحة  مجـــاالت 
متفرغة لذلك، ويتســـم عملها الرقابي واإلشرافي 
بالمرونة لتسريع اتخاذ القرار وتفعيل اإلجراءات.
وأخيـــًرا، ال بد أن يشـــهد هذا القطـــاع تركيًزا على 
مختلـــف  بيـــن  االســـتثمارات  اســـتقطاب  جهـــود 
الجهـــات المعنيـــة مـــع الترويـــج إقليمًيـــا ودولًيـــا 

لإلمكانات المتاحة لدى المملكة.
وإن كانت مســـاهمة القطاع الســـياحي في الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي عموما قد تراوحـــت ما بين 6 
إلى 7 %، إال أن تطوير قطاع الســـياحة العاجية 
ســـيظل أحد الخيـــارات التي مـــن الممكن للمملكة 
أن تســـتثمر فيهـــا لتعزيـــز دور الســـياحة والقطاع 
الصحـــي في التنميـــة االقتصادية، وخلق وظائف 
نوعيـــة فـــي الســـوق المحلية فـــي مرحلـــة ما بعد 
الجائحـــة، وهـــذا الموضـــوع متـــاح علـــى الطاولة 

البحث.

اقتصادي ورئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين

علي الموالني 
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الجديـــدة  القانونيـــة  التعديـــات  أبقـــت 
المـــادة 188 المثيـــرة للجدل فـــي قانون 
الشـــركات مـــع تغييـــرات طفيفـــة، إذ تـــم 
مـــا  مـــن كشـــف  )رواتـــب(  حـــذف كلمـــة 
يحصـــل عليه أعضاء مجالـــس اإلدارات 
واكتفـــت بكلمـــة مكافـــآت، مـــا يعنـــي أن 
على الشـــركات اإلفصاح للمساهمين عن 
أجـــور التنفيذيين ومكافآتهم في تقارير 
مجالـــس اإلدارة وهو مـــا تحفظت عليه 
بنوك وشركات وعدد من رجال األعمال.

تحديد المكافآت

وتنـــص المـــادة 188 ضمـــن التعديـــات 
“بيـــن  الشـــركات  قانـــون  فـــي  األخيـــرة 
نظــــام الشــــركة طريقة تحــــديد مكافآت 
وال  اإلدارة،  مجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس 
يجـــوز تقديـــر مجمـــوع هـــذه المكافـــآت 
بأكثـــر من 10 % من صافي الربــــح بعــــد 
خصــــم االحتياطـــات القانونيـــة وتوزيع 
ربح ال يقل عن 5 % من رأسمال الشركة 
المدفـــوع، كمـــا يجـــوز للجمعيـــة العامـــة 
أن تقـــرر صـــرف مكافأة ســـنوية لرئيس 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة في الســـنوات 
التـــي ال تحقــــق فيهـــا الشـــركة أرباًحا أو 
الســـنوات التي ال توزع فيها أرباًحا على 
المســـاهمين علـــى أن يوافـــق علـــى ذلك 

الوزير المعني بشؤون التجارة”.
ويجب أن يشـــتمل تقرير مجلس اإلدارة 
إلـــى الجمعيـــة العامـــة على بيان شـــامل 
لـــكل مـــا حصـــل عليـــه رئيـــس وأعضـــاء 
اإلدارة كل علـــى حـــدة خـــال  مجلـــس 
الســـنة المالية من مكافـــآت، بما في ذلك 

أي منافـــع ومزايـــا ونصيـــب فـــي األرباح 
وبدل حضور وبـــدل تمثيل ومصروفات 
وغيرهـــا، وبيـــان مـــا قبضـــوه بوصفهـــم 
موظفيـــن أو إدارييـــن أو نظيـــر أعمـــال 
أَيـــة  فنيـــة أو إداريـــة أو استشـــارية أو 

أعمال أخرى.
كمـــا يجـــب أن يشـــتمل التقريـــر المذكور 
علـــى بيان لـــكل ما حصلت عليـــه اإلدارة 
مـــن  الماليـــة  الســـنة  خـــال  التنفيذيـــة 
مكافـــآت، بما في ذلك أي رواتب ومنافع 
ومزايـــا وأســـهم ونصيـــب فـــي األربـــاح، 
وفًقـــا للضوابـــط التـــي تحددهـــا الائحة 

التنفيذية.
ولـــم يتســـن الحصـــول علـــى تعليـــق من 
قطـــاع المصارف والشـــركات، إذ مازالت 

التعديات تخضع للقراءة المتأنية. 

الشفافية والرقابة

وقـــال الشـــريك في مكتب حســـن رضي 
العلـــوي  المحامـــي محســـن  ومشـــاركوه 
لصحيفـــة “البـــاد” تعقيبا علـــى التعديل 
الجديد الصادر على قانون الشركات، إن 
بصدور التعديل الجديد على بعض مواد 

قانون الشركات فإن الشركات والشركاء 
األجانب يجوز لهم تحرير عقد تأســـيس 
شـــركاتهم باللغـــة االنجليزيـــة فقـــط، وال 
يشـــترط أن يكـــون بلغة عربيـــة كما كان 
ســـابقا، وهو تطور محمـــود خصوصا مع 

وجود موثقين باللغة االنجليزية.
كمـــا تضمـــن القانـــون إجـــراءات إلزامية 
تحقيـــق  بهـــدف  الشـــركات  علـــى  عـــدة 
أكبـــر قدر مـــن الشـــفافية والرقابـــة على 
أعمال الشـــركة عموما ومجلـــس اإلدارة 
خصوصـــا، وأهم مـــا نص عليـــه التعديل 
برأينـــا هو وجوب قيـــام رئيس وأعضاء 
بتضميـــن  الشـــركات  إدارة  مجلـــس 
تقاريرهم الســـنوية ببيان كامل وشـــامل 
لـــكل ما حصل عليه الرئيس واألعضاء - 
كل على حدة - من مكافآت بما في ذلك 
أي منافـــع ومزايـــا ونصيـــب مـــن األرباح 
وغيرها، وكذلك اإلدارة التنفيذية، وهذا 
النـــص يدعـــم الشـــفافية ومنـــع أو تقليل 
ويخضـــع  الشـــركات  بأمـــوال  التاعـــب 
تصرفـــات مجلـــس اإلدارة للرقابـــة مـــن 

الشركاء ومن الجهات الرقابية.

حذف كلمة رواتب من كشــف ما يحصل عليه أعضــاء اإلدارات واالكتفاء بالمكافآت
اإلبقاء على المادة 188 المثيرة للجدل بقانون الشركات

علي الفردان

قال عاملون في قطاع الذهب والمجوهرات لـ “البالد” إن أسعار الذهب هبطت ما يقارب دينارا واحدا للجرام في األيام الماضية، إذ يعتبر وقتا مناسبا للشراء 
حاليا، إال أن إقبال الزبائن على الشراء مازال محدوًدا. وجالت عدسة “البالد” بسوق جدحفص للذهب يوم أمس لرصد حركة الشراء.

موسم األعراس

وذكـــر تاجـــر الذهـــب علي مـــدن أن 
األسعار قبل فترة كانت تحوم حول 
19.5 دينـــارا للجرام، وهي اآلن نحو 
18.6 دينـــارا للجرام، مشـــيرا إلى أن 
المعدن األصفر حسب ما يتوقعه لن 
يهوي لمســـتويات كبيـــرة في الفترة 

المقبلة.
المحـــات  بعـــض  أن  مـــدن  وبيـــن 
اشـــترت ســـبائك ذهـــب قبـــل فتـــرة 
وجيزة، إذ تبلغ قيمة الســـبيكة نحو 
10 آالف دينـــار، األمـــر الذي تســـبب 
ببعـــض الخســـائر، لكنـــه أشـــار إلـــى 
أن تحســـن األسعار ســـتكون فرصة 
للمحـــات لتعديـــل أوضاعهـــا ودفـــع 
مـــن  كميـــات  وشـــراء  مســـتحقاتها 

الذهب.
وتوقـــع مـــدن أن يعـــود الطلب على 
موســـم  فـــي  الذهبيـــة  المشـــغوالت 
“الربيع”، إذ تبـــدأ األعراس وحفات 
الـــزواج، موضحـــا أن هنـــاك إحجاما 
عن الشراء في شهري محرم وصفر.

هبوط مفاجئ 

الذهـــب  تاجـــر  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
هبـــوط  أن  الصائـــغ  عبدالشـــهيد 

األسعار كان مفاجئا للسوق.
وأشـــار إلى أن شهري محرم وصفر 
يعتبران موســـميا من األشـــهر التي 
بغـــض  المبيعـــات  فيهـــا  تنخفـــض 
النظر عن أسعار الذهب، لكنه توقع 

ارتفـــاع الطلـــب بعـــد انتهـــاء شـــهر 
صفر.

وأشـــار عبدالشـــهيد إلى أن جائحة 
“كوفيـــد 19” أثـــرت علـــى محـــات 
الذهـــب التـــي اعتمدت فـــي فترات 
اإلغاق على المبيعات اإللكترونية، 
إلـــى أن الزبائـــن يفضلـــون  مشـــيرا 
عـــادة زيارة المحات، ومع تحســـن 
الظـــروف الصحية وعـــودة حفات 
الزواج ســـينعكس ذلـــك على إقبال 

الزبائن للشراء.

نصائح لالستثمار

وقـــدم عبدالشـــهيد النصـــح بشـــراء 
الذهـــب لاســـتثمار، ســـواء بشـــراء 
الذهـــب الخالص عبر الســـبائك التي 
تـــزن “10 تـــوالت” والتـــي تبلـــغ نحو 
2500 دينـــار، أو مـــن لديـــه ميزانيـــة 
أقـــل فيمكنه شـــراء الذهـــب العادي، 
إذ ســـتتزين بـــه زوجتـــه أو ابنتـــه أو 
يحافـــظ  اســـتثمارا  ويكـــون  أختـــه 
علـــى قيمته المســـتقبلية وقد يرتفع 

سعره.

وأشـــار إلى أن السبائك متوافرة في 
السوق، وأن شراء الذهب البحريني 
يعتبـــر آمنا جدا مـــن عمليات الغش، 
الدمـــغ  عمليـــات  بفضـــل  وذلـــك 
والمراقبة التي تشـــرف عليها وزارة 
خـــال  مـــن  والصناعـــة،  التجـــارة 
علـــى  والتـــي حافظـــت  مختبراتهـــا 
الـــذي  البحرينـــي،  الذهـــب  ســـمعة 
اشـــتهرت بـــه لعقـــود بفضـــل تجـــار 
الذهـــب المخلصين الذين تولوا بناء 

هذه الصناعة العريقة.

عدسة “^” بسوق جدحفص: محرم وصفر يكبحان الطلب وتوقعات باالرتفاع في “الربيع” 

رغم هبوط الذهب.. إقبال البحرينيات ما زال ضعيًفا

المنامة - مجلس المناقصات

قام مجلـــس المناقصات والمزايدات 
الماضـــي  أغســـطس  شـــهر  خـــال 
ومزايـــدة  مناقصـــة   143 بترســـية 
 165.98 بــــ  تقـــّدر  إجماليـــة  بقيمـــة 
مليون دينـــار، إذ تصدر قطاع النفط 
 128.4 بقيمـــة  الترســـيات  قائمـــة 
مليون دينار، ويليه قطاع الخدمات 

والمزايدات واالستثمار بعقود بلغت 
قيمتهـــا 13.5 مليون دينار، في حين 
شكل نصيب قطاع المواد والمعدات 
مـــن العقـــود مـــا قيمتـــه 11.7 مليون 
دينار. وبلغت قيمة العقود في مجال 
اإلنشـــاءات واالستشارات الهندسية 
ما يقارب الـ 7.9 مليون دينار. وبيّنت 
البيانـــات، تصدر شـــركة تطويـــر للبترول 

كأعلى الجهات المتصرفة من حيث قيم 
المناقصات التي تم ترسيتها خال شهر 

أغسطس بحوالي 128.5 مليون دينار.
المناقصـــات  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
والمزايـــدات الشـــيخ نايـــف بـــن خالد آل 
الزخـــم  عكســـت  ترســـيات  أن  خليفـــة 
الافت في خطـــط التنمية وما تموج به 

الشيخ نايف بن خالد آل خليفةالمملكة من نشاط اقتصادي 

النفط يتصدر الترسيات بمجلس المناقصات بقيمة 128.4 مليون دينار

علي الفردان )تصوير: رسول الحجيري(


