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انتحاريان وراء تفجير المصلين... وأصابع االتهام تشير إلى “داعش”

أكثر من 100 قتيل بانفجار داخل مسجد بأفغانستان

كابل - وكاالت

ضحايا  عـــدد  إن  محلية  مــصــادر  قــالــت 
بأفغانستان تجاوز  تفجير مسجد قندوز 
انتحاريين  إلى أن  100 قتيل، مشيرة  الـ 

وراء تفجير المسجد.
انفجار أمس الجمعة قرب مسجد  ووقع 
ــال شــرق  ــمـ فـــي مــديــنــة قـــنـــدوز فـــي شـ
أوقع  ما  الجمعة،  أثناء صالة  أفغانستان 

عددا من القتلى والجرحى.

آثار التفجير من داخل المسجد المستهدف

لمؤلفه  حديثا  الصادر  البحرين”  في  القضاء  “تاريخ  كتاب  يعتبر 
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن  رئيس 
خليفة،  آل  راشــد  بــن  محمد 
ــمــراجــع الــمــهــمــة في  مــن ال
وحتى  البحرينية  المكتبة 
الناس  تلقى  وقد  العربية، 
هــــذا الـــكـــتـــاب بــكــثــيــر من 

االهتمام.
المسيرة  الكتاب  ويتناول 
ــا  ــهـ ــحـ الـــقـــضـــائـــيـــة ومـــالمـ
البحرين منذ  وتطورها في 
عهد المؤسس الشيخ أحمد 
 1783 ــام  ــعـ الـ ــي  فـ الـــفـــاتـــح 
األخير  الثلث  بداية  وحتى 

من العام الجاري 2021.

توثيق مسيرة القضاء ألكثر من قرنين

ــنــواب  طــالــبــت الــحــكــومــة مــجــلــس ال
بـــإعـــادة الــنــظــر فــي مــشــروع قــانــون 
يتعلق بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير 
التعمير  مناطق  في  التحتية  البنية 
مع تقليص االستثناءات الالزمة في 

تطبيق أحكام القانون. 
ــا أن  ــ ــدت الـــحـــكـــومـــة فــــي ردهــ ــ ــ وأكـ
مشروع  من  تحقيقها  المرجو  الغاية 
القانون متحققة بالفعل في استثناء 
العقار  مالك  فيه  يقوم  مــشــروع  أي 
بــحــريــنــي الــجــنــســيــة بــهــدم وإعــــادة 
البناء في عقاره المخصص لألغراض 
الــدرجــة  حــتــى  ــه  ــائ وألقــرب السكنية 

األولى.

الحكومة: ال استثناء 
مطلقا من رسوم 

البنية التحتية

)04(

ــبــحــريــن في  حــلــت مــمــلــكــة ال
المرتبة الرابعة خليجيا وعربيا 
والـ 50 عالميا في قائمة أقوى 
جـــــــــوازات الـــســـفـــر، بــحــســب 
ــدكــس”  مــؤشــر “بـــاســـبـــورت إن
كابيتال  آرتــون  لشركة  التابع 

لالستشارات المالية العالمية.
السفر  جواز  حامل  ويستطيع 
80 دولـــة  الــبــحــريــنــي دخــــول 

من  دولــة   38 منها  العالم،  في 
دون تأشيرة مسبقة و42 دولة 
بتأشيرة عبر اإلنترنت أو عند 

الوصول.
وجــاءت اإلمــارات في المركز 
والـــكـــويـــت  ــا،  ــيـ ــمـ ــالـ عـ األول 
والـــســـعـــوديـــة   ،48 بـــالـــمـــركـــز 
بالمركز  وُعــمــان   ،53 بالمركز 

54 عالميا.

الجواز البحريني في المرتبة الـ4 عربيا

)19(

(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
معايير الجرعة المنشطة

لكافة التطعيمات
المضادة لفيروس كورونا.
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دوالر لمليــاري  بالتبــادل  تقفـــز  البحــريــن  صـادرات   :”^“ لـ  طوكيـو  سفيـر 

160 مقيما و18 شركة يابانية في البحرين

قال الســفير الياباني مياموتو ماســايوكي إن التبادل التجاري بين البحرين وطوكيو قفز إلى ملياري دوالر؛ بفضل 
زيــادة حجــم الصــادرات البحرينيــة في العاميــن 2018 و2019، بعد أن ظل جمالي حجم التجارة بيــن البلدين ثابًتا 

لسنوات عند مليار دوالر.

وأشار في حوار خاص مع “البالد” إلى 
وطوكيو  البحرين  بين  العالقات  أن 
بدأت مع إرسال أول شحنة نفط في 
فيه  وقت سيشهد  في   ،1934 العام 
العام المقبل 2022 مناسبة مرور 50 
عاًما على العالقات الدبلوماسية بين 

البلدين.
وقال: توجد في البحرين 18 شركة 
يــابــانــيــة وفــــق آخــــر حــصــر لــهــا في 
العديد  تغطي  وهـــي   ،2020 ــعــام  ال
ــاالت الــرئــيــســة كــالــنــفــط  ــجـ ــمـ مـــن الـ
ــات واأللـــمـــنـــيـــوم  ــاويـ ــمـ ــيـ ــروكـ ــتـ ــبـ والـ

والمركبات واآلالت. 
وأضــــــــــاف: كــــــان عــــــدد الــجــالــيــة 

الــيــابــانــيــة فـــي الــبــحــريــن 
200 شخص  في حدود 
إال أن  الــجــائــحــة،  قــبــل 
تبلغ  الـــيـــوم  أعـــدادهـــم 

نحو 160 يابانًيا.

جاللة الملك 
يؤدي صالة 

الجمعة المباركة
المنامة - بنا

ــبــالد صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن  أدى عــاهــل ال
المباركة  عيسى آل خليفة، يوم أمس، صالة الجمعة 

بمسجد قصر الصافرية.
الكرام.  األنجال  بمعية جاللته، سمو  الصالة  أدى  كما 
ــى خطبة صالة  إل والــحــضــور  الملك  واســتــمــع جــاللــة 
راشــد  السنية  األوقـــاف  رئــيــس  ألقاها  الــتــي  الجمعة 

جاللة الملك يؤدي صالة الجمعة المباركة بمسجد قصر الصافريةالهاجري. )02(

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rabi-1  1443 33 ربيع األول 
OCT 2021 99 أكتوبر

Year: 13السنة
No: 4743العدد
SATالسبت

المحرر االقتصادي
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محمد الجيوسي

محرر الشؤون المحلية

“^” تترجم أحدث تقــاريره: المنـامــة األفضــل خليجيــا

البنك الدولي يتوقع نمو االقتصاد البحريني 3.3 %

ينمو  أن  الـــدولـــي  ــبــنــك  ال تـــوقـــع 
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
 %  3.3 بنسبة  البحرين  لمملكة 
ليكون  2021؛  الجاري  العام  في 
ــصــعــودي األكــبــر منذ  الــمــنــحــى ال
العام 2019، ومحافًظا كذلك على 
نفس وتيرة النمو االقتصادي في 
 3.2 بمعدل   2022 المقبل  الــعــام 
%، وذلك بعد انكماش االقتصاد 
“عام  في   % 5.4 بنسبة  الوطني 

الكورونا” 2020.  
وبحسب تقديرات البنك الدولي، 
ــعـــات نـــمـــو االقـــتـــصـــاد  ــإن تـــوقـ ــ فـ
البحريني في العام الجاري 2021 
على  األعــلــى  هــي   % 3.2 بنسبة 
الــتــعــاون  مجلس  دول  مــســتــوى 

 ،% 3 الخليجي، مقارنة مع قطر 
السعودية   ،%  2.5 عمان  سلطنة 

 ،%  2.4 الــــكــــويــــت   ،%  2.4
واإلمارات 1.2 %.

السفير الياباني 

متحدثا إلى “^”
)03(

ليلى مال اهلل



الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
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جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

أوغندا

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
جمهورية  رئيـس  إلــى  تهنئة  برقية 
موسيفيني؛  كاجوتا  يويري  أوغندا 
وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده، 
البرقية  الــمــلــك فــي  ــرب جــاللــة  وأعــ
لرئيس  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن 
الصحة والــســعــادة  مــوفــور  أوغــنــدا 

بهذه المناسبة الوطنية.

تعزيز التعاون التعليمي بين البحرين وبريطانيا وفق أفضل الممارسات

سمو الشيخ ناصر بن حمد يشيد بالدور البريطاني في حفظ األمن العالمي

التقـــى اللـــواء مستشـــار األمـــن الوطني 
ســـمو  الركـــن  الملكـــي  الحـــرس  قائـــد 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
بالعاصمـــة لندن، وزيـــر التعليم بالمملكة 
المتحـــدة نديم الزهـــاوي، وتناول اللقاء 
بحـــث العالقـــات الثنائيـــة بيـــن البلدين 
الصديقين، وجـــرى بحث أوجه التعاون 
في المجاالت التعليمية من خالل تبادل 
أفضل الممارســـات التعليميـــة الحديثة، 
ودراســـة أحـــدث األنظمـــة، واالســـتفادة 
من الخبرات والتجارب الخاصة، وسبل 
تطويرهـــا وتعزيز الشـــراكة بين البلدين 

الصديقين.

مـــن جانبه، رحب وزير التعليم بالمملكة 
المتحـــدة، بزيارة ســـمو مستشـــار األمن 
الوطنـــي قائـــد الحـــرس الملكـــي، مؤكدا 
أهميـــة تنميـــة أوجـــه التعاون المشـــترك 
بيـــن البلديـــن اللذين يرتبطـــان بعالقات 
راســـخة، كمـــا أشـــاد بمـــا حققتـــه مملكة 
مختلـــف  فـــي  تقـــدم  مـــن  البحريـــن 
المجـــاالت بقيـــادة جاللة الملـــك، مؤكًدا 
مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع 

مملكة البحرين.
حضر اللقاء ســـفير مملكة البحرين لدى 
المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد 

آل خليفة.

التقى مستشار األمن الوطني قائد 
الحرس الملكي سمو اللواء الركن 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
قائد القوات المســـلحة البريطانية 

الجنرال السير نيك كارتر.
وخالل اللقاء أشـــاد سمو مستشار 
الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي  األمـــن 
الملكـــي بعمـــق عالقـــات الصداقة 
التـــي تربـــط  الوثيقـــة  التاريخيـــة 
المملكـــة  مـــع  البحريـــن  مملكـــة 
المتحدة، وما تشهده تلك العالقة 
من تطور علـــى مختلف األصعدة، 
وذلك في إطار ما يشـــهده البلدان 
من عالقات متميزة في المجاالت 

كافـــة خصوصـــا مـــا يتعلـــق منهـــا 
بتبـــادل الخبـــرات والتعـــاون فـــي 

المجال العسكري.
كما جرى خالل اللقاء بحث أوجه 
البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
من خـــالل تبادل الخبرات وســـبل 
بيـــن  التعـــاون  تطويرهـــا وتعزيـــز 
هـــذه  فـــي  الصديقيـــن  البلديـــن 
المجاالت، كما أشاد سمو مستشار 
الحـــرس  قائـــد  الوطنـــي  األمـــن 
بـــه  تقـــوم  الـــذي  بالـــدور  الملكـــي 
المملكـــة المتحـــدة على المســـتوى 
الدولـــي فـــي حفظ األمن والســـلم 

العالمي.

المنامة - بنا

المنامة - بنا المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

تلقـــى وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
رســـالة مـــن وزيـــر األمـــن الداخلـــي 
األميركيـــة  المتحـــدة  بالواليـــات 
أليخاندرو مايـــوركاس، أعرب فيها 
عن شـــكره وتقديـــره لجهود مملكة 
اإلغاثـــة  عمليـــة  خـــالل  البحريـــن 
اإلنســـانية في تسهيل العبور اآلمن 
لألشـــخاص الذين تم إجالؤهم من 

أفغانستان.
وأعرب الوزير األميركي في رسالته 
عـــن امتنانـــه للدعـــم الـــذي قدمتـــه 
التنســـيق  فـــي  ودورهـــا  البحريـــن 
الهائل والتخطيـــط وتوفير الموارد 
المطلوبة الستيعاب عملية اإلجالء 

الواســـعة والتـــي تمـــت بنجـــاح في 
غضون فترة زمنية قصيرة.

وأعرب عـــن اعتزازه بقدرة البلدين 
الصديقيـــن فـــي العمـــل معـــا علـــى 
اإلقليميـــة  التحديـــات  مواجهـــة 

والدولية.

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن تعاطـــف مملكـــة البحريـــن مـــع الجمهوريـــة 
التونســـية الشـــقيقة؛ جـــراء حـــادث تصـــادم قطاريـــن فـــي مدينـــة مقريـــن 
بالعاصمة تونس، والذي أدى إلى ســـقوط عشرات الجرحى، مؤكدة تضامن 
مملكـــة البحريـــن التـــام مع الحكومة والشـــعب التونســـي الشـــقيق، متمنية 

الشفاء القريب للمصابين.

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
مـــع  البحريـــن  مملكـــة  تعاطـــف 
جـــراء  اليابـــان  وشـــعب  حكومـــة 
مدينـــة  ضـــرب  الـــذي  الزلـــزال 
طوكيو، وأسفر عن إصابة عشرات 

األشـــخاص، معربـــة عـــن ثقتها في 
قـــدرة اليابـــان على تجـــاوز األزمة 
بأقـــل األضرار والخســـائر الممكنة، 
متمنيـــة لجميع المصابين الشـــفاء 

العاجل.

تقدير أميركي لجهود البحرين في اإلجالء من أفغانستان

البحرين تتعاطف مع تونس جراء حادث القطارين

.. وتتعاطف مع اليابان جراء زلزال طوكيو

أدى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة يوم أمس صالة 

الجمعة المباركة بمسجد قصر الصافرية.
كما أدى الصالة بمعية جاللته، سمو األنجال 
الكـــرام، واســـتمع جاللـــة الملـــك  والحضـــور 
إلى خطبـــة صالة الجمعة التي ألقاها رئيس 
حيـــث  الهاجـــري،  راشـــد  الســـنية  األوقـــاف 
اســـتهلها بالحمد والشكر والثناء لله سبحانه 
وتعالى على ما أنعم به على مملكة البحرين 
وعلى شعبها الكريم من نعمة األمن واألمان 

واالســـتقرار والرخـــاء تحـــت قيـــادة عاهـــل 
البالد.

وتوجـــه الهاجـــري بالشـــكر الجزيـــل لجاللـــة 
الملـــك علـــى توجيهات جاللتـــه الكريمة إلى 
اإلســـراع بالعمل على عودة الصلوات إلى ما 
كانت عليه في الســـابق بالمساجد والجوامع 
مع األخـــذ باالحترازات الالزمة بما يتفق مع 
الضوابـــط والشـــروط الصحيـــة، مبتهـــالً إلى 
المولـــى جل جالله في هذا اليوم المبارك أن 
يحفـــظ عاهل البالد ويمتعه بموفور الصحة 

والسعادة والعافية والعمر المديد.

المنامة - بنا

جاللة الملك يؤدي صالة الجمعة المباركة
اســتمع إلــى الخطبــة التي اســتهلت بحمــد اهلل علــى نعمة األمــان بالبحريــن بقيــادة جاللته
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150 بحرينيا 
شاركوا في 

“سفينة شباب 
العالم”

160 مقيما و18 
شركة يابانية 
موجودة في 

البحرين

“^” تحـــاور الســـفير اليابانـــي مياموتـــو ماســـايوكي فـــي آخـــر محطاتـــه الدبلوماســـية

ماذا تمثل لك محطة  «
البحرين في مسيرتك 

الدبلوماسية؟
أبريـــل  نهايـــة  المنامـــة  إلـــى  وصلـــت 
2021، وأنا ســـعيد بتعييني سفيًرا في 
البحرين كآخر محطة لي في مسيرتي 
أود  المناســـبة  وبهـــذه  الدبلوماســـية. 
أن أعبـــر عن شـــكري وامتنانـــي الكبير 
للعائلة المالكة في البحرين وحكومتها 
علـــى كرم الضيافة وتســـهيل مباشـــرة 

عملي في البحرين.
البحرينيـــة  الحكومـــة  أهنـــئ  أن  وأود 
على السياسات واإلجراءات المتقدمة 
فـــي مواجهة جائحـــة كورونـــا )كوفيد 
19( منذ البداية، بمـــا فيها الفحوصات 
المســـتمرة والعاج وحمـــات التطعيم 

إضافة إلى تطبيق “مجتمع واعي”.
وقـــد تلقيت أنا وزوجتي جرعتي لقاح 

“فايزر” في المنامة.

ما أوجه التعاون  «
االقتصادي والدبلوماسي 
والتعليمي والثقافي بين 
البلدين، وما حجم التبادل 

التجاري بين المنامة 
وطوكيو؟

واليابـــان  البحريـــن  بيـــن  العاقـــات 
1934، وهـــو العـــام  إلـــى العـــام  تعـــود 
الـــذي توجهـــت فيـــه أول شـــحنة نفط 
فـــي  يوكوهامـــا  إلـــى  البحريـــن  مـــن 
اليابـــان، كمـــا تصـــادف الســـنة المقبلـــة 
الذكـــرى الخمســـين إلقامـــة العاقـــات 

الدبلوماسية بين البلدين.
وشـــهدت العاقات بين البلدين طوال 
العقـــود الماضية تطـــوًرا مضطرًدا في 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت 
والتجارية والثقافية وغيرها، إذ دخل 
عـــدد مـــن الشـــركات اليابانيـــة الســـوق 

البحرينية، وما زالت تواصل عملها.
محادثـــات  الحكومتـــان  وتجـــري 
ومشـــاورات بشـــأن مختلـــف القضايـــا 
تعزيـــز  أجـــل  مـــن  مســـتمر؛  بشـــكل 
العاقـــات الثنائيـــة، وتنســـيق الجهـــود 

في إطار المجتمع الدولي.
وأشـــير هنـــا إلـــى ما تتمتـــع بـــه العائلة 
واألســـرة  البحريـــن  فـــي  المالكـــة 
اإلمبراطوريـــة اليابانيـــة مـــن عاقـــات 
مـــن  بعـــدد  تكللـــت  والتـــي  خاصـــة، 
الزيارات المتبادلة بينهما، إذ زار عاهل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة اليابـــان فـــي العـــام 
2012، كما تشـــرفت اليابـــان بزيارتين 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، في العامين 2013 

و2019.
أيضـــا  اليابانـــي  اإلمبراطـــور  وزار 
البحريـــن عندمـــا كان ولًيـــا للعهـــد فـــي 

العـــام 1994، ورافقتـــه حينها في هذه 
الزيارة للقيام بأعمال الترجمة.

وفيمـــا يتعلـــق بالتجـــارة بيـــن البلدين، 
فقـــد كان إجمالي حجم التجـــارة ثابًتا 
دوالر  مليـــار  مســـتوى  عنـــد  لســـنوات 
أميركـــي، حتـــى قفـــز في العـــام 2018 
و2019 إلـــى ملياري دوالر؛ بفعل زيادة 

صادرات البحرين لليابان.
ويوجـــد فـــي اليابـــان حالًيـــا نحـــو 10 
الدراســـة،  بغـــرض  بحرينييـــن  طـــاب 
كمـــا أن اليابـــان تقـــدم منحـــة ســـنوًيا 
للدراســـات العليا بمرحلتي الماجستير 
والدكتـــوراه، اســـتفاد منهـــا منـــذ العام 

1994 حتى اليوم 35 طالًبا بحرينًيا.
بيـــن  الثقافيـــة  العاقـــات  وتجســـدت 
البلدين في إقامة العديد من الفعاليات 
اليابانية في البحرين كمهرجان األفام 
اليابانيـــة ومعـــرض الحـــرف التقليدية، 
أو العـــروض الموســـيقية التـــي تنظمها 
هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  اليابـــان  ســـفارة 

البحرين للثقافة واآلثار.
فرقـــة  الهيئـــة  بعثـــت  المقابـــل  وفـــي 
موســـيقية لليابـــان فـــي 2017 لتعريف 
الموســـيقى  علـــى  اليابانـــي  الشـــعب 
التقليدية البحرينية؛ بمناســـبة الذكرى 
45 إلقامـــة العاقات الدبلوماســـية بين 

البلدين.
حكومـــة  تنظـــم  ذلـــك،  إلـــى  وإضافـــة 
اليابـــان ســـنوًيا برنامج ســـفينة شـــباب 
العالـــم؛ إلتاحة الفرصة للشـــباب ومنهم 
اليابـــان  علـــى  للتعـــرف  البحرينيـــون 
والشـــعب الياباني، وشـــهدت مشـــاركة 

150 بحرينيا.

ما أبرز صادرات البحرين  «
لليابان التي ساهمت في 
زيادة حجم التبادل التجاري 

إلى الضعف؟
مـــن  والبتروكيماويـــات  النفـــط  يعـــد 
أبـــرز الســـلع التـــي تســـتوردها اليابـــان 
بعـــض  جانـــب  إلـــى  البحريـــن،  مـــن 
المنتجـــات الصناعيـــة، وارتفـــاع حجم 
هـــذه الصـــادرات أدى إلى قفـــز التبادل 
التجاري بين البلدين إلى ملياري دوالر.

ما آفاق التعاون  «
االستراتيجي بين البحرين 

واليابان؟
إن العاقـــات بيـــن البحريـــن واليابـــان 
مـــا زالـــت تشـــهد تطـــوًرا مضطـــرًدا في 
جميـــع المجـــاالت السياســـية واألمنية 
واالقتصاديـــة وغيرهـــا، حتـــى وإن بدا 
هذا التعاون بطيئا في بعض المجاالت.
أنـــا علـــى ثقـــة تامـــة أن تضافـــر جهود 
يرفـــع مســـتوى  بـــأن  كفيـــل  الطرفيـــن 
التعـــاون بيـــن البلديـــن إلـــى مـــا يمكـــن 
فـــي  االســـتراتيجي  بالتعـــاون  وصفـــه 

المستقبل.

كم يبلغ عدد الشركات  «
اليابانية التي تعمل في 

البحرين حالًيا وفي أي 
القطاعات؟

توجد فـــي البحرين 18 شـــركة يابانية 
وفـــق آخـــر حصر لهـــا في العـــام 2020، 
وهـــي تغطـــي العديـــد مـــن المجـــاالت 
والبتروكيماويـــات  كالنفـــط  الرئيســـة 

واأللمنيوم والمركبات واآلالت.
ومع توســـع اقتصـــاد البحريـــن وتنويع 
صناعاتهـــا نأمـــل أن يحفـــز ذلـــك مزيدا 
مـــن الشـــركات اليابانيـــة للمجـــيء إلى 
بحرين، وتعميق العاقات االقتصادية 

بين البلدين. 

تعد اليابان من الدول  «
الصناعية المتقدمة. فيَم 
تتجسد صور تبادل الخبرات 
ونقل التجارب بين البحرين 

واليابان؟ 
تبـــادل الخبـــرات ونقـــل التكنولوجيات 
بين البلدين يتم على مســـتويين وهما 
المستوى الحكومي ومســـتوى القطاع 

الخاص.
وخال العقود الماضية، بعثت البحرين 
مجموعة من الموظفين لليابان لدراسة 
إدارة  وآليـــات  التكنولوجـــي  التقـــدم 
المؤسسات هناك، وفي المقابل أرسلت 
الحكومـــة اليابانيـــة عدًدا مـــن الخبراء 

إلى البحرين لنقل الخبرات.
كذلك، أرســـلت شـــركات بحرينية عدة 
موظفيها إلى اليابان ألغراض التدريب 
وتنميـــة الخبرات، فكثير من الشـــركات 

البحرينيـــة تمتلك عاقات تاريخية مع 
الشـــركات اليابانيـــة، وهو مـــا يعزز من 

عملية تبادل الخبرات.

كم يبلغ عدد الجالية  «
اليابانية في البحرين، وما 

أبرز المؤسسات المجتمعية 
التي تمثلهم؟

كان عدد الجالية اليابانية في البحرين 
في حدود 200 شـــخص قبل الجائحة، 
إال أن عددهـــم اليوم يبلـــغ حوالي 160 

يابانًيا.
وتقيـــم فـــي البحريـــن جمعيـــة الجالية 
اليابانيـــة، إلـــى جانب جمعيـــة األعمال 
والصداقـــة البحرينيـــة اليابانية، والتي 
يرأســـها ناصـــر العريض، وتنفـــذ العديد 
من النشـــاطات المعـــززة لعرى الصداقة 

بين البلدين.

ماذا بشأن المنشآت  «
التعليمية اليابانية، وإمكان 

إنشاء معاهد تدريبية يابانية 
تساهم في نقل الخبرات 

والتكنولوجية للشباب 
البحريني؟

توجـــد حالًيـــا مدرســـة يابانيـــة يدرس 
بهـــا عدد مـــن الطـــاب اليابانييـــن، وأنا 
بعـــض  ابتعـــاث  فـــي  آمـــل  شـــخصًيا 
األســـاتذة اليابانييـــن لجامعة البحرين، 
بمـــا يســـاهم فـــي توثيـــق العاقات في 

المجال التعليمي واألكاديمي.
وتجدر اإلشـــارة إلى أنـــه قبل الجائحة 
زار البحريـــن عـــدد مـــن علمـــاء اآلثـــار 
اليابانيين؛ لدراسة الحضارات القديمة 

في المملكة كدلمون وغيرها.

كيف تعبر عن أهمية  «
المكتب التمثيلي لمجلس 

التنمية االقتصادية 
البحريني في اليابان؟

نعتبـــر أن إقامـــة المكتـــب فـــي طوكيو 
خطوة كبيرة ومهمة في طريق توثيق 
البلديـــن،  بيـــن  االقتصـــادي  التعـــاون 
ويســـرنا تعيين ممثل ياباني أخيرا في 

هذا المكتب.
نحـــن نعقد الكثير مـــن اآلمال على هذا 
المكتـــب للمســـاهمة في زيـــادة اهتمام 
الشـــركات اليابانيـــة وتشـــجيعها علـــى 

االستثمار في البحرين.

ما جديد التعاون األمني  «
بين البحرين واليابان، 

خصوًصا فيما يتعلق بحماية 
المياه الدولية واإلقليمية 

من عمليات القرصنة؟
ال يمكـــن المزايـــدة علـــى أهميـــة أمـــن 
المســـتوى  علـــى  وســـامته  الخليـــج 
الدولـــي، ونحن نقـــدر الجهـــود الجبارة 
التـــي تبذلهـــا البحريـــن للحفـــاظ علـــى 
األمن البحـــري داخل الخليج وخارجه، 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع القـــوات البحرية 
األجنبيـــة بما فيها قوات الدفاع الذاتي 

البحرية اليابانية.
كمـــا أن اليابـــان تعـــد مـــن دعـــاة مبـــدأ 
المحيطيـــن  منطقـــة  وانفتـــاح  حريـــة 
الهنـــدي والهـــادئ، للتعبيـــر عـــن أهميـــة 
األمن البحري وحرية الماحة من أجل 

السام والرفاهية للعالم.

لمســـتقبل  مهمـــة  فرصـــة  المبـــدأ  هـــذا 
أمـــن الخليـــج، ونأمل أن تعـــزز عاقات 
التعاون األمني المشـــترك بين البحرين 
واليابـــان ترجمة هـــذا المبدأ على أرض 

الواقع.

حدثنا أكثر عن منحة اليابان  «
للدراسات العليا.

برنامج المنحة يشمل أي خريج جامعي 
لدراســـة  تخصـــص  أي  مـــن  بحرينـــي 
ويشـــمل  الدكتـــوراه،  أو  الماجســـتير 
تخصصات العلوم الطبيعية إلى جانب 
العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعية، حيث 
يجـــب على المتقـــدم للطلب أن يخضع 

لدورة مكثفة لدراسة اللغة اليابانية.
ونطمح في السفارة اليابانية إلى زيادة 
أعداد المنح، إال أن هذا األمر يعد صعبا 
فـــي الوقت الحاضر، إذ إن هذه المنحة 
تقدم لجميع الدول التي تربطها عاقة 

صداقة وتعاون مع اليابان.
إننـــا نأمـــل أن يكـــون هـــؤالء الطـــاب 
اليابـــان  بيـــن  وصـــل  همـــزة  بمثابـــة 

والبحرين.
وهنـــاك أيًضـــا منحـــة أخـــرى مخصصة 
لمرحلـــة  الجامعيـــة  للدراســـة 
البكالوريـــوس، ولكنهـــا تشـــترط إتقان 

اللغة اليابانية عند تقديم الطلب.

ما أبرز التخصصات والعلوم  «
التي يقبل عليها عادة 
الطالب البحرينيون في 

اليابان؟
نســـبة كبيرة من طاب الـــدول العربية 
الطبيعيـــة  العلـــوم  دراســـة  يفضلـــون 
عـــدد  زاد  أخيـــرا  ولكـــن  والهندســـة، 
العلـــوم  بدراســـة  الراغبيـــن  الطـــاب 
كالجغرافيـــا  والفنيـــة،  االجتماعيـــة 
والتصميـــم الجرافيك وعلـــم االجتماع 

وغيرها من التخصصات.

ما تطلعاتكم االستراتيجية  «
لتنمية التبادل التجاري 

والعلمي بين البحرين 
واليابان؟

واصلـــت اليابـــان التعاون مـــع البحرين 
التحتيـــة  البنـــى  تنميـــة  مجـــال  فـــي 
الرئيسة منذ عقود، وتعقد اليابان آماال 
على التوسع في التعاون في المجاالت 
اليابـــان  بهـــا  تتميـــز  التـــي  المختلفـــة 
الخبـــرات  أو  المتقدمـــة  بالتكنولوجيـــا 
الفنية كمشروع مترو البحرين وغيرها.
ونحـــن فـــي الســـفارة نبـــذل جهدنا في 
ســـبيل توثيـــق العاقـــات فـــي المجـــال 
االقتصـــادي والتجـــاري، ونحـــن دائًمـــا 
نشجع الشـــركات اليابانية على القدوم 
للبحريـــن واالطـــاع علـــى الواقـــع هنـــا 

واالستثمار.

قال الســفير الياباني مياموتو ماســايوكي إن التبادل التجاري بين البحرين وطوكيو قفز إلى ملياري دوالر؛ 
بفضــل زيــادة حجــم الصادرات البحرينية في العامين 2018 و2019، بعــد أن ظل إجمالي حجم التجارة بين 

البلدين ثابًتا لسنوات عند مليار دوالر.
وأشار في حوار خاص مع “^” إلى أن العالقات بين البحرين وطوكيو بدأت مع إرسال أول شحنة نفط 
في العام 1934، في وقت سيشهد فيه العام المقبل 2022 مناسبة مرور 50 عاًما على العالقات الدبلوماسية 

بين البلدين.
وعبــر عــن ســعادته بــأن تكون البحريــن آخر محطات مســيرته الدبلوماســية، مشــيًدا بجهود مملكــة البحرين 
والحكومــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( منــذ البدايــة، بما فيهــا الفحوصات المســتمرة والعالج 
وحمــالت التطعيــم، إلــى جانــب تطبيــق “مجتمــع واعي”، مشــيًرا إلــى تلقيه وزوجتــه جرعتي لقــاح فايزر في 

المنامة.  وفيما يلي نص الحوار:

جانب من لقاء “البالد” مع السفير الياباني

الصادرات البحرينية تقفز بالتبادل التجاري مع اليابان إلى ملياري دوالر

تضافـــر الجهـــود ســـيرفع العالقـــات البحرينيـــة اليابانيـــة إلـــى المســـتوى االســـتراتيجي

سيدعلي المحافظة )تصوير: رسول الحجيري(

2022 يشهد مرور 
50 عاما من العالقات 

الدبلوماسية بين 
البحرين واليابان 

العالقات البحرينية 
اليابانية بدأت مع 
إرسال أول شحنة 

نفط في 1934

10 بحرينيين 
يدرسون باليابان 

ومنحة سنوية 
للدراسات العليا

ازدياد الطالب العرب 
الراغبين في دراسة 

العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية في اليابان

نطمح البتعاث 
أساتذة يابانيين 

للتدريس بجامعة 
البحرين
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محرر الشؤون المحلية

“لقـــد  قـــال:  للكتـــاب،  تقديمـــه  وفـــي 
عقـــدت العزم علـــى أن يغطي الكتاب 
زمنـــا يقع ما بين عامي 1783 - 2021 
أي منذ دخول عائلة آل خليفة الكرام 
عهـــد  فـــي  الحديثـــة  الدولـــة  وقيـــام 
المؤســـس الشيخ أحمد الفاتح ككيان 
عربي إسالمي، وهي فترة طويلة لها 
خصوصية قد ال تتكرر بســـبب حجم 
السياســـية  والتغيـــرات  التحـــوالت 
واالقتصاديـــة واالجتماعية والدينية 
التي في البحرين. وقد حرصت على 
أال يقتصـــر ذلـــك على توثيـــق ظواهر 
القضـــاء، بـــل يتعـــداه إلـــى تأثيراتـــه 
فالبحـــث  وتفســـيرها،  االجتماعيـــة، 
كمـــا هو متعـــارف عند أهـــل العلم هو 
طلب الشـــيء وإثارته وفحصه، لذلك 
كان الهـــدف هـــو أن نقـــوم باســـتقراء 
االســـتنباط  مـــع  بالتـــوازي  تاريخـــي 
باألشـــياء  نكتفـــي  وأال  االجتماعـــي، 
المبـــدأ؛  دون  التطبيـــق  أو  المجـــردة، 
كـــي نصل إلى نتائج تكون جلية أمام 

القارئ الكريم.
لقـــد اعتمـــدت فـــي تأليفـــه أوال، على 
الخبـــرة العمليـــة التـــي اكتســـبتها من 
عملي فـــي القضاء منذ العام 1966م، 
 37 القضائـــي  العمـــل  ذلـــك  امتـــد  إذ 
ســـنة، وثانيا على العديد من المراجع 
والمخطوطات، سواء الموسوعات أو 
البحـــوث المنشـــورة وغير المنشـــورة 
أو  األجنبيـــة  أو  المعربـــة  والكتـــب 
الصحـــف  أو  الرســـمية  التقاريـــر 
والمجـــالت وغيرهـــا؛ وذلـــك لتعضيد 
الكتاب، ومنحه الصدقية واالعتبار”.

المقدمة

وقدم المؤلف كتابه بمدخل تاريخي 
ــمـــاعـــي عـــمـــيـــق لــلــبــحــريــن فــي  ــتـ اجـ
عشر؛  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين 
بتطور  مرتبطا  القضاء  تطور  لكون 
الفصل  فــي  الــمــجــتــمــع، واســتــعــرض 
القضائي  النظام  الكتاب  مــن  األول 
ــي عــهــد الــمــؤســس  ــبــحــريــن فـ ــي ال فـ
ــام آل  ــكـ ــشــيــخ أحـــمـــد الــفــاتــح وحـ ال
إلــى   1783 مــن  الــفــتــرة  فــي  خليفة 
ألنظمة  دقيق  توصيف  مــع  1869م، 
آنذاك،  المنطقة  في  السائدة  القضاء 
البحرين  في  القضاء  نموذج  متناوال 
ــــذي تــفــرد بــه،  وطــابــعــه اإلســـالمـــي ال
ــمــحــوري آلل خــلــيــفــة في  ال والـــــدور 
البحرين والزبارة،  القضاء في  تعزيز 
مع إشارة إلى المكان الذي كان يجري 
وإجـــراءاتـــه،  ونسقه  التقاضي  فيه 
البحرين  في  القضائية  والمؤسسات 
المؤسسات  ســواء  الــفــتــرة،  تلك  فــي 

االخـــــتـــــصـــــاص  ذات 
القضائي المباشر، وهي: 
القضاء الشرعي السني، 
ــي  ــرعـ ــشـ ــاء الـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ والـ
ــري، وقــــضــــاء  ــ ــف ــ ــع ــجــ ــ ال
الحاكم، ومحكمة سالفة 
دار  ومحكمة  الــغــوض، 
االعتماد، أو المؤسسات 
ــاص  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االخـ ذات 
المباشر  غير  القضائي 
المجلس  فــي  المتمثلة 

العرفي، وأحكام الري.

النظام القضائي

ــفــصــل الــثــانــي  وفــــي ال
ــن الــكــتــاب يــتــحــدث  مـ
ــنــظــام  ــن ال ــؤلـــف عــ ــمـ الـ

القضائي في البحرين 
العشرين  الــقــرن  فــي 
لهما  المغفور  ودور 
حــاكــمــي الــبــحــريــن 
الــشــيــخ عــيــســى بن 
ــيــفــة  خــل آل  ــي  ــ ــل عــ

الــشــيــخ حمد  ونــجــلــه 
فــي تطوير  بــن عــيــســى 

ــورات  ــطـ ــتـ الـــقـــضـــاء، مــســتــعــرضــا الـ
ــة فــي  ــ ــادي ــصــ ــتــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــ
البحرين آنذاك، مثل تأسيس التعليم، 
النفط،  واكتشاف  البلدية،  وتأسيس 
في  الــتــطــورات  تلك  أسهمت  وكيف 
للحقوق  االجتماعية  النظرة  تغيير 
بعد تــطــور أفــهــام الــنــاس، وإدراكــهــم 

الــحــاجــة 
التقاضي  عملية  تــطــويــر  إلـــى 
النظام  تــطــور  مــتــنــاوال  ومــأســســتــهــا، 
الــقــضــائــي مـــن جـــوانـــب عــــدة مثل 
التي  واألحــكــام  والــقــوانــيــن  القضايا 
كـــانـــت تـــصـــدر بــحــق الــمــدانــيــن في 
ــا مــخــتــلــفــة، وتــنــظــيــم مــرفــق  قــضــاي
القضاء وتطويره، واستحداث بعض 
المحاكم والهيئات القضائية الجديدة 

ــرن  ــ ــقـ ــ فـــــــي بـــــــدايـــــــة الـ
العشرين؛ وهي: المحاكم 
الـــمـــشـــتـــركـــة، ومــحــاكــم 
ــن، ومــحــكــمــة  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال

االستئناف.
ــا يـــتـــنـــاول الـــمـــؤلـــف  ــمـ كـ
ــيــة  ــذا الـــفـــصـــل آل ــ ــي هـ فــ
ــاة فــي  ــ ــضـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــيـ ــيـ ــعـ تـ
تــلــك الــفــتــرة، وتــأســيــس 
السنية  األوقـــاف  دائــرتــي 
ــاء  ــــشــ ــة، وإن ــريـ ــفـ ــعـ ــجـ والـ
القاصرين،  أمـــوال  دائـــرة 
رافقت  التي  والــتــطــورات 
وكتابتها،  القوانين  تعزيز 
القانونية  األنظمة  وتطور 

واإلدارية للمحاكم.

تطوير المحاكم

ــثــالــث من  ــي الــفــصــل ال وفـ
الشيخ  يــتــحــدث  ــكــتــاب  ال
عن  محمد  بن  عبدالرحمن 
تـــطـــور الـــنـــظـــام الــقــضــائــي 
الشيخ  له  المغفور  عهد  في 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة،  ســلــمــان 
واهتمامه  القضاء،  تعزيز  في  ودوره 
ــيــيــن  ــبــحــريــن ــاة ال ــقــــضــ ــ ــتــــدريــــب ال ــ ب
دورات  لتلقي  لــلــخــارج  وابــتــعــاثــهــم 
متخصصة، وتطويره لعمل المحاكم، 
ــتــي أدخــلــت  واألنــظــمــة الــجــديــدة ال
وتبويبها  القضايا  وحفظ  لتسجيل 
وتعيين المستشارين لالرتقاء بالعمل 
فيها، باإلضافة إلى القوانين المنظمة 

لمرفق القضاء التي صدرت في تلك 
الفترة.

مكتب التوثيق

الكتـــاب  مـــن  الرابـــع  الفصـــل  ويفـــرد 
للحديث عـــن تطور النظـــام القضائي 
في عهـــد المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
صاحـــب العظمـــة الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفـــة )طيـــب هللا ثراه(، 
القانونـــي  النظـــام  تطـــور  فيتنـــاول 
الدســـتوري،  القانـــون  فـــي مجـــاالت: 
والقانون الجنائـــي، والقانون المدني، 
مدعمـــا ذلـــك باإلحصـــاءات الموثقـــة 
التـــي ترصـــد التطـــورات آنـــذاك، مثل 
والقضايـــا  والمحاكـــم  القضـــاة  عـــدد 
أمـــوال  وتنميـــة  عليهـــا،  المعروضـــة 
القصـــر، وأعمال مكتـــب التوثيق، كما 
يســـتعرض اختصاصـــات القضاءيـــن 
عمـــل  وآليـــات  والشـــرعي،  المدنـــي 
النظام القضائي في الدعوى القضائية 
والتعيينـــات  التقاضـــي،  ودرجـــات 

القضائية.
أما الفصـــل الخامس من الكتاب، فقد 
خصصـــه المؤلف للحديث عن التطور 
القضائي في العهد الزاهر لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، مســـتعرضا تطور القوانين 
والتشـــريعات في المجال الدســـتوري 
والتشـــريعات  والمدنـــي،  والجنائـــي 

المتعلقة بالقضاء الشرعي.

التحديث

ويتنـــاول المؤلـــف فـــي هـــذا الفصـــل 
التعديـــالت والتطويرات التي حدثت 
فـــي القوانيـــن التي كانت ســـارية بما 
يواكب المتطلبات الجديدة، باإلضافة 
إلـــى تطوير وتحديث عمـــل المحاكم 
الدعـــوى  إدارة  نظـــام  كاســـتحداث 
العماليـــة، ومحكمة المرور، والمحاكم 
واإليجاريـــة،  والتجاريـــة  الجنائيـــة 
وإعادة التنظيم واإلفالس، وتشـــكيل 
محاكم متخصصة للنظر في المسائل 
التمييـــز  اإلداريـــة، وإنشـــاء محكمـــة 
الشـــرعية، وإنشـــاء محكمـــة العدالـــة 
اإلصالحيـــة للطفـــل، وافتتـــاح مجمع 
التوفيـــق  األســـرة، ومكتـــب  محاكـــم 
األســـري، واعتماد النظـــام اإللكتروني 

إلدارة الدعاوى.
وضمن المؤلـــف كتابه قائمة بأســـماء 
جميـــع مـــن تولوا شـــرف القضـــاء في 
البحريـــن على مدى أكثر مـــن قرنين، 
التاريخيـــة  للوثائـــق  ملحقيـــن  مـــع 

والصور.

توثيق مسيرة القضاء ألكثر من قرنين
الكتـــاب يتنـــاول تطـــور المســـيرة القضائيـــة منـــذ عهـــد المؤســـس الشـــيخ أحمـــد الفاتـــح 

يعتبــر كتــاب “تاريخ القضاء في البحريــن” الصادر حديثا لمؤلفه رئيس 
المجلــس األعلى للشــؤون اإلســامية الشــيخ عبدالرحمن بــن محمد بن 
راشــد آل خليفــة مــن المراجــع المهمــة فــي المكتبــة البحرينيــة وحتــى 
العربيــة، وقــد تلقــى النــاس هــذا الكتــاب بكثير مــن االهتمــام؛ ألنه لون 
جديد من الكتب التوثيقية ويحتاج إلى جهد ووقت طويل من العمل، 
خصوصــا وأن المؤلــف صاحــب خبــرة واســعة وســيرته زاخــرة؛ لكونــه 
أحد الرجال الرواد في القضاء البحريني منذ العام 1966، تولى بعدها 
منصــب وكيــل وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية، ثــم رئيــس محكمة 
التمييز نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء، ثم مستشــار جالة الملك 
للشؤون القانونية، ثم نائب رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسامية، 

ثم رئيسا له حتى اآلن.

يتنــاول الكتــاب المســيرة القضائيــة ومامحهــا وتطورها فــي البحرين 
منذ عهد المؤســس الشــيخ أحمد الفاتح في العام 1783م وحتى بداية 

الثلث األخير من العام الجاري 2021م. 

وثيقة

رسالة الشيخ حمد بن عيسى 
آل خليفة إلى باليوز بريطانيا 

بشأن اقتراح إجازة قضائية 
للشيخ سلمان بن حمد وتعيين 
خليفة بن محمد بن عيسى في 

المحكمة المشتركة الصغرى 
والجواب عليه

وثيقة

خطاب الشيخ سلمان بن حمد 
آل خليفة بشأن حضوره جلسات 

المحكمة المشتركة

وثيقة

نموذج إلحضارية قديمة



قادت مملكة البحرين وروســيا ودول أخرى في مجلس حقوق اإلنســان التابع لألمم المتحدة تصويتا 
إلنهــاء تحقيــق المجلــس فــي جرائم حرب باليمن، حيث رفض المجلس فــي تصويت على قرار طرحته 

هولندا لمنح المحققين المستقلين تفويضا لعامين آخرين. 

وجـــاء التصويـــت بدعوة مـــن مملكـــة البحرين في 
المجلس المكون من 47 دولة عضوا ومقره جنيف، 
وألول مرة في تاريخ مجلس حقوق اإلنســـان منذ 

إنشائه يجابه فيها مشروع قرار بالرفض.
وخالل المناقشـــات لمشـــروع القرار، قال المندوب 
الدائم لمملكة البحريـــن لدى مكتب األمم المتحدة 
والمنظمات الدولية األخرى بجنيف السفير يوسف 
المجلـــس إن مملكـــة  أمـــام  فـــي كلمتـــه  بوجيـــري 
البحرين كانت ودول التحالف لدعم الشـــرعية في 
اليمـــن باإلضافة إلـــى البلد المعني بمشـــروع القرار 
L.11 /48 /HRC /A طرفا أساســـيا في إنشـــاء فريق 
الخبراء الدوليين واإلقليميين البارزين حول اليمن 
استناًدا إلى القرار التوافقي الذي صدر عن مجلس 

حقوق اإلنسان في سبتمبر من العام 2017.
وأوضـــح أنه على ضوء ذلـــك، قامت دول التحالف 
الخبـــراء  فريـــق  مـــع  والشـــفاف  التـــام  بالتعـــاون 
البارزيـــن، إّل أّنـــه ولألســـف أســـاء فريـــق الخبـــراء 
استعمال وليته الممنوحة، كما تجاوز التعاطي مع 
قـــرار مجلس األمن 2216، ووصف قائد مليشـــيات 
النقـــالب الحوثي بقائد للثورة، وتارًة أخرى يصف 
المليشـــيات بســـلطات األمر الواقع، وهو ما يتنافى 
ـــا مـــع قـــرارات مجلـــس األمـــن، كما أّنـــه يؤصل  كليًّ
ويشـــرعن لالنقالب فـــي اليمن، وقد كانـــت لتقارير 
الفريـــق أثر كبير في تعميـــق الفجوة بين المكونات 
اليمنيـــة، وإعاقة عـــودة الحكومة الشـــرعية، وذلك 
من خالل التشويش على الرأي العام الدولي بشأن 

األزمة اليمنيـــة، واعتبار أن األزمة بدأت مع تدخل 
التحالف إلنقاذ الحكومة الشرعية.

وقـــال إن وفـــد مملكـــة البحريـــن يـــرى أن وجـــود 
مشـــروعين لقراريـــن منفصليـــن حـــول اليمـــن فـــي 
هـــذه الـــدورة تحت بنديـــن مختلفين فـــي الطبيعة 
والمواضيـــع، يعـــد أمـــًرا غيـــر طبيعـــي؛ باعتبـــار أنه 
ا يتعارض مـــع الهدف األنبل،  يخلق اســـتقطاًبا حادًّ
وهـــو مســـاعدة اليمن في الخروج مـــن األزمة التي 
يواجههـــا منـــذ انقـــالب الميليشـــيات الحوثية على 

الحكومة الشرعية في العام 2014.
وأكد بوجيري أنه باإلضافة إلى هذا المشروع يوجد 
مشـــروع قرار آخر تحت البند العاشر ُيعنى بتقديم 
المســـاعدة التقنيـــة وبناء القـــدرات للجنة الوطنية 
اليمنية؛ من أجل تعزيز قدراتها على تأدية وليتها 
فـــي تحقيق المحاســـبة والعدالة بالتعـــاون الوثيق 
مـــع مكتـــب المفوضيـــة الســـامية لألمـــم المتحـــدة؛ 
نظـــًرا لكونها اآللية األكثـــر فاعلية وقدرة على أداء 
وليتها من حيث رصد النتهاكات ومعالجتها على 
أرض الواقـــع، فضاًل عن اطالعها الدقيق ومعرفتها 
اليمنـــي  السياســـي  المشـــهد  بتعقيـــدات  الواســـعة 
الداخلـــي، وبالتالي قدرتهـــا على جمع األدلة ورصد 
النتهاكات وتحليلها بطريقة واقعية ومهنية، وهو 

ما يحتاج إليه اليمن ويقبل به.
وقـــال إّن مشـــروع القـــرار بشـــأن أوضـــاع حقـــوق 
اإلنســـان في اليمن تحت البنـــد الثاني قرار خالفي 
ل محـــال فـــي هـــذا المجلـــس ل ســـيما أن مشـــروع 

القـــرار لهذا العام قد نـــص على تجديد ولية فريق 
لمـــدة  البارزيـــن  واإلقليمييـــن  الدولييـــن  الخبـــراء 
عاميـــن متواصليـــن، وهـــو مـــا ترفضـــه الحكومـــة 
اليمنية الشرعية رفًضا قاطًعا، حيث إنها قد عبرت 
فـــي أكثـــر من مناســـبة عـــن رفضها لتجديـــد ولية 

هـــذا الفريق تحت أي صيغة أو عنوان، مشـــيرا إلى 
أن إصـــرار مجموعة النواة الراعية لمشـــروع القرار 
المذكـــور تحـــت البنـــد الثانـــي في تجاهـــل مطالب 
الحكومـــة الشـــرعية للبلـــد المعنـــي ُيعـــد إمعاًنا في 
فـــرض اإلرادات وانتهاًكا خطيًرا للســـيادة الوطنية 

وتسيًســـا واضًحـــا لقضايا حقوق اإلنســـان وإخالًل 
باألهـــداف النبيلة التي أنشـــئ من أجلها مجلســـكم 

الموقر.
وأكـــد المندوب الدائم لمملكـــة البحرين في جنيف 
أن اليمـــن، هـــذا البلـــد العربـــي األصيـــل، يســـتحق 
التعاطـــي معـــه حول مســـألة حالة حقوق اإلنســـان 
بشـــكل أكثر إنصاًفا، وأكثر نجاعًة. ولهذه األســـباب 
جميعهـــا، يطلـــب وفـــد مملكـــة البحريـــن التصويت 
على مشـــروع القرار L.11 /48 /HRC /A، وسيصوت 
ضـــّده، كمـــا يســـتحّث باقـــي الـــدول للتصويت ضد 

مشروع القرار.
ومـــن جهـــة أخـــرى، أكـــد وزيـــر الشـــؤون القانونية 
وحقـــوق اإلنســـان اليمنـــي أحمد عرمـــان أن رفض 
مجلس حقوق اإلنسان تمديد ولية فريق الخبراء 
الدولييـــن واإلقليميين الخاص باليمن، أول رســـالة 
إيجابية منه لليمنيين بشـــأن موقفهم من ميليشـــيا 

الحوثي.
وقال عرمـــان في تصريحات لـ “البيـــان” اإلماراتية 
إنه خالل األعوام الثالثة األخيرة اعتبر الحوثيون 
الخبـــراء  وليـــة  بتمديـــد  المجلـــس  تصويـــت  أن 
البارزيـــن ضوء أخضر لســـتمرارهم فـــي جرائمهم. 
وأضاف “طالما حذرنـــا من النحياز وعدم المهنية، 
ووقـــوع الفريق تحت تأثير قـــوى تدعم الحوثيين 
وتحـــاول تحســـين صورتهم، وتضليل الـــرأي العام 
الدولـــي حـــول حقيقـــة الوضـــع فـــي اليمـــن”. وتابع 
قائاًل: “لذلك يعتبر التصويت اليوم برفض التمديد 
انتصاًرا لليمنيين، في مواجهة المشروع اإليراني”. 
من جهة أخرى، اعتبر عرمان أن القرار اليوم يؤكد 
أهميـــة دور اآلليـــات الوطنيـــة اليمنيـــة، وضـــرورة 

منحها مساحة أوسع للعمل.

المنامة - بنا

فـرمــلــة قـــرار أوروبــي بــشـــأن الـيـمـــن
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الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  عقـــد 
للشؤون السياســـية الشيخ عبدهللا 
بن أحمد آل خليفة، اجتماعات في 
مقـــر وزارة الخارجيـــة األميركيـــة، 
مع كل من مســـاعد وزير الخارجية 
بالوكالـــة  األدنـــى  الشـــرق  لشـــؤون 
ونائـــب  لمبـــرت،  يائيـــل  الســـفيرة 
المبعوث األميركي إليران ريتشارد 
نيفيو، إلـــى جانب مستشـــار وزارة 
الخارجية األميركية دريك شولت.

وأكـــد الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفة حرص مملكة البحرين على 
مواصلـــة العمـــل لتعظيـــم الشـــراكة 
الوطيدة بيـــن البلديـــن الصديقين، 
منوًهـــا بالدور البارز الـــذي تقوم به 
الوليـــات المتحـــدة األميركيـــة في 

إحالل األمن والســـالم في المنطقة 
والعالم.

الخارجيـــة  وثمـــن مســـؤولو وزارة 
األميركية الرؤيـــة الحكيمة لمملكة 
البحرين، التي أثمرت توقيع اتفاق 
الســـالم اإلبراهيمـــي لتعزيـــز فرص 
الســـتقرار والتعايـــش فـــي منطقة 
عـــن  معربيـــن  األوســـط،  الشـــرق 
اعتزازهم بالشراكة المتينة القائمة 

بين البلدين الصديقين.
اســـتعراض  المباحثـــات  وتناولـــت 
وتنميـــة  بتطويـــر  الكفيلـــة  الســـبل 
العالقـــات الســـتراتيجية المتميزة 
القائمـــة بيـــن البلديـــن، إضافـــة إلى 
الهتمـــام  محـــل  القضايـــا  بحـــث 

المشترك.

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشؤون السياسية الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمد آل خليفة، بمقر ســـفارة 
مملكـــة البحريـــن فـــي واشـــنطن، 
مع مدير شـــؤون الشـــرق األوسط 
وشمال إفريقيا في مجلس األمن 
والمرشـــحة  األميركـــي  القومـــي 
لمنصب مســـاعد وزيـــر الخارجية 
لشؤون الشرق األدنى باربرا ليف.
وأكد الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفة عمق العالقـــات التاريخية 
الوثيقة والشـــراكة اإلستراتيجية 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المتميـــزة 
األميركيـــة  المتحـــدة  والوليـــات 

الصديقة.

الســـالم  اتفـــاق  أن  إلـــى  وأشـــار 
اإلبراهيمي يمثـــل مرحلة جديدة 
في منطقة الشرق األوسط، مبيًنا 
أن التفـــاق يأتي ضمـــن منظومة 
متكاملـــة وآليات عمليـــة تنتهجها 
مملكـــة البحريـــن للمســـاهمة فـــي 
إيجاد بيئة آمنة ومزدهرة لجميع 

شعوب المنطقة.
وأكدت السفيرة باربرا ليف متانة 
تجمـــع  التـــي  الصداقـــة  عالقـــات 
بيـــن مملكة البحريـــن وبالدها في 
جميع مجالت التعاون المشـــترك، 
مثمنة الـــدور الريادي للمملكة في 
ترســـيخ ثقافـــة الحـــوار والســـالم 

والتعايش.

مسؤولون أميركيون يثمنون الرؤية الحكيمة للبحرين

“السالم اإلبراهيمي” مرحلة جديدة بالشرق األوسط

قرار مجلس حقوق اإلنسان انتصار للحقيقة بقيادة البحرين
رئيس االتحاد العربي لحقوق اإلنسان: تقارير فريق الخبراء الدوليين باليمن شابها االختالل

أكد رئيس االتحاد العربي لحقوق اإلنســان عيســى العربي أهمية قرار مجلس حقوق 
اإلنســان الــذي اتخــذه باألمــس األول فــي دورتــه 48 والخــاص بإنهــاء واليــة فريــق 
الخبــراء الدولييــن البارزين في اليمن في تعزيــز وحماية المدنيين باليمن، وهو القرار 

الذي قادته مملكة البحرين بتحالف المجموعة العربية واإلفريقية واآلسيوية.

وقـــال العربـــي إن مملكة البحريـــن أثبتت 
بهـــذا اإلنجـــاز دورهـــا المحـــوري الدولـــي 
الذي تقدمه في عالم حقوق اإلنســـان بعد 
أن ســـعت وعبـــر جهـــود حثيثـــة قامت بها 
بعثة البحرين في جنيف برئاســـة يوســـف 
عبدالكريـــم؛ إلثبـــات الحاجـــات الحقيقية 
للمدنيين في اليمن، مشـــيرا إلى ما يتطلع 
لـــه المجتمـــع الدولـــي من مجلـــس حقوق 
اإلنســـان في إطار وليته السامية بحماية 
وتعزيز حقوق اإلنســـان بالعالم، واإلسهام 
في تعزيز الجهـــود الدولية لتحقيق األمن 
والســـالم، وضمان تمتع الجميع بها بشكل 
عـــادل ودون تمييـــز، وهـــو الـــدور الذي لم 
يســـهم المجلـــس فـــي تحقيقـــه للمدنييـــن 
فـــي اليمن وتحديـــًدا من خـــالل اضطالع 
فريق الخبراء الدوليين البارزين بمهامهم 
فـــي  بالتحقيـــق  المعنيـــة  ومســـؤولياتهم 
النتهـــاكات والجرائـــم المتعلقـــة بالقانون 
الدولي لحقوق اإلنســـان وما يختص منها 

بالقانون الدولي اإلنساني.
وأوضـــح رئيـــس التحـــاد العربـــي لحقوق 
اإلنســـان عيســـى العربـــي أن عمـــل فريـــق 
الخبـــراء الدولييـــن طوال ســـنوات عملهم 
قد صاحبه اختاللت وانشقاقات أسهمت 

األساســـية،  وليتـــه  عـــن  خروجـــه  فـــي 
لخدمـــة  الخبـــراء  فريـــق  دفـــة  وتوجيـــه 
أجنـــدات وغايـــات سياســـية بعيـــدة عـــن 
القيم والمبادئ الســـامية والمستقرة بعالم 
حقـــوق اإلنســـان، وهـــو مـــا اســـترعى مـــن 
المجتمع الدولي ممثاًل في مجلس حقوق 
بمســـؤولياته  بالقيـــام  المبـــادرة  اإلنســـان 
تجاه الشـــعب المدني، وإنهاء ولية فريق 
الخبـــراء الدولييـــن التي امتدت لســـنوات 
فـــي  وأســـهمت  إيجابـــي،  أفـــق  أي  دون 
تعميق النقســـامات وإطالة عمـــر الصراع 
والمعاناة اإلنســـانية للمدنييـــن في اليمن، 
وبعـــد أن أدرك المجتمـــع الدولي أن فريق 
الخبـــراء الدوليين وبدعم مـــن المجموعة 
إنجـــاز  فـــي  فشـــال  يســـعيان  األوروبيـــة 
واقـــع أفضـــل للمدنيين في اليمـــن بعد أن 
رفضـــت األطـــراف كافة المعنيـــة بالصراع 
فـــي اليمـــن التعـــاون معهـــم فـــي ظـــل مـــا 
شـــاب عملهـــم مـــن خـــروج علـــى المعايير 
الدولية وتعذر قيامهم بوليتهم وكفالتهم 
لفتقارهـــم  ومهنيـــة  بكفـــاءة  لمهامهـــم 
الـــالزم  واإلمـــكان  والقـــدرات  الكفـــاءات 
إلنجـــاز المســـؤولية المتعلقة بمهـــام لجان 
الحقيقـــة والتحقيـــق الدوليـــة، وقـــد تأكد 

ذلـــك من خـــالل تكاتـــف المجتمـــع الدولي 
بقـــراره األخير فـــي التصدي إلى ســـيطرة 
مقـــررات  علـــى  األوروبيـــة  المجموعـــة 
مجلـــس حقوق اإلنســـان لســـنوات طويلة 
ســـاهمت فـــي تأزيـــم العالقة التـــي تجمع 
العديـــد مـــن الـــدول بالمجلـــس، وأفقدتهـــا 
الثقـــة والمصداقيـــة فـــي آلياتـــه وعنايتـــه 
ووليتـــه المطلقـــة علـــى حمايـــة وتعزيـــز 

حقوق اإلنسان بالعالم.
وأشار إلى أن قرار مجلس حقوق اإلنسان 
لـــإرادة  انتصـــاًرا  يمثـــل  األول  باألمـــس 
اإلنســـانية الســـامية التي يعنى بها أساًسا 
المجلـــس الدولي لحقـــوق اإلنســـان التابع 
لألمم المتحدة، وســـوف يســـهم في تعزيز 
وحمايـــة حقوق اإلنســـان باليمـــن، بما في 
ذلك إشـــاعة األمن والســـالم وتعزيز ســـبل 
المعنيـــة  والمســـاءلة  المحاســـبة  وآليـــات 

الدولـــي  بالقانـــون  المتعلقـــة  بالنتهـــاكات 
الدولـــي  والقانـــون  اإلنســـان  لحقـــوق 
اإلنســـاني بتعاضد وتنســـيق بيـــن أطراف 
الصراع كافـــة والحكومـــة اليمنية وبدعم 
مـــن المجتمع الدولـــي، وعلـــى النحو الذي 
يحقـــق نهايـــة للصراع في اليمـــن ويضمن 
تمتـــع الجميع بحقوقهم في ظل بيئة آمنة 

ومستقرة.
وأكـــد في هذا الصدد الجهـــود التي قادها 
التحـــاد العربـــي طـــوال 4 ســـنوات ممثاًل 
للمجتمـــع المدني في التصـــدي لتجاوزات 
فريـــق الخبـــراء الدولييـــن وخروجـــه عـــن 
وليتـــه المعنيـــة بالتحقيـــق، وســـعيه إلـــى 
إطالـــة أمـــد الصـــراع والمعاناة اإلنســـانية 
للمدنييـــن فـــي اليمن، من خالل تســـييس 
عمـــل الفريـــق وانتهـــاج أســـاليب التأزيـــم 
وســـعيه  كافـــة،  الصـــراع  أطـــراف  مـــع 
الدائـــم والحثيـــث علـــى تجـــاوز المعاييـــر 
لجـــان  عمـــل  فـــي  المســـتقرة  والمبـــادئ 
الحقيقـــة والتحقيق لســـيما تلك المتبقية 
عـــن القـــرارات واآلليـــات الدوليـــة، وهـــي 
التجـــاوزات التـــي فندهـــا التحـــاد العربي 
وعمل على كشفها لمجلس حقوق اإلنسان 
 4 مـــن  أكثـــر  طـــوال  الدولـــي  والمجتمـــع 
مشـــاركات في دورات اجتماعات مجلس 
التقاريـــر  مـــن  والعديـــد  اإلنســـان  حقـــوق 

والمداخالت التي قدمها للمجلس.

المنامة - بنا

عيسى العربي

ميليشيات الحوثي اإلرهابية متورطة بجرائم الحرب وسفك الدماء
رئيس “خارجية النواب”: ثقة كبيرة بالدبلوماسية البحرينية بمجلس حقوق اإلنسان األممي

أشـــاد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب 
بالنتائـــج  البوعينيـــن  السيســـي  محمـــد 
الدبلوماســـية المبهـــرة لعضويـــة مملكـــة 
البحريـــن فـــي مجلـــس حقـــوق اإلنســـان 
التابـــع لألمم المتحدة، التي أســـفرت عن 
إنهاء المحاولت المسيسة لتمديد فريق 
الخبـــراء األممـــي للتحقيـــق فـــي جرائـــم 

حرب بالجمهورية اليمنية.
 وأشار إلى أن دوًل كبرى بمجلس حقوق 
اإلنســـان التابـــع لألمـــم المتحـــدة، وعلى 
رأسها روسيا التحادية، وضعت يدها في 
يد مملكة البحرين ووثقت بدبلوماسيتها 

لقطع الطريق أمام المحاولت المكشوفة 
الرامية إلى استغالل الظروف السياسية 
أجـــل  مـــن  واإلقليميـــة؛  والقتصاديـــة 
لمراقبـــة  أمميـــة  التدخـــل تحـــت مظلـــة 
الصـــراع الجـــاري باليمـــن، والـــذي أصبح 
جلًيـــا اليـــوم بأنه صراع للتمـــدد اإليراني 
بالمنطقة، وأن المملكة العربية السعودية 
تقـــود تحالًفـــا للدفـــاع عن الشـــرعية في 

اليمن.
 ورأى البوعينين أن ميليشـــيات الحوثي 
اإلرهابية هـــي المتورطة بجرائم الحرب 
وســـفك دماء الشعب اليمني الشقيق من 
خـــالل تبعيتهـــا العمياء للنظـــام اإليراني 

وتورطهما في ارتـــكاب مجازر وعمليات 
إرهابيـــة بالمنطقـــة مـــن بينها اســـتهداف 
البقـــاع المقدســـة  مكـــة المكرمـــة أطهـــر 
باألرض، مبيًنـــا أن انحياز فريق الخبراء 

األممييـــن بـــدا واضًحـــا منـــذ تشـــكيلهم، 
إذ كانـــت تصريحاتهـــم ومواقفهـــم ضـــد 

الحفاظ على استقالل اليمن وعروبته.
 وقال إّن تصويت مجلس حقوق اإلنسان 
يعتبر درًســـا في الدبلوماسية البحرينية 
الناجحـــة، ويفتح آفاًقا للحل السياســـي 
خارجيـــة،  تدخـــالت  دون  اليمـــن  فـــي 
الحوثـــي  ميليشـــيات  تقـــرأ  أن  متطلًعـــا 
اإليرانيـــة هذا القـــرار كخطوة لألمام في 
ســـبيل الكشـــف عـــن الحقيقـــة وتحقيـــق 
العدالـــة اليمنية ووقف األزمة اإلنســـانية 
والحتياجات العاجلة للمدنيين اليمنيين 

الذين ينشدون الحياة بأمن واستقرار.

محرر الشؤون المحلية

محمد السيسي البوعينين
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طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة 
تعديل  بشأن  بقانون  مــشــروع  فــي  النظر 
 2006 28 لسنة  القانون رقم  1 من  المادة 

بشأن االحتياطي لألجيال القادمة.
ويــتــألــف مـــشـــروع الــقــانــون - فــضــا عن 
ــمــادة  ديــبــاجــتــه - مـــن مــادتــيــن، نــصــت ال
 )1( المادة  بنص  يستبدل  أن  على  األولــى 
النص اآلتي “تقتطع نسبة 25 % من سعر 
ــام يــزيــد ســعــره على  كــل بــرمــيــل نــفــط خـ
مملكة  خـــارج  تــصــديــره  ويــتــم  دوالرا   40
المالية  السنة  أول  مــن  اعــتــبــارا  البحرين 
لنفاذ هذا القانون، لتكون احتياطي خاص 
وال  القادمة”،  األجــيــال  “احتياطي  يسمى 
أو  المقتطعة  النسبة  هــذه  خفض  يــجــوز 
االحتياطي  بــأمــوال  التصرف  أو  زيادتها 

لغير العمليات االستثمارية إال بقانون”. 
إلـــى الحفاظ  بــقــانــون  ويــهــدف االقـــتـــراح 
األجيال  احتياطي  حساب  صندوق  على 
القادمة من خال تنمية موارده، باقتطاع 
ما نسبته 2.5 % من سعر كل برميل نفط 

بلغ  40 دوالرا مهما  خام يزيد سعره على 
دوالر  اقــتــطــاع  عــن  عــوضــا  البرميل  سعر 
واحد عن سعر كل برميل نفط خام يزيد 
سعره على 40 دوالرا، بما يضمن مستقبل 
المواطنين  ومكتسبات  القادمة  األجــيــال 
الصندوق،  تأسس هذا  تم  أجلها  التي من 
والنمو  المالي  الــوضــع  اســتــقــرار  ولضمان 

االقتصادي للمملكة.
الحكومة في ردها على االقتراح  وذكرت 
بقانون أن هناك مشروع بقانون مقدم من 
موضوع  ــمــادة  ال ذات  بتعديل  الحكومة 
االقتراح بقانون، وهدف المشروع بقانون 
االستقطاع  نسبة  زيـــادة  إلــى  الحكومي 
ــفــط الـــخـــام الـــــذي يتم  ــن مـــن مــبــيــعــات ال
بحيث  الــبــحــريــن  مملكة  ــارج  خـ تــصــديــره 
يتم استقطاع دوالر واحد من سعر برميل 
يزيد سعره عن 40 دوالرا وال يتجاوز 80 
برميل  لكل  دوالريـــن  واستقطاع  دوالرا، 
يزيد سعره عن 80 دوالرا، وال يتجاوز 120 
يتجاوز  برميل  لكل  دوالرات  و3  دوالر، 
سعره 120 دوالر، على أن يتم تنفيذ هذه 

الـــزيـــادة فــي االســتــقــطــاعــات اعــتــبــارا من 
السنة المالية التالية لنفاذ القانون.

وأفادت الحكومة أن هذا االقتراح يحقق 
ــراح  ــتـ االقـ يـــرمـــي  الـــتـــي  األهــــــداف  ذات 
الحكومة على  النيابي مع حرص  بقانون 
الدولة من  إيــرادات  بين  التوازن  تحقيق 
المصادر  أهــم  باعتباره  الخام  النفط  بيع 
الرئيسة إليرادات الدولة من ناحية ودعم 
احتياطي  مــوارد حساب  وتنمية  وتعزيز 

األجيال القادمة من ناحية أخرى.
 وأوضحت الحكومة أن الهدف من إنشاء 
هو  الــقــادمــة  األجــيــال  احتياطي  حساب 
استغال حالة الوفرة المالية من عائدات 
لتأمين  تحقيقها  عــنــد  النفطية  الــمــواد 
مستقبل األجيال القادمة، بما ال يؤثر على 
متطلبات الميزانية العامة للدولة وقدرتها 
ــى تــلــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة  عــل
التنموية  الــمــشــروعــات  وتنفيذ  الحالية 
المدرجة ببرنامج عمل الحكومة، وهو ما 
المقدم من  القانون  بمشروع  تم مراعاته 

الحكومة.

تشريع لزيادة نسبة استقطاع “األجيال” 
من مبيعات صادرات النفط

خلف يتسلم رسالة ماجستير تدعو ألتمتة المشتريات الحكومية
استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات 
في  خلف  عصام  العمراني  والتخطيط 
رئــيــس قسم  األشــغــال،  بــشــؤون  مكتبه 
إدارة  ــي  فـ ــرق  ــطـ الـ مــشــاريــع  ــات  ــدمـ خـ
هــنــدســة الــتــكــالــيــف بــــالــــوزارة يــوســف 
ــة  الــحــســن؛ إلهـــدائـــه نــســخــة مـــن رســال
الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة 
“اســتــعــداديــة  بــعــنــوان   Aix Marseille
ــنــظــام الــوطــنــي اإللــكــتــرونــي  تــطــبــيــق ال
البحرين: دراسة لقطاع  للمشتريات في 
الشرف  مرتبة  مع  نالها  والتي  الــطــرق”، 

األولى.

وخال اللقاء الذي حضره كل من وكيل 
الخياط،  أحمد  األشغال  لشؤون  الوزارة 
الفنية  لــلــخــدمــات  الــمــســاعــد  ــوكــيــل  وال
إدارة  ومــديــر  عبداللطيف،  علي  كاظم 
هــنــدســة الــتــكــالــيــف خــولــة خــالــد حيات 
قدم الحسن نبذة عن رسالة الماجستير 
الجهات  التي ترتكز على مدى استفادة 
أنحاء  جميع  في  والخاصة  الحكومية 
أدوات  ــن  مــ ــد  ــزايـ ــتـ مـ بــشــكــل  ــم  ــالـ ــعـ الـ
جودة  لتحسين  المعلومات؛  تكنولوجيا 
مجلس  توجه  في ظل  الشراء  خدمات 
النظام  لتطبيق  والمزايدات  المناقصات 

والذي  للمشتريات،  اإللكتروني  الوطني 
يهدف إلى أتمتة عمليات الشراء لكل من 

الجهات المشترية ومقدمي العطاءات.

ــى الــتــعــرف على  ــ ــهـــدف الـــرســـالـــة إل وتـ
الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر عــلــى اســتــعــداديــة 
قطاع الطرق في البحرين لتبني النظام 

حيث  للمشتريات،  اإللكتروني  الوطني 
اســتــخــدمــت مــنــظــوًرا مــتــعــدد الــنــمــاذج 
نظريات  عدة  من  االستفادة  عن طريق 
ونماذج لتبني أنظمة التكنولوجيا ونشر 

االبتكار.
إلى أهمية تعديل  الدراسة  وقد أوصت 
المناقصات  مجلس  وتشريعات  قوانين 
واالقتصاد  المالية  ووزارة  والمزايدات، 
ــفــيــذ الـــنـــظـــام الـــوطـــنـــي  ــتــن الـــوطـــنـــي ل
أتمتة  شــامــل  للمشتريات  اإللــكــتــرونــي 
المسبقة،  ــمــوافــقــات  ال عــلــى  الــحــصــول 
التنفيذ  الترسية،  التقييم،  المناقصة، 
والدفع، أخيًرا تنفيذ النظام على مراحل 

لضمان نجاحه لدى جميع الجهات.
ــوزيــر على جــهــود الحسن  ال أثــنــى  وقــد 
المتميزة،  العلمية  الدرجة  نيله هذه  في 
الدراسة من بحوث  مشيًدا بما تضمنته 
مــبــاشــرة  عــاقــة  ذات  علمية  ــقــاريــر  وت
الممكنة  العملية  وبالحلول  العمل  بواقع 
للتطوير، ومؤكًدا على أهمية الدراسات 

التي تخدم الباد في شتى المجاالت.
الوزير بتقدم منظومة البحوث  كما نوه 
متمنًيا  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  العملية 
باإلسهام  والــنــجــاح  التوفيق  للموظف 
لما فيه  التطوير والبحوث  في مواصلة 

مصلحة الوطن والوزارة عموما.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وافقت الحكومة على تشــديد العقوبة المقررة للجريمة الواردة بالمادة 231 من قانون العقوبات  والتي تعاقب 
كل مــن قــام فــي أثنــاء مزاولتــه مهنة طبية أو صحية بالكشــف على شــخص متوفى أو بإســعاف مصاب بإصابة 
جسيمة وجدت به عالمات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو 

إلى االشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك.

 ويتألف االقتراح بقانون فضا 
عــن الــديــبــاجــة مــن مــادتــيــن، إذ 
على  منه  ــى  األولـ الــمــادة  نصت 
من   )231( المادة  نص  استبدال 
قــانــون الــعــقــوبــات نــصــا جــديــدا 
لجريمة  المقررة  العقوبة  يغلظ 
عــدم إبــاغ أحــد مــزاولــي المهن 
للسلطة  الــصــحــيــة  أو  الــطــبــيــة 
العامة عما علم به أثناء مزاولته 
ــن وجــــــود إشــــــارات  لــمــهــنــتــه مــ
وإمارات ودالئل يشتبه معها أن 
ناتج  وفــاتــه  أو  إصــابــة شخص 
جــنــحــة. وتنص  أو  جــنــايــة  عــن 
بالحبس  يعاقب  أن  على  المادة 
لمدة ال تقل عن سنة وبالغرامة 
وال  دينار   200 عن  تقل  ال  التي 

بإحدى  أو  دينار   2000 تتجاوز 
في  قــام  مــن  العقوبتين  هاتين 
أو  طبية  مهنة  مــزاولــتــه  أثــنــاء 
شخص  عــلــى  بالكشف  صحية 
مــصــاب  بـــإســـعـــاف  أو  مــتــوفــى 
أو  جنحة  أو  جناية  من  بإصابة 
تـــوافـــرت ظـــروف أخـــرى تدعو 
إلى االشتباه في سببها ولم يبلغ 

السلطة العامة بذلك.
 وأشــــارت الــحــكــومــة فــي ردهــا 
ــادة مــراجــعــة  ــ ــرورة إعـ ــ عــلــى ضـ
للحرية  السالبة  العقوبة  مقدار 
المعروض  بقانون  االقتراح  في 
لتكون أكثر تناسبا وماءمة مع 
مبدأ الضرورة االجتماعية درءا 
للتشديد المبالغ فيه أو اإلفراط 

مقدار  تحديد  فــي  الــمــبــرر  غير 
العقوبة، ولتتكامل وتتناسق مع 
الـــواردة   )230( الــمــادة  نظريتها 
فـــي نــفــس الـــبـــاب مـــن الــقــانــون 
والـــتـــي تــعــامــلــت مـــع اإلهـــمـــال 
الموظف  قــبــل  مــن  التبليغ  فــي 
بالبحث  المكلف  وغير  المكلف 
الجرائم. واقترحت أن يتم  عن 
التعديل فقط في مقدار العقوبة 
ــمــقــدرة في  الــســالــبــة لــلــحــريــة ال
من  المعروض  بقانون  االقتراح 
سنة(  عــن  تقل  ال  مــدة  )الحبس 
إلى )الحبس أو الغرامة( إلعطاء 
أوسع  تقديرية  سلطة  المحكمة 
الحكم  عند  العقوبة  تقدير  في 

باإلدانة.

الحكومة توافق على تشديد عقوبة 
الطبيب المتستر على شبهة جنائية

جانب من االستقبال

والتنمية  الــعــمــل  وزارة  رفــضــت 
مصطلح  اســتــبــدال  االجــتــمــاعــيــة 
إعــانــة الــتــعــطــل والــتــعــويــض عنه 
وذكــرت  التوظيف،  بــدل  بمفهوم 
ليست  التعطل  إعــانــة  أن  الـــوزارة 
ــن الـــتـــوظـــيـــف، كـــمـــا أن  ــا عــ ــديـ بـ
مــصــطــلــح إعــــانــــة الـــتـــعـــطـــل مــن 
المصطلحات المعتمدة في معايير 
العمل الدولية والعربية والقوانين 
مصطلح  أن  عــن  فضا  الــمــقــارنــة، 
إعانة التعطل لم يثر أية إشكالية 

في التطبيق العملي، جاء ذلك في 
بشأن  بقانون  االقتراح  على  ردهــا 
 )78( بقانون رقم  المرسوم  تعديل 
ضد  الــتــأمــيــن  بــشــأن   2006 لسنة 
المقدم من عضو مجلس  التعطل، 
النواب سوسن كمال والذي يهدف 
إلـــى الــتــخــلــص مــن مــفــهــوم إعــانــة 
بمفهوم  عنه  “والتعويض  التعطل 

بدل التوظيف. 
الغايات  تثمن  إنها  الــوزارة  وقالت 
التعديل  تحقيقها  إلى  يرمي  التي 
بــعــض  هـــنـــاك  أن  إال  ــرح،  ــتـ ــقـ ــمـ الـ
والعملية  الــقــانــونــيــة  ــارات  ــب االعــت
على  الموافقة  معها  يتعذر  التي 
فيما  وأجملتها  التعديل،  هــذا 

يلي: 
إعــانــة  مــصــطــلــح  إن  أوال: 
المصطلحات  من  التعطل 
ــمــعــتــمــدة فـــي مــعــايــيــر  ال
والعربية  الدولية  العمل 
ــة،  ــمــقــارن والـــقـــوانـــيـــن ال
ــذا  ــث يــــــــدل هــ ــ ــي حــ
على  الــمــصــطــلــح 
ــل  ــاطــ ــعــ ــ ال أن 
ــــم  الــــــــــــــــذي ل
ــــق لــه  ــب ــســ يــ
ــل  ــ ــ ــم ــ ــ ــع ــ ــ ال
يـــحـــصـــل 
عـــــــلـــــــى 
هـــــــــــذه 

ــى من  األدنـ الــحــد  لتوفير  اإلعــانــة 
تدريبه  يتم  المعيشة حتى  نفقات 

تمهيدا إلدماجه في سوق العمل. 
ثانيا: إن نظام التأمين ضد التعطل 
ــذي تــــم تــكــريــســه فــــي مــمــلــكــة  ــ ــ ال
البحرين بموجب المرسوم بقانون 
وتعدياته   2006 لسنة   78 رقــم 
من  فــئــتــان  ــاه  ــزايـ مـ مـــن  يستفيد 
العاطلين األولى فئة العاطلين عن 
العمل  لهم  يسبق  لــم  الــذيــن  عمل 
التعطل،  إعــانــة  على  ويحصلون 
الذين  المؤمن عليهم  والثانية فئة 
من  فصلهم  وتــم  العمل  لهم  سبق 
إلرادتهم  ال دخل  أعمالهم ألسباب 
فــيــه، وهــــذه الــفــئــة تــحــصــل على 

تعويض التعطل. 
المقررة  التعطل  إعــانــة  إن  ثــالــثــا: 
ــون الـــتـــأمـــيـــن ضــد  ــ ــان بـــمـــوجـــب قــ
بديا  ليست  الــذكــر  آنــف  التعطل 
عــن الــتــوظــيــف؛ ألن هـــذه اإلعــانــة 
مؤقتة لفترة محددة يتم فيها دفع 
العمل مع  للعاطل عن  مبلغ محدد 
الوظائف  وعرض  وتأهيله  تدريبه 
المناسبة عليه تمهيدا إلدماجه في 
سوق العمل، في حين أن مصطلح 
بدل التوظيف قد ينصرف إلى أن 
البدل  هــذا  على  يحصل  الــعــاطــل 
عوضا عن توظيفه، مع أن توظيف 
العاطل هو الهدف الذي يسعى إليه 
في  الحكومة  وتــســاعــده  الــعــاطــل 
التدريب والتأهيل  ذلك من خال 

وعرض الوظائف المناسبة عليه. 
أكثر  مــرور  من  الرغم  على  رابــعــا: 
ــدور قــانــون  مــن 15 ســنــة عــلــى صـ
أن  إال  الـــتـــعـــطـــل،  ــد  ضــ الـــتـــأمـــيـــن 
يثر  لــم  الــتــعــطــل  إعــانــة  مصطلح 
العملي،  التطبيق  إشكالية في  أية 
حيث لم ترصد الوزارة أية شكوى 
من  ســــواء  المصطلح  هـــذا  حـــول 
ممثلي  مــن  أو  أنفسهم  العاطلين 

اجتماعات  يتم عقد  الذين  العمال 
المسائل  لمناقشة  معهم  ــة  ــ دوري

العمالية التي تخص العمال. 
ال  المقترح  التعديل  إن  خــامــســا: 
يضيف جديدا، حيث تظل األحكام 
الحالية  التعطل  إلعــانــة  المنظمة 
هي التي يتم االحتكام إليها حتى 
إلى  المصطلح  هــذا  تعبير  تم  ولــو 

بديل التوظيف. 

االقتراح بقانون

بشأن  بقانون  االقتراح  في  وجاء 
 )78( تعديل المرسوم بقانون رقم 
ضد  الــتــأمــيــن  بــشــأن   2006 لسنة 
مجلس  عضو  بــه  قدمت  التعطل 
ــنــواب ســوســن كــمــال اآلتـــي “أن  ال
يستبدل  ــــى  األول ــمــادة  ال تتضمن 
بكلمة  الـــتـــوظـــيـــف”  “بـــــدل  كــلــمــة 
“اإلعانة” أينما وردت في المرسوم 
 2006 لــســنــة   )78( رقـــم  ــقــانــون  ب

بشأن التأمين ضد التعطل”.
ــمــذكــرة  وأوضـــحـــت كـــمـــال فـــي ال
أن  بقانون  لــاقــتــراح  اإليضاحية 
الناحية  تنطلق  الــمــقــتــرح  فــكــرة 
صياغة  تحديث  مــن  التشريعية 
الحالة  يناسب  مــا  وفــق  الــقــانــون 
الــواقــعــيــة الـــتـــي يــنــظــمــهــا داخـــل 
يكون  حــيــث  الــمــحــلــي،  المجتمع 
من  نابعا  التشريعات  استحداث 
تأسيس  ويكون  المجتمع،  حاجة 
شــكــل كــتــابــتــهــا فـــكـــرة مــحــلــيــة ال 
المشرع  أن  من  فضا  مستوردة، 
للنصوص  صياغته  فــي  يستعمل 
مفاهيمها  فــي  األلــفــاظ  القانونية 
الخاصة ال بمعانيها اللغوية العامة. 
وأوضحت أن فكرة االقتراح تقوم 
مفهوم  من  التخلص  أســاس  على 
عنه  والــتــعــويــض  التعطل،  إعــانــة 
بمفهوم “بدل التوظيف”؛ لمناسبته 
الواقع القائم في مملكة البحرين، 

فضا من أنه مفهوم أكثر إيجابية، 
الباحثين  دعــم  في  يساهم  حيث 
المبالغ  هــدف  وإيــضــاح  عمل،  عن 
عليها  يتحصل  والتي  المرصودة 
الــبــاحــث عــن عــمــل عــنــد انــتــظــاره 
في  المساهمة  وعــدم  للتوظيف، 
المنظور  من  التعطل  حالة  تثبيت 

النفسي. 
يضفي  ــتــعــديــل  ال أن  ــافــــت  وأضــ
التي  المزايا  إحــدى  أدق  توصيف 
لباحثين  البحرين  مملكة  تقدمها 
“إعانة”  لفظ  يمثله  وما  عمل،  عن 
ــفــاقــة والــعــجــز  ــال مـــن إحـــســـاس ب
على  ينطبق  ال  الـــذي  واالحــتــيــاج 
ــاب مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن مــن  ــ ــب شــ
العمل،  عن  والباحثات  الباحثين 
استام  عن  البعض  يترفع  قد  إذ 
دقة  عــدم  عند  نــزوال  ما يستحقه 
الــمــصــطــلــح رغـــم اســتــحــقــاقــه لــه، 
البعض  مــنــه  يستفيد  حــيــن  فـــي 
اآلخر وينأى في الوقت نفسه عن 

استخدام اللفظ. 
حــالــة  أن  وأوضـــحـــت 

ــب ســــــواء  ــ ــن ــجــ ــ ــت ــ ال
الــــمــــتــــرفــــعــــة عـــن 
المخصص  استام 
عــن  ــائـــيـــة  ــنـ الـ أو 
اللفظ  استخدام 
تشير إلى وجود 

التعريف  اســتــحــداث  إلــى  حــاجــة 
يناسب  بما  ورد،  أينما  القانوني 
النهضة التشريعية البحرينية، فا 
خاف على أن الباحث عن العمل 
مستحق للمبلغ المخصص له أثناء 
انتظاره للتوظيف، إال أن تسميته 
استنتاجات  إلــى  يحيل  باإلعانة 
االقتصادية  الحالة  عن  مغلوطة 
وبذلك  عليه،  الحاصلين  ألعـــداد 
التوظيف”  “بــدل  مصطلح  يكون 

األكثر واقعية.

اقتراح بقانون لتعديل مصطلح إعانة التعطل إلى بدل توظيف
والــعــربــيــة ــة  ــي ــدول ال الــعــمــل  منظمة  مــعــايــيــر  ــي  ف معتمد  المصطلح  ــل”:  ــم ــع “ال

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهللليلى مال اهلل
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المنامة - المجلس األعلى للصحة

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
ــيــب الـــشـــيـــخ مــحــمــد  ــريـــق طــب ــفـ الـ
ــيــفــة حـــرص  آل خــل عـــبـــدهللا  ــن  ــ ب
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــضــل 
ــات الـــصـــحـــيـــة وتــحــقــيــق  ــدمــ ــخــ ــ ال
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة في 
لعاهل  الــدائــمــة  التوجيهات  إطـــار 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد 
والمتابعة  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
المستمرة لولي العهد رئيس مجلس 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  الــــــوزراء 
خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
تــطــويــر منظومة  فـــي  يــصــب  بــمــا 
جميع  وتلبية  الصحية  الــخــدمــات 
في  لألهالي  الصحية  االحتياجات 
البحرين  مملكة  محافظات  جميع 
التطوير  مبادرات  مع  يتماشى  بما 
الــشــامــل الــتــي يــشــهــدهــا الــقــطــاع 

الصحي في المملكة.
ــام رئــيــس  ــ ــذا اإلطــــــــار، قـ ــ ــي هـ ــ وفـ
وبحضور  للصحة  األعلى  المجلس 
ــاء لــمــراكــز  ــنـ أعـــضـــاء مــجــلــس األمـ
والرئيس  األولية  الصحية  الرعاية 
التنفيذي وعدد من الطواقم الطبية 
عدد  إلــى  تفقدية  ميدانية  بــزيــارة 
من مراكز الرعاية الصحية األولية 
في محافظة المحرق شملت مركز 
الــشــيــخ ســلــمــان الــصــحــي ومــركــز 
بنك  ماهرالصحي ومركز  أبو  حالة 
بالحد؛  الصحي  والكويت  البحرين 
في  التطورات  آخــر  على  للوقوف 

مراكز الرعاية الصحية األولية.

الــذي  المستمر  الــدعــم  إطـــار  وفــي 
ــبــحــريــن لــلــنــظــام  ــيــه مــمــلــكــة ال تــول
الـــصـــحـــي، رفــــع رئـــيـــس الــمــجــلــس 
الشكر  آيات  أسمى  للصحة  األعلى 
ــاحـــب الــســمــو  والـــعـــرفـــان إلــــى صـ
مجلس  رئيس  العهد  لولي  الملكي 
بتوفير  ســمــوه  أمــر  الــــوزراء، على 
ـــذي  والـ كـــريـــزانـــلـــيـــزومـــاب،  دواء 
 20 منذ  مكتشف  عــالج  أول  يعد 
ــــدم  ــى فـــقـــر ال ــرضـ ــالج مـ ــعـ ــا لـ ــامـ عـ
ضمن  وإدخاله  )السكلر(،  المنجلي 
للمرضى  الــعــالجــي  الــبــروتــوكــول 
استكمال  عند  البحرين  مملكة  في 
والتي  الالزمة  السريرية  التجارب 
ــرص مــمــلــكــة  ــ ــار حـ ــ ــي فــــي إطــ ــأتـ تـ
البحرين على توفير رعاية صحية 
لجميع  ومستدامة  ونوعية  شاملة 
الفئات المجتمعية، وتوفير الرعاية 
ــات الــعــالجــيــة  ــدمــ ــخــ ــ ــيــة وال ــطــب ال
ــة أحـــــدث الــمــســتــجــدات  ــبـ ــواكـ ومـ
وما  العملية  الدالئل  وفق  الصحية 
والبحوث  الدراسات  إليه  توصلت 

الطبية.
ــام بـــجـــولـــة مـــيـــدانـــيـــة شــمــلــت  ــ ــ وق
مشيدا  ــمــراكــز،  ال أقــســام  مختلف 
بالمستوى المتميز لخدمات الرعاية 
ــذي ظــهــرت  ــ الــصــحــيــة األولـــيـــة والـ
ــا اشــتــمــل عليه  ــمــراكــز ومـ عــلــيــه ال
تتماشى  وتجهيزات  إمكانات  من 
والرعاية  العائلة  طــب  مفهوم  مــع 

الصحية األولية.

رئيس “األعلى للصحة”: مستوى 
متميز لخدمات الرعاية األولية

قانون تحديد خدمات “اإلسكان” لذوي الدخل المحدود.. مكرر

الحكومة للنواب: تحديد فترة السؤال 
البرلماني لمدة 7 أشهر مدة كافية

الحكومــة تطـالب النــواب بإعـــادة النظر فيه لتحققه على أرض الـــواقـــع

قانون  مشروع  في  النظر  بــإعــادة  الــنــواب  مجلس  الحكومة  طالبت 
بتعديل المادة )1( من المرسوم بقانون رقم )10( لسنة 1976 في شأن 

اإلسكان؛ لتوافر الغاية المرجو تحقيقها منه.

ــون  ــانـ ــقـ ــروع بـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ويـــــهـــــدف الـ
إلـــى تــوفــيــر الــســكــن االجــتــمــاعــي 
الـــدخـــل  ذوي  ــن  مــ لــلــمــواطــنــيــن 
المحدود، واستغالل جميع الموارد 
اإلسكاني،  الملف  لخدمة  المتاحة 
وضخ إيــرادات جديدة من خالل 
استغالل الموارد المتاحة لتحقيق 
ــتــألــف  ــانـــيـــة وي األهــــــــداف اإلســـكـ
ــون - فــضــال عن  ــانـ ــقـ الـ مـــشـــروع 
تضمنت  مــادتــيــن  مــن   - ديباجته 
المادة األولى استبدال المادة رقم 
)1( من المرسوم بقانون رقم )10( 
ــأن اإلســكــان  فــي شـ  1976 لــســنــة 

لتصبح على النحو:
تــوفــيــر  اإلســـكـــان  وزارة  تــتــولــى 
بشؤون  يتعلق  مــا  وكــل  المساكن 
المحدود  الــدخــل  لـــذوي  اإلســكــان 
ــمــواطــنــيــن، وتـــتـــول بــوجــه  مـــن ال

خاص ما يلي:
التي تخصص  المساكن  إنشاء   .1
ويتم  الــمــواطــنــيــن،  على  للتوزيع 
أو  التمليك  طــريــق  عــن  الــتــوزيــع 

التأجير.
بــغــرض  الــمــواطــنــيــن  إقـــــراض   .2
إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو 

إصالح مساكن قائمة.
المخصصة  األراضـــي  استثمار   .3

للوزارة في نطاق تحقيق األهداف 
ــاة أحــكــام  ــراعـ اإلســكــانــيــة، مـــع مـ
لسنة   )19( رقــم  بقانون  المرسوم 
المملوكة  األراضــــي  بــشــأن   2002

للدولة ملكية خاصة.
الــحــكــومــة  أوردت  جــهــتــهــا،  مـــن 
بقانون  االقــتــراح  على  ردهـــا  فــي 
الــواردة  التعديالت  ضــرورة وضع 
 )10( رقــم  بقانون  الــمــرســوم  على 
ــأن اإلســكــان  فــي شـ  1976 لــســنــة 
واحد،  قانون  مشروع  صيغة  في 
النواب  لمجلس  سبق  أنــه  مفيدة 
الصادر   )8( رقــم  قـــراره  أصــدر  أن 
ــتــاريــخ 29  بــجــلــســتــه الــمــنــعــقــدة ب
االقـــتـــراح  إحـــالـــة   2019 ــر  أكــتــوب
بقانون للحكومة باستبدال المادة 
رقم )1( من المرسوم بقانون رقم 
)10( لسنة 1976 في شأن اإلسكان 

لتكون على النحو التالي:
وأفادت بأن وزارة اإلسكان تتولى 
إنــشــاء الــمــســاكــن الــتــي تخصص 
وتلتزم  المواطنين،  على  للتوزيع 
المشروعات  تنفيذ  عند  ــوزارة  ــ ال
اإلسكانية بأال تقل مساحة األرض 
السكنية  الوحدة  التي تنشأ عليها 
وحــدة،  لكل  مربعا  مترا   250 عن 
التمليك  عن طريق  التوزيع  ويتم 

ــــوزارة  أو الــتــأجــيــر، كــمــا تــتــولــى ال
إنشاء  بغرض  المواطنين  إقــراض 
مساكن جديدة أو شراء أو إصالح 
هذا  ألحــكــام  وفقا  قائمة  مساكن 

القانون.
وأضافت كما سبق لمجلس النواب 
للحكومة  بقانون  باقتراح  التقدم 
رقم  ــمــادة  ال اســتــبــدال  بخصوص 
بــقــانــون  الــمــرســوم  ذات  مـــن   )4(
“ينظم  التالي:  النحو  على  لتكون 
وزيــر اإلســكــان بــقــرار منه شــروط 
تملك وتأجير المساكن المخصصة 
لــلــتــوزيــع عــلــى الــمــواطــنــيــن نــفــاذا 
ــا يـــحـــدد  ــمــ ــون”، كــ ــ ــ ــان ــ ــ ــق ــ ــ لــــهــــذا ال
الــخــدمــات  مــن  المنتفعين  فــئــات 
جميع  تمنح  أن  على  اإلسكانية، 
ــحــق فـــي الــتــقــدم  ــفــئــات ال هـــذه ال
بطلب مسكن عن طريق التمليك. 
وما زال هذا المشروع تحت نظر 
لمجلس  يحال  وســوف  الحكومة 

النواب قريبا.
وردت  الــتــعــديــالت  أن  وأكــــــدت 
جميعها على المرسوم بقانون رقم 
)1( لسنة 1976 في شأن اإلسكان 
وأنه يكون من المناسب ضمها في 

صيغة مشروع قانون واحد.
وبيت الحكومة أنه يجب أن تتم 
بانتقاء  القانون  مشروع  صياغة 
عبارات محددة ومباشرة ودقيقة 
الستخدام  اللجوء  وعدم  وفارقة 
الــعــمــومــيــة، ما  عــبــارات فيها مــن 
يجعل النص القانوني غير واضح 

وال صريح ويثير لبسا في التطبيق 
العملي.

كما أكدت أن توافر الغاية المرجو 
الــقــانــون  مـــشـــروع  مـــن  تحقيقها 
تضمن مشروع القانون الماثل في 
األولــى  الــمــادة  مــن  و)2(   )1( البند 
منه ذات األحكام الواردة في نص 
المادة رقم )1( من المرسوم بقانون 
شأن  فــي   1976 لسنة   )10( رقــم 
اإلسكان والمتمثلة في قيام وزارة 
اإلســكــان بــإنــشــاء الــمــســاكــن التي 
المواطنين  للتوزيع على  تخصص 
ســـــواء عـــن طـــريـــق الــتــمــلــيــك أو 
ــراض الــمــواطــنــيــن  ــ ــ ــتــأجــيــر، وإق ال
أو  جديدة  مساكن  إنشاء  بغرض 
قائمة،  مساكن  إصــالح  أو  شـــراء، 
ثم منح وزارة اإلسكان اختصاصا 
)3( من  رقم  البند  بموجب  جديدا 
استثمار  فــي  تمثل  الـــمـــادة  ذات 
لــلــوزارة في  المخصصة  األراضــي 
نطاق تحديد األهداف اإلسكانية، 
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون 
بــشــأن   2002 ــســنــة  ل  )19( ــم  ــ رقـ
المملوكة  األراضـــي  فــي  التصرف 
ــلـــدولـــة مــلــكــيــة خــــاصــــة، وهــــذه  لـ
 )3( رقــم  البند  بموجب  اإلضــافــة 
الذكر لم تأت بحكم جديد  سالفة 
ورد  لما  تكرارا  مجملها  في  وتعد 
فــي الــمــرســوم بــقــانــون رقـــم )19( 

لسنة 2002 المشار إليه.

طالبــت الحكومــة مجلــس النــواب بإعادة النظر في مشــروع بقانون بتعديل المادة 143 من المرســوم بقانون رقم 54 
لســنة 2002 بشــأن الالئحــة الداخليــة لمجلس النــواب الذي يهدف لمعالجة ســقوط عدد األســئلة المقدمة من أعضاء 
المجلس خالل األدوار والفصول التشريعية السابقة، حيث ال يكفي دور االنعقاد الذي قدم فيه السؤال لإلجابة عن 
جميــع األســئلة علــى الرغــم من كونها تتعلق بالصالــح العام. كما يهدف لمواكبة المعمول به فــي بعض برلمانات العالم 

بأن تبقى األسئلة التي لم يجب عنها إلى أدوار االنعقاد الالحقة.

المشروع  فكرة  أن  الحكومة  وذكرت 
بــقــانــون، تــعــارض الــهــدف مــع مفهوم 
آلية  يعتبر  ــذي  وال البرلماني  الــســؤال 
من آليات الرقابة البرلمانية يستهدف 
بــهــا عــضــو الــبــرلــمــان لــلــحــصــول على 
معلومات عن أمر ال يعلمه أو التحقق 
معرفة  أو  علمها  واقــعــة  حصول  مــن 
ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة 
تــحــديــد فترة  بــذاتــهــا، واعــتــبــرت أن 
ــســؤال الــبــرلــمــانــي بــطــول مـــدة دور  ال
ما  نحو  على  كافية  أشهر   7 االنعقاد 
مــن دســتــور   72 الـــمـــادة  نــصــت عليه 
الــبــحــريــن هـــي فــتــرة كافية  مــمــلــكــة 

ومــالئــمــة لــبــقــاء الـــســـؤال الــبــرلــمــانــي 
مطروحًا أو باإلمكان طرحه.

وأشارت إلى تعارض مشروع القانون 
التشريعي  النسيج  باقي  مع  المقترح 
المنظم لحق السؤال البرلماني، حيث 
لمجلس  الداخلية  الالئحة  مــواد  إن 
الــنــواب وعــلــى األخـــص مــا جـــاء في 
من  باألسئلة  الــخــاص  الــثــانــي  الــفــرع 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة، نــظــم أحــكــام 
الــبــرلــمــانــي ومــــدده وجميع  الـــســـؤال 
خالل  لتتم  بــه  المتعلقة  ــراءات  اإلجــ
الـــذي قــدم فيه الــســؤال،  الـــدور  ذات 
وال يمكن مد تلك المدة لتصل لفصل 

تــعــارض  فـــي  تــشــريــعــي وإال وقــعــنــا 
ــواد الــالئــحــة بــصــورة تخل  أحــكــام مـ

بأحكام السؤال البرلماني ذاته.
ــدة دور  مـ الــحــكــومــة أن  وأوضـــحـــت 
ــهــا تعتبر مــدة  االنــعــقــاد فــي حــد ذات
طويلة مقارنة بالمدة المقررة لإلجابة 
عن أسئلة أعضاء مجلس النواب، في 
حين أن المادة المقررة ضمن الالئحة 
ال تنال من حق أعضاء المجلس في 
استخدام حقهم بتوجيه ذات السؤال 
االنعقاد  دور  في  تقرر سقوطه  الــذي 
الذي يليه مع مراعاة الضوابط والمدد 
ــمــقــررة فــي الــالئــحــة  ــراءات ال ــ ــ واإلجـ

في  المقررة  األخــص  وعلى  الداخلية 
يحفظ حق  الذي  األمر  األسئلة،  فرع 
في  السؤال  ذات  توجيه  في  النائب 
أدوار االنعقاد التالية مع مراعاة المدد 

واإلجراءات المقررة في هذا الشأن.
المتعلقة  األحكام  قياس  أن  وذكــرت 
بحاالت سقوط األسئلة بما هو معمول 
العالم  فــي  البرلمانات  بعض  فــي  بــه 
به  الخصوص ما هو متبع  على وجه 
في مجلس األمة الكويتي والمجلس 
ــي هو  ــ ــارات ــادي اإلمــ ــحــ ــ ــوطــنــي االت ال
قياس مع الفارق، حيث إن الالئحتين 
الداخليتين المنظمتين لكال المجلسين 
المشار إليهما لم تتطرقا لتحديد مدد 
المقدمة  األسئلة  عن  لإلجابة  حتمية 
مــن أعــضــاء تــلــك الــمــجــالــس، وعليه 
فإن عدم تقييد اإلجابة بمدة حتمية 
يستتبع بطريق اللزوم سقوط بانتهاء 

الفصل التشريعي.

الحكومة للنيابي: المتهم سيستهين سداد 
الغرامة إذا قررتم تمديدها إلى 5 سنوات

طالبــت الحكومــة مجلــس النــواب بإعــادة النظــر في مشــروع قانون 
بتعديــل المــادة )362( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائية، الــذي يهدف 
إلــى تمديــد المــدة التــي يجوز لقاضي تنفيــذ العقاب منحهــا للمحكوم 
عليه ليســدد خاللها المبالغ المســتحقة عليه للدولة لتصبح 5 ســنوات 
بدال من سنتين بالنظر إلى أن بعض الحاالت تكون المبالغ المستحقة 
ضخمة وليس في استطاعة المحكوم عليه سدادها بأقساط ويكون 
الحــد األقصــى لهــا بحكــم القانــون ســنتين، أو تكــون الحالــة الماديــة 
للمحكــوم عليــه ضعيفة ال يســتطيع معها دفع األقســاط الشــهرية إذا 
كانت موزعة على 24 شهرا فقط، وال يكون لقاضي تنفيذ العقاب أي 

سلطة تقديرية حيال ذلك.

وذكــرت الحكومة في ردهــا على 
ــغــرامــة  ال أن  بــقــانــون  ــراح  ــ ــت ــ االق
األصلية  الــعــقــوبــة  هــي  الجنائية 
المخالفات، وأحيانا  الوحيدة في 
يـــنـــص الـــقـــانـــون عـــلـــى الـــغـــرامـــة 
ــي بـــعـــض الــجــنــح  ــ بـــمـــفـــردهـــا فـ
تكون  مــا  وغالبا  األهــمــيــة،  قليلة 
الـــغـــرامـــة عــقــوبــة اخــتــيــاريــة مع 
الحبس في الجنح، ومن ثم فإن 
الغرامة عقوبة أصلية في الجنح 

والمخالفات فقط. 
ــد تــكــون  وبــيــنــت أن الـــغـــرامـــة قـ

ــواد  ــ ــي مـ ــ عـــقـــوبـــة تــكــمــيــلــيــة فـ
ــايــات، كــمــا هـــو الـــشـــأن في  ــجــن ال
بعض الجنايات إلى يكون الدافع 
مثل  الغير  مــال  فــي  الطمع  إليها 
ــتــــالس  ــوة، واالخــ ــ ــرشـ ــ جـــنـــايـــة الـ
له  بما  القاضي  ويحدد  وغيرها. 
الغرامة  مبلغ  تقديرية  من سلطة 
بالحدين  التقدير  ذلك  في  مقيدا 
ــى الــمــنــصــوص  ــصــ األدنــــــى واألقــ
ذلــك  فــي  مــراعــيــا  قــانــونــا،  عليها 
مدى جسامة الجريمة من الناحية 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة، ومـــــدى خــطــورة 

الشخصية،  الناحية  مــن  الجاني 
للمتهم  ــمــالــي  ال ــمــركــز  ال وكـــذلـــك 
من  المنشود  الهدف  يتحقق  لكي 
الغرامة كعقوبة وتكون في نفس 

الوقت قابلة للتنفيذ. 
األصــل  أن  الحكومة  وأوضــحــت 
أن  الجنائية  العقوبة  تنفيذ  فــي 
المحكوم  إرادة  عــن  جــبــرا  تــتــم 
الــمــشــرع قــد خص  عــلــيــه، إال أن 
األحــكــام  ببعض  الــغــرامــة  عقوبة 
التي تخرج عن هذا األصل، وذلك 
العقاب  تنفيذ  لقاضي  أجــاز  بــأن 
تقسيط  أو  بــهــا،  الـــوفـــاء  تــأجــيــل 
بالمادة  مبين  لما هو  مبلغها وفقأ 
اإلجــــــــراءات  ــون  ــ ــان ــ ق ــن  مــ  362
قاضي  منحت  والــتــي  الجنائية، 
التقديرية  السلطة  العقاب  تنفيذ 
في منح المحكوم عليه بناء على 
طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة 
المستحقة  الــمــبــالــغ  ــدفــع  ل أجـــال 
قاضي  لــه  ــأذن  ــ ي أن  أو  ــة،  ــدول ــل ل
الــتــنــفــيــذ بــدفــعــهــا عــلــى أقــســاط 
وإذا  تزيد عن سنتين،  أال  بشرط 

تــأخــر الــمــحــكــوم عــلــيــه عـــن دفــع 
قسط حلت باقي األقساط.

مع  يتنافى  المقترح  أن  وبينت 
إذ  اإليــــالم،  وهــو  العقوبة  جــوهــر 
ويقصد  ألـــم،  دون  مــن  عقوبة  ال 
ــاإليــالم هــنــا هــو الــمــســاس بحق  ب
مالي لمن تنزل به عقوبة الغرامة، 
يــتــنــاســب مع  أن  يــجــب  ــذي  ــ ــ وال
ــهــا،  ــة ومـــــــدى جــســامــت ــمـ ــريـ ــجـ الـ
ــدة ســداد  مــوضــحــة أن زيــــادة مـ
ــيــة لــتــصــبــح 5  ــائ ــجــن ــة ال ــرامـ ــغـ الـ
بــدال مــن سنتين كما هو  ســنــوات 
قــائــم حــالــيــا يــتــنــافــى مـــع جــوهــر 
ــردع، فــضــال عن  ــ الــعــقــوبــة وهـــو ال
ــداد الــغــرامــة  أن تــمــديــد مـــدة ســ
بدال  سنوات   5 لتصبح  الجنائية 
من سنتين تجعل المتهم يستهين 
باعتبارها  بها  المحكوم  الغرامة 
المتهم  يشجع  ما  جنائية،  عقوبة 
الجرائم  من  المزيد  ارتكاب  على 
الغرامة  على  فيها  تقتصر  الــتــي 

وليس الحد منها.

ليلى مال اهلل

المنامة - بنا

بيت  إدارة  مــجــلــس  اســتــضــاف 
في   ISHDC الدوليين  الــطــالب 
مملكة  سفير  واشنطن،  العاصمة 
المتحدة  الواليات  لدى  البحرين 
األمــيــركــيــة الــشــيــخ عــبــدهللا بن 
راشد آل خليفة في لقاء حضره 
ــك  أريـ اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
التنفيذي دنيل  ميلبي، والرئيس 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  بريمر، 
والسفراء  المسؤولين  كبار  مــن 
كتلر،  والتر  كالسفير  السابقين، 
السفير السابق للواليات المتحدة 
العربية  المملكة  لــدى  األميركية 
 ٣٠ ونــحــو  الشقيقة،  الــســعــوديــة 
مــشــاركــا مـــن طــــالب وبــاحــثــيــن 
األميركية  بالجامعات  ملتحقين 

في العاصمة واشنطن.
السفير  أشــاد  اللقاء،  بداية  وفي 
بــعــراقــة الـــعـــالقـــات الــتــاريــخــيــة 
اإلستراتيجية  الشراكة  ومتانة 
الـــتـــي تـــربـــط مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
األميركية  المتحدة  بــالــواليــات 
السياسية  الــمــجــاالت  شتى  فــي 
ــة  ــ ــادي ــصــ ــ ــت ــ والــــدفــــاعــــيــــة واالق
أن  مؤكًدا  والتربوية،  والثقافية 
الصديقين  الــبــلــديــن  حــكــومــتــي 
يــعــمــالن عــلــى تــعــزيــز الــعــالقــات 
الــثــنــائــيــة والـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك؛ 
لالرتقاء بمستويات التعاون إلى 
تطلعات  يلبي  بما  أرحـــب  آفـــاق 
ــصــديــقــيــن ويــعــود  الــشــعــبــيــن ال

عليهما بالمنفعة.
كــمــا أكـــد الــســفــيــر خـــالل الــلــقــاء 
به  الــذي تقوم  البارز  الــدور  على 
مملكة البحرين من أجل تحقيق 
األمــن والــرخــاء وإرســـاء السالم 
الشرق  منطقة  فــي  واالســتــقــرار 
األوسط، متطرًقا في هذا السياق 
التي  واإلنجازات  الخطوات  إلى 
السنة  خـــالل  الــمــمــلــكــة  حققتها 
إعالن  على  التوقيع  منذ  األولــى 

إسرائيل  دولــة  مع  السالم  تأييد 
اإلبراهيمي  االتــفــاق  إطــار  تحت 
شجاعة  خطوة  اعتبرها  والــتــي 
تحت  البحرين  مملكة  اتخذتها 
ــــالد صــاحــب  ــب ــ ــل ال ــاهـ ــادة عـ ــيــ قــ
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
جاللته  لرؤية  وتجسيًدا  خليفة 
لـــشـــرق أوســــــط يــعــمــه الـــســـالم 
عن  السفير  وتحدث  ــار.  واالزدهـ
واتفاقات  تفاهم  مــذكــرات  عــدة 
بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن ودولــــة 
إسرائيل في العديد من المجاالت 
ــســيــاســيــة،  ــفــة مــنــهــا ال ــمــخــتــل ال
ــة،  ــاريـ ــجـ ــتـ ــة، والـ ــ ــادي ــصــ ــ ــت ــ واالق
مشيًدا  والسياحية،  والثقافية 
بالزيارة التاريخية الناجحة التي 
لدولة  الخارجية  وزيـــر  بها  قــام 
إسرائيل مؤخًرا؛ لتحقيق المزيد 
في  والنماء  والتقدم  الرفعة  من 
جميع  وعلى  المجاالت  مختلف 

األصعدة.
الموقف  عــلــى  السفير  أكـــد  كــمــا 
بشأن  البحرين  لمملكة  الــثــابــت 
ــواعــه  ــة اإلرهـــــاب بــكــافــة أن ــ إدانـ
مملكة  ــأن  ــ ب مــنــوًهــا  ــه،  ــالـ ــكـ وأشـ
ــنـــهـــج  الــــبــــحــــريــــن وبــــفــــضــــل الـ
ــذي أرســى دعائمه  اإلصــالحــي ال
ــبـــالد، وتــكــثــيــف جــهــود  عــاهــل الـ
ــيــة،  ــوطــن ــر الـــمـــؤســـســـات ال ــائـ سـ
شكلت حصًنا منيًعا في مكافحة 
مملكة  وأن  ــاب،  واإلرهـ التطرف 
ــي  ــواعــ ــ ــا ال ــهـ ــبـ ــعـ الـــبـــحـــريـــن وشـ
اإلرهاب  مواجهة  في  يستندون 
ــتــــطــــرف عــلــى  ــ ــب وال ــريـ ــخـ ــتـ والـ
التعددية  وقيم  اإلنساني  إرثهم 
المتجذرة  والتعايش  والتسامح 

في المجتمع البحريني األصيل.
السفير  أشــار  اللقاء،  ختام  وفي 
بأن النجاح الذي حققته المملكة 
هو تأكيد على أنها تسير بخطى 

ثابتة نحو التطور والتقدم.

البحرين حصن منيع في مكافحة التطرف
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^ بعثت رسالة إلى وزارة 
 14 بــتــاريــخ  والتعليم  التربية 
يوليو 2021 طلبت فيها تحويل 
وترفيع ابني من مدرسة خاصة 
إلى حكومية وتحول الموضوع 
للوكيل المساعد للتعليم لطيفة 
من  مندوب  وكلمني  البونوظة، 
األوراق  “قدم  لي  وقال  مكتبها 
إلكترونيا )أون الين( وسندرس 

الموضوع”.
المطلوبة،  األوراق  كل  وقدمت 
ــا فــي  ــ ــن ــ ــن ــ وعــــنــــد تـــســـجـــيـــل اب
الـــمـــدرســـة جـــاءنـــا اتـــصـــال من 
ــبــونــوظــة يــفــيــد بــأنــه  مــكــتــب ال
ــم نقم  تــم قــبــولــه وتــرفــيــعــه ولـ
من  التأكد  بعد  إال  ابننا  بإخبار 
تــم، ولكن  الترفيع  بــأن  الـــوزارة 
بــعــد حــضــوره لــمــدة 3 أســابــيــع 
على برنامج )التيمز( في الصف 
يتم حذفه من  إعــدادي  الثالث 
الصف الثالث اإلعدادي وتنزيله 

الثاني إعدادي من دون  للصف 
إنـــذار ومــن دون أن  أي ســابــق 

نعرف.
الــطــالــب اآلن فــي حــالــة صعبة 
أصبح  بأنه  تحمسه  بعد  نفسيا 
فــي الــصــف الــثــالــث اإلعــــدادي 
أقــرانــه في الصف، ثم تم  ومــع 

تنزيله من دون وجه حق.
كيف  الطفل؟  حقوق  هــي  أيــن 
يعطى شيئا ويسلب منه فجأة 

من دون مبررات؟
صعبة  ــالـــة  حـ فـــي  اآلن  ــنـــي  ابـ
ــــدراســــة. والــســبــب  ال وال يــريــد 

التصرف الذي تعرض له.
بصحيفة  رسالتي  عبر  وأناشد 
والتعليم  التربية  وزيــر  “البالد” 
الالزم  التوجيه  النعيمي  ماجد 
ــنــــي بــشــكــل  ــ ــة اب وحـــــل مــشــكــل

عاجل.

البيانات لدى المحرر

ــى الـــطـــريـــق  ــلـ ــة عـ ــالمــ ــســ ــ ^ال
أستغرب  ــذا  ل جميعا؛  مسؤوليتنا 
ــراد  ــدا مــن اســتــهــتــار بــعــض األفــ جـ
المشي  ريــاضــه  بممارسه  لقيامهم 
أو الجري على جانب الخط األصفر 
الشوارع  في  للطوارئ  المخصص 

الرئيسة السريعة.
وقــــد الحـــظـــت ذلــــك عــلــى شـــارع 
الممتد  الــســريــع  الــدائــري  الــمــحــرق 
من تقاطع ديار المحرق الى تقاطع 

الحد.

ومــمــا ال شـــك فــيــه أن مــثــل هــذه 
فقط  تهدد  ال  الخطرة  الممارسات 
حــيــاة مــن يــمــارســهــا وحــســب، بل 
إلــى ذويــهــم وباقي  الــضــرر  يتعدى 

مستخدمي الطريق من المركبات.
ــن الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة  ــو مـ ــأرجـ فـ
لمنع  والتحذير؛  والتثقيف  التنبيه 

تفشى هذه الظاهرة الخطيرة.
ولكم جزيل الشكر.

البيانات لدى المحرر

نقلُت ابني لمدرسة حكومية 
فنزلوه من الثالث إعدادي إلى الثاني

لردع من يمارسون رياضة 
المشي على خط الطوارئ
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صـراخ وكلمـات غيـر الئقـة مـن إداري بمـدرسـة حكـوميـة
 2021 سبتمبر   13 ^يــوم 
ــعــمــل،  ــنـــد عـــودتـــي مـــن ال وعـ
في  الطالب  بابني،  فوجئت 
الصف األول اإلعــدادي فرقة 
5 بــمــدرســة حــكــومــيــة، وهــو 
البكاء  من  موجة  في  منخرط 
بشكل هستيري ومرهق نفسيا 
ويردد أنه ال يريد العودة إلى 

المدرسة.
ــى غــرفــتــه وهــو  ــ ــه إل ــذتـ أخـ
فهدأته؛  بــالــبــكــاء،  يجهش 
فقال:  السبب،  منه  ألعرف 
الرياضيات،  حصة  في  كنا 
ــطــــالب مــنــدمــجــون مع  ــ وال
المعلم، وإذا بالباب يدفع بقوة وكان 
ــازال عــلــى أرضــيــة الفصل  ــ الــبــاب ن
ــب  ــدث صـــوتـــا مـــزعـــجـــا أرعــ ــأحــ فــ
المدرسة  بــإداري من  فــإذا  الطالب، 

استئذان وال سالم، وتوجه  بال  يدخل 
نحو الطالب وأخذ يحدق فيهم بشكل 
يــبــحــث عــن مجموعة  مــرعــب وكــأنــه 
من  مجموعة  أخــذ  ثم  المجرمين،  من 
ابني  مكتبه ومن ضمنهم  إلى  الطالب 
المعلمين  من  مجموعة  أمام  وأوقفهم 
بالتهديد  عليهم  وانــهــال  والمشرفين 
والوعيد والفصل من المدرسة، ووجه 
لهم كلمات غير الئقة بخصوص قصات 

شعرهم.
إنهم أطفال لم يتجاوزوا الثانية عشرة 
العمر، والموضوع ال يستدعي كل  من 

هذا الصراخ والتوبيخ.
لقد تجاوز المذكور صالحيات اإلشراف 
وهــذا  االجــتــمــاعــي،  ــاد  واإلرشــ اإلداري 
تربوية  بطريقة  حله  يمكن  الموضوع 
أبوية عن طريق مشرف القسم، بعيدا 
عن تعريض الطالب لإلهانة وجرحهم 

لوائح صادرة من وزارة  فهناك  نفسيا، 
التربية تنظم هذه األمور.

ــن تـــصـــرف غــيــر  ـــدر مــ ــا صــ ــل مــ إن كــ
الــمــذكــور مخالف  مـــســـؤول مـــن قــبــل 
ــتــدرج بها  ــدم ال لــلــوائــح الــتــأديــبــيــة وعـ
والتعليم،  التربية  وزارة  من  والمقررة 
الــتــي أقرتها  لــلــمــبــادئ  وهـــي مــخــالــفــة 
بحقوق  والمتعلقة  الــبــحــريــن  مملكة 
)37( لسنة  الطفل والمبينة في قانون، 

2012 ميالدية.
والمشرفين  معلميه  وبشهادة  ابني  إن 

يتصرف بغاية األدب واالحترام.
منا  وكثير  الضرب،  ينسى  الطالب  إن 
المعلمين  بــعــض  مــن  لــلــضــرب  تــعــرض 
األذى  أمــا  ذلـــك.  نسي  ولكنه  الــكــرام، 
الــنــفــســي، فــقــد يــالزمــه طـــوال حياته 

ويؤثر على مستقبله. ويقول الشاعر: 
التئام لها  السنان  جراحات 

اللسان جــرح  مــا  يلتام  وال 
بيئة  يخلق  أن  بالمذكور  األجـــدر  كــان 
بعد  للطالب خصوصا  مدرسية جاذبة 
خــروجــهــم مــن الــعــزل الــمــنــزلــي بسبب 
ــا الــتــي أبــعــدتــهــم عن  ــورونـ جــائــحــة كـ

معلميهم وزمالئهم.
ــــأن تــنــظــر الــجــهــات  إن أمــلــي لــكــبــيــر ب
المعنية بوزارة التربية والتعليم بجدية 
ــواقـــف الـــمـــذكـــور وســلــوكــيــاتــه  ــى مـ ــ إل

وتصرفاته وتعالج الموضوع.
ولي أمر الطالب )البيانات لدى المحرر(

ولي األمر يناشد 
“التربية” معالجة 
تصرفات اإلداري

ترحب “^” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

لم يعد يوم المهن الجامعي.. كافًيا

بلدية الجنوبية أزالت 15 مركبة خارج حدود الُملك
السيـــــارات المعطــوبـــــة مــوجـــــودة بـــــأرض تمتلكهـــــا شــركـــــة عقـــــارات

الشخصيات  مــن  مجموعة  تبذل   ^
العميقة  والخبرة  المعرفة  وذات  الوطنية 
في سوق العمل - من أجل توعية أبنائنا 
الثانوية  من  حديًثا  المتخرجين  الطلبة 
ــاق بـــالـــدراســـة  ــحـ ــتـ الـــعـــامـــة وبـــصـــدد االلـ
مشهودة  تثقيفية  جــهــودا   - الــجــامــعــيــة 
الجامعية  المساقات  لتوضيح  ومــؤثــرة 
وسلًبا،  إيجاًبا  العمل  سوق  مع  وعالقتها 
مـــع الــتــعــريــف بــالــشــهــادات االحــتــرافــيــة 
و  ACCAو  CFA مثل  المعتمدة  العالمية 

حضورها  مــن  مستفيدة  وغــيــرهــا،   CPA
االجتماعي  التواصل  مواقع  في  الفاعل 
األكــثــر  األدوات  وســيــلــة  أصــبــحــت  الــتــي 
في  والمعرفة  المعلومات  نقل  في  تأثيًرا 

الوقت الحالي. 
هذه الجهود مشكورة وفي مكانها، وهي 
تــخــدم فــي أكــثــر مــن جــانــب. األول هم 
الثانوية  من  حديًثا  المتخرجون  الطلبة 
وهم  الجامعات  يــدخــلــون  الــذيــن  الــعــامــة 
ــوق الــعــمــل،  ــة بــمــتــطــلــبــات ســ ــ ــ عــلــى دراي
على  وبرامجهم  اختياراتهم  ويــحــددون 

هذا األساس. والطرف الثاني سوق العمل 
نفسها التي تؤثر وتتأثر بمخرجات النظام 
التعليمي في البلد، ما يجعل هذه الجهود 
تــصــب فـــي خــدمــة االقــتــصــاد الــوطــنــي، 
تقليل  في  أهــدافــه  تحقيق  في  وتساهم 
إعطاء  في  وتساعد  البطالة،  مستويات 

األولوية لتوظيف البحريني أواًل. 
الجهود  هــذه  تنبع  أن  المأمول  من  وكــان 
بمبادرة من النظام التعليمي في البحرين، 
ــجــامــعــات الــوطــنــيــة  ســــواء مـــن خـــالل ال
واألهلية، أو من خالل التعاون بين وزارة 

العمل ووزارة التربية والتعليم. 
ولكنها دون  مــبــذولــة،  جــهــود  هــنــاك  نــعــم 
تستند  واضحة  لخطة  وتفتقر  المستوى، 
إليها، وال تتناسب وأهمية هذا الموضوع 
وتأثيره على االقتصاد الوطني، ومستقبل 
ــذي تــعــتــبــر اخــتــيــاراتــه  ــ شــبــاب الـــوطـــن ال
مهما،  منعطفا  العمرية  المرحلة  هذه  في 
ومطلوب  مــؤهــل  لشخص  التحول  فــإمــا 
الــعــمــل ومـــا يستتبع ذلـــك من  فــي ســـوق 
تحقيق أحالمه الشخصية كالزواج وبناء 

الجامعية  شهاداته  تعليق  وإمــا  األســـرة، 
بسيطة  بوظيفة  وااللــتــحــاق  الـــرف،  على 
ال تتناسب وجهوده المبذولة لـ ٥ سنوات 
فــي سوق  فــجــوة  ــود  الجامعة، ووجـ فــي 
المملكة  ومخرجات  متطلباته  بين  العمل 

الجامعية! 
لم يعد يوم المهن الجامعي - مع أهميته 
- كــافــًيــا، ولــم تعد الــتــقــاريــر والــدراســات 
أنــيــق وتــوضــع على  ُتــصــمــم بشكل  الــتــي 
األساليب  دعــم  مــن  بــد  وال  كافية،  الــرف 
بوسائل  والــنــدوات  كالمعارض  التقليدية 
إن   - الجمعي  الــوعــي  عــلــى خــلــق  ــادرة  قــ
أفــضــل من  هــنــاك  ولــيــس   - التعبير  صــح 
التواصل  ووسائل  التكنولوجيا  توظيف 
ضير  وال  ذلـــــك،  لــتــحــقــيــق  االجـــتـــمـــاعـــي 
الــتــعــاون مــع األســاتــذة والمختصين  فــي 
بــادروا ومــدوا جسور التواصل مع  الذين 
العزيز  الوطن  لهذا  خدمة  الطالب  أبنائنا 

ومواطنيه. 
ــد مــــن الـــتـــعـــريـــف بـــالـــشـــهـــادات  ــ كـــمـــا ال ب
ــهــا فــي  ــي ال غـــنـــى عــن ــتـ ــة الـ ــيـ ــرافـ ــتـ االحـ

تخصصات االقتصاد والبنوك والمحاسبة، 
للتخصصات  الوقت  مع  أهميتها  وتــزداد 

األخرى. 
ومـــن بـــاب الــمــســاهــمــة فــي تــقــديــم بعض 
احتياجات  برصد  الــبــدء  فليتم  األفــكــار، 
العمل بعد ٥ ســنــوات - وهــي مدة  ســوق 
الدراسة الجامعية - من قبل هيئة خبيرة، 
وشرحها  دوري،  بشكل  نتائجها  ونــشــر 
قــراراتــهــم  يجعل  الـــذي  بالشكل  للطلبة 
مــدروســة وتــوقــعــاتــهــم مــن ســـوق العمل 
التخصصات  لشرح  باإلضافة  مكانها،  في 
بشكل  ومتطلباتها  وطبيعتها  الــجــديــدة 
واٍف ومناسب، وما أكثر هذه التخصصات 
أعــداد  استقطاب  على  ــقــادرة  وال المهمة 

كبيرة من الخريجين البحرينيين.
ياسر الخياط

تعقيًبا  الجنوبية  المنطقة  بلدية  أفـــادت 
على الخبر المنشور للزميل إبراهيم النهام 
فــي “الـــبـــالد” يـــوم الــثــالثــاء الــمــوافــق 28 
سبتمبر 2021 )العدد 4732(، بشأن شكوى 
بعنوان “منطقة الكراجات بمدينة عيسى 
المنطقة  بأن  المعطوبة”  بالسيارات  تغرق 
المذكورة هي عبارة عن منطقة صناعية 
وتلك  الــعــقــارات،  شركات  بإحدى  خاصة 
الــســيــارات مــوجــودة داخــل حــدود الُملك 
المنطقة  بلدية  قامت  حيث  لها،  التابعة 
ــســيــارات  ــإخــطــار ال ــًرا ب ــؤخـ الــجــنــوبــيــة مـ
ــة 15 ســيــارة خــربــة من  ــ الــمــخــالــفــة وإزالـ

المنطقة التي هي خارج حدود الُملك.
وأهابت البلدية، في بيانها، بالمواطنين  «

والمقيمين، مراجعة مكتب العالقات 
العامة واإلعالم لنقل الشكاوى 

والمالحظات ليتم التعامل معها على 
الفور من قبل المختصين، كما يمكن 
االتصال على الخط الساخن للنظافة 

الرقم: )80070000( والشكاوى على الرقم: 
)17986030( أو على البدالة على الرقم 

.)17986000(

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

أوضحت بلدية المنطقة الجنوبية في تعقيبها على الشكوى 
الواردة في “البالد” يوم األحد الموافق 3 أكتوبر 2021 )العدد 
“عدد  بعنوان  شكوى  بشأن   ،)8( رقم  رسائل  صفحة   )4737
رصد  يتم  بأنه  المطلوب”،  من  أكثر  المالبس  جمع  صناديق 
وإزالة الصناديق غير المرخصة في عدد من المواقع بصورة 

مستمرة من خالل الحمالت الدورية التي يتم تنفيذها.
وأضافت في بيانها الصحافي أنه تم تشكيل لجنة بين وزارة  «

العمل والتنمية االجتماعية وشؤون البلديات؛ لوضع آلية 
تنظيم عملية توزيع الصناديق الخيرية الخاصة بجمع تبرعات 

المالبس، وأن اللجنة في طور رفع التوصيات لتنظيم العملية 
وآلية التوزيع في المناطق والمجمعات السكنية.

ــع ــوزي ــت ــة: لــجــنــة مــخــتــصــة لــتــنــظــيــم آلــيــة ال ــي ــوب ــن ــج ــة ال ــدي ــل ــب ال

إزالة صناديق جمع المالبس غير المرخصة دوريا
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مر اليوم العالمي للمعلم لكن ليس كبقية األيام، ذلك أنه يذكرنا بمن وهبونا 
العلم والمعرفة، باألوفياء الذين نذروا أنفســـهم لمحو الجهل وإشـــاعة النور 
فـــي عقولنـــا، كثيرون عّبروا عبر وســـائل التواصل االجتماعـــّي عن امتنانهم 

بمعلميهم ومعلماتهم، وعدوها من أجمل األيام التي ال تغادر بئر الذاكرة. 
“كل عـــام وأنتم طيبـــون”، هذا أقل ما يجب أن نقدمه للهيئات التعليمية من 
معلميـــن ومعلمـــات في يومهم، قـــد ال تكون عبارات التهنئة وكلمات الشـــكر 
والعرفـــان كافيـــة، وكل حلمهـــم، لكنها على كل حال جزء مـــن أحالمهم، إنها 
مجرد مؤشـــر بالغ الداللة لما يكنه مـــن كانوا تالمذة لهم ذات يوم، ويكفيهم 
فخرا أّن رسالتهم قاربت مهمة األنبياء والرسل في سموها، ومهما قدم لهم 
من هدايا فإنها بكل تأكيد ضئيلة إذا ما قيســـت بحجم المهمة التي تشرفوا 

بحملها وناءت من حملها الجبال.
من منا ال يتذكر معلميه؟ من منا ال يقف إجالالً أمام عطاءاتهم وتضحياتهم؟ 
كثيـــرون كانـــوا وبال مبالغة في زّي أنبيـــاء، أتذكر أننا كنا نقـــف لهم احتراما 
مـــا إن يدخلـــوا الفصـــل، وال يجـــرؤ أحـــد على الجلـــوس إال بعد اإلشـــارة من 

أيديهـــم، وإذا كان بعضنـــا أو األغلبية منا ال يبرح ذاكرتهم معلم أو أكثر فإنه 
ال يغيب عن ذاكرتي أحد هؤالء بعد كل هذه العقود، ســـكنني واســـتوطنني 
بأناقتـــه ومناقبـــه العالية وبلغته المختلفة، كان يأســـرنا نحـــن طلبة المرحلة 
االبتدائيـــة بلغتـــه فنتابعه بدهشـــة، لـــم يكن معلما فحســـب، بل إنـــه كان أبا 
وصديقـــا وباختصـــار كان واحـــدا مّنا، كان بشوشـــا على الدوام، ورغم شـــح 
مصادر المعرفة آنذاك إالّ أّنه بين آونة وأخرى يسرد علينا معلومات تنم عن 

ثقافته وسعة اطالعه.
وبالمناســـبة تحضرني قصة ألحد المعلمين المبدعين عندما سأل كل طالب 
مـــاذا تحـــب أن تصبح عندما تكبـــر؟ فكانت األمنيات بيـــن طبيب ومهندس 
ومعلـــم، فأعـــاد توزيعهـــم حســـب مهن أحالمهـــم وكتب لقـــب كل منهم على 
دفاترهـــم، وبـــدأ يمـــارس مهنتـــه كمعلـــم، وبالطبـــع كان بينهـــم مـــن ال يكتب 
الواجب أو يهمل في الدراســـة، لكن المعلم لم يشـــهر العصا أمامهم، بل كان 
يســـحب اللقـــب أي يســـحب منهم حلمهم وبهذا األســـلوب ارتفع مســـتواهم 

وأحبوا الصف والدراسة والمدرسة.

البحرين وعمان.. بلدان في روح وقلب واحد
يتملكنا الفخر واالعتزاز كبحرينيين بعالقاتنا مع األشـــقاء في الدول الخليجية 
والعربيـــة واإلســـالمية وســـائر دول العالـــم الصديقـــة، ألن البحريـــن، بقيادتهـــا 
وشـــعبها وتاريخها وحاضرها، بلد محب لألخوة والســـالم، وشعبها الكريم تعلم 
مـــن شـــيوخه مـــن قديـــم الزمن تلـــك الســـجايا والســـمات العالية وهـــذا ما جعل 
كل شـــعوب العالـــم تضع أهل البحرين فـــي مقدمة شـــعوب األرض طيبًة وكرًما 

وإنسانيًة وثقافًة ومودة.
حديثنا عن اإلعصار المداري “شـــاهين” وما عاشـــته ســـلطنة عمان الشـــقيقة من 
ظـــروف مفاجئة وقاســـية، وها هـــو اإلعصار قد انتهى لكن آثـــاره ال تقتصر على 
الدمـــار والخســـائر البشـــرية والماديـــة، بـــل هناك من األثـــر ما هو أجـــزل وأوفى 
وفـــق التعاضـــد والتضامن والتآزر في روح واحـــدة وقلب واحد، فها هو حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه، وكمـــا هو عهدنا بجاللته، قد أجرى اتصااًل هاتفًيا بأخيه صاحب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة، ليطمئن جاللته رعاه 
هللا علـــى األوضاع في الســـلطنة إثـــر تعرضها لإلعصار، ومعزًيا جاللة الســـلطان 
والشـــعب العماني وأســـر الضحايـــا، وفي الوقـــت ذاته، وهنا الموقـــف الجوهري 
الثابـــت للبحريـــن وقيادتها وشـــعبها، تأكيد جاللة الملك وقـــوف مملكة البحرين 
إلى جانب شـــقيقتها سلطنة عمان في جهودها المبذولة لمواجهة تداعيات هذا 

اإلعصار من أجل تجاوز آثاره.
وتحضرنـــي المكانـــة العاليـــة للمغفور له بإذن هللا تعالى ســـمو األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة، طيـــب هللا ثراه، في قلوب العمانيين الذيـــن أحبوه حًبا جًما، 
واختصره السفير عبدهللا بن راشد المديلوي سفير سلطنة عمان الشقيقة عميد 
السلك الدبلوماسي لدى مملكة البحرين، بوصف فقيد الوطن الكبير بأنه صاحب 
المســـيرة الزاخرة بالعطاء واإلنجازات واألدوار الوطنية البارزة، ومســـاهًما في 

العمل الخليجي واإلقليمي ومبادراته على المستوى الدولي.
إن مملكـــة البحرين معروفة بالوقوف مع كل الشـــعوب الشـــقيقة والصديقة في 
األزمات والمحن، ونحن أيًضا كأهل البحرين بصفة عامة، تربطنا عالقات نسب 
ومصاهـــرة وصداقة، والحقيقة، بالنســـبة لي شـــخصًيا مـــع معارفي من مختلف 
شرائح المجتمع العماني وهم أعزاء على قلبي، والحال، أن كثيرين منا تواصلوا 
مـــع أحبتهم فـــي الســـلطنة لالطمئنان والســـؤال عن األحـــوال، وبالدعـــوات بأن 

يحفظ هللا سبحانه وتعالى عمان وأهلها وأن تتجاوز هذا الظرف.

عادل المرزوق

sm.adnan56 
@hotmail.com

محمد المحفوظ

معلمون في الذاكرة

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

للتواصل: 17111483

قبل موسم األمطار
بدايـــة نقـــدر الجهـــد المبـــذول الـــذي تقـــوم بـــه وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمراني في اإلســـهام في حل 
إشـــكالية تجمع مياه األمطار، وكيفية تصريفها واالستعدادات 
الروتينية الســـنوية التي تســـبق موســـم هطول األمطار بفترة، 
كالقيـــام بتنظيف أغطية مجاري تصريف مياه األمطار، وإدامة 
شـــوارعنا وطرقاتنـــا خاليـــة مـــن األتربـــة والمخلفـــات الورقية، 
وتعاقدها الســـنوي مع الشـــركات الخاصة للقيام بتصريف مياه 

األمطار.
لكـــن “دائمـــا الحلـــو ما يكملـــش على قولـــت أخوانه أهـــل مصر، 
فهباب ما تنزل علينه زيلتين مطر” نرصد تبدد كل تلك الجهود 
التـــي قامت بها الـــوزارة في أغلب أصقاع البحرين، وفوق ذلك 
تذهـــب كل تلـــك المبالغ التي رصدت لهذه الغايـــة هباء منثورا، 

“وكأنك يا بوزيد ما غزيت”.
مـــن هنـــا تبـــدأ رحلـــة المواطنيـــن المتضرريـــن ومـــا يتكبدونـــه 

مـــن خســـائر ماليـــة من فقـــد وتضرر أثـــاث منازلهـــم وأجهزتهم 
الكهربائيـــة واإللكترونيـــة وممتلكاتهـــم الخاصـــة، وبهذا الوضع 
يعيشـــون معانـــاة نفســـية ال تطـــاق، و”تعتفس الدنيـــه عندهم” 
عندما تتســـرب ميـــاه األمطار إلى منازلهم، ســـواء أولئك الذين 

يقطنون في المجمعات السكنية القديمة أو األخرى الحديثة.
في نفس الوقت، الجميع يتذكر المشاهد والفيديوهات والصور 
التـــي تدمـــي القلـــب والقلـــم، والتـــي نشـــرتها صحفنـــا المحلية 
ومنصـــات التواصـــل االجتماعـــي، وحالة الغضـــب التي صدرت 
من المواطنين المتضررين جراء ما حصل لهم خالل الســـنوات 

القليلة الماضية خالل مواسم األمطار.
على كل حال نأمل أن يكون موسم األمطار القادم موسم خير 
وبركـــة على البالد والعبـــاد، وأن تكون هناك خطة عمل محكمة 
عنوانهـــا توقع أســـوأ االحتمـــاالت والتوقعات والســـيناريوهات 

االستراتيجية. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

أدوات الحرب النفسية الجديدة
لـــم تعد ميادين الحروب النفســـية اليوم بين الدول والقـــوى المتنازعة مقتصرة 
على وســـائل اإلعالم الجماهيريـــة التقليدية - كاإلذاعـــة والتلفزيون والصحافة 
- بل باتت تمتد اليوم إلى ميادين أخطر من الســـابق، لتشـــمل وســـائط التواصل 
االجتماعي، ولئن كان بمقدور دول العالم الثالث الشـــمولية، صد دعاية الخصم 
عبر تلك الوســـائل التقليدية بدعاية مضادة، أو بالتشـــويش فضائيًا على واحدة 
من تلك الوســـائل أو كلها مجتمعًة، أو بحظر دخول صحافته وكتبه، فإن دعاية 
العـــدو بـــات بإمكانها اليوم؛ بفضل الثورة المعلوماتية وفي مقدمتها “السوشـــال 
ميديا” أن تدخل بسهولة بال رقيب إلى كل بيت من بيوت مجتمع الخصم، دون 
أن تتمكـــن الدولـــة المســـتهدفة من حظرها، بل وأن يســـرب صحافته وكتبه من 
خاللهـــا. اليوم تخوض الدول والقوى واألحزاب حروبًا نفســـية شرســـة ميدانها 
“السوشـــال ميديـــا” للســـيطرة علـــى العقول بمـــا يالئـــم مصالحهـــا وأجنداتها، أو 
لضعضعة ثقة الخصم بقواه الذاتية توطئة لشلها أو السيطرة عليها، وبهذا فإن 

الحروب النفسية كثيرًا ما تفضي لنشوب الحروب العسكرية أو ممهدة لها.
وثمـــة وجـــه آخـــر للدعايـــة ال يقـــل خطـــورًة عن ذلـــك، ويتمثـــل تحديـــدًا في أن 
وســـائل التواصل االجتماعي باتت تتيح لموّجـــه الدعاية إمكانيات فنية هائلة، 
ليـــس فقـــط في التالعب بالحقائـــق بصورة بارعة محكمة اإلتقـــان، بل وصناعة 
األكاذيب بصورة مذهلة لتبدو حقائق مسلما بها تنطلي ليس على أوسع شريحة 
من المواطنين العاديين فحســـب، بل وعلى أنصاف المثقفين، بل وحتى نســـبة 
معتبرة من كبار المثقفين، وهذا ما لمســـته شـــخصيًا من متابعة طويلة لوسائط 
التواصل االجتماعي، الســـيما في تطبيق “الواتســـاب”، وهـــذا الميدان ال يقتصر 
الصراع الدعائي فيه على األفراد والقوى السياسية والدينية، بل باتت تقتحمه 
الـــدول والشـــركات متضاربة المصالح، ومن صور دعاياتهـــا: فبركة الفيديوهات 
وعناوين الصحف والمقاالت والرســـائل الحكومية المزورة التي ُيزعم تسريبها، 
والتصريحات واألحاديث لزعماء وشـــخصيات قياديـــة، وإذ جهدُت في التنبيه 
على العديد من األصدقاء والمعارف بزيف كثرة من نماذجها المخاتلة، اتضحت 
لـــي عبثية ما أقوم به، لما يســـتنزفه مني مـــن وقت وجهد، فمالم يتمتع المتلقي 

بوعي ذاتي معمق ويقظة كبيرة فإنه سيقع حتمًا في شراكها!.

رضي السّماك

ُيمثـــل طابـــع البريد أحد معالـــم البالد، أو صورة إلنجازاتها أو من شـــواهدها 
الحضاريـــة وأحداثهـــا التاريخية، وقد يحمل صورة ألحـــد رموزها الوطنية 
أو األدبيـــة أو الفنيـــة أو السياســـية أو التاريخية لمن لهم مـــن المآثر الخالدة 
في وجدان شـــعبهم وأمتهم، ويحتفل العالم بيوم البريد العالمي في التاسع 
مـــن أكتوبر من كل عام، وُيصادف ذكرى تأســـيس االتحـــاد البريدي العالمي 
فـــي 1874م بمدينة برن بسويســـرا، وُيعد بيُع الطوابـــع إيراًدا للدولة، أو يتم 
االحتفاظ بها كهواية لجمعها، ومع مرور السنوات يصبح الطابع شيًئا نفيًسا 
ويمكـــن بيعه بثمٍن مرتفع، وفـــي 6 مايو 1840م تم إصدار أول طابع بريدي 
فـــي العالـــم ببريطانيـــا يحمل صـــورة ملكتهـــا، وثانيهـــا أميركا فـــي 1842م، 

وتلتهما سويسرا والبرازيل ثم فرنسا وغيرها من البلدان.
ويهدف االحتفال بيوم البريد العالمي إلى تعزيز الوعي بدور البريد وأهميته 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة، ودوره اإلنســـاني فـــي التواصـــل بيـــن األفـــراد 
والمؤسســـات، وذلك منُذ اســـتخدام “الحمـــام الزاجل” و ”نظـــام التتابع” عبر 
العدائين، وبعد اختراع وســـائل النقل تم اســـتخدامها لنقل البريد بًرا وجًوا 
وبحـــًرا، وبعدها تم اســـتخدام جهاز الفاكس، وبعـــد ظهور البريد اإللكتروني 
والهاتـــف النقـــال تـــم االعتمـــاد عليهما في إرســـال واســـتقبال الرســـائل بين 

األفراد والمؤسسات.

وافتتـــح أول مكتـــب بريـــد بحريني فـــي 1884م بالمنامة، ثـــم بالمحرق في 
1946م بـــإدارة هنديـــة وبطوابـــع بختـــم )BAHRAIN( حتـــى عـــام 1933م 
اســـتعملت طوابـــع طبع عليها اســـم البحرين. وأدارت باكســـتان مكتب بريد 
البحريـــن في 1947م، ثـــم أداره مكتب البريد اإلنجليـــزي في 1948م، وفي 
1953م ُأصـــدرت أول مجموعة طوابع بحرينية من فئة “آنة ونصف” للبريد 
المحلـــي والدولـــي وتحمـــل صورة حاكـــم البحريـــن، وفـــي 1960م أصدرت 
البحرين طوابع جديدة. وأصبحت البحرين في 1968م عضًوا في “المنظمة 
العربيـــة البريديـــة” وتـــم اســـتبدال الطوابع المطبـــوع فوقها كلمـــة البحرين، 
والتـــي كانـــت تحمل صورة ملكـــة بريطانيا، وفـــي 1973م انضمت البحرين 
“لالتحـــاد البريـــدي العالمي”، وكعضو ومؤســـس بهيئة بريـــد الخليج العربي 
1989م، وفي 2002م وشـــحت الطوابع باسم مملكة البحرين، وفي 2005م 

أطلق بريد البحرين شعار وعالمة تجارية جديدة.
ويصـــدر بريـــد البحريـــن بشـــكل دوري طوابـــع لتخليـــد مختلف المناســـبات 
المحلية والدولية، وُينظم “مكتب هواة جمع الطوابع” معرضا دائما للطوابع 
البريديـــة، ويصـــدر البريـــد “ألبومات” ســـنوية تضـــم صور الطوابـــع الخاصة 
وتوفرها للزبائن للشـــراء، وشـــيد مكتب البريد “متحفا” دائما للبريد بمنطقة 

باب البحرين يستقبل فيه زواره باستمرار.

عبدعلي الغسرة

تعزيز الوعي بدور البريد وأهميته
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ميليشــيات التمرد تفرض حصارا وتمنع دخول الغذاء والدواء

خارجية اليمن: الحوثي يرتكب “إبادة جماعية” في مأرب

 رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي السياسية

اليمنية،  الخارجية  وزارة  قالت 
أمــــس الــجــمــعــة فـــي بـــيـــان، إن 
ميليشيا الحوثي ترتكب “جرائم 
المدنيين  بحق  جماعية”  إبـــادة 
والنازحين بمديرية العبدية في 
مــــأرب. وأضـــافـــت الـــــوزارة في 
بيان نشرته وكالة األنباء اليمنية 
“في الوقت الذي تستهدف فيه 
ميليشيا الحوثي عشرات اآلالف 
ــي الــمــديــريــة  ــن الــمــدنــيــيــن فـ مـ
بمختلف أنواع األسلحة، تفرض 
فــي الــوقــت ذاتــه حــصــارا خانقا 
عــلــى الــمــديــريــة وتــمــنــع دخـــول 
الغذاء والدواء وحليب األطفال 

للمديرية”.
وطــالــب الــبــيــان مــجــلــس األمــن 
السبل  “بشتى  المدنيين  بحماية 
ــمــمــكــنــة وتــجــنــيــبــهــم ويــــات  ال
المباشر  واالســتــهــداف  الــحــرب 
الموجهة  الباليستية  بالصواريخ 

واألسلحة الثقيلة”.
ودعا إلى إدانة دولية لما ترتكبه 
“انتهاكات  من  الحوثي  ميليشيا 
في  الــدولــي  اإلنــســانــي  للقانون 

اليمن”.
ــأرب الـــلـــواء  ــ ــان مــحــافــظ مـ ــ وكـ

ــلـــغ ممثل  أبـ الــــعــــرادة  ســلــطــان 
مفوضية األمم المتحدة السامية 
ــي الــيــمــن،  ــان فـ ــــســ ــحــقــوق اإلن ل
أن  الخميس،  رينو ماري ديتال، 
 35 لـــ  الــحــوثــي  ميليشيا  حــصــار 
العبدية  مديرية  في  نسمة  ألف 
يعتبر  الماضي  سبتمبر   21 منذ 

جريمة إنسانية، وإبادة جماعية 
جبين  على  عــار  وصمة  ستبقى 
حتى  الصامت  الدولي  المجتمع 

اآلن.
وطالب العرادة خال لقاء عقده 
مأرب  في  األممي  المسؤول  مع 
المتحدة  األمـــم  قــيــام  بــضــرورة 

ــي إدانـــــــة وحــشــيــة  بــــدورهــــا فــ
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي وإرهـــابـــهـــا 
الــمــتــواصــل لــلــمــدنــيــيــن، ونــقــل 
تقاريرهم  في  والحقائق  الواقع 
وشفافية  وضــوح  وبكل  للعالم 
المسؤولين  إفــات  عدم  لضمان 

عنها من العقاب والعدالة.

العربية.نت

بيروت ـ وكاالت:

طفلة يمنية تجلس على أنقاض منزل أسرتها بعدما دمرته ميليشيا الحوثي

بيروت ـ رويترز

ــي  ــرانـ ــر الــخــارجــيــة اإليـ ــ ــاد وزيـ ــ أشـ
بالحوار  اللهيان  عبد  أمــيــر  حسين 
والسعودية؛  باده  بين  انطلق  الذي 
في  الــبــلــديــن  دور  ألهــمــيــة  ــرا  نـــظـ

المنطقة.
ــاء مؤتمر  ــن ــال عــبــد الــلــهــيــان، أث وقــ
ــيــروت أمــس  صــحــافــي عــقــده فــي ب
الجمعة في ختام زيارته إلى لبنان، 
والسعودية  ــران  إيـ بين  الــحــوار  إن 
الصحيح”  االتجاه  و”يسير في  بناء 
ــب فــــي مــصــلــحــة الــبــلــديــن  ــصــ ــ وي

والمنطقة عموما.
ــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي  ــ ــدد وزي وشــ
الــحــوار،  هــذا  مــواصــلــة  أهمية  على 
معينة  اتفاقات  إلى  “توصلنا  وتابع 

بشأن مواضيع محددة ونرحب بهذا 
الحوار”.

ولــفــت عــبــد الــلــهــيــان إلـــى أن إيـــران 
تلعبان  مهمتان  دولتان  والسعودية 
أمن  ترسيخ  في  األهمية  بالغ  دورا 
الشرق األوسط، مبدًيا قناعة طهران 
من  واالنــفــتــاح”  الــحــوار  “معادلة  أن 
شــأنــهــا “تـــأمـــيـــن مــســتــقــبــل مــشــرق 

للمنطقة”.
أوضح  النووية،  المحادثات  عن  أما 
عبد اللهيان أن طهران تعتبر السلوك 
في  األســاس  المعيار  هو  األميركي 
هذه المحادثات، الفتا إلى أن باده 
وفقا  ولكن  للمحادثات  العودة  تريد 

للمصلحة الوطنية إليران وشعبها.

إيران: التوصل التفاقات محددة مع السعودية

بغداد ـ وكاالت I  تصوير: أيمن يعقوب

اإلقبال  عراقيون  ومحللون  خبراء  اعتبر 
المرتفع للمنتسبين األمنيين وفئات أخرى 
طبيعة  عن  مؤشرا  االقــتــراع،  مراكز  على 
الــنــســب الــتــي ســتــشــارك فــي االنــتــخــابــات 

العامة، يوم غد األحد.
ــاص  ــخـ ــت مــــراكــــز االقــــــتــــــراع الـ ــحـ ــتـ وفـ
العراقية،  المدن  مختلف  في  لانتخابات 
الناخبين  ــام  أمــ ــهــا  أبــواب الــجــمــعــة،  أمـــس 
مليون   1.2 وهــم  للتصويت،  المؤهلين 
ناخب من أفــراد األمــن، ونــزالء السجون 
الباد،  عموم  في  بالمخيمات  والنازحين 
قبل يومين من االقتراع العام باالنتخابات 

البرلمانية المبكرة.
وشهدت الساعات األولى إقباال كثيفا على 
مراكز االقتراع، من قبل منتسبي المؤسسة 
العسكرية، وكذلك فئات النازحين، ونزالء 
الــســجــون، وســـط إجــــــراءات ُوصـــفـــت بـ 
“الميسرة”، إذ عَدلت مفوضية االنتخابات 
مستمسكين  بــاصــطــحــاب  قـــرارهـــا  ــن  عـ
مع  بواحد،  واكتفت  للتصويت،  رسميين، 

البطاقة البايومترية.
أن  أكد  االنتخابات  لمراقبة  شبكة  رئيس 
“اإلقــبــال هــذه الــمــرة كــان جــيــدا، مقارنة 
العراق،  التي نظمها  السابقة،  باالنتخابات 
االقـــتـــراع، حضورا  مــراكــز  حيث شــهــدت 
وردت  الــتــي  المعلومات  بحسب  جــيــدا، 
على  ساعات   4 بعد  الشبكة،  مراقبي  من 
بدء التصويت، وهذا بالتأكيد يوحي بأن 
واسعة  ستكون  الجماهيرية  المشاركة 

هذه المرة”.
مــن  آالف  قــــــرر  أخـــــــــرى،  نـــاحـــيـــة  ــن  ــ مـ
الشباب،  فئة  مــن  معظمهم  المواطنين، 
بإحداث  لرغبتهم  االنتخابات؛  مقاطعة 
األنــظــار  ولــفــت  “الــمــقــاطــعــة”،  عبر  تغيير 
المواطنين  مــن  عـــدد  ويعتبر  ــيــة.  الــدول
إال  تتم  وال  للتزوير،  قابلة  االنــتــخــابــات 
المشاركة  يعني  مما  خارجية،  بتدخات 
مصداقية،  إعطائها  على  يساعد  فيها 
يلجأ شبانها  التي  المحافظات  أبرز  ومن 
ومدينتها  قــار  ذي  محافظة  للمقاطعة 

الرئيسة الناصرية. 

ــة ــي ــان ــم ــرل ــب ال بـــاالنـــتـــخـــابـــات  األمــنــيــيــن  ــراع  ــ ــت ــ اق تـــواكـــب   ”^“ ــة  ــدسـ عـ

إقبال مرتفع في “التصويت الخاص” بالعراق تمهيدا لليوم الكبير

قصف مواقع إيرانية 
بريف دير الزور

أمــس  الــســوريــة،  للمعارضة  مــصــادر  ــرت  ذكـ
الجمعة، أن حرائق اندلعت في بعض المقرات 
في  اإليرانية  للميليشيات  التابعة  العسكرية 
البوكمال  بمدينة  عائشة  مستشفى  محيط 
السوري  المرصد  وأوضــح  الـــزور.  ديــر  بريف 
لحقوق اإلنسان أن الحرائق ناجمة عن قيام 
اآلن  حتى  الــهــويــة  مجهولة  مسيرة  طــائــرة 

باستهداف المقرات العسكرية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع سماع أصوات إطالق 
البوكمال  مدينة  فــي  مكثف  بشكل  رصــاص 
اإليرانية  الميليشيات  ِقبل  من  محاولة  في 

استهداف المسيرات عبر المضادات.

بيروت ـ وكاالت

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
فتح  حول  الجمعة،  امس  ميقاتي، 
أبواب السعودية أمام حكومته، إن 
قبلتي  هي  لي  بالنسبة  “السعودية 
السياسية وقبلتي الدينية كمسلم”. 
وفي تصريح بعد لقائه البطريريك 
على  ميقاتي  شــدد  الــراعــي،  بشارة 

ــنــكــون مع  ــا ال نـــوفـــر فـــرصـــة ل ــنـ “أنـ
العين  لكن  الناس  وهموم  هواجس 
بصيرة واليد قصيرة فلدينا مشاكل 
كــبــيــرة ونـــحـــاول حــلــهــا”. كــمــا علق 
ميقاتي على تهديد المحقق العدلي 
فــي قــضــيــة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
الــقــاضــي طــــارق الــبــيــطــار مــن قبل 
مسؤول في “حزب هللا”، قائا “وزير 
العدل استفسر حول هذا األمر وال 

والتحقيقات  حياله،  مــؤكــد  شــيء 
مـــســـتـــمـــرة وأخـــــــذت اإلجـــــــــراءات 
على  والــحــراســة  المواكبة  إلضــافــة 
نميز  أن  وتمنيت  بــيــطــار  الــقــاضــي 
بين الشعبوية والقانون والدستور”. 
ــت الحـــــق، غـــــادر رئــيــس  ــي وقــ وفــ
ميقاتي  نجيب  اللبنانية  الحكومة 
األردن  إلــى  الجمعة،  أمــس  بيروت 

في زيارة خاصة.
نجيب ميقاتي
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Vacancies Available
MOHAMED SALAH SAAD 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 35306735  or  SALAHBH44@GMAIL.COM 

HASH N TAG MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33782304  or  FAROOQUE64BH@GMAIL.COM 

ENVIRON PLASTIC TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR (PRINTING MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17741567  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

MOHAMED SALAH SAAD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35306735  or  SALAHBH44@GMAIL.COM 

GREEN NILE TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39254803  or  KHADIJA@HOTAMAIL.COM 

GHADEER A.HUSAIN ALAALI FOR  FRUITS AND VEGETABLE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34499508  or  GHADEER.ALAALI.980@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34110014  or  ALISHUBBER201@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Hair central gents barber 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36056655  or  HEARTBEAT-5@HOTMAIL.COM 

MIDWAY SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732220  or  ARALAMIN@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17401212  or  cv@salamgas.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Al Shat Al Azraq LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKERS(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 36993811  or  MYTOUCH.COUTURE@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 

Rita manpower agency 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  ritamanpowerbh@yahoo.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

FAST LINK FOR GYPSUM CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786149  or  AQCC.BH@GMAIL.COM 

Bell Racing Helmets International Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17839999  or  aref.yazbek@racingforce.com 

COSETTE GOODS RE-EXPORT & OTHER TO LOGISTICS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36667688  or  TAHAPACKAGING@GMAIL.COM 

Makkah Motor Cycles 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500030  or  info@awtadi.com 

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.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 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17262998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

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

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

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 

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

  WORKER(CONCRETE & CEMENT FINISHER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17716344  or  INFO@ALABBAS.BIZ 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

ALMAHARA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39736644  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

AlFateh Group W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

TAXI UNDER REQUEST 
has a vacancy for the occupation of

  TAXI DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682999  or  speedy@batelco.com.bh 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Mushber Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  NEON.STAR@REDIFFMAIL.COM 

BINGO MEALS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36613066  or  NABEEL.ASKR1234@GMAIL.COM 

-Al-Hokail Specialist medical academic clinics company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17224466  or  mohamed.alomari@alhokail.com.sa 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

ALTHABIT CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17785290  or  AL.Thabet.c.w@gmail.com 

Garage Mansha 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33880919  or  SAAMIIR@LIVE.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Abo-hatim building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

AL SHEHABI PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 33195178  or  ALSHEHABI.PALACE@GMAIL.COM 

Health cure medical equipments 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17297878  or  info@backbonebahain.com 

NEW NATIONAL SALON COMPANY Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39043939  or  NNSALON@GMAIL.COM 

ALLETANI FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39835835  or  SOAD.11970@HOTMAIL.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

Hygiene World Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17645777  or  fgroup.bh@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

MARHABA JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38880009  or  hussainaldoy@yahoo.co.uk 

BANANA LEAF - THAI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744171  or  FATIMA.HUSSAIN.KHAMIS@GMAIL.COM 

La ROSA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17111999  or  larosahotel1977@gmail.com 

ALBURAQ DELIVERY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 33221189  or  SAYED.AMIR33@GMAIL.COM 

GULF DIWANIYA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GST@BATELCO.COM 

MOHAMMED TAHER ALSHARIF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17515056  or  ALSHARIF@BATELCO.COM.BH 

BLAZE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17623625  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

IQRAS SWEETS AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33405333  or  ABRARASIF93@GMAIL.COM 

Raheeq Flowers 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17686404  or  RAHEEQFLOWER@HOTMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

FOOD JUNCTION RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17212216  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

ABDULRAHIM ALSAYED CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Krishna for Construction of Floating Structures W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39804140  or  BALAJIKRISHNACONSTRUCTION.BH@GMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

QUTBI LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17737722  or  SHABBIR@KOTHAMBAWALA.COM 

ABLE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39275734  or  M-RAHMA@HOTMAIL.COM 

Fan alebtikar boutique 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39699388  or  ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM 

ABLE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39275734  or  M-RAHMA@HOTMAIL.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SHARIF ELECTRONICS REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39144776  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

Abu Inzamam Trading and Contracting Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33803636  or  Itc.wll786@gmail.com 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

BAB ALAMAL FOR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  BAB.ALAMAL00@GMAIL.COM 

LANTERNS LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

MONAK STAR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36001233  or  rizanatrading786@gmail.com 

North Bahrain Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 37797176  or  NBCONTRACTING@HOTMAIL.COM 

HAMZA METALS SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33335542  or  alikalaf786@gmail.com 

Alhanadi readymade dresses 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39458176  or  ALHANADI8@GMAIL.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

MASHTAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36668870  or  S.MASHTAN@YAHOO.COM 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

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

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 66998890  or  SAADDAAS111@OUTLOOK.SA 

KHALID AHMED ALBINALI 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877481  or  ALBINALI111@YAHOO.COM 

ABDULHADI JAFFAR ALI ABEDALI / ALTAIR ALMUHAJER 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39833841  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

RED FALCON FOR CLOTHES TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP CO 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33334542  or  ANSARVPS@GMAIL.COM 

Metropolitan Builders Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717717  or  md@mhcwll.com 

ALKHEDER FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17415153  or  ALKHEDER111@HOTMAIL.COM 

Abwaab Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

ALZAYANI SATELITE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17770779  or  Zayani66@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

AL MAHARA TAILORING -  Bahraini PARTNERSHIP Co. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879166  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

EGYPTIAN JELLABIYATI 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34009411  or  HANDIALQATTAN@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 

BAHRAIN WORKSHOP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  BWCENG@BATELCO.COM.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Super Fire & Safety Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17722211  or  INDECO@BATELCO.COM.BH 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

CRUMBLES FOR SWEET AND FOODS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 36333316  or  KEALTHANI@GMAIL.COM 

SUHAIB INTERNATIONAL FOR GENRAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39755006  or  SUHAIBALROOMIBH@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ADEL HUSSAIN ABDULLA HAMADA WAFI /7520 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39470778  or  ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM 

AL FAIHA DIAMOND TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17226653  or  ALMUHBEEN@YAHOO.COM 

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

  REINFORCED IRON WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama 
has a vacancy for the occupation of

  DOCTOR(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

CROWN GOLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 37733893 

BADER GENTS SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33900761  or  DODU.5@HOTMAIL.COM

MIRAS MECHANICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39714408  or  BKM.MIRAS@GMAIL.COM 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

MILANO GATE SPORT ITEMS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33944498  or  hkbclearance@gmail.com 

SALTOS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 17335588  or  MOHAMEDTHANI111@HOTMAIL.COM 

ITHATAS RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33954309  or  H.ALTHAWADI004@GMAIL.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

NAJFU FOR INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

DHA REPAIR OF MACHINERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

NEON STAR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  ABDULHUSAINMANSOORI@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

PASCAL LINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33458931  or  SARHANLINE@GMAIL.COM 

KHALIL ALI AKBAR LARY SWEETS & NUTS 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311178  or  anisa@larigroup.com.bh 

Electrokinetics Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211642  or  SALES@EUROELECTROMECH.COM 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

MANGASH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36520220 

TRANS CONTINENTAL SHIPPING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532989  or  ALRAYES@TRANSCOBAHRAIN.COM

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

FREEJ ALRAHMA COLD STORE - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17179629  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ABDULLATEEF ALAUJAN SUPPLIERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223527  or  zahra.h@alaujan.com.bh 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Kamaliat for household items 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777350  or  BH_KAMALIAT@HOTMAIL.COM 

B  a  h  a auto for sale cars 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36775533  or  INFO@DRIVER-BH.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALTINAH BUILDING CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17470748  or  altinah@windowslive.com 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

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

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

KARN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contact
 39846887  or  abrahamroby@yahoo.com 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39055666  or  roqayacr2007@gmail.com 

TCG FOR PROPERTY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 38483515  or  UCHERIYAL@YAHOO.COM 

ALMAARY COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17211001  or  MODAWIB@HOTMAIL.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

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

  PLUMBER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  LMRA@ALHELLI.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

OFFIC OF LAWYERS  ALMUHARRAQI MAHMOOD YAQOOB  ALWEDAEI 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17294322  or  HMLAW123@GMAIL.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 

LULU MAINTENANCE،  CLEANING AND CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720648  or  LULUCLEANING@HOTMAIL.COM 

SHOP WELL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33779086  or  SHOPWELLBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

GOLDEN PALACE FALAFEL AND SAMBOSA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

ENTIRE CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17294473  or  SHIBU.PHILIP75@GMAIL.COM 

GOLDEN ERA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM  
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SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ACCURATE INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17550595  or  SIAM@BATELCO.COM.BH 

Adreana abayat 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66661991  or  SAYDOO-MOON@HOTMAIL.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

FASTWAY FOR SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77998654  or  SURESHNP68@YAHOO.COM 

MR. 7 PASTRIES AND TURKISH SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33288103  or  ZAHREE900@GMAIL.COM 

TEA TIME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

ATTIC RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17742080  or  MOHAMEDA@THEMEATCO.COM 

WHITE MOON LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36626006  or  WHITEMOONLAUNDRY@GMAIL.COM 

LOVLIY CENTRE READY MADE DRESSES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17670610  or  UMMER084@YAHOO.COM 

MARBLE TOUCH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879626  or  INFO@MARBLETOUCH.NET 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Uma jewellery WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39992788  or  JANI788@LIVE.COM 

KARAMI FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39338545  or  hr@karamicatering.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 

CRYSTAL LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17214915  or  DODU.5@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17162553  or  MALTAHMAZI011@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39803797 

BU ZAINAB CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39893138  or  QASSIM.8@hotmail.com

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

Algharafa Auto Garage 
has a vacancy for the occupation of

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

NORTH AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699894  or  NORTHAIRCONDITIONING@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785149  or  info@haiderwood.com 

BOSNIA AND HERZEGOVINA CENTRE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39462772  or  newblockbuildingconstruction@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34024046  or  ZEESHAN0253@GMAIL.COM 

YASEEN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17553661  or  ALIESSA68@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17826007  or  hrg.bh@rameehotels.com 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

SHAHEEN ELECTROMECHANICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

ZYARA RESTAURANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36077600  or  altalaa12@GMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

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

  WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17730017  or  SEYADI17@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 

RAKAEZ FOR CARPENTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FURNIITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 66998842  or  HARON1977@GMAIL.COM 

CHARCOAL GOURMET BURGER SNACK W L L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  GOURMETBURGERBAH@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 

ROOH ALSABAYA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17131483  or  HAYATMOUM@GMAIL.COM 

THREE STAR ELECTRNICS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33216598  or  BILALKHOKHAR007007@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Darco contracting company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37772318  or  ALIQASIM2012@YAHOO.COM 

ORIENT ESTATE AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39470505  or  ALI.SARHAN@YAHOO.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 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

ABRISHAM RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  PASTRY COOK (RESTAURANTS) 

 suitably qualified applicants can contact
 39590000  or  SILVERWOOD1981@GMAIL.COM 

FIRST MOTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ANALYST(MARKET CONDITION) 

 suitably qualified applicants can contact
 17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

ABDULNABI GHULOOM CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17341211  or  anabicont@yahoo.co.uk 

Washing and Polishing World 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36663845  or  AHMEDAWADH3417@GMAIL.COM 

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

  LEGAL CONSELLOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17564616  or  yg@eaglehills.com 

NAEEMA SANDWICHS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39860760  or  cra66851@hotmail.com 

MOSTOFA MANAGEMENT CONSULTANCY ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  MOSTOFABHAI9003@GMAIL.COM 

BUNAIR LINE CONST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33586845  or  bashir_dilbar90@yahoo.com 

KURBAN TEXTILES ( W L L) 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39657100  or  IQBALSADRIWALA.52@YAHOO.COM 

MIAN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33976637  or  TARIQBAH52@GMAIL.COM 

Don hairdressing salon 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39065151  or  ZAKICOM2202@HOTMAIL.COM 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267838  or  alivirk101@gmail.com 

ABU RAGHEB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36599906  or  alzuhoor@hotmail.com 

AHMED ALI YAQOOB ALHAMAR ( ZEYAD / 9290) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17675135  or  HLA-SHABAB@HOTMAIL.COM 

ANHAR  COMMODITY COMPANY -BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39585421  or  AHMED.AWAD2000A@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

RIZQ TAILORING & ARAB SEATING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  ALMOSAWIAMOHD@GMAIL.COM 

ANWAR EBRAHIM HASHEM ALSADA ( TARABANI / 5803 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36060664  or  ANWAR00015@HOTMAIL.COM 

THE VIEW OFFICE MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66627665  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

Top and dip cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36608640  or  INFO@TOPANDDIP.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AL SHAHER BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17421862  or  MANALHAMAIDAN1992@GMAIL.COM 

ADWAQ AL MULOOK GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 66723456  or  halfmoon01978@gmai.com 

AMAL WORLD SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33755539  or  AMALMOURABBI@GMAIL.COM 

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

AMEERA HAMEED ABUL MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AMEERABH144@GMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

WALL WOOD CARPENTRY AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33381333  or  JAFFARRADHI73@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

ABSIY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 35458563  or  HAMADRAJA2005@GMAIL.COM 

MATSKI MARITIME W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33558080  or  MANSARY@HOTMAIL.COM 

HAYA KHAMIS CONTRACTING AND EVENTS PLANNING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36650780  or  KHAIBARALDOSERYSPC@GMAIL.COM 

HIGHLAND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

 39319999  or  HIGHLAND296@YAHOO.COM 

EASY TOUCH FOR NEON BORDS AND AWNINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39725188  or  naderjuma333@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17264088  or  FZQ786@YAHOO.COM 

ALI ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39933161  or  YOUSIF-SHAKERI@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

KNR Scaffolding W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33355001  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

BAHRAIN GALVANIZING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622495  or  finance.bgf1@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 

CLEANING LEADERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

TWENTY FOUR X SEVEN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17216411  or  MUSHTAK@24X7ROOMS.COM 

YASH MANAGEMENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER(EXECUTIVE) 
 suitably qualified applicants can contact

 35456182  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

GATE BOOST GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17675365  or  ema.tow@hotmail.com 

NINE STAR CONSTRUCION 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 77059992  or  skystar.company@yahoo.com 

KINARA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Affinity soft services co wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17007217  or  SHAKEELW@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34679271  or  EBINTKOCHU@GMAIL.COM 

AHMED ABDULKARIM HUSSAIN 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39464409  or  AHMED_K54@HOTMAIL.COM 

DIRAJ FARNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33508819  or  FASTDOC99@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ALAWAFI MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17294881  or  dhiyaa69@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39661808  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  MIMISERVICES99@GMAIL.COM 

Soso trading and documents clearance 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33133742  or  PRABHULESHP@GMAIL.COM 

GOLDEN NOORAN FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251550  or  abdulla34150032@gmail.com 

KNR Scaffolding W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33355001  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

NOOR ALHUDA Plastic Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33328722  or  NOORALHUDAPLASTIC@GMAIL.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ZION FITNESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865657  or  AFIAFI707@GMAIL.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Al - Fares Food Packing Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783009  or  ANEESBABUKM@GMAIL.COM 

MASIRAH FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17441900  or  SASAAH1962@GMAIL.COM 

LEBANESE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17272740  or  mahmoa@spu.edu 

LAHAN SERVICES Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33580332  or  LAHANCONTRACTING123@GMAIL.COM 

FATTO 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39661808  or  mk.alkhalifa@hotmail.com 

CLASSY RAYAN GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33326167  or  TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

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

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

NEW MADINAH HERBAL STATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  ATT4WLL@GMAIL.COM 

COLLAGE JEANS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37220124  or  BAHRAIN3316@YAHOO.COM 

Irish Village WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 39725500  or  gom@allseasongroup.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

IDEAL REFRIGERATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17442629  or  jaffalbahrain@gmail.com 

BEENU WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33996661  or  HASSAN.JAB88@HOTMAIL.COM 

PEBBLES GATE SUPPORT ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

BLACK SHARK FOR AUTO REPAIR AND OIL CHANGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39325570  or  FAHADNAEEM8686@GMAIL.COM 

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 

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 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ALMATAR METAL WORK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600456  or  ALMATTARMETALWORK@GMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

ROCKS SPORT MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 34228496  or  BS@DBC-BH.COM 

Stone Box Contracting Co Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33179311  or  STONEBOXBH@GMAIL.COM 

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

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

Professional Boxes Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39633812  or  YUSUF.BUTI@PROBOXES.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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17401212  or  cv@salamgas.com 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

FAST LINK FOR GYPSUM CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786149  or  AQCC.BH@GMAIL.COM 

Makkah Motor Cycles 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500030  or  info@awtadi.com 

CALO ONLINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33628444  or  hrbh@CALO.APP 

FAST LINK FOR GYPSUM CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786149  or  AQCC.BH@GMAIL.COM 

M. M. HASAN MANSOOR&MERZA HASAN MANSOOR 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact
 34348870  or  MIRZA_22@HOTMAIL.COM 

CAFE’ ITALIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17725885  or  madhavankannan727@gmail.com 

NORTH CITY COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39660358  or  NORTH-COLD-STORE@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ALBADO RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77160001  or  ALBADOOASIS@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17541120  or  tourismserv@gmail.com 

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

  WORKER(CONCRETE & CEMENT FINISHER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17716344  or  INFO@ALABBAS.BIZ 

ALTASAHUL FACTORY FOR GOLD & JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17262610  or  tasahulbh@gmail.com 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 
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المتحــدة بالمملكــة  نيوماركــت  مضمــار  فــي  األول  المركــز  تحصــد  اتتــك”  “ســات  المهــرة 

ناصر بن حمد يؤكد المسيرة المتطورة للفروسية البحرينية

أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن إنجـــازات الفروســـية البحرينية في 
المشـــاركات الخارجية تؤكد مكانتهـــا المتميزة 
والتطـــور المســـتمر الـــذي تســـير عليـــه، معربـــا 
ســـموه عن حرصـــه على دعـــم المشـــاركات من 
أجـــل مواصلـــة كتابـــة النجاح وتمثيـــل المملكة 

بأفضل صورة.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفوز 
المهـــرة “فاســـت اتتك” ملك ســـموه، والحصول 
نيوماركـــت  مضمـــار  فـــي  األول  المركـــز  علـــى 
بالمملكـــة المتحدة في ســـباق جودولفين اليف 
تايم كير اوه ســـو شـــارب ســـتيك الفئـــة الثالثة 
لمســـافة 1400 متر، مشـــيًرا ســـموه إلى أن هذا 
االنتصـــار ســـيكون حافـــًزا لجميـــع المشـــاركات 

البحرينية في الفترة المقبلة.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

أن ســـباق جودولفين اليف يعتبر من السباقات 
العالميـــة القويـــة التـــي تشـــهد منافســـة قويـــة 
ومثيرة، وأن فوز فاســـت اتتك يجســـد سلسلة 
اإلنجازات الخارجية التي حصدتها الفروســـية 

البحرينية في مختلف المشاركات الخارجية.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
بجهـــود فـــوزي نـــاس والمـــدرب ســـايمون وايد 
كرســـفورد، إضافة إلى الفـــارس جميس دويل، 
للمشـــاركات  التوفيـــق  دوام  ســـموه  متمنًيـــا 

البحرينية القادمة.
وجـــاء فـــوز المهـــرة ســـات اتتك بعد ســـيطرتها 
علـــى رتم الســـباق منـــذ االنطالق ووصـــواًل إلى 
خـــط النهاية، إذ حققت فوزهـــا الثاني في رابع 
مشـــاركاتها لها، وستكون اســـًما بارًزا في سباق 
1000 جنيس الفئة األولى الكالسيكي الموسم 

المقبل الذي يقام على نفس المضمار.

تغطية - المكتب اإلعالمي

المهرة “سات اتتك”سمو الشيخ ناصر بن حمد 

ناصر بن حمد: المشاركة الواسعة تؤكد ازدهار القدرة البحرينية

تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب الرئيس 
الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، انطلقــت منافســات موســم ســباقات القدرة للموســم الجديد 2021 - 

2022 في قرية البحرين الدولية للقدرة.

وجـــاءت االنطالقـــة مميـــزة مـــن حيث 
المشـــاركة الكبيـــرة فـــي ســـباق 40 كـــم 
تأهيلي، إذ شـــهد الســـباق مشاركة 145 
فارًســـا وفارسة، إذ تأتي هذه المشاركة 
الـــذي تشـــهده  الكبيـــر  للتطـــور  تأكيـــًدا 
رياضـــة القـــدرة؛ بفضـــل اهتمـــام ودعم 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
والرؤية المســـتقبلية التي يســـير عليها 
االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات 
القدرة برئاســـة ســـمو الشيخ عيسى بن 
عبدهللا آل خليفة. وبهذه المناسبة، أكد 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
شـــهدها  الـــذي  الكبيـــرة  المشـــاركة  أن 
ســـباق 40 كم في افتتاح الموسم يؤكد 
الجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا االتحاد 
القـــدرة  للفروســـية وســـباقات  الملكـــي 
فـــي تهيئـــة الظـــروف المناســـبة لجميع 

اإلسطبالت المحلية.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفة أن رياضـــة القدرة البحرينية 
مواصلـــة  نحـــو  ثابتـــة  بخطـــى  تســـير 
التطور واالزدهار والنمو، وأن المشاركة 
الكبيـــرة داللـــة علـــى االنتشـــار الواســـع 
لهـــذه الرياضـــة فـــي المملكـــة وحـــرص 
اإلســـطبالت والفرســـان علـــى التواجـــد 
القـــوي فـــي المشـــاركة وهـــو ما نســـعى 

لتحقيقه دائًما.
وقال سموه “حرصنا في الفترة الماضية 
لمختلـــف  الدعـــم  كامـــل  تقديـــم  علـــى 
رؤيتنـــا  إن  إذ  المحليـــة،  اإلســـطبالت 
تأكيـــد لمكانـــة القـــدرة البحرينية، وهو 
مـــا ينعكس على المشـــاركات الخارجية 

التـــي شـــهدت نجاحـــات متواصلـــة في 
الفترة الماضية بفضل المنافسة القوية 

التي تشهدها البطوالت المحلية”.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
أن  تؤكـــد  المؤشـــرات  أن  إلـــى  خليفـــة 
الموســـم الجديـــد ســـيكون أكثـــر إثـــارة 
إضافـــة  مرتفعـــة  بفنيـــات  وســـيخرج 
إلـــى إخـــراج جيـــل جديـــد من الشـــباب 
قـــادر على حمل لـــواء مســـتقبل القدرة 
البحرينيـــة، متمنًيا ســـموه كل التوفيق 

والنجاح لإلسطبالت والفرسان.

اإلثارة تتواصل اليوم

وتشـــهد قرية البحريـــن الدولية للقدرة 
كـــم   100 ســـباق  إقامـــة  اليـــوم  فجـــر 

تأهيلـــي دولي، وســـباق 80 كم تأهيلي 
محلي.

وأقيم الفحص البيطري لســـباقات 100 
كـــم دولـــي و80 محلي، يـــوم أمس في 
قريـــة البحريـــن الدوليـــة للقدرة وســـط 
سالســـة فـــي عمليـــة التنظيـــم بإجـــراء 
فحـــص وترقيـــم الجيـــاد وعمليـــة وزن 
الفرســـان، إذ حرصـــت اللجنـــة المنظمة 

على تطبيق الجانب الصحي.

مراحل السباق الدولي

وســـيقام الســـباق الدولي لمســـافة 100 

كم على 3 مراحل: المرحلة األولى )لون 
أحمر( لمســـافة 40 كـــم، المرحلة الثانية 
)لـــون أزرق( لمســـافة 30 كـــم، المرحلـــة 

الثالثة )لون أخضر( لمسافة 30 كم.
أما مراحل سباق 80 كم تأهيلي محلي، 
ســـيقام على 3 مراحل: المرحلة األولى 
)لون أحمر( لمســـافة 40 كم، المرحلتين 
الثانية والثالثة )لون أصفر( لمسافة 20 

كم لكل مرحلة.

طموحات الفرسان

أكد فارس فريق فيكتوريوس عيسى 

العنـــزي أن طموحـــات فريقـــه كبيـــرة 
فـــي ظـــل الدعـــم الكبير الـــذي يحظى 
بـــه الفريق من ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، مبيًنا إلـــى أن باكورة 
الســـباقات ســـتكون عبر المشاركة في 

سباق اليوم لمسافة 100 كم. 
وقـــال العنزي “رغم أن اليوم ســـباقات 
تأهيليـــة دوليـــة لكـــن أتوقـــع أن تكون 
المنافســـة قوية على تجاوز المراحل، 
وســـندخل الســـباق بخطة فنية هدفها 

الوصول إلى خط النهاية بنجاح”.
وأكـــد فهـــد العـــزري، إداري ومالك في 
إســـطبل األصايل، أن استعداد الفريق 

ال يختلـــف عـــن جميـــع االســـتعدادات 
الســـابقة، وأضاف أن إسطبل األصايل 
اإلســـطبالت  أول  يكـــون  مـــا  دائمـــا 
وان  للموســـم  اســـتعداًدا  الخاصـــة 
التركيز ســـيكون على جميع ســـباقات 
الموســـم مـــن دون اســـتثناء ســـباقات 

األهالي فقط.
الزعيـــم  إســـطبل  فـــي  فـــارس  وقـــال 
فريقـــه  إن  الرميحـــي:  معيـــوف 
يســـتهدف الحصول على األلقاب رغم 
أن المنافســـة لن تكون ســـهلة في ظل 

اإلمكانات العالية لدى اإلسطبالت.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

في إطار الرؤية المســـتقبلية التي 
رسمها ممثل جاللة الملك لألعمال 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الرئيـــس الفخري لالتحـــاد الملكي 
للفروسية وســـباقات القدرة سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
في مواصلـــة ازدهار ونمو رياضة 
القدرة البحرينية، كشـــف االتحاد 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
القدرة عن شـــعار االتحاد الجديد 
الذي يحاكي المســـتقبل المشـــرق 

لهذه الرياضة العريقة.
 وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب رئيـــس 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
وســـباقات القـــدرة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن عبدهللا آل خليفة عن 
شـــكره وتقديره إلى ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى 

والـــذي  المتواصـــل  ســـموه  دعـــم 
يشـــكل الدور األبرز فـــي مواصلة 
المحليـــة  القـــدرة  رياضـــة  تطـــور 
وانعكســـت علـــى تحقيـــق العديد 
مـــن اإلنجـــازات فـــي المشـــاركات 

الخارجية بفضل دعم سموه.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبـــدهللا آل خليفة إلى أن االتحاد 
حريـــص علـــى تنفيـــذ توجيهـــات 
ســـموه الهادفة إلى انتقال رياضة 
القـــدرة إلى المزيد من التطور في 
إطار الخطة الشـــاملة التي يســـير 

ســـتكون  والتـــي  االتحـــاد  عليهـــا 
مرحلـــة انتقاليـــة مهمـــة فـــي هذه 

الرياضة واكثر إشراًقا وتطوًرا.
وأوضح ســـمو الشـــيخ عيسى بن 
عبدهللا آل خليفة إلى أن الشـــعار 
الجديد سيكون انطالقة للمرحلة 
المقبلـــة التـــي تعتبر أكثـــر أهمية، 
مبيًنـــا ســـموه أن الشـــعار امتـــداًدا 
للسير على تحقيق النقلة النوعية 
وجميـــع  القـــدرة  رياضـــة  فـــي 
رياضـــات الفروســـية التي ينظمها 

االتحاد.

“الملكي للفروسية” يكشف عن الشعار الجديد

تستكمل اليوم )السبت( منافسات 
الجولـــة الرابعـــة مـــن دوري زيـــن 
الســـلة،  لكـــرة  األولـــى  للدرجـــة 
بإقامـــة مباراتيـــن، إذ يلتقـــي فـــي 
األولـــى فريـــق النجمة مـــع نظيره 
النويدرات في تمام الساعة 5.30 
مســـاًء، ثـــم يواجـــه فريـــق مدينة 
عنـــد  البحريـــن  نظيـــره  عيســـى 
الســـاعة 7.30 مســـاًء، وذلك على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
يتوقـــع  األولـــى  المبـــاراة  فـــي    
بيـــن  والنديـــة  بالقـــوة  تتســـم  أن 
النويـــدرات والنجمة رغم أفضلية 
أن  إال  األخيـــر،  عناصـــر  وخبـــرة 
نشـــوة الفـــوز األول الـــذي حققـــه 

النويـــدرات بالجولـــة الســـابقة قد 
يعطيـــه دافًعـــا نحو الفـــوز الثاني. 
يدخـــل النجمـــة هـــذا اللقـــاء وفي 
فوزيـــن  مـــن  نقـــاط(   5( جعبتـــه 

والنويـــدرات  واحـــدة،  وخســـارة 
يمتلك )3 نقاط( من فوز وخسارة 

واحدة.
 وفـــي المباراة األخرى، واالنتصار 
األول هـــو شـــعار فريقـــي مدينـــة 
لـــم  اللذيـــن  والبحريـــن،  عيســـى 
فـــي  ذلـــك  تحقيـــق  مـــن  يتمكنـــا 
لعـــب  إذ  الســـابقة،  الجـــوالت 
البحرين ثالث مباريات وخســـرها 
جميًعا ويمتلك )3 نقاط(، ومدينة 
عيســـى لعب مباراتين وخسرهما 
هو اآلخـــر. ويتوقع أن تكون هذه 
المواجهـــة متكافئة بين الطرفين، 
ما يعني أن نتيجة الفوز سيتحّدد 

مع الثانية األخيرة من عمرها.

اســتكماال للجولــة الرابعــة مــن دوري زين لكرة الســلة
النجمة يلتقي النويدرات والمدينة يواجه البحرين

علي مجيد

اليوم تتواصل 
اإلثارة بإقامة 

السباقين الدولي 
والتأهيلي

145 فارًسا 
وفارسة في 

السباق التأهيلي 
لمسافة 40 كم



بطولة  منافسات  أمــس  يــوم  تــواصــلــت 
للتنس تحت  اآلســيــوي  االتــحــاد  كـــأس 
تختتم  التي   ،)GA( للمستوى  سنة   14
مالعب  على  السبت  الــيــوم  منافساتها 
االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــلــتــنــس بــجــامــعــة 
بــولــيــتــكــنــيــك، حــيــث وصـــلـــت الــبــطــولــة 
األوالد  فئتي  في  النهائية  أدوارهـــا  إلــى 

والفتيات.
ففي منافسات فئة فردي األوالد، أوقف 
الالعب  رائــد رضــوي زحف  السريالنكي 
نصف  نــحــو  الــتــوبــلــي  هــشــام  البحريني 
نهائي المسابقة، وفاز عليه بنتيجة 6/ 4 
الــنــهــائــي، وصعد  ربـــع  ــدور  ــ ال فــي  و6/ 1 
ــي إلــــى نصف  ــريــطــانــي عــيــســى عــل ــب ال
محمد  الباكستاني  على  بفوزه  النهائي 

تأهل  كــمــا  و6/ 3،   1 /6 رضــــوان  حــمــزة 
الهندي روكيش سوناواني على حساب 
 2 /6 رضـــوان  حيدر  محمد  الباكستاني 
محمد  الــبــاكــســتــانــي  واســتــكــمــل  و7/ 6، 
حسين رضوان مربع البطولة بفوزه على 

الكويتي محمد العوضي 6/ 2 و6/ 2.
فرضت  الفتيات،  فـــردي  مسابقة  وفــي 
الكاملة  سيطرتهم  أوزبكستان  العبات 

أصبح  حيث  المسابقة،  منافسات  على 
الدور نصف النهائي أوزبكيا خالصا دون 

منافسة، حيث واصلت األوزبكية سميرة 
هازيفا طريقها نحو نصف النهائي بالفوز 

 1 /6 حسين  بن  ميسان  الفرنسية  على 
و6/ 0، وتغلبت األوزبكية كيرا كيم على 
 0 /6 سيمينوفا  تشينا  الكازاخستانية 
كيم  إيميلي  تأهلت شقيقتها  كما  و6/ 0، 
 0 /6 أحــمــد  الرا  المصرية  على  بــفــوزهــا 
ارتيكيفا  شــاهــزوده  واستكملت  و6/ 0، 
التفوق األوزبكي في هذه الفئة وتأهلت 
على حساب الروسية كيرا ماالكوفا 6/ 1 

و6/ 3. 
مــبــاراتــي نصف  أمــس  يــوم  أقيمت  كما 
تــأهــل  حــيــث  األوالد،  زوجـــــي  نــهــائــي 
الزوجي الباكستاني محمد حيدر رضوان 
الــمــبــاراة  ــوان إلـــى  ومــحــمــد حسين رضــ
المكون  الــزوجــي  على  بالفوز  النهائية 
الــســريــالنــكــي رائـــد رضـــوي والهند  مــن 
وفــي  و6/ 4،   0 /6 ــاوانــي  ســون روكــيــش 

المكون  الزوجي  تأهل  الثانية  المباراة 
من المصري أحمد إبراهيم والباكستاني 
على  فوزهما  بعد  رضــوان  محمد حمزة 
عبدهللا  عبدالرحمن  الكويتي  الــزوجــي 

ومحمد العوضي 4/ 6، 6/ 1 و10/ 5.
النهائي  سيكون  الفتيات،  زوجــي  وفــي 
الزوجي  أوزبكيا خالصا أيضا بعد تأهل 
األوزبكي سميرا هازيفا وكيرا كيم على 
الروسية  مــن  المكون  الــزوجــي  حساب 
تشينا  والكازاخستانية  ماالكوفا  كيرا 
الزوجي  وتــأهــل  و6/ 2،   0 /6 سيمينوفا 
شاهزوده  من  المكون  اآلخــر  األوزبــكــي 
إثر فوزهما على  ارتيكبيفا وإيملي كيم 
ميسان  الفرنسية  من  المكون  الــزوجــي 
سينوكروز  لين  والفلبينية  حسين  بــن 

6/ 4 و6/ 0.

اتحاد التنس

اليوم ختام منافسات بطولة االتحاد اآلسيوي للتنس

جانب من المنافسات

ختام دور 
المجموعات 

ببطولة غرب آسيا

علي مجيد

علي مجيد

علي مجيد

اتحاد الكرة

فريق  صفوف  ليمثل  هــارت  األميركي  المحترف  مع  ا  رسميًّ النجمة  نــادي  تعاقد 
األول لكرة السلة.

وبحسب المعلومات المتاحة لـ “البالد سبورت”، فإن النجمة رصد األميركي هارت 
الذي استغنى عنه نادي االتحاد بعدما لعب معه في الجوالت الثالث الماضية، قبل 
مغادرته مملكة البحرين بساعات قليلة، ودخل معه في مفاوضات جادة وسريعة 
من أجل تجهيز الفريق للقاء اليوم أمام النويدرات ضمن الجولة الرابعة لدوري 
محترًفا  العًبا  يملك  ال  الفريق  أن  وخصوًصا  زيــن، 
لهذه المباراة كما كان ذلك في مباراته السابقة أمام 
مدينة عيسى، في ظل وجود محترفه سي جي 
والمقامة  لألندية  العربية  بالبطولة 
الزهراء  نادي  برفقة  ا في مصر  حاليًّ

الرياضي التونسي.
أن  المعلومات  وتؤكد   
الــتــعــاقــد مـــع هـــارت 
ــرة  ــتـ ــفـ ســــيــــكــــون لـ
ــى أن  ــ ــ إل ــتــــة،  مــــؤقــ
سي  محترفه  يــعــود 
هناك  يكون  قد  أو  جيه 
محترف آخر سيتعاقد معه النجمة ليكمل المشوار 

فيما تبقى من منافسات الموسم الجاري.

النجمة يتعاقد مع محترف االتحاد السابق

خســر منتخبنا األولمبي لكرة القدم مباراة الجولة الثالثة لبطولة غرب آســيا 
الثانية للمنتخبات تحت 23 عاما، أمام نظيره السعودي بـ 3 أهداف مقابل ال 
شــيء، في اللقاء الذي أقيم بين الطرفين، الجمعة، على اســتاد األمير محمد 
بــن فهــد بــن عبدالعزيــز بمدينة الدمــام في المملكــة العربية الســعودية، ضمن 

منافسات المجموعة الثالثة.

األولمبي  لمنتخبنا  الوطني  المدرب  وبدأ 
إسماعيل كرامي المباراة بتشكيلة مكونة 
والالعبين:  مرهون،  محمد  الحارس  من 
سيد  الــجــبــن،  حــمــزة  عبدالكريم،  حسين 
محمد أمين، فهد جاسم، إبراهيم شريدة، 
أحمد  عبدهللا،  حمزة  عبدالقيوم،  محمد 
الشروقي، عدنان فواز وإبراهيم الختال. 
بين  سلبيا  األول  الــشــوط  انــتــهــاء  ورغـــم 
جميع  استقبل  أولمبينا  أن  إال  الطرفين، 
ــانــي، إذ جــاء  ــث األهـــــداف فـــي الـــشـــوط ال
والثاني   48 الدقيقة  فــي  األول  الــهــدف 
في  الــثــالــث  جــاء  فيما   ،54 الدقيقة  فــي 
الدقيقة 73. وكان منتخبنا األولمبي خسر 
منتخب سوريا  أمام  األولــى  الجولة  لقاء 

دور  وبنهاية  ــد،  واحـ مقابل  ــداف  أهـ  4 بـــ 
السعودية  منتخب  يــكــون  المجموعات 
النهائي  لنصف  وتــأهــل  المجموعة  بطل 
فــيــمــا منتخب  فـــوزيـــن،  نــقــاط مـــن   6 ـــ  بـ
ســـوريـــا وصـــيـــف الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد 3 
دور  في  مشواره  منتخبنا  وانتهى  نقاط، 

المجموعات بخسارتين في مباراتين.

بثالثيـة.. أولمبينـا يخسـر مـن السعوديـة

خرج فريقا األهلي والشباب بنتيجتي 
دوري  مــن  الثانية  الجولة  فــي  الــفــوز 
خالد بن حمد للدرجة األولى لكرة اليد 

للموسم الرياضي 2021 - 2022.
األهلي  ــى، حقق  ــ األول الــمــبــاراة  وفــي 
فوزه األول من بوابة البحرين بنتيجة 
األول  الشوط  أنهى  أن  بعد   )24/35(
لصالحه أيًضا بفارق 5 أهداف )9/14(، 
نــقــاط( من   5( وبــذلــك أصبح رصــيــده 
فـــوز وتـــعـــادل، فــيــمــا الــبــحــريــن ُمــنــي 
بالجولة  فاز  أن  بعد  األولى  بالخسارة 

السابقة ليكون رصيده )4 نقاط(. 
وبخالف الشوط األول الذي شهد نوعا 
البحرين  العبي  ِقبل  مــن  الندية  مــن 
لألهلي، فإن الشوط الثاني ومن خالل 
األخير  حسم  األولـــى  العشر  الدقائق 
ــحــه، بــفــضــل حــراســتــه  ــصــال األمــــــور ل

الــقــويــة ودفـــاعـــه الــمــحــكــم وهــجــومــه 
األهــداف  وتسجيل  والمنظم  السريع 
أداء  في  معاناة  وسط  متتاٍل،  بشكل 
االجتهادات  على  الذي عول  البحرين 

الفردية في إحراز أهدافه.
الشباب  انتصر  األخرى،  المباراة  وفي 
المرة  وهــذه  بالمسابقة  الثانية  للمرة 
تــوبــلــي بنتيجة  كــانــت عــلــى حــســاب 
األول  بالشوط  تقدم  أن  بعد   )21/27(
بفارق 5 أهداف )8/13(، وبذلك أصبح 
وتوبلي  نــقــاط(   6( ــمــارونــي  ال رصــيــد 
متتاليتين.  خــســارتــيــن  مــن  نقطتين 
ــوز الـــشـــبـــاب  ــ ــ ــى الــــرغــــم مــــن ف ــ ــل وعــ
فني  بمستوى  ظهر  أنه  إال  بالمواجهة 
واالستعجال،  األخطاء  عابه  متأرجح 
وفـــي الــمــقــابــل ظــهــر تــوبــلــي بــصــورة 
طيبة رغم محدودية إمكاناته مقارنة 

كان  مناسبة  من  أكثر  وفــي  بخصمه، 
قلة  أن  إال  الشباب  مع  الفارق  يقلص 
الخبرة واالستعجال واإليقافات التي 
بنتيجة  يخرج  جعلته  العبيه  طالت 

الخسارة.

مباراة اليوم

تــخــتــتــم الـــيـــوم )الـــســـبـــت( مــنــافــســات 

الثانية بمباراة منتظرة حينما  الجولة 
النجمة،  بنظيره  الدير  فريق  يصطدم 
7 مساًء على  الساعة  وذلك في تمام 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

برصيد  الموقعة  هــذه  الــديــر  ويــدخــل 
نقطة واحدة بعد خسارته أمام باربار، 
بفوزه  نقاط(   3( النجمة  يمتلك  فيما 

على االتحاد.

ــد ــم ــة الـــــيـــــوم بــــــــــدوري خــــالــــد بـــــن ح ــمـ ــجـ ــنـ ــالـ ــدم بـ ــ ــط ــ ــص ــ الـــــديـــــر ي

االنتصار األول لألهلي والثاني للشباب

لقاء الشباب وتوبلي  لقاء األهلي والبحرين
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سيطرة أوزبكية في 
مسابقتي الفتيات 
والتوبلي يتوقف 
في ربع النهائي

المقابي رجل الجولة األولى لدوري خالد بن حمد
طاقما وأحـــمـــد  ــرادي  ــ ــع ــ وال ــا  ــ ــ إداري وبــوكــمــال  مـــدربـــا  الـــمـــرزوق 

ــادي  ون الــســابــق  ــال العــب منتخبنا  ن
رجل  جــائــزة  المقابي  محمد  بــاربــار 
خــالــد  دوري  مـــن  األولــــــى  الـــجـــولـــة 
ــى لــكــرة اليد  لــلــدرجــة األولـ بــن حمد 

للموسم الرياضي 2022 -  2021.
المقابي  النجم  على  االختيار  ووقــع 
ــردود الــكــبــيــر الـــذي  ــمـ عــطــًفــا عــلــى الـ
الدير،  أمــام  فريقه  مباراة  في  قدمه 
والذي كان نقطة تحول في تحقيق 
ــان مــتــأخــًرا  ــار بــعــدمــا كـ ــارب ــب الــفــوز ل
الدفاعية  بالجوانب  بالنتيجة، وذلك 
ــهــجــومــيــة وإحـــــــراز لــلــكــثــيــر من  وال

األهداف المهمة والحاسمة.
األخرى  الفردية  الجوائز  بقية  وفي 
ــن ِقــــبــــل االتــــحــــاد  ــ الـــمـــخـــصـــصـــة مـ
البحريني لكرة اليد للموسم الجاري، 

ــاق أكــبــر  ــفـ حــظــي مــــدرب نــــادي االتـ
المرزوق على جائزة “مدرب الجولة”، 
العالي،  الفني  بتكتيكه  قــارع  بعدما 
مـــدرب ونــجــوم األهــلــي وكـــان قــاب 
قوسين أو أدنى من الخروج منتصًرا 
إال أن نتيجة التعادل حسمت األمور 

بينهما.

كما تحّصل إداري فريق نادي النجمة 
“إداري  جــائــزة  على  بوكمال  محمد 
الــجــولــة”، فيما نــال الــطــاقــم الــقــاري 
الــعــرادي  وميثم  علي  محمد  أحــمــد 

على جائزة  “طاقم الجولة”.
بمسماها  الـــدوري  مسابقة  وتحظى 
على  بن حمد”،  “دوري خالد  الجديد 

تساهم  أن  شأنها  من  فردية،  جوائز 
الــفــنــي بأرضية  الــمــســتــوى  فــي رفـــع 
ــه عـــلـــى صــعــيــد  ــ ــارجـ ــ ــيــــدان وخـ ــمــ ــ ال
ــيــن واإلداريـــيـــن  ــمــدرب الــالعــبــيــن وال
وأيًضا طاقم التحكيم، حيث ستكون 
جائزة الطاقم 100 دينار، و50 ديناًرا 

لكل من الجوائز األخرى.

لقاء منتخبنا والسعودية 

أكبر المرزوق يتسلم جائزة أفضل مدرب بالجولة األولى

محمد المقابي رجل الجولة األولى

األمريكي هارت

الطاقم القاري أحمد محمد علي وميثم العرادي محمد بوكمال إداري الجولة األولى



“طالع من راســي” هي اســم أغنية النجمــة اللبنانية 
مايا غنام التي يتم اإلعالن عنها ويتم تســويقها قبل 
نزولهــا عبــر أحــد التطبيقــات، ونالت إعجــاب كبير 
بعــد أن بذلت مجهودها إلثبــات هويتها وفنها، ومن 

كلمات اإلعالمي زكريا فّحام، وألحان المبدع هيثم زيّاد 
وتوزيع عامر منصور.

يذكــر أن هــذا العمل ذو طابع لبنانــي بحت وفريق عمــل لبناني متكامل، 
وسيتم تصويرها هذا األسبوع تحت إدارة المخرج عمار النحاس.

تســتعد الفنانة المغربية إيمان الشميطي، التي سبق وأن 
شاركت في برنامج “أراب غوت تالنت”؛ إلحياء حفل بساقية 
الصــاوي بمنطقة الزمالك، وذلك يــوم 16 أكتوبر الجاري. 
ونشرت المطربة المغربية، نجمة الموسم الخامس من 

برنامج اكتشاف المواهب “أراب غوت تالنت”، عدة صور لها 
عبر حســابها الرســمي على تطبيق الصور إنستغرام، ظهرت 

فيها بشــكل فاجأ الجميع. وظهرت الشــابة المغربية فــي الصور، بعدما فقدت 
جزءا كبيرا من وزنها وأصبحت أكثر نحافة عن ذي قبل.

الشميطي في الزمالك“طالع من راسي”
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عينت عارضة 
األزياء 

البريطانية 
ناعومي كامبل، 

سفيرة دولية 
لـ “صندوق 

الملكة إليزابيث 
للكومنولث”، وهو 

مؤسسة تنموية 
خيرية دولية لدعم 
القادة الشبان، والذي 
يدعم الشباب الذين 

يضغطون؛ من أجل 
التغيير في 

مجتمعاتهم.

tariq_albahhar

مسلسل “لعبة الحبار” الكوري يأخذ قلوب البحرينيين
حتى لو لم تكن قد شاهدته حتى اآلن، أو ربما سمعت 
الحبار  لعبة  الكوري  المسلسل  يقدم  من أصدقائك عنه، 
)Squid Game( نفسه بقوة في منصة نتفلكس ولعشاق 
أسبوعين  قبل  إطالقه  منذ  أصبح  ــذي  وال المسلسالت 
والعنف  اإلثــارة  من  بالرغم  والعالم  البحرينيين  حديث 

الدموي فيه.
على  البقاء  لعبة  على  الجماهيري  المسلسل  هــذا  يركز 
المسلسل  على  وتغلب  وحشية،  بطريقة  الحياة  قيد 
أصلية  سلسلة  أكبر  ليصبح  “بريدجرتون”  الرومانسي 
لمنصة البث في كل العصور، في حين أن هذا النوع من 
وشخصياتها  بصورها  البشرية  خطر  تقدم  المسلسالت 
ــبــشــريــة الــمــزعــجــة  ال ذات الــصــلــة ودراســــــة الــطــبــيــعــة 

للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.
شخصا،   456 مــن  مجموعة  إغـــراء  يتم  المسلسل  فــي 

يائسين في حياتهم من الديون والفقر، في لعبة البقاء 
الفوز  فرصة  لديهم  حيث  دموية،  بصورة  الحياة  على 
دوالر( في  مليون   39( الكورية  مليار وون   45.6 بمبلغ  
ألعاب  فهي  بسيطة،  ظاهريا  مسابقات   6 مــن  سلسلة 
وهــذا  عليها،  الــكــوريــون  الــالعــبــون  نشأ  الــتــي  الطفولة 
والوفيات  األبرياء  األطفال  لعب  بين  المفاجئ  التجاور 

العنيفة قد جعل المشاهدين يعشقون المسلسل.
وأكد مخرج مسلسل لعبة الحبار هوانج دونغ هيوك في 
مقابلة إن “الناس ينجذبون إلى السخرية من أن البالغين 
للفوز في مسابقات  اليائسين وهم يخاطرون بحياتهم 
يمكن  لذلك  وسهلة،  بسيطة  “األلــعــاب  وقــال  لألطفال”. 
حرف  كل  على  التركيز  من  المزيد  إعطاء  للمشاهدين 

بدال من قواعد اللعبة المعقدة”. 
سبيل  على  الماضي،  إلــى  الحنين  عنصر  أيضا  وهــنــاك 
في  الــــواردة   Dalgona العسل  قــرص  تــحــدي  الــمــثــال، 
الحلقة الثالثة هو واحدة من أشهر األلعاب في كوريا”، 
في التحدي يجب على الالعبين قطع شكل بعناية من 
ورقة رقيقة من حلوى العسل باستخدام إبرة، وإذا 
فالخسارة  جــدا،  معقد  شكل  على  تحصل  كنت 

نهايتك بالشك”.
الكوريين:  المستخدمين  أحد  غرد  ذلك  وعن 

Dal�  “لعبة الحبار جعلني أرغب في تناول
ــكــوريــة” مـــرة أخـــرى،  ال gona “الــحــلــوى 
كانت  إذا  أعــرف  وال  سنة   20 مــرت  لقد 

موجودة، وال أعتقد أنني أستطيع العثور 
على واحدة”.

كما يعزو الخبراء نجاح البرنامج إلى شخصياته، وكثير 
منهم أعضاء مهمشون في المجتمع على الرغم من أنها 
ترتبط جميعا بنفس موضوع الفقر والحاجة للمال، وهذا 
رجل  يــشــارك  الــمــثــال،  سبيل  وعلى  الجميع.  يشغل  مــا 
عاطل عن العمل يعاني من مشكلة في المقامرة ويكافح 
من أجل كسب االحترام من أسرته، وفي اللعبة، يلتقي 
مأساوية،  خلفية  مع  الشمالية  كوريا  من  منشق  شــاب 
المعاملة  لسوء  يتعرض  الــذي  “علي”  باكستاني  وعامل 

من قبل أرباب عمله.
األلعاب في المسلسل مهما كانت قاتلة، فهي تقدم عالما 
بديال يفترض أنه قائم على اللعب النظيف، وكما يقول 
أحد مسؤولي األلعاب في المسلسل: “جميع المشاركين 
في اللعبة متساوون، نحن نقدم الناس الذين عانوا من 
عدم المساواة في المعاملة والتمييز في العالم الخارجي 

الفرصة األخيرة للفوز بمسابقة عادلة“.

ــان شـــرم  ــهـــرجـ ــق مـ يــطــل
للمسرح  الــدولــي  الشيخ 
الــشــبــابــي خـــالل دورتـــه 
ــة  ــاســ ــ ــرئ ــ الــــــســــــادســــــة ب
الغرباوي  مــازن  المخرج 
في  مــســرحــيــة  ورش   3
فنون المسرح المختلفة، 
وهــــــي: ورشــــــة إلعـــــداد 
الممثل بعنوان “الجسد 
المقدس”، ويقدمها فريد 
النقراشي، ورشة الكتابة 

المسرحية بعنوان “فنون صناعة الكوميديا في كتابة فن المسرح”، ويقدمها 
الكاتب الكبير نادر صالح الدين. أما الورشة الثالثة، فهي في المسرح الغنائي 

للفنان اليوناني  بافلوس كافورس.
التركيز  يتم  المقدس  الجسد  أن ورشة  النقراشي  فريد  أوضح  ومن جانبه 
مسرح  يمارس  الذي  المسرحي  الممثل  لجسد  الحداثية  المفاهيم  على  بها 
غير واقعي “تعبيري، رمزي “، حيث يتم العمل على فكرة العقلية الجسدية، 

فالجسد ليس مجرد آلة وظيفية، ولكنه يدخل في دائرة اإلبداع.
المتدرب  تؤهل  التأليف  ورشــة  أن  الــديــن  صــالح  ــادر  ن الكاتب  أشــار  بينما 
على كتابة النص الكوميدي، فمن خالل الورشة سيتم شرح عملية الكتابة 
ببعض  االستعانة  وسيتم  الكتابة  أنــواع  أصعب  أنها  خصوصا  الكوميدية 

األعمال المصرية وتحليلها كتطبيق عملي بالورشة.
ورئيس  أيــوب  سميحة  الكبيرة  النجمة  شرفيا  يرأسه  المهرجان  أن  يذكر 
اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة 
اللواء أركان حرب خالد  الفنانة إيناس عبدالدايم، ومحافظ جنوب سيناء 

فودة.

3 ورش يطلقها مهرجان “شرم للمسرح”

على بعد المدى

أسرى علّي الّليل، والفجر وّياك داوي

كلما يُمر الوقت وتضيع األيام بـْسكاْت

أرجع أصّبر القلب، واروي للّدقايق حزاوي

وامشي لك الّدرب حافي 

وبكل عنا روحي على جسر التنّهاْت

أكتب لك أشعاري واغني لك غناوي

* * *

أتلفت قلبي بالعنى والتعالّْت

فـتّحْت أبواب المالمه علّي شقاوي

جـفـّـت زهور أحالمنا ..

واصبح وداد أيامنا عـرق ذاوي

ليت الّسحاب اللي يمر بديارنا عابر

يشفق على عشٍب تمـنّـيه المناوي

* * *

يا صاحبي والّدرب طّول ، والزمن

من كل صوٍب صار صْعـب الهقاوي

ما عاد في العـمـر باقي حتى نـتعـنّى

خّلـك لباقي الّدرب قنديٍل 

على بعد البعـد للقلب ضاوي

طارق البحار

جهــود الترجمة في المملكة بين التعثــر والنهوض والحاجة 

صدور العدد 106 من مجلة البحرين الثقافية

خــرج إلــى النــور العــدد الرابــع للعام 2021 مــن مجلة البحرين الثقافية ويحمل الرقــم )106(، حيث بدأ بافتتاحية لرئيــس التحرير كمال الذيب عن 
تبدالت األولويات الثقافية في العالم. 

الروائية  مع  بإجراء حوار  فرحات  أحمد  وقام 
كرام عن  زهور  المغربية  والناقدة  واألكاديمية 
“دراســـــات” كتبت  بـــاب  الــرقــمــي، وفـــي  األدب 
بالزمن  “الوعي  عن  الزهراني  أميرة  السعودية 
بــنــاء على نص  الــخــطــاب”  فــي تشكيل  وأثـــره 

للكاتبة ليلى الجهني “40 في معنى أن أكبر”.
الــنــاقــدة  نــفــســه، كتبت  ــبــاب  ال وفـــي 
الـــســـوريـــة نــبــيــلــة أحـــمـــد عــلــي عن 
الطفل،  أدب  في  الــقــارئ  استجابة 
ويــلــتــفــت الــبــاحــث الــلــبــنــانــي فــادي 
ــاش إلــــــى ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا  ــ ــنـ ــ دقـ
من  الطابور  ينتجه  ومــا  الطابور، 
معان والسلطات التي قادت إليه.
جهود  عن  فكان  العدد،  ملف  أما 
ــي الـــبـــحـــريـــن بــيــن  الـــتـــرجـــمـــة فــ
إلى  والحاجة  والنهوض  التعثر 
المأسسة، وقد أعده سيد أحمد 
الجهود  فــيــه  اســتــعــرض  رضـــا، 
إبراهيم  منذ  للترجمة  المبكرة 
ــض وعــــلــــي الـــتـــاجـــر،  ــريــ ــ ــع ــ ال
وصــــــوالً إلــــى عــيــســى أمــيــن، 
ومحمد  عــقــيــل،  ــقــادر  وعــبــدال
الــخــزاعــي، ومــهــدي عــبــدهللا، 
وحسن  القائد،  وعبدالحميد 
مــرحــمــة، ومــحــمــد الــمــبــارك، 
وغـــريـــب عــــوض، وغــيــرهــم 
باب  وفــي  المترجمين.  من 
ــان لــلــبــاحــث في  ــون، كــ ــنـ فـ
ــي مـــبـــارك  ــشــعــب الــــتــــراث ال
مسألة  في  إسهام  العماري 

تدوين المّوال الشعبي في البحرين. 
قائد  فــاطــمــة  البحرينية  األكــاديــمــيــة  وقــامــت 
تــواؤم  ومــدى  المقاهي  معمار  فــي  بالتطواف 
المتنوعة  المقهى  لوظائف  والعمارة  التصميم 
ــاٌب آخــر هو  ب الــبــاب  والمتعددة. ويــجــاور هــذا 
“تــاريــخ وســيــر”، والـــذي انكب على تــاريــخ دار 

األوبرا المصرية ودورها في اإلبداع والتنوير.
ــنــوع بـــاب “نـــصـــوص” مــا بــيــن نــص “الحقل  وت
الــذهــبــي” لــفــوزيــة الــســنــدي، ونـــص الــســعــودي 
المغربي  والشاعر  متأخر”،  “بيان  الربيح  حسن 
عبداللطيف بن أموينة “أشباه الموتى”، وقصة 
قصيرة للبحريني جابر خمدن بعنوان “ثعبان”، 
لهشام  “األوبـــاش”  بقصة  الباب  ويختتم 

بنشاوي.
ويــتــرجــم مــهــدي عــبــدهللا جـــــزءًا من 
تــقــريــر كــتــبــه طــبــيــب أمـــيـــركـــي  في 
دور  عـــن  أريــبــيــا  نيجليكتيد  مــجــلــة 
الخليج  فــي  األمــريــكــيــة  اإلرســالــيــة 
إبان الحرب العالمية الثانية، وتحت 
النص  فــي  المضمر  “اقــتــراء  عــنــوان 
ــي”، يــجــادل الــنــاقــد الــجــزائــري  ــ األدب
الــمــعــروف عــبــدالــقــادر فــيــدوح عن 
الصمت،  فــي  والــمــضــمــر  الــخــطــاب 
النص والمسكوت عنه. كما يراجع 
الركابي  عــذاب  الــعــراقــي  الكاتب 
لليلى  ذاتـــهـــا”  تــشــبــه  “ال  روايـــــة 

األطرش.
وعرضت ميادة الصعيدي ديوان 
الجهات  كل  في  يهرول  “جسٌد 
ــبـــدر الـــســـيـــوطـــي، مـــن خــالل  لـ
التراسل الحسي، سمعًا وبصرًا 
وغــيــرهــا مــن الـــحـــواس. وفــي 
ــوان آخـــر ألســامــة مــهــران،  ــ دي
أدنــــــى”، يعمل  ــوان “حــــدٌّ  ــعــن ب
تفكيكه  عــلــى  ــدان  ــ ــ زي مــحــمــد 

والتعرف إلى رموزه.

شاهد الحلقة الجديدة



“التسهيالت للسيارات”: المركبات الصينية نجحت بقوة في السوق البحرينية
أكد مدير العالقات العامة والتسويق 
بشركة التســـهيالت للسيارات أحمد 
غـــزوان أن الصيـــن أصبحـــت اليـــوم 
أكبـــر قـــوة مصنعـــة ووجهـــة إمـــداد 
رئيســـة في آسيا للعالمات التجارية 
وتجـــار التجزئة حـــول العالم. وعلى 
الصعيـــد العالمـــي، لم يعـــد مصطلح 
“صنـــع في الصيـــن” مرادًفـــا للجودة 
بـــل علـــى النقيـــض  الرديئـــة دائًمـــا، 

تمامًا.
“إن  االقتصـــادي”:  “البـــالد  لــــ  وقـــال 
نجاح السيارات الصينية في السوق 
المحليـــة لهـــو خير دليـــل على وعي 
المســـتهلك البحريني بجودة المنتج 
دخولنـــا  منـــذ  ونحـــن  والتصنيـــع، 
الســـوق البحرينية ممثلين بالشراكة 
اإلســـتراتيجية المثمـــرة مـــع العديد 

من أكبر وأشـــهر العالمـــات التجارية 
الشـــعبية،  الصيـــن  جمهوريـــة  مـــن 
ونجحـــت الســـيارات الصينيـــة فـــي 
سباق الوصول إلى المستهلك أسوة 

بمثيالتها من اليابانية والكورية”.
وأضاف: “كان القلق يجوب الشـــارع 
البحرينـــي مـــن الســـيارات الصينيـــة 
فـــي بدايـــة دخولهـــا الســـوق، وهـــو 
دخـــول  وقـــت  حـــدث  لمـــا  شـــبيه 
الســـيارات الكورية واليابانية سابقًا، 
وحينها أكد الكثيرون أن الســـيارات 
الكورية واليابانية لن تصل لمستوى 
الســـيارات واأللمانيـــة واألمريكيـــة؛ 
كونهـــا كانت المســـيطرة حينها على 

السوق البحرينية آنذاك“.
يأتي ذلك في وقت دخل الصينيون 
صناعـــة الســـيارات بقوة بعـــد عقود 

األوروبييـــن  ســـيطرة  مـــن  طويلـــة 
والـــدول الغربية، وبدأت الســـيارات 
الصينيـــة تغـــزو األســـواق العالميـــة، 
والحقيقة أنهم ليســـوا حديثين في 
هذا المجـــال بالمعنى التقليدي، فقد 
مـــر أكثـــر مـــن عقد مـــن الزمـــان منذ 

أن تجـــاوزوا أميـــركا ليصبحوا أكثر 
صانعي السيارات إنتاجا في العالم. 
لكـــن علـــى الرغم مـــن الوصـــول إلى 
هـــذا اإلنجاز في العـــام 2008، كانت 
فـــي  تـــزال  ال  الصينيـــة  الســـيارات 
معظمهـــا مستنســـخة من الســـيارات 

الغربيـــة، لكن اليـــوم يمكن القول إن 
الصيـــن تنتـــج أفضل الســـيارات في 
العالم، وهي في طريقها إلى الهيمنة 
علـــى صناعـــة الســـيارات، ووصلـــت 
المرتبـــة األولـــى فـــي صناعـــة  إلـــى 
حيـــث  مـــن  العالـــم  فـــي  الســـيارات 

الناتـــج، ووضعت الهـــدف كأي دولة 
تصنع الســـيارات هو إنتاج ســـيارات 
ذات جودة عالية بأقل ســـعر ممكن، 

مع ميزات مبتكرة وتصميم جيد.
اليابانيـــة  الســـيارات  هيمنـــت 
فـــي  الموثوقيـــة،  علـــى  والكوريـــة 
حين كانت جـــودة البناء حكرا على 
علـــى  المصنعـــة  للســـيارات  األلمـــان 
نطاق واســـع، واألســـماء البريطانية 
مثـــل رولز رويس وبنتلـــي المملوكة 

لأللمان اليوم.
كمـــا أن الصين في وضـــع جيد لبناء 
السيارات بالســـعر المناسب، فهي ال 
تـــزال تدفع أجورا منخفضة نســـبيا، 
ولديهـــا الماليين من العمـــال المهرة 
الغارقيـــن في ثقافة التصنيع القوية 

في البالد.
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االقتصـــادي  الباحـــث  أكـــد 
عـــارف  المصرفـــي  والمحاضـــر 
المشـــروعات   نســـخ  أن  خليفـــة 
فـــي العمـــل التجـــاري والخيـــري 
مـــن  كان  إذا  ومكلـــف  مضـــر 
دون تخطيـــط، إذ وصلنـــا لحـــال 
إزالـــة جميـــع حاويـــات المالبس 
الجهـــات  مـــن  بأمـــر  المســـتعملة  
المعنية، وبذلك خسر المتبرعون 
باب الخير وكذلك المســـتفيدون 
والمؤسسات الخيرية والشركات 

العاملة في المبادرة.
حساباته  عــبــر  خليفة  وأوضــــح 
االجتماعي  الــتــواصــل  بمنصات 
سنوات   5 من  أكثر  منذ  “تكلمنا 

ــروع  ــشـ عــــن تــنــظــيــم مـ
ــات الــمــالبــس  ــ ــاوي حــ

ــة،  ــلـ ــمـ ــعـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
الـــــــــــــــذي يــــــدر 

إضافًيا  دخال 
ت  سسا للمؤ
ــخــيــريــة،  ال
وتــــواصــــل 

غير  بشكل  المشروع  هــذا  نسخ 
مــنــظــم بــتــاًتــا وتــحــول نــوًعــا ما 
لــمــشــروع تــجــاري تــنــافــس فيه 
ــل حتى  الـــشـــركـــات الـــقـــائـــمـــة، بـ
نفسها المؤسسات الخيرية فيما 
مــاذا  متسائال  الــبــعــض”،  بعضها 

كانت النتيجة؟
واقترح خليفة بعض الحلول من 
الحاويات  هــذه  توحيد  أبــرزهــا 
ــتــكــون أكـــبـــر حــجــًمــا، وإيـــجـــاد  ل
حـــاويـــة واحـــــدة فــقــط فـــي كل 
الــمــكــان المخصص  مــوقــع وفــي 
لــهــا بــعــد مــوافــقــة كـــل الــجــهــات 
بحيث  المملكة،  فــي  المسؤولة 
يــمــكــن اخــتــيــار أكــثــر مــن موقع 
إضافة  منطقة،  كــل  فــي 
إلـــــــــــى مـــــشـــــاركـــــة 
الـــــشـــــركـــــات فــي 
ريع هذه الحاوية 
ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ فــــــــــي الـ
ــتـــي  ــلـــوجـــسـ الـ
ــاري  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ

للمشروع.

خليفة: لتنظيم مشروعات جمع المالبس المستعملة
 3.3 مليـــون دينـــار تـــداوالت بورصـــة البحريـــن فـــي أســـبوع

قطاع المال يستحوذ على 76.6 % من التعامالت

البحرين  بورصة  في  المتداولة  األسهم  كمية  بلغت 
خالل األسبوع الماضي 24 مليون و314 ألفا و122 
ألف  و302  ماليين   3 قــدرهــا  إجمالية  بقيمة  سهما 
المستثمرين  لصالح  الوسطاء  نفذها  دينارا،  و589 

من خالل 504 صفقات.
وتداول المستثمرون خالل أسبوع أسهم 28 شركة، 
ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، في حين انخفضت 
الشركات  باقي  واحتفظت  شركات،   6 أسهم  أسعار 

بأسعار إقفالها السابق.
واســتــحــوذ عــلــى الــمــركــز األول فــي تــعــامــالت هــذا 
أسهمه  قيمة  بلغت  حــيــث  ــمــال،  ال قــطــاع  األســبــوع 
ما  أو  ديــنــارا،  و156  ألفا  و532  مليونين  المتداولة 

نسبته 76.67 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة، 
وبكمية قدرها 22 مليونا و381 ألفا و912 سهما، تم 

تنفيذها من خالل 387 صفقة.
قطاع  نصيب  مــن  كــانــت  فقد  الثانية،  المرتبة  أمــا 
المواد األساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
358 ألفا و513 دينارا بحرينيا بنسبة 10.86 % من 
إجمالي قيمة األسهم المتداولة في البورصة وبكمية 
قدرها 510 آالف و866 سهما، تم تنفيذها من خالل 

23 صفقة.
أما على مستوى الشركات، فقد جاءت مجموعة جي 
اف اتـــش المالية في المركـــز األول من حيث القيمة، 
إذ بلغت قيمة أســـهمه 940 ألفا و870 دينارا بحرينيا 

المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة  مـــن   %  28.49 وبنســـبة 
وبكميـــة قدرهـــا 12 مليونا و68 ألفا و357 ســـهما، تم 

تنفيذها من خالل 235 صفقة.
وجـــاء في المركز الثانـــي البنك األهلي المتحد بقيمة 
قدرهـــا 674 ألفا و135 دينارا وبنســـبة 20.41 % من 
قيمة األســـهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و924 

ألفا و812 سهما، تم تنفيذها من خالل 19 صفقة.
وبلـــغ المتوســـط اليومـــي لقيمـــة األســـهم المتداولـــة 
ألفـــا و518 دينـــارا، فـــي حيـــن كان المتوســـط   660
اليومي لكمية األســـهم المتداولة 4 ماليين و862 ألفا 
و824 ســـهما. أما متوســـط عـــدد الصفقات خالل هذا 

األسبوع، فبلغ 101 صفقة.
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 طارق البحار

أحمد غزوان 

تفاؤل بعودة وتيرة طلبيات طائرات “طيران الخليج” لسابق عهدها

أكــد عضــو المكتــب التنفيــذي بغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن باســم الســاعي أن القطــاع الســياحي في 
المملكة بدأت تظهر عليه بوادر إيجابية واتضاح في الصورة لكيفية تمكن دول العالم من الخروج بعد 

جائحة الكورونا، متوقًعا حدوث طفرة في هذا القطاع بعد الجائحة.

ولــفــت الــســاعــي إلــى ضــرورة 
االســــتــــعــــداد لـــلـــطـــفـــرة الــتــي 
ســتــحــدث فــي الــقــطــاع 
ــي بــعــد  ــاحــ ــ ــي ــســ ــ ال
الـــــــجـــــــائـــــــحـــــــة 
ــا،  ــهــ ــامــ ــ ــن ــ ــت الغــ
مــــــــــــؤكــــــــــــًدا 
ضـــــــــــــرورة 

للتمكن  الــطــفــرة  لــهــذه  االســتــعــداد 
مـــن اغــتــنــامــهــا، أمــــا مـــن سيظل 
خائًفا ومتردًدا فلن يكون مستعًدا 

الغتنام هذه الفرص.
“أســـواق  برنامـــج  واســـتضاف 
“أنســـتغرام”  بحســـاب  المســـتقبل” 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
عضـــو المكتـــب التنفيـــذي بالغرفة 
باسم الساعي، وكان عنوان الحلقة 
فـــي  التجـــاري  القطـــاع  “مســـتقبل 
مملكة البحرين”، وقدمها اإلعالمي 

إبراهيم التميمي.
وذكـــر الســـاعي أنـــه عندمـــا ينظـــر 
إلـــى القطاع الســـياحي فهـــو يضم 
كل ما يندرج أســـفله والذي يشمل 
الطيـــران والمواصـــالت والتســـوق 
والفنـــادق والمقاهـــي والخدمـــات، 
مؤكًدا ضرورة االســـتفادة من هذا 

النظام االقتصادي من السياحة.
مطـــار  عـــن  للحديـــث  وتطـــرق 
البحريـــن الدولـــي، وشـــركة طيران 
الخليـــج الناقلـــة الوطنيـــة لمملكـــة 

البحريـــن، إذ أن “طيـــران الخليـــج” 
لديهـــا أحـــدث أســـاطيل الطائـــرات 
عالمًيا، كما أن عمـــر هذه الطائرات 
حديـــث وربمـــا أقـــل مـــن 6 أعوام، 
مشـــيًرا إلـــى أن طلبيـــات طائـــرات 
الشـــركة ألسطولها ســـتعود لوتيرة 

ما قبل الجائحة.
وأكـــد أن شـــركة طيـــران الخليـــج 
الموفـــرة  الحديثـــة  بطائراتهـــا 
الســـتهالك الوقود وتوفر أســـاليب 
الترفيه والراحة، ولذا فهي جاهزة 
الستغالل الطفرة التي سوف تأتي 
مـــع بـــدأ النـــاس فـــي الســـفر وفتح 

الحدود مرة أخرى.
وأشـــار إلـــى أن “طيـــران الخليـــج” 

بادرت بإضافة وجهات ســـفر ومن 
بيـــن هذه الوجهـــات كانت وجهات 
بيـــن  مـــن  أن  مضيًفـــا  موســـمية، 
وجهات الســـفر التي تمت إضافتها 
هـــي المالديف والتي شـــهدت طلًبا 
عليهـــا وحركة مع ســـفر الكثير من 

البحرين إلى هذه الوجهة.
وأشـــاد الســـاعي بمطـــار البحريـــن 
الدولي وتقديمـــه لمنتجات فريدة 
ضـــرورة  إلـــى  مشـــيًرا  ومتميـــزة، 
إيصال العاملين في قطاع السياحة 
وســـيارات  والمطـــار  والطيـــران 
والمواصـــالت  “التاكســـي”  األجـــرة 
هويـــة البلـــد إلى المســـافرين حتى 

الوصول إلى الفندق.

أمل الحامد
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تحفيز اإلبداع بين الشباب في أسبوع المنامة لريادة األعمال
ـــا ـــا 70 ريادي ـــة يقدمه ـــدوة حواري ـــة 50 ن ـــارك وإقام ـــتهدف 7000 مش يس

أعلــن محافظ العاصمة الشــيخ هشــام بن عبدالرحمــن آل خليفة عن 
إطالق فعاليات أســبوع المنامة لريادة األعمال، للســنة السابعة على 
التوالــي تحــت شــعار “ريــادة األعمــال.. إعــادة بنــاء اقتصــادات أكثر 
استدامة في فترة ما بعد الجائحة”، في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وقال الشيخ هشام “إن إقامة هذا الحدث 
للعـــام الســـابع على التوالـــي يترجم جهود 
محافظة العاصمة في استدامة مشاريعها 
تلبـــي  لكونهـــا  بديمومتهـــا؛  تتميـــز  التـــي 
احتياجـــات فئـــة الشـــباب ورواد األعمـــال 
وتعّبـــر عـــن وجودهم الفعلـــي، حيث تضع 
المحافظـــة في الحســـبان عنـــد تنفيذ تلك 
المبـــادرات مراعـــاة انطالقها مـــن التحليل 
واالتجاهـــات  الراهـــن  للوضـــع  الدقيـــق 
ذلـــك  لتأثيـــر  لالقتصـــادات؛  المســـتقبلية 

المباشر واإليجابي في مسيرة المسؤولية 
محافظـــة  تنشـــدها  التـــي  المجتمعيـــة 
العاصمـــة”. وأضـــاف “إننـــا فـــي محافظـــة 
العاصمة مؤمنون بأن تســـليط الضوء في 
هـــذا الحـــدث علـــى قطـــاع ريـــادة األعمال 
يســـهم فـــي تحفيـــز االبتـــكار وخلـــق آفاق 
رحبة لدى الشـــباب، ويظهـــر تقدير مملكة 
البحريـــن لمجتمع األعمال على الصعيدين 
المحلي والدولـــي، وذلك لدور الحدث في 
توفيـــر المنصـــة المثالية التـــي تعمل على 

إلهـــام رواد األعمـــال إلطـــالق مشـــاريعهم 
أحالمهـــم  لتحقيـــق  الفرصـــة  وإتاحـــة 
وترجمـــة أفكارهم لواقع ملموس، في ظل 

التعافي االقتصادي بعد جائحة كورونا”.
وتابـــع “إن النجـــاح واإلقبـــال الكبيـــر الذي 
حظيت به النسخ السابقة ألسبوع المنامة 
مـــن قبـــل المهتمين بمجال ريـــادة األعمال 
منحنـــا الدافـــع نحـــو مواصلـــة تنفيـــذ هذا 
الحـــدث، كمـــا تحـــرص المحافظـــة في كل 
نســـخة علـــى مواكبـــة آخـــر المســـتجدات 
في ريـــادة األعمـــال واالبتـــكار، بمـــا يمنح 
المشـــاركين فرصًا لالطالع على التجارب 
االبتـــكارات  وآخـــر  الحديثـــة  المميـــزة 
المحليـــة والعالميـــة واســـتعراض أفضـــل 
شـــكره  موجهـــًا  المتقدمـــة”،  الممارســـات 
وتقديره للشـــركاء اإلســـتراتيجيين، وإلى 
جميع المشاركين والداعمين والمساهمين 

في إنجاح هذا الحدث.

  محافظ العاصمة

الرياض - وكاالت

أصـــدر مجلـــس إدارة هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمـــارك فـــي الســـعودية، 
موافقتـــه علـــى تعديـــل أحكام المـــادة )20( مـــن الالئحة التنفيذيـــة لضريبة 
القيمـــة المضافة، والخاصـــة بتحديد تاريـــخ التوريد واســـتحقاق الضريبة 
فـــي حاالت محددة. وتضّمن التعديل الذي جرى على الالئحة تغيير تاريخ 
التوريـــد واســـتحقاق ضريبـــة القيمة المضافـــة على جميع توريدات الســـلع 
أو الخدمـــات التـــي تتـــم مـــن المنشـــآت المتعاقدة مـــع الجهـــات الحكومية، 
وفـــق عقـــود مبرمة مع تلـــك الجهات طبًقا لنظام المنافســـات والمشـــتريات 
الحكوميـــة، بحيـــث يكـــون التاريخ الذي تســـتحق فيه الضريبـــة هو تاريخ 
إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة، 
وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، 
أيهما أســـبق؛ لضمان اســـتالم المنشأة للضريبة المســـتحقة عن التوريد قبل 

اإلقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.
وأكـــد رئيس مجلـــس إدارة هيئة الـــزكاة والضريبة والجمـــارك وزير المالية 
محمـــد الجدعـــان، أن هـــذا القـــرار يأتي في إطـــار اهتمام الحكومـــة بإتاحة 
مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوســـع والنمو والتشـــغيل وتســـهيل 

مناخ األعمال.

تعديل استحقاق “القيمة المضافة” بالسعودية

توقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي لمملكة البحرين بنسبة 
3.3 % خـــالل العام الجاري 2021، ليكون 
المنحى الصعودي األكبر منذ العام 2019، 
ومحافًظـــا كذلـــك على نفس وتيـــرة النمو 
االقتصادي في العام المقبل 2022 بمعدل 
االقتصـــاد  انكمـــاش  بعـــد  3.2 %، وذلـــك 
الوطني بنســـبة 5.4 % في عـــام الكورونا 

 .2020
وبحســـب تقديـــرات البنـــك الدولـــي، فـــإن 
توقعـــات نمـــو االقتصـــاد البحريني خالل 
العـــام الجـــاري 2021 بنســـبة 3.2 % هـــي 
األعلى على مستوى دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، وذلـــك مقارنـــة مع قطـــر 3 %، 
ســـلطنة عمان 2.5 %، الســـعودية 2.4 %، 

الكويت 2.4 %، واإلمارات 1.2 %.
كمـــا توقع البنـــك الدولـــي أن ترتفع حصة 
الفـــرد مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي في 
المملكـــة إلـــى 0.6 % خالل العـــام الجاري 
2021، ولتصـــل إلـــى 1.1 % خـــالل العـــام 
المقبـــل 2022، مقارنـــة مع ســـالب 8.8 % 
فـــي عـــام الجائحـــة 2020، والـــذي يقيس 
مـــدى انعـــكاس التنميـــة االقتصادية على 

الرفاه المجتمعي.
وبحســـب تقديرات البنك الدولي، ســـيبلغ 
عجز الحســـاب الجـــاري 6.9 % من الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي خـــالل العـــام الجاري، 
ولينخفض إلى ما نسبته 4.6 % في العام 
المقبـــل 2022، مقابـــل 9.5 % فـــي العـــام 
الماضـــي. فيمـــا من المتوقـــع أن يبلغ عجز 
الميـــزان المالـــي بالنســـبة للناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي 11.6 % خـــالل العـــام الجـــاري، 
و9.4 % خـــالل العـــام المقبل، مقابل 17.5 

% خالل العام الماضي 2020. 
 وأكـــد البنـــك الدولـــي فـــي تقريـــر أحـــدث 
المســـتجدات االقتصادية لمنطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيا الصـــادر مؤخًرا 
بعنوان “التعايش مـــع الديون: كيف يمكن 
للمؤسســـات الحكوميـــة أن ترســـم مســـاًرا 

األوســـط وشـــمال  الشـــرق  فـــي  للتعافـــي 
إفريقيا”، أنه على الرغم من كون البحرين 
ـــا عالي الدخل إال أنها تواجه  مصّدًرا نفطيًّ
ديًنـــا عاًمـــا مرتفًعـــا، إذ ارتفعـــت مخاطـــر 

عدم الســـداد بســـبب اســـتمرار مستويات 
المديونيـــة الكبيـــرة. كمـــا تواجـــه المملكة، 
وفًقـــا للبنـــك، تكاليـــف اقتـــراض مرتفعـــة 
العالميـــة  الفائـــدة  معـــدالت  رغـــم  ا  نســـبيًّ

المنخفضة.
وأضـــاف التقريـــر “لقـــد كان معـــدل فائدة 
قبـــل  مـــن  المدفوعـــة  الســـندات  كوبـــون 
مثـــل  المينـــا  منطقـــة  دول  مـــن  العديـــد 

البحريـــن واألردن ومصـــر مرتفًعـــا خـــالل 
مقّومـــة  ديـــون  إلصـــدار  الجائحـــة  فتـــرة 
بالعمـــالت الصعبـــة، حتـــى عندمـــا كانـــت 
معـــدالت الفائـــدة منخفضة على مســـتوى 
عالمـــي”. وعن اســـتجابة مملكـــة البحرين 
لجائحة )كوفيد 19(، أكد البنك الدولي أن 
مملكـــة البحرين كانت في صـــدارة الدول 
ذات الجهوزيـــة العاليـــة فـــي االســـتجابة 
لتبعات كورونا والتعامل معها سريًعا على 
مســـتوى منطقة المينا، إضافـــة إلى كونها 
مـــن أكثـــر دول العالـــم إجـــراًء لفحوصات 

كورونا نسبة إلى عدد السكان. 
ولفـــت التقريـــر إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
كانت ســـّباقة إلى جانب اإلمارات العربية 
المتحـــدة في اســـتالم اللقاحـــات المضادة 
لفيـــروس كورونـــا، لتنجح بحلـــول أواخر 
مـــارس 2021 فـــي تطعيـــم أكثر مـــن ثلث 
الســـكان، باعتبـــاره إنجاًزا متقّدًمـــا مقارنًة 

مع باقي أقاليم العالم.
كمـــا ذكـــر البنـــك تجربـــة البحريـــن الرائدة 
فـــي تســـخير التكنولوجيا لتســـهيل حملة 
التطعيم في مواجهة الجائحة عبر إطالق 
تطبيق “مجتمع واعي” لتسجيل اإلصابات 

وحجز مواعيد اللقاحات. 

البنك الدولي يتوقع نمو االقتصاد البحريني 3.3 % في 2021

حجم التبادل التجاري غير النفطي مع باكستان

غرفـــة  لرئيـــس  األول  النائـــب  أشـــاد 
تجـــارة وصناعة البحريـــن خالد نجيبي 
بالعالقـــات الدبلوماســـية واالقتصادية 
تربـــط  التـــي  والعريقـــة  التاريخيـــة 
مملكـــة البحريـــن بجمهوريـــة باكســـتان 
اإلســـالمية، مؤكًدا تطلـــع الغرفة لزيادة 
آفاق التجـــارة البينية بيـــن البلدين من 
خـــالل إقامـــة المشـــروعات المشـــتركة 
والتشـــجيع على زيـــادة حجـــم التبادل 
التجـــاري وتبادل الزيـــارات بين الوفود 
االقتصادية، ال سيما في ظل المقومات 
بيـــن  الواعـــدة  االســـتثمارية  والفـــرص 
البلديـــن الصديقيـــن، جـــاء ذلـــك خالل 
اســـتقباله فـــي مكتبـــه القائـــم بأعمـــال 
الســـفارة الباكســـتانية حســـنين يوسف 
الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  بحضـــور 

التنفيذي عبدهللا السادة.
المشـــروعات  إلـــى  نجيبـــي  وأشـــار 
التنموية التي تشـــهدها مملكة البحرين 
الدولـــي  البحريـــن  مركـــز  وأبرزهـــا 
للمعـــارض والمؤتمـــرات قيـــد اإلنشـــاء 
فـــي منطقـــة الصخير، مؤكًدا مـــا تتميز 
بـــه البيئة االســـتثمارية في المملكة من 
محفـــزات وتســـهيالت عديـــدة تمنحها 
للمستثمرين، كما تتميز باأليدي العاملة 
المدربـــة والماهـــرة وانخفـــاض الكلفـــة 
التشـــغيلية، وُتعتَبر بوابة مهمة لدخول 

أسواق المنطقة.
كمـــا تطـــرق نجيبي إلى حجـــم التجارة 
غيـــر النفطية بين البحرين وباكســـتان، 
والذي بلغ 120.3 مليون دوالر في العام 
2020، مؤكـــًدا أن العديـــد مـــن الفـــرص 
ال تـــزال غيـــر مســـتغلة، مشـــيًرا إلى أن 
“الغرفـــة” كممثـــل للقطـــاع الخاص على 

أتـــم االســـتعداد لبحث فرص الشـــراكة 
جمهوريـــة  مـــع  التجاريـــة  والتعـــاون 
االســـتثمارات  واســـتقطاب  باكســـتان 
تحقيـــق  بهـــدف  الخبـــرات  وتبـــادل 
مزيـــد مـــن المكاســـب للقطـــاع الخاص 
واالقتصـــاد الوطني، مؤكًدا رغبة غرفة 
البحريـــن فـــي تنمية العالقـــات الثنائية 
خصوصـــا فـــي الجوانـــب االقتصاديـــة 
والســـياحية  والتجارية  واالســـتثمارية 
والتطلعـــات  األهـــداف  يخـــدم  بمـــا 

المشتركة، في ظل ما يتمتع به البلدان 
والمقومـــات  الواعـــدة  الفـــرص  مـــن 
مختلـــف  فـــي  المتعـــددة  واإلمكانـــات 

القطاعات.
كمـــا لفـــت إلـــى الـــدور الـــذي يمكـــن أن 
يلعبـــه قطاع االقتصاد فـــي كال البلدين 

الصديقين والذي يمكن أن يسهم بشكل 
كبير فـــي تحقيق األهداف المشـــتركة، 
مؤكًدا اســـتعداد غرفة البحرين لتقديم 
العالقـــات  تطويـــر  شـــأنه  مـــن  مـــا  كل 

المشتركة والدفع بها إلى األمام. 
وأكد نجيبي التسهيالت الكبيرة التي 

تمنحهـــا الحكومـــة للمســـتثمرين مـــن 
داخـــل البحريـــن وخارجهـــا والهادفـــة 
إلى توطيـــن رؤوس األمـــوال وتعزيز 
البحريـــن  لمملكـــة  الطيبـــة  الســـمعة 
كموقع تجاري ومالي واستثماري رائد 

في المنطقة.
من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة 
عـــن  يوســـف  حســـنين  الباكســـتانية 
اعتـــزازه بالصداقـــة التي اســـتمرت 50 
عاًما بين البحرين وباكستان وبالتقارب 
واالجتماعـــي  والثقافـــي  الجغرافـــي 
والديني بين البلدين الصديقين والذي 
ينعكـــس إيجابـــا علـــى متانـــة عالقـــات 
التعاون البحريني الباكستاني المشترك 

واالرتقاء بمعدالت التبادل التجاري. 
كما تحدث عـــن المشـــروعات التنموية 
في بالده وشـــّدد على الفرص التجارية 
في مجاالت األمن الغذائي والسياحة.

“الغرفة” تبحث 
زيادة التبادل 

التجاري في األمن 
الغذائي والسياحة
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أعلـــن وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة، زايد الزياني 
عن التدشـــين الرســـمي لمفاوضـــات التجـــارة الحرة بين 
دول مجلـــس التعاون الخليجية والمملكـــة المتحدة إثر 
االتصـــال الهاتفـــي الـــذي أجراه أمـــس مع وزيـــرة الدولة 
للتجـــارة الدوليـــة ورئيســـة مجلـــس التجـــارة بالمملكـــة 
المتحـــدة آن مـــاري تريفاليـــن، ووزيـــر التجـــارة الدولية 
بالمملكـــة المتحـــدة رانـــال جياواردينا بمشـــاركة كل من 
األمين العـــام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف 
الســـعودية  فـــي  الخارجيـــة  التجـــارة  هيئـــة  ومحافـــظ 
والمنســـق العام للمفاوضات في األمانـــة العامة لمجلس 

التعاون لدول الخليج رئيس الفريق التفاوضي الخليجي 
عبدالرحمن الحربي والوكيل المســـاعد للتجارة المحلية 
والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة 

البحرين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.
وتعـــد اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة مـــع المملكـــة المتحـــدة 
صفحـــة جديدة من العالقـــات العميقة واالســـتراتيجية 
بيـــن الطرفيـــن لمـــا تشـــكله العالقـــة الثنائيـــة مـــن عمـــق 
إستراتيجي وتاريخي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري في 
الســـلع نحو 30 مليار جنية اســـترليني باإلضافة إلى 19 
مليـــار جنيه اســـترليني في الخدمات ممـــا يضع المملكة 

المتحدة في مصاف أكبر الشركاء التجاريين للمنطقة.
وقال الزياني “إنه لمن دواعي الفخر واالغترار بأن نعلن 
رســـميا عن بدء انطـــالق مفاوضات التجـــارة الحرة بين 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة والمملكة 
المتحدة والتي عملنا جاهدين عليها كأولوية منذ مطلع 
العـــام الجاري فور تســـلم مملكة البحرين رئاســـة الدورة 
الحالية للمجلس. ستسطر المرحلة المقبلة من العالقات 
التجاريـــة منهجا جديدا يضاف لما تم بنائه من عالقات 

تجارية واستثمارية راسخة ومتميزة عبر القرون”.

تدشين مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة

“^” تترجـم أحـدث تقـــاريـــر البنــك: المنــامـــة األفضــل خليجيـــا ببــوادر التحســـن 

ماري تريفالين  زايد الزياني

120.3
مليــــــــــون دوالر

نجيبي ملتقيا القائم بأعمال السفارة الباكستانية 

البحرين سباقة في 
توفير لقاحات كورونا 

وإطالق تطبيق 
“مجتمع واعي”

محمد الجيوسي
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العمالت المشفرة تهدد هيمنة الدوالر في األسواق العالمية
ـــة ـــة األميركي ـــي للعمل ـــع الدول ـــران بالوض ـــا يض ـــل أوروب ـــن وتكام ـــو الصي نم

قد يهدد الصعود السريع للعمالت الرقمية 
والمشّفرة استمرار الدور المهيمن للدوالر 
وذلــك  العالمية،  األســـواق  فــي  األمــيــركــي 
وفــًقــا لــورقــة بحثية جــديــدة صـــادرة عن 

مجلس االحتياطي الفيدرالي.
وقد تقلل العمالت المشفرة مثل بيتكوين، 
باإلضافة إلى العمالت الرقمية المدعومة 
ــدوالر  مــن الــحــكــومــات، االعــتــمــاد عــلــى الـ
في  االقــتــصــاديــون  كتب  كما  األمــيــركــي، 
بيرتاوت  كـــارول  الفيدرالي  االحتياطي 
وستيفاني  بــيــشــويــتــز  فـــون  وبــاســتــيــان 
“الـــدور  المسماة  ورقتهم  فــي  كــوركــورو، 
نقلته  ما  األميركي”، وفق  للدوالر  الدولي 

“البوابة العربية لألخبار التقنية”.
وأشاروا إلى تحول يطرأ على تفضيالت 
أن  حين  في  والمستثمرين،  المستهلكين 
المنتجات الجديدة يمكن أن تغير ميزان 

التكاليف والفوائد المتصورة.
ــن غير  ــة الــبــحــثــيــة “مــ ــــورقــ ــافــــت ال وأضــ
المرجح أن التكنولوجيا وحدها يمكن أن 
تغير المشهد بما يكفي لتعويض األسباب 

هيمنة  وراء  كــانــت  الــتــي  األمـــد  طــويــلــة 
بينما  البحثية  الـــورقـــة  تــأتــي  الــــــدوالر”. 
االحتياطي  بنك  ينشر  أن  المتوقع  مــن 
الفيدرالي قريًبا تقريًرا منفصالً حول ما إذا 
كان يتعين على الواليات المتحدة إصدار 
عملة رقمية للبنك المركزي، لكن مسؤولي 
على  الرئيسيين  الفيدرالي  االحتياطي 
الفيدرالي  رئــيــس  ــن  بــيَّ بينما  إذ  خـــالف. 
جيروم باول بعض االنفتاح تجاه عمالت 
مسؤولو  كــان  الرقمية،  المركزية  البنوك 
بــنــك الــفــيــدرالــي اآلخــــــرون، مــثــل نــائــب 

الرئيس راندال كوارلز، أكثر تشكًكا.
بينما  ــه  إن يوليو  فــي شهر  كــوارلــز  وقـــال 
بـــالـــدوالر الرقمي  وصـــل االهــتــمــام الــعــام 
إلى ذروته، فإن الدوالر األميركي “رقمي 
بدرجة عالية” بما يخدم األمة واالقتصاد 

بشكل جيد.
الرقمية، سلطت  العمالت  إلى  وباإلضافة 
ــن االقــتــصــاديــيــن  ــبــحــثــيــة مــ الــــورقــــة ال
الضوء على تحديين آخرين  الفيدراليين 
على المدى القريب قد يؤثران في الوضع 
للدوالر األميركي. قالوا إن األول  الدولي 

ــتــكــامــل الــمــســتــمــر ألوروبـــــــا، وهــي  هـــو ال
اقتصاد كبير به مؤسسات قوية وتجارة 
حــــرة. وأشــــار االقــتــصــاديــون عــلــى وجــه 
ــي  ــى قـــرار االتــحــاد األوروبـ الــخــصــوص إل
إصدار دين مدعوم بشكل مشترك خالل 

ذروة الوباء.
الــمــالــي  ــتــكــامــل  ال تــقــدم  “إذا  ــوا  ــافــ وأضــ
لسندات  وسيولة  كبيرة  ســوق  وتطورت 
الــيــورو  االتــحــاد األوروبـــــي، فــقــد يصبح 
ويمكن  احتياطية.  كعملة  جاذبية  أكثر 
تسريع هذا التكامل من خالل تحسينات 
السيادية  الديون  لسوق  التحتية  للبنية 
ــال الــيــورو  فــي االتــحــاد األوروبــــي وإدخــ

الرقمي”.
المحتمل  الخطر  إن  االقتصاديون  وقــال 
وهي  للصين.  المتسارع  النمو  هو  اآلخــر 
ــتــي مـــن الــمــتــوقــع أن يــتــجــاوز  الـــدولـــة ال
ناتجها المحلي اإلجمالي نظيره األميركي 
 ،2023 ــعــام  ال بــحــلــول  االســمــيــة  بالقيمة 
األميركي  ــــدوالر  ال ــأن  ب متفائلون  لكنهم 

يظل جذاًبا. 

دبي - العربية.نت

عواصم - وكاالت

أضاف االقتصاد األميركي وظائف بأقل من المتوقع خالل سبتمبر وعند 
أدنى مستوى منذ يناير، فيما تراجع معدل البطالة، مسجاًل 4.8 %.

ألف   194 االقتصاد  إضــافــة  عــن  أمــس  العمل  إحــصــاءات  مكتب  وكشف 
وظيفة خالل سبتمبر، دون التوقعات البالغة 490 ألًفا.

وتم تعديل إجمالي الوظائف غير الزراعية المضافة في يوليو بالرفع بمقدار 
38 ألًفا إلى 1.09 مليون، كما عدلت بيانات أغسطس بالزيادة بمقدار 131 
لبدء خفض مشترياته  الفيدرالي  ألفا. ويستعد االحتياطي   366 ألفا عند 
االقتصاد  تعافي  مع  نوفمبر،  في  “كورونا”  بجائحة  المتعلقة  األصــول  من 
تدريجًيا. والتزم البنك المركزي األميركي بشراء سندات الخزانة واألوراق 
في  جوهرًيا  إضافًيا  تقدًما  يرى  حتى  العقاري  بالرهن  المدعومة  المالية 

مستهدف التضخم والحد األقصى للعمالة.
يؤيدون  المسؤولين  إن  باول  الفيدرالي جيروم  االحتياطي  رئيس  وقال 
على نطاق واسع إنهاء برنامج التحفيز في النصف الثاني من العام 2022، 
لكنه قال إن توقيت ووتيرة التخفيض التدريجية لن يقدما إشارة مباشرة 

حول توقيت زيادة أسعار الفائدة في المستقبل.

االقتصاد األميركي يولد أدنى مستوى وظائف

حلــت مملكــة البحرين في المرتبة الرابعة خليجيا وعربيا والـ 50 عالميا في قائمة 
أقــوى جوازات الســفر، بحســب مؤشــر “باســبورت إندكــس” التابع لشــركة “آرتون 

كابيتال” لالستشارات المالية العالمية.

كأقوى  اإلماراتي،  السفر  جواز  وتصدر 
العالم،  مستوى  على  السفر  ــوازات  جــ
بحسب المؤشر الذي يقيس عدد الدول 
دخولها،  الــجــواز  حامل  يستطيع  التي 
من  إلــيــهــا  الــســفــر  مــنــهــا يستطيع  ــم  وكـ
دون تأشيرة، وتلك الدول التي يدخلها 
حامل الجواز بتأشيرة عبر اإلنترنت أو 

عند الوصول.
وجاء جواز السفر اإلماراتي في المركز 
حول  دولــة   152 بدخول  عالمًيا  األول 
تأشيرة  دولــة من دون   98 منها  العالم، 
على  الحصول  يتم  دولــة  و54  مسبقة، 
بمجرد  أو  ــتــرنــت  اإلن عــبــر  تــأشــيــراتــهــا 

الوصول.
وحلت مملكة البحرين في المركز الرابع 
حيث  عــالــمــيــا،  و50  وعــربــيــا  خليجيا 
البحريني  السفر  جواز  حامل  يستطيع 
 38 الــعــالــم، منها  80 دولـــة فــي  دخـــول 
دولة من دون تأشيرة مسبقة و42 دولة 
بتأشيرة عبر اإلنترنت أو عند الوصول.

وجاءت قطر في المركز الـ 45، والكويت 
بالمركز الـ 48، والسعودية بالمركز الـ 53، 

وسلطنة ُعمان بالمركز الـ54 عالمًيا.
المركز  في  نيوزيلندا  جــاءت  وعالميا، 
المركز  فــي  دول   9 حلت  بينما  الثاني 
فنلندا،  ألمانيا،  وهــي  )مشترك(  الثالث 
أستراليا،  إسبانيا،  لكسمبورج،  النمسا، 
الجنوبية، سويسرا،  كوريا 

وإيطاليا.

البحرين الرابعة خليجيا والـ50 عالميا في قائمة أقوى جوازات السفر
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وصــف مكتب شــؤون الــشــرق األدنــى 
تسيير  األميركية  الخارجية  بـــوزارة 
الخليج  لطيران  المباشرة  الــرحــالت 
يعكس  بأنه  أبيب  وتــل  المنامة  بين 
الـــبـــحـــريـــن  بـــيـــن  الــــعــــالقــــات  دفء 
ــيـــل، وســيــســاهــم فـــي زيـــادة  ــرائـ وإسـ
واالستثمار  للتجارة  الجديدة  الفرص 
والـــســـيـــاحـــة. وكـــــان مــكــتــب شـــؤون 

الـــشـــرق األدنـــــى بــــــوزارة الــخــارجــيــة 
على  حسابه  في  أعلن  قد  األميركية 
نائب مساعد وزير  أن  “تويتر”  منصة 
خارجية الواليات المتحدة األميركية 
دانيال  العربية  الجزيرة  شبه  لشؤون 
إلى  البحرين  مملكة  غــادر  قد  بنيام، 
لطيران  مباشرة  رحلة  عبر  أبيب  تل 
لمملكة  الــوطــنــيــة  ــنــاقــلــة  ال الــخــلــيــج 
رحالتها  أولــى  دشنت  التي  البحرين 
التجارية إلى إسرائيل في 30 سبتمبر 

“الخارجية األميركية”: رحالت الطيران بين البحرين وإسرائيل تزيد فرص التجارة
واشنطن - وكاالت

الشيوخ األميركي مشروع قانون يرفع سقف  أقر مجلس 
في  ديسمبر،  مطلع  حتى  المتحدة  للواليات  العام  الدين 
العالم خطر  إجراء مؤقت يجنب أكبر قوة اقتصادية في 
التخلف عن  مــأزق  فــي  تاريخها،  فــي  مــرة  الــوقــوع، ألول 
المجلس  أعضاء  إال  النص  لمصلحة  يصوت  ولــم  الــســداد. 
الديمقراطيون وعددهم 50 سناتوًرا، في حين صوت ضده 
48 سناتوًرا جمهورًيا، بينما امتنع السناتوران الباقيان عن 

التصويت.
مليار   480 بمقدار  للبالد  العام  الدين  سقف  النص  ويرفع 
دوالر، األمر الذي يسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى الثالث 

كرة  انتقلت  الشيوخ،  مجلس  من  وبخروجه  ديسمبر.  من 
الــذي يسيطر  الــنــواب  إلــى مجلس  القانون  إقــرار مشروع 
النص  أن يصوت على  الديمقراطيون، والذي يتوقع  عليه 
جو  الرئيس  إلى  بعدها  ليحال  المقبل،  األسبوع  منتصف 

بايدن للمصادقة عليه ونشره قانوًنا نافًذا.

أميركا تقر مشروع قانون يجنب البالد التخلف عن السداد

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

يستطيــــــــع حاملــــــــه دخـــــــول 80 دولـــــــة منهـــــــــا 38 مــــــــن دون “فيـــــــــزا”
المحرر االقتصادي

يدخلهــا  التــي  الــدول  عــدد 
حامل اجلواز

دخــول بــدون 
تأشيرة

تأشــيرة عبر االنترنت أو عند 
الوصول

دانيال بنيام

االمارات
1

152
98
54

لكسمبورج
3

144
106

38

قطر
45

91
52
39

استراليا
3

144
96
48

نيوزيلندا
2

146
98
48

اسبانيا
3

144
106

38

الكويت
48

85
45
40

ألمانيا
3

144
107

37

ايطاليا
3

144
106

38

البحرين
50

80
38
42

فنلندا
3

144
106

38

سويسرا
3

144
103

41

السعودية
53

76
36
40

النمسا
3

144
106

38

كوريا اجلنوبية
3

144
102

42

عمان
54

75
33
42

المحرر االقتصادي
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ذكــر تقريــر صــادر عن هيئــة المعلومات والحكومة اإللكترونيــة، أخيرا أن الصناعــات التحويلية في البحرين 
شــهدت ارتفاًعا قدره 2.29 % باألســعار الثابتة و24.21 % باألســعار الجارية، وبلغت نســبة النمو في القطاع 

24.2 % من الناتج المحلي اإلجمالي.

وســـاهم قطاع الصناعـــات التحويلية خالل العـــام 2020 بأكثر 
مـــن 2.3 مليار دينار لالقتصاد الوطني وقدم رواتب مجموعها 
نحـــو 700 مليـــون دينـــار وتعـــادل 25 % من إجمالـــي الرواتب 

التي دفعها القطاع الخاص.
وتعليقـــا على شـــأن الصناعـــات التحويليـــة فـــي البحرين، قال 
رئيـــس لجنـــة القطـــاع الصناعـــي لـــدى غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن فريـــد بـــدر إن مـــن أهـــم الصناعـــات التحويليـــة فـــي 
مصفـــاة  فـــي  ممثلـــة  التحويليـــة  النفـــط  صناعـــات  المملكـــة 
التكريـــر لشـــركة نفـــط البحرين )بابكـــو(، الصناعـــات التحويلية 
البتروكيماوية بقيادة شـــركة الخليـــج لصناعة البتروكيماويات 
)جيبك(، الصناعات التحويلية المعدنية بقيادة شـــركة ألمنيوم 
البحرين )البا(، صناعة الحديد، البالستيك والزجاج، الصناعات 
الغذائية والدوائية، إصالح وبناء السفن، إلى جانب العديد من 

الصناعات المختلفة.
وبســـؤال “البالد” للمســـؤول بغرفة تجـــارة وصناعة 

البحريـــن، عـــن التحديـــات التـــي تواجـــه القطاع، 
لخـــص بـــدر تلـــك التحديات فـــي ارتفاع أســـعار 

المواد األولية التي تضاعفت إلى 3 مرات.
وأوضـــح أنـــه عندمـــا تأسســـت هـــذه المنشـــآت 

الصناعيـــة كانت أســـعار المـــواد ألولية منخفضة 
مـــا  الثمـــن،  باهظـــة  أصبحـــت  واآلن  للغايـــة 

قلـــص هامـــش الربـــح لـــدى الصناعـــات 
تقلصـــت  كذلـــك  التحويليـــة، 

شـــركات  بيـــن  الدفـــع  فتـــرة 
المواد األوليـــة والمصانع ففي 
الدفـــع  فتـــرة  تمتـــد  الماضـــي 
لسنوات واآلن أصحبت ثالثة 

أشهر.
إن  بالقـــول:  بـــدر  واســـتطرد 
المشـــكلة الكبـــرى تتمثـــل في 

ارتفـــاع تكاليـــف الشـــحن البحـــري المتمثـــل فـــي زيادة أســـعار 
الحاويـــات فهـــذه أزمة حقيقيـــة عالميـــة ربما تعود لسياســـات 
تجارية لتعويض خســـائر الشركات أثناء جائحة كورونا. وتابع 
“هناك ارتفاع في أســـعار الشـــحن، فالبضائع التي كانت تشحن 
فـــي الســـابق مثـــال بألـــف دوالر أصبحـــت اليـــوم تكلـــف 4 آالف 

دوالر”. 
واســـتطرد رئيـــس لجنة القطـــاع الصناعي في الغرفـــة، بالقول 
“تعرفـــة الكهربـــاء أيضـــا تمثـــل إحـــدى التحديات التـــي تواجه 
القطـــاع الصناعـــي، إذ ال يحظـــى القطـــاع الصناعـــي بدعم في 
الطاقـــة وهـــذا األمر قاد إلـــى اختفاء بعـــض المنتجات المحلية 
وخروجها من المنافســـة، داعيا أن تنظر الجهات المعنية نظرة 

جماعية للقطاع وليس فردية في دعمه”.
وأشاد بدر بالسياســـات التي تتخذها وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة في تشجيع المنتج المحلي وتعزيزه، مشيرا في 
هـــذا الصدد إلـــى رفعها للتعرفة والرســـوم على بعض 
المنتجـــات المســـتوردة فـــي خطوة تهـــدف حماية 
المنتجـــات المحلية التي تواجه منافســـة شرســـة 
من تلك المســـتوردة من الخارج، ومنعا لسياســـة 

اإلغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة.
يذكـــر أن مملكـــة البحريـــن تتمتع بجميـــع مقومات 
الصناعـــة من خالل وجـــود المادة الخام المتمثلة في 
األلمنيوم والنفط والغـــاز والبتروكيماويات 
والحديـــد، ووجـــود الكفـــاءة البشـــرية 
البنيـــة  وســـهولة  والتكنولوجيـــا، 
مـــا  التصديـــر،  وخدمـــات  التحتيـــة 
لالســـتثمار  خصبـــة  بيئـــة  يجعلهـــا 
فـــي القطـــاع الصناعـــي، وبإمكانـــه 
خلق مئات الفرص االســـتثمارية 
وبالتالـــي خلـــق مئـــات الفـــرص 

الوظيفية للبحرينيين.

بــدر: ارتفــاع المــواد األولية مــن أبــرز تحديــات القطاع

2.3 % نمو الصناعات التحويلية بالبحرين

عزوز علي

قال محامون بحرينيون إن المرســـوم 
بقانون رقم )26( لســـنة 2021 بتعديل 
بعـــض أحـــكام المرســـوم بقانـــون رقم 
)30( لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين 
االقتصاديـــة  المنازعـــات  لتســـوية 
مـــن  وســـع  واالســـتثمارية،  والماليـــة 
صالحيات الغرفة، ويشـــمل الخالفات 
التـــي تخـــص التجـــارة بين الشـــركات 
التجارية.وأشـــاد محامـــون بتطويـــر دور 
الغرفـــة التـــي تعمـــل علـــى حـــل النزاعات 
فـــي  والوســـاطة  والتحكيـــم  التجاريـــة 

النزاعات التجارية بالسرعة المطلوبة.
وذكـــر المحامـــي علي الجبل أن المرســـوم 
بقانون رقم 26 لسنة 2021 بتعديل بعض 
أحـــكام المرســـوم بقانـــون رقـــم 30 لســـنة 
2009 الصـــادر بتاريخ 30 ســـبتمبر 2021، 
كهيئـــة  الغرفـــة  اختصـــاص  نطـــاق  وســـع 
قضائيـــة، حيث منحهـــا االختصاص بنظر 
فـــي  المنازعـــات بيـــن الشـــركات التجارية 
قانـــون  أحـــكام  بموجـــب  لهـــا  الُمرخـــص 
بالمرســـوم  الصـــادر  التجاريـــة  الشـــركات 
بقانـــون رقـــم )21( لســـنة 2001، وتكـــون 
المنازعـــة بين الشـــركات التجارية إذا كان 

النـــزاع بين شـــركة تجاريـــة وأخرى حول 
االلتزامات الناشـــئة عـــن العالقة التجارية 
بينهمـــا. وهـــو تطـــور إيجابي ومهـــم نظًرا 
لكون غرفـــة البحرين لتســـوية المنازعات 
هيئـــة قضائية متخصصة بنظر المنازعات 

والدعاوى التجارية.
كمـــا منح المرســـوم بقانون رقم 26 لســـنة 
2021 للقاضي المنتدب صالحيات عديدة 
ضروريـــة؛ لضمـــان الســـير فـــي إجـــراءات 
تســـوية النـــزاع، والقاضـــي المنتـــدب هـــو 
القاضـــي الـــذي ينـــدب بقرار مـــن المجلس 
األعلـــى للقضاء إلصدار األوامر والقرارات 

تســـوية  إجـــراءات  فـــي  للســـير  الالزمـــة؛ 
النزاع والتي تتطلـــب تدخاًل قضائًيا فيما 
بين رفع النزاع إلى الغرفة وتشـــكيل هيئة 

تسوية النزاع.
من جانبه، أوضح المحامي محمد الذوادي 
المنازعـــات  لتســـوية  البحريـــن  غرفـــة  أن 
تم إنشـــاؤها بموجب القانـــون الصادر في 
العـــام 2009، ولهـــا دوران رئيســـيان األول 
هـــو محكمـــة خاصة تختلف عـــن المحاكم 
العاديـــة ولهـــا اختصاصـــات محـــددة وفق 
مـــا جـــاء فـــي القانـــون، والثاني هـــو مركز 
للتحكيم والوســـاطة مثل المراكز الدولية 

األخرى، وهذا بحسب اتفاق الخصوم.
وأشـــار إلـــى أنـــه لتحويـــل النزاعـــات إلـــى 
غرفـــة المنازعـــات ينبغـــي أن تكـــون قيمة 
النزاع فوق 500 ألف دينار، ويكون النزاع 
بين شـــركتين بحرينيتين أو بين شركتين 
مرخصتيـــن  مؤسســـتين  أو  دوليتيـــن 
باألعمـــال المصرفيـــة. ودور الغرفـــة مهـــم 
جـــًدا، حيـــث يتطلب تشـــكيلها نوع خاص 
من الخبرة، بحيث تستطيع حل مثل هذه 

األنواع من النزاعات.
وأضـــاف: بالنســـبة للتعديـــل األخيـــر الذي 
المادتيـــن  فـــي  تـــم  فهـــو  مؤخـــًرا،  صـــدر 
9، حيـــث تقـــول بدايـــة المـــادة “مـــع عـــدم 
اإلخـــالل بـــأي اختصـــاص معقـــود للغرفـــة 
في أي قانون آخـــر”، حيث لم تكن العبارة 
موجودة سابقا، أتوقع المشرع وضع ذلك؛ 
ألنـــه قد يرد اختصاص للغرفة في قوانين 
أخـــرى، لو ما وجد هذا الســـطر ســـينحصر 
اختصاص الغرفة في النص الموجود؛ ألن 
قانـــون الغرفة يقيد القوانيـــن العامة، هذا 
النص جاء ليوســـع من اختصـــاص الغرفة 
ويمنع التضارب أو إي إشكالية تحدث من 

الناحية العملية.

علي الفردان

محامون لـ “^”: القانون الجديد منح القاضي المنتدب صالحيات ضرورية
توسيع صالحيات “المنازعات” لتشمل التجارة بين الشركات

علي الجبلمحمد الذوادي

غرفـــة البحريـــن لتســـوية المنازعـــات أنشـــئت بموجـــب 
المرســـوم بقانون رقم 30 لســـنة 2009، الذي حدد نطاق 
عملهـــا كهيئـــة قضائيـــة تختـــص بنظـــر بعـــض الدعـــاوى 
التجاريـــة والماليـــة، وكمركز دولي للتحكيم والوســـاطة 
يختـــص بنظر الدعاوى التي يتفق األطـــراف كتابًة على 

تسويتها عن طريقها.
وتختـــص الغرفة كهيئة قضائيـــة بالفصل في المنازعات 
التاليـــة والتـــي ينعقـــد االختصـــاص بنظرها فـــي األصل 
لمحاكـــم البحريـــن أو ألية هيئـــة ذات اختصاص قضائي 

فيهـــا، متى زادت قيمة المطالبة فيها عن 200 ألف دينار 
بحريني:

1. المنازعـــات بيـــن المؤسســـات الماليـــة المرخـــص لهـــا 
بموجـــب أحـــكام قانـــون مصـــرف البحرين المركـــزي، أو 
بينهـــا وبيـــن غيرها من المؤسســـات والشـــركات األخرى 

واألفراد.
2. المنازعات التجارية الدولية.

المنازعـــة تجاريـــة إذا كان موضوعهـــا يتعلـــق  وتكـــون 
بالعالقـــات ذات الطبيعة التجارية ســـواء كانت تعاقدية 
أو غيـــر تعاقديـــة، وتكـــون المنازعـــة دوليـــة إذا كان مقر 
أحـــد أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزءا مهما 
من االلتزامات الناشـــئة عن العالقـــة التجارية أو المكان 
الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به، واقعًا خارج 

المملكة.

غرفة البحرين لتسوية المنازعات

المحرر االقتصادي

خط األنابيب النفطي.. ثمرة التكامل 
التنموي بين “بابكو” و“أرامكو”

يعتبــر مشــروع خــط األنابيــب النفطــي الجديــد الــذي يربط بيــن مملكــة البحرين 
والمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة ثمــرة التعــاون المســتمر بيــن شــركة نفط 
البحرين “بابكو” وشركة “أرامكو” السعودية بسعة 350 ألف برميال يومًيا، وطوله 
115 كيلومتــًرا مــن الســعودية إلــى البحريــن بمصفــاة بابكــو، منهــا 42 كيلومتــًرا 

مغمورة في المياه و73 كيلومتًرا على اليابسة. 

ــان عــاهــل الــبــالد  وكـ
ــب الـــجـــاللـــة  ــاحــ صــ
ــد بــن  ــمــ ــــك حــ ــل ــمــ ــ ال
خليفة،  آل  عيسى 
قد تفضل بتدشين 
مـــشـــروع تــحــديــث 
واستبدال خطوط 
في  النفط  أنابيب 
 .2018 نـــوفـــمـــبـــر 
المشروع  ويهدف 
الســــــــتــــــــيــــــــفــــــــاء 
الزيادة  متطلبات 
في  المستقبلية 
الطلب على النفط 
ــام. ويـــأتـــي  ــ ــخـ ــ الـ
مـــــــشـــــــروع خـــط 
النفطي  األنابيب 
ــن الــبــحــريــن  ــيـ بـ
بما  والــســعــوديــة 
ــدم خــطــط  ــ ــخـ ــ يـ

مصفاة  لــتــحــديــث  الــبــحــريــن 
بابكو. 

ويعـــد مشـــروع تحديث المصفاة مـــن أضخم االســـتثمارات التاريخية التي 
خاضتهـــا شـــركة بابكـــو بميزانيـــة تقـــدر بــــ 6 مليـــارات دوالر. ويعتبـــر هـــذا 
المشروع من أهم المشاريع اإلستراتيجية في مملكة البحرين وركيزة مهمة 
الســـتدامة شـــركة بابكو على المدى البعيـــد وتوفير البنيـــة التحتية الالزمة 
لرؤيـــة البحريـــن 2030، إذ يهـــدف المشـــروع إلـــى زيـــادة الســـعة التكريرية 
وتعزيـــز قائمـــة المنتجات من ناحية الكم والنوع وتحســـين كفـــاءة الطاقة، 
ما يجعل المصفاة من إحدى المصافي األكثر تنافًسا وامتثاال لمعايير البيئة 

في العالم.
يشار إلى أنه تم إنجاز أكثر من 74 % من مشروع تحديث المصفاة والمزمع 

االنتهاء منه في الربع الثالث من العام 2022.
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فريد بدر

النفط يتجه نحو تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر

يتجه النفط نحو تســـجيل ســـابع مكسب أسبوعي بـ 4.5 
%، وهـــي أطول سلســـلة مكاســـب منذ ديســـمبر، إذ أدت 
أزمـــة الطاقة العالمية إلى اضطراب األســـواق من أوروبا 

إلى آسيا.
ويتداول خام غرب تكساس الوسيط األميركي قرب 79 
دوالًرا للبرميل، فيما خام القياس العالمي برنت فوق 82 

دوالًرا.

وقفزت العقود اآلجلة لخام برنت 93 سنتا أو 1.1 % إلى 
نحـــو 83 دوالًرا للبرميل، ووســـعت العقـــود اآلجلة للخام 
األميركي في نيويورك مكاسبها في التعامالت اآلسيوية 
نحو 80 دوالًرا للبرميل. وارتفعت األســـعار 1.1 % أمس 
بعـــد أن قالـــت وزارة الطاقـــة األميركية إنـــه “ليس لديها 
خطط في هذا الوقت لالســـتفادة مـــن احتياطات النفط 

في البالد”.
جـــاء ذلـــك بعد تصريحات فـــي اليوم الســـابق من وزيرة 

الطاقـــة تفيد بأن اإلفراج عن المخزونات اإلســـتراتيجية 
كان يجري النظر فيه لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين.

وصعد الخام األميركي إلى أعلى مستوى منذ 2014 في 
وقت سابق من األســـبوع الماضي، وخام برنت القياسي 
العالمي إلى أعلى ســـعر في 3 ســـنوات، بعد أن تمســـكت 
أوبك بزيادة تدريجية في المعروض الشـــهر المقبل على 

الرغم من تشديد السوق جراء أزمة الطاقة.

عواصم  - وكاالت
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