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أعلـــن بنـــك البركـــة اإلســـامي، إحـــدى 
المؤسســـات المالية البحرينيـــة الرائدة 
فـــي مجـــال المصرفية اإلســـامية، عن 
مـــع  مشـــترك  تعـــاون  اتفاقيـــة  توقيـــع 
بتقديـــم  ُتعنـــى  الخليجيـــة،  الجامعـــة 
التمويـــل للطلبـــة الراغبيـــن بااللتحـــاق 

بالجامعة. 
وتأتـــي هـــذه الشـــراكة ضمـــن برنامـــج 
التمويل الذي يتبناه البنك، حيث يتميز 
هـــذا البرنامج بتقديـــم تمويل بمعدالت 
ربح منخفضة، وفترة سداد تصل حتى 

3 أعوام.

“^” تنشر أبرز المخالفات الواردة بـ تقرير “الرقابة المالية” وردود الجهات عليها

نقص في معروض بيض المائدة البحريني

انخفاض في أسعار الصافي إلى 3 دنانير

نصائح عند شراء الخضروات والفواكه

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

تعّرف على
معايير الجرعة المنشطة

لكافة التطعيمات
المضادة لفيروس كورونا.
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نائب جاللة الملك ولي العهد: المحاسبة 
والمسؤولية من ثوابت العمل الحكومي

المنامة - بنا

أكد نائـــب جالة الملك ولي العهد صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة أهمية تعزيز المحاسبة والمسؤولية 
باعتبارهمـــا مـــن ثوابت ومرتكـــزات العمل 
الحكومي بما يســـهم في مواصلة تحقيق 
أهداف المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة 
عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه فـــي قصـــر 
الرفاع أمس، رئيس ديوان الرقابة المالية 
بـــن محمـــد آل  واإلداريـــة الشـــيخ أحمـــد 
خليفة، حيث رفع إلى سموه تقرير ديوان 
الرقابة السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 

)02( نائب جاللة الملك ولي العهد يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية2020 - 2021.
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1.6 مليار دينار العجز الفعلي في 2020

تراكم حاويات المواد المشعة الخطرة بمخازن “السلمانية”

 28 مليون دينار رسوم بلدية غير محصلة 

مساكن العمال تتجاوز 14 ألفا... و62 % مخالفة لالشتراطات 

“أموال القاصرين” لم توزع 2631 تركة رغم بلوغ ورثتها سن الرشد 

 322 سجال عقاريا تمارس عملها بال تراخيص “التنظيم العقاري”

)19(

“البركة اإلسالمي” يوقع اتفاقية تمويل طلبة الجامعة الخليجية

علي الفردان

)٠٥(و)٠٦(و)07( و)8(

2.3 مليار دينار قروض وزارات غير مدرجة بالدين العام

اقرأ في صفحة “المستهلك”

علوي الموسوي وسيدعلي المحافظة وليلى مال اهلل



المنامة - بنا

المنامة - بنا

أكـــد نائـــب جاللة الملك ولـــي العهد صاحب 
بـــن حمـــد  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
آل خليفـــة أّن مـــا مـــّر بـــه العالـــم مـــن ظرف 
صحي اســـتثنائي لفيروس كورونا أثبت أن 
االســـتثمار في اإلنســـان هو الرهان الصائب 
والســـبيل لتحقيـــق المنجـــزات بالمجـــاالت 
كافة في مختلف التحديات، مشـــيًرا سموه 
إلـــى أهمية الحفـــاظ على ما تحقـــق وُأنجز 
في القطاع الصحـــي بدول مجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربيـــة، ومواصلة الدفع بها 
نحـــو أفـــق أوســـع لتحقيـــق االســـتدامة في 
تقديـــم الخدمات الصحية بجـــودة وكفاءة 
المنشـــودة ألبنـــاء  عاليـــة وفـــق التطلعـــات 

المنطقة.   
وقال سموه إن مملكة البحرين راهنت على 
وعـــي أبنائهـــا ونجحت بعزمهـــم وعزيمتهم 
ومـــا أبدوه من حسٍّ مســـؤول فـــي تحقيق 
اإلنجـــازات المختلفـــة على صعيـــد التصدي 

لجائحـــة فيـــروس كورونـــا، مشـــيًرا إلى أن 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  البحريـــن  أبنـــاء 
والجهـــات المســـاندة كانـــوا عامـــل النجـــاح 
للجهـــود الوطنيـــة مـــن أجـــل تأميـــن صحة 

وسالمة أفراد المجتمع كافة. 
 جـــاء ذلـــك، لدى لقاء ســـموه بقصـــر الرفاع 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  بحضـــور  أمـــس، 
التعـــاون لدول الخليج العربيـــة نايف فالح 

مبارك الحجرف، ووزيـــر المالية واالقتصاد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
الصالـــح، ووزراء  فائقـــة  الصحـــة  ووزيـــرة 
الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربيـــة المشـــاركين فـــي االجتماع الســـابع 
للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون 
والمؤتمـــر العـــام الرابـــع والثمانيـــن لمجلس 
الصحة بدول المجلس اللذين تســـتضيفهما 

ســـموه  رّحـــب  حيـــث  البحريـــن،  مملكـــة 
بالجميـــع، وأعرب عـــن تمنياته لهم التوفيق 
والنجـــاح وأن تكون مخرجات االجتماعات 
معززة للتعاون الصحـــي بين دول المجلس 
بما يحقق األهداف المشـــتركة، مشـــيًرا إلى 
دور مجلـــس الصحـــة بـــدول المجلـــس فـــي 
متابعـــة الخطـــط والبرامـــج الصحيـــة التي 
تهـــدف إلـــى مواصلـــة الحفـــاظ علـــى صحة 
وسالمة المواطنين والمقيمين بالدول وفق 

التطلعات المنشودة.  
مـــن جهتهـــم، أعـــرب وزراء الصحـــة بـــدول 
مجلـــس التعـــاون عـــن شـــكرهم وتقديرهم 
لصاحب الســـمو الملكي نائـــب جاللة الملك 
ولـــي العهد على ما أبداه ســـموه من حرص 
على مواصلة تعزيـــز التعاون الخليجي في 
المجاالت الصحيـــة، وعلى ما وّفرته مملكة 
البحرين من أســـباب النجـــاح للمؤتمر العام 
الرابـــع والثمانيـــن لمجلـــس الصحـــة بـــدول 

مجلس التعاون.

أكـــد نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهد 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ما يربـــط مملكة 
البحريـــن بدولة الكويت الشـــقيقة من 
عالقـــات راســـخة في تاريـــخ البلدين، 
مؤكـــًدا الحـــرص علـــى مواصلـــة دعم 
بمـــا  البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون 
يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات 

الشعبين الشقيقين. 
جاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه أمس في 
قصـــر الرفـــاع، رئيـــس مجلـــس األمة 
بدولة الكويت الشـــقيقة مرزوق علي 
الغانم، وذلك بحضور رئيســـة مجلس 

النـــواب فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل، 
ورئيـــس الهيئـــة العليـــا لنـــادي راشـــد 

للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ 
عيســـى بن سلمان بن حمد آل خليفة، 

ســـلمان  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  وســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ووزيـــر الماليـــة 

واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، حيـــث رّحـــب 

سموه برئيس مجلس األمة الكويتي، 
مشـــيًرا إلـــى أهمية مواصلـــة التعاون 
والتنســـيق المشـــترك لتبـــادل أفضـــل 
الممارســـات والخبـــرات بيـــن البلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين علـــى األصعدة 

كافة.
مـــن جهته، أعرب رئيس مجلس األمة 
بدولـــة الكويـــت الشـــقيقة عن شـــكره 
وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب 
جاللـــة الملك ولي العهد على ما يبديه 
ســـموه مـــن حـــرص دائـــم علـــى دعـــم 
وتعزيز العالقـــات األخوية التاريخية 
التي تربط بين مملكة البحرين ودولة 

الكويت في مختلف المجاالت.

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يستقبل وزراء الصحة بدول مجلس التعاون

 نائب جاللة الملك ولي العهد يستقبل رئيس مجلس األمة الكويتي

البحرين راهنت على وعي أبنائها ونجحت بعزمهم وعزيمتهم

مواصلة دعم التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة

نائب جاللة الملك ولي العهد: الدفع بالمنجزات الصحية الخليجية نحو أفق أوسع

نائب جاللة الملك ولي العهد: العالقات البحرينية الكويتية راسخة في التاريخ

الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع األول 1443 - العدد 4756

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر أمين “التعاون” ووزراء الصحة
تلقى عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتي شـــكر وامتنان من 
األميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة نايف الحجـــرف، ووزراء الصحة بدول 
مجلـــس التعـــاون، رفعـــوا فيهـــا خالـــص الشـــكر 
واالمتنـــان باســـم جميع الوفـــود المشـــاركة في 
أعمـــال االجتمـــاع الســـابع للجنـــة وزراء الصحة 
بـــدول مجلس التعـــاون والمؤتمر الـ 84 لمجلس 
وزراء الصحـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون خـــالل 
الفتـــرة مـــن 20 وحتـــى 21 مـــن أكتوبـــر 2021 

والذي استضافته مملكة البحرين الغالية.
وأكـــدوا النتائـــج المثمرة التـــي حققها االجتماع 
علـــى صعيد القـــرارات والتوصيات التي تعكس 
الســـديدة  والتوجهـــات  والـــرؤى  التطلعـــات 
لـــدول مجلس التعـــاون في مختلـــف المجاالت، 
خصوصا في المجـــال الصحي وما حققه العمل 
الصحي المشـــترك من إنجازات وخطوات رائدة 
في إطـــار التكامل والتنســـيق والمتابعة لصالح 
خيـــر كل الشـــعوب الخليجية جمعـــاء وتحقيق 
األهـــداف المنشـــودة، ســـائلين المولـــى عز وجل 
أن يحفـــظ جاللته وســـموه ويديـــم على مملكة 
البحرين الغالية التقـــدم والرخاء واالزدهار في 

ظل قيادة جاللة الملك الحكيمة.

المنامة - بنا

أكد نائـــب جاللة الملك ولي العهد صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة أهمية تعزيز المحاسبة والمسؤولية 
باعتبارهمـــا مـــن ثوابت ومرتكـــزات العمل 
الحكومي بما يســـهم في مواصلة تحقيق 
أهداف المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، منوًها بأن استمرار 
ترســـيخ مبادئ النزاهـــة واألمانة والمهنية 
أولويـــة لصون المال العـــام والحفاظ عليه 
وضمان استدامة الموارد بما يعود بالخير 

على الوطن والمواطنين.
مســـيرة  الوطـــن  بنـــاء  إن  ســـموه  وقـــال 
متواصلـــة بعـــزم أبنائها المخلصيـــن كافة، 
الذيـــن يضعـــون نصـــب أعينهـــم مصلحـــة 
البحرين فوق كل اعتبار، والحس الوطني 
الـــذي يتمتعـــون بـــه أســـهم فـــي تحقيـــق 
العديد من المنجزات كشركاء في التنمية 
والتطويـــر، ونعـــول عليهـــم لرفـــد مســـيرة 
الوطن بتعزيز الممارســـات الصحيحة في 
العمل الحكومـــي إلى جانب آليات الرقابة 
الداخليـــة فـــي الجهـــات الحكوميـــة كافة؛ 

لتحقيق التطلعات المنشودة.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه فـــي قصـــر 
الرفاع أمس، رئيس ديوان الرقابة المالية 
بـــن محمـــد آل  واإلداريـــة الشـــيخ أحمـــد 
خليفة، حيث رفع إلى سموه تقرير ديوان 
الرقابة السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 
2020 - 2021.  ونـــوه ســـموه بالدور الذي 
يضطلع به ديوان الرقابة المالية واإلدارية 

فـــي مواصلـــة تعزيـــز النزاهة والشـــفافية 
وحفـــظ المال العـــام، مثنًيا علـــى ما توليه 
الكـــوادر الوطنيـــة مـــن منتســـبي الديوان 
مـــن حرٍص ومـــا يبدونه مـــن مهنية خالل 
تدقيقهـــم علـــى التـــزام الجهـــات بتطبيـــق 
األنظمة اإلدارية والمالية، وصياغة تقارير 
الرقابة المالية واإلدارية بكل كفاءة عالية 

تســـهم في تعزيـــز الممارســـات الصحيحة 
في العمل الحكومي بمملكة البحرين.

وأشار سموه إلى أن تعاون جميع الجهات 
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  مـــع  الحكوميـــة 
واإلداريـــة أســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف 
المرجوة، مشـــيًدا بالجهات الحريصة على 
تطبيق األنظمة اإلدارية والمالية، ومشدًدا 

على الجهات التي وردت عليها مالحظات 
فـــي التقريـــر ضـــرورة اتخـــاذ اإلجـــراءات 
المالحظـــات؛  هـــذه  لتصويـــب  الالزمـــة 
لضمان عدم تكرارها في التقارير المقبلة.

من جانبه، أكد الشـــيخ أحمد بن محمد آل 
خليفـــة أن ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
فـــي ظل ما يحظـــى به من دعٍم ال محدود 

من جاللـــة الملك يواصـــل تحقيق أهدافه 
والتوســـع فـــي تقديـــم خدماتـــه الرقابيـــة 
كالتدقيق االستقصائي، والتحول الّرقمي 
واالســـتخدام الفّعـــال للتكنولوجيا، منوًها 
بالمتابعـــة المســـتمرة مـــن صاحب الســـمو 
الملكـــي نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهـــد 
التوصيـــات  تنفيـــذ  لمتابعـــة  وتوجيهاتـــه 
والمالحظات الواردة فـــي تقارير الديوان 

من قبل الجهات المشمولة بالرقابة.
وأوضـــح أن أعمـــال الرقابة التـــي أنجزها 
القطاعـــات  مختلـــف  شـــملت  الديـــوان 
والخدميـــة  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
والصحية والبيئية وغيرها، وتركزت على 
الجوانب المالية وعلـــى رفع كفاءة األداء 
وأوجـــه التطوير، كمـــا فّعل الديوان مجال 
التدقيق على نظم المعلومات في الجهات 
المشـــمولة برقابتـــه؛ وذلـــك نظـــًرا لتوســـع 
عمليـــات التحـــول الرقمـــي فـــي مختلـــف 
الجهـــات الحكومية، كما جـــرى تنفيذ عدد 
مـــن المهـــام الرقابيـــة علـــى الموضوعـــات 
ذات األهمية في ظل مســـتجدات جائحة 

فيروس كورونا.
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نائب جاللة الملك ولي العهد يشيد بدور “الرقابة المالية” في حفظ المال العام
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب المالحظات الواردة في “التقرير”

 نائب جاللة الملك ولي العهد يستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية

جاللة الملك



 أكـــد نائـــب رئيس مجلس الوزراء، الشـــيخ خالد بن 
عبـــد هللا آل خليفـــة، أن الروابـــط األخويـــة الجامعة 
بيـــن مملكـــة البحرين وســـلطنة عُمان الشـــقيقة، في 
ظـــل قيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وســـلطان عمان صاحب 
الجاللة الســـلطان هيثم بن طارق آل ســـعيد، أرست 
قواعد صلبة للعمل المشترك وفق ما يحقق تطلعات 
ه الشـــيخ  قيادتـــي وشـــعبي البلديـــن الشـــقيقين. ونـــوَّ
خالـــد بـــن عبـــدهللا بأهمية اســـتثمار مـــا أفرزتـــه العالقات 
البحرينيـــة العمانيـــة الوديـــة والمتميزة لتبـــادل الخبرات، 
وتوســـيع نطاق الشـــراكات القائمة بين البلدين الشقيقين 
في مختلف المجاالت؛ لالستفادة من المزايا االستثمارية 
والتســـهيالت التـــي تتيحهـــا كل دولـــة لـــرؤوس األمـــوال 
األجنبيـــة للعمـــل بحرية وأمان في إطـــار قانوني ومنظم، 
فضـــاًل عن العمل على زيادة حجم التبادل التجاري لتلبية 
احتياجات األسواق وتوفير متطلباتها من السلع والمواد، 

وتهيئة كل ما يحقق للمنطقة أمنها الغذائي.
 جـــاء ذلـــك، لـــدى اســـتقباله بمكتبه فـــي قصـــر القضيبية 
صباح أمـــس، رئيس غرفة تجارة وصناعة ُعمان، رضا آل 
ا، بحضور  صالـــح، والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليًّ
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، وسفير 

مملكة البحرين لدى سلطنة عمان جمعة الكعبي.
ـــب الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة بالوفـــد   ورحَّ
العماني الزائر، متمّنًيا لهم طيب اإلقامة في بلدهم الثاني 
مملكـــة البحريـــن، معرًبـــا عـــن أمنياتـــه أن تحقـــق الزيـــارة 
أهدافهـــا المرجوة على صعيد تعميـــق العالقات التجارية 
واالســـتثمارية بين البلدين الشقيقين، والتي كان من أبرز 
نتائجهـــا اإلعالن عن الرغبة المشـــتركة بيـــن الجانبين في 
تأسيس شركة بحرينية عمانية خاصة، والتي من المؤمل 

أن يتم االنتهاء من تأسيسها قبل نهاية العام الجاري.
وأعـــرب رئيس غرفة تجـــارة وصناعة ُعمان، باألصالة عن 
نفسه ونيابة عن الوفد المرافق، عن شكره وتقديره لنائب 
رئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء، وعلى ما لمســـه 

الوفد من حسن ضيافة ووفادة خالل الزيارة.

 وأكـــد أن الزيارة فتحـــت آفاًقا لرجال وســـيدات األعمال 
لالطـــالع على التجـــارب البحرينية الرائدة، والتي ســـيتم 
بمـــا  لهـــا  المنفـــذة  االســـتفادة وتوظيفهـــا ووضـــع األطـــر 
يتناســـب والبيئـــة العمانيـــة، الســـيما فـــي مجال تشـــجيع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ريادة األعمال 
لتبـــوء مكانهـــا الصحيح في المجتمع إيماًنـــا بأهميتها في 

الدفع بعجلة التنمية االقتصادية.
 وأشـــار إلى ضرورة تكثيف وتبـــادل الزيارات بين الوفود 
التجاريـــة واالســـتثمارية فـــي البلديـــن الشـــقيقين، بهدف 
مواصلـــة البحـــث عـــن الفرص االســـتثمارية واستكشـــاف 
الواعد منها لخدمة المصالح المشتركة بما ينعكس إيجاًبا 
على زيادة مستويات الحركة االستثمارية وحجم التبادل 

التجاري.
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يحرص الجهـــاز الوطني لإليرادات على التطبيق الســـليم 
الفنيـــة  جوانبهـــا  بكافـــة  واالنتقائيـــة  المضافـــة  للقيمـــة 
والتنظيميـــة واإلجرائيـــة على النحو الـــذي يكفل مصلحة 
الختصاصاتـــه  ومباشـــرة  رئيـــس،  بشـــكل  المســـتهلكين 
فـــي الرقابة علـــى تحصيل القيمـــة المضافـــة واالنتقائية، 
وكجزء مـــن إجراءات التفتيش والرقابـــة االعتيادية قام 
الجهـــاز الوطنـــي لإليرادات بالتعـــاون مـــع وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة بحمالت تفتيشية وتوعوية في كافة 
المحافظـــات، حيث تم تغطية عدد من المناطق التجارية 
الحيويـــة بتلـــك المحافظـــات منها ســـوق المنامة، الســـوق 
الشـــعبي، شـــارع المعـــارض، ســـوق الرفـــاع، ســـوق واقف، 
مجمـــع التنين وغيرهـــا. وتم تفتيش أكثر مـــن 150 محالًّ 
ومنشـــأة تجاريـــة، للتأكد مـــن االلتـــزام بالتطبيق الســـليم 
ونشـــر الوعـــي الـــالزم بيـــن الخاضعيـــن للقيمـــة المضافـــة 

واالنتقائية. 
 وتـــم رصـــد عـــدد مـــن المخالفـــات التي تســـتوجب فرض 
الغرامات اإلدارية وبعض الحاالت التي قد تعد من حاالت 
التهـــرب مـــن القيمـــة المضافـــة واالنتقائيـــة وفًقـــا لقانون 
القيمـــة المضافة وقانون االنتقائية، الذي اســـتوجب غلق 
ا، وبنـــاًء عليه فـــإن الجهاز بصدد  بعـــض المحـــالت تحفظيًّ
اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة حيـــال المنشـــآت المخالفة، 

وإحالـــة من يثبـــت ارتكابه ألحد جرائم التهرب من القيمة 
المضافة واالنتقائية إلى الجهات المختصة.

 وجـــّدد دعـــوة المســـتهلكين وقطـــاع األعمـــال للتواصـــل 
وطرح االستفسارات حول كل ما يتعلق بالقيمة المضافة 
واالنتقائيـــة عبـــر التواصل مـــع مركز االتصـــال على الرقم 
80008001 للتواصـــل مـــع أحـــد الموظفيـــن المتواجديـــن 
علـــى مـــدار الســـاعة، طـــوال أيـــام األســـبوع، أو إرســـال 
االستفســـارات أو المالحظـــات علـــى البريـــد اإللكترونـــي 
vat@nbr.gov.bh إضافـــة إلى االســـتفادة من المعلومات 
المفصلـــة المتاحة على الموقع اإللكتروني للجهاز الوطني 

.www.nbr.gov.bh لإليرادات

اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال منشآت مخالفة

”VAT“ تفتيش 150 محال للتأكد من التطبيق السليم لـ
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عقـــدت الجولـــة األولى من المشـــاورات 
البحريـــن،  مملكـــة  بيـــن  السياســـية 
الديمقراطيـــة  ســـريالنكا  وجمهوريـــة 
االتصـــال  عبـــر  اليـــوم،  االشـــتراكية، 
وكيـــل  برئاســـة  المرئـــي،  اإللكترونـــي 
السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 

الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
واألدميـــرال جايانـــث كولمبـــاج، وكيـــل 

وزارة الخارجية السريالنكية.
وجـــرى خـــالل االجتمـــاع، بحـــث ســـبل 
تعزيـــز عالقـــات التعـــاون الثنائـــي فـــي 

مختلف المجاالت.

بحث سبل التعاون مع سريالنكا

خالد بن حمد: إطالق المبادرات الرامية لدعم المعرفة والثقافة
فتح باب التسجيل لمسابقة “سين جيم” 

افتتــح بــاب التســجيل لالشــتراك في النســخة الثانية من مســابقة “ســين جيــم”، التي 
وّجــه النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس الهيئــة العامة 
للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة، 
بإقامتهــا بالتعــاون مــع وزارة شــؤون اإلعــالم تزامًنا مع األعياد الوطنيــة، والتي تأتي 

ضمن مبادرات سموه الداعمة للمجتمع.

الشـــيخ  ســـمو  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه   
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة “حريصون في 
االســـتمرار بإطالق المبـــادرات المجتمعية 
المحفـــزة للمشـــاركة والتفاعل فـــي تنويع 
مصـــادر المعرفـــة ودعـــم الثقافـــة، بهـــدف 
تعزيـــز الوعـــي بأهميـــة اكتســـاب الثقافة، 
التـــي تلعـــب دوًرا رئيســـا في نمـــو وتطور 

شـــعور  مـــن  تمنحـــه  ومـــا  المجتمعـــات، 
باالنتماء المجتمعي وباألمان واالستقرار، 
والتعـــرف علـــى التاريـــخ ومســـيرة النماء 
العـــادات  فهـــم  كذلـــك  وتمنـــح  والبنـــاء 
االجتماعيـــة”، مضيًفا ســـموه أن ما حققته 
النســـخة األولى من مســـابقة “ســـين جيم” 
مـــن نجـــاح وتميـــز، ســـاهم فـــي تحقيـــق 

األهـــداف التـــي رســـمت لهـــذه المســـابقة، 
مهـــارات  تنميـــة  علـــى  ترتكـــز  والتـــي 
المعلومـــات  تحصيـــل  ورفـــع  المشـــاركين 
المكتســـبة وتقوية أواصـــر األلفة والمحبة 
والتـــي تعـــّزز مبادئ الوطنيـــة والوالء بين 
أفـــراد المجتمـــع، موّجًهـــا ســـموه الدعـــوة 
للجميع بالمشـــاركة في منافسات النسخة 

الثانية من المسابقة.
وقـــد خصصـــت اللجنـــة المنظمـــة منصـــة 
إلكترونية للراغبين بالتسجيل والمشاركة 
www.hhsk. في المســـابقة، عبـــر الموقـــع
bh، كما حددت اللجنة يوم األحد الموافق 
31 من شهر أكتوبر الجاري موعًدا إلغالق 

باب التسجيل.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

كي ال يتحول “الُخمس” إلى بقرة حلوب متوارثة
Û  مازال الكثير من المهمشــين على أرصفة الوجع يتســاءلون: هل صحيح أن

“الُخمــس” مــازال البقرة الحلوب في البيت اإلســالمي الداخلي، الذي يفيض 
حليبــا ذهبيــا لبعــض رجــال الديــن ســواء فــي العــراق أو إيــران أو لبنــان أو 
البحرين أم إن البقرة تحولت إلى مقدسة متخشبة ال تنتج حتى ماء آسنا؟ 

Û  ســؤال مشــروع مــازال عالقــا فــي ذاكــرة الكثيــر ممــن امتهنــوا أن يكونــوا
فــي صفــوف الناقديــن ال صفــوف الغارقيــن فــي ســحر “حشــيش” التخديــر 
اآليديولوجــي أو “برســيم” مــا يفضــل من على مائدة بعــض جامعي الخمس 
ممن زادت “عروشهم” و”كروشهم” في الوقت ذاته منذ 1400سنة إال ما نذر. 

Û  الســؤال العلمي المطروح، لماذا تنتفخ أوداج بعض رجال الدين المنتفخين
بالُخمــس فــي عالمنــا اإلســالمي، وبــكل المناطــق صراخــا وحســابا وشــتما 
لألنظمــة العربيــة عن الفســاد المالي، لكنهم يختبئون تحت ســرير الشــريعة، 
أو لحــاف “الخشــية” علــى “األمــوال الطاهــرة” عندما يتم ســؤالهم: ما مقدار 
شــفافيتكم تجــاه الخمــس؟ كــم عندكــم فــي حســاباتكم البنكية مــن خمس، 
وهل هناك تدقيق من قبال لجان محايدة أو شركات تدقيق على الخمس.

Û  ،والســؤال اآلخــر: مــا مصيــر األمــوال المتكدســة فــي حســاب رجــل الديــن
خصوصــا إذا كانــت بــاآلالف أو بالمالييــن إذا مــات رجــل الديــن، أو الوكيل، 
وهل هناك شفافية في ذلك؟ وهل أحد مطلع على مقدارها وطريقة صرفها 
بعــد الوفــاة؟ هــل تذهب للورثة؟ علما أنه قانونيا في أي دولة ما هو موجود 
في حسابك ينتقل لورثتك مباشرة ومن حق الورثة المطالبة به؟ وهل هناك 
مــن يعلــم مقدارهــا؟ وكيف تم توزيعها؟ ولمــاذا ال يوجد تقرير كامل مفصل 
عــن ذلــك؟ ســؤال علمــي مهــم طالمــا اختبــأ الكثيــر مــن الناس تحــت لحاف 
األسئلة، خشية السؤال، حتى ال يتم إطالق رصاص الفتاوى ضدهم بحجة 

“التشكيك” في مصداقية “المقدس المبجل”.
Û  الســؤال األهــم، ونحــن نشــهد “كتاكيــت “صغيــرة مــن محبــي قداســة عــدم

المســاس بتســاؤل عــن “الخمــس” والمنتشــرة كآمــرة بالمعــروف وناهية عن 
المنكــر فــي كل شــيء إال مــا يتعــرض بصنمية “رجــل الدين” وخمســه، وهي 
األخــرى تعانــي كمــا هــو فــي علــم النفــس، مــن اضطــراب الوســواس القهري 
الديني في تخويف الناس من أي مسالة دنيوية!! والسؤال: لماذا ال يصابون 
بوسواس قهري في خشية تكدس الخمس أو ذهابه إلى غير مكانه الشرعي 

أو وضع ضوابط عليه كي ال يذهب مع الريح؟ 
Û  لماذا يغيب الوســواس القهري هنا؟ لعل الســيد محمد حســين فضل هللا من

القالئــل الذيــن اعتمــدوا سياســة شــفافية الخمــس وتحويله إلى مؤسســات 
لذلــك  المجتمــع وااليتــام،  فــي خدمــة  تعليميــة ومشــاريع تجاريــة تصــب 
حاربــوه. ولعلــه دفع ذلك الثمن غاليــا، عندما أحرج الجميع بمواقفه الجريئة 

في تحويل الخمس إلى مؤسسات ال إلى كروش. 
Û  بحرينيــا، نريــد أن نســأل إذا مــات رجــل الديــن وهــو وكيــل معتمــد ويجمــع

الخمس، من هو الرقيب على حســابه البنكي، وكيف نعرف أن كان “خمســه” 
الشــريف بعــد الوفــاة ال يذهــب للورثــة؟ مــا الضابطــة الفقهيــة واألصوليــة 
التاصيلية في منع “التســريب و”الِليك” الُخمســي إلى حيث األبناء واألحفاد 
وأحفاد األحفاد!!؟؟ سؤال يحتاج إلى إجابة إما بطعم حليب البقرة الحلوب 

أو بطعم مرارة علقم الواقع الُمر.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

سمو الشيخ خالد بن حمد 

االنتهاء من تأسيس شركة بحرينية عمانية خاصة قبل نهاية 2021
خالد بن عبداهلل: العالقات مع عمان أرست قواعد صلبة للعمل المشترك

المنامة - بنا

“احتياطي األجيال” يحقق نموا في اإليرادات والعوائد
ارتفاع إجمالي األصول 5.3 % بقيمة 574 مليون دوالر

أعلـــن مجلـــس احتياطي األجيـــال القادمة عن مؤشـــرات 
األداء األولّية لحســـاب احتياطي األجيال القادمة لألشهر 
الســـتة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2021، إذ تمّكن صندوق 
احتياطـــي األجيال القادمة من المحافظة على اســـتدامة 
نمـــو أصوله وبينت المؤشـــرات األولية اســـتمرار صندوق 
احتياطـــي األجيال القادمـــة في تحقيق النمو المســـتدام 
في اإليرادات والعوائد في بيئة اقتصادية غير مســـبوقة، 
ا بنسبة 5.3  ا إيجابيًّ حيث حقق الصندوق عائًدا استثماريًّ
% ليصـــل بذلـــك إجمالي األصول تحـــت اإلدارة إلى 574 
مليـــون دوالر، كما في 30 يونيو 2021، األمر الذي يعكس 

مدى كفاءة وفاعلية السياسة االستثمارية المعتمدة.
 وارتكـــزت األولويات االســـتراتيجية لمجلـــس احتياطي 
األجيـــال القادمـــة خـــالل النصـــف األول مـــن العـــام 2021 

على االســـتمرار في تفعيل تقنيات إدارة المخاطر وإعادة 
هيكلـــة المحفظـــة االســـتثمارية وخلـــق التـــوازن، كمـــا تم 
توســـيع نطـــاق فئة األســـهم واعتمـــاد االســـتثمارات ذات 
العوائـــد التنافســـية خـــالل النصف األول مـــن العام 2021 
مما انعكس بشـــكل مباشـــر علـــى األداء الذي تـــم تحقيقه 

خالل فترة الستة أشهر األولى.
ويؤكد صندوق احتياطي األجيال على االستمرار في بناء 
المرونة وخلق التوازن في المحفظة االســـتثمارية، وذلك 
ا وانتهاز الفرص  ا وجغرافيًّ مـــن خالل تنويع األصول نوعيًّ
المتواجـــدة في األســـواق ســـعًيا الســـتدامة نمـــو األصول 
وتحقيـــق االســـتقرار المالـــي، كمـــا يؤكـــد على االســـتمرار 
بتوســـعة وتوطيـــد العالقات والشـــراكات مع المؤسســـات 
والهيئات المالية الدوليـــة بهدف تبادل الخبرات ومواكبة 

التطورات وتعزيز مكانة صندوق االحتياطي.

المنامة - بنا
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تصوير: رسول الحجيري

الممثـــل  مـــن  القمـــر، وبتشـــريف  اكتمـــل فيهـــا  ليلـــة  فـــي 
الشـــخصي لجاللـــة الملـــك ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد 
آل خليفـــة، أقامـــت عائلـــة الحواج حفل زفاف يوســـف بن 
عبدالوهاب الحواج يوم أمس األول بحدائق الحواج، كما 
كان ضمن الحضور مستشـــار جاللة الملك لشؤون الشباب 
والرياضة صالح بن هندي، ومستشار جاللة الملك لشؤون 
اإلعـــالم نبيل الحمر ووزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
ومحافظ الشـــمالية علي العصفور، كما شـــرف الحفل عدد 
كبيـــر من ســـفراء الـــدول العربيـــة واألجنبيـــة، إضافة إلى 
مئـــات المدعوين من رجال األعمال من البحرين وخارجها 
بجانب عشـــرات اإلعالمييـــن والصحافييـــن والمصورين، 
وكان جميـــع أفـــراد عائلة الحواج في اســـتقبال المدعوين 

بساحة الحفل.

عائلة الحواج تقيم األفراح احتفااًل بزفاف يوسف بن عبدالوهاب الحواج
بتشريف من الممثل الشخصي لجاللة الملك
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الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  التقـــى 
بـــن محمـــد آل  واإلداريـــة الشـــيخ أحمـــد 
خليفـــة، رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
زينـــل، حيث ســـّلمها تقرير ديـــوان الرقابة 
الســـنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020 

- 2021، بموجب المادة )19( من قانونه.
 وأكد الشيخ أحمد أن أعمال الرقابة التي 
أنجزها الديوان شملت مختلف القطاعات 
والخدميـــة  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
والصحيـــة والبيئيـــة وغيرهـــا، حيث تبّنى 
نهـــج التدقيـــق الشـــامل مـــن خـــال تنفيذ 
المهـــام الرقابية األفقية على الموضوعات 
االســـتراتيجية، إضافـــة إلـــى تنفيـــذ عـــدد 
مـــن المهـــام الرقابيـــة علـــى الموضوعـــات 
ذات األهمية في ظل مســـتجدات جائحة 

كورونا )كوفيد 19(.

 المهمات والتقارير والمتابعات

 وأوضـــح أنه تم إنجـــاز )97( مهمة رقابية، 
إضافـــة  تقريـــًرا،   )142( بموجبهـــا  ُأصـــدر 
إلـــى )35( تقريـــر متابعة بهـــدف التأكد من 

قيـــام الجهات المشـــمولة بالرقابـــة بتنفيذ 
التقاريـــر  فـــي  وردت  التـــي  التوصيـــات 
القصـــور  جوانـــب  ومعالجـــة  الســـابقة 
التـــي أشـــارت إليهـــا ماحظـــات الديـــوان 

وتوصياته.
 وبّيـــن أن أعمـــال المتابعـــة أســـفرت عـــن 
الجهـــات  تنفيـــذ  مـــن  الديـــوان  تحقـــق 
المشـــمولة برقابته )أو شروعها في تنفيذ( 
التوصيـــات  إجمالـــي  مـــن   %  84 نحـــو 
الصـــادرة ضمـــن تقاريـــره، األمر الـــذي يعد 

ا على ُحسن تعامل الجهات  مؤشًرا إيجابيًّ
والتوصيـــات، ويعكـــس  الماحظـــات  مـــع 
مـــن قبـــل  المتخـــذة  فاعليـــة اإلجـــراءات 
الديوان بخصوص ذلك، ال ســـيما المتعلقة 
بضـــرورة وضـــع خطط واضحـــة ومحددة 
لتنفيـــذ تلـــك التوصيـــات، فضـــًا عـــن أن 
أعمـــال المتابعـــة شـــملت عاميـــن بـــداًل من 
عـــام واحد كما في الســـابق. وقال الشـــيخ 
أحمـــد إن الدعم والرعاية التي يحظى بها 
الديـــوان من عاهل البـــاد صاحب الجالة 

الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، مّكنه 
مـــن أداء مهامه بكفـــاءة، منّوها باالهتمام 
الـــذي يوليـــه ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء نائب القائد األعلى صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
التوصيـــات  تنفيـــذ  بمتابعـــة  وتوجيهاتـــه 
والماحظات الواردة فـــي تقارير الديوان 

للجهات المشمولة بالرقابة.
 وأكـــد أن الديـــوان ســـيواصل أداء مهامه 
الموكلة إليه بموجب القانون، وما تقتضيه 

المصلحـــة الوطنيـــة، مـــع االســـتمرار فـــي 
تنفيـــذ خطط وبرامـــج التطويـــر، بالتركيز 
على االستثمار بالعنصر البشري، والتوسع 
في تقديـــم الخدمـــات الرقابيـــة خصوًصا 
الحديـــث منهـــا كالتدقيـــق االســـتقصائي، 
والتحـــول الّرقمـــي واالســـتخدام الفّعـــال 

للتكنولوجيا، وغيرها.
التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل  اللقـــاء  وبحـــث   
والتنســـيق بين الديـــوان ومجلس النواب 
في مجال الرقابة وترسيخ مبادئ النزاهة 

واألمانـــة والمهنية وفًقـــا للمعايير الدولية 
المّتبعـــة، بما يســـهم فـــي تحقيـــق أهداف 
المســـيرة التنموية الشـــاملة التـــي يقودها 

جالة الملك.
 وأعـــرب الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد عـــن 
شـــكره وتقديره لرئيســـة وأعضاء مجلس 
النواب علـــى االهتمام والمتابعـــة للتقارير 
والماحظـــات والتوصيـــات التي يصدرها 
الديـــوان، وعلى الدور الكبير الذي يؤدونه 

في سبيل المصلحة الوطنية.

تسليم الصالح

 وفي لقاء آخر، سّلم رئيس ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية، رئيس مجلس الشـــورى 
علي الصالـــح، تقرير ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية السنوي الثامن عشر.
 وأبدى الشـــيخ أحمد خـــال لقائه الصالح 
أمـــس، تقديـــره للـــدور الكبيـــر الـــذي يقوم 
بـــه رئيس وأعضـــاء مجلس الشـــورى في 
المســـيرة التنموية الشـــاملة التـــي يقودها 

جالة الملك.

المنامة - ديوان الرقابة المالية اإلدارية

إنجاز 97 مهمة رقابية و142 تقريرا و35 تقرير متابعة
تسليم تقرير ديوان الرقابة لمجلسي الشورى والنواب

زينل تتسلم التقرير الصالح يتسلم التقرير

تقرير الرقابة 18

28 مليون دينار رسوم بلدية غير محصلة... والبلديات ترد: التحصيل لدى “الكهرباء”
ذكـــر تقريـــر ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية لســـنة 
2020 و2021 أن القيمة اإلجمالية لمتأخرات الرسوم 
البلدية بلغت نحو 28 مليون دينار كما في 9 نوفمبر 
2020، وتتجاوز أعمار 54 % منها السنوات الثاث.

لـــم تتخـــذ أيـــة  وأشـــار التقريـــر إلـــى أن البلديـــات 
إجـــراءات تجـــاه بعـــض المشـــتركين المتخلفين عن 
ســـداد المبالغ المســـتحقة عليهم، بالرغم من تراكمها 
بعـــض  فـــي  الخمـــس  الســـنوات  لفتـــرات تجـــاوزت 
الحـــاالت. ولفـــت إلـــى وجـــود 240 حســـابا تـــم فيها 
تطبيـــق رســـوم بلدية تقـــل عن الحـــد األدنـــى، وبلغ 
الفـــرق بين إجمالـــي الحد األدنى للرســـوم وإجمالي 
الرســـوم المطبقـــة عليهـــا فعلًيـــا نحو 44 ألـــف دينار 
شـــهرًيا. وأكـــد عـــدم قيـــام بعـــض البلديـــات باتخـــاذ 
إجـــراءات كافيـــة حيـــال بعـــض شـــركات الدعايـــة 
واإلعـــان التـــي انتهـــت فتـــرة تراخيـــص إعاناتهـــا 
ومازالـــت تنتفـــع بالمواقـــع اإلعانية؛ وذلـــك لحملها 
علـــى إخاء المواقع، مـــا يفّوت على البلديات فرص 

تأجير موقع تلك اإلعانات.
وأكدت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني في ردها على الماحظة أنها مســـتمرة في 

التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء التخاذ اإلجراءات 
الكفيلـــة بتحصيل متأخرات الرســـوم البلدية، وذلك 
ألن الرســـوم البلديـــة يتـــم تحصيلها ضمـــن الفاتورة 
الموحـــدة للكهربـــاء والماء التزاًما بنـــص المادة رقم 
)64( من الائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة 
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2002.  
وقالت: إن الرسوم البلدية تحصل من هيئة الكهرباء 
والمـــاء نيابًة عن الوزارة، فـــإن الفقرة رقم )4.3.38( 
مـــن الدليل المالـــي الموحد تنص علـــى أنه في حال 
قيـــام جهة حكوميـــة بتحصيل اإليـــرادات نيابًة عن 
جهة حكومية أخرى فإن متابعة تحصيل اإليرادات 
اآلجلـــة للجهـــة الحكوميـــة المســـتفيدة يكون ضمن 
لـــة، وذلك ألن  مســـئوليات الجهـــة الحكومية المحصِّ
فتح الحسابات ابتداًء يتم عبر نظام هيئة الكهرباء 
والمـــاء كمـــا أن بدء ســـريان فرض الرســـوم البلدية 
يكـــون مـــن تاريـــخ شـــغل المواقـــع فعلًيـــا أو تاريـــخ 
تزويدها بعداد كهرباء على النحو الذي تقدم ذكره. 
الحيثيـــات  االعتبـــار  بعيـــن  األخـــذ  “بعـــد  وتابعـــت 
المذكـــورة أعـــاه مـــن أن عملية التحصيـــل تتم لدى 
هيئـــة الكهرباء والماء، فإن هذا األمر يســـتلزم تتابع 

اإلجـــراءات المتعلقـــة بالتحصيـــل من الهيئـــة أيًضا، 
هذا فضًا عن شروع البلديات في اتخاذ اإلجراءات 
الازمـــة تجـــاه المتأخـــرات حســـب مـــا نصـــت عليه 

الفقرة )4.3.58( من الدليل المالي الموحد. 
وزادت “وفيمـــا يخـــص وجـــود 240 حســـاًبا تم فيها 
تطبيـــق رســـوم بلدية تقـــل عن الحـــد األدنـــى، وبلغ 
الفـــرق بين إجمالـــي الحد األدنى للرســـوم وإجمالي 
الرســـوم المطبقـــة عليها فعليا حوالـــي 44 ألف دينار 
شهرًيا، فإن السبب في ذلك يرجع إلى برمجة النظام 
اإللكترونـــي التابـــع لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء والـــذي 
ينبغي ضبطه بحيث ال يسمح باحتساب رسوم تقل 
عن الحد األدنى لكل رمز من الرموز البلدية، وهو ما 
قامت البلديات بالتنســـيق بشـــأنه مع هيئة الكهرباء 
والمـــاء، إال أنـــه وفـــي المقابـــل تعمـــل البلديات على 
إجراء تحديث لقاعدة بيانات الرســـوم بشكل دوري 
لرصـــد مثل تلك الحـــاالت وتصحيحها، كما أنه وفي 
حـــال تصحيـــح مثل تلـــك الحاالت فإنـــه يتم فرض 
الرســـوم بأثر رجعي الســـتحصالها بشكل كامل وفًقا 
ألحـــكام المـــادة )57( مـــن الائحة التنفيذيـــة لقانون 

البلديات. 

2.3 مليار دينار قروض وزارات غير مدرجة بالدين العام... “المالية”: القروض خاصة بالجهات ذات الميزانيات المستقلة
ســـّجل تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية لســـنة 
 % 28 2020 و2021 انخفـــاض اإليـــرادات بنســـبة 
مـــن 2,902 مليون دينار في العام 2019 إلى 2,082 
مليـــون دينـــار فـــي العـــام 2020، نتيجـــة النخفـــاض 
أسعار النفط ومن ثم إيرادات النفط والغاز الطبيعي 

من 2,090 مليون دينار إلى 1,233 مليون دينار.
 والحـــظ التقريـــر انخفـــاض المصروفـــات المتكـــررة 
)دون المصروفـــات الطارئـــة والمســـتجدة المتعلقـــة 
بفيروس كورونا )كوفيد 19( بنسبة 2 % من 3,334 
مليـــون دينـــار فـــي العـــام 2019 إلـــى 3,267 مليون 
دينـــار في العـــام 2020، وبذلك ارتفـــع العجز الفعلي 
بيـــن إيرادات ومصروفات الدولة بواقع 144 % من 
684 مليون دينار في العام 2019 إلى 1,671 مليون 
دينـــار فـــي العـــام 2020. وبلـــغ رصيـــد الديـــن العـــام 
للدولـــة كما في 31 ديســـمبر 2020 حوالي 15 مليار 

دينـــار، مقارنة بحوالـــي 13.6 مليار دينـــار في العام 
2019، وبنســـبة بلغـــت 115 % مـــن الناتـــج المحلي 
للعام 2020 )باألسعار الجارية(، مقارنة بنسبة 93 % 
للعام 2019. وأشـــار إلـــى أن إجمالي فوائد القروض 
المدفوعـــة في العام 2020 بلغـــت حوالي مبلغ 665 
مليـــون دينار مقارنة بحوالي مبلغ 644 مليون دينار 

للعام 2019.
ودون التقريـــر اقتـــراض بعـــض الـــوزارات والجهات 
الحكوميـــة دون أن يتـــم إدراج ديونهـــا ضمن رصيد 
الديـــن العـــام المســـجل بـــوزارة الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطنـــي، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك القروض 

للعام 2020 حوالي مبلغ 2,398 مليون دينار.
وأفـــادت وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي بشـــأن 
القـــروض غيـــر المدرجـــة فـــي رصيـــد الديـــن العـــام 
المســـجل بـــوزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي، بأن 

الحكوميـــة ذات  بالجهـــات  القـــروض خاصـــة  تلـــك 
الميزانية المســـتقلة والتي تقوم باالقتراض استناًدا 
إلـــى حكم الفقـــرة )ب( من المادة )108( من دســـتور 
مملكة البحرين والتي تنص على أنه “يجوز للهيئات 
المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو 
تقترض أو تكفل قرًضا وفًقا للقوانين الخاصة بها”. 
وقالـــت: “فيما يخـــص انخفاض موجودات حســـاب 
احتياطـــي األجيـــال القادمـــة بنســـبة 43 %، فإنـــه 
استناًدا إلى المرســـوم بقانون رقم )23( لسنة 2020 
بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي 
األجيال القادمة، تم ســـحب مبلغ 450 مليون دوالر 
أمريكي من الحســـاب، وذلك لدعم الميزانية العامة 
للدولة للحد من تداعيات جائحة )كوفيد 19( ودعًما 
للجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي للجائحـــة االســـتثنائية 

خال المدة المتبقية من السنة المالية 2020”.

“المالية” تؤكد: “احتياطي األجيال” سجل عوائد إيجابية رغم التحديات
كشـــف تقريـــر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية 
لسنة 2020 و2021 انخفاض موجودات حساب 
احتياطـــي األجيـــال القادمـــة بنســـبة 43 % مـــن 
918 مليـــون دوالر فـــي العـــام 2019 إلـــى 521 
مليـــون دوالر فـــي العـــام 2020، نتيجـــة لوقـــف 
االقتطـــاع من إيـــرادات النفط المرصـــود لصالح 
حســـاب االحتياطـــي لألجيـــال القادمـــة، وذلـــك 
بصفـــة مؤقتة حتـــى نهاية الســـنة المالية 2020، 
باإلضافة إلى اســـتقطاع مبلغ 450 مليون دوالر 

من الحساب.
حســـاب  مطلوبـــات  ارتفـــاع  التقريـــر  وســـجل 
احتياطـــي األجيـــال القادمـــة بنســـبة 51 % مـــن 
535 ألـــف دوالر فـــي العـــام 2019 إلى 808 آالف 
األربـــاح  وانخفـــاض   ،2020 العـــام  فـــي  دوالر 

والدخـــل الشـــامل اآلخر بنســـبة 44 % من 78.9 
مليـــون دوالر فـــي العام 2019 إلـــى 43.9 مليون 

دوالر في العام 2020.
وأكـــدت وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي في 
ردهـــا علـــى الماحظـــة أن اإليـــرادات انخفضت 
بنســـبة  )%28( جاء نتيجة النخفاض اإليرادات 
النفطيـــة، وذلـــك بســـبب انخفاض أســـعار النفط 

العالمّية خال ابعام 2020. 
حســـاب  موجـــودات  انخفـــاض  يخـــص  وفيمـــا 
احتياطـــي األجيـــال القادمة بنســـبة 43 %، فإنه 
اســـتناًدا إلـــى المرســـوم بقانـــون رقم )23( لســـنة 
2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب 
احتياطي األجيال القادمة، تم سحب مبلغ 450 
مليون دوالر من الحساب، وذلك لدعم الميزانية 

العامة للدولة للحد من تداعيات جائحة )كوفيد 
19( ودعًمـــا للجهـــود الوطنية للتصـــدي للجائحة 
االســـتثنائية خـــال المـــدة المتبقيـــة من الســـنة 

المالية 2020. 
أمـــا بشـــأن انخفـــاض إجمالـــي األربـــاح والدخل 
الشـــامل االخـــر بنســـبة %44 مـــن 78.9 مليـــون 
دوالر فـــي العـــام 2019 إلـــى 43.9 مليـــون دوالر 
في العام 2020. بينت أن من المهم االشـــارة إلى 
أن صنـــدوق احتياطـــي االجيـــال القادمـــة تمكن 
من االســـتمرار في تســـجيل عوائد ايجابية رغم 
الظـــروف االســـتثنائية العالميـــة غير المســـبوقة 
بإعـــادة موازنـــة المحفظة وذلـــك بتحقيق أرباح 

قدرها 43.9 مليون دوالر خال العام 2020.

سّجل تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
لســـنة 2020 و2021 تدنـــي ربحيـــة شـــركة 
إدامـــة طيلـــة الفترة الممتدة منذ تأسيســـها 
 2020 ســـبتمبر  وحتـــى   2006 مايـــو  فـــي 
مقارنًة بالقيمة المالية ألصولها، إذ تراوحت 
Re- )نســـبة العائـــد الســـنوي على األصـــول 
turn on Assets( مـــا بيـــن 0.16 % و1.68 
%، ولم تحقق الشـــركة تقدًما ملموًســـا في 
تحقيـــق األغـــراض التي أنشـــئت مـــن أجلها 
بالرغـــم مـــن مضي أكثـــر من 14 ســـنة على 

تأسيسها.
مســـتغلة  غيـــر  أرضـــا   25 لوجـــود  وأشـــار 
علـــى الرغم من مضـــي فترات علـــى انتقال 
ملكيتهـــا للشـــركة أو شـــغورها وصلـــت فـــي 
بعض الحاالت إلى 13 ســـنة، تبلغ مســـاحتها 
اإلجماليـــة حوالـــي 2.2 مليـــون متـــر مربـــع، 
اإلجماليـــة  المســـاحة  مـــن   %  38 وتمثـــل 
لألراضـــي المملوكة للشـــركة، وتبلـــغ قيمتها 
الدفتريـــة حوالـــي 78 مليون دينـــار كما في 

30 سبتمبر 2020.
وبلـــغ إجمالـــي اإليجـــارات المســـتحقة عـــن 
 1.1 حوالـــي  للشـــركة  المملوكـــة  العقـــارات 
مليـــون دينـــار كمـــا فـــي 30 ســـبتمبر 2020، 
وتشـــّكل المتأخـــرات التـــي تجـــاوز عمرهـــا 

السنة 52 % منها.
وتعليًقـــا على الماحظة أفادت الشـــركة بأن 
العائـــد علـــى أصولها المـــدرة للدخل يتراوح 
مـــا بين نســـبة 4 % و5 % خـــال الفترة من 
2017 وحتـــى 2020، كمـــا شـــهدت إيرادات 
الشركة وعوائد اإليجارات المحصلة تطوًرا 
ملحوًظا مـــا بين العـــام 2017 وحتى 2020 
بزيـــادة بلغـــت نســـبتها 42 %، حيـــث قـــام 
مجلـــس إدارة الشـــركة الجديـــد ومنذ توليه 
مهامـــه في ديســـمبر 2017 بدراســـة الوضع 

المالـــي والتشـــغيلي للشـــركة ووضـــع األطر 
والنهـــوض  الشـــركة  لعمـــل  االســـتراتيجية 

بأدائها.
مـــن  بعـــدد  قامـــت  الشـــركة  أن  وبينـــت 
المشـــاورات والدراســـات الدقيقة مع أفضل 
الشـــركات االستشـــارية في المجال العقاري 
الشـــركة،  لـــدى  المتخصصيـــن  والموظفيـــن 
وارتأت التوجه لبيع األراضي المدفونة غير 
المستغلة والتي ال تتماشى مع استراتيجية 
المشـــروعات  علـــى  التركيـــز  فـــي  الشـــركة 
االســـتثمارية الضخمـــة، وذلك كحـــل عملي 
وواقعي لتمويل البنى التحتية للمشروعات 

االستراتيجية دون الحاجة لاقتراض.
وقالت “وفيما يخص اإليجارات المستحقة 
عن العقـــارات المملوكة للشـــركة، فإن جزءا 
من هـــذه المتأخرات يتمثل بشـــكل أســـاس 
في مبالغ ناتجة عن عقود قديمة قد اتخذت 
الشركة إجراءات قانونية من أجل تحصيلها 
وهـــي فـــي طـــور التســـوية أمـــام المحاكـــم 
المختصـــة، أما الجزء اآلخـــر من المتأخرات 
فناتـــج عـــن عـــدد مـــن المســـتأجرين الذيـــن 
تأثـــروا مـــن التداعيـــات الســـلبية لفايـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( بمـــا حـــد مـــن قدرتهم 
المســـؤولية  مـــن  وانطاًقـــا  الســـداد.  علـــى 
الوطنيـــة والمجتمعيـــة لشـــركة إدامة بروح 
فريـــق البحريـــن الواحد لمواجهـــة تحديات 
هذه الجائحة، قامت الشركة بإعادة جدولة 
وتقســـيط المبالغ المتأخـــرة وتأجيل فترات 
الســـداد وذلك بعد دراســـة األوضـــاع المالية 
والخســـائر  األضـــرار  وحجـــم  والتشـــغيلية 
التـــي خلفتها الجائحة لجميع المســـتأجرين 
لدى الشـــركة كل على ِحدة بحســـب طبيعة 
النشـــاط التجـــاري وبما يحقق التـــوزان بين 

مصلحة الشركة والمستأجرين.

عوائد إيجارات “إدامة” زادت في 3 سنوات بنسبة 42 %

أقـــّر تقرير ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية 
لســـنة 2020 و2021 وجـــود تأخـــر في وضع 
خطـــة وطنية للتحّول الرقمي تشـــمل جميع 

الجهات الحكومية.
الجهـــات  قيـــام معظـــم  عـــدم  إلـــى   وأشـــار 
الحكوميـــة بوضـــع الخطط الازمـــة للتحّول 
اإللكتروني لخدماتها، على الرغم من صدور 
قـــرار عـــن اللجنـــة العليـــا لتقنيـــة المعلومات 
يونيـــو   30 منـــذ  الشـــأن  بهـــذا  واالتصـــاالت 
2020. والحـــظ عدم انتهاء هيئة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة مـــن إعـــداد ووضع 
خطـــط للتعافـــي من الكـــوارث واســـتمرارية 

العمل.
ولفت إلى تأخر هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة في تجديد بعـــض عقود توريد 
رخص النظـــم اإللكترونية بالرغم من أهمية 
سريان فترة صاحيتها، حيث تبين انقضاء 
فتـــرة زمنيـــة بلغـــت فـــي بعـــض الحـــاالت 8 
شـــهور منـــذ انتهـــاء عقـــود بعض منهـــا حتى 
تاريخ تجديدها، األمر الذي قد يترتب عليه 
عدم توافر التحديثات والدعم الفني وزيادة 

المخاطر المتعلقة بأمن تلك األنظمة.
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  وأكـــدت 
اإللكترونيـــة فـــي ردها علـــى الماحظـــة أنه 
جـــار العمـــل علـــى تطويـــر الشـــبكة لتوصيل 

واالنتهـــاء  كفاءتـــه،  ورفـــع  التعافـــي  مركـــز 
مـــن التجهيـــزات الفنية وافتتاحـــه في يناير 
البـــدء بنقـــل األنظمـــة  إلـــى  2022، مشـــيرة 
لتشـــغيلها بشـــكل مزدوج بين مركز البيانات 
الرئيـــس ومركـــز التعافي خـــال الربع األول 
من 2022، وتوجيـــه الجهات الحكومية إلى 
نقـــل أنظمتهـــا الرئيســـة الـــى مركـــز التعافي 

بحسب إطار عمل مشترك.
وأفـــادت بأنـــه تم إرســـال تذكير عـــن طريق 
البريـــد اإللكترونـــي من قبـــل النظـــام المالي 
لمديـــر المشـــروع قبـــل 6 شـــهور مـــن تاريخ 
علـــى  يتعيـــن  أنـــه  مؤكـــدة  العقـــد،  انتهـــاء 
بإجـــراءات طـــرح  البـــدء  المعنيـــة  اإلدارات 
المناقصـــة بمـــدة ال تقـــل عـــن 6 أشـــهر قبـــل 
تاريخ بدء المشـــروع ليتســـنى لقســـم إدارة 

العقود الحصول على الموافقات الازمة.
وقالـــت ”تم توجيـــه قســـم إدارة العقود إلى 
االلتزام بالخطة الزمنية وإشراكها مع جميع 
الجهـــات المعنيـــة واإلســـراع فـــي الحصـــول 
علـــى الموافقـــات المطلوبـــة منهـــم بمـــدة ال 
تقـــل عـــن شـــهر مـــن بـــدء العقـــد، وإرســـال 
إشعارات ألصحاب العطاءات بنتيجة تقييم 
العطـــاءات خـــال 3 أيـــام مـــن اســـتام قرار 
الترسية دون تأخير ومتابعة اإلدارة المعنية 

بشكل دوري”.

خطط التحول الرقمي الحكومي متأخرة



47 مدرسة بال شبكة إنترنت 
وفصول مركزية تضم 6 آالف طالب

كشـــف تقرير ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية لســـنة 2020 و2021 عن 
تجـــاوز عـــدد الطلبـــة فـــي الفصول 
للمرحلـــة  المركزيـــة  االفتراضيـــة 
الثانوية وللصـــف الثالث اإلعدادي 
6 آالف طالـــب، األمر الذي قد يقلل 
من فعالية تلك الفصول في توفير 
التعليم لجميع الطلبة على اختالف 

قدراتهم ومستوياتهم.
وأشـــار التقريـــر إلـــى وجـــود نقص 
المتوافـــرة  األجهـــزة  أعـــداد  فـــي 
بالمعاييـــر  مقارنـــة  المـــدارس  فـــي 
الـــذي  األمـــر  لتوزيعهـــا،  المعتمـــدة 
يشـــكل عائًقا أمام توظيف التقنية 

في العملية التعليمية بالمدارس.
ولفت إلى تغطية 45 مدرسة حتى 
7 ديســـمبر 2020 بشـــبكة االتصال 
الالسلكي، دون وضع خطة لتغطية 
باقـــي المدارس البالـــغ عددها 162 
مدرســـة بالشـــبكة الالســـلكية، منها 
47 مدرســـة ال توجـــد فيهـــا شـــبكة 
تقتصـــر  أو  ســـلكية  ال  إنترنـــت 
الخدمـــة المتوفرة فيهـــا على مركز 
تقنية المعلومات، األمر الذي يعيق 
جهـــود الوزارة فـــي تنفيـــذ برنامج 

التمكين الرقمي.
أكـــد وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي 
وزارة  علـــى  لزاًمـــا  كان  أن  ردهـــا 
إلـــى  التحـــول  والتعليـــم  التربيـــة 
التعلم اإللكتروني في الوقت الذي 
تعطلـــت فيـــه العديـــد مـــن األنظمة 
العالـــم  مســـتوى  علـــى  التعليميـــة 
بســـبب جائحة كورونـــا، وتم تنفيذ 
االفتراضيـــة  المركزيـــة  الفصـــول 

المـــدارس  فـــي  األولـــى  للمـــرة 
الحكومية، وكان ذلك مقتصًرا على 
المرحلـــة الثانويـــة والصـــف الثالث 
اإلعـــدادي، ورغم أن تلـــك الفصول 
كانـــت تضـــم آالف الطلبـــة بالفعـــل، 
فإنها في الوقت نفســـه كانت تضم 
مئـــات المعلميـــن المتميزيـــن الذين 
تم انتقاؤهم بعناية لضمان وصول 
لجميـــع  الجيـــد  والتعليـــم  الشـــرح 

الطلبة بشكل متساو.
وأفادت بأن تلك الفصول المركزية 
كانـــت تعمـــل وفـــق نظـــام الشـــرح 
مـــن قبـــل معلـــم متميـــز، ويســـانده 
فـــي نفس الوقت أعـــداد كبيرة من 
المعلميـــن الذيـــن كانوا يـــردون في 
نفـــس الوقـــت علـــى أســـئلة الطلبة 
ويحفزون مشاركتهم في الدروس. 
إن التجربة لم تخل من المالحظات 
والتحديات، ولكنها شـــكلت نجاًحا 

لكونها الخطـــوة األولى التي مثلت 
انتقـــااًل فعلًيا للتعلم عـــن بعد. وقد 
عمل الفريق المختص على معالجة 
العـــام  ففـــي  جميعهـــا،  التحديـــات 
الدراســـي 2020 - 2021 تم تطبيق 
الفصـــول االفتراضيـــة بشـــكل غير 
مركزي تماًما علـــى كامل الصفوف 
مـــن األول االبتدائـــي حتـــى الثاني 
اإلعـــدادي، وذلـــك من خـــالل البث 
من المدارس، وعملت كل مدرســـة 
وشـــاملة،  منفصلـــة  بـــث  كوحـــدة 
الفصـــول  فـــي  العمـــل  واســـتمر 
بالنســـبة  االفتراضيـــة  المركزيـــة 
للمرحلـــة الثانويـــة والصـــف الثالث 
العـــام  مـــن  واعتبـــارا  اإلعـــدادي. 
الدراســـي 2021 - 2022 تـــم إلغاء 
المركزيـــة بشـــكل تـــام فـــي جميـــع 
المـــدارس الحكومية، وشـــمل ذلك 
المرحلـــة الثانويـــة والصـــف الثالث 

اإلعدادي، وكان ذلك تتويًجا لعمل 
فـــي  المختـــص  والفريـــق  الـــوزارة 
التجربـــة ونقلهـــا  الســـعي لتطويـــر 

تدريجًيا إلى أفضل المستويات. 
ورفـــع  تحديـــد  تـــم  أنـــه  وبينـــت 
احتياجـــات المـــدارس مـــن أجهـــزة 
تقنيـــة المعلومات وذلـــك للحصول 
على الموازنات الالزمـــة لتوفيرها. 
علًمـــا أن الـــوزارة تعمـــل علـــى ذلك 
في ضـــوء االعتمادات المالية التي 
يتـــم تخصيصهـــا، والعمل جار على 
اســـتكمال توفير جميع المتطلبات، 
مـــع تأكيـــد أن العمليـــة التعليميـــة 
مســـتمرة  المـــدارس  جميـــع  فـــي 
بشـــكل جيد ولم تتأثـــر رغم جميع 
التحديات نظًرا للمتابعة المستمرة 
والعمـــل الدؤوب من قبـــل الهيئات 

التعليمية فيها.
وذكـــرت أنـــه تـــم طـــرح مناقصات 
لتشـــبيك المدارس السلكًيا بحسب 
الموازنات المتوافرة ضمن مشروع 
البنيـــة التحتيـــة للتمكيـــن الرقمـــي 
فـــي التعليـــم والعمـــل جـــار لتوفير 
الموازنات الالزمة الستكمال عملية 
جميـــع  فـــي  الالســـلكي  التشـــبيك 
المـــدارس، بحيث تكـــون المناقصة 
زمنية الســـتكمال أعمال التشـــبيك 
الالســـلكي جميعهـــا واالنتهـــاء من 
المشـــروع. علًمـــا أن جميع مدارس 
مملكة البحرين الحكومية مشـــبكة 
سلكًيا وتتوافر بها خدمة اإلنترنت 
بشـــكل تقليدي، بينما يتم تشـــبيك 
جميـــع المـــدارس المنشـــأة حديًثـــا 

سلكًيا وال سلكًيا.
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الرقابـــة  ديـــوان  تقريـــر  ســـجل 
الماليـــة واإلداريـــة لســـنة 2020 
وزارة  اســـتناد  عـــدم  و2021 
اإلســـكان إلى دراسات أو أسس 
واضحة لتحديد عدد الوحدات 
والمشـــروعات  الســـكنية 
اإلســـكانية التـــي يتـــم تضمينها 
اإلســـتراتيجية،  خططهـــا  فـــي 
مـــن وضـــع  يمكنهـــا  بمـــا  وذلـــك 
مـــع  تتـــالءم  واقعيـــة  أهـــداف 
احتياجـــات المواطنيـــن الحالية 
والمستقبلية ومع موارد الوزارة 

المتاحة.
ولفت إلى اعتماد إدارة تخطيط 
وتصميم المشروعات اإلسكانية 
علـــى مقاســـات معماريـــة تحدد 
كل مـــن نـــوع وعـــدد ومســـاحة 
الوحـــدات  ومرافـــق  غـــرف 
الســـكنية دون وجـــود مـــا يفيـــد 
بصـــورة  وتحديثهـــا  مراجعتهـــا 
تلبيتهـــا  يضمـــن  بمـــا  دوريـــة 
الحتياجـــات األســـرة البحرينية 
وأســـلوب معيشـــتها، أخـــًذا فـــي 
قـــد  التـــي  المتغيـــرات  االعتبـــار 

تطرأ على األسرة.
وأشـــار إلـــى أنـــه لوحـــظ بشـــأن 
المخصصـــة  األرض  تســـوية 
اإلســـكاني  الحنينيـــة  لمشـــروع 
وإعـــداد الطبقات، وجـــود نتائج 
تـــم  التـــي  الفحوصـــات  لبعـــض 
إجراؤها لقياس ضغط الطبقات 
دون المســـتوى المطلـــوب، دون 
وجـــود ما يثبـــت قيـــام المقاول 
بإعـــادة ضغطهـــا وفحصهـــا مرة 
أخـــرى بمـــا يضمن بلوغهـــا للحد 
األدنـــى المعتمد لنســـبة الضغط، 
وهـــو 95 %. وذكـــرت أنـــه تبين 
تجـــاوز الفترات الفعليـــة لتنفيذ 
المشـــروعات اإلسكانية للفترات 
المحـــددة ضمـــن العقـــود لفتـــرة 
بعـــض  فـــي  شـــهًرا   20 بلغـــت 
قـــرارات  وإصـــدار  الحـــاالت، 
معظـــم  تنفيـــذ  لفتـــرات  تمديـــد 
المشـــروعات اإلســـكانية، األمـــر 
الـــذي أدى إلى التأخر في توزيع 
الوحـــدات الســـكنية ضمـــن تلك 

المشروعات على المنتفعين.

بـــأن  اإلســـكان  وزارة  وأفـــادت 
آلية تحديد مواقع المشـــروعات 
وحداتهـــا  وعـــدد  اإلســـكانية 
خطتهـــا  ضمـــن  المدرجـــة 
اإلســـتراتيجية لتنفيـــذ أهـــداف 
برنامـــج الحكومـــة، ترتكـــز على 
وديموغرافيـــة  فنيـــة  معاييـــر 
عـــدة، مســـتمدة مـــن المعلومات 
التـــي توفرهـــا قاعـــدة البيانـــات 
بالوزارة، باإلضافة إلى مبادرات 

قياس رضا المنتفعين.
وأوضحـــت الـــوزارة أن الـــوزارة 
لديها منظومة معلومات توضح 
اإلســـكانية  الطلبـــات  كثافـــة 
ومـــن  المملكـــة،  مســـتوى  علـــى 
يتـــم  المنظومـــة  هـــذه  خـــالل 
تحديد حاجـــة كل محافظة من 
الوحـــدات  وعـــدد  المشـــروعات 
الســـكنية التي تســـهم في تلبية 
أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن الطلبات 
أنهـــا  إلـــى  مشـــيرة  اإلســـكانية، 
قامـــت بتوفيـــر آالف الوحـــدات 
السكنية في مختلف محافظات 
ومناطـــق وقـــرى المملكـــة خالل 
الســـنوات األخيـــرة، بنـــاء علـــى 
كثافـــة الطلبات التـــي أوضحتها 

قاعدة البيانات.
وأفادت بأن الخبرات التراكمية 
إســـكانية  مـــدن   8 تنفيـــذ  عبـــر 
مشـــروعات  مـــن  والعشـــرات 
المجمعات السكنية، والدراسات 
مكونـــات  لتطويـــر  المســـتمرة 
الوحـــدة الســـكنية أســـفرت عـــن 
اختيـــار نمـــاذج عـــدة، بما يحقق 

التـــوازن مـــا بيـــن االحتياجـــات 
البحرينيـــة،  لألســـر  األساســـية 
وبيـــن تلبيـــة أكبـــر عـــدد ممكـــن 
من الطلبات االســـكانية، منوهة 
بـــأن نمـــاذج الوحدات الســـكنية 
تشـــهد تطوًرا مستمًرا من حيث 
المســـاحة والمكونـــات منـــذ بدء 
بالمملكـــة،  اإلســـكانية  المســـيرة 
ووفـــق أســـس فنية وهندســـية، 
حيـــث قدمت الوزارة العشـــرات 
من التصاميـــم المختلفة، والتي 
كانت تحاكي احتياجات األســـر 

في كل حقبة زمنية مختلفة.
وأردفت أن تصاميـــم الوحدات 
باالعتبـــار  أخـــذت  الســـكنية 
تصـــل  بنســـبة  التوســـع  إمـــكان 
إلـــى 30 % فـــي بعـــض النماذج، 
المواطـــن  يمنـــح  الـــذي  األمـــر 
المرونـــة الالزمـــة للتوســـع وفق 
لـــكل  االحتياجـــات المســـتقبلية 
مواطـــن، كمـــا أكدت الـــوزارة أن 
األساســـية وحجـــم  المســـاحات 
الســـكنية  للوحـــدات  األرض 
بمثابـــة  أصبحـــت  المعتمـــدة 
معيـــار أو مقياس لعدد كبير من 

مشروعات القطاع الخاص.
كما أفادت الوزارة بأنها تستعين 
المتوافـــرة  البيانـــات  بقاعـــدة 
إلعداد دراســـات لتنفيذ الخطط 
والبرامـــج وفـــق أســـس واضحة 
تهـــدف إلـــى تحقيق االســـتغالل 
األراضـــي  لمخـــزون  األمثـــل 
المشـــروعات  لتنفيـــذ  المتاحـــة 
اإلســـكانية في كل محافظة، من 

حيـــث العـــدد والمســـاحة، وبمـــا 
يسهم في الوقت ذاته في تلبية 

أكبر عدد من الطلبات.
التقاريـــر  أن  وأضافـــت 
الرسمية  الدورية  واالحصائيات 
التـــي تصـــدر عن الجهـــة المعنية 
بالتعداد السكاني يتم االستعانة 
بها كمصدر أساســـي للمعلومات، 
عـــدد  متوســـط  توضـــح  والتـــي 
وأعمارهـــا،  األســـرة،  أفـــراد 
ومعدل النمو الســـكاني في عمل 
دراســـات الجـــدوى والدراســـات 
المشـــروعات  لتنفيـــذ  المعنيـــة 
االســـكانية، بمـــا يحقـــق الكفاءة 
المطلوبة لتلبية الطلبات الحالية 

والمستقبلية.
وأشارت الوزارة إلى أن منهجية 
تنفيـــذ المشـــروعات االســـكانية 
مســـتمدة كذلـــك مـــن مخرجات 
الدراســـات المتعلقة بالسياسات 
اإلســـكانية بالتعـــاون مع إدارات 
المتحـــدة،  باألمـــم  متخصصـــة 
والتي تم االنتهاء منها في العام 
2002، أو مخرجـــات الدراســـات 
المتعلقة بالسياســـات االسكانية 
في ابعـــام 2017، والتي أوصت 
باستقراء احتياجات المواطنين 
في تصاميم الوحدات السكنية، 
األمثـــل  االســـتغالل  وكيفيـــة 
توفيـــر  فـــي  المملكـــة  لمـــوارد 

مشروعات السكن االجتماعي.
إدارة  أن  إلـــى  أشـــارت  كمـــا 
والتخطيـــط  السياســـات 
تعـــد  بالـــوزارة  االســـتراتيجي 
بتحديـــث  المختصـــة  اإلدارة 
والدراســـات  الخطـــط 
باســـتطالع  تقـــوم  االســـكانية، 
وتحديـــد  المواطنيـــن،  آراء 
خـــالل  مـــن  احتياجاتهـــم 
واالســـتطالعات  الدراســـات 
الدوريـــة، والتـــي تجريهـــا تلـــك 
اإلدارة بهدف تجويد الخدمات 
علـــى  تعمـــل  كمـــا  اإلســـكانية، 
الدراســـات  خـــالل  مـــن  التأكـــد 
تنفيـــذ  أن  واالســـتطالعات 
المشروعات والبرامج يتم وفًقا 
للخطط اإلسكانية الموضوعة. 

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
وزارة  تفعيـــل  عـــدم  و2021   2020 لســـنة 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل 
جميع اختصاصاتهـــا المتعلقة بتنظيم جمع 
المـــال لألغراض الدينية، وعدم قيام وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة بوضـــع آليـــة 
وإجـــراءات لتنظيـــم تراخيص جمـــع المال 
مـــن قبـــل األفـــراد لألغـــراض العامـــة )غيـــر 
الدينية( ومن قبل الشـــخصيات االعتبارية 

غير المسجلة من قبلها.
العمـــل  وزارة  متابعـــة  عـــدم  إلـــى  ولفـــت   
والتنميـــة االجتماعيـــة للمنظمـــات األهليـــة 
المرخـــص لها بجمع المـــال لألغراض العامة 
والمســـتندات  الماليـــة  التقاريـــر  لتقديـــم 
والوثائق المطلوبة خالل الفترات المحددة 
لها لفتـــرات وصلت في إحدى الحاالت إلى 

1283 يوًما.
 ولفـــت إلـــى وجـــود عـــدد مـــن المخالفـــات 
المرصـــودة بشـــأن جمـــع المـــال لألغـــراض 
العامـــة دون ترخيـــص لفتـــرات تجاوزت 3 
ســـنوات في بعض الحـــاالت، دون أن تتخذ 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية ووزارة 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل 
حيالهـــا اإلجراءات القانونية الالزمة والتي 
تقضـــي بإحالتهـــا للنيابـــة العامـــة. والحـــظ 
اســـتمرار وجود 212 منظمة أهلية ُمتعثرة 
وغير فاعلة مـــن أصل 643 منظمة كما في 
29 نوفمبـــر 2020، أي ما نســـبته 33 % من 
إجمالـــي عدد المنظمـــات األهليـــة، دون أن 
تقـــوم وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 

باستكمال تصحيح أوضاعها.
وفـــي ردهـــا، أكـــدت وزارة العمـــل والتنمية 
بوضـــع  بالفعـــل  قامـــت  أنهـــا  االجتماعيـــة 
آليـــة لتنظيم جمع المال لألفـــراد من خالل 
اتخـــاذ العديد من اإلجـــراءات، ومنها وضع 
االستمارات على موقع الوزارة اإللكتروني 
منـــذ صـــدور الالئحـــة التنفيذية فـــي العام 
للشـــخصيات  ســـمحت  حيـــث  2015م، 
الطبيعية )األفراد( والشخصيات االعتبارية 
بأنواعهـــا بالتقدم للحصـــول على تراخيص 
جمـــع المـــال لألغـــراض العامـــة، إضافة الى 
الســـتالم  مكتـــب  بتحديـــد  الـــوزارة  قيـــام 
بحمـــالت  القيـــام  عـــن  فضـــاًل  الطلبـــات، 
إعالمية لتعزيز توعية المواطنين بضرورة 
المـــال.  جمـــع  تراخيـــص  علـــى  الحصـــول 
وأفادت الوزارة بـــأن العديد من الجمعيات 
الثقافيـــة قـــد تفاعلت مع هـــذه اإلجراءات 
وتقدمـــت بطلـــب ترخيـــص لجمـــع المـــال، 
كمـــا بـــادرت الوزارة باالجتمـــاع مع مصرف 
البحريـــن المركـــزي والمؤسســـات الخاصـــة 
آليـــات وإجـــراءات  لتطويـــر  العالقـــة  ذات 
وضوابـــط ترخيـــص جمـــع المـــال مـــن قبل 

االفراد لألغراض العامة. 
وفيمـــا يتعلـــق بمتابعـــة الـــوزارة للمنظمات 
األهليـــة المرخـــص لهـــا بجمـــع المـــال بـــان 
الفتـــرات وصلت إلى 1283 يـــوم، قالت إن 
المدة المشـــار إليها ال تمثـــل الواقع العملي، 
معامـــالت  مـــن  بمجموعـــة  تتصـــل  وإنمـــا 
الجمعيات غير مســـتوفية الشروط، والتي 
لـــم يتقدم أصحابها بالمســـتندات والتقارير 
الالزمـــة وفًقـــا لقانون جمع المـــال والئحته 
المـــدد المحـــددة، نظـــًرا  التنفيذيـــة خـــالل 
للمتطلبـــات التي تـــم النص عليهـــا بكل من 
القانـــون والالئحـــة التنفيذيـــة، األمـــر الذي 
أدى إلـــى تأخر البعض من هـــذه الجمعيات 
في استيفاء المستندات والتقارير الالزمة، 
خصوصـــا الجمعيـــات التـــي لهـــا العديد من 
الخيريـــة  باألعمـــال  المتعلقـــة  األنشـــطة 
واإلنســـانية، حيـــث يتطلـــب األمـــر ضرورة 
اإلدارة  إلـــى  المســـتندات  جميـــع  توفيـــر 
المعنية بالوزارة للتدقيق عليها ومراجعتها، 
ومـــن منطلق التعـــاون مع الجمعيـــات، فقد 
بـــادرت الـــوزارة بالقيام بزيارات تفتيشـــية 
إلى مقـــر الجمعيات للقيام بأعمال التدقيق 
والمراجعـــة من قبل موظفي الـــوزارة على 
المســـتندات المطلوبـــة فـــي مقـــر الجمعية، 
وفي ذات الوقت تتخذ الوزارة اإلجراءات 
القانونيـــة الالزمة من أجـــل تعديل الالئحة 

التنفيذية لقانون جمع المال. 
وعن مـــدى الكم المطلوب من المســـتندات 
والتقاريـــر للمراجعـــة والتدقيـــق، ذكرت أن 
الـــوزارة أصـــدرت أثنـــاء نطاق عمـــل تقرير 
الديـــوان فقـــط )مـــن 2017 الـــى 2020( مـــا 
يقـــارب مـــن 2593 ترخيًصـــا، مـــا بين جمع 
مال وتلقي وإرســـال أموال سواء بالداخل 
أو الخـــارج. وتلتـــزم الـــوزارة بالتعامـــل مع 
هـــذا الكم مـــن التراخيص وفـــق المتطلبات 
القانونية واإلدارية التي أشـــير إليها )توفير 
كل  عـــن  والتقاريـــر  والمســـتندات  األوراق 
ترخيـــص يصـــدر(، لذا فقـــد عملـــت الوزارة 
علـــى تطويـــر اإلجراءات المتبعـــة لمواجهة 
االتســـاع فـــي نطـــاق عملها في ظـــل الكادر 

الوظيفـــي الحالـــي بـــاإلدارة، باإلضافة إلى 
مـــن  للحـــد  للجمعيـــات  عمـــل  ورش  عمـــل 

التأخير في المعامالت. 
وبينـــت أن اختصاصهـــا ال يمتـــد إلى خارج 
تقـــوم  أنهـــا  إال  البحريـــن،  مملكـــة  نطـــاق 
بالتنســـيق المســـتمر مـــع الجهـــات المعنيـــة 
في هذا الشـــأن، وفيما يخـــص التحقق من 
الحســـابات المصرفية لجهـــات التحويل أو 
االســـتالم الخارجيـــة فيتـــم التحقـــق منهـــا 
بشـــكل اســـتباقي من قبل الجهـــات المعنية 
والتـــي بناء على دراســـتها ورأيها يتم منح 
الترخيـــص، كما تقوم المنظمة األهلية التي 
أرسلت أموال للخارج، بعمل تقرير للتدقيق 
عليه ورقًيا بعد إرســـال األموال، أما مسألة 
التأكد من اســـتالم المرســـل إليـــه بالخارج، 
فإن ذلك ال يدخل ضمن اختصاص الوزارة.
بأنهـــا  التوضيـــح  الـــوزارة  “تـــود  وتابعـــت   
الحظـــت ورود مخالفـــات جمـــع المـــال في 
التقاريـــر الماليـــة لـــذا قامـــت بتدابيـــر تمنع 
وقـــوع مثـــل هـــذه المخالفـــات عـــن طريـــق 
التنســـيق مـــع اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
غســـل األموال وتمويـــل اإلرهاب، حيث تم 
التنســـيق لمنـــع دخـــول أي مبالغ لحســـابات 
جمـــع المـــال إال بوجـــود تراخيـــص صـــادرة 
مـــن الوزارة مســـلمة إلى البنك. وقد أســـفر 
هـــذا التدبيـــر الوقائـــي عـــن خفـــض أعـــداد 
المخالفات الـــواردة في التقارير المالية من 
)49( مخالفة بالعام 2017 إلى )5( مخالفات 
فقط فـــي 2020، حيـــث تؤكد الـــوزارة في 
هذا السياق أهمية التدابير الوقائية لضبط 
وقـــد  األهليـــة.  المنظمـــات  أمـــوال  حركـــة 
حققـــت الـــوزارة نجاحـــا فـــي هـــذا المجال 

أشادت بها التقارير الدولية.
وأكـــدت أنهـــا قامـــت كذلـــك بالعديـــد مـــن 
اإلجـــراءات للحد من مخالفـــات المنظمات 
مـــع  التعـــاون  األهليـــة، وذلـــك مـــن خـــالل 
القائمين على المنظمات الخيرية واألهلية، 
مـــن أجل العمـــل على تصحيـــح أوضاعهم، 
التـــي  المشـــكالت  تقليـــل  علـــى  والعمـــل 
تتعـــارض مـــع األنظمة القانونيـــة من خالل 
وورش  التدريبيـــة  الـــدورات  مـــن  العديـــد 
العمـــل لحمايتهـــم مـــن ارتـــكاب المخالفات 
القانونيـــة، وهـــذا يتفـــق مع مبـــدأ التوصية 
غســـل  مكافحـــة  توصيـــات  مـــن  الثامنـــة 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب )فاتـــف( والتي 
تنـــص علـــى حمايـــة المنظمـــات األهلية من 
االســـتغالل فـــي غســـيل األمـــوال وتمويـــل 
اإلرهـــاب، وتوجيههـــا لتحســـين األداء فيها 
باعتبارهـــا مـــن أفضـــل الممارســـات، ومـــع 
مرعاه الـــوزارة أن القائمين على الجمعيات 
يسعون إلى تحقيق الهدف اإلنساني لديهم 
، ويكـــون هـــذا العمـــل مـــن وجهـــة نظرهـــم 
أعلـــى بكثيـــر من أي شـــيء آخر، مـــا يؤدي 
إلـــى وقوعهـــم - دون قصـــد عمـــدي- فـــي 
العديـــد مـــن المخالفـــات، ودون أن يجنـــوا 
مـــن وراء ذلك أي مصالح شـــخصية، حيث 
اتضح ضعف الخبرة والكفاءة لدى أعضاء 
الجمعيـــات،  بعـــض  لـــدى  اإلدارة  مجالـــس 
إضافـــة إلـــى العمل على تدريـــب المنظمات 
الماليـــة مـــن خـــالل  األهليـــة علـــى اإلدارة 
المنصـــة اإللكترونيـــة، حيـــث تـــم تخريـــج 
)280( متدرًبـــا من الجمعيـــات األهلية، وتم 
اقتـــراح اشـــتراط تعيين محاســـب حاصل 
على شهادة في اإلدارة المالية في المنظمة 
األهلية. وهناك تعـــاون مع الجهات المعنية 
بالدولـــة فـــي كل مـــا يخـــص مســـائل جمـــع 
المال ومنها المخالفات التي ربما ترقى إلى 
مســـتوى الجرائم، علًما أن رصد المخالفات 
وتحويلهـــا إلـــى النيابـــة العامـــة يأتـــي بعـــد 
التحقـــق مـــن صحـــة ثبـــوت األدلـــة وتوافر 

القصد الجنائي. 
أما بخصوص اســـتمرار وجود 212 منظمة 
أهليـــة متعثـــرة فأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنها 
اتخـــذت جميـــع اإلجـــراءات الالزمة بشـــأن 
المتعثـــرة  المنظمـــات  أوضـــاع  تصحيـــح 
خـــالل األعوام 2017 وحتـــى 2019، حيث 
تـــم تعييـــن مجلـــس إدارة أو مديـــر مؤقت 
إلـــى )39( منظمـــة أهلية وتـــم حل وتصفية 
)10( منظمات أهلية، ويتم ســـنوًيا تصحيح 
األوضـــاع القانونيـــة لعـــدد مـــن المنظمـــات 
األهليـــة المتعثرة والتي وصل عددها حتى 
العام 2021 إلـــى )161(. وتفيد الوزارة بأنه 
يتم ســـنوًيا تصحيح أوضـــاع مجموعة من 
المنظمات األهليـــة المتعثرة وذلك لصعوبة 
تصحيـــح جميع هـــذه الجمعيـــات المتعثرة 
خالل فترة وجيزة، فإجـــراءات التصحيح 
بطبيعـــة الحـــال تتطلـــب إجـــراءات إدارية 
في حاجـــة إلى مدد زمنيـــة طويلة. كما أن 
الـــوزارة اتخذت اإلجراءات الالزمة بشـــأن 
حـــل المنظمـــات األهليـــة المتعثـــرة ولكـــن 
تعذر النشـــر في الجريدة الرســـمية وتعيين 

المصفي لعدم توافر ميزانية بالوزارة. 

ثلث المنظمات األهلية متعثرة... “العمل” : تصحيح األوضاع
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أكد ديوان الرقابة المالية واإلدارية متابعته 
تقاريـــره  فـــي  الـــواردة  التوصيـــات  تنفيـــذ 
التـــي أصدرهـــا ســـابقا، وأســـفرت  الرقابيـــة 
أعمال المتابعة المذكورة عن تحقق الديوان 
مـــن تنفيـــذ الجهـــات المشـــمولة برقابتـــه )أو 
شـــروعها في تنفيذ( ما نســـبته 84 % تقريبا 
من إجمالي تلـــك التوصيات، بزيادة بلغت 4 
% مقارنـــة بنســـبة تنفيذ توصيـــات الديوان 
خالل الســـنة المهنية 2019 - 2020، و18 % 
مقارنة بنســـبة التنفيذ خالل الســـنة المهنية 

.2019 - 2018
وأفـــاد الديوان بأن النتائـــج يعكس االهتمام 
الـــذي توليـــه الجهـــات الحكوميـــة للجهـــات 
المشـــمولة برقابـــة الديـــوان لمعالجـــة أوجـــه 

القصـــور التـــي تـــم الوقـــوف عليهـــا وتعزيـــز 
إجـــراءات الرقابـــة الداخلية علـــى عملياتها، 
ويعـــد مؤشـــرا إيجابيا على اهتمام وحســـن 
تعامـــل الجهـــات مـــع مالحظـــات وتوصيات 
الديـــوان، ونجاحهـــا فـــي تنفيذ ما من شـــأنه 
بموضوعيـــة  المناســـبة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
وشـــفافية لتحقيـــق أقصى درجـــات الرقابة 
علـــى المـــال العـــام وضمـــان حســـن إدارتـــه 
مـــن  الديـــوان  ويســـعى  األمثـــل،  بالطريقـــة 
خـــالل ذلك إلى زيادة نســـبة تنفيـــذ الجهات 
المشـــمولة برقابتـــه للتوصيـــات، وذلـــك بمـــا 
يسهم إيجابا في تحسين الخدمات المقدمة 
للمواطنيـــن والمقيمين في مملكـــة البحرين 

وتطوير جميع عناصر العمل الحكومي.

تنفيذ 84 % من توصيات  ديوان الرقابة المالية السابقة

60 % من أهداف التنمية المستدامة لم يتابع تنفيذها
 تقرير ديوان الرقابة المالية

الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  تقريـــر  أفـــاد 
بـــأن  و2021   2020 لســـنة  واإلداريـــة 
بمتابعـــة  المعنيـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة المســـتدامة لم 
تقـــم بمتابعـــة تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة بقيـــاس 149 مؤشـــرا مـــن 
التنميـــة  أهـــداف  مؤشـــرات  إجمالـــي 
المســـتدامة البالـــغ عددها 247 مؤشـــرا، 
أي بنسبة 60 %، ولم تقم بقياس جميع 
عمـــل  ببرنامـــج  المتعلقـــة  المؤشـــرات 
الحكومـــة الحالـــي، وحصر المؤشـــرات 
الخاصـــة بالغايات واألهـــداف التي من 
المخطـــط تنفيذهـــا فـــي برامـــج عمـــل 
الحكومـــة المقبلـــة، وكذلك المؤشـــرات 
التي لن يتم قياســـها باعتبار أنها تخص 
غايـــات وأهدافا ال تتناســـب مـــع مملكة 

البحرين.
وأوضـــح أن اللجنـــة الوطنيـــة المعنيـــة 
التنميـــة  أهـــداف  تنفيـــذ  بمتابعـــة 
مـــع  بالتنســـيق  تقـــم  لـــم  المســـتدامة 
الجهـــات الحكومية لوضع خطط زمنية 
لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
التـــي حـــددت منظمـــة األمـــم المتحـــدة 
قيم كمية مســـتهدفة لمؤشـــرات قياس 
الغايـــات الخاصـــة بهـــا، والبالـــغ عددهـــا 
86 مؤشـــرا، بحيث تحـــدد تلك الخطط 
القيمـــة الكمية المســـتهدفة ســـنوًيا لكل 

مؤشر وصواًل للعام 2030.
وأشـــارت الجهـــات المعنيـــة فـــي ردهـــا 
الخطـــط  وضـــع  أن  المالحظـــة  علـــى 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  الزمنيـــة 
مـــن اختصاصـــات  ليســـت  المســـتدامة 
وصالحيـــات اللجنـــة إذ إن قـــرار رئيس 
مجلس الـــوزراء رقم )19( لســـنة 2019 
حـــدد مهام اللجنة الوطنيـــة للمعلومات 
والسكان في اقتراح اقتراح السياسات 
تحديـــث  وضمـــان  للســـكان  الوطنيـــة 
وصحة المعلومـــات والبيانات المتعلقة 
بجميع المؤشرات والمعلومات الوطنية 
وأهداف التنمية المســـتدامة مؤشراتها 
بما في ذلك البرامج المتعلقة بالســـكان 
ووضـــع اآلليات الكفيلة بذلـــك واعتماد 

جميـــع المعلومـــات والتقاريـــر الوطنيـــة 
والبيانـــات الرســـمية وتحديـــد الجهات 
تزويـــد  قبـــل  انتاجهـــا  عـــن  المســـؤولة 
المنظمـــات الدوليـــة بها وضمـــان التزام 
كل  بتحديـــث  الحكوميـــة  الجهـــات 
الوطنيـــة  واإلحصـــاءات  المعلومـــات 
المتعلقـــة بأهـــداف التنمية المســـتدامة 
ومؤشـــراتها وأية مؤشـــرات أخرى ذات 
بهيئـــة  المعلوماتيـــة  بالقاعـــدة  عالقـــة 
اإللكترونيـــة،  والحكومـــة  المعلومـــات 
ووضـــع اإلجـــراءات المناســـبة لتنظيـــم 
الجهـــات  بيـــن  المعلومـــات  تبـــادل 
أداء  وتقييـــم  ومراجعـــة  الحكوميـــة 
القاعـــدة المعلوماتيـــة لتحســـين جودة 

المعلومات الواردة فيها.
وذكـــرت أنه تـــم وضع الخطـــط الزمنية 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 
إطـــار برامج الحكومة بينما يتركز عمل 
اللجنة في اإلشراف على متابعة تنفيذ 
وربطهـــا  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
ببرنامج الحكومـــة واعتماد المعلومات 
والبيانـــات الرســـمية وتحديـــد الجهات 
المسؤولة عن إنتاجها ومواقيت نشرها 
دوريـــا واإلشـــراف على إعـــداد وإصدار 
التقاريـــر التي ترصد التقدم المحرز في 

تنفيذ هذه األهداف.
وضعـــت  الحكومـــة  بـــأن  ونوهـــت 
السياســـات واآلليـــات المطلوبة لضمان 
مواءمة أهداف التنمية المســـتدامة مع 
األولويات الوطنيـــة المضمنة في رؤية 
وربطهـــا   2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
ببرنامج الحكومة على مستوي الغايات 
واإلجـــراءات التنفيذيـــة فـــي مختلـــف 
المجـــاالت المعنيـــة ومتابعـــة تنفيذهـــا، 
للمعلومـــات  الوطنيـــة  اللجنـــة  وأن 
والســـكان قامت بالتنســـيق مع الجهات 
الحكوميـــة عند إعداد برنامج الحكومة 
االسترشـــاد  تـــم  إذ   2022  -  2019
وفقـــا  المســـتدامة  التنميـــة  بمتطلبـــات 
إرســـال  وتـــم  الوطنيـــة  لألولويـــات 
أولويـــات  بتحديـــد  خـــاص  اســـتبيان 
مقاصد التنمية المســـتدامة إلى أعضاء 

اللجنـــة الوطنيـــة للمعلومات والســـكان 
لضمان ربط المقاصد ببرنامج الحكومة 
وتسهيل مهمة رصد التقدم المحرز في 

تنفيذ هذه المقاصد.
وأفـــادت أن برنامـــج الحكومـــة الحالي 
تضمن 9 أهداف عامة تسعي الحكومة 
لتحقيقهـــا خـــالل األعـــوام األربعـــة من 
2019 وحتـــى 2022 وذلـــك مـــن خـــالل 
مـــع  تتقاطـــع  اســـتراتيجية  محـــاور   3
التنميـــة  ألهـــداف  الرئيســـة  المجـــاالت 
المستدامة )انظر المرفق(. وتتمثل هذه 
المحـــاور في تعزيز الثوابت األساســـية 
للدولـــة والمجتمـــع واالســـتدامة المالية 
والتنميـــة االقتصادية إلى جانب تأمين 
المســـتدامة.  للتنميـــة  الداعمـــة  البيئـــة 
وكلف مجلس الوزراء كل وزارة وهيئة 
مـــن  يخصهـــا  مـــا  بمواءمـــة  حكوميـــة 
أهداف وخطط وسياســـات في برنامج 
الحكومـــة الحالـــي مـــع أهـــداف التنمية 

المستدامة.
وقالـــت الجهات إنـــه تم تنزيـــل أهداف 
التنمية المســـتدامة للوزارات والجهات 
لمواءمـــة  يليـــه  فيمـــا  كل  الحكوميـــة 
ولترجمتهـــا  األهـــداف  مـــع  السياســـات 
فـــي إطار برامـــج الحكومة إلـــى برامج 
ومشـــروعات. كمـــا تم تحديـــد الجهات 
المختصة لكل مؤشر كما هو مذكور في 
الموقع اإللكترونـــي المخصص ألهداف 
هيئـــة  وتتبـــع  المســـتدامة.  التنميـــة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
المنهجيـــات الدوليـــة، وعليـــه يتـــم عند 
العمل على تنفيذ هذه األهداف مراعاة 
فـــي كل دولـــة  الموضوعيـــة  الظـــروف 
والقدرات ومستويات التنمية واحترام 
السياسات واألولويات الوطنية وتعمل 
كل دولـــة علـــى وضع أهدافهـــا الوطنية 
وتقـــرر كيفيـــة دمـــج أهـــداف التنميـــة 
المستدامة في عمليات التخطيط وعند 

وضع السياسات واالستراتيجيات.
الوطنيـــة  اللجنـــة  تقـــوم  “ال  وتابعـــت 
المعنيـــة بمتابعة تنفيذ أهـــداف التنمية 
المســـتدامة بقيـــاس 149 مؤشـــرا مـــن 

التنميـــة  أهـــداف  مؤشـــرات  إجمالـــي 
المســـتدامة البالـــغ عددها 247 مؤشـــرا، 
أي بنسبة 60 %، ولم تقم بقياس جميع 
عمـــل  ببرنامـــج  المتعلقـــة  المؤشـــرات 
الحكومـــة الحالـــي، وحصر المؤشـــرات 
الخاصـــة بالغايات واألهـــداف التي من 
المخطـــط تنفيذهـــا فـــي برامـــج عمـــل 
الحكومـــة المقبلـــة، وكذلك المؤشـــرات 
التي لن يتم قياســـها باعتبار أنها تخص 
غايـــات وأهداف ال تتناســـب مع مملكة 

البحرين”.
وأضافت “وبالتعاون مع جميع الجهات 
ذات العالقـــة قامـــت اللجنة باســـتكمال 
بيانات 119 مؤشـــرا )بنســـبة 48 % من 
إجمالـــي المؤشـــرات(، كمـــا أن هناك 10 
مؤشـــرات ال تتابعهـــا مملكـــة البحريـــن 
باعتبارهـــا تخـــص غايـــات وأهدافـــا ال 
تتناســـب مع مملكـــة البحرين، في حين 
أن هنـــاك 118 مؤشـــرا تتطلـــب إجـــراء 
مســـوح وطنيـــة أو أن يتـــم اســـتنباطها 
من السجالت اإلدارية للجهات الوطنية 
المنتجـــة للبيانات ويتم حاليا التنســـيق 

للعمل عليها”.
الوطنيـــة  اللجنـــة  تقـــم  “لـــم  وزادت 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق 
لوضـــع خطـــط زمنيـــة لتحقيـــق أهداف 
التنمية المستدامة التي حددت منظمة 
األمـــم المتحـــدة قيمـــا كمية مســـتهدفة 
لمؤشـــرات قياس الغايـــات الخاصة بها، 
والبالغ عددها 86 مؤشرا، بحيث تحدد 
تلك الخطط القيمة الكمية المســـتهدفة 
ســـنوًيا لكل مؤشـــر وصواًل للعام 2030، 
للمعلومـــات  الوطنيـــة  اللجنـــة  وتقـــوم 
بالتنســـيق مع جميع الجهات الحكومية 
ذات العالقـــة للوصـــول للقيمـــة الكميـــة 
أهـــداف  لتحقيـــق  ســـنوًيا  المســـتهدفة 
التنمية المستدامة التي حددتها منظمة 
األمم المتحـــدة من خالل بناء القدرات 
بالجهـــات الوطنية المعنية والعمل على 
ربـــط القيـــم باألهـــداف الموضوعة في 

برنامج الحكومة. 

الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  تقريـــر  ســـّجل 
واإلداريـــة لســـنة 2020 2021- بقاء بعض 
المخلفات الخاصة ببقايا األعضاء البشرية 
للجينـــات والمخلفـــات  الســـامة  واألدويـــة 
الصحيـــة  المنشـــآت  بعـــض  فـــي  الحـــادة 
التابعة لـــوزارة الصحة ومجمع الســـلمانية 
الطبي لمدة تزيد عن 24 ساعة، ما يخالف 
المـــادة )8( من القرار رقم )1( لســـنة 2001، 

كما يؤدي إلى تكدس تلك المخلفات.
وبّيـــن التقريـــر تراكـــم حاويـــات مخلفـــات 
المســـتخدمة   )TC-99m( المشـــعة  المـــادة 
ألغراض تشـــخيص األورام بمخزن مجمع 
الســـلمانية الطبـــي، بالرغـــم مـــن المخاطـــر 

الصحية والبيئية التي تنطوي عليها.
كما أشـــار إلـــى قيـــام بعض المستشـــفيات 
الحكوميـــة والمراكـــز الصحيـــة بالتخلـــص 
الناتجـــة  الســـائلة  المخلفـــات  بعـــض  مـــن 
عـــن تحليل عينـــات الـــدم، والتي تشـــتمل 
علـــى محاليل كيميائية خطرة، في شـــبكة 
يخالـــف  الـــذي  األمـــر  الصحـــي،  الصـــرف 

إرشادات استخدام تلك التحاليل.
أوضحت وزارة الصحة رًدا على المالحظة 
أنه يتم التعامل مع إدارة المخلفات الطبية 
وفـــق دليل السياســـات واإلجـــراءات التي 
تتوافـــق مـــع القوانيـــن والنظـــم والقرارات 
المختصـــة فـــي هـــذا الشـــأن، إلـــى جانـــب 
وجود عقود مع شـــركات متخصصة سواء 

إلدارة المخلفات أو نقلها. ولكن في حاالت 
معـــدودة لعـــدم التـــزام الجهـــات المتعاقـــد 
معهـــا، قـــد يحـــدث تأخيـــر بســـيط ويعالج 
بشـــكل فوري وســـريع. وقد نوهت الوزارة 
بأنه لتفادي ذلك مستقبال، تعمل حاليا على 
إجراءات مشـــددة، حيث ستقوم بتضمين 
العقود المبرمة مـــع الجهات المتعاقد معها 
لنقـــل المخلفات الخطـــرة للرعاية الصحية 
ببنـــود تحـــدد الغرامـــات والجـــزاءات التي 
ســـُتفرض عليهـــا فـــي حـــال عـــدم التزامها 
بنقـــل المخلفات في الوقت المحدد التزاما 

بتعليمات المادة المذكورة.
وبينت أن جار العمل لتحســـين اإلجراءات 
الحاليـــة بما يضمن عدم تراكـــم الحاويات 
مســـتقبال، وذلك عبر االتفاق مع الموردين 
علـــى اســـتعادة الحاويـــات وإرجاعهـــا إلى 
الجهـــة المصنعة، وســـوف يتم تضمين بند 
اســـتعادة الحاويات بعد اســـتخدام المواد 
المشـــعة في العقود القادمـــة كإجراء ملزم 

من قبل الجهة المتعاقد معها.
إلـــى ذلك أكدت الـــوزارة أنهـــا بصدد وضع 
دراسة بحسب التوصية الواردة في تقرير 
الرقابة المالية واإلدارية، وذلك بالتنســـيق 
مـــع المجلـــس األعلـــى للبيئة بشـــأن إمكان 
معالجـــة المخلفـــات الســـائلة وفـــق أفضل 

الممارسات البيئية والصحية.

مستشفيات تتخلص من مخلفات العينات السائلة في “الصرف الصحي”

ال رقابة على عمليات التخلص من المخلفات بمدفن عسكر
تدوير 1 % من المخلفات البلدية والتجارية فقط

الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  تقريـــر  ذكـــر 
واإلدارية لسنة 2020 - 2021 عدم قيام 
الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
بالرقابـــة على النواحي البيئية المتعلقة 
بعمليات التخلص من المخلفات بمدفن 
عســـكر، كما لم يقـــم بإجراء االختبارات 
والتحاليـــل البيئيـــة لقياس مســـتويات 

ونسب التلوث بمنطقة مدفن عسكر.
وبين أن الشركة المكلفة بإدارة وتطوير 
مدفن عســـكر قـــّدرت في أبريـــل 2021 
الطاقـــة االســـتيعابية المتبقيـــة لمدفـــن 
عســـكر بحوالـــي 4 ماليين متـــر مكعب 
مـــن المخلفات تكفـــي لدفـــن المخلفات 
لمدة 3 سنوات، ما يستدعي التخطيط 
إليجـــاد موقـــع جديـــد لدفـــن المخلفات 

وتجهيزه وفًقا لالشتراطات البيئية.
نســـبة  تدنـــي  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
التـــي  والتجاريـــة  البلديـــة  المخلفـــات 
ُيعاد تدويرها واســـتخدامها أو تحويلها 
إلـــى طاقـــة، حيث لم تتجـــاوز 1 % من 
إجمالـــي تلـــك المخلفـــات، بالرغـــم مـــن 

إمكان تدوير 47 % منها.
 كمـــا لفـــت إلى تدنـــي نســـبة المخلفات 
البلديـــة القابلـــة إلعـــادة التدويـــر التـــي 
يتـــم تجميعها مـــن الحاويـــات الخاصة 
بالمخلفات القابلة إلعادة التدوير، إذ لم 
تتجـــاوز نســـبتها 1 % مـــن إجمالي تلك 

المخلفات.
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  وأكـــدت 
فـــي  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
ردهـــا أن الطاقة االســـتيعابية المتبقية 
لمدفن عســـكر تقّدر بحوالـــي 4 ماليين 
متـــر مكعب من المخلفـــات تكفي لدفن 
المخلفات لمدة 3 ســـنوات، ما يستدعي 
التخطيـــط إليجـــاد موقـــع جديـــد لدفن 
المخلفات وتجهيزه وفقا لالشـــتراطات 
البيئيـــة، موضحـــة أنهـــا قطعت شـــوًطا 
كبيًرا في إعـــداد المخطط العام للموقع 

وإعـــادة  المخلفـــات  إلدارة  الجديـــد 
تدويرها في منطقة حفيرة.

ونوهـــت إلـــى أن الـــوزارة ومـــن خـــالل 
قيامهـــا بالتعاقـــد مـــع إحدى الشـــركات 
إلنشـــاء وإدارة مرفـــق إلعـــادة تدويـــر 
أســـهم  فقـــد  والهـــدم  البنـــاء  مخلفـــات 
ذلـــك فـــي تقليل مـــا يتم التخلـــص منه 
فـــي مدفن عســـكر مـــن تلـــك المخلفات 
والتـــي مثلت حوالي 42 % من إجمالي 
المخلفـــات الـــواردة إلـــى مدفن عســـكر، 
وهو ما انعكس إيجابًيا على إطالة عمر 
المدفـــن جزئًيـــا بســـبب تقليـــص حجـــم 

المخلفات الواردة إليه.
وبشـــأن تدني نســـبة المخلفـــات البلدية 
تدويرهـــا  يعـــاد  التـــي  والتجاريـــة 
واســـتخدامها أو تحويلهـــا إلـــى طاقـــة، 
حيـــث لم تتجاوز 1 % من إجمالي تلك 
المخلفـــات بالرغـــم مـــن إمـــكان تدويـــر 
%47 منهـــا، بينـــت الـــوزارة أن مرافـــق 
إعـــادة التدوير التي تم إنشـــاؤها حالًيا 
تتمثل في مرفق إعادة تدوير مخلفات 
البناء والهدم عن طريق فصلها وسحقها 
واستخدامها في تجهيز قواعد الطرق، 
وكذلـــك مرفـــق التعامـــل مـــع المخلفات 
الزراعيـــة )الخضـــراء( وإعـــادة تحويلها 
إلى أســـمدة زراعية، وهو ما أســـهم في 
تقليـــل نســـبة المخلفـــات الـــواردة إلـــى 
المدفـــن وإطالة عمره جزئًيا على النحو 
الـــذي تمت اإلشـــارة إليه مســـبًقا. لذلك 
فإن زيادة نســـبة إعادة التدوير يستلزم 
وجود مرافق مجهزة بجميع اإلمكانات 
الالزمـــة، وهـــو مـــا تعمـــل الـــوزارة على 
والمـــوارد  لإلمكانـــات  وفًقـــا  توفيـــره 
المتاحـــة بالتنســـيق مع جميـــع الجهات 

المعنية.
وأفـــادت وزارة الصحـــة بأنـــه حالًيا يتم 
التعامـــل مـــع إدارة المخلفـــات الطبيـــة 
واإلجـــراءات  السياســـات  دليـــل  وفـــق 

والنظـــم  القوانيـــن  مـــع  تتوافـــق  التـــي 
والقـــرارات المختصـــة في هذا الشـــأن، 
إلـــى جانـــب وجـــود عقـــود مع شـــركات 
متخصصـــة ســـواء إلدارة المخلفات أو 
نقلهـــا. ولكن في حاالت معـــدودة لعدم 
قـــد  معهـــا،  المتعاقـــد  الجهـــات  التـــزام 
يحـــدث تأخيـــر بســـيط ويعالج بشـــكل 
فـــوري وســـريع. وقـــد نوهـــت الـــوزارة 
بأنـــه لتفادي ذلك مســـتقبال، تعمل حاليا 
على إجراءات مشـــددة، حيث ســـتقوم 
بتضميـــن العقـــود المبرمـــة مـــع الجهات 
المتعاقد معها لنقـــل المخلفات الخطرة 
للرعايـــة الصحية ببنود تحدد الغرامات 
والجـــزاءات التـــي ســـُتفرض عليها في 
حال عدم التزامهـــا بنقل المخلفات في 
الوقـــت المحدد التزاما بتعليمات المادة 

المذكورة.
وعقبت بشـــأن حاويات مخلفات المواد 
لتحســـين  العمـــل  جـــار  بأنـــه  المشـــعة، 
اإلجـــراءات الحاليـــة بمـــا يضمـــن عـــدم 
تراكـــم الحاويـــات مســـتقبال، وذلك عبر 
االتفـــاق مـــع المورديـــن علـــى اســـتعادة 
الجهـــة  إلـــى  وإرجاعهـــا  الحاويـــات 
المصنعـــة، وســـوف يتـــم تضميـــن بنـــد 
اســـتخدام  بعـــد  الحاويـــات  اســـتعادة 
القادمـــة  العقـــود  فـــي  المشـــعة  المـــواد 
كإجـــراء ملزم من قبل الجهـــة المتعاقد 

معها.
وبـــدوره أكد المجلـــس األعلى للبيئة أن 
مدفـــن عســـكر للمخلفـــات البلديـــة مـــن 
المنشآت المدرجة ضمن خطة التفتيش 
السنوية الُمعتمدة لدى المجلس األعلى 
بزيـــارات  المجلـــس  يقـــوم  إذ  للبيئـــة، 
للتحقـــق  دوري  بشـــكل  تفتيشـــية 
مـــن ســـالمة إجـــراءات التخلـــص مـــن 

المخلفات.
وأوضح المجلس األعلى للبيئة في رده 
علـــى المخالفة المنشـــورة فـــي الصحف 

المحليـــة والـــواردة فـــي تقريـــر ديـــوان 
الرقابة المالية واإلدارية 2020 - 2021 
أن المجلـــس يقوم بإصـــدار التراخيص 
الالزمة للتخلص من المخلفات الناتجة 
عـــن القطـــاع الصناعي فـــي المدفن بعد 
مـــن عـــدم  للتأكـــد  دراســـتها وتقييمهـــا 
خطورتهـــا، وفـــي الوقـــت ذاتـــه ينســـق 
المجلـــس مـــع وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي بهـــذا 

الشأن بصورة مستمرة ومتواصلة.
أنـــه  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  وأردف 
فـــي إطار الجهـــود الرقابيـــة التي يقوم 
بهـــا المجلس علـــى هذه المنشـــأة، وجه 
لتركيـــب محطـــة لرصـــد جـــودة الهواء 
المحيـــط بمواصفـــات محـــددة من قبل 
المجلـــس  منهـــا  ويتحصـــل  المجلـــس 
علـــى القراءات بشـــكل مباشـــر، كما أنه 
تم إنشـــاء آبـــار لمراقبـــة الملوثـــات في 
الميـــاه الجوفيـــة وقـــد تم إنشـــاء 3 آبار 
لهذا الهدف وتم التوجيه ألخذ العينات 
بشـــكل دوري تحـــت إشـــراف المجلـــس 

األعلى للبيئة.
أن  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  وأضـــاف 
قبـــل  مـــن  جـــاءت  الرقابيـــة  الجهـــود 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة بالتعـــاون مـــع 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
إطـــار  فـــي  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المســـاعي التـــي تهـــدف لتقليـــل كميـــة 
المخلفـــات المتجهة إلى مدفن عســـكر، 
مما يجعل المجلس على اطالع مستمر 
بحجـــم إنتاج المخلفـــات ونوعها وقادر 
علـــى تحليـــل البيانات ودراســـتها، وقد 
نجحت هذه المساعي في تحقيق عدد 
مـــن المنجزات مـــن بينها إعـــادة تدوير 
مخلفـــات الهـــدم والبنـــاء واســـتخدامها 
فـــي إنشـــاء الطرق وإعـــادة اســـتخدام 
مخلفات الســـفع الرملي من مادة الكوبر 

في إنتاج الطابوق، وغيرها.

local@albiladpress.com
07الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع األول 1443 - العدد 4756 تقرير الرقابة 18

كشـــف تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
لســـنة 2020 و2021 عـــن وجـــود 2631 تركة 
لـــدى إدارة شـــؤون وأمـــوال القاصريـــن بلـــغ 
تقـــوم  الرشـــد دون أن  جميـــع ورثتهـــا ســـن 
اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الكافية لتســـليمها 
ألصحابها، وقد مضـــى على 74 % منها أكثر 
مـــن 5 ســـنوات منذ بلـــوغ جميع الورثة ســـن 

الرشد.
ولفـــت التقريـــر إلـــى عـــدم وجـــود آليـــة لدى 
فـــي  ومـــن  الُقّصـــر  وكالء  لمتابعـــة  اإلدارة 
حكمهـــم المكلفيـــن بـــإدارة عقـــارات التركات 
وما في حكمها بشـــكل دوري ومنتظم للتأكد 
من توريد أنصبة الُقّصر ومن في حكمهم من 

إيجارات العقارات.
كمـــا وســـجل عـــدم وضـــع خطـــط الســـتثمار 
أرضيـــن شـــاغرتين مملوكتيـــن لـــإلدارة، تبلغ 
مســـاحتهما اإلجماليـــة 233 ألـــف متـــر مربع، 
 18 العادلـــة حوالـــي  وبلـــغ إجمالـــي قيمتهـــا 
مليـــون دينـــار، وذلـــك علـــى الرغم مـــن مرور 
23 ســـنة على شـــراء إحداهما و18 سنة على 
العـــدل والشـــؤون  األخـــرى. وأفـــادت وزارة 
اإلسالمية واألوقاف رًدا على مالحظة تقرير 
الرقابـــة بأن إداة شـــؤون وأمـــوال القاصرين 
تقوم بشـــكل دوري بمتابعة التركات التي بلغ 
جميع ورثتها ســـن الرشـــد وإعداد الكشـــوف 
والتواصـــل معهـــم هاتفًيـــا وإرســـال رســـائل 
نصية لهم بضرورة استالم مستحقاتهم، بيد 
أنـــه ال يتجاوب البعض منهـــم، باإلضافة إلى 
عدم كفاية بيانـــات التواصل الخاصة ببعض 

هذه الحاالت.
وبينـــت أنـــه صـــدر قرار مـــن مجلـــس الوالية 
علـــى أمـــوال القاصريـــن ومـــن فـــي حكمهـــم 
بشـــأن وضـــع آليـــة تفصيلية للوقوف بشـــكل 
دوري ومنتظـــم علـــى التـــركات التـــي انتهت 
الوالية عليها لبلوغ جميع ورثتها سن الرشد، 
واتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لتســـليمها إلى 
الورثة، حيث تضمن القرار المواعيد الواجب 
التقيـــد بهـــا واإلجـــراءات الالزمـــة بذلهـــا في 

سبيل تسليم التركات ألصحابها.
وقالت: تقوم إدارة شؤون وأموال القاصرين 
بمتابعه وكالء القصر ومن في حكمهم بشكل 
دوري ومتابعـــه تحصيـــل أنصبـــة القصـــر من 
اإليجارات المتحصلة وفي حال تخلفهم عن 
الســـداد أو توريد المبالغ فـــي المدد المحددة 
يتم إحالة األمر إلى قســـم الشؤون القانونية 
التخـــاذ الـــالزم بشـــأنها وتوجد حـــاالت تمت 

إلـــى  التوصـــل  أو  العامـــة  للنيابـــة  إحالتهـــا 
التســـوية وســـداد المبالغ بعد إرســـال خطاب 

التكليف بالوفاء رسمًيا.
وبينـــت أنـــه صـــدر قرار مـــن مجلـــس الوالية 
على أموال القاصرين ومن في حكمهم بشأن 
وضـــع آليـــة تفصيليـــة لمتابعـــة وكالء الُقّصر 
ومن فـــي حكمهـــم المكلفين بـــإدارة عقارات 
التركات، وذلك بشـــكل دوري ومنتظم للتأكد 
مـــن التزامهم بتوريد أنصبـــة الُقّصر ومن في 
حكمهـــم من مبالغ اإليجـــارات، وتضمين أدلة 
السياســـات واإلجراءات بماهيـــة اإلجراءات 
التـــي يجب اتخاذها حيـــال المتخلفين منهم 

عن توريد تلك المبالغ.
إليهـــا فـــي  المشـــار  بـــأن األراضـــي  وأفـــادت 
عقاريـــة  مشـــروعات  هـــي  األصـــل  التقريـــر 
اســـتثمارية. وفـــي إطـــار تنمية اســـتثمارات 
أموال القاصرين وتنويع الســـلة االستثمارية 
وتعزيـــز عوائد األرباح لصالـــح تركات القصر 
ومن في حكمهم ودعم متطلبات مستقبلهم، 
تقرر بالنسبة لألرض األولى استثمارها بالبيع 
أو البناء لزيادة قيمتها السوقية إلى أضعاف 
بعـــد تصنيفهـــا وتقســـيمها  الحاليـــة  قيمتهـــا 
والتصـــرف األمثـــل فيهـــا، إال أن األمـــر واجه 
بعـــض المتطلبـــات الفنيـــة والتنظيمية وتتم 
دورًيـــا  المختصـــة  الجهـــات  مـــع  المتابعـــة 

الستصدار الموافقات الالزمة.
وأوضحـــت أنه بالنســـبة لـــألرض الثانية فإن 
اإلدارة لم تتوان عن بذل قصارى جهدها في 
إخـــالء األرض مـــن المســـتأجرين الســـابقين، 
وقـــد وصلـــت بعـــض الحـــاالت إلـــى المحاكم 
مـــرات عـــدة إلـــى أن تـــم حســـم بعضهـــا فـــي 
غضون العام 2019م بصدور أحكام باإلخالء 
والطرد والتي باشرتها اإلدارة بصورة مكثفة 

بتنسيق مستمر فور صدور األحكام.
وتابعـــت: إن طبيعـــة المســـتأجرين والغرض 
الـــذي اســـتأجرت األراضـــي من أجله تســـبب 
فـــي صعوبـــة طردهـــم فـــوًرا لوجـــود خيـــول 
ومـــواش تتطلـــب التنســـيق إليجـــاد أماكـــن 
بديلـــة لعـــدم اإلضرار بها حيـــث أخذ األمر ما 
يقـــارب الســـنة والنصـــف دون نتيجـــة تذكر، 
وهـــو األمر الـــذي دفع اإلدارة إلى االســـتمرار 
فـــي تنفيـــذ أحـــكام الطرد فـــي الربـــع الثالث 
فـــي العام 2020 وبالرغم مـــن ذلك لم تتمكن 
اإلدارة مـــن اســـتكمال إخـــراج المســـتأجرين 
الذيـــن صـــدرت عليهـــم أحكام إال فـــي يونيو 

2021م”.

“القاصرين” لم توزع 2631 تركة رغم بلوغ ورثتها سن الرشد
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ســـجل تقرير ديـــوان الرقابـــة المالية 
واإلداريـــة لســـنة 2020 و2021 فيما 
يتعلـــق بالرقابة علـــى عمليات توفير 
المـــواد الغذائيـــة والســـلع األساســـية 
فـــي الســـوق المحليـــة عـــدم اعتمـــاد 
إســـتراتيجية وطنية لألمن الغذائي، 
بالرغم من مســـاعي الحكومة لوضع 
واعتماد إســـتراتيجية شاملة لتوفير 
مخزون غذائي من الســـلع األساسية 

منذ سنة 2015.
الطاقـــة  كفايـــة  عـــدم  إلـــى  وأشـــار 
االستيعابية بصوامع شركة البحرين 
لمطاحـــن الدقيق لتلبيـــة احتياجات 
الســـوق المحليـــة مـــن القمـــح لفتـــرة 
الطاقـــة  إن  أشـــهر، حيـــث   6 تكفـــي 
تتجـــاوز  ال  للصوامـــع  االســـتيعابية 
لتأميـــن  يكفـــي  بمـــا  طـــن،  ألـــف   51
احتياجات السوق لفترة أربعة أشهر 

ونصف الشهر فقط.
ولفت إلى قلة األراضي الزراعية في 
مملكـــة البحرين، األمـــر الذي يتطلب 
حســـن اســـتغالل تلـــك األراضـــي من 
زراعيـــة  محاصيـــل  إنتـــاج  خـــالل 
مجدية اقتصاديًا، واتباع األســـاليب 
وتربيـــة  الزراعـــة  فـــي  الحديثـــة 

الحيوانات.
واســـتكمال  دقـــة  عـــدم  علـــى  ونبـــه 
البيانـــات التي تم االســـتناد إليها في 
احتســـاب الكميـــات الُمـــراد تخزينها 
مـــن الســـلع الغذائيـــة ضمن مشـــروع 
وبالتالـــي  اإلســـتراتيجي،  المخـــزون 
فإن الكميات التي تم توفيرها ضمن 
احتياجـــات  تلبـــي  ال  قـــد  المشـــروع 
الســـوق المحلية خصوصـــا في حال 

األزمات والكوارث.
وفـــي ردهـــا أفـــادت وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي بأنـــه فيمـــا يخـــص تقريـــر 
الرقابـــة علـــى عمليات توفيـــر المواد 
فـــي  األساســـية  والســـلع  الغذائيـــة 
الســـوق المحلـــي وتحديـــدًا بالنســـبة 
لقلـــة األراضـــي الزراعية فـــي مملكة 
البحريـــن، األمر الذي يتطلب حســـن 
اســـتغالل تلـــك األراضـــي مـــن خالل 
مجديـــة  زراعيـــة  محاصيـــل  إنتـــاج 
اقتصاديا، واتباع األساليب الحديثة 
الحيوانـــات،  وتربيـــة  الزراعـــة  فـــي 
فـــي  ممثلـــًة  الـــوزارة  عملـــت  فقـــد 
شـــؤون الزراعـــة بتصحيـــح الوضـــع 
القانونـــي لألراضـــي الزراعيـــة التـــي 
كاســـتكمال  إشـــرافها،  تحـــت  تقـــع 
وتخصيصهـــا  تســـجيلها  إجـــراءات 
فـــي ســـبيل تنفيـــذ مبـــادرات األمـــن 
بتفعيـــل  قامـــت  كمـــا  الغذائـــي، 
الـــواردة  واالشـــتراطات  الضوابـــط 
بعقود مســـتأجري األراضي الزراعية 
ووضـــع خطـــة الســـتغالل األراضـــي 

الزراعية وتقديم الخدمات المساندة 
وتصحيـــح  المنتفعيـــن  للمزارعيـــن 

وضع المخالفات المرصودة. 
بالتنســـيق مـــع  أنهـــا ســـعت  وبينـــت 
هيئة التخطيـــط والتطوير العمراني 
لتحديد عدد األراضي الزراعية التي 
مـــن الممكن تخصيصها لمشـــروعات 
هادفـــة إلـــى زيـــادة اإلنتـــاج النباتـــي 
والحيوانـــي، األمـــر الـــذي نتـــج عنـــه 
مختلـــف  فـــي  أرضـــا   13 تحديـــد 
اســـتكمال  تـــم  المملكـــة  محافظـــات 
إجـــراءات تخصيـــص عـــدد )2( منهـــا 
زال  ومـــا  الزراعـــة،  شـــؤون  لصالـــح 
مـــع  التنســـيق  بشـــأن  العمـــل جاريـــًا 
مختلـــف الجهات المعنية الســـتكمال 
إجـــراءات تخصيـــص المتبقـــي منها 
الحتياجات الوزارة حســـب الظروف 

واألوضاع الممكنة. 
وبينت أنها ســـعت إلـــى تعزيز العمل 
على اختيار المرشـــحين المناســـبين 
والمشـــروعات المنفذة المناســـبة من 
الزراعيـــة  الحاضنـــات  مركـــز  خـــالل 
الـــذي مـــن المؤمـــل أن يســـاهم فـــي 
تدريب أصحاب المشـــروعات الذين 
يتقدمون بدراســـات جـــدوى مالئمة 
المرســـومة  األهـــداف  مـــع  تنســـجم 
فـــي زيادة إنتـــاج محاصيـــل زراعية 
معينة، وتفعيـــل وتعزيز عمل مختبر 
الزراعـــة النســـيجية الـــذي ســـيتولى 
بـــدوره تعميـــم نتائج التجـــارب على 
المزارعيـــن بمـــا يســـاعد علـــى تنمية 
وزيـــادة وإكثـــار اإلنتـــاج المحلي من 

المحاصيل الزراعية وتنوعها.
الصناعـــة  وزارة  قالـــت  وبدورهـــا، 
والتجـــارة والســـياحة أنـــه تـــم جمـــع 
البيانـــات فـــي بدايـــة الجائحـــة فـــي 
مارس 2020 لبناء تصور تقديري عن 
الوضـــع الحالـــي للمخـــزون المتواجد 
والمتوقـــع وصولـــه خالل فتـــرة اقل 
من 6 شهور، وقد تم تنفيذ المشروع 
في ظروف اســـتثنائية طارئة بسبب 
غلـــق حـــدود معظـــم الـــدول ووقـــف 
عمليات الشـــحن والتصديـــر للخارج 
المصـــدرة  الـــدول  بعـــض  قبـــل  مـــن 
لألغذية، وتـــم تحليل البيانـــات بناًء 
على بيانات االســـتهالك العام لمملكة 
البحريـــن خـــالل فتـــرة ســـتة أشـــهر 
المورديـــن  لـــدى  المخـــزون  وكذلـــك 
االســـتراتيجية  للســـلع  األساســـيين 
والمتضمنـــة  والثانويـــة  األساســـية 
في لوحة مؤشـــرات األمـــن الغذائي. 
ونظرا لحساسية وجسامة الموضوع 
فقـــد قامـــت الـــوزارة بالتوصية بنقل 
هـــذا المشـــروع ليصبـــح مـــن ضمـــن 
علـــى  القائـــم  الفريـــق  اختصاصـــات 
لألمـــن  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 

الغذائي.

صوامع “مطاحن الدقيق”
“الرقابة”: صرف أدوية غير صالحة لالستخدام... “الصحة”: مختبر مركزي للجودة ال تستوعب مخزون 6 أشهر

الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  تقريـــر  ســـجل 
واإلدارية لســـنة 2020 و2021 فيما يخص 
وصـــرف  وتخزيـــن  شـــراء  علـــى  الرقابـــة 
األدويـــة والمواد الطبية نفـــاد مخزون نحو 
4 آالف صنـــف من األدوية والمـــواد الطبية 
بالمخازن الرئيسة لوزارة الصحة، ما يعادل 
47 % مـــن األدويـــة والمـــواد التـــي يقضي 
دليـــل األدوية بالـــوزارة االحتفاظ بمخزون 

منها نظًرا ألهميتها. 
وأشـــار التقرير إلى نفاد مخزون العديد من 
األدوية والمواد الطبية التي يجب توافرها 
في مخزن مجمع السلمانية الطبي، وقد بلغ 

ما أمكن حصره منها 149 صنفا.
ولفت إلى قيام وزارة الصحة بشراء بعض 
األدوية مـــن الوكالء المحلييـــن المعتمدين 
عن طريـــق مناقصـــات محليـــة، بالرغم من 
أنها من ضمن األدوية التي شملتها مناقصة 
الشـــراء الخليجـــي الموحـــد، مـــا أدى إلـــى 
ارتفاع كلفة شرائها بنسب تراوحت ما بين 
221 % و1,062 % مقارنـــًة بأســـعارها في 

مناقصة الشراء الخليجي الموحد.
وأشـــار إلى ارتفاع متوســـط أســـعار شـــراء 
وزارة الصحـــة لبعـــض األدوية مـــن الوكالء 
بأســـعار  مقارنـــًة  المعتمديـــن،  المحلييـــن 

شـــرائها من مستشفيات حكومية أخرى، إذ 
بلـــغ مقدار الزيـــادة في تكلفة الشـــراء نحو 

7.9 مليون دينار.
ال  الصحـــة  وزارة  أن  التقريـــر  والحـــظ 
تقـــوم بإخضاع األدويـــة المخـــدرة وأدوية 
األورام واللقاحـــات للفحص المختبري عند 
اســـتالمها للتأكد مـــن ســـالمتها ومطابقتها 

للمواصفات المتعاقد عليها مع الموردين.
ولفـــت إلـــى وجود حـــاالت تم فيهـــا صرف 
لمستشـــفيات  الصحـــة  وزارة  مـــن  أدويـــة 
ومراكز صحية أظهـــرت نتائج الفحوصات 
عـــدم  عليهـــا  أجريـــت  التـــي  المختبريـــة 
سالمتها لالستخدام، ووجود حاالت أخرى 
تـــم فيها صـــرف أدويـــة قبل صـــدور نتائج 

فحصها.
علـــى  ردهـــا  فـــي  الصحـــة  وزارة  وأكـــدت 
المالحظـــة أن القائمـــة التـــي أســـتند عليهـــا 
تقريـــر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة 
تتضمـــن أدويـــة ال يتم اســـتخدامها بســـبب 
تغيـــر بروتكـــوالت العـــالج، علمـــا أن العمـــل 
جار علـــى تحديث قائمة األدويـــة المخزنة 
لتتضمن فقط األدوية المســـتخدمة. وعليه 
فإن النسب واألرقام التي تم ذكرها؛ ال تعبر 
عـــن كل ما يســـتخدم مـــن األدويـــة، وبذلك 

ال تكـــون هنـــاك مشـــكلة فعليـــه فـــي توافـــر 
األدوية بل تحديث قوائم األدوية المخزنة 
التـــي يتم العمل عليها، مشـــيًرة إلى أن لدى 
المخازن الرئيســـة بـــوزارة الصحة مخزون 
يضـــم عـــددا مـــن أصنـــاف األدويـــة كبدائل 
تعمـــل بمثـــل مســـتوى الكفـــاءة والفاعليـــة 

لألدوية التي قد تكون غير متوافرة. 
ولفتـــت إلى أن هنالك إجراءا تكامليا متبعا 
يتـــم من خالله االســـتعانة بتوفيـــر األدوية 
أو المـــواد التي على وشـــك الوصـــول للحد 
األدنـــى من المخـــزون، من خالل التنســـيق 
لتوفيرها ســـواء مـــن مستشـــفى الخدمات 
الطبيـــة الملكيـــة أو مستشـــفى الملـــك حمد 
الجامعـــي أو عبـــر الطلـــب مـــن الصيدليات 
المحلية سواء في القطاع الخاص أو العام. 
وبينـــت أن جميـــع قـــرارات الموافقـــة علـــى 
طلبات الشـــراء تتخذ عبـــر اللجنة الوطنية 
للشـــراء الموحد لألدويـــة. وتوجد عدد من 
اإلجـــراءات التنظيمية الســـتيفاء الطلبات 
مـــن خالل المناقصـــات الوطنية. وفي حال 
تأخر البت والحصول على النتائج النهائية 
ومنـــح  الماليـــة  االعتمـــادات  توفيـــر  يتـــم 
الصالحية لوزارة الصحة بإجراءات الشراء 
المباشـــر لألدويـــة، وبالتالـــي إعـــادة جدولة 

مواعيد شحن وتوريد معظم األدوية التي 
قد تسبب بعض الفروقات في األسعار.

وكشـــفت عـــن مشـــروع متكامـــل لمختبـــر 
ســـيتم  األدويـــة”  جـــودة  “مختبـــر  مركـــزي 
المتقدمـــة  األجهـــزة  بجميـــع  تزويـــده 
ذات  المجـــال،  هـــذا  فـــي  والحديثـــة 
المواصفـــات العالية والمتطورة لكي تضمن 
الحصـــول علـــى التحاليل في أســـرع وقت 
ممكـــن واســـتيفاء جميـــع شـــروط دخـــول 
األدوية المســـتوردة وضمان عدم تأخيرها. 
وحاليـــا يتـــم العمـــل علـــى تنفيـــذ التوصية 
من خالل تنفيذ المشـــروع الرائـــد، علما أنه 
فـــي بعـــض الحـــاالت االســـتثنائية كان يتم 
في الســـابق طلـــب كميات قليلـــة من بعض 
األدويـــة غير المتوافرة بالمخزون وبشـــكل 
عاجـــل نظرا لحاله طبية عاجلة ويتم طلب 
هذه الكميات من المستشـــفيات الحكومية 
األخرى أو من الســـوق المحلية، ونظرا ألنه 
هذه الكميات تكون كميات قليلة باإلضافة 
إلـــى أنهـــا موافـــق علـــى صرفها فـــي جهات 
تنظيـــم  هيئـــة  وبموافقـــة  داخليـــة  أخـــرى 
المهن الصحية، يتم االستغناء عن تحليلها 

“الستيفاء طلبات تسجيلها”.

ذكر تقرير ديـــوان الرقابة المالية واإلدارية 
لســـنة 2020 و2021 أن مؤسســـة التنظيـــم 
العقـــاري لم تصدر بعـــض القرارات المنظمة 
للعديـــد مـــن الجوانـــب المتعلقـــة بالقطـــاع 
العقاري والتي نص قانون التنظيم العقاري 

على إصدارها.
والحـــظ وجـــود ســـجالت تجاريـــة نشـــطة 
تمارس أنشطة التثمين العقاري والوساطة 
العقـــارات،  وتشـــغيل  وإدارة  العقاريـــة 
تـــم إصدارهـــا قبـــل إنشـــاء المؤسســـة ولم 
يتـــم تســـوية أوضـــاع أصحابهـــا مـــن خالل 
الحصـــول علـــى تراخيـــص من المؤسســـة، 
حيـــث بلغ عدد مـــا أمكن حصره منها 1220 

سجال. 
وأشـــار إلى وجود ســـجالت تجارية نشطة 
تمارس األنشـــطة ســـالفة الذكر صدرت بعد 
تاريـــخ بدء العمل بقانـــون التنظيم العقاري 
وال توجد لها تراخيص من المؤسســـة، وقد 

بلغ ما أمكن حصره منها 322 سجال. 
ولفـــت إلـــى وجـــود موظفيـــن يعملـــون في 
مؤسســـات القطـــاع الخاص يزاولـــون مهنا 
يمتلكـــون  ال  أنهـــم  مـــن  بالرغـــم  عقاريـــة 
تراخيص من المؤسسة لمزاولة تلك المهن.
بعـــض  فـــي  المؤسســـة  قيـــام  إلـــى  وأشـــار 
الحـــاالت بإصـــدار تراخيـــص أو تجديدهـــا 
بالرغم من عدم استيفاء طالبي الترخيص 
لبعض االشـــتراطات المنصـــوص عليها في 
القـــرارات التنظيميـــة الصـــادرة عن مجلس 

إدارة المؤسسة.

وســـجل عدم قيام المؤسســـة بمتابعة 515 
مرخصـــا لـــه مـــن أصـــل 636 مـــن المرخص 
لهـــم الذيـــن مضـــت ســـنة علـــى ترخيصهم، 
أي بنســـبة 81 %، ولـــم يســـتجيبوا لطلـــب 
المؤسســـة لتقديـــم تقريـــر ســـنوي يتضمـــن 
النقـــدي  البيـــع  عمليـــات  جميـــع  تفاصيـــل 
المشـــبوهة التـــي تمـــت خالل الســـنة، األمر 
الذي ال يســـاعد المؤسســـة على رصد جميع 
العمليـــات المشـــبوهة واتخـــاذ اإلجـــراءات 

الالزمة حيالها. 
وأشـــار إلـــى عـــدم قيـــام المؤسســـة بفرض 
التـــي  التراخيـــص  بعـــض  مقابـــل  رســـوم 
اإلجـــراءات  تعـــدد  مـــن  بالرغـــم  تصدرهـــا 
المطلوبـــة إلنجازهـــا. وســـجل عـــدم قيـــام 
بإصـــدار  الحـــاالت  بعـــض  فـــي  المؤسســـة 
فواتير لرسوم معامالت تسجيل عقود بيع 
وحدات بمشـــروعات البيع علـــى الخريطة، 
وبالتالـــي ال يتم تحصيل الرســـوم الخاصة 
بهـــا. وأفـــادت مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري 
رًدا علـــى مالحظـــة التقريـــر أنهـــا أصـــدرت 
60 قـــراًرا تنظيمًيـــا مـــن القـــرارات الواجب 
إصدارها بحســـب قانون التنظيـــم العقاري 
وذلـــك منـــذ دخـــول القانـــون حيـــز النفـــاذ 
فـــي مـــارس 2018 )مـــا يقـــارب 80 % مـــن 
القـــرارات الـــالزم إصدارهـــا( كمـــا وقامـــت 
المؤسســـة بإعداد جميع القرارات المتبقية 
وجار العمـــل إلصدارها حســـب االجراءات 
القانونية الالزمة ومنها،   على سبيل المثال 
ال الحصـــر، التشـــاور مع أصحـــاب المصلحة 

العاملين في القطاع العقاري ودراسة مدى 
مطابقتهـــا مـــع أفضـــل الممارســـات العالمية 
بمـــا يتوافـــق مـــع الســـوق العقـــاري بمملكـــة 
البحريـــن. كمـــا وقامـــت المؤسســـة بتعديل 
بمـــا  وذلـــك  الســـابقة  القـــرارات  مـــن  عـــدد 

يتماشى مع متطلبات القطاع العقاري.
وبينـــت أنـــه بالتعاون مـــع الـــوزارة المعنية 
المؤسســـة  قامـــت  التجاريـــة  بالســـجالت 
منـــذ تزويدهـــا بصالحية إضافـــة مخالفات 
على الســـجالت التجاريـــة وتمكن أصحاب 
وضـــع  علـــى  بالمؤسســـة  االختصـــاص 
المخالفات بالســـجالت التجارية بما يقارب 
700 مخالفة في الســـجالت التجارية، علًما 
أن عـــددا مـــن أصحـــاب تلـــك الســـجالت ال 
يمارســـون أيا من أنشـــطة القطـــاع العقاري 
التـــي يتوجب الترخيص لها حســـب أنظمة 
النشـــاط  بإلغـــاء  بـــادروا  وقـــد  المؤسســـة، 
لعـــدم ممارســـتهم ذلـــك النشـــاط. يذكـــر أن 
نشـــاط التثمين العقاري يقع تحت النشـــاط 
التجاري: أنشـــطة التقييم والتثمين، والذي 
يشمل جميع أنواع أنشطة التثمين وليست 
محصـــورة فقـــط علـــى التثميـــن العقـــاري، 
كمـــا قامت المؤسســـة بالتنســـيق مع جميع 
األطـــراف ذات العالقـــة المباشـــرة بعمليـــة 
التثميـــن العقـــاري مثـــل المجلـــس األعلـــى 
للقضاء ومصرف البحرين المركزي وغيرها 
تثميـــن  تقاريـــر  أي  قبـــول  عـــدم  بضـــرورة 
عقاريـــة مـــن أي شـــخص غيـــر مرخص من 
قبـــل المؤسســـة. وذلـــك حيـــث إن التثمين 

العقاري لم يكن منظما قبل إنشاء مؤسسة 
التنظيـــم العقـــاري، منوهـــة بـــأن المؤسســـة 
مستمرة شـــهرًيا بحصر السجالت التجارية 

المخالفة.
وقالـــت: نقوم برصـــد العمليات المشـــبوهة 
من خـــالل إلـــزام المرخـــص لهـــم وبموجب 
قبـــل  مـــن  الصـــادرة  التنظيميـــة  القـــرارات 
المؤسسة وفي حال العمليات المشبوهة أو 
غير العادية أو محاولة التعامل فيها بإبالغ 
المؤسســـة بشكل فوري وذلك خالل مدة ال 
تتجـــاوز 24 ســـاعة مـــن تاريـــخ العملية من 
خالل ملء نموذج معد من قبل المؤسســـة 
لهـــم  المرخـــص  علـــى جميـــع  تعميمـــه  تـــم 
وتحميله على موقع المؤسسة اإللكتروني. 
وتابعت “قامت المؤسســـة بإرسال مسودة 
الرســـوم المراد فرضها وذلك بعد الحصول 
على كلفة معظم الرسوم بالتعاون مع قسم 
تنمية اإليرادات بـــوزارة المالية واالقتصاد 
النســـخة  اســـتالم  انتظـــار  وفـــي  الوطنـــي 
النهائيـــة للرســـوم حتـــى تتمكن المؤسســـة 
من عرضها علـــى مجلس اإلدارة وفي حال 
الموافقـــة عليهـــا ســـيتم رفعها إلـــى مجلس 

الوزراء الموقر لالعتماد”.
نظـــام  بإعـــداد  المؤسســـة  “قامـــت  وزادت 
إلكترونـــي بإصدار فواتير بجميع الخدمات 
المقدمة من قبل المؤسسة كما وتعمل على 
تحصيل رسوم تسجيل عقود البيع، وتقوم 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  باتخـــاذ  المؤسســـة 

حيال الممتنعين عن السداد”.

“الرقابة”: 322 سجال عقاريا تعمل بال تراخيص... “التنظيم العقاري”: تحرير 700 مخالفة

“العمل”: مسؤولية الرقابة تقع على “الصحة” بموجب قرار وزاري
“الرقابة”: 62 % من مساكن العمال مخالفة لالشتراطات التنظيمية للتعمير

ســـجل تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية لســـنة 
2020 و2021 عـــدم تحديـــد واعتماد االشـــتراطات 
والمواصفات الصحية واشتراطات األمن والسالمة 
الواجـــب توافرهـــا فـــي مســـاكن العمـــال الجماعيـــة 

ونشرها في الجريدة الرسمية.
وذكـــر التقرير أن أمانة العاصمـــة والبلديات الثالث 
لم تقم بالتحقق من مدى سالمة العقار من الناحية 
اإلنشـــائية وخلوه من مخلفات البناء قبل تسجيله، 
مـــا قـــد يؤدي إلـــى الموافقة على تســـجيل مســـاكن 
متهالكـــة وغير صالحة للســـكن، أو مســـاكن مخالفة 

االشتراطات التنظيمية للتعمير.
وأكد التقرير وقوع 62 % من مســـاكن العمال التي 
يوفرها أصحاب العمل لعمالهم في مناطق ال ُيسمح 
فيهـــا بإنشـــاء مســـاكن للعمـــال طبًقـــا االشـــتراطات 

التنظيمية للتعمير.
العمـــل والتنميـــة  التـــزام وزارة  إلـــى عـــدم  وأشـــار 
المعتمـــدة  التفتيـــش  خطـــط  بتنفيـــذ  االجتماعيـــة 
لمســـاكن العمـــال التـــي يخصصهـــا أصحـــاب العمـــل 
لعمالهم، حيث تراوحت نســـب تنفيـــذ تلك الخطط 
بين 18 % و76 % خالل السنوات 2018 - 2020.

وبين عدم وقوف أمانة العاصمة والبلديات الثالث 
على أوضاع مساكن العمال الجماعية والتي تجاوز 
عددها 14 ألف مســـكن بحسب بيانات هيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل كمـــا فـــي 31 ينايـــر 2021، مـــن خالل 
إصـــدار الموافقات علـــى عقود اإليجـــار التي يكون 

محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي.

وذكـــر أن أمانة العاصمـــة والبلديات الثالث لم تضع 
آلية تســـاعدها على التحقق من اســـتيفاء المســـكن 
قبل تسجيله في قاعدة بياناتها لالشتراطات بشأن 
المساحة المحددة لكل عامل، وارتفاع سقف الغرف 

في المسكن وعدد العمال في الغرفة الواحدة.

فـــي  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أفـــادت 
ردهـــا علـــى المالحظـــة بـــأن دورها الرئيـــس يقتصر 
علـــى اســـتالم إخطارات مـــن أصحاب العمل بشـــأن 
مســـاكن عمالهم وتسجيل بياناتهم قبل انتقال هذه 
المســـؤولية إلـــى وزارة الصحة بموجـــب قرار وزير 
الصحة رقم )76( لســـنة 2020 بشـــأن االشـــتراطات 
والمواصفـــات الصحية فـــي 29 نوفمبر 2020، وأنه 
ال يقع ضمن اختصاصات الوزارة إصدار الموافقات 
على عقود اإليجـــار التي يكون محلها عقارات لغير 
غرض الســـكن العائلي، كما ال يقع ضمن اختصاصها 
التحقـــق من ســـالمة العقار مـــن الناحية اإلنشـــائية 
وخلوه من المخالفات، كما يشـــار إلـــى قيام البعض  
بتأجيـــر منازلهـــم الخاصـــة كســـكن عمال رغـــم أنها 
غيـــر مرخصـــة لذلك، كمـــا تؤكد الـــوزارة أنهـــا تقوم 
بالتفتيـــش علـــى مســـاكن العمـــال المرخصـــة فقـــط 
من الجهات الرســـمية، وانها تقوم  بالتنســـيق حالًيا 
مع وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني لمراجعة عناوين مساكن العمال المسجلة 
لـــدى الـــوزارة، وحصـــر المســـاكن المخالفـــة واتخاذ 
اإلجـــراءات المناســـبة. وبينـــت أن القســـم المعنـــي 

بتفتيش مســـاكن العمال يقوم بإسناد مجموعة من 
الزيـــارات الخاصـــة بالتفتيش لكل مهندس ســـالمة 
مهنيـــة بالـــوزارة وذلـــك ضمـــن الخطـــة التشـــغيلية 
المقـــررة، أي أنـــه يتعين علـــى كل منهـــم اتمام عدد 
محـــدد مـــن الزيـــارات التفتيشـــية حســـب الخطـــة 
الســـنوية المعتمـــدة، وعلى ســـبيل المثـــال قيام كل 
مهندس سالمة بـ )250( زيارة تفتيشية لسنة 2021 
بالحـــد األدنـــى من مختلف مصـــادر التفتيش ومنها 
تفتيـــش مواقـــع العمل وعلى األخـــص مواقع العمل 
االنشـــائية والصناعيـــة وتفتيـــش مســـاكن العمـــال 
والتفتيش للتحقق من الشكاوى المرتبطة بالسالمة 
المهنية. وأوضحت أن العدد غير الكافي لمهندســـي 
قســـم الســـالمة المهنية لديها يعـــد تحدًيا من حيث 
مباشرة األولويات في عمل القسم المعني، خصوصا 
أن مباشـــرة الحوادث المهنيـــة تعتبر أولوية قصوى 
ال يمكـــن تأجيلها، إذ يتطلب األمر االنتقال المباشـــر 
لمواقـــع الحـــوادث المهنيـــة تمهيـــدا إلعـــداد التقرير 
الفنـــي واحالتـــه للنيابـــة العامة التخـــاذ االجراءات 
الالزمـــة، علمـــا أن متوســـط الحـــوادث المهنيـــة في 

السنوات 2018 - 2020 تجاوز 300 حادث مهني.
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  وأفـــادت 
والتخطيط العمراني بأن ســـكن العمال الذي يوفره 
صاحـــب العمـــل لعماله تشـــرف عليه كل مـــن وزارة 
الصحـــة ووزارة العمل والتنميـــة االجتماعية وذلك 
طبًقا ألحكام المادة )82( من قانون رقم )34( لســـنة 
2018 بإصدار قانون الصحة العامة التي تنص على 

أنـــه “تلتـــزم الجهـــات اإلدارية المعنيـــة بوضع خطة 
تضمن أن يكون ســـكن العمال مطابًقا لالشتراطات 
والمواصفـــات الصحيـــة التـــي يصـــدر بهـــا قـــرار من 
الوزير، بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون العمل”.

فـــي  يتمثـــل  الجماعـــي  العمـــال  أن ســـكن  وبينـــت 
المســـاكن التـــي يشـــترك فيها مجموعة مـــن العمال، 
يوفرونها ألنفســـهم دون تدخـــل من صاحب العمل، 
وُتعـــّرف المادة )34 مكـــرر( من قرار مجلس الوزراء 
رقـــم )16( لســـنة 2002 بإصـــدار الالئحـــة التنفيذية 
لقانـــون  التنفيذيـــة  )الالئحـــة  البلديـــات  لقانـــون 
البلديـــات(، التـــي تمـــت إضافتها لالئحة فـــي أبريل 
2015 بموجـــب قـــرار رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رقم 
)35( لســـنة 2015، الســـكن الجماعـــي علـــى أنه “ُيعد 
الســـكن مشـــترًكا أو جماعًيا متى شـــغلته مجموعة 
مـــن األفـــراد ال تربطهـــم صلـــة قرابة حتـــى الدرجة 
الرابعة وال يقل عددهم عن خمســـة أفراد”، وتشرف 
أمانـــة العاصمـــة وبلديـــة المحـــرق وبلديـــة المنطقة 
الشـــمالية وبلدية المنطقة الجنوبية )أمانة العاصمة 

والبلديات الثالث( على هذه المساكن. 
وعلى صعيد المالحظة المتعلقة بعدم وقوف أمانة 
العاصمـــة والبلديـــات الثـــالث على أوضاع مســـاكن 
العمال الجماعية التي تجاوز عددها 14 ألف مسكن 
بحســـب بيانـــات هيئة تنظيم ســـوق العمـــل كما في 
31 ينايـــر 2021، وذلك من خالل إصدار الموافقات 
علـــى عقـــود اإليجـــار التـــي يكـــون محلهـــا عقـــارات 
ســـكنية لغيـــر غـــرض الســـكن العائلي، فقد شـــرعت 

أمانة العاصمة والبلديات الثالث في مخاطبة هيئة 
تنظيم سوق العمل منذ العام 2019 بهذا الخصوص 
كمـــا أن كـــون األمانـــة والبلديـــات عضـــوا مشـــاركا 
فـــي اللجنـــة الفنيـــة المنبثقـــة عـــن اللجنـــة الوزارية 
للمشـــاريع التنمويـــة والبنية التحتية برئاســـة هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية، وبعضوية هيئة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل أيضـــا، سيســـاعد فـــي تعزيـــز 
عملية التنسيق المطلوبة لتحقيق التكامل في دقة 

وحصر بيانات مساكن العمال.
وبخصـــوص المالحظـــة المتعلقـــة بوقـــوع 62 
% مـــن مســـاكن العمال التـــي يوفرها أصحاب 
العمـــل لعمالهـــم فـــي مناطـــق ال يســـمح فيهـــا 
بإنشـــاء مســـاكن للعمـــال طبقـــا لالشـــتراطات 
العاصمـــة  أمانـــة  فـــإن  للتعميـــر،  التنظيميـــة 
والبلديـــات الثـــالث أوضحـــت أن الحصـــر في 
األماكـــن التـــي يســـمح فيهـــا بإنشـــاء مســـاكن 
العمـــال المشـــار إليه في نص المـــادة رقم )88( 
والمادة رقم )98( من االشـــتراطات التنظيمية 
للتعميـــر وكذلـــك فـــي القانون رقم )24( لســـنة 
2018 مختـــٌص بمناطـــق الصناعـــات الخفيفـــة 
والمناطق الخدميـــة والمناطق الصناعية التي 
تنشـــأ فيها تلك المساكن ألغراض سكن العمال 
التابعيـــن للمؤسســـة الصناعيـــة أو المشـــروع 
الصناعـــي، وهـــو الســـكن الذي يوفـــره صاحب 
العمـــل لعماله، وهذا الحصر لم يرد إال في تلك 

النصوص المشار إليها.
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إعالن بحل و تصفية

شركة فكرة لألدوات المكتبية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 95935

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت إليها السيدة احسان 
محمود محمد الحاج محمود نيابة عن السادة شركة فكرة لألدوات المكتبية ذ.م.م المسجلة 
بموجب القيد رقم 95935، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيدة احسان 

محمود محمد الحاج محمود مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 
335 من قانون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 
مدعومة بالمس���تندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نش���ر ه���ذا اإلعالن، و ذلك على 

العنوان التالي:
عنوان المصفي: احسان محمود محمد الحاج محمود

rozan-111@hotmail.com   -    )+973(33663661 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

شركة أرماء تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 129244-1

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت إليها السيد هاني 
احمد محمد دعس���ان باعتباره المصفي القانوني لش���ركة ش���ركة أرماء تضامن بحرينية 
المس���جلة كش���ركة تضامن بموجب القيد رقم 1-129244، طالبا التأش���ير في الس���جل 
التجاري بإشهار تصفية الش���ركة تصفية إجبارية وذلك بناء على الحكم القضائي الصادر 
م���ن عدالة المحكم���ة الكبرى المدنية الس���ابعة بتاريخ 2021/04/27 ف���ي الدعوى رقم 
5/00767/2021/02 والقاضي بحل وتصفية شركة أرماء تضامن بحرينية وتعيين السيد 

هاني محمد دعسان مصفيا قضائيا.
وعلي���ه يرجى من الدائنين ومن يهمه ان يتقدموا ال���ى المصفي القضائي بمطالباتهم ضد 
الشركة المذكورة مشفوعة بالمستندات الثبوتية خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

عنوان المصفي: هاني احمد محمد دعسان
hdasan71@gmail.com   -    )+973(39889445 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ادارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري في شركة ديكوريترس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ الس���يدة اكرم رش���اد احمد مكناس نيابة عن السادة شركة ديكوريترس ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم 46180، طالبين تغيير االسم التجاري من:
ديكوريترس ذ.م.م

DECORATORS W.L.L
إلى:

 سفن بيلرز ذ.م.م
SEVEN PILLARS W.L.L

فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد : 1-139841
التاريخ : 20-10-2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة صالون كورسان للحالقة ذ.م.م

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة الس���ياحة بٔان���ه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة صالون كورس���ان للحالقة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 139841-1، طالبين تغيير االس���م التجاري من صالون كورسان للحالقة 

ذ.م.م الى ستايل يور اليف ذ.م.م
فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة المؤيد جيمبرز للخدمات القانونية ذ.م.م.

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة الس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها 
السادة شركة المؤيد جيمبرز لالستشارات ذ.م.م نيابة عن السادة شركة المؤيد 
جيمبرز للخدم���ات القانونية ذ.م.م. المس���جلة بموجب القي���د رقم 117996، 

طالبين تغيير اسم الشركة 
من: شركة المؤيد جيمبرز للخدمات القانونية ذ.م.م.

 ALMOAYED CHAMBERS LEGAL SERVICES W.L.L
INSAF. W.L.L الى: إنصاف. ذ.م.م

فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ : 2021/10/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

إدارة التسجيل
)CR2021- 151241 (  إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد: آسيا محمد يونس محمد ابراهيم شيخ بتحويل المحل التجاري 
التالي إلى السيد/ وفاء ناصر محمد الذوادي        

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

 رقم القيد: 6-56538
االسم التجاري:  حلويات شهد الجزيرة 

التاريخ : 2021/10/11
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

إدارة التسجيل
)CR2021 -147652 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه السيد/الس���يدة  محمد عادل ميرزا عبدهللا مرهون بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد/السيدة  سميرة عبدالرحمن أحمد تراف         
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 رقم القيد: 01-137997

االسم التجاري: كويك كانجرو لتوصيل الطلبات 

القيد : 58485
التاريخ: 2021/10/21 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  رقم 150590 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد صالح فهد عبدهللا الهاشل المالك ل أوميغا لتخليص المعامالت )مؤسسة 
فردية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 58485  طالبا تحويل المؤسسة الفردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 2000 دينار، لتصبح الشركة 

مملوكة من السيدة زينب عبدالرسول عبدعلي عباس الشماع

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة الطريقة لالستشارات اإلدارية ذ.م.م

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة الس���ياحة بٔانه قد تقدم إليها الس���يد
HEMANT KUMAR RAJENDRA PRASAD SINGH نيابة عن السادة 
ش���ركة الطريقة لالستشارات اإلدارية ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رقم 86914 طالبين 

تغيير اسم الشركة من:
الطريقة لالستشارات اإلدارية ذ.م.م

ALTAREEQAH MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L
الى: الطريقة لالستشارات التعليمية و اإلدارية ذ.م.م

 ALTAREEQAH MANAGEMENT AND EDUCATIONAL
CONSULTANCY W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمس���ة عشر 
يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

إم إس للتجارة - شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 127337

 MUZAMMEEL / تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد
NASRULHAQUE PALAWKAR نياب���ة ع���ن الس���ادة إم إس للتج���ارة - ش���ركة تضام���ن 
بحرينية. المس���جلة بموجب القي���د رقم 127337، بطلب تصفية الش���ركة تصفي���ة )اختيارية( وتعيين 

MUZAMMEEL NASRULHAQUE PALAWKAR مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الش���ركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

MUZAMMEEL NASRULHAQUE PALAWKAR
m.nasir@9t9it.com : رقم التلفون : 38880222 )973+( االيميل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة مفكرون لالستشارات ذ.م.م

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بٔانه 
قد تقدم إليها الس���يد نبيل عب���دهللا احمد الس���اعي باعتباره المصفي 
القانوني لش���ركة مفكرون لالستشارات ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد 
رقم 70363-1 ، طالبا إش���هار انتهاء ٔاعمال تصفية الش���ركة تصفية 
)اختيارية( وش���طبها من الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 

تقييـــــمـ اآلالت والمعدات
The First Bahraini Specialized Company in Plant & Machinery Valuation

Redha Majeed
Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

17564404

فلل شارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

دينار �������
ُصممت بمعايير عالية لتنـاسب
احتياجات األسرة البحرينّية

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

للبيـع
RA للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

ارض في البسيتين مقابل مستشفي الملك حمد المساحة 873 
   B6 متر مربع التصنيف

شقق في الجفير مؤجرة -  المساحات من 122 الى 125
60 الف دينار 

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

الموبايل: 39722292  - الهاتف: 17311151
smartbh.re@gmail.com :ايميل

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444
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Vacancies Available
NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17727925  or  yousif@aanass.net 

ARABIAN TECHNICAL SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33779330  or  INFO.QOLABA@GMAIL.COM 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

ALDANA ALUMINUM FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700911  or  lmra@mmetc.com 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MECHANIC(DIESEL ENGINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.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 

NEW SOCIETY BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36580057  or  MAHMOODSBH@GMAIL.COM 

KARAM HASAN ALI ALBALUSHI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39636058  or  metebkaram58@gmail.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

MAMA NOORA RASTRIES & SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39461384  or  RATIBA1965@HOTMAIL.COM 

STOOM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37221311  or  AL.KHABBAZ@HOTMAIL.COM 

JAN BURGER 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33164788  or  janburgerbahrain@gmail.com 

ABBAS ALI MADAN ALTAIF BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 77169694  or  ALTAIF12@YAHOO.COM 

Flamingo Media 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36811441  or  abbas.alsammak@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

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 

Curry And Noodles WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39479715  or  SKAPUR100@YAHOO.COM 

GASSA BELLA GANTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39667573  or  EBRAHIM.ALKHOORJANI@GMAIL.COM 

Hilton Made To Measure W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17245689  or  IMGEORGEE@GMAIL.COM 

GHAZLAN PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33332125  or  TARADA99@GMAIL.COM 

CAFETERIA TEA TEAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39893138  or  QASSIM.8@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

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

BAHRAIN AIRPORT SERVICES COMPANY (BAS) B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17321777  or  BASLMRA@bas.com.bh 

SANDUH LINE CONSTRACTION CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

BAHRAIN AIRPORT SERVICES COMPANY (BAS) B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  EQUIPMENT MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17321777  or  BASLMRA@bas.com.bh 

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 

ZESHAN & IRFAN SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342810  or  ABBAS307@YAHOO.COM 

AMOUR 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

Almoawdah Const 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400386  or  INFO@ALMAWDAH.COM 

Shtora For Real estate property management Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36788166  or  AALI@ELAZZABGROUP.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

MICRO CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GEOGRAPHY INFORMATION ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17262535  or  MICROCEN@BATELCO.COM.BH 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

Al Kahf Glass 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39714747  or  mzaya@hotmail.com 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

SOFTWARE  SWIPE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66677632  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 37184425  or  BHAATISH@GMAIL.COM 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

MULTANI RESTAURANT CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37228185  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

BAHRAIN ARTISTIC FRAMES CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

ALSOWAIS COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17796436  or  HEYAM508_98@HOTMAIL.COM 

SINGAPORE ROSES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17505486  or  GOLDEN_A@HOTMAIL.CO.UK 

JAVED & MALIK HOLDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 13107870  or  DJAVAID@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LINESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17718033  or  BHABANI.MISHRA@RAYMON.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

JAFFAR KHUDHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17271196  or  ABOALIKHOUDHAIR@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

LUQMAN ALHADDAD CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17730091  or  SWEETLOQ@YAHOO.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17272883  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17874244  or  almanil5@gmail.com 

ASKAR GATE BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874606  or  ALLBRANCH2013@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com 

ALMIZANI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000949  or  AE.ALMANNAI@GMAIL.COM 

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@gmail.com 

SHTIYA BUILDING CONTRACTING & MAINTENANC 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39762224  or  shtiyacontracting@gmail.com 

ASEERI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

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

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 39651165  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39976476  or  SRIRAO@7HILLS-GROUP.COM 

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34013144  or  ABOOD202025@HOTMAIL.COM 

FAST FLOW INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37771467  or  MAJEED@FASTFLOWGROUPS.COM 

SECCO BY COFFEA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33332028  or  HA.BEHBEHANI@GMAIL.COM 

NINE BALL CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17237717  or  NINEBALLCAFE@GMAIL.COM 

RED STAR SHINE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33289220  or  ASMA.MINHAS005@GMAIL.COM 

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 

JURONG ENGINEERING LIMITED - BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35644355  or  vsridhar@jml.com.sg 

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 

MOHAMED ABBAS EBRAHIM YUSUF ALMAHARI / MARJAAN ALMATOOQ 2241 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17593545  or  BENT.ALAWOI@HOTMAIL.COM 

NAJIYA MOHAMMED ABDULLA ALASHAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39557333  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33629071  or  human.resources@binrajab.co 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33367167  or  janburgerbahrain@gmail.com 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

WASET CONTRUCTINS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 37219966  or  MOH.NEE.68@GMAIL.COM 

NATIONAL CONCRETE COMAPNY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  sayed.saeed@nccbahrain.com 

Vega International Service Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

ALI ABDULRAZZAQ ALI KADHIM (NOOR ALMIQAT2/12719) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39128221  or  BU.ISA.HAQ@HOTMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699040  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

Landy auto services centre 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17877217  or  LANDROVERBH@GMAIL.COM 

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

MARHABA MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17910918  or  MARHABAMART.BH@GMAIL.COM 

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

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

MOMINA REPAIRING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33733381  or  CEO@SETUPINBAHRAIN.COM 

MOHAMED SALAH SAAD 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34128860  or  SALAHBH44@GMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

MOHAMED SALAH SAAD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34128860  or  SALAHBH44@GMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

AL-MUNTASIR BUILDING CONSTRUCTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17324494  or  MUNTASIRCON@YAHOO.COM 

ALDAMAZEEN COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39545009  or  SAMAAR@BATELCO.COM.BH 

HOUSE OF UNIFORMS H.O.U 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39620862  or  UNIFORMS@BATELCO.COM.BH 

HANNOVER RETAKAFUL B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  ACTUARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17214766  or  ELYA.Y@HOTMAIL.COM 

SYED MOHAMMAD NOOR MOHAMMAD USMAN EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33743711  or  MuhammadSaqib759@gmail.cOm 

Al kadeer construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33752362  or  MOHAMMEDGAFUR750@GMAIL.COM 

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

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

MARWANI OPTICAL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38847202  or  HAYAAA220@GMAIL.COM 

SHAHEEN GROUP HOLDING B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

LEBANESE RESTAURANT CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  ALI_SHARBTY@HOTMAIL.COM 

Thailand Gate Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact
 17641191  or  YASEENTHAI@GMAIL.COM 

Unanime Architectes Gulf WLL 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250822  or  contact.gulf@unanime.fr 

Future power electrical equipments W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39630224  or  FUTUREWLL.BH@GMAIL.COM 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401212  or  cv@salamgas.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

Ajial Aluminum Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233996  or  GM@AJIAL.COM.SA 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

NASER M.S ALBINALI(KASHIF ALBEHAR-6843) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33978558  or  HASAN.BH7@GMAIL.COM 

Khyber Gents Salon Co W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33734591  or  IBRARBANDAI@GMAIL.COM 

HORTI LANDSCAPE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711333  or  hassan@emaar.bh 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  HEAD,  MARKETING 
 suitably qualified applicants can contact

 17564616  or  yg@eaglehills.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com 

JBF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

AUROXA CAREER EDUCATION AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35321234  or  AFFIN@AFFIN.IN 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401212  or  cv@salamgas.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

MANLY BARBER SHOPE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

SHAMS AL MALIKIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39696466  or  S.ALAWI100@GMAIL.COM 

ALAMEED REPAIR & PAINTING GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17785099  or  alameed_car@hotmail.com 

AL ZAYANI LEASING S P C owned by Al Zayani Investments B S C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

Ritaj Mini Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17788000  or  rosehill.mart.bh@gmail.com 

DHAWI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33009600  or  alayanibade@yahoo.com 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

724PARIS PERFUMES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17490008  or  HAKH9999@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

PAPA KANAFA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39448689 
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Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@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 

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

MINDS UNITED COMPUTER SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
 77008809  or  jalal3155@gmail.com 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

Abn Al Nafis Palace Tailoring - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300186  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

YOUR NIGHT PARTIES REQUIREMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 37790030  or  yournight_bh@hotmail.com 

ABU AZKA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33970840  or  CH.IFTIKHAR19876@GMAIL.COM 

SANGEETHA RESTAURANT DELIGHTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17272768  or  BABUALRAFEEQ@GMAIL.COM 

PAKISTAN STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250232  or  SHAHJAHANKHAN817@YAHOO.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 

GREEN OZONE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33253626  or  WAHIDZAHID8@GMAIL.COM 

NOOR AL BILAL ELECTRICAL MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33508974  or  IMRANBODLA1996@GMAIL.COM 

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

Sunshine Steel works Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

SKYWALL PUBLICITY & ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36145020  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM 

AMEERA HAMEED ABUL MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  AMEERABH144@GMAIL.COM 

WhitePages Cars W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39860760  or  CRA66851@HOTMAIL.COM 

SVC Auditing & Tax Consultants Specialized Bahraini Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17369410  or  PEMMASANIJ@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

KHALIFA ABDULLA KHALIFA ALMUQAHWI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17324208  or  KHALIFAABDULLAKHALIFA125@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Al Mahyoub REAL ESTATE Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 33331700  or  Maged_080@hotmail.com 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39651165  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

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

OOTTY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39647414  or  ALAJMI143@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

HUSSAIN AMER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39804488  or  HUSAINAMER.CONTR@GMAIL.COM 

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

  MAKER(CORE SAMPLES-FOUNDRY-) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

JK FOOD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33284867  or  WAJIDA.SPC@GMAIL.COM 

Alghanam Realestate W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 33387275  or  sws740900sws@gmail.com 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

AL-OMARA ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

  ARCHITECT 
 suitably qualified applicants can contact

 17257200  or  alomara.bh@gmail.com 

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

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17009786  or  MURTUZA.BORIAWALA@ECTRATECH.COM 

AL-JAZF FOR SALE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39232232  or  MOHDRASHED.A1@GMAIL.COM 

ALSANAFER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39470757  or  info@awtadi.com 

FRESH TOWN  FRUITS AND VEGITABLES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66682309  or  AHMEDASHEER_64@HOTMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258185  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TEN SQUARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  KAINAT.HAMEED@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Abdulaal gulf educational consultancy - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39605262  or  JASSIM.ABDULAAL@BH.GT.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 

RENDEZVOUS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

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

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

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

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

AL ANNABI FOR SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39470107  or  AHMEDJBUQAIS@GMAIL.COM 

EAGLE NEST PROPERTIES MANAGEMENT Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38762367  or  ABDULRAHUFKK@YAHOO.COM 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogroup.com 

THE CLOSET INTERNATIONAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17555095  or  ALI@THE-CLOSETS.COM 

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

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

TURK HEAVY TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

Sim City Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717171  or  RAZAKAVOOR@GMAIL.COM 

PRESTIGE AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701871  or  subashvenmony@gmail.com 

PRISMS MANAGEMENT CONSULTANCY CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 38881112  or  ASHUKRALLA@YMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17646433  or  WIDAD.ALALAWI2020@GMAIL.COM 

LOAY CAR Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39611353  or  LOAY.C.S.353@GMAIL.COM 

R.H. IT SOLUTIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36467526  or  MISMAIL809@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39471786  or  FATIMAJ720@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

SHAMEL AL GHAD TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 36329925  or  YSF197615@GMAIL.COM 

Noor alzahra Visitor Assistance Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311101  or  NOORALZAHRABH313@GMAIL.COM 

SK PASSION GENERAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34099010  or  SAMIROCK9090@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 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@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 

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 

AZZOZ contracting for Central air conditioner and Repair equipment 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33929203  or  NOREENAKHTAR948@GMAIL.COM 

Voltech Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@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 

RH Carpentry,  Aluminum & Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36423336  or  MEEAD25101986@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17264088  or  FZQ786@YAHOO.COM 

MERSIN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17410045  or  HALALJASSMI@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

ALRAHMAN BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35526144  or  ZM6470732@GMAIL.COM 

Fraternity Business Solutions Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39062051  or  fraternitybh@gmail.com 

Area for selling used goods 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39665776  or  althuraiya-143@hotmail.com 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36223342  or  jafflesbh@gmail.com 

3tech printing and computers 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 66990084  or  KGANDSON@GMAIL.COM 

LAHORE MARHABA RESTAURANT w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33572848  or  A.HAFEEZ62@YAHOO.COM 

Sanar line manufacture of bakery products W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33135299  or  SANARLINEMFP@GMAIL.COM 

Moazzem Documents Clearance - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

JAMAL HOSSAIN  CONSTRUCTIONS AND TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36968234  or  jamal71hossain71@gmail.com 

STAR AL WAQEF CAFETERIA WLL 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 39816366  or  SHAMSEERC88@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33803636  or  Itc.wll786@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33334027  or  NOUREEN.FASHIONS@OUTLOOK.COM 

ALMARZOOK BAKERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 77003755  or  ANIL.R.NATH@GMAIL.COM 

FATTY PATTY SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 36631919  or  MAHDI@CHEFTAHERI.COM 

RITA INTERNATIOANAL DOCUMENTS CLEARANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  NABEEL_ALMALIK@YAHOO.COM 

Avisys Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  QUALITY ASSURANCE ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact
 39564084  or  INFO@AVISYS.IN 

KS BUSINESS SUPPORT SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33348655  or  SASISURESH77@YAHOO.COM 

CUTE GENTLMENS HAIRDRESSIN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33299991  or  AH_ALAALI7@HOTMAIL.COM 

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620600  or  INFO@HANIBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33030998  or  MOHAMEDSAMIR.2004@YAHOO.COM 

FARM FRESH FOODSTUFF  COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37721107  or  M_A_M180@HOTMAIL.COM 

BABA HASSAN RESTAURANT AND CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 39424005  or  MAHDI53HM@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

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

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17541120  or  tourismserv@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Fayyad Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

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

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

TANWEER CARGO CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33689726  or  TANVEERK101@GMAIL.COM 

AXA INSURANCE (GULF) BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  INSURANCE ADVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66328101  or  RECRUITMENT-BAHRAIN@AXA-GULF.COM 

GOLDEN WINDOWS ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33342113  or  A36611@HOTMAIL.COM 

NAVEED ALUMINUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33058503  or  SANAASKARI@LIVE.COM 

MOTOROX Restaurants  W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17253030  or  MOTOROX17@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

ALMANDI PALACE RESTAURANT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33149271  or  HAMEEDKEYAMPARAMPIL@GMAIL.COM 

PLATINUM FOR AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34049352  or  BXBBAH@GMAIL.COM 

TABASSUM FAROOQ CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36253266  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

PANORAMA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826888  or  info.pan01@dar-albinaa.com 

SUHA ALMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552721  or  KHALIDAA21@YAHOO.COM 

NEW SABAR ALAYOOBI REASTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32380737  or  ALIAYOOB323807@GMAIL.COM 

SABAR AYOOB ZADAH REASTURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  A.AYOOB3238@GMAIL.COM 

MILKD STATION CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 34133533  or  DALJAIRAN@GMAIL.COM 

N R O CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36240595  or  ASADALIBH9@GMAIL.COM 

ELEVATE INTERIOR DESIGN AND MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17281136  or  INFO@OFFICECAREBH.COM 

Typhoon Fire& Safety 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66666455  or  R.BURSHAID@GMAIL.COM 

AL MUMAIYAZ UPHOLSTER 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39122544  or  MOHANAADC@GMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

DEIRAT HALI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36366646  or  MAJISTEC_MOBILE@HOTMAIL.COM 

ZOOM MARSHAL ARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHYSICAL TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact
 17440882  or  KAMALMHD@GMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66331128  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

DAVIDS STIR FRY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 36190110  or  ABUALI792008@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

SULTANA STAR FOR IRONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66950555  or  YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ROYAL SARAY RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77707070  or  adam.mohamed@fairmont.com 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

DIMYAT FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39458577  or  dimyatgroup@gmail.com 

NASSER PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17740900  or  a.omar@remza.com 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

AWALI GAS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  hanif@aic-bahrain.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

AL AREEN HOTELS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36048602  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 
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دبي ـ العربية.نت

أعلـــن تحالـــف دعـــم الشـــرعية فـــي 
اليمن، أمـــس الخميس، تنفيذ عملية 
عســـكرية بصنعاء، لردع اســـتهداف 

المدنيين واألعيان المدنية.
 وصـــّرح المتحـــدث الرســـمي باســـم 
قوات التحالـــف، العميد الركن تركي 
المالكي، بأن قوات التحالف الجوية 
نفذت عملية عســـكرية ضـــد أهداف 
عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء 
للتهديـــد وتحييـــد خطـــر  اســـتجابًة 
بالصواريـــخ  الوشـــيكة  الهجمـــات 
المســـّيرة  والطائـــرات  الباليســـتية 
المفخخـــة علـــى المنشـــآت المدنيـــة 
بالمملكـــة.  وأوضح العميـــد المالكي 
أن قيادة القوات المشتركة للتحالف 

مارست خالل األشهر الماضية أعلى 
درجات ضبط النفس أمام االنتهاكات 
واألعمـــال  الجســـيمة  اإلنســـانية 
المتعمـــدة  الوحشـــية  العدائيـــة 
الميليشـــيا  قبـــل  مـــن  والممنهجـــة 
الحوثية المدعومة من إيران، بهدف 
دعـــم الجهـــود والمبـــادرات األمميـــة 
للوصـــول إلـــى حل سياســـي شـــامل 
ومســـتدام في اليمن، ومع اســـتمرار 
ومواصلة ســـلوك الميليشيا العدائي 
اســـتهداف  بتعمـــد  والالمســـؤول 
المدنييـــن واألعيـــان المدنيـــة  فقـــد 
تم تنفيذ العملية العســـكرية لحماية 
المدنييـــن واألعيان المدنية من هذه 

االنتهاكات .

تحالف دعم الشرعية ينفذ عملية عسكرية في صنعاء

لندن ـ وكاالت

وّجهت سلطات االدعاء البريطانية 
والتخطيـــط  القتـــل  تهمـــة  ا  رســـميًّ
لعمل إرهابي إلى الشاب الصومالي 
األصل علـــي الحربي، قاتـــل النائب 
البريطانـــي بمجلس العمـــوم ديفيد 

أميس.
 وقـــال ممثل االدعاء البريطاني إن 
علي حربي علي المتهم بقتل عضو 
البرلمـــان البريطانـــي ديفيـــد أميس 
وصف نفســـه بأنه عضو في تنظيم 
داعـــش، وإنـــه كان قد وضـــع خطة 

لقتل نائب قبل سنوات.
وقال جيمس كيبل في جلســـة في 

محكمـــة وستمنســـتر االبتدائيـــة 
التي مثل أمامها علي ألول 

مرة بعد أن ُوجهت إليه 
تهم فـــي وقت ســـابق 
نفســـه  علـــي  “أعتبـــر 

منتمًيا إلى داعش”.

بحـــزب  العضـــو  أميـــس،  وكان 
الـــذي يقـــوده رئيـــس  المحافظيـــن 
جونســـون،  بوريـــس  الـــوزراء 
تعّرض للطعن عـــدة مرات، الجمعة 
دخـــل  رجـــل  يـــد  علـــى  الماضيـــة، 
إلـــى اجتمـــاع بيـــن النائـــب وأفـــراد 
مـــن دائرتـــه االنتخابية فـــي إحدى 

الكنائس.
وتعرض ديفيـــد أميـــس )69 عاًما(، 
الـــذي يمثـــل ســـاوثيند ويســـت في 
إســـيكس بشرق إنجلترا للطعن في 

كنيسة بلفيرز المعمدانية.
وقالـــت الشـــرطة فـــي بيـــان لهـــا 
إن “منفـــذ االعتـــداء بريطاني 
مـــن أصـــول صومالية، وقد 
وال  منفـــرًدا  تصـــّرف 
نبحـــث عن مشـــتبهين 

آخرين”.

المتهم بقتل نائب بريطاني يقول إنه “داعشي”
عواصم ـ وكاالت

ــذر الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب  حـ
ــرة مــســتــعــدة  ــقـ أنـ ــن أن  أردوغــــــــان مـ
ــحــة الــثــقــيــلــة، ردا  الســتــخــدام األســل
تشنها  التي  العسكرية  الضربات  على 
قــــــوات الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة عــلــى 
محافظة إدلب. وصرح أردوغان، في 
الخميس  أمــس  بها  أدلــى  تصريحات 
للصحفيين المرافقين له خالل جولته 
اإلفــريــقــيــة الــحــالــيــة، بــأنــه ال يــجــوز، 
ــور في  حــســب رأي تــركــيــا، تـــرك األمــ

إدلب تأخذ مجراها دون تدخل.
الــجــيــش  الـــرئـــيـــس عــلــى أن  وشـــــدد 
الخاصة  “عملياته  يــواصــل  الــتــركــي 

المنطقة  فــي  اإلرهـــــاب”  بمكافحة 
وفي سوريا خاصة، قائال: “ال 

ونواصل  التراجع،  نعتزم 
هذه العملية في سوريا. 
هو  ــا  مـ اآلن  ــرف  ــ أعـ ال 
سيتخذه  الذي  الموقف 

ما  كل  فعل  نواصل  أننا  غير  النظام، 
التطورات  يخص  فيما  السيما  يلزم، 
الثقيلة”.  باألسلحة  والــرد  إدلــب،  في 
إلى ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية 
عن  بــوغــدانــوف  ميخائيل  الــروســي 
استعداد موسكو ألداء دور الوسيط؛ 
تــركــيــا عملية  تـــفـــادي إطــــالق  بــغــيــة 

عسكرية جديدة في سوريا.
المبعوث  ــو  )وهــ بــوغــدانــوف  ــدد  وشــ
الشرق  إلى  الروسي  للرئيس  الخاص 
أمـــس  ــا(،  ــيـ ــقـ ــريـ إفـ ودول  األوســـــــط 
الــخــمــيــس فـــي حـــديـــث إلــــى وكــالــة 
تعليقه  مــعــرض  فـــي  “إنـــتـــرفـــاكـــس”، 
التركي  الــجــانــب  تصريحات  على 
إمكان شن عملية عسكرية  عن 
جــديــدة فــي شــمــال ســوريــا، 
“تعارض  موسكو  أن  على 
ــال  ــ ــمـ ــ أعـ أي  تــــــجــــــدد 

قتالية”.

أردوغان يهدد باستخدام األسلحة الثقيلة ضد الجيش السوري
واشنطن ـ وكاالت

عبـــر الرئيـــس األميركـــي جـــو بايدن 
عن قلقه بشـــأن الصواريـــخ الصينية 
األســـرع من الصوت، وذلك بعد أيام 
من تقرير إخباري حول اختبار بكين 
لسالح أســـرع من الصوت قادر على 

حمل رؤوس نووية.
ردا  “نعـــم”،  بكلمـــة  بايـــدن  وأجـــاب 
علـــى ســـؤال للصحفييـــن عندما كان 
يســـتعد للصعود إلى طائرة الرئاســـة 
متجهـــا إلى والية بنســـلفانيا عما إذا 
كان يشـــعر بالقلـــق إزاء الصواريـــخ 
الصينية التي تفوق ســـرعتها سرعة 
وكالـــة  ذكرتـــه  لمـــا  وفقـــا  الصـــوت، 

رويترز.
وتنطلـــق الصواريخ األســـرع 

من الصوت في الطبقات 
الجوي  للغـــالف  العليـــا 
بســـرعات تزيـــد عـــن 5 
أضعاف سرعة الصوت، 

أو نحو 6200 كيلومتر في الساعة.
الصينيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وكانـــت 
نفت صحـــة تقريـــر نشـــرت صحيفة 
األســـبوع  مطلـــع  تايمـــز  فايننشـــال 
الحالي ذكرت فيه أن الصين اختبرت 
ســـالحا في أغســـطس الماضي شـــق 
حـــول  ودار  الفضـــاء  عبـــر  طريقـــه 
األرض قبـــل النـــزول صـــوب هدفـــه 

الذي أخطأه في نهاية المطاف.
وقالـــت الصحيفـــة البريطانيـــة، نقال 
عـــن 5 مصادر اســـتخباراتية لم تذكر 
اســـمها، إن الجيـــش الصينـــي أطلق، 
فـــي أغســـطس الماضـــي، الصـــاروخ 
“المســـيرة  أو  مـــارش”  “لونـــغ 
الطويلـــة”، حامـــال علـــى متنـــه 
تفـــوق  انزالقيـــة  “مركبـــة 
سرعة الصوت حّلقت في 
حـــول  منخفـــض  مـــدار 

العالم”.

صواريخ الصين األسرع من الصوت تثير قلق أميركا

إطالق نار وتحطيم محطة 
للمحروقات شمالي لبنان

ــاق الــنــار على  ــدم مــجــهــولــون عــلــى إطــ أقــ
لبنان،  شمالي  المحروقات  محطات  إحــدى 
وتــكــســيــر جــمــيــع مــحــتــويــاتــهــا مـــن مــكــنــات 

الوقود والشاشة والكاميرات والواجهات.
وبــحــســب مــوقــع “لــبــنــان 24”، فـــإن “أهــالــي 
على  تــعــدٍّ  على  اســتــفــاقــوا  الــعــبــدة  منطقة 
ــدم مــلــثــمــون  ــ مــحــطــة الـــمـــصـــري، حــيــث أقـ
المحطة  على  النار  إطــاق  على  مجهولون 
من  محتوياتها  جميع  وتكسير  الــمــذكــوره 
ــكــامــيــرات  ــود والــشــاشــة وال ــوقـ مــكــنــات الـ
والواجهات، من دون وقوع خسائر بشرية 

وفروا إلى جهة مجهولة”.

وزير إسرائيلي: المواجهة مع إيران وشيكة ومسألة وقت فقط

بريطانيا تتحدث عن تطور غير مسبوق في برنامج طهران النووي
قال وزير الماليـــة أفيغدور ليبرمان إن 
المواجهة مع إيران مجّرد مسألة وقت 

“وليس الكثير من الوقت”.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إســـرائيل” 
عـــن ليبرمان قوله أمـــس الخميس في 
تصريحـــات له إن المواجهـــة مع إيران 
الكثيـــر  “وليـــس  فقـــط  وقـــف  مســـألة 
مـــن الوقـــت”. وأضـــاف أنـــه “ال عمليـــة 
دبلوماســـية أو اتفاًقا سيوقف” برنامج 
إيـــران النووي. وكانت إســـرائيل أقّرت 
ميزانيـــة مليارية لتعزيـــز قدراتها على 

استهداف نووي إيران.
ووافقـــت الحكومة اإلســـرائيلية، على 
شـــيكل،  مليـــارات   5 بقيمـــة  ميزانيـــة 
أي ما يعـــادل 1.5 مليـــار دوالر، لتعزيز 
البرنامـــج  اســـتهداف  علـــى  قدراتهـــا 
النـــووي اإليرانـــي، بحســـب مـــا نقلـــت 
صحيفـــة “تايمـــز أوف إســـرائيل”، عـــن 

القناة 12 اإلسرائيلية.
وذكـــرت القنـــاة أن “األمـــوال ســـتوّجه 
المعلومـــات  وجمـــع  الطائـــرات  نحـــو 
االســـتخبارية، وربما استخدام األقمار 
االصطناعية، من بين خيارات أخرى”.

 2015 لعـــام  النـــووي  وينـــص االتفـــاق 
علـــى أن تقيـــد إيـــران بشـــدة تخصيب 
اليورانيـــوم لديها مقابل رفع العقوبات 
االقتصاديـــة المفروضة عليهـــا. وتصّر 
النـــووي  برنامجهـــا  أن  علـــى  إيـــران 

مخصص لألغراض السلمية فحسب.
وكان الرئيس األميركي السابق، دونالد 

انســـحاب   2018 عـــام  قـــّرر  ترامـــب، 
الواليات المتحدة مـــن االتفاق النووي 
مـــع إيـــران.  ومـــع تعثـــر المفاوضـــات 
التي تســـتضيفها فيينا، انتهكت إيران 
حدود تخصيـــب اليورانيوم التي نص 
ا بتخصيب  عليهـــا االتفاق. وتقوم حاليًّ
كميـــات صغيـــرة مـــن اليورانيـــوم إلـــى 
مســـتويات هـــي األقـــرب إلـــى درجـــة 
النقاء التي تدخل في صنع األســـلحة، 
اليورانيـــوم  مـــن  مخزونهـــا  أن  كمـــا 
المخصب آخذ في التزايد.  من جانبها، 
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز 
تـــراس، إن البرنامـــج النـــووي اإليراني 

وصـــل إلـــى درجـــة غيـــر مســـبوقة من 
التطور، مؤكدًة أن بالدها تشعر بالقلق 
حيالـــه.  وأضافـــت تـــراس فـــي حـــوار 
صحفـــي أمـــس الخميـــس: “ال نريد أن 
نشـــهد امتـــالك إيـــران لســـالح نـــووي”، 
مشـــيرًة إلـــى أن “كل يـــوم تؤجـــل فيه 
إيران العـــودة إلى المفاوضات النووية 

يقلل الفرص المتاحة للدبلوماسية”.
واعتبرت أنه “ال يمكن أن يظل العرض 
الحالـــي بخصوص مفاوضـــات االتفاق 
النـــووي علـــى الطاولـــة إلـــى أجـــل غير 
مســـمى، ويجب على النظـــام اإليراني 
عليـــه  المعروضـــة  الفرصـــة  اقتنـــاص 

فـــوًرا”. يأتـــي هـــذا بينمـــا كانـــت وزارة 
الخارجية البريطانية قد قالت الثالثاء 
إن برنامج إيران النووي يشـــهد تقدًما 

ويثير القلق أكثر من أي وقت مضى.
 وقال الوزير المكلف بشـــؤون الشـــرق 
جيمـــس  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
كليفرلـــي فـــي الخارجيـــة البريطانيـــة، 
عقـــب لقائـــه أميـــن الجامعـــة العربيـــة 
أحمـــد أبوالغيط، إن إيران فشـــلت في 
االلتـــزام باالتفـــاق النـــووي ألكثـــر مـــن 
عامين، مشـــيًرا إلى أن طهران تواصل 
تعزيز قدراتها بشـــكل دائم وبطريقة ال 

رجعة فيها.

عواصم ـ وكاالت

ليبرمان: ال عملية دبلوماسية أو اتفاًقا سيوقف برنامج إيران النووي 

طرابلس ـ وكاالت

انطلقت، أمس الخميس، في طرابلس 
أعمـــال “مؤتمـــر دعـــم اســـتقرار ليبيا”، 
الذي يشـــارك فيه ممثلون عن عدد من 
الـــدول، ويهدف إلعطاء دفعة للمســـار 
االنتقالـــي قبل شـــهرين مـــن انتخابات 

رئاسية مصيرية للبالد.
وفـــي تصريح له، قـــال وزير الخارجية 
الســـعودي األمير فيصل بن فرحان، إن 
“رؤيـــة المملكة كانت دوًمـــا تؤكد على 

قدرة الليبيين على حل مشاكلهم”.
يؤكـــد  المؤتمـــر  “انعقـــاد  أن  وأضـــاف: 
توافـــر اإلرادة الليبيـــة لحـــل القضايـــا”، 
مشـــيًرا إلى “إجماع عربي ودولي على 
ضـــرورة خـــروج القـــوات األجنبية من 

ليبيا”.
وشـــهد “مؤتمـــر دعـــم اســـتقرار ليبيـــا” 
ودولييـــن  عـــرب  مســـؤولين  مشـــاركة 
بارزيـــن، علـــى رأســـهم وزراء خارجية 

الســـعودية األميـــر فيصل بـــن فرحان، 
ومصـــر ســـامح شـــكري، وفرنســـا جان 
رمطـــان  والجزائـــر  لودريـــان،  إيـــف 
لعمامرة، والكويت أحمد ناصر الصباح.
وفي الكلمـــة االفتتاحيـــة للمؤتمر قال 
عبدالحميـــد  الليبـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
فـــي  المؤتمـــر  هـــذا  عقـــد  إن  الدبيبـــة 
طرابلس “يعيد رمزيتهـــا كعاصمة لكل 

الليبيين”.
وأضـــاف أن “جهـــود الـــدول الشـــقيقة 
وقـــف  فـــي  أســـهمت  والصديقـــة 
“ندعـــم  ليبيـــا، مضيًفـــا:  فـــي  الحـــرب” 
المفوضيـــة العليـــا لالنتخابـــات إلجراء 
االســـتحقاقات فـــي موعدهـــا.. وعلـــى 
نتائـــج  احتـــرام  الليبييـــن  جميـــع 

االنتخابات المرتقبة”.

“االنتخابات والمرتزقة” يسيطران على جدول أعمال مؤتمر دعم االستقرار

إجماع على ضرورة خروج القوات األجنبية من ليبيا

شهد المؤتمر مشاركة مسؤولين عرب ودوليين بارزين

الخرطوم ـ وكاالت

خرج ماليين الســـودانيين بالعاصمـــة الخرطوم والمدن األخرى 
فـــي مســـيرات وصفـــت بــــ “األكبر فـــي تاريـــخ البـــالد”؛ للمطالبة 
بالتحـــول المدنـــي ورفـــض أي محاولـــة لقطـــع الطريـــق أمـــام 

استكمال الفترة االنتقالية الحالية.
كمـــا خرجـــت العديد مـــن المواكب فـــي مدن الســـودان األخرى، 
حيـــث قـــدرت األعداد المشـــاركة بأكثـــر من 3 ماليين شـــخص، 
لتصبـــح هـــذه المســـيرات هـــي األكبـــر فـــي تاريـــخ البـــالد منـــذ 

استقالله.
ورفع المشاركون من الرجال والنساء والشباب شعارات تطالب 
بالتحـــول المدنـــي، وترفـــض أي محاولـــة لقطـــع الطريـــق أمـــام 
اســـتكمال الفترة االنتقالية الحالية التي يعيشـــها الســـودان في 
أعقـــاب اإلطاحـــة بنظـــام المؤتمر الوطنـــي - الجناح السياســـي 

لإلخوان - في أبريل 2019.
ومنـــذ الصبـــاح شـــهدت العديـــد مـــن المـــدن فـــي غرب وشـــمال 
ووســـط وشـــرق البـــالد تدفـــق المواطنيـــن وطـــالب الجامعـــات 
والمـــدارس إلـــى الشـــوارع، مندديـــن بالمحـــاوالت الجاريـــة لمـــا 
يصفونـــه بمحاولة إجهـــاض الفترة االنتقالية، ومطالبين الشـــق 
العســـكري في مجلس الســـيادة بتسليم الســـلطة للمدنيين دون 

إبطاء وتكوين المجلس التشريعي “البرلمان”. وتأتي المسيرات 
اســـتجابة للدعـــوة التي أطلقها تجمع يضم أكثـــر من 200 كيان 
من قوى الثورة، وفي ظل انقســـام كبير في الشـــارع الســـوداني 
بيـــن مجموعتيـــن إحداهمـــا- وهـــي األكبـــر- مســـاندة للتحـــول 
المدنـــي، وأخـــرى محـــدودة جلهـــا من أحـــزاب وعناصـــر موالية 
لإلخـــوان وعـــدد من الحركات المســـلحة التي تســـعى بتفويض 
الجيـــش الســـتالم الســـلطة وتعـــارض خطـــوات تفكيـــك نظـــام 

اإلخوان وتطالب بإعادتهم للمشهد السياسي مجددا.

منددين بالمحاوالت الجارية إلجهاض الفترة االنتقالية

شوارع السودان تغص بالماليين دعما للحكم المدني

من تظاهرات السودان

طهران – أسوشييتد برس  بدأت  «
إيران، أمس الخميس، تدريبات 

جوية سنوية في جميع أنحاء 
البالد، بعد أسبوع من إجراء 

تدريب مكثف آخر في الدفاع 
الجوي، حسبما ذكر التلفزيون 

الرسمي. قال التقرير إن القاذفات 
والطائرات المقاتلة والطائرات 

المسيرة المخصصة للهجوم 
وللمراقبة ستشارك في التدريبات 

التي سيتم خاللها استخدام 
أسلحة ثقيلة من بينها صواريخ 

موجهة بالليزر. وأضاف أن جميع 
القواعد الجوية العسكرية اإليرانية 

ستشارك في المناورة. ولم 
يذكر التقرير إلى متى ستستمر 

التدريبات. يأتي ذلك بعد أسبوع 
من إجراء إيران تدريبات دفاع 
جوي سنوية لمدة يومين في 
الصحراء الوسطى المترامية 

األطراف في البالد، بمشاركة كل 
من الجيش والحرس الثوري. 

وتجري إيران بانتظام مثل هذه 
التدريبات وتقول إنها تقيم 

االستعداد القتالي للقوات، وتظهر 
القدرات العسكرية للبالد. وال تزال 

المنطقة في حال توتر بشأن 
برنامج إيران النووي المتصاعد. 

وتعثرت المحادثات في فيينا 
إلحياء االتفاق النووي مع القوى 

العالمية منذ يونيو الماضي دون 
تحديد موعد الستئنافها.

إيران تجري تدريبات عسكرية جوية على مستوى البالد

بيروت ـ “لبنان 24”
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إقبال.. قناديل السالم والحكمة
منـــذ صغـــري وأنا أســـمع أن هناك وشـــيجة قرابـــة أو صلة بين 
الشـــاعر العظيم إقبال وبين الحكمة والفلســـفة وسمو النفس، 
وقد شـــغلت هذه المســـألة بال الكثير من العلمـــاء، وقد أفادوا 
في حديثهم عنه، وأقوالهم المسجلة وما كتبوه، أنه من أعظم 
الشـــعراء والحكمـــاء الذين قدموا للبشـــرية منجزات فلســـفية 
حقـــة، وأعمـــاال فنيـــة صادقة، ومن أكثر الشـــعراء والفالســـفة 
الذيـــن تتجـــه أنظارهـــم إلـــى الغايات الســـامية وال تمســـهم أو 
تزعجهـــم المعارك الدائرة في ميادين الحياة، فتعال معي أيها 

القارئ اليوم لنزرع فوق كل فم لحنا جميال من روائع إقبال.
يقـــول: “إن الرزق الذي يفقد األبي الكريم كرامته، ويرزئه في 
حريته وشـــرفه ســـم زعاف، إن القوت المقبول هو الذي يظل 
معـــه الرجل موفـــور الكرامـــة، مرفـــوع الهامة، أزهـــد في أبهة 
الســـالطين، واعرف نفســـك، واحتفظ بقيمتهـــا وكرامتها، وإن 
الســـجدة التي هي جديرة باالهتمام هي الســـجدة التي تحرم 

عليك كل سجدة لغير هللا. 
إن هذا الكون، الذي يتركب من لون وصوت، والذي هو خاضع 
لنامـــوس الموت، والذي تســـرح فيه العيـــن وتتمتع فيه األذن، 
وليست الحياة فيه “عند أكثر الناس” إال األكل والشرب، ليس 
هـــذا الكـــون الفســـيح الجميل، هـــو المرحلة األولـــى لمن عرف 
قيمته، إنه ليس وكرك الذي تستريح فيه، والغاية التي تنتهي 
إليها، ليست هذه األرض التي مادتها التراب المتوقدة الوثابة، 
وعاطفتـــك الملتهبة، أنت مادة الكون، وليـــس الكون مادتك.. 

كن في تقدم دائم، ورحلة دائمة، وحطم هذا الجبل. 
األصم، الذي يعترض طريقك، وتمرد على هذا الزمان والمكان، 
وتحـــرر من قيودهما، وانطلق مـــن حدودهما.. إن هناك عوالم 

وأكوانا لم تقع عليها عين بعد”.
ذلك هو الشـــاعر العظيم إقبال، هدية الكون وقناديل الســـالم 

والحكمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اليوم العالمي لإلعالم اإلنمائي من األيام العالمية التي تحتفل بها األمم المتحدة 
في أكتوبر من كل عام، لنشـــر المعلومات للرأي العام فيما يتعلق بمشـــاكل التجارة 
والتنميـــة، وهـــو ُيصـــادف تاريخ اعتمـــاد األمم المتحـــدة االســـتراتيجية اإلنمائية 
الدوليـــة الثانيـــة لعقـــد األمم المتحـــدة اإلنمائي في 1970م، ويهـــدف االحتفاء به 
إلـــى انتبـــاه الرأي العـــام العالمي تجاه مشـــاكل التنمية وتعـــاون دول العالم لحلها، 
ولتحســـين عملية نشـــر البيانات والمعلومـــات، والوعي بأهميـــة التنمية، فاإلعالم 
اإلنمائي له دور كبير في إدماج كل دول العالم بمختلف قدراتها التنموية للمشاركة 
فـــي مواجهـــة التحديـــات والمشـــاكل التي تواجـــه التنمية مـــن المـــوارد والتعليم 

والقدرة على االستثمار، وغيرها، إليجاد حلول جديدة في مجال التنمية.
إن عدالـــة اســـتخدام تكنولوجيا المعلومـــات واالتصاالت وتقنياتهـــا تتطلب إزالة 
الفجـــوة الرقميـــة أو تقليلهـــا بيـــن الـــدول التي تختلف مســـتويات تنميتهـــا، فهذه 
الفجـــوة تؤثـــر فـــي التطبيقـــات المهمـــة مـــن الناحيـــة االقتصاديـــة واالجتماعية، 
وتتحكم في جودة األعمال التجارية والصحة والتعليم، وفي مجال القدرة على 
االتصـــال الســـريع بين الـــدول، وقد أصدرت األمـــم المتحدة العديد مـــن القرارات 
اإلنمائيـــة بـــدًءا من 1960م التـــي تتوافق مع أهداف التنمية المســـتدامة لتحقيق 

مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

لقـــد كشـــفت الجائحـــة عن عـــدم المســـاواة وأظهرت الخلـــل بين نزاهـــة العالقات 
المختلفـــة بيـــن الـــدول المتقدمـــة والناميـــة، وكيفيـــة تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المستدامة لعام 2030م، ونشوء وضع يتطلب اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لمسار 
تحقيـــق هذه األهداف، ويتطلب أيًضا العمل على إجراء تحوالت منهجية عميقة 

نحو اقتصاد أكثر استدامة لصالح البشر وأرضهم وبيئتهم. 
إن اهتمـــام الرأي العام في ظـــل التكنولوجيا الحديثة أصبح أكثر اهتماًما وتأثيًرا 
بقضايا التنمية وتحدياتها، فاإلعالم التنموي يطرح أمام الرأي العام حلواًل مقترحة 
للدفع باتجاه مواجهة التحديات وتحقيق التنمية، وبتعزيز المنظومات السياسية 
والتشـــريعية والبرامج المتعلقة بالنواحي البيئيـــة واالجتماعية واالقتصادية، ما 
يتطلب توســـيع آفاق التعاون المحلي والدولي، خصوصا في مواجهة التحديات، 
وتحقيق التنمية، ومناقشة التحديات وحلولها المقترحة أمام الرأي العام، و”إللقاء 
الضـــوء على المعلومـــات واألرقام واإلحصاءات المتعلقة برفـــع النمو االقتصادي، 
القـــدرة على المنافســـة، الحصول علـــى المعلومات والمعارف، القضـــاء على الفقر 
والجوع، توفير العالج والمأوى للكثير من البشـــر، تحســـين نوعية الغذاء، تمكين 
النساء وحقوق اإلنسان”، وهذا يؤدي إلحداث التغيير نحو األفضل، وردم الفجوة 

الرقمية، وتسخير التكنولوجيا لخدمة اإلنسان وقضاياه التنموية.

عبدعلي الغسرة

أهمية اإلعالم اإلنمائي

الباحث أم المانح للفرص
لـــم تكـــن الوظيفـــة في زمن مـــن األزمـــان همًا للشـــباب، بل احتـــراف ما 
يجدونـــه حولهـــم، أو اســـتغالل مهاراتهـــم التـــي حباهـــم هللا بهـــا، وكان 
العامـــل المشـــترك بينهم جميعًا على المســـتوى العام اإلنتـــاج الغزير؛ أي 
أنهـــم كانوا على اختـــالف مســـتوياتهم ومداركهم أياٍد وعقـــوال منتجة، 

ليست استهالكية أو تتلقى األوامر وحسب، دون اجتهاد أو ابتكار.
ويبـــدو أن التطـــور الصناعـــي والتكنولوجـــي والثراء النفطـــي الذي غزا 
العالـــم فـــي القـــرن الماضي، هو الـــذي خلق أجيـــاالً – ليس علـــى العموم 
بالطبع – هدفها األســـمى الحصول على الوظيفة فقط! وازداد بعد ذلك 
االهتمـــام بالتعليـــم مع بدء األلفيـــة الثالثة، في الوقت الـــذي كان إكمال 
التعليم الجامعي قبل ذلك ليس مهيمنًا على تفكير الشـــباب واألســـر، بل 
الحصول على الوظيفة في الشـــركات الكبرى مثالً، وما شابه من جهات 

يعتقد أنها تضمن مستقبالً جيدًا لألبناء. 
وتبنت الكثير من هذه الطاقات لســـبب أو آلخر التعلم ســـبيالً للحصول 
علـــى وظيفـــة، وتتباين اآلراء ما بين جـــدوى الحصول على وظيفة في 
القطاعين العام والخاص، فلكل منهما مميزاته الخاصة، وأكثر ما يشاع 
عـــن الوظيفـــة العامـــة أنهـــا مضمونـــة المســـتقبل، بينما القطـــاع الخاص 
قـــد يكـــون محفوفًا بالمخاطـــر والمفاجـــآت. على كٍل، هناك مبـــدأ يتبناه 
الكثيـــرون، وهـــو حـــرص الفرد على ارتهان مســـتقبله بكاهل شـــخص أو 
جهـــة معينة، مـــا يبقيه في مســـتويات مادية متقاربة، كمـــا أن مجهوده 
طـــوال ســـنوات خدمته تســـتفيد منه جهة عملـــه، في حيـــن أن المؤمن 
بقدراتـــه، والمبقـــي على كفاحه وإصـــراره، يمكن أن يحقق له مســـتقبالً 

أفضل بكثير من المعتمد على الغير، أو العامل ألجل سين من الناس. 
إنَّ الثقافـــة الســـائدة بأن التعليـــم بتخصصاته المختلفة هـــو الذي يمنح 
الفرص، وأنه وسيلة للحصول على الوظيفة فقط، ثقافة لن تجدي نفعًا 
في المســـتقبل المنظور؛ ألن التعليم وســـيلة لكســـب المعارف، وتوسعة 
المـــدارك، وتطوير التفكير، وتبادل المعلومـــات حتى يصبح الفرد مؤثرًا 
ومنتجًا في المجتمع، وأقوى عن ذي قبل، ولربما مانحًا للفرص في يوم 

من األيام، وليس مجرد باحث عن وظيفة.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

تصويُر الطعام... بين الذِم والمديح

ال يبقى من الحدِث البهيج ســـوى صور تختزُن ذكريات مناسباتنا السعيدة، 
ومع تطور آلياِت التصوير وتنوعها وســـهولة الوصول إليها، وكونها حاضرًة 
ُر يومياتنـــا ودقائَق  معنـــا علـــى الدوام فـــي اجتماعاتنـــا المختلفة، ِبْتنـــا ُنصوِّ
روتيننـــا اليومـــي وطعامنا الذي نتناولـــه كل يوم؛ لنشـــارك اآلخرين تجارَب 
َم إليه  الطعام التي ُنجريها، من منا لْم يُقْم بتصوير طبٍق قاَم بإعداده، أو ُقدِّ
فـــي مناســـبٍة ما، أو طلبُه في أحد المطاعم التـــي زارها في البالد وخارجها؛ 
ألنـــه بـــدا ناطقًا بالجمـــاِل واللذة؟ هل ُنبرُر هوَســـنا بتصوير الطعام ألســـباٍب 
نعُدهـــا وجيهـــة، أم ال مبـــرَر لتهافتنا على نشـــِر صـــوِر طعامنا للمـــأل أيًا كانت 

األسباُب وراَء ذلك؟
إنَّ ظاهرَة تصوير الطعام ونشرِه في وسائل التواصل وليدًة رضيعة، ولدتها 
الطفـــرُة التكنولوجيُة والمعلوماتية، وأرضعتهـــا اإلعجاباُت والتفاعالت عبَر 
الفضاء اإللكتروني واسع النطاق، ولْم نجْد ُمعارضًا لها غير بعض األصوات 
َر لها أْن تصَل كما تصُل صوُر  المبحوحـــِة والخجولـــِة هنا وهناك، التي لْم ُيقدَّ
األطعمـــة. قـــد يبرُر مهوســـو تصويـــر الطعام بأنهـــم يقوموَن بذلـــك من أجل 
التســـويق وجذِب العمالء، وال فرق إْن كان شـــكُل األطعمة ُينبُئ بطعمها أْم 
ال؛ فمـــا ُيِهـــمُّ هـــو الترويج للطعام وزيـــادة األرباح من خالل شـــراِء األطعمة 
ها بنفسه  الجذابِة في الصور. كما أنَّ البعَض يلجُأ لتصوير األطعمة التي ُيعدُّ
ليستعرض مهاراته ويشارك اآلخرين وصفاته، كمْن يطهو ويأكل معك على 
منضدٍة واحدة؛ لتعمَّ الفائدة ويشـــيَع جٌو من البهجة والتفاعِل بين المصوِر 
المدون وجمهوره. البعُض يدَّعي أنَّ نشَر صوِر الطعام في وسائل التواصل 
االجتماعـــي نـــوٌع من أنـــواع التبادل الثقافـــي والمعرفي، حيـــث تنقل صوُر 

الطعام تراثنا وثقافتنا وعاداتنا للعالم.
ال ُتقِنـــُع هـــذه األســـباب أولئـــك المعارضين لتصويـــر الطعام ونشـــره بطبيعِة 
الحـــال؛ فهـــْم يـــروَن أنَّ ُمصـــوري األطعمـــة مرضـــى نفســـيوَن ليـــس إال، كما 
يرى هؤالء أنَّ المهوســـين بتصوير الطعام قـــد ُيعبرون عن تعلقهم المرضي 
بتنـــاول األطعمـــة، بتصويرهـــم طعامهم وأنفســـهم وهم يتناولون بشـــراهة 
وجباتهـــم المختلفـــة. إنَّ ُمروجـــي األطعمة الذين يقومـــون بتصوير الطعام 
الـــذي يروجـــون له، قـــد ال ينقلوَن الحقيقـــة، فينقلون صـــورًا جميلًة بهواتف 
ذكيـــة ذات كاميـــرات عاليـــَة الجـــودة، غيـــر أنَّ مـــذاَق الطعام ســـيٌئ للغاية. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

هدى حرم

كانت اآلثار السلبية للقاحات كورونا غير الصالحة التي تم حقنها في األيام 
األخيـــرة محل بحث وتعليق خبراء صحة ووســـائل إعـــالم حكومية، حيث 
تساءلت صحيفة “همدلي” في 19 أكتوبر 2021 في مقال لها “ما سبب وفاة 

مرضى كورونا بالرغم من تلقيهم جرعتين من اللقاح؟
ونقلت هذه الصحيفة التابعة للعصابة المنكســـرة عن الخبير الصحي محمد 
رضـــا محبـــوب فر قولـــه “لقد بدأ حقن الجرعـــة الثالثة من لقـــاح كورونا في 
البـــالد في حين أن األدلة التي أرســـلها مواطنونـــا اإليرانيون تظهر إصابتهم 
بالمرض وإحالتهم إلى المستشـــفيات. وكان من بين مرضى أقســـام العناية 
المركزة تزايد في الحاالت التي تم تلقيحها، وتشـــير األخبار واألدلة إلى أن 
بعض الذين تم نقلهم إلى وحدة العناية المركزة وهم من المرضى الذين تم 

تطعيمهم فقدوا أرواحهم في نهاية المطاف.
وتظهـــر مقاطـــع الفيديـــو الصـــادرة مـــن داخـــل المستشـــفيات أن 80 % من 
المرضـــى المراجعين هم مـــن الذين تم تلقيحهم، ويضيف أن المؤســـف في 
األمـــر أنـــه لم يتم تنـــاول الموضوع بعمق وحجم هذه المأســـاة في المجتمع 
نظـــرا لغياب الشـــفافية فـــي اإلحصائيـــات والمعلومات التي تنشـــرها وزارة 

الصحة وجامعات العلوم الطبية التابعة لها في المحافظات.

أكـــد قادة الدولة أعداء الشـــعب فيما مضـــى أن لقاحات مثل “بركت” وغيره 
من اللقاحات يدوية الصنع المملوكة للمؤسسات التابعة لخامنئي توفر أمانا 
أعلـــى من نســـبة 70 بالمئة، ويتعرض اآلن 80 في المئـــة من المرضى الذين 
مـــن المفتـــرض أنهم تلقـــوا اللقاح إلى انتكاســـة وتم نقلهم إلى المستشـــفى. 
ويخلص كاتب مقال صحيفة همدلي في النهاية بخصوص الحاالت الُمشار 
إليهـــا: “يبـــدو أن معظم أســـباب قتل األشـــخاص الملقحيـــن، وكذلك الظهور 
المبكـــر للموجـــة السادســـة لوبـــاء كوفيـــد 19 فـــي البـــالد تعود إلـــى لقاحات 

مستوردة ومنتجة”.
إن عدم أو قلة فاعلية اللقاحات المحقونة في أوضاع اعترفت بها وســـائل 
اإلعـــالم وكذلـــك خبراء حكوميون مـــن العصابتين، والموجة السادســـة في 

طريقها “وستتفشى كورونا وتستعر من جديد في بعض المحافظات”.
يأتـــي هذا في ظل الســـياق الذي اتبعتـــه حكومة المال رئيســـي الجالد التي 
ألغـــت بروتوكـــوالت كورونـــا وإعـــادة المجتمع عمليـــا إلى حياتـــه الطبيعية، 
وبهـــذا التهاون الُمتعمد في حكومة المال رئيســـي الجالد يدفعون بسياســـة 
زج النـــاس عمـــدا في أزمـــة كورونـــا، وإدامة النهج الالإنســـاني الـــذي يتبعه 

خامنئي حتى اآلن. “مجاهدين”.

عباس صنوبري

كارثة اللقاحات في إيران



فعاليات ترفيهية عائلية تبهر جماهير سباقي البحرين للتحمل
تواصــل حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات في الشــرق األوســط” 
اســتعداداتها الســتضافة ســباقي بابكو البحرين للتحمل 6 ســاعات، والذي ســيقام 
نهاية األسبوع المقبل في الفترة من 29 حتى 30 أكتوبر الجاري، والجولة الختامية 

8 ساعات، وذلك نهاية األسبوع الذي يليه في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر المقبل.

بالمتعـــة  الحلبـــة  أجـــواء  وســـتمتلئ   
واإلثـــارة للحضـــور من خـــال الفعاليات 
هامـــش  علـــى  ســـتقام  التـــي  العديـــدة 
منافســـات الســـباق حيـــث اإلثـــارة على 
الســـباق  علـــى  تقتصـــر  ال  المضمـــار 
العالمـــي بل من خـــال العديد من الفرق 
الترفيهيـــة.  والفعاليـــات  االســـتعراضية 
وســـتمتلئ المنطقـــة الترفيهيـــة الواقعة 
مـــن  بالعديـــد  الرئيـــس  المـــدرج  خلـــف 
التـــي  العالميـــة  االســـتعراضية  الفـــرق 
ســـتبهر الجماهيـــر بعروضهـــا وبرامجهـــا 

االستعراضية المثيرة.
الفرقـــة  الترفيهيـــة  الفعاليـــات  وأبـــرز   
االســـتعراضية “هاكونـــا ماتاتـــا”، ســـيرك 
قـــادم مـــن إفريقيـــا يقدم عروًضـــا رائعة 
والكوميديـــا  الموســـيقى  مـــن  ومذهلـــة 
بالقـــوة  البهلوانيـــة ويتميـــز  والمهـــارات 
فاألزيـــاء  الحركـــة.  وخفـــة  والمرونـــة 
اإلفريقية الملونة والموســـيقى الجذابة 
والرقـــص اإلفريقي إلى جانـــب مهارات 
تحّدي الجاذبية تجعل من هذا الســـيرك 
عرًضـــا من الدرجة األولـــى مليًئا بالمتعة 

والطاقـــة العاليـــة إلســـعاد جميـــع أفـــراد 
اإلفريقـــي  الســـيرك  وســـيقدم  العائلـــة. 
“هاكونـــا ماتاتـــا” عروضـــه مباشـــرة على 
المسرح الرئيس في المنطقة الترفيهية 
طوال عطلة نهاية األســـبوع، إلى جانب 
ليجنـــدز”  “ذا  الموســـيقيتين  الفرقتيـــن 
و ”كشـــري بانـــد” التي ســـيتمتع جماهير 

السباق بموسيقاهم المتنوعة.
 كمـــا ســـتجوب القريـــة الترفيهيـــة عدد 
من العروض المتجولـــة وأبرزها العرض 

الراقـــص  الضوئـــي  والعـــرض  النـــاري، 
والموســـيقي بونجـــو، وســـتكون الفـــرق 
فرصة مثاليـــة اللتقاط الصور التذكارية 

معهم.
وســـيكون لألطفـــال نصيـــب وافـــر مـــن 
الفعاليـــات الترفيهيـــة فقد تم تخصيص 

الفعاليـــات  وأبـــرز  لهـــم  كبيـــرة  منطقـــة 
المقدمة لهم، فعالية التزلج على الجليد، 
الرســـم على الوجوه، ســـفينة القراصنة، 
الترامبوليـــن، المتاهة، الســـيارة الطائرة، 
حلبة تســـابق لألطفال والقطار توماس، 
لذا سيســـتمتع األطفـــال الصغار بجدول 

حافل من الترفيه والمتعة.
مـــن  العديـــد  توافـــر  جانـــب  إلـــى  هـــذا 
الخدمات األساســـية كمحـــات األطعمة 
والمشـــروبات طـــول يومي الســـباق، لذا 
ســـتكون فعاليـــة عائليـــة متكاملـــة فـــا 

تفّوتوا حضورها واالستمتاع بها.

حلبة البحرين الدولية

يقام نهاية األسبوع 
المقبل بحلبة 

البحرين الدولية

جانب من الفعاليات 

تعزيز تطبيقات الذكاء االصطناعي في الرياضة
الهيئة العامة للرياضة توقع مذكرة تفاهم مع مركز ناصر للتأهيل ومجموعة الذكاء االصطناعي

وقعـــت الهيئـــة العامـــة للرياضـــة مذكـــرة 
تفاهـــم مع مركـــز ناصـــر للتدريـــب المهني 
للـــذكاء  العالميـــة  والتأهيـــل والمجموعـــة 
االصطناعي، والتي تهدف إلى االســـتعانة 
بالـــذكاء االصطناعـــي فـــي مجـــال تطوير 

القطاع الرياضي بالمملكة. 
وجرت مراســـم توقيـــع االتفاقية بحضور 
الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة العامة للرياضة 
والمديـــر  عســـكر،  صـــادق  عبدالرحمـــن 
التنفيـــذي لمركـــز ناصـــر للتدريـــب المهني 
ورئيـــس  النعيمـــي،  عبـــدهللا  والتأهيـــل 
المجموعـــة العالميـــة للـــذكاء االصطناعي 

جاسم حاجي. 
وتضمنـــت مذكرة التفاهـــم الموقعة بحث 
ســـبل التعاون وتعزيز الجهـــود في مجال 
إلـــى  التكنولوجـــي،  واالبتـــكار  البحـــث 
جانب اســـتخدام وتطويـــر تقنيات الذكاء 
والمشـــاريع  البرامـــج  فـــي  االصطناعـــي 

المتعلقـــة بالشـــأن الرياضـــي، ممـــا يســـهم 
فـــي رفع كفاءة العمل واالرتقاء بمســـتوى 
الحركـــة الرياضية في مملكة البحرين عن 
طريـــق الحلول االبتكاريـــة المتطورة، كما 
نصـــت المذكـــرة على عقـــد ورش وندوات 
متخصصة بين األطراف لخدمة األهداف 
المشـــتركة، وتدريب الكـــوادر المتخصصة 
وتأهيلهـــا إلثراء التجربة المهنية للعاملين 
فـــي هـــذا القطـــاع، والعمـــل على ترســـيخ 

الـــذكاء  مجـــال  فـــي  الممارســـات  أفضـــل 
االصطناعي. 

وتأتـــي هـــذه االتفاقيـــة ضمن السياســـات 
لرئيـــس  األول  النائـــب  انتهجهـــا  التـــي 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي دعم الشـــراكات 
مـــع  التكامـــل  وتحقيـــق  اإلســـتراتيجية 

مختلف الجهات الحكومية والخاصة؛ من 
أجـــل تطويـــر قطـــاع الرياضة فـــي مملكة 
نحـــو  التقـــدم  مســـيرة  ودفـــع  البحريـــن، 
التحـــول الرقمـــي الشـــامل، وتحقيق رؤية 

مملكة البحرين 2030. 
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
للهيئـــة العامة للرياضة عبدالرحمن صادق 
عســـكر علـــى أهمية هذه االتفاقيـــة؛ كونها 
تمهد النطاق مرحلة جديدة في مســـيرة 

االحتـــراف  نحـــو  البحرينيـــة  الرياضـــة 
والصناعـــة لتواكـــب الطفـــرة التكنولوجية 
العالـــم،  أنحـــاء  فـــي  الموجـــودة  الهائلـــة 
وتســـاهم فـــي توفيـــر حلول رقميـــة تعمل 
علـــى خدمـــة الرياضييـــن، مشـــيرا إلى أن 
هذه الخطوة تعتبر قفزة هائلة في عملية 
الهيئـــة  تتبناهـــا  التـــي  الرقمـــي  التحـــول 

وتضعها ضمن أولوياتها. 
من جانبـــه، أشـــاد المدير التنفيـــذي لمركز 

ناصـــر للتدريب المهنـــي والتأهيل عبدهللا 
الهيئـــة  تبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  النعيمـــي 
العامة للرياضة بقيادة ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ مـــن أجـــل النهـــوض 
الرياضي، مبينا أن هذه االتفاقية ســـتفتح 
آفاقا جديدة في عالم الرياضة، وســـتدعم 
الجهـــود الراميـــة إلـــى تطويـــر ابتـــكارات 

الذكاء االصطناعي في المملكة. 
ومن جهته، أكد رئيس المجموعة العالمية 
أن  االصطناعـــي جاســـم حاجـــي  للـــذكاء 
المجموعة التي يقع مقرها التشـــغيلي في 
دبي هي المجموعة األســـرع نموا في هذا 
المجـــال، إذ تضم أكثر مـــن 500 عضو من 
أكثر مـــن 24 دولة مختلفة يشـــاركون في 
نشـــر الذكاء االصطناعي في جميع أنحاء 
العالم بمختلف تطبيقاته من خال إجراء 

البحوث والمؤتمرات العلمية.

الهيئة العامة للرياضة

توقيع االتفاقية مع مركز ناصرتوقيع االتفاقية مع مجموعة الذكاء االصطناعيعبدالرحمن عسكر

محمد بن مبارك يحضر جانبا من بطولة كأس ديفيز للتنس

تشـــرفت أســـرة االتحاد البحريني للتنس، 
المجموعـــة  بطولـــة  فـــي  والمشـــاركون 
اآلســـيوية الرابعـــة للتنـــس، بزيـــارة نائـــب 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد 
بـــن مبارك آل خليفة المفاجئة إلى ماعب 
االتحـــاد، وحضـــور جانـــب من منافســـات 
البطولـــة التـــي تقام فـــي ضيافـــة االتحاد 
البحريني للتنس حتى 23 أكتوبر الجاري.

وقام ســـموه بجولـــة في ماعـــب البطولة 
برفقة رئيس االتحاد الشيخ عبدالعزيز بن 
مبارك آل خليفة وعدد من أعضاء مجلس 
اإلدارة، حيـــث اطلع ســـموه علـــى ماعب 
ومرافـــق االتحـــاد، وهنأهـــم علـــى نجـــاح 
التنظيمي للبطولة، كما أشـــاد بمســـتويات 
المزيـــد  لهـــم  متمنيـــا  المشـــاركة،  الفـــرق 

التوفيق والنجاح.
ورحـــب رئيـــس االتحاد البحرينـــي للتنس 
الشـــيخ عبدالعزيـــز بـــن مبـــارك آل خليفـــة 
بزيـــارة نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مؤكدا 
على أن زيارة سموه تعكس حرص القيادة 
علـــى متابعـــة مختلف الفعاليـــات الرياضة 
التـــي تقـــام فـــي المملكـــة، وتشـــّكل حافزا 
كبيـــرا لاتحاد والعاملين فيـــه والاعبين؛ 
لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتشـــريف 

المملكة في اســـتضافة مختلف البطوالت 
الدولية والقارية. 

وأشـــار رئيس االتحاد إلى أن هذه الزيارة 
ليســـت بغريبة على سموه الذي عرف عنه 
حبـــه وعشـــقه للعبة التنس، إذ يعد ســـموه 
من أهم وأبرز الشـــخصيات الداعمة للعبة 
فـــي البحريـــن خـــال الســـنوات الماضيـــة 
حتـــى اآلن، كمـــا كان ســـموه يحرص على 
مـــن  العديـــد  ورعايـــة  ومتابعـــة  حضـــور 
بطوالت التنس التي تستضيفها البحرين.

ولفـــت رئيس االتحـــاد إلى أن نائب رئيس 
مجلس الوزراء ســـمو الشيخ بن محمد آل 
خليفـــة وعـــد خـــال زيارته بتقديـــم كافة 
الدعـــم لاتحاد؛ مـــن أجل تطويـــر مرافقه 
المختلفة، ودعم برامـــج تطوير الاعبين؛ 

مـــن  البحريـــن  فـــي  اللعبـــة  تتمكـــن  لكـــي 
العودة إلى موقعها الريادي على مســـتوى 
المنطقة، والمنافســـة المشـــرفة فـــي كافة 
المحافـــل والمناســـبات اإلقليمية والقارية 

والدولية.

السعودية تحلق بالصدارة

من جانب آخر، حســـم المنتخب السعودي 
صدارتـــه للمجموعـــة األولـــى بفـــوزه على 
اإلمـــارات بنتيجـــة 3/ 0 في آخـــر مباريات 
المنتخبيـــن فـــي المجموعـــة، حيـــث ضمنا 
فـــي وقت ســـابق تأهلهما معا إلـــى األدوار 
النهائية. وتغلب الســـعودي عمار الحقباني 
فـــي مباراة الفردي األولـــى على اإلماراتي 
األخيـــر  انســـحاب  بعـــد  العوضـــي  عمـــر 

لإلصابة. وفي مباراة الفردي الثانية، حقق 
الســـعودي ســـعود الحقباني فوزا مستحقا 
على اإلماراتـــي عبدالرحمن الجناحي 6/ 0 

و6/ 1.
وفـــي مبـــاراة الزوجي، تفوق الســـعوديان 
علـــى  الحقبانـــي  وعمـــار  أحمـــد  عمـــر 
اإلماراتييـــن عبدالرحمـــن الجناحي وحمد 

الجناحي 6/ 3 و6/ 2.

تركمانستان تطيح بعمان

الثانيـــة،  المجموعـــة  منافســـات  وضمـــن 
تضاءلـــت آمـــال المنتخـــب العمانـــي فـــي 
التأهـــل إلـــى األدوار النهائية بعد ســـقوطه 
أمام تركمانســـتان بنتيجة 3/ 0، وسينتظر 
العمانيـــون لقـــاء العـــراق ومنغوليـــا الـــذي 

ســـيقام اليـــوم الجمعـــة لمعرفـــة مصيرهم 
في البطولة.

ونجـــح التركمانـــي يوري روغوســـكي في 
الفوز علـــى العماني مـــروان الخنجري في 
مبـــاراة الفـــردي األولـــى 6/ 0 و6/ 2، وفـــي 
التركمانـــي  فـــاز  الثانيـــة  الفـــردي  مبـــاراة 
عيســـى محمـــد غولوييـــف علـــى العمانـــي 
وفـــي  و6/ 0،   0 /6 الســـليماني  عيســـى 
مبـــاراة الزوجي، نجـــح التركمانيان يوري 
روغوســـكي وعيســـى محمـــد غولوييـــف 
من الفوز على العمانيان علي البوســـعيدي 

وعيسى السليماني 6/ 0 و6/ 1.

إيران تحسم صدارة الثالثة

وفـــي المجموعـــة الثالثة، أكـــد اإليرانيون 

علـــى  بفوزهـــم  للمجموعـــة  صدارتهـــم 
كمبوديـــا شـــريكهم الســـابق فـــي الصدارة 

بنتيجة 3/ 0.
وتمكن العب إيران سينا مقيمي من الفوز 
على الكمبودي سامينيانغ لونغ في مباراة 

الفردي األولى بنتيجة 6/ 4 و6/ 2. 
وواجـــه العـــب إيـــران حميـــد رضـــا نـــدف 
منافســـة شرســـة من الكمبودي كيني بون 
فـــي مبـــاراة الفـــردي الثانيـــة، وفـــاز عليـــه 

بصعوبة كبيرة وبنتيجة 4/ 6,6/ 1 و6/ 3.
وأكـــد الزوجـــي اإليراني أمير بـــادي وعلي 
يزداني تفوق بادهما بالفوز على الزوجي 
الكمبـــودي بونلوك كاليانـــغ وتيموثي تيب 

6/ 2 و6/ 4.

البحرين تواجه غوام

يسدل الستار اليوم الجمعة على منافسات 
دور المجموعات، حيث ستقام 3 مباريات، 
وســـتلعب البحريـــن مباراتهـــا األخيرة في 
المجموعـــة األولـــى أمام غوام، وســـتلعب 
العـــراق مباراة مصيرية أمـــام منغوليا في 
المجموعـــة الثانيـــة، فيمـــا ســـتلتقي اليمن 
مـــع غيرقيزســـتان في المجموعـــة الثالثة، 
وســـتقام جميـــع المباريـــات علـــى ماعب 
االتحـــاد البحرينـــي للتنس في الســـاعة 9 

صباحا.

رئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد للتنس في استقبال سمو نائب رئيس مجلس الوزراء سمو نائب رئيس مجلس الوزراء في حديث مع رئيسة االتحاد السعودي للتنس

من لقاء تركمانستان وعمانمن لقاء إيران وكمبودياجانب من لقاء السعودية مع اإلمارات

سموه متحدثا مع الحكم العام لبطولة كأس ديفيز وممثل االتحاد الدولي

اتحاد التنس
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سلمان بن إبراهيم: اختيار اإلمارات الستضافة كأس العالم لألندية يعزز الكرة اآلسيوية
أكــد رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم النائــب األول لرئيــس االتحــاد الدولي 
لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة أن اختيار االتحاد الدولي للعبة 
لإلمارات العربية المتحدة الستضافة مونديال كأس العالم لألندية 2022 يجّسد 
ا للبطــوالت الكروية  القيمــة الكبــرى للكرة اآلســيوية والتــي أصبحت موطًنــا مهمًّ
العالمية، ويكّرس النجاحات الالفتة لدولة اإلمارات في تنظيم األحداث الكروية 

الدولية.

 وقّدم الشيخ سلمان إبراهيم آل خليفة 
التهنئة الخالصة لدولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة علـــى هـــذا االختيـــار وخـــّص 
بالتهنئة اتحاد الكرة اإلماراتي ومجلس 
أبو ظبي الرياضي، مشـــيًدا بروح العمل 
دوليـــة  ثقـــة  خلقـــت  والتـــي  الناجحـــة 
الســـتضافة  اإلمـــارات  اســـتحقاق  فـــي 

المونديال المقبل.
 وأوضـــح رئيـــس اإلتحـــاد اآلســـيوي أن 
اســـتضافة اإلمارات لبطولة كأس العالم 
لألندية في 4 مناسبات سابقة كان الفًتا 
الترحيـــب  الســـتمرارية  بوابـــة  وشـــّكل 
اإلمـــارات  بقـــدرات  والقـــاري  الدولـــي 
االمتيـــاز  لتحقيـــق  الـــدؤوب  وســـعيها 

الدائم.
التاريخـــي  بالتحـــّول   وأضـــاف “نفخـــر 
الذي صنعته كرة القدم اآلسيوية كنتاج 
المشـــترك والتنســـيق  للتناغـــم والعمـــل 
الدائـــم والـــروح الواحـــدة بيـــن االتحـــاد 
القـــاري واالتحـــادات الوطنيـــة وكذلـــك 
المضـــي قدًمـــا نحـــو شـــغف النجاحـــات 
لتعميق أســـاس المســـتقبل آلســـيا، وهو 
الشـــعار الـــذي يلهـــم جميـــع عناصـــر كرة 
القدم اآلسيوية لتقديم األفضل دائًما”.

 وأشـــار الشـــيخ ســـلمان إلـــى أن القـــارة 
اآلســـيوية وبفضـــل وحدتها وتماســـكها 
أهـــم  أحـــد  وقـــوة حضورهـــا أصبحـــت 
ـــا عبر ثقة  صنـــاع المتعـــة الكروية عالميًّ
االتحـــاد الدولـــي للعبـــة فـــي احتضـــان 

القارة للعديد من مســـابقات كأس العالم 
الســـنوات  خـــال  والســـيدات  للرجـــال 
لمتانـــة  تأكيـــًدا  الماضيـــة،  الخمـــس 
البنيـــة التحتيـــة وارتفاع نســـبة النجاح 
الجماهيـــري واالقتصـــادي واإلبهـــار في 
التنظيـــم، وهو ما عـــّزز مكانة كرة القدم 

اآلسيوية بشكل غير مسبوق”.
 وأكـــد ســـلمان بـــن ابراهيـــم أن االتحاد 
جميـــع  يضـــع  القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي 
إمكاناتـــه إلى جانب االتحـــاد اإلماراتي 
لكرة القدم لدعم استمرار اإلرث الناجح 
في مثل تلك المناسبات، متمّنًيا النجاح 
فـــي  العمـــل  فريـــق  لجميـــع  والتوفيـــق 
إخـــراج الحـــدث العالمي المتميـــز بأبهى 

صورة ممكنة.

مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

أّجـــــــــــــــــل االتـــــــــحـــــــــاد 
القدم،  لكرة  البحريني 
الحالة  نــاديــي  مــبــاراة 
ــمــقــررة  والـــمـــحـــرق، وال
المقبل،  نوفمبر   2 يوم 
ضمن الجولة الخامسة 
بــن حمد  لـــدوري ناصر 
ــقــدم  ــمــمــتــاز لـــكـــرة ال ال
ــمـــوســـم الـــريـــاضـــي  ــلـ لـ

.2022 - 2021
التأهل  في  المحرق  نجاح  بعد  التأجيل  وجاء 
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  لكأس  النهائية  للمباراة 
الــمــبــاراة  الــمــحــرق  سيلعب  إذ   ،2021 ــقــدم  ال
الختامية للبطولة القارية يوم 5 نوفمبر المقبل 
استاد  على  األوزبكستاني  ناساف  نــادي  أمــام 
فرصة  التأجيل  يشّكل  إذ  الوطني،  البحرين 
للمباراة  األمــثــل  لــاســتــعــداد  المملكة  لممثل 
أنه  التاريخية، خصوًصا  البطولة  المرتقبة في 
أمام لحظات تاريخية للتتويج الثاني من نوعه 
في تاريخ البطولة وإلضافة إنجاز جديد للكرة 

البحرينية.

تأجيل “الحالة والمحرق”

علي مجيد

أحمد مهدي

أحمد مهدي

منتخب السيدات يتعادل مع الوس
حظوظه قائمة في التأهل للنهائيات اآلسيوية

الســـيدات  منتخـــب  تعـــادل 
الوطنـــي لكـــرة القـــدم مـــع نظيـــره 
منتخـــب الوس مـــن دون أهداف، 
فـــي المبـــاراة التـــي أقيمـــت بيـــن 
الطرفيـــن، الخميـــس، على اســـتاد 
مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة، ضمـــن 
مـــن  الثانيـــة  الجولـــة  منافســـات 
 ٢٠٢٢ آســـيا  كأس  تصفيـــات 
بالهنـــد، التـــي يســـتضيفها االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم حتـــى ٢٤ 

أكتوبر الجاري.
وحصـــد منتخبنـــا النقطـــة األولـــى 
لـــه فـــي التصفيات، فيمـــا منتخب 
الصيـــن تايبيه يتصـــدر المجموعة 
األولـــى برصيـــد 3 نقـــاط، وتملـــك 

الوس نقطة واحدة أيضا.

وبـــدأ المـــدرب الوطنـــي لمنتخـــب 
الســـيدات خالد الحربـــان، المباراة 
أمـــام الوس بتشـــكيلة مكونـــة من 
الحـــارس هـــدى علـــي، والاعبات: 
الشـــيخة العنـــود آل خليفة، حصة 

العيســـى، علياء المضحكـــي، منار 
إبراهيم، مروة زايـــد، روان العلي، 
ياســـمين فايـــز، فاطمـــة النصـــف، 

وصال الياسي وإيمان الختال.
ولم ينجح منتخبنا في هز الشباك، 

رغـــم الفرص الســـانحة. وشـــهدت 
المبـــاراة حضـــور رابطـــة جماهيـــر 
الاعبـــات  آزرت  التـــي  منتخبنـــا 

طوال المجريات في الشوطين.
ومـــع تبقي جولة واحدة ســـتجمع 

منتخبنـــا مـــع الصين تايبيـــه، فإن 
منتخبنا يملك فرصـــة التأهل عبر 
الفـــوز على الصيـــن تايبيه وتصدر 
المجموعـــة والوصـــول للنهائيـــات 

اآلسيوية بالهند.

منتخب السيدات من المباراة

اللجنة اإلعالمية

هنـــأ نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشباب والرياضة مجلس إدارة نادي 
المحرق الشـــيخ دعيج بن سلمان آل 
خليفة برئاسة الشيخ أحمد بن علي 
آل خليفـــة، على تأهـــل الفريق األول 
لكرة القدم للمبـــاراة النهائية لبطولة 
وذلـــك  اآلســـيوي،  االتحـــاد  كأس 
بعـــد تفوقـــه علـــى منافســـه الكويت 
الكويتـــي فـــي نهائـــي منطقـــة غرب 

آسيا بهدفين دون مقابل.
وثمـــن الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل 
النائـــب  ومتابعـــة  مســـاندة  خليفـــة 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، مؤكدا على 
أن تواجد ســـموه في ملعب المباراة 

أعطـــى الاعبيـــن الحماســـة والروح 
المطلوبة للتقديم المستوى المشرف 
الـــذي اســـتطاعوا مـــن خالـــه حجـــز 

مقعدهم في النهائي اآلسيوي.
وأشـــار الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل 
خليفـــة إلـــى أن بلـــوغ ممثـــل الوطن 
النهائيـــة  المبـــاراة  المحـــرق  نـــادي 

للبطولة اآلســـيوية يمثـــل دليا على 
الـــذي  الفنـــي  والمســـتوى  التطـــور 
وصلـــت لـــه كـــرة القـــدم البحرينيـــة 
على الصعيد القاري، مشـــيدًا بالروح 
الاعبـــون  أظهرهـــا  التـــي  العاليـــة 
والجهـــود التـــي بذلوهـــا منـــذ بدايـــة 
وصـــوالً  البطولـــة  فـــي  المشـــاركة 

لتحقيق هذا اإلنجاز.
وأكـــد الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان آل 
خليفـــة على أهمية الدور الذي يلعبه 
مجلس إدارة النادي برئاســـة الشيخ 
أحمـــد بن علـــي آل خليفة، من خال 
تقديم كافة أشـــكال الدعم المطلوب 
هـــذه  تكلـــل  أن  متمنيـــًا  للفريـــق، 
المســـاعي الكبيرة بتتويـــج المحرق 
بلقبه اآلسيوي الثاني، وأن تتواصل 
أفـــراح الكرة البحرينيـــة في النهائي 

المرتقب مطلع الشهر المقبل.

هنأ المحرق بالوصول لنهائي كأس االتحاد اآلسيوي

دعيج بن سلمان: مساندة خالد بن حمد أعطت الالعبين الروح

دعيج بن سلمان

اتحاد الكرة

أعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، عـــن خالـــص 
التهانـــي والتبريـــكات لرئيس مجلس 
إدارة نـــادي المحـــرق الشـــيخ أحمـــد 
بـــن علـــي آل خليفـــة، بمناســـبة تأهل 
الفريق األول لكرة القدم إلى المباراة 
النهائية لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم 2021.
 وقـــّدم الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، التهاني إلـــى رئيس وأعضاء 
مجلـــس إدارة نـــادي المحـــرق، وإلـــى 
الفنـــي  جهازيـــه  مـــن  الفريـــق  أفـــراد 

واإلداري والاعبين.
 وأشـــاد رئيس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القدم بالمســـتويات 
المميـــزة التـــي قدمها فريـــق المحرق 
طـــوال البطولـــة، وتمكـــن مـــن خالها 

النهائيـــة والحصـــول  المبـــاراة  بلـــوغ 
التاريخـــي  التتويـــج  فرصـــة  علـــى 
الثانـــي للنـــادي، مثنًيا علـــى ما أظهره 
ممثـــل المملكـــة من قتاليـــة وحماس، 
والتـــي أهلتـــه للنهائـــي بـــكل جـــدارة 

واستحقاق.
 وتمّنـــى الشـــيخ علـــي بـــن خليفة آل 

خليفة، التوفيق لممثل المملكة فريق 
المحـــرق فـــي مشـــواره القـــادم عبـــر 
المبـــاراة النهائيـــة، معرًبـــا عن خالص 
األمنيات للفريق بالتوفيق والتتويج 
بكأس البطولة، وإضافة إنجاز جديد 
لكـــرة القدم البحرينيـــة يعكس رقيها 

وتطورها ومكانتها الرائدة.

بتأهل نادي المحرق لنهائي كأس االتحاد اآلسيوي 2021

رئيس اتحاد الكرة يهنئ أحمد بن علي

علي بن خليفةأحمد بن علي

الكرة اآلسيوية أصبحت موطنا للبطوالت العالمية

سلمان بن إبراهيم

تقـــام اليـــوم )الجمعـــة( مباراتـــان في 
افتتـــاح الجولـــة الخامســـة من دوري 
خالـــد بـــن حمـــد لكـــرة اليـــد، ويلتقي 
فـــي األولـــى الديـــر مع ســـماهيج عند 
الســـاعة 5.30 مســـاًء، وتليهـــا مباراة 
البحريـــن مـــع النجمـــة في الســـاعة 7 
مساًء، وذلك على صالة اتحاد اللعبة 

بأم الحصم.
وتســـتكمل المنافســـات يوم الســـبت 
بمباراتـــّي التضامن واألهلـــي، توبلي 
األحـــد  تختتـــم  أن  علـــى  وباربـــار، 
االتفـــاق  تجمـــع  قويـــة  بمواجهـــة 

بالشباب.
ســـتكون  اليـــوم،  لمباراتـــّي  عـــودة 
الفرصـــة مثاليـــة في المبـــاراة األولى 
لفريقـــّي الديـــر وســـماهيج مـــن أجل 

فـــي  الفـــوز األول  بنتيجـــة  الخـــروج 
المســـابقة، وهـــذا مـــا لم يتحقـــق لهما 
من خـــال الجـــوالت الماضيـــة، كون 
واحـــدة  مبـــاراة  فـــي  تعـــادل  األول 
وخسر اثنتين، واآلخر تلقى 4 هزائم 

متتالية.
النجمـــة  األخـــرى،  المبـــاراة  وفـــي 
الخامـــس  االنتصـــار  يســـتهدف 
قبـــل  الترتيـــب  بصـــدارة  والتمســـك 
مواجهتـــه المرتقبـــة بغريمه التقليدي 
بالجولة المقبلة، فيما البحرين يسعى 
ألن يحقـــق مفاجـــأة مدويـــة بفـــوزه 
الثانـــي رغم صعوبة ذلك أمام “حامل 

اللقب”.

موقف الفرق

 11( األهلـــي  نقطـــة(،   12( النجمـــة 
نقطـــة(، االتحـــاد )10 نقاط(، الشـــباب 
واالتفـــاق )8 نقاط(، باربـــار والبحرين 
)7 نقـــاط(، التضامـــن )5 نقـــاط(، الدير 

وتوبلي وسماهيج )4 نقاط(.

افتتاح الجولة الخامسة من دوري خالد بن حمد

الدير يلتقي سماهيج والبحرين يواجه النجمة

أذاق فريـــق البحريـــن نظيـــره المحـــرق الخســـارة األولـــى 
مســـاء  جمعتهمـــا  التـــي  المبـــاراة  فـــي   )68/83( بنتيجـــة 
الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري زين 

لكرة السلة للموسم الرياضي 2020 - 2021.
وجاءت نتائج األشواط األربعة كاآلتي: )14/23 البحرين، 
البحريـــن(.   19/20 البحريـــن،   15/18 البحريـــن،   20/22
وبذلك حقـــق البحرين انتصاره الثالـــث ورفع رصيده إلى 
)9 نقاط(، فيما المحرق تلقى بهذه الخســـارة صار رصيده 

)9 نقاط(.
وبـــرز فـــي صفـــوف البحريـــن كل مـــن محترفـــه تومـــاس 
بتســـجيله )37 نقطـــة( منهـــا 7 ثاثيـــات، علي عبـــاس )12 
نقطة(، وفي المحرق المحترف جاكســـون )28 نقطة(، بدر 

جاسم )18 نقطة(.
وقدم فريق البحرين مســـتوى كبيًرا للغاية بفضل إجادته 
للجانـــب الدفاعي والنجاعـــة الهجومية بتســـجيل النقاط 
داخل وخارج القوس من ِقبل محترفه توماس وإبراهيم 

البصـــري وجواد عبـــدهللا وعلي عباس وناصر الموســـوي، 
فيمـــا المحـــرق ظهر بصـــورة متأرجحة دفاعًيـــا وهجومًيا 
وتحمل عبء التســـجيل محترفه جاكســـون وبدر جاسم 
وحســـين شـــاكر، وقـــد افتقـــد لخدمـــات علـــي شـــكر هللا 

لحصوله على األخطاء المتعمدة من خال الربع الثاني.

الجولة السادسة من دوري زين للسلة

البحرين يذيق المحرق الخسارة األولى

لقاء البحرين والمحرق 

علي مجيد
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محرر الشؤون المحلية

مـــع  “البـــاد”  صحيفـــة  احتفلـــت 
كادرهـــا النســـائي باليـــوم العالمـــي 
للتوعية ضد سرطان الثدي؛ وذلك 
لمشـــاركة جهـــود مختلـــف الجهات 
وتأتـــي  والمجتمعيـــة.  الحكوميـــة 
الفعالية تزامًنا مع احتفاالت مملكة 
البحريـــن باليـــوم العالمـــي للتوعية 
ضد ســـرطان الثدي الـــذي يصادف 
االحتفـــال بـــه فـــي 10 أكتوبـــر من 
كل عام؛ لتســـليط الضوء على هذا 
الموضـــوع المهم، والتشـــجيع على 
الكشف المبكر وإجراء الفحوصات 
الروتينيـــة للســـيطرة على انتشـــار 
حيـــاة  علـــى  والحفـــاظ  المـــرض، 

صحية وسليمة للموظفات.
وأكـــدت مديـــرة المـــوارد البشـــرية 
منـــى المطلـــق أن احتفـــال “البـــاد” 
بالشهر الوردي يأتي بتوجيهات من 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة والقائميـــن 
علـــى إدارة “البـــاد”، وذلـــك إيمانـــا 
منهم بالـــدور الذي تقوم بـــه المرأة 
وعملها المتواصل؛ لتحقيق النجاح 
والرقي الذي وصلت إليه صحيفتنا 

الغـــراء، وكون المرأة في صحيفتنا 
جـــزءا مهما وفعـــاال، نحـــرص على 
بهـــا ومشـــاركتها جميـــع  االهتمـــام 
المناســـبات التي تصـــب في جانب 

الرعاية الصحية بها.
بالشـــهر  “البـــاد”  احتفـــاء  ويأتـــي 
لزيـــادة  رســـائل  لتوجيـــه  الـــوردي 
التوعوية بسرطان الثدي والتعرف 
علـــى مخاطره وســـبل الوقاية منه 
الكشـــف  ضـــرورة  إلـــى  والدعـــوة 
المبكـــر منـــه. ويعد ســـرطان الثدي 
الســـيدات  بيـــن  شـــيوًعا  األكثـــر 
والكشـــف المبكـــر والعـــاج المبكـــر 
لـــه يزيـــدان مـــن عاجـــه ومعدالت 

الشفاء منه تبلغ نسبة 95 %.
يذكـــر أن “البـــاد” قامـــت بمبادرات 
توعويـــة عـــدة فـــي هـــذا الجانـــب، 
محاضـــرات  إقامـــة  تضمنـــت 
عـــدد  فيهـــا  شـــارك  ومنتديـــات 
والخبـــراء  المختصيـــن  مـــن 
األمـــراض  بشـــأن  واالستشـــاريين 
مـــرض  وتحديـــات  الســـرطانية 
بهـــذا  للتوعيـــة  الثـــدي  ســـرطان 
الجانـــب. وقـــد خصصـــت منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة شـــهر أكتوبـــر 
من كل عام ليكون شهر التوعية 
لخطورتـــه  الثـــدي؛  بســـرطان 
وزيادة انتشـــاره يومـــا عن اآلخر 
وأعربـــت  عالميـــا.  النســـاء  لـــدى 
جميع المنتســـبات والكادر العامل 
شـــكرهن  عـــن  الصحيفـــة  فـــي 
إلقامـــة  لصحيفتهـــن  وتقديرهـــن 
والمبـــادرة،  الفعاليـــة  هـــذه  مثـــل 
الصحيفـــة  حـــرص  تؤكـــد  والتـــي 
وإدارتهـــا علـــى جميـــع الموظفـــات 
لديهـــا، وتســـلمن الزهـــور الورديـــة 
بهذه المناســـبة المقدمـــة من إدارة 

الصحيفة.

“^” تحتفي مع كادرها 
النسائي بالشهر الوردي

كشــفت وزيــرة الصحــة فائقــة صالــح عــن اتفــاق وزراء الصحــة بــدول مجلــس 
التعــاون باالعتــراف المتبــادل بالتطبيقــات المســتخدمة لـــ “كوفيــد 19” بيــن دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج، مؤكــدة أننــا نفتخــر باإلنجــاز أمــام دول العالــم 
المختلفــة، مضيفــة: لقد وضعت خطة واســتراتيجية الــدول الخليجية بالتصدي 
والحــد مــن انتشــار “كوفيــد 19” كتجربــة رائــدة ومتميــزة وأصبحــت مــن الــدول 
المتطــورة فــي مجــال التكنولوجيــا الصحيــة، مبينــة أن االعتراف المتبــادل خير 

دليل على التنسيق والتعاون بين دولنا خالل مرحلة جائحة كورونا.

مؤتمر صحافي 

الصحافـــي  المؤتمـــر  فـــي  ذلـــك  جـــاء   
بمناســـبة نجاح أعمال االجتماع الســـابع 
مجلـــس  بـــدول  الصحـــة  وزراء  للجنـــة 
التعـــاون واالجتمـــاع 84 لمجلس وزراء 
الصحـــة لدول مجلـــس التعاون بحضور 
المديـــر العـــام لمجلـــس الصحـــة لـــدول 
الدخيـــل،  ســـليمان  التعـــاون  مجلـــس 

ونظمه مركز االتصال الوطني.
التـــي  القـــرارات  أن  الصالـــح  واكـــدت 
تناولها جدول األعمال من شـــأنها تعزيز 
التكامـــل والترابـــط الصحـــي بيـــن دول 
المجلـــس والمســـاهمة بشـــكل كبيـــر في 

الدفع بمسيرة التعاون الخليجي.
جلســـات  إن  الصحـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
االجتماع الســـابع تناولـــت متابعة تنفيذ 
قـــرارات المجلـــس األعلـــى فـــي القمة الـ 
41 “العـــا” خصوصا اعتماد اإلطار العام 

الخليجـــي لخطة الصحة العامة للتأهب 
الطـــوارئ  حـــاالت  فـــي  واالســـتجابة 

واعتماد دليل اإلنذار الصحي المبكر.
وأعلنـــت الوزيـــرة الصالـــح بالمؤتمر عن 
تضمـــن االجتمـــاع عـــددا مـــن القـــرارات 
التي من شـــأنها تعزيز العمـــل الخليجي 
المشـــترك في المجال الصحي خصوصا 
مواجهـــة  فـــي  المجلـــس  دول  جهـــود 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا والنجاحـــات 
والتجـــارب الرائـــدة التـــي حققتهـــا دول 

المجلس في مواجهة الجائحة.
كمـــا تناولـــت القـــرارات والموافقة على 
العاملـــة  الفنيـــة  اللجـــان  مخرجـــات 
إعـــداد  ومنهـــا  الصحـــي  المجـــال  فـــي 
واالســـتعدادات  الخطـــط  بشـــان  أدلـــة 
لاســـتجابة لألوبئة والجوائح، واإلطار 
العـــام الخليجـــي لخطة الصحـــة العامة 
للتأهب االســـتجابة في حـــاالت الطارئ 
فـــي  الموحـــدة  الصحيـــة  واإلجـــراءات 

المجلـــس  لـــدول  الحدوديـــة  المنافـــذ 
والخطـــة الصحيـــة العامـــة المتبعـــة في 
مطارات دول مجلـــس التعاون والدليل 
الموحد للمـــدن الصحية بدول المجلس 

وغيرها من خطط العمل المشتركة.

جدول االجتماع 

واستعرضت وزيرة الصحة الموضوعات 
التي ناقشـــها الـــوزراء في االجتماع في 
مقدمتها خطة عمل لجنة وزراء الصحة 
)2022 - 2026( والمتضمنـــة عـــددا مـــن 

البرامج والمشروعات المشتركة.
الرابـــع  االجتمـــاع  أن  وأوضحـــت 
تنـــاول  الصحـــة  لمجلـــس  والثمانيـــن 
مشـــروعات قـــرارات وتوصيـــات مهمـــة 
فـــي  عليهـــا  الموافقـــة  تمـــت  والتـــي 
االجتماعـــات الســـابقة ومنهـــا مشـــروع 
مكافحـــة األمـــراض الســـارية وفحـــص 
الموحـــد  الخليجـــي  الوافديـــن وشـــراء 
وشـــروط واألســـس اللوائح المنظمة لها 
والتسجيل المركزي والتسجيل الدوائي 
وتسجيل األجهزة والمستلزمات الطبية 
والشـــركات المصنعة لتســـعيرة األدوية 

والمستلزمات الطبية.

أدوية المرضى معفاة 

من جانبـــه، أوضح المدير العام لمجلس 
الصحة لـــدول مجلس التعاون، في رده 

على ســـؤال لـ “الباد”، أن جميع األدوية 
والمســـتلزمات الطبيـــة التـــي تســـتخدم 
في عـــاج المرضى معفـــاة من الضريبة 
المضافـــة، وذكـــر أن هنـــاك لجنـــة يقـــوم 
الزمـــاء مـــن خالهـــا بتحديـــد مـــا هـــو 

الدواء ويتم إعفاؤه من الضريبة.
وقال الدخيل إن هناك لجنة متخصصة 
دول  مســـتوى  علـــى  األدويـــة  لتســـعير 

المنطقة والدواء.
ولفـــت إلى أنـــه يتم ســـنوًيا اســـتيراد 3 
آالف صنـــف دوائـــي بعامـــات تجاريـــة، 
وتصـــل كلفـــة فاتورة الشـــراء الخليجي 
مـــن 2.5 إلـــى 3 مليـــارات دوالر، ومـــن 
خـــال 19 ألـــف بنـــد تتـــم 18 مناقصـــة 

تطرح كل عامين.
الخليـــج  دول  فـــي  األســـعار  أن  وأكـــد 
الفتـــرة  فـــي  جـــًدا  متقاربـــة  أصبحـــت 
األخيرة ولكنها قد تختلف من بلد آلخر 
بسب كلفة سعر التخزين وغيره، والتي 
يتم إضافتها على ســـعر الدواء، مشددا 
على أنهم اســـتطاعوا تخفيض األســـعار 
بنســـبة تصـــل إلـــى 40 % فـــي األعـــوام 

الماضية. 
وكشـــف عـــن برامـــج فحـــص الوافديـــن 
الموحـــد من خـــال شـــبكة مرتبطة بين 
دول مجلس التعاون، حيث يتم فحص 
العمالـــة الوافـــدة من خـــال 450 مركزا 
طبيـــا لـــدول المجلـــس الخليجـــي تنقل 
بشـــكل إلكترونـــي للجهات التـــي تصدر 

التراخيص والفيز للعمالة الوافدة.

لكل دولة خصوصية التطبيق 

مـــن جانبهـــا، أكـــدت رئيـــس االجتمـــاع 
الوزيـــرة الصالـــح أن التعـــاون المســـتمر 
بين وزراء الصحة أســـفر عن العديد من 
الموضوعـــات التـــي تصب فـــي مصلحة 

المواطن الخليجي.
 ولفتـــت إلـــى أن االجتمـــاع كان يعقـــد 
مـــرة فـــي العـــام ولكـــن بســـبب الجائحة 
عقدنـــا 6 اجتماعـــات وزاريـــة مـــن أجل 
تنســـيق وتوحيد الجهود سواء الفحص 
والتطعيمـــات، وذلـــك أســـفر عـــن أمـــور 
عدة ومنهـــا توحيد التطبيـــق، موضحة 
أن لـــكل دولة تطبيقـــا، ومع االجتماعات 
المســـتمرة تـــم االعتـــراف بالتطبيقـــات 
علـــى مســـتوى دول الخليج، حيث ثبت 
تشـــابهها فيمـــا تحتويـــه مثـــل الفحـــص 

وأخذ اللقاح وغيرها.
العربيـــة  المملكـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الســـعودية اعترفت بلقاح “ســـينوفارم” 
بالحصـــول علـــى جرعـــة منشـــطة مـــن 
“فايزر”، وأنـــه تجري مباحثات حالًيا مع 
ســـلطنة عمان وتقوم بدراسة اللقاحات 
تمهيـــًدا  البحريـــن  فـــي  الموجـــودة 

لاعتراف بها.

تصنيع اللقاحات 

اللقاحـــات  لتصنيـــع  التوجـــه  وعـــن 
واألدويـــة، أكـــدت الوزيـــرة الصالـــح أن 
التصنيـــع الدوائـــي مـــن أولويـــات دول 
يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا  التعـــاون،  مجلـــس 
مـــن  العديـــد  فتواجههـــا  باللقاحـــات 
الصعوبـــات، إذ يجـــب أن تســـتهلك فـــي 
فتـــرة قصيـــرة جـــدا ويجـــب أن تحـــدد 
االحتياجـــات والفتـــرة التـــي يجـــب أن 
تســـتهلك فيهـــا، ويجـــب حفظهـــا تحت 
ظـــروف خاصة، بخـــاف األدويـــة التي 
يمكن تخزيـــن يعضها لفتـــرة طويلة قد 
تمتـــد لفتـــرة تتجـــاوز الــــ 3 ســـنوات في 

بعضها. 
الشـــركات  الصحـــة  وزيـــرة  ودعـــت 
والمؤسســـات الخاصة إلى التنافس مع 
القطـــاع الحكومـــي والدخـــول فـــي هذا 
المجال بقوة، وفتح باب االســـتثمار في 
قطـــاع تحتاجـــه مملكـــة البحرين ودول 
الخليـــج، منوهة إلـــى أن هناك صناعات 
واللقاحـــات  األدويـــة  لصناعـــة  مرافقـــة 
وهـــي مهمـــة مثـــل صناعـــات الكمامـــات 

الطبية والمعقمات والمطهرات.
وذكـــرت أن التصنيع الدوائي أصبح من 
أولويـــات العمـــل الخليجـــي ومن خال 
لجـــان متخصصة ســـيكون عملها العمل 
فـــي هذا المجـــال، مشـــيرة إلـــى أن هذا 
سيشـــمل التصنيـــع للمواد االســـتهاكية 
العاجيـــة وأجهـــزة األشـــعة واألجهـــزة 

الطبية.

الصالح: دول الخليج نجحت في احتواء الجائحة
اعتراف متبادل باللقاحات المستخدمة لـ “كوفيد 19” بين دول المجلس

الدخيل لـ “^”: فاتورة الشراء الخليجي الموحد تصل لـ 3 مليارات وإعفاء أدوية المرضى من “المضافة”

لقطة تذكارية أثناء المؤتمر صورة جماعية

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

“بلدي الشمالية” يغرق في مالسنات جلسة األمطار
شبيب للوداعي: “اوقف عند حدك”

أشـــعلت دقيقتا البلدي فيصل شبيب الذي ترأس 
موســـم  اســـتعدادات  لمناقشـــة  خاًصـــا  اجتماًعـــا 
األمطـــار لمجلس بلدي الشـــمالية، نار الماســـنات 
بيـــن أعضـــاء المجلـــس، بعـــد أن نقـــض الرئيـــس 
مبدأه فـــي تحديد وقت المداخـــات ومضمونها، 
واعتـــراض البلدي شـــبر الوداعي عليـــه وفق مبدأ 

“ألزموه بما ألزم به اآلخرون”.
الجلســـة  فـــي  الماســـنات  شـــرارة  واندلعـــت 
التـــي تخللتهـــا بـــوادر انســـحابات شـــملت رئيـــس 
المجلس البلدي أحمـــد الكوهجي والبلدية بدرية 
عبدالحسين ومغادرة مؤقتة للبلدي شبر الوداعي، 
المتحدثيـــن  أول  عندمـــا قاطـــع فيصـــل شـــبيب 
البلدي شبر الوداعي طالًبا منه االلتزام بدقيقتين 
فـــي مداخلته، وعاود التعليق في نهاية المداخلة 
بطلب تجنب األعضاء ســـرد مشـــكات مناطقهم 

واالكتفاء برفعها للمسؤولين مكتوبة.
ولمـــا جاء الدور على البلدي فيصل شـــبيب ممثل 

رابعة الشـــمالية أطلق العنان لنفســـه للحديث عن 
دائرتـــه ومشـــكاتها ومناقشـــة المســـؤولين فيها، 
متجـــاوًزا “قانـــون الدقيقتين” وســـرد المشـــكات 
الخاصـــة، ما دفـــع البلدي الوداعـــي إلى مقاطعته، 
والطلب منه االلتزام بما ســـنه من قانون، وهو ما 
وافقوه عليه بقية األعضاء، ما أدى إلى التراشـــق 

الكامي بين شبيب واألعضاء.
وقـــال شـــبيب فـــي رده علـــى مقاطعـــة الوداعي: 
“إذا تريـــد مـــن كامك إهانتي كرئيـــس لجنة، فأنا 
أرفضـــه أمام الرئيـــس واألعضـــاء )...( اوقف عند 
حـــدك، أنا حالـــي حال األعضاء ومـــن حقي أتكلم 

عن الدائرة”.

فيصل شبيب  شبر الوداعي 

296.5 ألف دينار لمعالجة 125 نقطة تجمع أمطار بـ “الشمالية”
 زينب مهدي: ملء خزان الصهريج يستغرق نصف ساعة

قالـــت المهندســـة بـــوزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني زينب مهدي إن المحافظة 
الشـــمالية تضـــم 573 نقطـــة تجمـــع 
أمطـــار من أصـــل 2123 نقطة تجمع 

أمطار في جميع مناطق المملكة.
خـــاص  اجتمـــاع  خـــال  وأشـــارت 
موســـم  اســـتعدادات  لمناقشـــة 
األمطـــار في مجلس بلـــدي المنطقة 
الشمالية إلى أن الوزارة عملت على 

معالجة 125 نقطة تجمع أمطار في 
المحافظـــة الشـــمالية بكلفـــة بلغـــت 

296.5 ألف دينار.
وضمـــن  الـــوزارة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
 4 شـــكلت  للموســـم  اســـتعداداتها 
فرق عمـــل موزعين على محافظات 
المملكة األربع، وتعاقدت مع أكثر من 
30 مقـــاوال، ووفرت نحو 240 عاماً 
يعملون بنظام النوبات طوال اليوم، 
كمـــا خصصت 101 صهريج لشـــفط 
األمطار، و114 مضخة، مشـــيرة إلى 
أن فتـــرة الشـــفط تســـتغرق نحو 30 

إلى 45 دقيقة.
وذكرت أن أكبر تحدٍّ يواجه الوزارة 
فـــي عمليـــة شـــفط األمطـــار يتمثـــل 
في اســـتمرار الهطـــول، حيث يتعذر 
تلـــك  فـــي  األمطـــار  بشـــفط  القيـــام 
الفتـــرة، فتكـــون بمثابـــة “طقة ســـنة 

بساعة”.
وأكـــدت أن توزيـــع الصهاريـــج بيـــن 
ســـيكون  والمحافظـــات  المناطـــق 

حسب الطوارئ واألولويات.
وزارة  ممثـــل  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
اإلســـكان خال االجتمـــاع إن جميع 

المشـــروعات اإلســـكانية تم تســـليم 
عهدتها لوزارة األشـــغال والبلديات، 
وأنـــه ال توجد أي مشـــروعات تحت 

إدارة وزارة اإلسكان حاليًا.
ولفـــت إلـــى أن تبعيـــة المشـــروعات 
لوزارة اإلســـكان يقتصر على الســـنة 
المشـــروع،  جهوزيـــة  مـــن  األولـــى 
الصيانـــة،  فتـــرة  فـــي  والمتمثلـــة 
ثـــم تقـــوم الـــوزارة بتســـليم عهـــدة 
المشروع لوزارة األشغال والبلديات 

والتخطيط العمراني.

بدور المالكي من ضاحية السيف
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نظـــم االتحـــاد العالمـــي لصاحبـــات األعمـــال والمهـــن البحرينية 
محاضـــرة توعوية ثقافيـــًة مليئًة بأهم المعلومات عن ســـرطان 
الثـــدي قدمتهـــا إيمـــان حمـــزة دكتـــورة جراحة عامـــة بمستشـــفى الملك حمد 
الجامعي وذلك مساء يوم الثالثاء 19 أكتوبر 2021، حيث حظيت المحاضرة 

بتفاعل كبير بين الحضور.
وأبدت رئيسة االتحاد الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة سعادتها وترحيبها 
بتقديـــم مثـــل هـــذه المحاضـــرات القيمـــة وذلـــك مـــن منطلـــق حرصهـــا الدائم 
واهتمامها الكبير على تنظيم االتحاد لمثل هذه الفعاليات المهمة التي تساهم 
في خدمة المجتمع واالستفادة منها في التوعية العامة لصحة المرأة، متمنية 

للجميع التوفيق والنجاح الدائم.
وأثنت رئيســـة اللجنة الثقافية والندوات باالتحاد نادية المال على ما تقدمت 
بـــه رئيـــس االتحاد الشـــيخة هند وأبدت ســـعادتها بمـــدى التفاعـــل الكبير بين 
المشـــاركين ما عكس الوعـــي الكبير واالهتمام الجاد لـــدى الحضور والحرص 
علـــى المشـــاركة في مثل هـــذه الفعاليـــات. وشـــكلت المناقشـــات المهمة على 
هامـــش المحاضـــرة إعجابـــا كبيرا لدى الحضـــور، إذ انعكســـت مداخلة الفنانة 
بلقيـــس فخرو وتجربتها مع هذا المرض انعكاًســـا رائًعا وإيجابيًا على حياتها 

وعلى المستمعين لهذه التجربة. 

“اتحاد صاحبات األعمال” يدعم التوعية العامة لصحة المرأة

شركة  أطلقت 
اتــــصــــالــــكــــوم 
البحرين، بالتعاون االستراتيجي مع شركة 
االتصال  مّيزة  العالمية،  مايكروسوفت 
ــصــوتــي/   الــهــاتــفــي عــبــر مــايــكــروســوت  ال
تيمز، وهي األولى من نوعها في البحرين 
هذه  تتيح  األوســــط.   الــشــرق  ومنطقة 
مايكروسوفت  لمستخدمي  الميزة 
المكالمات  واســتــقــبــال  إجــــراء  تيمز 
بحريني  رقـــم  بــاســتــخــدام  الهاتفية 
مــن خـــالل بــرنــامــج مــايــكــروســوفــت 
في  مكان  أي  من  بهم  الخاص  تيمز 
رسوم  دفــع  إلــى  الحاجة  دون  العالم 

في  مايكروسوفت  لمجموعة  العالميين  الشركاء  حلول  رئيس  وقــال  التجوال.  
الشرق األوسط، أحمد عبداللطيف “يعتبر سد فجوة االتصال خالل العصر الجديد 
التعاون مع  “ويسعدنا  ناجحة”،  أهم متطلبات أي مؤسسة  الهجين أحد  العمل  من 

شركة اتصالكوم البحرين لتوفير هذه الميزة األساسية لـ مايكروسوفت تيمز ”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة اتصالكوم البحرين راشد آل سنان “يسعدنا 
أن نوفر لمســـتخدمي مايكروسوفت الفرصة الستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز 
الخاص بهم إلجراء واستقبال مكالمات العمل أثناء التنقل ودون الحاجة إلى تحمل 

أي تكاليف تجوال إضافية”.

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته أمس مناقصة 
لشــركة تطويــر للبترول لتوريد أجهــزة الكمبيوتر المحمولة من 
نــوع “دل” )Dell( وأجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية والشاشــات 

والملحقات تقدمت إليها شركة وحيدة بنحو 415.2 ألف دينار.

كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة أخرى لــــ “تطويـــر” لتقديـــم الخدمات 
القانونيـــة الخارجية واالستشـــارات المتخصصة فـــي مجال النفط 
والغاز، تنافســـت عليها 12 شـــركة بعطاءات فنية. وتهدف الشـــركة 
مـــن هـــذه المناقصـــة إلى الحصـــول على دعـــم المستشـــار القانوني 
والمراجعـــة  والصياغـــة  المشـــورة  تقديـــم  حيـــث  مـــن  الخارجـــي 
والمســـاعدة فـــي التفـــاوض بشـــأن أنـــواع مختلفـــة من العقـــود مع 
المســـتثمرين والمقاوليـــن المحتمليـــن على نطاق دولـــي لضمان أن 
هـــذه العقـــود تحمـــي بشـــكل كاف مصالـــح شـــركة تطويـــر للبترول 
وشـــركة المملكة، وتم تصميمها وفًقا لمتطلبات المشاريع، وتحقيق 
الهـــدف الرئيـــس المتمثل في التطوير المســـتمر لقطاع التنقيب عن 

النفط والغاز في مملكة البحرين.
وكذلك فتح المجلس مناقصة لشـــركة نفط البحرين )بابكو( لتوقيع 
اتفاقية لمدة 4 سنوات لتوفير أسرة تقويم األعضاء لمنازل العوالي 
تنافست عليها 3 شركات وكان أقل عطاء بنحو 109.5 ألف دينار.

“اتصالكوم” تطلق االتصال عبر “مايكروسوف تيمز”

415 ألف دينار لتوريد 
أجهزة كمبيوتر لـ “تطوير”

“البحرين والكويت”: تدريب المئات بالتعاون مع أكاديميات عالمية

177 ألف دينار للبحث الجيوتقني لمشروع الرمال

البنك يحتفي بطلبته الخريجين ضمن “المسؤولية االجتماعية”

“األشغال” تنشئ شبكة الصرف الصحي في سترة بـ 102 ألف دينار

قام بنك البحرين والكويت، 
ألكثـــر  الفرصـــة  بإعطـــاء 
مـــن  طالـــب   200 مـــن 
أكاديميـــة Udemy األميركيـــة العالمية، وهي منّصة 
تعليميـــة احترافيـــة عبـــر اإلنترنـــت تزخـــر بالعديـــد 
مـــن المحتويـــات التعليمية واإلبداعيـــة والتدريبية، 
حيـــث وفـــر البنك لهـــم عضويـــة مجانية لمـــدة عام 
كامـــل لخريجـــي الثانويـــة العامـــة أو مـــا يعادلها من 
المـــدارس الحكومية والخاصة وذلك ضمن مبادرته 
في إطار اســـتراتيجية المسؤولية االجتماعية للعام 
2020، والتي ركز من خاللها على التعليم والتدريب 
المجتمـــع  وتقـــدم  نهضـــة  لدعـــم  أســـاس  كمرتكـــز 
البحرينـــي، وذلك عبر مبادرات عـــدة تتضمن رعاية 
ودعـــم تعليم وتدريب مئات من الشـــباب البحريني 

بالتعاون مع أكاديميات عالمية ومرموقة. حيث اســـتغرق التدريب والتطوير عام كامل، 
نهلوا خاللها الكثير من المعارف النظرية واتقنوا مهارات عملية متقدمة ذات صلة ببناء 

مستقبلهم المهني.

البنـــك جوائـــز  قـــدم  فقـــد  المبـــادرة،  هـــذه  وضمـــن 
نقديـــة للطلبة الســـتة األوائل الذين أظهـــروا التزاما 
كبيـــرا بالحضور والمشـــاركة الفاعلـــة، وحققوا أعلى 
معـــدالت األداء، وبرهنـــوا مقدرتهم على االســـتفادة 
من مفـــردات الـــدورات والمهـــارات التي اكتســـبوها 
ســـواء في مهارات التواصل واالتصال والقيادة في 

دراستهم الجامعية ومختلف جوانب حياتهم. 
كمـــا أعربـــت نجـــوى األحمـــد مســـاعد المديـــر العـــام 
للموارد البشـــرية واإلدارية لمجموعـــة بنك البحرين 
والكويـــت عن ســـعادتها للنجاح الكبيـــر الذي حققته 
 Udemy مبـــادرة البنـــك فـــي التعاون مـــع أكاديميـــة
األميركيـــة العالميـــة، مشـــيرة إلـــى أن هـــذا االختيار 
ـــن الكثير مـــن الناشـــئة البحرينيين من  الصائـــب مكَّ
خوض تجربة دراســـية بمعايير عالمية متقدمة جدا 
علـــى صعيـــد المعارف النظريـــة والتطبيقات العمليـــة التي تقودهم نحو توجهات ســـوق 
العمـــل، وســـاعدتهم علـــى اتخـــاذ القرار األكثـــر صوابية حول مســـتقبلهم المهنـــي، والذي 

سيسهم بال شك في زيادة نفعهم ألنفسهم ولمجتمعهم ووطنهم.

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته أمس 3 مناقصات لوزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أولها للبحث الجيوتقني البحري في المياه 
اإلقليمية للبحرين لمشــروع رمال، تنافســت عليها 3 شركات وكان أقل عطاء بنحو 
176.8 ألف دينار لشركة )International Laboratory Services(، وتوجد 8 مناطق لعمليات 

البحث. 

والمناقصـــة الثانية لشـــؤون األشـــغال للتعاقد 
إلنشـــاء شـــبكة الصـــرف الصحـــي فـــي منطقة 
أشـــهر   6 لمـــدة  وذلـــك   ،609 بمجمـــع  ســـترة 
تنافســـت عليها 10 شـــركات، وكان أقل عطاء 

بنحو 101.8 ألف دينار.
 والمناقصة األخيرة لشـــؤون األشغال لصيانة 
الخوادم لمبنى الوزارة الرئيس واألفرع التابعة 
لها كجزء من اســـتراتيجية تقنيـــة المعلومات 
واالتصاالت، تنافســـت عليها 4 شـــركات وكان 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 39.1 ألف دينـــار. وأظهرت 
أحدث بيانات علـــى موقع مجلس المناقصات 

والمزايـــدات أمس فتـــح 18 مناقصة ومزايدة 
تابعة لــــ 11 جهة حكومية بإجمالي 86 عطاء. 
وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 5.3 

مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لـــوزارة شـــؤون 
اإلعـــالم، أولهمـــا إلنتـــاج برامج محليـــة للقناة 
األولى بتلفزيون البحرين خالل دورة سبتمبر 
هـــي  وحيـــدة  شـــركة  إليهـــا  تقدمـــت   2021
 57.5 بنحـــو   )SAYAR PRODUCTIONS(
ألـــف دينـــار، والثانية لمشـــروع تجديـــد جميع 
وحدات التكييف فـــي عربات النقل الخارجي 

التلفزيوني وعربات اإلرســـال تنافســـت عليها 
شـــركتان وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 51.1 ألـــف 

دينار لشركة الوكاالت العالمية المحدودة.
 كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصة لـــوزارة الصحة 
لتوريـــد أجهـــزة طبيـــة مطلوبـــة لتجديد مركز 
سترة الصحي تنافست عليها 9 شركات وكان 
أقـــل عطاء بنحـــو 49.6 ألف دينـــار، ومناقصة 

لمجلس التنميـــة االقتصاديـــة لتوفير التأمين 
تنافســـت   )2024 -  2022( لألعـــوام  الصحـــي 
بنحـــو  عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركات   4 عليهـــا 
102.3 ألـــف دينار، ومناقصـــة إلدارة المخازن 
المركزية لشراء كابالت أرضية تنافست عليها 
3 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 48.3 ألف 

دينار.

جانب من حفل التخريج

أمل الحامد

أمل الحامد

عادل العثمان يحصد جائزة الراتب الشهري لمدة عام بـ 50 ألف دوالر

100 ألف دوالر لكل من محمد خلف وفي الشاوي بـ “ادخار الوطني”
كشـــف بنك البحرين الوطني )NBB( عن أسماء 
الفائزين بالجائزة ربع الســـنوية ضمن سحوبات 
برنامج “ادخار الوطني” لشهر سبتمبر الماضي، 
وقد أقيمت مراســـم السحب في المقر الرئيس 
للبنـــك بتاريـــخ 13 مـــن أكتوبـــر الجـــاري، وتـــم 
اإلعالن عن الفائزين بتاريخ 15 أكتوبر بحضور 
ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

والمدققين الخارجيين.
وفـــاز كل مـــن محمـــد غانـــم خلف، وفـــي فرقد 
الشـــاوي ضمن سحوبات الجائزة الربع السنوية 
وذلك بقيمة 100,000 دوالر لكل منها، بينما فاز 
عادل عيد العثمان بجائزة الراتب الشهري لمدة 
عـــام بقيمـــة 50,000 دوالر. وقد تلقى الفائزون 
الخبـــر عبر اتصاالت هاتفيـــة تم إجراؤها خالل 
مراســـم الســـحب، وأعربـــوا حينهـــا عـــن خالص 
امتنانهم وشـــكرهم للبنك نظيـــر حصولهم على 

هذه الجوائز القيمة والمجزية.
واســـتقبل البنـــك الفائزيـــن الثالثـــة فـــي المقـــر 
الرئيـــس لتســـلم جوائزهـــم بشـــكل مباشـــر، كما 
تـــم حينهـــا تقديم عـــرض موجز وحصـــري معد 
مـــن منتســـبي البنـــك المتخصصين فـــي مجال 
وبشـــكل حصـــري  مصمـــم خصيًصـــا  االدخـــار، 
ألول مـــرة؛ للتعريـــف عـــن كيفية توفيـــر المزيد 
مـــن المبالـــغ المالية للوصـــول لألهـــداف المالية 
المطلوبـــة، وأفضـــل الســـبل الســـتغالل الجائزة 
النقديـــة المجزيـــة التـــي حصلوا عليهـــا. ويأتي 
ذلـــك كجزء من التـــزام البنك نحـــو زيادة وعي 

عمالئه الكرام بأهمية اإللمام بالثقافة المالية.
رئيـــس  قـــال  المناســـبة،  هـــذه  علـــى  وتعليًقـــا 
المنتجـــات المصرفية لألفراد أحمد المســـقطي 
“إنـــه لمـــن دواعي ســـرورنا اإلعالن عن أســـماء 
الفائزين الثالثة المحظوظين ضمن السحوبات 
الربـــع ســـنوية لبرنامـــج “ادخـــار الوطنـــي”، كما 
نطلقهـــا  التـــي  الحصريـــة  بالمبـــادرة  ونفخـــر 
فـــي البنـــك ألول مـــرة للفائزيـــن ضمـــن “ادخـــار 
الوطني”، والمتمثلة بتقديم نصائح حول أمثل 
ســـبل اإلدارة الماليـــة، وإنمـــا نســـعى مـــن خالل 
ذلك أن ننشر الثقافة المالية بين عمالئنا الكرام 
كجزء من مسؤوليتنا في إثراء حياتهم التزاًما 
بالوعـــد الـــذي قطعنـــاه لهـــم. ونأمـــل بذلـــك أن 
يكتســـب الفائزون مهـــارات اإلدارة المالية التي 
تساعدهم في االدخار لتحقيق أهدافهم في أي 

مجال كاالدخار لغـــرض التعليم وضمان األمان 
المادي ما بعد التقاعد. 

ونحـــن بدورنا فـــي البنك مســـتمرون في طرح 
المنتجـــات والخدمـــات التـــي تســـاند عمالءنـــا 
الكـــرام فـــي ذلـــك، إيماًنـــا منـــا بأهميـــة الثقافـــة 
المالية في خلق اقتصاد متقدم ومســـتدام في 

المملكة”.
يذكـــر أنـــه كلمـــا زادت مبالـــغ االدخـــار، ازدادت 
فـــرص الفوز بإحـــدى الجوائز “ادخـــار الوطني” 

النقديـــة القّيمـــة على مـــدار العـــام، حيث يمكن 
للعمالء إيداع أو تعزيز مدخراتهم في حســـابي 
»التوفيـــر الســـريع« و»Savewave« للتأهـــل في 
الســـحب، ويأمـــل بنـــك البحريـــن الوطني بذلك 
لنشـــر الثقافـــة الماليـــة وتأكيد أهمية اكتســـاب 
مهـــارات اإلدارة الماليـــة في ســـن مبكـــر؛ وذلك 
إلثـــراء حيـــاة العمـــالء، إلـــى جانـــب تزويدهـــم 
بجوائز مجزية تســـهم في تغييـــر نمط حياتهم 

لألفضل.

عرض حصري معد من 
منتسبي البنك المتخصصين 

بمجال االدخار

“البحرين الوطني” يكشف 
عن أسماء الفائزين بالجائزة 

ربع السنوية لسبتمبر
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علي الفردان

 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

يفضـــل شـــراء الخضـــروات والفاكهـــة فـــي مواســـم 
إنتاجها، مع االكتفاء بالكميات المناسبة لك فقط.

وعنـــد شـــراء البطاطس تجنب الحبات ذات القشـــرة 
الخضراء ألنها تشير إلى وجود مادة سامة بها تدعى 

“السوالنين”.
وعنـــد شـــراء البصـــل، بحســـب موقـــع التكيـــة، يجب 
التأكـــد من عدم وجود نمو فطري عليه، والذي يظهر 
فـــي بعض األحيـــان على شـــكل طبقة ســـوداء اللون 

نتيجة للتخزين السيئ في أماكن رطبة.
وعنـــد شـــراء الخضـــروات الورقيـــة مثـــل: النعنـــاع، 
والبقدونـــس، والكزبـــرة، والســـبانخ، يجـــب اختيـــار 
األوراق الخضـــراء فقـــط واالبتعـــاد عن تلـــك الذابلة 

والمصفرة.
وعند شـــراء الخضـــروات المجمدة يجـــب التأكد من 
عـــدم وجود عالمات ذوبان وإعـــادة تجميد بها مثل: 
قطرات ماء متجمدة على الســـطح الداخلي للكيس، 
وســـوائل متجمـــدة ومتراكمـــة في جوانـــب الكيس؛ 

نظرا ألضرارها الصحية.

نصائح عند شراء 
الخضروات والفواكه

 أسعار 
الفواكه

الكنعد
د.ب2.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.5

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب3.5

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.5

الصايف
د.ب3.5

السبريم
د.ب3.1

الشعري
د.ب3.5

الهامور
د.ب6

اجلنم
د.ب2.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.3

بيض بحريني
بالكيلود.ب1.8

بيض تركي
بالكيلود.ب1.2

بيض سعودي
بالكيلود.ب1.3

دجاج المزرعة
بالكيلو1.25 د.ب

تشــهد الســوق المحليــة انخفاضــا ملموســا فــي المعــروض مــن بيــض 
المائــدة فــي الســوق، خصوصــا فــي المنتجــات التــي تحمــل أختامــا 
رســمية بتاريــخ اإلنتــاج، حيــث إن المشــلكة بــدأت منــذ نحــو أســبوع 

حسب ما أفاد به تاجر في سوق المنامة.

وانتعشت حركة المطاعم والفنادق 
مـــع  الماضييـــن  الشـــهرين  خـــالل 
العودة القوية لقطاع الضيافة في 
البـــالد، مـــا يرفع حجم االســـتهالك 

في السوق المحلية.
الـــذي  صـــادق،  محمـــود  وقـــال 
يعمل فـــي تجارة البيـــض والمواد 
االســـتهالكية الغذائيـــة، إنـــه منـــذ 
نحـــو أســـبوع لـــم يتســـلم كميـــات 

بيض من الشـــركتين البحرينيتين 
المحلـــي  للبيـــض  الموردتيـــن 
المختـــوم، فـــي حين أشـــار إلى أن 
كثيـــرا مـــن الزبائـــن يشـــكون قلـــة 
المعروض في السوق عموما، وأن 
المشـــكلة ال تقتصـــر علـــى محالت 

محدودة فقط.
“الهايبرماركـــت”  أن  إلـــى  وأشـــار 
لديهـــا أفضلية فـــي الحصول على 

كميات من بيض المائدة في حين 
أن المحالت الصغيرة تعاني ندرة 

فـــي الكميـــات التـــي تصـــل إليهـــا، 
قائالً إنه شـــهد حضور زبائن ألول 

مرة إلى المحل بعد أن اســـتغرقوا 
في البحث عن كميات من البيض 

البحريني.
ولفـــت إلى أن متجره كان يتســـلم 
نحو 5 كراتين من البيض قبل نحو 
أســـبوع، لكن اآلن ال يوجد ســـوى 
الســـعودية والتركيـــة،  المنتجـــات 
الفتـــا إلى أن المنتج البحريني هو 

المفضل في السوق حاليا. 
وتبلغ أسعار البيض البحريني نحو 
1.8 دينار للعلبة في حين تبلغ تبدأ 
أســـعار البيض الســـعودي نحو 1.3 

دينار والتركي بنحو 1.2 دينار.
وتوجد شركتان محليتان تتنجان 
همـــا  البيـــض  أساســـية  بصـــورة 

الشـــركة الوطنية العامة والشركة 
األهليـــة، حيث تســـتورد البحرين 
نحو ثلثـــي احتياجاتهـــا من بيض 
المائدة من السوق الخارجية، في 
حيـــن بـــدأت مشـــروعات جديـــدة 
لتوســـيع اإلنتـــاج والســـيطرة على 

حصة سوقية أكبر من السوق.
وبخصـــوص البيض البلـــدي، الذي 
ينتـــج فـــي مـــزارع صغيرة، أشـــار 
صادق إلـــى أن بعـــض المحالت ال 
تفضـــل التعامل فـــي البيض الذي 
ال يحمـــل أختامـــا بتاريـــخ اإلنتاج 
خشـــية عـــدم القـــدرة علـــى التأكد 
مـــن كون المنتـــج حديثـــا، وتجنبا 

ألي مشكلة قد تحدث.

تشــهد الســوق المحليــة نقصــا فــي كميات األســماك البحرينية لعدد من األنواع خالل هذا األســبوع، فــي حين انخفضت 
أسعار سمك الصافي.

وقـــال بائع الســـمك علي ســـلمان إن 
الســـوق المحلية شـــهدت في األيام 
أســـعار  فـــي  انخفاضـــا  الماضيـــة 
ســـمك الصافـــي مـــن 4 دنانيـــر إلـــى 
نحـــو 3 دنانيـــر و3.5 دينـــار للحبـــة 
الكبيـــرة التي يصل طولهـــا أو تزيد 
عـــن 3 بوصات، في حيـــن أن بعض 
الصافـــي  ســـمك  تبيـــع  المحـــالت 
الصغير بطـــول بوصة ونصف بنحو 
دينـــار ونصـــف، لكنـــه أشـــار إلـــى أن 

بســـحب  قامـــت  الســـمكية  الثـــروة 
كميات مـــن الصافـــي الصغير حيث 

يمنع اصطياده بهذه األحجام.
وأوضـــح ســـلمان أنـــه عمومـــا هناك 
نقـــص فـــي معـــروض األســـماك في 
الهامـــور  مثـــل  المحليـــة،  الســـوق 
البحرينـــي الـــذي يبلـــغ ســـعره نحو 
6 دنانيـــر، إذ يوجـــد البديـــل الهندي 

بنحو 3 دنانير.
وبين أن كميـــات الروبيان متوافرة 

باألحجـــام الكبيـــرة بنحـــو 3 دنانير 
الواحـــد  للكيلـــو  ديناريـــن  ونحـــو 
أن  إلـــى  ولفـــت  األقـــل،  لألحجـــام 
كميـــات  باســـتيراد  يقـــوم  البعـــض 
بأحجـــام صغيـــرة ويســـوقها علـــى 
أنهـــا بحرينية، متســـائالً “هل يعقل 
أن تبـــاع ثالجة الروبيـــان بنحو 25 
دينـــارا في حيـــن أن أســـعار ثالجة 
الروبيـــان البحرينـــي تبلـــغ نحو 90 

دينارا؟”.

نقــص فــي معــروض بيــض المائــدة البحــرينــي

انخفــاض سعر الصـافــي إلــى 3 دنـانيــر

ارتفاع الطلب على المنتج المحلي

شح في بعض أنواع األسماك بالسوق

علي الفردان

إعداد :علي الفردان

سنطره: 700 فلسمانجو: 600 فلسموز: 500 فلستفاح: 800 فلس

شمام: 600 فلسبطيخ: 350 فلسأناناس: 900 فلسالرمان:  300 فلس

جوافة: 1 دينارعنب : 1.3 دينارأفوكادو : 1.5 ديناركيوي: 1.8 دينار

جريب فروت: 600 فلسبرتقال أبوصرة: 500 فلس

أسعار اخلضروات

طماطم:
400 فلس

خيار :
500 فلس 

كوسة:
700 فلس

فاصوليا:
1.2 دينار

باذنجان:
500 فلس

ثوم:
1 دينار

 بصل أحمر:
250 فلس

 باميا:
1.5 دينار

 ليمون:
500 فلس

 زنجبيل:
1.2 دينار 

 بطاطس:
250 فلس

 فندال:
600 فلس

 بروكلي:
1.8 دينار

 فلفل أخضر:
500 فلس

 قرنبيط:
600 فلس

 مشروم:
700 فلس

 جزر:
500 فلس 

 خس:
500 فلس

أسعار الورقيات
نعناع : 130 فلس للضمهسبنت : 100 فلس للضمهبرير : 25 فلس للضمه

جرير : 25 فلس للضمهملوخية: 200 فلس للضمهقدونس : 150 فلس للضمه

ريحان : 200 فلس للضمهرويد : 25 فلس للضمهسبانخ : 50 فلس للضمه
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“البركة اإلسالمي” يوقع اتفاقية تمويل طلبة “الخليجية” 

“الملكية الفكرية” تؤكد أهمية قوانين حماية األسرار التجارية

بمعدالت ربح منخفضة وفترة سداد تصل حتى 3 أعوام

المنظمة تتعاون مع البحرين في عدد من المشروعات

 أعلــن بنــك البركــة اإلســامي، إحــدى المؤسســات الماليــة 
البحرينيــة الرائــدة فــي مجــال المصرفيــة اإلســامية، عــن 
توقيع اتفاقية تعاون مشــترك مــع الجامعة الخليجية، ُتعنى 

بتقديم التمويل للطلبة الراغبين بااللتحاق بالجامعة.

وشـــهدت مراســـم توقيـــع االتفاقية 
إدارة  رئيـــس  مـــن:  كل  حضـــور 
الخدمات المصرفية لألفراد في بنك 
البركـــة اإلســـامي فاطمـــة العلـــوي، 
الخليجيـــة مهنـــد  الجامعـــة  رئيـــس 
الجامعـــة  رئيـــس  ونائـــب  الفـــراس، 
الخليجية هشـــام المرصفـــاوي، إلى 
جانـــب عـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين 
مـــن كا الطرفين فـــي المقر الرئيس 
للبنـــك. وتأتـــي هذه الشـــراكة ضمن 
يتبنـــاه  الـــذي  التمويـــل  برنامـــج 
البنـــك، حيـــث يتميـــز هـــذا البرنامج 
ربـــح  بمعـــدالت  تمويـــل  بتقديـــم 
منخفضة، وفترة ســـداد تصل حتى 
3 أعـــوام. ويهـــدف البنـــك من خال 
الطـــاب  لمســـاندة  البرنامـــج  هـــذا 

ودعمهم مالًيـــا ليتمكنوا من المضي 
التعليميـــة  مســـيرتهم  فـــي  قدمـــا 
األكاديميـــة  أهدافهـــم  ومتابعـــة 
وضمـــان مســـتقبلهم الوظيفـــي، عبر 
التعليـــم  شـــهادات  علـــى  الحصـــول 
العالـــي، وذلـــك من خـــال االنضمام 
إلـــى المؤسســـات التعليمية المحلية 
الرائـــدة. كمـــا يأمل البنـــك من خال 
ذلـــك المســـاهمة فـــي إعـــداد أجيال 
تتمتـــع بالمهـــارات الازمـــة لدخـــول 
سوق العمل مســـتقباً. وتعليًقا على 
فاطمـــة  صّرحـــت  المناســـبة،  هـــذه 
العلـــوي “نحـــن فخـــورون بشـــراكتنا 
مع الجامعـــة الخليجية وذلك تحت 
مظلـــة برنامج تمويـــل التعليم الذي 
تـــم إطاقه مؤخـــًرا. نحـــن في بنك 

بأهميـــة  نؤمـــن  اإلســـامي  البركـــة 
المساهمة في توفير تمويل تعليمي 
فـــي  لدعمهـــم  البحرينـــي  للشـــباب 
مســـيرتهم التعليمية، فهم ُيشـــكلون 
قـــادة المســـتقبل لهـــذا الوطـــن. كمـــا 
أننا نتطلع لعقد مزيد من الشـــراكات 
المثمـــرة مـــع جامعـــات ومؤسســـات 
تعليميـــة داخل المملكة”. من جانبه، 

أن  “يســـعدنا  الفـــراس  مهنـــد  قـــال 
نتعـــاون مـــع مؤسســـة مرموقة مثل 
بنـــك البركـــة، ونـــود أن نثنـــي علـــى 
دعمهم المستمر وجهودهم الدؤوبة 
الطـــاب  تزويـــد  نحـــو  الســـاعية 
بالتمويل التعليمي الـــازم ليتمكنوا 
والتخـــرج  دراســـتهم  اكمـــال  مـــن 

بمؤهل دراسي جامعي عال”.

عقـــدت غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
لقـــاًء افتراضيا للتعريف بقانون األســـرار 
التجاريـــة رقـــم 7 لســـنة 2003، بالتعاون 
مـــع وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
الفكريـــة  للملكيـــة  العالميـــة  والمنظمـــة 
)وايبو(. وشددت شذى شريف من وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة على أهمية 
الحفـــاظ علـــى حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة 
أشـــار  حيـــن  فـــي  التجاريـــة،  واألســـرار 
مديـــر المكتـــب اإلقليمى للـــدول العربية 
الفكريـــة  للملكيـــة  العالميـــة  بالمنظمـــة 
“الوايبو” إلى أن المنظمة عملت على عدد 
من المشروعات مع الجهات الرسمية في 
البحريـــن، الفتا إلى أنهـــا الفعالية األولى 
التـــي تعقد مع غرفة التجـــارة، معبرا عن 

أمله في تعزيز التعاون. 
من جهتها، شـــرحت المســـؤولة القانونية 
فـــي منظمة “الوايبو” عادية دولوتيفايفا، 

وتعريفهـــا  التجاريـــة  األســـرار  أنظمـــة 
األســـرار  حمايـــة  وكيفيـــة  وأهميتهـــا 
إلـــى  وأشـــارت  للشـــركات.  التجاريـــة 
عـــدد مـــن األمثلة عـــن األســـرار التجارية 
وأقدمهـــا ومنهـــا الســـر الصينـــي الذي تم 
الحفـــاظ عليـــه لنحـــو 2000 ســـنة فيمـــا 

يتعلق بطريقة تصنيع الحرير. 
وأشـــارت إلـــى أن الســـر التجـــاري يحمل 
عـــادة معلومـــات ذات قيمـــة اقتصاديـــة 
كبيـــرة للمؤسســـة ويؤثـــر علـــى تقدمهـــا 

وتنافسيتها.
وشـــرحت أن األســـرار التجاريـــة تعاملت 

شـــركة  مثـــل  كبـــرى،  شـــركات  معهـــا 
“كوكاكـــوال” حيـــث حافظـــت على ســـرها 
وكذلـــك   ،1886 العـــام  منـــذ  ووصفتهـــا 
وصفـــات وجبـــات “كنتاكـــي” والصلصـــة 
“ماكدونالـــز”،  بسندويشـــات  الخاصـــة 

ولكنها تشمل كذلك شركات صغيرة.
علـــى  الحفـــاظ  عمليـــة  أن  وأوضحـــت 
األســـرار االقتصادية مهمـــة للحفاظ على 
عجلـــة االقتصاد، والتي تضمن اســـتمرار 

االستثمارات والبحوث والتطوير.
وبينـــت عاديـــة أنـــه مـــع غيـــاب قوانيـــن 
حمايـــة األســـرار التجاريـــة، فإن الشـــركة 

تتـــردد فـــي توظيف موظفين جـــدد، كما 
علـــى  الفعليـــة  الحمايـــة  كلفـــة  ســـترتفع 
الشـــركات  وأن  االقتصاديـــة،  المنشـــآت 
فـــي  بينهـــا  التعـــاون  علـــى  ســـتتحفظ 
مجـــال البحـــوث واإلبداع. وأشـــارت إلى 
أن العديـــد مـــن دول العام تبنـــت قوانين 

لحماية األسرار التجارية والصناعية.
وأوضحـــت الخبيـــرة في مجـــال الملكية 
الفكرية أن هناك متطلبات لتوفير حماية 
تكـــون  أن  وأولهـــا  التجاريـــة،  األســـرار 
المعلومـــة ســـرية، وأن تكـــون ذات قيمة 
تجارية، وأن تكون هناك خطوات للتأكد 

من الحفاظ على سرية المعلومة.
وتطـــرق الشـــريك فـــي شـــركة “بينســـت” 
إلـــى  باريـــس  فـــي  للمحامـــاة  وماســـون 
األســـرار  حمايـــة  طـــرق  عـــن  الحديـــث 
التجاريـــة، فـــي حيـــن شـــرحت الموظفة 
القانونية المساعدة في منظمة “الوايبو” 
نيينـــا بيلبـــل، عـــن حقـــوق مـــاك حقـــوق 

األسرار التجارية.
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استخدام الشيكات اإللكترونية في البحرين
أقر مصرف البحرين المركزي اســـتخدام الشيكات اإللكترونية، وذلك بعد 
التأكـــد من توفيـــر المتطلبـــات القانونيـــة والفنية والمقدرة الســـتخدامها. 
وهـــذا اإلجـــراء يعتبـــر خطـــوة كبيـــرة وقفـــزة هائلـــة فـــي تســـهيل طريق 
الصيرفـــة اإللكترونيـــة، ومـــن دون شـــك، فإن هـــذه الخطوة تعـــزز اكتمال 
العملية المصرفية اإللكترونية حتى مرحلة الســـداد. وقطعا، هذا اإلجراء 
ســـيدعم الصيرفة اإللكترونية المتطورة في البحرين خصوصا أن إصدار 
واستخدام الشيكات اإللكترونية له فوائد عديدة من ضمنها سرعة إنجاز 
ســـداد الشـــيك إضافة لتقليل التكاليف لمســـتخدمي هذه الشـــيكات لعدم 

الحاجة للعمالة اليدوية واألدوات واألوراق وخافه.
وقطعـــا، فـــي بدايـــة األمر، ســـيكتنف هذا المشـــوار العديد من المشـــكات 
وسوء الفهم وسوء التطبيق لعدم الدراية الكافية. وهذا أمر طبيعي لكل 
مـــا هو جديد، ونتذكر المشـــكات التقنية واإلجرائيـــة العديدة التي برزت 
عند بداية اســـتخدام ماكينات الصرف اآللي، واآلن الجميع يتقن التعامل 
مع هذه الماكينات ســـواء للخير أو للشر، والتقنية تتطور يوميا لمزيد من 

الحماية األمنية اإللكترونية.
شركة “بنفت” ستكون األداة التقنية لتجهيز هذا العمل من الناحية الفنية، 
وســـيتم أو تم اســـتحداث تطبيقات جديدة خاصة باســـتخدام الشـــيكات 
اإللكترونية ســـواء للشركات أو لألفراد، وهذه التطبيقات لحد كبير تشبه 
مـــا نقـــوم به اآلن عند الدفع الفوري عن طريق “بنفت” حيث يتم التحويل 
الفـــوري مـــن حســـابك في البنـــك للطرف المعنـــي عبر اســـتخدام التطبيق 
التقنـــي وفـــق التعليمـــات الخاصـــة بـــه. ونفـــس األمـــر ينطبـــق أيضـــا على 
الشيكات اإللكترونية حيث يقوم البنك بالتحقق من البيانات المدونة في 
الشـــيك وبتقنية فنية عالية وســـريعة يتم تحويل المبلغ والمقاصة. وكل 
هذه العملية تتم بســـرعة فائقة وســـرية إضافة للمهنية، وهذا من الفوائد 
الجميلـــة الســـريعة التي تعزز اســـتخدام الشـــيكات اإللكترونيـــة بما يعود 
بالفائدة المرجوة لجميع المستخدمين وللخدمات المصرفية اإللكترونية.
مـــن الناحيـــة القانونيـــة، فـــإن الشـــيك اإللكترونـــي ال يختلف عن الشـــيك 
اليـــدوي، إال مـــن ناحية الشـــكل فقط. وهـــو في حقيقة األمر شـــيك وأداة 
دفـــع فـــوري واجب الســـداد عند تقديمه. ولهذا يجـــب على من يرغب في 
اســـتخدام هذه الميـــزة اإللكترونية الجديدة أن يتأكـــد من وجود الرصيد 
الكافي لمقابلة مبلغ الشيك عند تقديمه في نفس اللحظة للسداد. وبالطبع 
عـــدم توافر القيمة، يعتبـــر جريمة احتيال وإصدار شـــيك من دون رصيد 
وهذه جريمة مكتملة األركان ويعاقب مرتكبها. فالحذر واجب ألن مجرد 
ضغط الزر الرســـال الشيك عليك أن تتحمل تبعاته القانونية. ولدعم هذه 
التوجهـــات المصرفية لتحقيـــق الطفرة المصرفيـــة اإللكترونية، فإننا نرى 
أهميـــة التشـــدد في العقوبـــة حتى يعلم الجميـــع أهمية االلتـــزام القانوني 
في البحرين حيث ســـيادة القانون والحرص على تقديم أفضل الخدمات 

المصرفية التقنية للجميع.
ال يفوتنا القول، إن هذه الخدمة الجميلة قد تتعرض لانتهاكات والتعدي 
مـــن “الهاكرز” وغيرهم من المجرمين والمتطفلين. وهناك من يصطاد في 
المياه العكرة كلما سنحت له الفرصة، ونلفت النظر إلى أن جهات إجرامية 
عديدة ستعرض عليكم خدماتها لتسهيل اجراءات الشيكات اإللكترونية 
وستطلب منكم المعلومات والبيانات، فالحذر والحذر ألنهم يعيشون في 
األثير ويتربصون بكل ما هو جديد لاختراق وال بد من الحذر. وكل عمل 
جديـــد ال يخلـــو من الهنات، ولكـــن باليقظة نتجاوزها ونســـير في الطريق 

السليم.
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د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

المحرر االقتصادي

لحلـــول  منصـــة  إنفســـتكورب،  أطلقـــت 
 Investcorp Insurance باســـم  التأميـــن 
وحـــدة  وهـــي   ،Solutions platform
أنشـــأتها الشـــركة حديًثا لتقديـــم خدمات 
االحتياجـــات  لتلبيـــة  االســـتثمار  إدارة 

االستثمارية الخاصة بشركات التأمين.
وعينـــت إنفســـتكورب تـــود فونـــر رئيًســـا 
تنفيذًيـــا للمنصة، وهو يتمتـــع بخبرة تزيد 
عـــن 28 عاًمـــا فـــي عالـــم التأميـــن وإدارة 

األصـــول، إذ شـــغل العديـــد مـــن المناصب 
في االستثمارات والخزانة وإدارة مخاطر 
المؤسســـات واالكتتـــاب واالســـتراتيجية. 
وشغل منصب المدير التنفيذي للمعلومات 
في شـــركة “باكســـتون” بأميركا الشمالية 
 Blackstone Insurance Solutions
حتى العام 2020، حيث ساهم بشكل كبير 
في بناء وتعزيز منصة “باكستون لحلول 
التأميـــن” التـــي تم إنشـــاؤها أواخـــر العام 
2017. كما شغل مناصب المدير التنفيذي 
للمعلومـــات وأمين الخزانـــة ورئيس إدارة 

المخاطر في “رينيسانس هولدنغز”.
وقـــال رئيـــس مجلـــس اإلدارة التنفيـــذي 
“إن  العارضـــي  محمـــد  إلنفســـتكورب 
لحلـــول  إنفســـتكورب  منصـــة  إنشـــاء 
التأميـــن ُيعتبـــر محطـــة مهمة بالنســـبة لنا 
ويتماشـــى مـــع اســـتراتيجيتنا لاســـتمرار 
فـــي توســـيع مجموعـــة عروضنـــا لتلبيـــة 
االحتياجـــات المتطورة لعمائنا”. وأضاف 
“خبرتنـــا العميقة ومعرفتنـــا عبر مجموعة 
البديلـــة  األصـــول  فئـــات  مـــن  واســـعة 
واالســـتراتيجيات تجعاننا شـــريًكا مثالًيا 

لشـــركات التأميـــن التـــي تخصـــص أموااًل 
الخاصـــة  لاســـتثمارات  متزايـــد  بشـــكل 
كمصـــدر مهم للعائدات القصوى في البيئة 

السائدة اليوم”.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي المشـــارك فـــي 
إنفســـتكورب ريشـــي كابور “يســـعدني أن 
أرحب بتود في إنفســـتكورب. وأعتقد أن 
الخبـــرة العميقة التي يملكهـــا في قطاعي 
التأميـــن وإدارة األصـــول ســـتكون عنصًرا 
حاســـًما لنجاحنا في هذا العمـــل الجديد”. 
التـــزام  علـــى  آخـــر  دليـــل  “هـــذا  وأضـــاف 

إنفستكورب بكشـــف الفرص التي تدعمها 
ثابتـــة  إيجابيـــة  اقتصاديـــة  اتجاهـــات 
وتكليـــف الفـــرق المناســـبة ببنـــاء المنصـــة 
وتعزيزهـــا، مع اســـتمرارنا في إيجاد طرق 

لخدمة عمائنا بشكل أفضل”.
“تواصـــل  فونـــر  تـــود  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
علـــى  للتعـــّرف  ســـعيها  التأميـــن  صناعـــة 

استراتيجيات االســـتثمار البديلة، وتتمتع 
إنفســـتكورب بمكانة جيدة بفضل ســـجلها 
الحافل في االســـتثمار عبر فئات األصول 
لتقديـــم حلـــول مبتكـــرة إلى الســـوق. وأنا 
أتطلـــع إلى االنضمام للفريـــق وقيادة هذه 
التـــي  الجديـــدة  المبـــادرة اإلســـتراتيجية 

تقوم بها الشركة”.

“إنفستكورب” تطلق منصة لحلول التأمين
العارضي: تتماشى مع استراتيجيتنا لتوسيع منتجاتنا االستثمارية

ريشي كابورمحمد العارضي

أكــد رئيــس مجلــس إدارة مجلــس دول اآلســيان الشــيخ دعيــج بن عيســى آل خليفــة، تأييده ودعمــه الكبيريــن للمبادرة 
الوطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعي المعنية بإطاق حملة وطنية للتشــجير تحت عنــوان “ُدمِت  خضراء” برعاية كريمة من 

 قرينة عاهل الباد رئيسة المجلس االستشاري للمبادرة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

دعيـــج  الشـــيخ  وقـــال   
الحريصيـــن  أشـــد  مـــن  إنـــه 
وتطويـــر  اســـتدامة  علـــى 
القطاع الزراعـــي في مملكة 
البحريـــن مـــن خـــال أعمال 
شـــركاته الخاصـــة أو جـــذب 
األجنبيـــة  االســـتثمارات 

مـــع  بالتعـــاون  للقطـــاع 
اآلســـيان،  دول  مجموعـــة 
العديـــد  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
البحرينـــي  الشـــباب  مـــن 
الحـــرص  لديـــه  يـــزال  مـــا 
الكبيرين لاهتمام  والشغف 
وتطويـــره  الزراعـــة  بقطـــاع 

نباتيـــة  شـــتات  وإدخـــال 
الزراعـــة  لمنظومـــة  جديـــدة 
فـــي البحريـــن، مؤكـــًدا أهميـــة 
المبادرة ســـواء علـــى الصعيد 
البيئـــي الزراعـــي بمـــا تحملـــه 
وزيـــادة  الزراعيـــة  التنميـــة 
الرقعة النباتيـــة من إيجابيات 

ال حصر لها على البيئة والمناخ 
وصحـــة المجتمـــع مـــن جهـــة، 
ناهيـــك عـــن أهميـــة المبـــادرة 
من حيـــث الجانب االقتصادي 
االســـتثماري، وتطويـــر المنتج 
الزراعـــي البحرينـــي، ومـــا قـــد 
يترّتـــب علـــى ذلـــك مـــن دعـــم 

أو  الغذائـــي  القومـــي  األمـــن 
أمـــام  التصديـــر  أبـــواب  فتـــح 
المنتجات الزراعية البحرينية.

دعيـــج  الشـــيخ  ورّحـــب   
التـــي  المبـــادرة  بأهـــداف 
الســـمو  صاحبـــة  أطلقتهـــا 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، الداعيـــة  
اســـتراتيجيات  دعـــم  إلـــى 
التنســـيق  مـــن خـــال  الدولـــة 
مـــع القطاعين العـــام والخاص 

وتنميـــة  تطويـــر  الســـتدامة 
القطـــاع الزراعـــي فـــي مملكة 
الســـمات  وإبـــراز  البحريـــن 
للمملكـــة واهتمامها  الجماليـــة 
تاريخـــي  كإرث  بالزراعـــة 
والســـعي  األزمنـــة،  مـــر  علـــى 
نحـــو زيـــادة وتوســـعة الرقعة 
الخضراء.. ناهيك عن توافقها 
وانســـجامها مع الهدف الثالث 
مـــن  عشـــر  والخامـــس  عشـــر 

أهداف التنمية المستدامة . 

الشيخ دعيج: تطوير القطاع الزراعي يدعم البيئة والمناخ واالستثمار

الشيخ دعيج بن عيسى 
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شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.
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مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.
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أظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع مجلس المناقصات والمزايدات 
أمــس فتــح مناقصتيــن لهيئــة جــودة التعليــم والتدريــب ألتمتــة نظــام 
االمتحانات الوطنية والنظام اآللي للمراجعات، تنافست عليهما 6 شركات، وكان 

مجموع أقل عطاءين متقدمين للمناقصتين بنحو 167.4 ألف دينار.

األولـــى  المناقصـــة  تفاصيـــل  وتعـــود 
الوطنيـــة  االمتحانـــات  لنظـــام 
وإدارة  أتمتـــة  فـــي  يســـتخدم  الـــذي 
االمتحانات الوطنية للصفين التاســـع 
والثاني عشـــر. ويشـــمل النظام جميع 
البيانـــات،  إدارة  االمتحـــان:  مراحـــل 
كتابـــة ومراجعـــة وتخزيـــن األســـئلة، 
تقديـــم  االمتحـــان،  وتنفيـــذ  تصميـــم 
والورقـــي،  اإللكترونـــي  االمتحـــان 
التصحيـــح  االمتحـــان،  مراقبـــة 
النتائـــج،  وإصـــدار  اإللكترونـــي 
والتقارير. وتنافســـت علـــى المناقصة 
 127 بــــ  عطـــاء  أقـــل  وكان  شـــركتان 
 ،)GradeMaker( ألـــف دينـــار لشـــركة

وأكبرها بقرابة 787.6 ألف دينار.
أمـــا المناقصـــة الثانيـــة فهـــي للنظـــام 
اآللـــي للمراجعـــات يســـتخدم ألتمتـــة 

العمليـــات وتخزين البيانـــات الخاصة 
لـــإدارات  المراجعـــات  بعمليـــات 
أداء  مراجعـــة  إدارة  المعنيـــة: 
إدارة  العالـــي،  التعليـــم  مؤسســـات 
الخاصـــة  المـــدارس  أداء  مراجعـــة 
وريـــاض االطفال، إدارة مراجعة أداء 
المـــدارس الحكوميـــة، إدارة مراجعة 
مؤسســـات التدريب المهني المشروع 
تم تقسيمه إلى مرحلتين. واشترطت 
اللغتيـــن  النظـــام  يدعـــم  أن  الهيئـــة 
واســـتضافته  واإلنجليزيـــة  العربيـــة 
على الحوســـبة الســـحابية. وتنافست 
علـــى المناقصة 4 شـــركات وكان أقل 
عطـــاء بنحـــو 40.4 ألف دينار لشـــركة 
وأكبرهـــا   ،)Zen 360 Consult Co(

بقرابة 225 ألف دينار.

127 ألف دينار ألتمتة نظام االمتحانات الوطنية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلســته أمس مزايدة لوزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة إلعــادة طــرح اســتثمار المبنــى القائم على 
أرض نــادي االتحــاد الثقافــي والرياضــي بمبنــى 202، مجمــع 364، طريــق 66، 
منطقــة الزنــج، تقدمت إليها شــركة اوريكس إلدارة واســتثمار العقارات بنحو 

2.5 مليون دينار.

وتتطلع الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص الستثمار هذا المبنى رغبة في 
الحصول على إيرادات لنادي االتحاد بشكل مستمر يضمن استدامة الدخل 

لفترة محددة مع استرجاع المبنى بالكامل بعد انتهاء مدة العقد.
كمـــا فتح المجلـــس مناقصة للوزارة الســـتبدال العشـــب الصناعي بالعشـــب 
الطبيعي ألرضية ملعب كرة القدم بمدينة عيســـى الرياضية تنافســـت عليها 
 Gulf Fencing &( 5 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء بـ 108.9 ألـــف دينار لشـــركة

.)Specialist Surfacing Est

“الشباب والرياضة” تؤجر مبنى بنادي االتحاد بـ 2.5 مليون دينار

189 مواصفة قياسية للمساواة بين الجنسين في “اآليزو”
25 % تمثيل النساء بلجان المواصفات محليا

بـــوزارة  التفتيـــش  إدارة  مديـــر  أكـــدت 
الصناعة والتجارة والســـياحة عضو لجنة 
تكافؤ الفـــرص بإدارة الفحص والمقاييس 
بالوزارة ممثلة مملكة البحرين في شـــبكة 
االتصـــال للنـــوع االجتماعي فـــي المنظمة 
العلـــوي،  منـــى   ”ISO”للتقييـــس الدوليـــة 
خـــال محاضرة قدمتها أمس عن ُبعد، أن 
المساواة بين الجنسين تعد عنصًرا رئيسا 
في مواصفـــة المســـؤولية االجتماعية، إذ 
إن هنالـــك نحـــو 189 مواصفـــة قياســـية 
المنظمـــة  فـــي  اإلنشـــاء  قيـــد  أو  جاهـــزة 

.)ISO( الدولية للتقييس
وتهـــدف المحاضرة لبيان دور المواصفات 
الخامـــس  الهـــدف  دعـــم  فـــي  القياســـية 
بتكافـــؤ  المتعلـــق  المســـتدامة  للتنميـــة 
الفـــرص. وتعمـــل لجنة تكافـــؤ الفرص في 
القطاع العام بالتوازي مع المجلس األعلى 
المـــرأة  احتياجـــات  إدمـــاج  علـــى  للمـــرأة 
)تكافـــؤ الفرص( في جميع مجاالت العمل؛ 
مـــن أجل تحقيق مبدأ تكافـــؤ الفرص بين 

جميع الموظفين والمستفيدين.
وقالت العلـــوي إن التقييس حماية ودعم 
لجـــودة الحيـــاة، فهـــل هـــو كذلـــك للرجال 
والنســـاء علـــى حـــٍد ســـواء؟ مســـتعرضة 
مثـــاال علـــى ذلـــك بـــأن مواصفـــات التبريد 
مبنية على متوســـط معـــدل األيض لرجل 
كيلوجرامـــا،   70 ويـــزن  عاًمـــا   40 عمـــره 
وهـــذا المعدل يختلـــف عن المـــرأة بحيث 
فـــي حيـــن يشـــعر  بالبـــرد  النســـاء  تشـــعر 
الرجـــال بالحـــرارة، مؤكـــدة أنـــه ال بـــد من 
إدماج الجنســـين فـــي مواصفـــات التبريد 
والتكييف، مضيفة أن الجمعية األميركية 
للتبريـــد والتكييف، التي تضع المواصفات 
في هذا المجال، أصدرت دورية أوضحت 
فيها أن الســـبب في شـــعور النســـاء بالبرد 
هـــو أن لباســـهن يكـــون عـــادة أخـــف مـــن 
الرجـــال، الفتـــة إلـــى ضـــرورة النظـــر فـــي 

إعادة مواصفات التبريد والتكييف.

اختبار السيارات

وهـــل  الســـيارات  اختبـــار  وبخصـــوص 
تحمـــي الجنســـين، أوضحـــت العلـــوي أنه 
وفًقا لدراســـات أجرتها جهـــات عالمية من 
بينهـــا جمعية ســـامة المرور فـــي أميركا، 
فإن الســـائقات وراكبات الجهات األمامية 
الُيمنـــى أكثـــر عرضـــة للمـــوت بنســـبة 17 
% عـــن الرجـــال بالعمر نفســـه في حوادث 
االصطـــدام، كمـــا أن اإلنـــاث أكثـــر عرضـــة 
بنسبة 73 % لإصابة بجروح خطيرة في 
االصطدام األمامي مقارنة بالذكور، الفتة 
إلـــى أن اختبـــار الصدمـــة ُيســـتخدم فيـــه 
دمية تمثـــل رجل طولـــه 1.77 متر ووزنه 
76 كيلوجرامـــا، وهو أطـــول وأثقل بكثير 
مـــن النســـاء العاديات كمتوســـط، مشـــيرة 
إلـــى أنه يتم إجـــراء 5 اختبارات اصطدام 
علـــى الدمى يتم فيها إجراء اختبار واحد 
علـــى دمـــى تمثـــل اإلنـــاث، وهـــي ال تمثل 
النساء حالًيا، فهي دمية مصغرة من دمية 
الرجل؛ نظـــًرا ألن الدمية مكلفة تصل إلى 
مليـــون دوالر، الفتة إلـــى أنه ما لم تفرض 
التشـــريعات المعنيـــة بمواصفـــات ســـامة 
الســـيارات اختبـــار التصـــادم الديناميكـــي 
بدمـــى تمثل إناثا متوســـطي الحجم وفي 
أوضـــاع جلوس متعـــددة، لن يقوم صانعو 

السيارات بهذه المبادرة بأنفسهم.

أما بخصوص معدات الوقاية الشـــخصية، 
هل توفر الحماية نفســـها للجنسين سواء 
الصحـــي  القطـــاع  فـــي  أو  المصانـــع  فـــي 
أو قطـــاع اإلنشـــاءات عمومـــا، أوضحـــت 
تســـتخدم  التـــي  القطاعـــات  أن  العلـــوي 
معدات الوقاية الشـــخصية سواء األقنعة 
وغيرهـــا مـــن معـــدات الحمايـــة مصممـــة 
لمقاســـات الرجـــال، فتجعـــل النســـاء أكثر 
عرضـــة لخطـــر اإلصابـــة، وينبغـــي إعطاء 
األولوية الحتياجات النساء العامات في 

الخطوط األمامية.

استطالع رأي

وذكرت العلوي أنها أجرت اســـتطاع رأي 
بشأن معدات الوقاية الشخصية وأرسلته 
إلـــى العاملين من الجنســـين في قطاعات 
وكانـــت  الصحيـــة،  والرعايـــة  الصناعـــة 
االستجابة بنســـبة 26 % من الرجال و74 
% مـــن النســـاء، مبينة أن الهـــدف من هذا 
االســـتطاع هـــو ســـؤاالن محـــددان، هـــل 
معـــدات الوقايـــة الشـــخصية عملية، وهل 
هـــي مناســـبة من حيث الحجـــم، موضحة 
أن اإلجابات من القطاع الصحي 92 % و4 
% من القطـــاع الصناعي، و4 % قطاعات 
والمختبـــرات  اإلنشـــاءات  تشـــمل  أخـــرى 

والرعاية الصحية.

وأوضحـــت أن 73 % ممـــن شـــاركوا فـــي 
االســـتطاع يعانـــون مـــن عـــدم ماءمـــة 
معـــدات الوقايـــة الشـــخصية لهـــم، إذ إن 
12 % كانـــت إجابتهم بأن المقاســـات غير 
مناســـبة و28 % غيـــر عمليـــة، و33 % كا 
مشـــاركة  نســـبة  أن  وأكـــدت  اإلجابتيـــن. 
المـــرأة فـــي صياغـــة المواصفـــات عالمًيـــا 
فـــي  النســـاء  تمثيـــل  إن  إذ  منخفضـــة، 
منظمـــة اآليـــزو تتـــراوح مـــا بيـــن 20 و25 
%، و25 % تمثيلها في لجان المواصفات 
فـــي البحريـــن فـــي مقابـــل 75 % تمثيـــل 
الرجال في اللجـــان المختلفة للمواصفات 
وتمثيلهـــم محلًيـــا وخليجًيـــا ودولًيـــا، في 
حيـــن أن النســـاء تمثـــل 43 % مـــن القوى 
تمثيـــل   % و57  المملكـــة  فـــي  العاملـــة 
الرجال وهي نســـب متقاربة، متسائلة عن 
ســـبب انخفاض نسبة مشاركة النساء في 
صياغـــة المواصفات. وأكدت أن المطلوب 
تمثيـــل وتمكين المرأة في لجان التقييس 
المختلفة بشـــكل متكافئ، إدمـــاج منظور 
المســـاواة بين الجنســـين فـــي المواصفات 
واللوائـــح الفنية لدى صياغتها، معربة عن 
أملها بانضمام أجهزة التقييس الخليجيية 
لمبـــادرة المســـاواة بين الجنســـين، وأيًضا 
رفع الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين 

في أنشطة التقييس.

جانب من عرض العلوي في المحاضرة
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667 ألف دينار إلصالح التركيبات الكهربائية بـ ”التربية”
مناقصة الوزارة تنافست عليها 12 شركة

تنافســت 12 شــركة فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات 
أمــس علــى مناقصة لــوزارة التربية والتعليــم لتقديم خدمة صيانة 
وإصــاح التركيبــات الكهربائيــة فــي المــدارس والمعاهد والمبانــي اإلدارية 
التابعــة للــوزارة لمــدة 3 ســنوات، وكان أقــل عطــاء بنحــو 667.2 ألــف دينار 

لشركة مقاوالت دلمون الكهربائية.

فإنهـــا  المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق 
لصيانـــة وإصـــاح واســـتبدال جميـــع 
الخاصـــة  األصليـــة  الغيـــار  قطـــع 
بالتركيبـــات الكهربائية والتي تشـــمل 
توريـــد وتركيب واســـتبدال وحدات 
جديدة لإنـــارة الداخلية والخارجية 

ومـــراوح الســـقف والجـــدار والتهوية 
والمجوفـــات  اإلنـــارة  ومفاتيـــح 
الرئيســـية  الكهربائيـــة  والقواطـــع 
التمديـــدات  عمـــل  مـــع  والفرعيـــة 
الكهربائيـــة الازمة للمكيفات وجميع 
تطويـــر  مـــع  الكهربائيـــة  التركيبـــات 

الكهربائيـــة  التمديـــدات  وتحديـــث 
للمبانـــي المدرســـية واإلدارية وعمل 
لمختبـــرات  الكهربائيـــة  التوصيـــات 
الحاســـب اآللـــي ومختبـــرات التربية 
تركيـــب  مـــع  والعلـــوم  األســـرية 
واســـتبدال لوحات التوزيـــع الكهرباء 
حفـــر  واعمـــال  والفرعيـــة  الرئيســـة 
لتمديد الكابات الكهربائية الرئيســـة 
والفرعيـــة فـــي المـــدارس والمعاهـــد 
والمباني األكاديمية واإلدارية التابعة 
الفحوصـــات  عمـــل  شـــاملة  للـــوزارة 
الكهربائية والفنية والدوري واألعمال 
الكهربائية الطارئة شاملة جميع قطع 

لغيـــار وتركيباتها وإعداد الرســـومات 
الهندســـية والفنيـــة التي توضح فيها 
التوصيـــات الكهربية داخـــل المعمل 
المدرســـية  والمبانـــي  والمختبـــرات 

والتنسيق مع هيئة الكهرباء.
كما تنافســـت 3 شـــركات في الجلسة 
علـــى مناقصـــة أخرى للوزارة لشـــراء 
ســـلكي  وتشـــبيك  شـــبكة  موزعـــات 
والســـلكي لمباني ومـــدارس الوزارة، 
المؤيـــد  لشـــركة  عطـــاء  أقـــل  وكان 
للكمبيوتر الشـــرق األوســـط، وأكبرها 

بقرابة 198.8 ألف دينار.
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ممثلـــة  البحريـــن  مملكـــة  تشـــارك 
فـــي المؤسســـة البحرينيـــة لريادة 
األعمـــال ضمن فعاليات  األســـبوع 
العالمي لاســـتثمار المائكي الذي 
 يقـــام خال الفتـــرة من 18 إلى 24 
أكتوبـــر  الجاري “عن بعـــد”. وقالت 
رئيس المكتـــب اإلقليمي  للمنتدى 
رئيـــس  والخليـــج  البحريـــن  فـــي 
مجلس أمناء المؤسسة البحرينية 
األعمـــال  األعمـــال ســـيدة   لريـــادة 
بـــادرة  المؤتمـــر  نـــاس  إن  فريـــال 
مهمة للوقـــوف على أوضاع ريادة 
األعمـــال فـــي البحريـــن ومنطقـــة 
 الشـــرق  األوسط والعالم، ومن هذا 
المؤسســـة  حـــرص  كان  المنطلـــق 

والمكتـــب اإلقليمـــي  للمنتـــدى في 
البحريـــن والشـــرق األوســـط على 
المشاركة في هذه الفعالية، معبرة 
عن شكرها  للقيادة ولقرينة العاهل 
للمـــرأة  المجلـــس األعلـــى  رئيســـة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
علـــى ما يحظـــى بـــه رواد األعمال 
البحرينيـــون، رجـــاالً ونســـاء، مـــن 

دعم ومساندة.
 وأضافـــت نـــاس “المنتدى يســـهم 
الشـــركات  ومســـاندة  دعـــم  فـــي 
الناشـــئة للتغلـــب علـــى التحديات 
 االقتصادية العالمية التي تواجهها 
في ظـــل تداعيات جائحة كورونا، 

وتطويـــر النظـــم  البيئيـــة  الريادية، 
إلـــى جانـــب مســـاعدة رأس المال 
فـــي  والشـــركات  االســـتثماري 
التواصـــل مـــع  الشـــركات  الدوليـــة 
والتكنولوجيا المالية والمؤسسات 

األخرى ذات الصلة”  . 
أيـــام  مـــن  يـــوم  كل  ويخصـــص   
أو  القـــارات  المؤتمـــر  إلحـــدى 
األقاليم في العالم، ويخصص يوم 
  23 أكتوبـــر لبحـــث  أوضـــاع ريادة 
األعمال واالســـتثمار المائكي في 
منطقة الشـــرق األوســـط  وشـــمال 
إفريقيـــا   ”منطقـــة مينـــا”. ويجمـــع 
المتحدثيـــن  مـــن  نخبـــة  المنتـــدى 
الكبار لتشـــمل  الجانـــب  الحكومي 
والدولـــي  واألممـــي  والخـــاص 
ليكـــون الحـــوار شـــامًا جامًعا عن 
تبعـــات هـــذه  األزمـــة  العالمية على 
صغـــار رواد األعمال فـــي البحرين 

والمنطقة عموما. 
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