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“الجنوبية”: استقبال 9223 طلبا عبر المنصات اإللكترونية... سمو الشيخ خليفة بن علي:

استثمار التحول الرقمي في تعزيز التواصل الدائم مع األهالي
المنامة - وزارة الداخلية

أكد محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة أن المحافظة 
حريصـــة علـــى تعزيـــز التواصـــل والتفاعل وســـرعة االســـتجابة مـــع عموم 
األهالي. وإشـــارة إلى ما ســـبق، اســـتقبلت المحافظة مع نهاية العام 2021 
حوالي 9223 طلبا وشكوى ومقترحا، عبر مختلف قنوات المحافظة، فقد 
تضمنـــت إحصـــاءات اإلدارات مع الطلبات واالستفســـارات الـــواردة 4459 
اتصاال و3229 بريدا إلكترونيا، فيما بلغت إحصاءات قســـم االســـتعالمات 
للمجـــال االجتماعـــي، و21 %   % 71 1535 توّزعـــت بواقـــع  والشـــكاوى 

)٠٤(للخدمي، و8 % للمجال األمني.

اللجنة األولمبية

تـــرأس النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة االجتماع األول لمجلس 
إدارة اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة فـــي دورتـــه 
الجديـــدة، إذ قـــرر مجلـــس اإلدارة انتخاب ســـمو 
الشيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة نائبا 

لرئيس اللجنة األولمبية.

انتخاب سمو الشيخ عيسى بن 
علي نائبا لرئيس اللجنة األولمبية
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التسجيل لبطولة خالد بن حمد لكمال األجسامناد علمي للشباب
تقدم النواب خالد بوعنق، وعبدالله  «

الذوادي، وباسم المالكي، وإبراهيم 
النفيعي، ومحمد بوحمود، باقتراح 

برغبة بشأن إنشاء ناد علمي للناشئة 
والشباب لتنمية مواهبهم وقدراتهم 

في مجاالت العلوم المختلفة.

أعلن االتحاد البحريني لكمال  «
األجسام واللياقة البدنية عن فتح باب 

التسجيل للمشاركة ببطولة سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكمال 
األجسام، التي ستقام منافساتها في 

الفترة من 24 وحتى 26 من شهر 
مارس 2022.

المنامة - بنا

قـــام وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمرانـــي عصام خلف 
بزيارة تفقدية للمشروعات الخدمية والتطويرية في المحافظة الجنوبية، 
ويأتـــي تنفيذ هذه المشـــروعات التطويرية ذات الطابـــع الخدمي بناًء على 
موافقة مجلس الوزراء برئاســـة ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث اطلع على مستجدات 
مشـــروع شـــبكة الصرف الصحي بمجمع 1056 في منطقة الزالق ومراحل 
العمل فيه، إذ تم االنتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية ووثائق 

المناقصة، وجار التنسيق لطرح المشروع في مناقصة عامة.

خلف: طرح مناقصة إلنشاء شبكة 
الصرف الصحي في الزالق قريبا 
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أصدر وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف 
41 قرار اســـتمالك، نشـــرت بالجريدة 
الرســـمية في عددها الصـــادر بتاريخ 
6 ينايـــر الجاري )الخميـــس الماضي(، 
ويختـــص 38 قـــرارا منهـــا بأجزاء من 
عقارات ألغراض مشروعات وتطوير 
محافظـــات  مختلـــف  فـــي  الطـــرق 
المملكة. محافظـــة العاصمة تصدرت 
 15 بواقـــع  االســـتمالكات  مشـــهد 
بواقـــع  الجنوبيـــة  تلتهـــا  اســـتمالكا، 
14 اســـتمالكا، ومـــن ثم المحـــرق بـ 7 
اســـتمالكات، وأخيـــرا الشـــمالية بــــ 5 

استمالكات.
وتصدرت مشـــروعات الطرق أغراض 
اســـتمالك  تـــم  فيمـــا  االســـتمالكات، 
جـــزء من ملـــك ورثـــة في الســـلمانية 
جانـــب  إلـــى  الصحيـــة،  للخدمـــات 
اســـتمالك ملـــك أحـــد المواطنيـــن في 

المنامة لتوسعة منشآت حكومية.

“األشغال” 
تستملك 41 عقارا 

38 منها للطرق

استقبل ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
بحضـــور  أمـــس،  الرفـــاع  بقصـــر 
وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
خليفة، ســـفير دولة إسرائيل لدى 
مملكة البحرين آيتان نائي، وذلك 
أعـــرب  تعيينـــه، حيـــث  بمناســـبة 
ســـموه عـــن تهانيـــه لـــه بمناســـبة 
تعيينه سفيرا لبالده لدى المملكة، 
متمنًيا له التوفيق في أداء مهامه 
بمـــا يصـــب فـــي مواصلـــة تعزيـــز 
التعـــاون المشـــترك وينعكس على 
ترســـيخ أسس الســـالم ومساعي 
التنمية واالســـتقرار فـــي المنطقة 

والعالم. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستقبال السفير اإلسرائيلي

المنامة - بنا
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 أنـــاب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة  آل 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة، ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية، 
الفتتـــاح معـــرض “البرقـــع” للفنانـــة 
الشـــيخة هال بنت محمد آل خليفة، 
والمقـــام بقلعـــة الشـــيخ ســـلمان بن 

أحمد الفاتح بالرفاع. 

وشـــهد حفل افتتـــاح المعرض عدد 
المســـئولين والمدعويـــن  مـــن كبـــار 

ورجال الصحافة واإلعالم. 
المعـــرض مزيـــج بين “البرقـــع” الذي 
يوضع على الصقـــور والكمامة التي 

فرضتها كورونا.
من جهتهـــا، قالـــت الفنانة الشـــيخة 
هـــال بنت محمـــد لــــ “البـــالد”: البرقع 
صغيـــر في حجمـــه ولكنـــه كبير في 
معنـــاه، والجميـــل أن أهـــل البحرين 
مـــا زالوا يصنعون البراقع في أجمل 
ثقافتنـــا  مـــن  جـــزء  وهـــذا  صـــورة، 

وهويتنا.

افتتاح معرض “البرقع” للشيخة هال بنت محمد

فاطمة العلوي..
 أم بحرينية البنتين 
تحصد مليون دوالر 

من “ثمار”

مواصلة تعزيز التعاون المشترك مع إسرائيل
مستقبال السفير اإلسرائيلي الجديد... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

مواطنون عن “شرق الحد”: كأنه “شاليه”... و“يشرح الصدر”

حســـابها  عبـــر  اإلســـكان  وزارة  نشـــرت 
الرســـمي على منصة “انســـتغرام” فيديو 
يرصـــد انطباعـــات مجموعة مـــن قاطني 
المدينـــة ومرتاديهـــا الذيـــن عبـــروا عـــن 

إعجابهم بالمدينة ومرافقها وبيوتها.

وقالـــت الوزارة فـــي تعليقها على المقطع 
المنشـــور “تعـــد مدينـــة شـــرق الحـــد أحد 
مشـــاريع تنمية وتطوير المدن اإلسكانية 
الحديثـــة، والتـــي تعكـــس جـــودة الحياة 
إلـــى  مشـــيرة  مرافقهـــا”،  جميـــع  ضمـــن 
أنهـــا حرصـــت في جميـــع مـــدن البحرين 
المســـاحات  توفيـــر  علـــى  الجديـــدة 

المفتوحة والحدائق وألعاب األطفال، بما 
يســـاهم في تعزيـــز النســـيج االجتماعي، 
كما تم توفير مســـاحات خاصة لممارسة 
الهوائيـــة  والدراجـــات  المشـــي  رياضـــة 

وغيرها من المرافق.
وقالـــت إحداهـــن إن المشـــروع ال يشـــبه 
بيوت اإلســـكان، مشـــيرة إلـــى أن المكان 

كأنه “شاليه”.
وأضـــاف آخـــر أن الموقع “يشـــرح الصدر 
بمشاهدة الطائرات وإطاللته على البحر 

ويوفر فرصة جيدة للمشي والتنزه”.
ورأت أخـــرى أن الوحـــدات تختلـــف عـــن 
بيوت اإلســـكان في المشروعات األخرى 

لـ “شراحتها”.

سيد علي المحافظة

أسامة الماجد | تصوير: رسول الحجيري
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سيدعلي المحافظة

سمو الشيخ عيسى بن علي



اطلع على تقرير عن مؤتمر إطالق وثيقة تطوير التعليم

محمد بن مبارك: مواكبة التطورات وتعزيز المصالح العربية المشتركة
رئيـــس مجلـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الـــوزراء رئيـــس المجلس األعلى 
لتطوير التعليم والتدريب ســـمو 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
خليفـــة  بحضـــور وزيـــر التربيـــة 
والتعليم ماجـــد النعيمي ،  عضو 
مجلـــس النـــواب رئيـــس البرلمان 
العربـــي، عادل العســـومي، حيث 
اطلـــع ســـموه علـــى تقرير بشـــأن 
تطويـــر  وثيقـــة  إطـــاق  مؤتمـــر 
التعليـــم في العالـــم العربي، الذي 
البحريـــن  مملكـــة  تســـتضيفه 
خال األيام المقبلة تحت شـــعار 
“البحريـــن بوابـــة تطويـــر التعليم 
فـــي العالم العربـــي”، وتهدف إلى 
تطويـــر التعليـــم بالـــدول العربية 
بما يتواءم مع التحديات الراهنة 
ويؤدي ألنظمة تعليمية متقدمة.

ســـمو  أعـــرب  اللقـــاء،  وخـــال   
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
للجهـــود  تقديـــره  عـــن  خليفـــة 
المخلصة التي يبذلها العســـومي 
وجميـــع أعضاء البرلمـــان العربي 
العربيـــة  القضايـــا  خدمـــة  فـــي 
بصفة عامـــة واالرتقـــاء بالتعليم 
والتـــي  الخصـــوص  وجـــه  علـــى 

مواكبـــة  علـــى  حرصهـــم  تؤكـــد 
العالمية  والمتغيـــرات  التطورات 
العربيـــة  المصالـــح   وتعزيـــز 
المشـــتركة، مشـــيدا ســـموه بدور 
تنفيـــذ  فـــي  النعيمـــي  الوزيـــر 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  رؤيـــة 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
المســـيرة  بتطويـــر  خليفـــة،  آل 
التعليميـــة بمملكـــة البحرين على 
المســـتويات كافة وبمـــا يعزز من 
مكانتها على الصعيدين اإلقليمي 
يبذلـــه  لمـــا  وتقديـــره  والدولـــي، 
التربيـــة  وزارة  منتســـبي  جميـــع 
والتعليـــم مـــن جهـــود مضاعفـــة 
لمواصلـــة العمليـــة التعليمية في 

ظل الظروف الراهنة وبما يضمن 
ســـامة الطلبـــة والعامليـــن فـــي 

القطاع التعليمي.
 مـــن جانبهمـــا، أعرب العســـومي 
والنعيمـــي عـــن خالص شـــكرهما 
لســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبارك 
اســـتقبالهما  علـــى  خليفـــة  آل 

وتقديرهمـــا وامتنانهما لما يوليه 
ســـموه مـــن اهتمـــام دائـــم ودعم 
متواصل لقطاع التعليم، وحرص 
ســـموه علـــى كل مـــا يســـهم فـــي 
تطويـــره واالرتقاء به وتحســـين 
مخرجاتـــه من برامـــج ومبادرات 

تعليمية وتدريبية.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

الصناعـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
والتجـــارة والســـياحة زايد 
صبـــاح  بمكتبـــة  الزيانـــي 
أمس النائب سوســـن كمال 
النـــواب،  مجلـــس  عضـــو 
حيث تم خال اللقاء بحث 
العديد من القضايا واألمور 
العـــام  بالشـــأن  المتعلقـــة 
وأوجه التعاون والتنســـيق 
بيـــن  المشـــترك  والعمـــل 
الـــوزارة ومجلـــس النواب، 
واآلليـــات التـــي تعـــزز هذا 

الجانب.
وخال اللقاء، أثنى الوزير 
الزياني على جهود سوسن 
فـــي كل  البرلمانيـــة  كمـــال 
ما من شـــأنه تعزيز مسيرة 
التقدم والتنميـــة وتحقيق 
المواطنيـــن  تطلعـــات 
واالرتقـــاء بمكانـــة مملكـــة 

حـــرص  مؤكـــًدا  البحريـــن، 
الوزارة الدائم على التعاون 
مـــع  المشـــترك  والعمـــل 
الســـلطة التشريعية تعزيزا 
ومنجـــزات  للمكتســـبات 
الوطـــن فـــي كل المجاالت 
الوطـــن  رفعـــة  أجـــل  مـــن 

والمواطنين.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت كمال 
والتقديـــر  الشـــكر  عـــن 
الصناعـــة  وزيـــر   إلـــى 
والســـياحة  التجـــارة 
علـــى تعاونـــه الدائـــم بيـــن 
الـــوزارة ومجلـــس النـــواب 
واهتمامـــه وحرصـــه علـــى 
تطويـــر القطـــاع الصناعـــي 
والتجـــاري والســـياحي بما 
يســـهم فـــي تعزيـــز مكانـــة 
محليـــا  البحريـــن  مملكـــة 

ودوليا.

الزياني: تأكيد أهمية تكاتف 
الجهات الحكومية مع النواب
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مجلس التعليم العالي

عقـــدت األمين العـــام لمجلس 
التعليـــم العالـــي نائـــب رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالي الشيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيـــج آل خليفة اجتماعا 
تنســـيقيا مـــع القائـــم بأعمـــال 
الرئيس التنفيذي لهيئة جودة 
منـــذر  والتدريـــب  التعليـــم 
المداوي؛ لبحث سبل التعاون 
المشـــترك بين مجلس التعليم 
العالـــي وهيئة جـــودة التعليم 

والتدريب.
وخال اللقاء، أكدت الشيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج 
التعـــاون  أهميـــة  خليفـــة  آل 
فيمـــا بيـــن الجهـــات المعنيـــة 
ســـعًيا نحـــو االرتقـــاء بقطاع 

مقـــدرًة  العالـــي،  التعليـــم 
الجهـــود المبذولـــة مـــن هيئة 
جودة التعليم و التدريب في 
تطوير قطاع التعليم العالي.

المـــداوي  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
لألميـــن  شـــكره  عميـــق  عـــن 
العـــام ونهجهـــا فـــي التواصل 
المؤسســـات  مـــع  المســـتمر 
ذات العاقـــة بقطـــاع التعليم 
الهادفـــة  ومســـاعيها  العالـــي، 
التعليمية  المنظومـــة  لتطوير 
وحرصهـــا على توفيـــر البيئة 
األهـــداف  لتحقيـــق  المثلـــى 
والغايـــات المطلوبـــة وتعزيـــز 
منجزات مملكة البحرين على 
مختلـــف األصعـــدة اإلقليمية 

والعالمية.

االرتقاء بقطاع التعليم العالي

مواصلة تعزيز التعاون المشترك مع إسرائيل
مستقبال السفير اإلسرائيلي الجديد... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

اســـتقبل ولي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
بقصـــر الرفـــاع أمس، بحضـــور وزير 
الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفة آل خليفة، ســـفير 
دولة إســـرائيل لدى مملكة البحرين 
آيتان نائي، وذلك بمناســـبة تعيينه، 
حيـــث أعـــرب ســـموه عـــن تهانيه له 
بمناســـبة تعيينه ســـفيرًا لباده لدى 
المملكة، متمنًيا له التوفيق في أداء 
مهامه بما يصب في مواصلة تعزيز 
التعـــاون المشـــترك وينعكـــس علـــى 
ترســـيخ أســـس الســـام ومســـاعي 

التنميـــة واالســـتقرار فـــي المنطقـــة 
والعالم.

اســـتعراض  اللقـــاء  خـــال  وجـــرى 
المشـــترك  االهتمـــام  ذات  القضايـــا 

ومناقشة مختلف المستجدات على 
الساحتين اإلقليمية والدولية.

المنامة - بنا

محرر الشؤون المحلية

رفــع عــدد مــن الــوزراء والمســؤولين أســمى آيــات التهانــي والتبريكات إلــى عاهل البالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، وإلى 
رئيس الحرس الوطني الفريق أول ركن ســمو الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفة، مهنئين بالذكرى الخامســة والعشرين 

لتأسيس الحرس الوطني.

وأشادوا في تصريحات صحافية 
أمس بالجهوزية والقدرات العالية 
التي يتمتع بها المنتسبون، معلنين 
عـــن فخرهـــم واعتزازهم بالحرس 
الوطني كأحد الصروح العســـكرية 
الوطنيـــة الكفـــوءة القـــادرة علـــى 
صـــون المنجـــزات وتعزيـــز أســـس 
ربـــوع  فـــي  واالســـتقرار  األمـــن 

الوطن.
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
بـــه  يقـــوم  بمـــا  النعيمـــي  ماجـــد 
مـــن دور مهـــم  الوطنـــي  الحـــرس 
فـــي الحفـــاظ علـــى أمن وســـامة 

الوطـــن والمواطنين، ومســـاهماته 
منجـــزات  صـــون  فـــي  الكبيـــرة 
وتعزيـــز  الحضاريـــة  الوطـــن 
مـــن  مكتســـباته، وتحقيـــق مزيـــد 
التقدم واالزدهـــار في ظل القيادة 

الحكيمة لبلدنا العزيز. 
بـــدوره، عبر رئيس ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة الشـــيخ أحمـــد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة عـــن فخره 
واعتزازه بالحـــرس الوطني كأحد 
الوطنيـــة  العســـكرية  الصـــروح 
حمايـــة  علـــى  القـــادرة  الكفـــوءة 
المكتســـبات والمنجـــزات، مشـــيرا 

إلى الجهـــود الكبيرة التـــي يؤديها 
منتســـبوه، والـــدور المشـــهود لهـــم 
في تعزيز أسس األمن واالستقرار 
ضمن المنظومة األمنية المتكاملة 
لمملكـــة البحريـــن، بمـــا يســـهم في 
تحقيـــق وحماية أهداف المســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة التـــي يقودهـــا 

صاحب الجالة الملك.
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وأشـــار 
األعلى للشـــباب والرياضة الشـــيخ 
دعيـــج بـــن ســـلمان آل خليفـــة إلى 
التـــي  والمكتســـبات  المنجـــزات 
منـــذ  الوطنـــي  الحـــرس  حققهـــا 

تأسيســـه قبـــل 25 عامـــا، مشـــيدا 
بـــدوره في حفـــظ أمن واســـتقرار 
المملكة ومســـاندته إلى قوة دفاع 
البحريـــن ووزارة الداخلية وجميع 
األجهـــزة األمنية في الباد، بهدف 
النهضـــة  مســـيرة  وتعزيـــز  دعـــم 

الشـــاملة في العهد الزاهر لصاحب 
الجالة الملك.

وأعـــرب الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
آل خليفـــة عـــن اعتـــزاز وفخر كل 
بحريني بالكفاءات التي يتمتع به 
الحـــرس الوطني، مبينـــا أن جميع 

بالجهوزيـــة  يمتـــازون  منتســـبيه 
والقـــدرات العاليـــة، التـــي تســـاهم 
والحفـــاظ  الوطـــن  خدمـــة  فـــي 
علـــى ســـيادته وحمايـــة الموطنين 
والمقيميـــن وجميـــع المنشـــآت في 

المملكة.

المنتسبون يتحلون بجهوزية عالية إلرساء االستقرار

وزراء ومسؤولون: الحرس الوطني صرح داعم للنهضة الشاملة

وزير التربية والتعليمالشيخ أحمد بن محمد الشيخ دعيج بن سلمان
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المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - األوقاف الجعفرية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
التعـــازي  خالـــص  عـــن  البحريـــن 
والمواســـاة إلـــى حكومـــة وشـــعب 
جمهورية مصـــر العربية الشـــقيقة، 
في ضحايا حادث تصادم حافلتين 
على طريق السويس- طور سيناء، 
مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من 

األشخاص.

وأكـــدت وزارة الخارجيـــة تعاطـــف 
حكومـــة  مـــع  البحريـــن  مملكـــة 
وشـــعب جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الشـــقيقة في هذا المصـــاب األليم، 
ســـائلة المولـــى عز وجـــل أن يتغمد 
المتوفين بواســـع رحمته وغفرانه، 
وأن يمـــن علـــى جميـــع المصابيـــن 

بالشفاء العاجل.

اســـتقبل رئيـــس مجلـــس األوقـــاف 
يوســـف الصالح فـــي مكتبه الباحث 
إداري  الديـــن،  زيـــن  صـــادق  باقـــر 
والـــذي  بـــاإلدارة،  الرئيـــس  مكتـــب 
قـــدم لـــه نســـخة مـــن رســـالته التي 
الماجســـتير  درجـــة  بموجبهـــا  نـــال 
والتـــي  األهليـــة،  الجامعـــة  مـــن 
حملـــت عنـــوان )اتجاهـــات النخـــب 
اإلعالمية نحو دور مواقع التواصل 
االجتماعـــي فـــي التوعيـــة بأهداف 
التنمية المستدامة 2030، المساواة 

بين الجنسين نموذجًا(.
األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
الجعفريـــة أن مملكـــة البحريـــن في 
ظل العهد الزاهر لجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد 
المفدى وبمؤازرة كريمة من صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
كبيـــرًا  اهتمامـــًا  تولـــي   - الـــوزراء 
بأهداف التنمية المستدامة ودمجها 

مـــن  الوطنيـــة  األولويـــات  ضمـــن 
خالل العديـــد من االســـتراتيجيات 

والمبادرات التنموية.
وأثنـــى الصالح على الجهد المبذول 
ومـــا  الدراســـة  هـــذه  إعـــداد  فـــي 
تمخضـــت عنـــه مـــن نتائـــج هامـــة، 
مؤكـــدًا أن اإلدارة تشـــجع أبناءهـــا 
الموظفين على نيـــل أعلى المراتب 
العلمية والتي من شأنها أن تنعكس 
إيجابـــًا علـــى تطويـــر واقـــع اإلدارة، 
التوفيـــق  دوام  للباحـــث  متمنيـــًا 
العلميـــة  حياتـــه  فـــي  والنجـــاح 

والعملية.
ومن جهته، أعرب الباحث باقر زين 
الديـــن عـــن خالص شـــكره وتقديره 
لرئيس األوقاف الجعفرية، مشـــيدًا 
بحرص ســـعادته على تهيئة الفرص 
لنيـــل  اإلدارة  لمنتســـبي  المؤاتيـــة 
الدرجـــات العلميـــة، وتقديـــر جهـــود 
فـــي شـــتى  البحرينييـــن  الباحثيـــن 

المجاالت.

تعاطف بحريني مع مصر في حادث تصادم حافلتين

تهيئة الفرص لمنتسبي “الجعفرية” لنيل أعلى الشهادات

إدراج مؤسسة للتعليم والتدريب وتسكين 5 مؤهالت وطنية
التحقق من مؤهلين وطنيين آخرين... “استشارية الجودة” توصي:

الوطنـــي  لإلطـــار  االستشـــاريُة  اللجنـــُة  أوصـــِت 
للمؤهـــالت فـــي هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، 
بإدراج مؤسسة للتعليم والتدريب المهني، وتسكيِن 
)5( مؤهالت وطنية ُتْطَرُح في مؤسستين للتدريب 
المهني، وإســـناد مؤهل أجنبي؛ الســـتيفائها شـــروط 
ومعايير اإلدراج والتسكين واإلسناد، باإلضافة إلى 
التحقـــق من مؤهلين وطنيين في مؤسســـة للتعليم 

العالي.
جاء ذلك خالل االجتماع األول للجنة االستشـــارية 
للعـــام الحالـــي 2022، الـــذي ُعِقـــَد عـــن ُبعد، برئاســـة 
القائـــم بأعمال هيئة جودة التعليـــم والتدريب منذر 
المـــداوي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك يوم أمس 
األحد، حيث اطلع أعضاء اللجنة كذلك على ســـجل 
اإلطـــار الوطنـــي للمؤهـــالت الذي يشـــير إلـــى إدراج 
30 مؤسســـة للتعليم والتدريـــب المهني على اإلطار 
ا، وإســـناد 34  الوطنـــي، وتســـكين 180 مؤهاًل وطنيًّ
ا علـــى اإلطار الوطنـــي للمؤهالت، كما  مؤهـــاًل أجنبيًّ
اطلعـــت اللجنة على إحصاءات اإلطار في الفترة ما 

بين سبتمبر إلى ديسمبر للعام الماضي 2021.
الوطنـــي  لإلطـــار  االستشـــاريَة  اللجنـــَة  أنَّ  يذكـــر 
للمؤهـــالت تشـــكلت بموجـــب القـــرار الـــوزاري رقم: 
)52( لســـنة 2013، بوصفها لجنة تخصصية مستقلة 
ُتْعَنـــى بالوقـــوف علـــى آخـــر المســـتجدات المتعلقة 
باإلطار على مستوى مملكة البحرين، وتقديم رؤية 

ونظرة مهنية شاملة في طلبات اإلدراج المؤسسي، 
شـــراكة  ضمـــن  المؤهـــالت،  وإســـناد  وتســـكين 
إســـتراتيجية مـــع جهـــات االختصاص، حيـــث تضُم 
اللجنُة االستشاريُة في عضويتها ممثلين مختصين 
عـــن قطاعي التعليم والتدريـــب بمختلف مجاالتهما 

في المملكة، فضالً عن ممثلين عن سوق العمل.

المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

حميدان يستعرض مع الشهابي مستجدات مرحلة التعافي االقتصادي
تعزيز آفاق التعاون بين الوزارة واالتحاد العام

أكـــد وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، رئيس 
مجلـــس إدارة هيئـــة تنظيم ســـوق العمل، جميل 
حميدان، أن مملكة البحرين تشـــهد نموًا متزايدًا 
في مختلف القطاعات اإلنتاجية مع تنفيذ خطة 
مرحلة التعافي االقتصادي التي يشكل فيها خلق 
فرص العمل وتســـريع وتيرة توظيف المواطنين 
واالســـتقرار الوظيفي أهم المحـــاور التي ترتكز 
عليها الخطة، األمـــر الذي يتطلب تعزيز التعاون 
والتنســـيق مـــع مختلـــف الجهـــات ذات العالقـــة 
لتحقيق االهداف الوطنية المشتركة التي تصبو 
إليها الحكومة الموقرة، برئاسة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة. جاء ذلك خالل لقاء 
حميـــدان باألميـــن العـــام لالتحـــاد العـــام لنقابات 
عمـــال البحريـــن عبد القادر الشـــهابي بمكتبه في 
الـــوزارة، حيـــث تـــم اســـتعراض خطـــة التعافـــي 
االقتصـــادي وبـــدء إطـــالق مبـــادرات القطاعات 
المختلفـــة، وفـــي مقدمتهـــا القطـــاع الصناعـــي، 
واســـتثمار خطـــة النهـــوض بالقطـــاع لتوظيـــف 

المزيـــد مـــن المواطنين في هذا القطـــاع الواعد. 
كمـــا تـــم بحـــث آفـــاق التعـــاون والتنســـيق بيـــن 

الوزارة واالتحاد العام خالل المرحلة القادمة.
وفي هذا الســـياق، أشـــار وزيـــر العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة إلـــى اإلنجازات التـــي تحققت رغم 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي مرت بهـــا البحرين 
والعالم بســـبب تداعيـــات جائحة كورونا ونجاح 
المملكـــة فـــي المحافظـــة علـــى اســـتقرار العمالة 
الوطنيـــة، فضـــالً عـــن نجـــاح البرنامـــج الوطنـــي 

للتوظيـــف ) 2.0( في تحقيـــق أهدافه، مؤكدَا أن 
ذلك يعد مؤشـــرًا ايجابيًا للبناء عليه خالل فترة 

مرحلة التعافي االقتصادي.
مـــن جانبه، أشـــاد الشـــهابي بنجـــاح وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة بتنفيـــذ البرنامج الوطني 
للتوظيـــف فـــي نســـخته الثانيـــة، وكذلـــك نجاح 
خطـــط التدريـــب لتأهيل المواطنيـــن وإدماجهم 
فـــي ســـوق العمل، مؤكـــدًا أهمية تعزيـــز التعاون 

المشترك بين الطرفين.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان ملتقيا الشهابي

افتتاح الدورة التأسيسية القضائية العاشرة للضباط في أعمال النيابة العسكرية
أقام القضاء العســـكري بقوة دفاع 
البحرين، صباح أمس األحد، وذلك 
بحضور وكيل وزارة الدفاع اللواء 
الركـــن الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد 
آل خليفـــة، وعـــدد مـــن المديريـــن 
والضباط في قـــوة دفاع البحرين، 
حفـــل افتتاح الـــدورة التأسيســـية 
أعمـــال  فـــي  العاشـــرة  القضائيـــة 

النيابة العسكرية.
وكيـــل  ألقـــى  المناســـبة،  وبهـــذه 
فيهـــا  شـــكر  كلمـــة  الدفـــاع  وزارة 
تنظيـــم  علـــى  العســـكري  القضـــاء 
الدورة القضائية العســـكرية طوال 
السنوات السابقة، ونّوه بتوجيهات 
القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بن 
أحمـــد آل خليفـــة بتســـهيل كافـــة 

والماديـــة  البشـــرية  اإلمكانيـــات 
لخدمة المشاركين في الدورة، كما 
تمنـــى لكافـــة الضباط المشـــاركين 
فـــي الدورة مـــن القوات المســـلحة 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  بـــدول 
الخليـــج العربيـــة )المملكـــة العربية 
السعودية، ودولة الكويت( وضباط 
مـــن األجهـــزة العســـكرية واألمنية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، متمنيـــًا لهم 
التوفيق والنجاح في هذه الدورة.
جـــرى  االفتتـــاح  حفـــل  وخـــالل 
قـــوة  عـــن  وثائقـــي  فيلـــم  عـــرض 
دفاع البحرين والقضاء العســـكري 
عـــرض  تـــم  كمـــا  واختصاصاتـــه، 
برنامج الدورة والتي ستعقد لمدة 
تدريبـــًا عمليـــًا  شـــهرين وتتضمـــن 
ونظريـــًا فـــي إجـــراءات الضبطيـــة 

القضائية وأعمال النيابة العسكرية 
من إجـــراءات التحقيـــق االبتدائي 
بمـــا فيهـــا األدلـــة الفنية وقـــرارات 
اإلحالـــة والحفـــظ وكذلـــك الترافع 
أمام المحاكم العسكرية، باإلضافة 
إلى محاضرات في القانون الدولي 
إلـــى  اإلنســـاني وحقـــوق اإلنســـان 
جانـــب عقد زيـــارات ميدانية لعدد 
من الجهـــات القضائيـــة والقانونية 

في مملكة البحرين.

والجدير ذكره أن القضاء العسكري 
في قوة دفاع البحرين ومنذ بداية 
البـــالد  لعاهـــل  اإلصالحـــي  العهـــد 
الجاللـــة  صاحـــب  األعلـــى  القائـــد 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
قـــام بتنظيـــم العديد مـــن الدورات 

لمنتســـبي القـــوات المســـلحة فـــي 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول 
الخليـــج العربية )ضبـــاط، وضباط 
صـــف، وأفـــراد( وذلـــك فـــي نطـــاق 
العمـــل القضائـــي والقانوني، حيث 
تـــم من خاللهـــا تزويد المشـــاركين 

بالمهـــارات العمليـــة والنظريـــة في 
المجـــال القضائي، كمـــا أن القضاء 
العسكري يعمل على عقد الدورات 
لكافـــة األجهـــزة  وبشـــكل مســـتمر 
فـــي مملكـــة  العســـكرية واألمنيـــة 

البحرين.

المنامة - بنا

وكيل الدفاع تمنى 
لجميع المشاركين 

النجاح والتوفيق

الصخير - جامعة البحرين

أشـــارت نتائـــج دراســـة ُأجريـــت فـــي 
كليـــة العلـــوم بجامعـــة البحريـــن، إلى 
فـــي  شـــيوعا  األكثـــر  المؤشـــرات  أن 
ركائـــز االســـتدامة الزراعيـــة، تتمثـــل 
والركيـــزة  البيئيـــة،  الركيـــزة  فـــي: 

االجتماعية، والركيزة االقتصادية.
أجرتهـــا  التـــي  الدراســـة،  وركـــزت 
الباحثـــة فـــي برنامـــج الدكتـــوراه في 
البيئـــة والتنمية المســـتدامة في كلية 
العلـــوم الطالبـــة أســـماء محمـــد علي، 
علـــى المؤشـــرات األكثـــر اســـتخداًما 
لكل ركيزة من ركائز االستدامة، التي 

تمت مناقشتها في أكثر من 7 بحوث. 
وأظهرت النتائج أن ركيزة البيئة هي 
األكثر استشهاًدا بمتوسط بلغ نحو 60 
استشـــهاًدا. وأن مؤشـــر المبيدات هو 
األقدم من حيث متوسط سنة النشر، 
واألكثـــر استشـــهاًدا في العـــام 2005، 
حيث بلغ عدد االستشهادات أكثر من 
250 استشـــهاًدا. أمـــا أقل المؤشـــرات 
استشـــهاًدا فتمثل في دخل المزرعة، 
والتدريب ومناحيـــه األخرى. وتعتبر 
الركيزة االقتصاديـــة من الركائز التي 
تـــم التركيز عليهـــا أخيرا فـــي العديد 
مـــن البحوث العلميـــة، وتطبيقها على 

نطـــاق واســـع بإجمالي ســـبعة بحوث 
منشورة العام 2020. 

وتبيـــن أن المؤشـــرات األكثر شـــيوًعا 
في االســـتدامة الزراعية هي: مؤشـــر 
المحاصيـــل،  وتنـــوع  التربـــة،  تـــآكل 
والمبيدات الحشـــرية )ركيـــزة بيئية(، 
ومؤشـــر التعليـــم والتدريـــب )ركيـــزة 
الربحيـــة  ومؤشـــر  اجتماعيـــة(، 
واإلنتاجيـــة ودخـــل المزرعـــة )ركيزة 

اقتصادية(.
وُنِشـــَرت الدراســـة في مجلة الزراعة 
 ،)JAEID( الدوليـــة  للتنميـــة  والبيئـــة 
وهـــي مجلـــة علميـــة عالميـــة متعددة 

التخصصات، تتناول اإلنتاج الزراعي، 
واألمن الغذائي، والبيئة، واالستشعار 

عن بعد، وعلوم التربة. 
تحليـــل  إلـــى  الدراســـة،  وهدفـــت 
المســـتخدمة  االســـتدامة  مؤشـــرات 
عـــن  لإلجابـــة  علمًيـــا  بحًثـــا   30 فـــي 
األســـئلة التالية: ما المؤشـــرات األكثر 
اســـتخداًما لقيـــاس االســـتدامة فـــي 
الزراعـــة؟ ومـــا مؤشـــرات االســـتدامة 
وركائزهـــا األكثر اقتباًســـا؟ وما اتجاه 
مـــدى  علـــى  ومؤشـــرها  ركيـــزة  كل 

السنوات؟
وتتمثل أهمية الدراســـة فـــي النتائج 

التـــي تم الحصـــول عليهـــا، باعتبارها 
المؤشـــرات  مـــن  مجموعـــة  تشـــكل 
التـــي يمكـــن أخذهـــا بعيـــن االعتبـــار 
في السياســـات المســـتقبلية، التي قد 
تســـاهم فـــي تطويـــر إســـتراتيجيات 

االستدامة الزراعية.
محمـــد،  أســـماء  الطالبـــة  والباحثـــة 
حاصلة على شـــهادة الماجســـتير في 
إدارة األعمـــال مـــن جامعـــة نيويورك 
 ،2009 العـــام  والتكنولوجيـــا  للعلـــوم 
وتشـــغل منصب رئيس قســـم تطوير 
األعمـــال بالمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة 

القطاع الزراعي.

مؤشر المبيدات األكثر استشهادا في 2005... دراسة جامعية:

حصر المؤشرات األكثر شيوعا لقياس استدامة الزراعة

أسماء محمد علي
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أكــد محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة بن علي آل خليفــة أن المحافظة حريصة على تعزيــز التواصل والتفاعل 
وسرعة االستجابة مع عموم األهالي؛ انطالًقا من نهج راسخ ونبراس نحو تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية الرائدة، 
تنفيــًذا للتوجيهــات الســديدة لعاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، والدعــم الالمحدود من 
قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، في التحول اإللكتروني 

لجميع الخدمات والتعامالت المقدمة للمواطنين والمقيمين وتقديمها بأساليب حديثة ومبتكرة.

وأوضـــح ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة 
أن إحـــدى أبرز الجوائـــز التي نالتها 
المحافظـــة الجنوبيـــة هـــي فوزهـــا 
بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
2021 عن فئة القطاع العام - أفضل 
ممارسة في المشـــاركة اإللكترونية 
“المجلـــس  لمشـــروع  المجتمعيـــة 
االفتراضـــي للمحافظـــة الجنوبية”، 
مؤكـــًدا ســـموه أن ذلك تحقـــق بناًء 
على الجهود والخطة االستراتيجية 
فـــي  المحافظـــة  تنتهجهـــا  التـــي 
المواطنيـــن  مـــع  الدائـــم  التواصـــل 
والمقيميـــن عبـــر مختلـــف منصـــات 
التواصـــل التي تقدمهـــا المحافظة، 
بوصـــف ذلـــك مؤشـــًرا بـــارًزا للـــدور 
التواصلي والتشـــاركي الذي تنشده 
لتوجيهـــات  تنفيـــًذا  المحافظـــة، 
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول ركـــن 
الشيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة 
لتحقيق الـــرؤى والتطلعات الرامية 
لتلبية ومتابعـــة احتياجات األهالي 

والمواطنين.
وإشـــارة إلـــى مـــا ســـبق، اســـتقبلت 
المحافظـــة مـــع نهايـــة العـــام 2021 
وشـــكوى  طلبـــا   9223 حوالـــي 
قنـــوات  مختلـــف  عبـــر  ومقترحـــا، 
المحافظة، فقد تضمنت إحصاءات 
اإلدارات مع الطلبات واالستفسارات 
الـــواردة عـــدد 4459 اتصـــاال وعـــدد 
3229 بريـــدا إلكترونيـــا، فيما بلغت 
االســـتعالمات  قســـم  إحصـــاءات 

بواقـــع  توّزعـــت   1535 والشـــكاوى 
71 % للمجـــال االجتماعي، و21 % 

للخدمي، و8 % للمجال األمني.
أن  إلـــى  المحافـــظ  ســـمو  ولفـــت 
المنصـــات الحديثـــة شـــهدت تفاعاًل 
إليهـــا  الوصـــول  ســـهولة  نظيـــر 
والتفاعـــل معهـــا، ومنهـــا “المجلـــس 
االفتراضي األســـبوعي” الذي يعتبر 
منصـــة مهمـــة الســـتالم مقترحـــات 
األهالـــي ودراســـتها، حيـــث بلغ عدد 
الشـــكاوى واالستفســـارات الـــواردة 
121 طلبـــا ومقترحـــا لألهالـــي فـــي 
مختلـــف المجـــاالت، باإلضافـــة إلى 
الـــذي  الجنوبيـــة”  “تطبيـــق  منصـــة 

يعمـــل مـــن خـــالل تســـخير اإلبداع 
واالبتكار عبر استخدام التطبيقات 
التقنية واالستفادة منها، إذ بلغ عدد 
المقترحـــات والشـــكاوى 331 طلًبـــا، 
ومنصة “تواصـــل” المنصة الوطنية 
للمقترحات والشـــكاوى، إذ بلغ عدد 
عبرهـــا  والمالحظـــات  المقترحـــات 
كذلـــك  ومالحظـــة،  مقترًحـــا   218
اســـتقبلت خدمة البريد اإللكتروني 
complaints@southern.gov. (

bh( 159 طلبـــا، كمـــا اســـتقبلت عبر 
هواتفهـــا 17750000 - 17750057 
عبـــر  طلبـــا  و69  طلبـــا،   566 عـــدد 
البرنامـــج اإلذاعـــي “صبـــاح الخيـــر 
الذكـــي  المكتـــب  أمـــا  بحريـــن”،  يـــا 
طلًبـــا  و56  طلبـــا   15 ورود  فشـــهد 
لمبنـــى  الشـــخصي  الحضـــور  عبـــر 

المحافظة.
وأشـــار ســـموه إلـــى أنه مـــن واجب 
المحافظـــة التواصـــل مـــع األهالـــي 
وتلقي مالحظاتهـــم وطلباتهم، فقد 
وّفرت المحافظة 22 قناة تواصلية، 
ما يـــدل على جهـــود المحافظة في 
اســـتحداث وطـــرح وســـائل حديثة 
عمالئهـــا  علـــى  تســـهياًل  للتواصـــل، 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا التزاًمـــا 
باإلجـــراءات االحترازيـــة المعمـــول 
بهـــا من جهة، وإســـهام ما ســـبق في 
بنـــاء صـــورة شـــاملة لمـــا يتطلـــع له 
أهالي المحافظة، استناًدا إلى عامل 
االبتكار الذي يعد من سلم أولويات 

المحافظة وأهدافها من جهة ثانية، 
تماشـــًيا مع سياق اســـتثمار اإلبداع 
الذكيـــة  والتقنيـــات  اإللكترونـــي 

وتوفيـــر الحلول المبدعة والوصول 
بالخدمـــات إلى أرقى المســـتويات، 
بحيث يكون العميـــل أكثر رضا في 

مقترحاتـــه  أو  لمالحظتـــه  تقديمـــه 
وســـرعة  المســـافات  باختصـــار 

الوصول إلى الخدمات المتاحة.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجنوبية”: استقبال 9223 طلبا عبر المنصات اإللكترونية
سمو الشيخ خليفة بن علي: استثمار التحول الرقمي في تعزيز التواصل الدائم مع األهالي

1535 استفسارا وشكوى بينها 71 % للمجال االجتماعي و21 للخدمي و8 % لألمني

سمو الشيخ خليفة بن علي
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بـــوزارة  الجويـــة  األرصـــاد  إدارة  ذكـــرت 
المواصـــات واالتصـــاالت فـــي تقريرهـــا 
كان   2021 ديســـمبر  شـــهر  أن  الشـــهري 
خامـــس أحـــر أشـــهر ديســـمبر فـــي تاريخ 

البحرين منذ العام 1902.
وبلغ المتوســـط الشهري لدرجات الحرارة 
قياًســـا  °1.6م   قدرهـــا  بزيـــادة  °21.3م 

بالمعدل العام لشـــهر ديسمبر. ويعتبر هذا 
خامـــس أعلـــى معـــدل لدرجـــات الحرارة 
لشـــهر ديســـمبر منذ العـــام 1902. علما أن 
أعلى متوســـط شـــهري لدرجـــات الحرارة 
لشـــهر ديســـمبر بلغ °22.5م المســـجل في 

سنة 2001.
لدرجـــات  الشـــهري  المتوســـط  بلـــغ  كمـــا 
الحـــرارة العظمـــى °23.9م وذلـــك بزيادة 
العـــام.  بالمعـــدل  قياًســـا  °1.0م  قدرهـــا 
علًمـــا أن أعلى متوســـط شـــهري لدرجات 
بلـــغ  ديســـمبر  لشـــهر  العظمـــى  الحـــرارة 

°26.3م المسجل في سنة 2001.

°27.9م  حـــرارة  درجـــة  أعلـــى  وبلغـــت 
والتـــي ســـجلت بتاريـــخ 2 ديســـمبر فـــي 
مطار البحرين الدولي. ولكن تم تســـجيل 
°28.8م بتاريـــخ 21 ديســـمبر فـــي حلبـــة 

البحرين الدولية.
أما المتوســـط الشـــهري لدرجات الحرارة 
الصغـــرى فقـــد كان °18.7م وذلـــك بزيادة 
العـــام.  بالمعـــدل  قياًســـا  °1.9م  قدرهـــا 
ويعتبـــر هـــذا رابـــع أعلى معـــدل لدرجات 
الحرارة الصغرى لشـــهر ديسمبر منذ العام 
1946، علًمـــا أن أعلـــى متوســـط شـــهري 
لدرجات الحرارة الصغرى لشـــهر ديسمبر 

بلغ °19.6م المسجل في سنة 2001.
لشـــهر  أدنـــى درجـــة حـــرارة  بلغـــت  كمـــا 
ديســـمبر °15.5م بتاريخ 28 ديســـمبر في 
مطار البحرين الدولي ولكن تم تســـجيل 
درة  فـــي  ديســـمبر   5 بتاريـــخ  °13.1م 

البحرين. 
وبلغ المتوســـط الشهري للرطوبة النسبية 
فـــي شـــهر ديســـمبر 66 %، فـــي حين بلغ 
النســـبية  للرطوبـــة  الشـــهري  المتوســـط 
العظمـــى 80 % وبلغ المتوســـط الشـــهري 
للرطوبة النســـبية الصغرى 51 %. وبلغت 
أعلى قيمـــة للرطوبة النســـبية المســـجلة 
93 % بتاريخ 1 ديســـمبر، أما أدنى قيمة 
للرطوبة النسبية بلغت 27 % بتاريخ 20 

ديسمبر.
لشـــهر  األمطـــار  هطـــول  مجمـــوع  وبلـــغ 

ديســـمبر 10.9 ملـــم فـــي مطـــار البحريـــن 
الشـــهري  المتوســـط  أن  علًمـــا  الدولـــي، 
للهطـــول لشـــهر ديســـمبر يبلـــغ 15.2 ملم. 
وقـــد ســـجلت أعلـــى كميـــة هطول لشـــهر 
ديســـمبر في مطار البحرين الدولي ســـنة 

2006 إذ بلغت 119.6ملم. 
المصحوبـــة  باألمطـــار  المملكـــة  وتأثـــرت 
بالعواصـــف الرعديـــة خـــال يـــوم واحـــد 
من شـــهر ديســـمبر. وقـــد تأثـــرت المملكة 
باألمطار المصحوبـــة بالعواصف الرعدية 
بتاريـــخ 31 ديســـمبر حيـــث بلـــغ مجموع 
الهطـــول فـــي هـــذا اليـــوم 8.5 ملـــم وقـــد 
تدنت الرؤيـــة األفقية إلى 3000 متر في 

مطار البحرين الدولي. 
ويعـــزا ســـبب حالـــة عـــدم االســـتقرار إلى 
مـــرور سلســـلة مـــن المنخفضـــات الجوية 
في طبقات الجو العليا على شبه الجزيرة 

العربية.
وبلغت الكميـــة اإلجمالية لهطول األمطار 
لشهر ديسمبر 15.2 ملم في درة البحرين، 
9.2 ملـــم في جســـر الملك فهـــد، 7.2 ملم 
فـــي حلبة البحريـــن الدولية، 7.2 ملم في 
جزيرة ســـترة وبلغت 6.2 ملم في جامعة 

البحرين.

أعلن معهـــد البحريـــن للتنمية السياســـية 
عن تنفيـــذ 74 فعالية متنوعة متخصصة 
بعمـــل  ونقاشـــية(  وتوعويـــة،  )تدريبيـــة، 
أمانـــة  ومجلـــس  التشـــريعية  الســـلطة 
العاصمة والمجالس البلدية، خال الفصل 
التشـــريعي الخامـــس )الحالـــي(، بإجمالي 
عدد حضور 1870 مشـــارًكا، وتضمنت 55 
فعالية ألعضاء مجلسي الشورى والنواب 
و19  العامتيـــن،  األمانتيـــن  وموظفـــي 
فعاليـــة ألعضـــاء مجلـــس أمانـــة العاصمة 

والمجالس البلدية وموظفيها. 
وتنوعت الفعاليات المقدمة حسب نوعها 
إلى 55 ورشـــة عمـــل و10 محاضرات و5 
تدريبيـــة،  دورات  و3  نقاشـــية  جلســـات 

إضافة إلى اجتماع تركيز واحد.
وحظي الفصل التشـــريعي الخامس بنمو 
كبير في عدد ونوعية وحجم المشـــاركة، 
رغـــم مـــا يمـــر بـــه العالـــم والبحريـــن مـــن 
ظروف اســـتثنائية بسبب جائحة كورونا، 
حيث تم االســـتفادة من تقنيات االتصال 
عـــن بعـــد فـــي تنفيـــذ 22 فعاليـــة للفئـــات 
المســـتهدفة من أعضاء مجلسي الشورى 
النـــواب والمجالـــس البلديـــة والموظفين 
ذوي العاقة. وشـــهد العام 2018 انطاق 
أولـــى البرامج المتخصصـــة، وهو برنامج 
الدعـــم البرلمانـــي ألمانـــة النـــواب، الـــذي 

تضمن ورشـــة عمل إدارة األزمات، ورشة 
عمـــل مهارات إعـــداد البحـــوث البرلمانية، 
ورشـــة عمـــل مهـــارات تفســـير النصـــوص 
القانونية، وورشة عمل كيفية التعامل مع 

الائحة الداخلية لمجلس النواب.
وفـــي العـــام 2019، نفـــذ المعهـــد 6 برامج 
الشـــورى  متخصصـــة ألعضـــاء مجلســـي 
وأمانـــة  البلديـــة  والمجالـــس  والنـــواب 
خاصـــة  برامـــج  إلـــى  إضافـــة  العاصمـــة، 
بموظفـــي األمانـــة العامـــة فـــي مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب وموظفـــي البلديـــات، 
والتـــي تضمنت، برنامج الدعـــم البرلماني 
لموظفي أمانة مجلس الشورى، وبرنامج 
الدعـــم البلدي لموظفـــي المجالس البلدية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  ووزارة 
والتخطيـــط العمراني، وبرنامـــج مهارات 
الشـــورى،  مجلـــس  ألعضـــاء  برلمانيـــة 
وبرنامج الدعـــم البرلماني لموظفي أمانة 
مجلس النواب، وبرنامج مهارات برلمانية 
ألعضـــاء مجلس النواب وبرنامج مهارات 
بلدية ألمانة العاصمة والمجالس البلدية.

برامـــج   5 تنفيـــذ   2020 العـــام  وشـــهد 
متخصصـــة، شـــملت العديد مـــن الدورات 
التدريبيـــة وورش العمـــل والمحاضـــرات، 
هـــي: برنامـــج الدعـــم البرلمانـــي لموظفي 
األمانة العامة بمجلس الشـــورى، وبرنامج 
الدعـــم البلدي لموظفـــي المجالس البلدية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  ووزارة 
والتخطيـــط العمراني، وبرنامـــج مهارات 
بلدية للمجالس البلدية، وبرنامج مهارات 
الشـــورى  مجلـــس  ألعضـــاء  برلمانيـــة 
ألعضـــاء  برلمانيـــة  مهـــارات  وبرنامـــج 

مجلس النواب.
أما العام الماضي، 2021، فقد نفذ المعهد 5 
برامج، وشـــملت برنامج مهارات برلمانية 
ألعضاء مجلس النواب، وبرنامج معارين 
وبرنامـــج  النـــواب،  الســـعادة  أصحـــاب 
مهارات برلمانية ألعضاء مجلس الشورى، 
وبرنامـــج مهـــارات بلديـــة ألعضـــاء أمانة 
وبرنامـــج  البلديـــة  والمجالـــس  العاصمـــة 
الدعـــم البرلمانـــي لموظفـــي أمانة مجلس 
النـــواب. ويأتـــي تنفيـــذ هـــذه الفعاليـــات 

البـــاد  عاهـــل  توجيهـــات  مـــن  انطاًقـــا 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وترجمـــة لرؤيـــة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
وتحقيًقـــا ألهـــداف المعهد حســـب ما ورد 
فـــي المـــادة الثانية من مرســـوم إنشـــاءه، 
والتي نصت على “توفير برامج التدريب 
والدراســـات والبحـــوث المتعلقة بالمجال 
الشـــعب  لفئـــات  والقانونـــي  الدســـتوري 
المختلفـــة”، حيـــث تـــم اإلشـــارة خصوصا 
إلـــى أعضـــاء مجلســـي الشـــورى والنواب 
وبهـــذه  البلديـــة.  المجالـــس  وأعضـــاء 
المناسبة، أكد المعهد مواصلة التعاون مع 
السلطة التشريعية والمجالس البلدية في 
الفترة المقبلـــة، التزاًما في تنفيذ الخطط 
مجلـــس  قبـــل  مـــن  المعتمـــدة  والبرامـــج 
األمناء، مـــع تكييف تنفيذهـــا بما يتوافق 
االحترازيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات  مـــع 
الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي 

لفيروس كورونا كوفيد 19.

19 فعالية ألعضاء مجلس 
أمانة العاصمة والمجالس 

البلدية وموظفيها

55 ورشة عمل و10 محاضرات 
و5 جلسات نقاشية و3 دورات 

تدريبية واجتماع تركيز واحد

55 فعالية ألعضاء 
الشورى والنواب 

وموظفي األمانتين
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قام وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي عصام خلف بزيارة تفقدية للمشـــروعات 
الخدميـــة والتطويريـــة فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة، 
ويأتـــي تنفيـــذ هـــذه المشـــروعات التطويريـــة ذات 
الطابـــع الخدمي بناًء على موافقـــة مجلس الوزراء 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وفـــي بدايـــة الجولـــة اطلـــع وزيـــر األشـــغال علـــى 
مستجدات مشـــروع شبكة الصرف الصحي بمجمع 
1056 فـــي منطقة الزالق ومراحل العمل فيه، إذ تم 
االنتهـــاء من إعداد التصاميم الهندســـية التفصيلية 
ووثائق المناقصة، وجار التنســـيق لطرح المشـــروع 
فـــي مناقصة عامـــة. وأوضـــح الوزير أن المشـــروع 

يشـــمل توصيل شبكة صرف صحي جديدة لخدمة 
292 عقـــارا بمجمع 1056، وســـيتم بناء خط صرف 
صحـــي رئيـــس )UPVC(، باإلضافـــة إلـــى بناء غرف 
تفتيـــش وبالتزامـــن مـــع تركيـــب أغطية مـــن الوزن 
الثقيل والمتوســـط لتلك الغرف مع استكمال جميع 
األعمال المطلوبة لرصف الطرق التي ســـيتم إنجاز 

األعمال فيها.
وبّيـــن الوزيـــر أن مشـــروع شـــبكة الصـــرف الصحي 
يأتـــي ضمـــن سلســـلة  الـــزالق  فـــي   1056 بمجمـــع 
المشـــروعات التي تنفذها وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني فـــي قطاع الصرف 

الصحي بمختلف مناطق المملكة.
كمـــا أضاف الوزيـــر خلف أنه تم توقيع عقد إنشـــاء 
حديقـــة في منطقة الـــزالق والذي من المؤمل البدء 

فـــي تنفيـــذه خـــال الربع األول مـــن العـــام الجاري، 
مشـــيرا إلـــى أن الحديقـــة ســـتقدم إضافـــة مهمـــة 

وستكون متنفًسا ترفيهًيا لألهالي.
وتابع بأن مســـاحة الحديقة تبلـــغ حوالي 564 مترا 
مربعـــا، مضيًفـــا أنها تتكون من ممشـــى يربط جميع 
عناصر الحديقة ومناطق ترفيهية رياضية كمنطقة 
ألعـــاب مظللة لألطفـــال بأرضية مطاطية بمســـاحة 
165 متـــرا مربعا، وكذلـــك منطقة لأللعاب الرياضية 
ضمـــن المعايير العالمية للحفاظ على أمن وســـامة 

األطفال. 
العائليـــة  للجلســـات  كافيـــة  مســـاحة  توجـــد  كمـــا 
والفرديـــة لمرتـــادي الحديقـــة، ومســـاحات خضراء 
متفرقـــة وعـــدد مـــن األشـــجار المثمـــرة التـــي تـــم 
توزيعهـــا على الحديقة، إضافة إلى إنشـــاء عدد من 

المبانـــي الخدميـــة وغيرهـــا التي تهـــدف إلى توفير 
الراحة للزوار. 

حضـــر الزيارة كل من النائب بدر الدوســـري ووكيل 
الـــوزارة لشـــؤون األشـــغال أحمـــد الخيـــاط ووكيـــل 
الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد ال 
خليفـــة، ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم 
عبداللطيـــف والوكيـــل المســـاعد للصـــرف الصحـــي 
فتحـــى الفـــارع، ورئيـــس المجلس البلـــدي للمنطقة 
الجنوبية بدر التميمي، والعضو البلدي طال عتيق 

وعدد من المسؤولين. 
ومن جهته، ثمن النائب بدر ســـعود الدوسري جهود 
الملكـــي ولـــي  الحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الوزراء فـــي تلبيـــة تطلعات 
المواطنين، مشيًدا بحرص وزارة األشغال وشؤون 

البلديـــات والتخطيـــط العمراني ومتابعتهـــا الدائمة 
الحتياجـــات المواطنين، منوًها بـــدور الوزارة المهم 
فـــي إنجـــاز المشـــروعات التنمويـــة والخدميـــة في 
مملكة البحرين والمحافظة الجنوبية خصوصا، بما 
فيها منطقة الزالق التي ستشهد طفرة نوعية كبيرة 
مـــع توفيـــر خدمات البنيـــة التحتية فيهـــا خصوصا 
شبكات الصرف الصحي تلبيًة لتطلعات المواطنين 
والمقيميـــن فـــي المنطقـــة. وأثنـــى الدوســـري علـــى 
جهود الـــوزارة في توفيـــر خدمات البنيـــة التحتية 
عاليـــة الجـــودة من أجـــل تطوير مســـتوى معيشـــة 
بالشـــكر  متوجًهـــا  والمقيميـــن،  المواطنيـــن  جميـــع 
إلـــى وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات التخطيط 
العمرانـــي لمـــا تنّفـــذه مـــن مشـــروعات تبـــرز أوجـــه 

التعاون والتكامل بين الجانبين.

المنامة - بنا

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

وزارة المواصالت واالتصاالت

خلف: قريـبا طرح مناقصة إلنشاء شبكة الصرف الصحي في الزالق

“التنمية السياسية” ينفذ 74 فعالية خالل الفصل التشريعي الخامس

البدء بإنجاز حديقة للعائالت في الربع األول من 2022

استهدفت 1870 مشارًكا وتنوعت بين تدريبية ونقاشية

بمتوسط درجة بلغ °21.3م وبزيادة قدرها °1.6م

خامس أحر أشهر ديسمبر في تاريخ البحرين
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ســور مقبــرة عــراد آيــل للسقــوط منــذ 10 سنــوات
زارت “البـــاد” بنـــاًء على طلـــب عدد من 
المواطنين، مقبرة منطقة عراد، للوقوف 
علـــى حـــال ســـورها، الـــذي شـــكوا بأنـــه 
متداع، وقديم، ومهدد بــــأن يسقط على 

رؤوس زوار المقبرة في أي لحظة.
وقال عضـــو مجلس بلدي المحرق أحمد 
المقهـــوي لـ”البـــاد” إن ســـور المقبرة آيل 
ســـنوات،   10 مـــن  أكثـــر  منـــذ  للســـقوط 
مضيًفـــا “تم التواصل مـــع إدارة األوقاف 
الجعفريـــة الســـتبدال الســـور فـــي العـــام 
2019، وكان الـــرد أن هنالك عما إلعداد 
ســـتمهد  والتـــي  الجديـــدة  التصاميـــم 
الطريق إلزالة السور، وبناء آخر جديد”.

هـــذه  بـــأن  ”اإلشـــكالية  المقهـــوي  وتابـــع 
بالتســـجيل  بعـــد  تســـجل  لـــم  المقبـــرة 
العقـــاري، األمـــر الـــذي يتطلـــب منـــا أخذ 

الموافقة من قبل وزارة العدل والشؤون 
ولكـــن  بالفعـــل،  ذلـــك  وتـــم  اإلســـامية 

التأخيـــر اآلن هو من قبل إدارة األوقاف 
الجعفرية والتي لم تشرع بعملية اإلزالة 

والبناء بعد”.
وعـــن حال الســـور، قال “يشـــكل خطورة 
والمـــارة  المقبـــرة  زوار  علـــى  كبيـــرة 
واألطفـــال معًا، وألن المقبرة في وســـط 
الحـــي بمجمـــع 242، ناهيـــك أن هنالـــك 
قطعا كثيرة تساقطت منه بالشارع بفعل 
كثرت التشققات الموجودة به، ولم يكن 
هنالـــك أحـــد قريب حينهـــا وللـــه الحمد، 

علما بأنه تم إزالتها من قبل البلدية”.
ودعـــا المقهوي إلـــى جانب أهالـــي عراد، 
إدارة األوقـــاف الجعفرية لســـرعة البدء 
فـــي إزالـــة الســـور القديـــم، وإنشـــاء آخر 

جديد، حفاًظا على السامة العامة.

الصناعـــة  وزارة  حـــرص  منطلـــق  مـــن 
الوطنـــي  والجهـــاز  والســـياحة  والتجـــارة 
الســـليم  التطبيـــق  علـــى  لإليـــرادات 
للقيمـــة المضافـــة بجميـــع جوانبهـــا الفنية 
والتنظيميـــة واإلجرائية علـــى النحو الذي 
يكفل مصلحة المســـتهلكين بشكل رئيس، 
وكجـــزء من إجراءات التفتيـــش والرقابة 
علـــى المنشـــآت التجارية فـــي محافظات 
مملكـــة البحريـــن، قامـــت وزارة الصناعـــة 
والتجارة والســـياحة بالتعـــاون مع الجهاز 
69 محـــًا  بتفتيـــش  لإليـــرادات  الوطنـــي 

ومنشـــأة تجاريـــة فـــي عـــدد مـــن المناطق 
التجاريـــة الحيوية منها )خليـــج البحرين، 
منطقة البســـيتين، منطقة ســـوق المنامة، 
منطقـــة جد حفـــص( وذلك لاطـــاع على 
آليـــة التطبيـــق الســـليم للقيمـــة المضافـــة 
بنســـبتها األساســـية المعدلـــة فـــي جميـــع 
المنشآت التجارية ونشـــر الوعي باآلليات 

الواجب اتباعها خال هذه المرحلة.
وتـــم خـــال الحمـــات التفتيشـــية رصـــد 
55 مخالفـــة تســـتوجب فـــرض الغرامـــات 
10 آالف  إلـــى  التـــي قـــد تصـــل  اإلداريـــة 

دينـــار وفقًا لقانـــون القيمـــة المضافة. إلى 
جانـــب رصـــد بعـــض الحـــاالت التـــي قـــد 
تعـــد مـــن حـــاالت عـــدم االمتثـــال الســـليم 
لتطبيـــق القيمـــة المضافـــة وفًقـــا لقانـــون 
القيمـــة المضافـــة والتـــي اســـتوجبت غلق 
محـــل واحـــد تحفظيـــًا، وبنـــاًء عليـــه فإن 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
والجهـــاز الوطني لإليـــرادات بصدد اتخاذ 
المنشـــآت  حيـــال  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
ارتكابـــه  يثبـــت  مـــن  وإحالـــة  المخالفـــة، 
ألحـــد جرائم التهرب مـــن القيمة المضافة 

- والتـــي قـــد تصـــل عقوبتهـــا إلى الســـجن 
لمـــدة 5 ســـنوات والغرامـــة التـــي تعادل 3 
أمثـــال القيمـــة المضافـــة المتهـــرب عنها - 
إلى الجهـــات المختصة لتحريـــك الدعوى 

الجنائية في مواجهته.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
والجهاز الوطني لإليرادات المنشـــآت إلى 
االلتزام بتطبيـــق آليات المرحلة االنتقالية 
للقيمـــة المضافة، والتعامل بكفاءة ووعي 

تحقيقًا للتطبيق السليم للقيمة المضافة.
من جانبه شـــدد الجهاز الوطني لإليرادات 
على أهمية تضافـــر جهود جميع األطراف 

المختلفـــة  المراحـــل  إلنجـــاح  المعنيـــة، 
وكل  المســـتهلكين  داعيـــًا  للتطبيـــق، 
المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى 
عند ماحظـــة أية مخالفـــات أو تجاوزات 
لقانـــون القيمة المضافـــة أو تطبيق القيمة 
المضافة بنسبتها األساسية المعدلة وذلك 

عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.
كما جدد الجهاز دعوة المستهلكين وقطاع 
األعمـــال للتواصـــل وطرح االستفســـارات 
عـــن كل مـــا يتعلـــق بالقيمـــة المضافة عبر 
التواصـــل مـــع مركـــز االتصال علـــى الرقم 
المختصيـــن  مـــع  للتواصـــل   80008001

بالجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات الموجودين 
علـــى مدار الســـاعة، طوال أيام األســـبوع، 
أو إرســـال االستفســـارات او الماحظـــات 
vat@nbr.gov. علـــى البريـــد اإللكترونـــي
bh إضافـــة إلى االســـتفادة من المعلومات 
المفصلـــة المتاحة على الموقع اإللكتروني 
www. لإليـــرادات  الوطنـــي  للجهـــاز 
nbr.gov.bh. كمـــا يمكـــن االطـــاع علـــى 
المعلومات التي ينشـــرها الجهاز باستمرار 
مـــن خـــال قنـــوات التواصـــل االجتماعي 
Bahrain- @تويتر وانستغرام ويوتيوب )

.)NBR

المنامة - بنا

تفتيش 69 محاًل ومنشأة تجارية لالطالع على تطبيق “المضافة المحدثة”
ضبط 55 مخالفة وإغالق محل وغرامات قد تصل إلى 10 آالف دينار

االثنين 10 يناير 2022 - 7 جمادى الثانية 1443 - العدد 4836

“انترلــوك” حديقــة المحــرق الكبــرى يفشــل فـــي االختبـــار
بعد شهر على افتتاحها... المرباطي:

قال رئيس مجلس بلـــدي المحرق غازي المرباطي إن األرضية 
الحجرية )االنترلوك( لحديقة المحرق الكبرى المفتتحة حديثًا، 
والتـــي تغطـــي معظم أجـــزاء الحديقة تعرض للتلـــف بعد نحو 

شهر على افتتاحها مطلع ديسمبر الماضي.
وبـــث المرباطي صـــورًا ومقطـــع فيديو يظهر فيـــه ما تعرضت 
لـــه األرضية من تلفيات بســـبب رداءة جودتهـــا، وعدم تحملها 

الظروف الطبيعية من ملوحة التربة واألمطار.
وعبـــر فـــي تعليقه بأحـــد المقاطع التـــي صورهـــا بالحديقة عن 
أســـفه الشـــديد لرداءة جودة األرضيـــة الحجرية، بحيث يمكن 
بســـهولة نتفها وإتافها بمجرد الطـــرق الخفيف عليها أو النتف 

باليد، متسائاً “أين الجهات المسؤولة؟”.
ولفـــت إلـــى أن مـــا جرى يتطلـــب توضيحـــات شـــافية من قبل 
الـــوزارة حـــول األســـباب التي أدت إلـــى تركيب هـــذه األرضية 
الرديئـــة، والجزاءات التي ســـتتخذ حيال الجهـــات المنفذة بما 
يحافظ على المال العام، حيث بلغت كلفة تطوير الحديقة 3.5 

مليون دينار.

بعد سنوات من اإلغالق... جامع الشيخ حمد بالمحرق “على حاله”
قبـــل عـــام تقريًبا، فـــي نوفمبـــر 2020 قام 
منـــدوب الصحيفـــة بزيـــارة جامع الشـــيخ 
حمـــد في ســـوق المحـــرق، للوقـــوف على 
أوضاعـــه، وذلـــك بعد مضي عدة ســـنوات 
علـــى إغاقـــه بســـبب التصدعـــات البليغة 

التي ألمت به.
وبـــدا الجامـــع العريق الذي يأخـــذ الجانب 
األيمـــن مـــن نهايـــة الشـــارع الرئيســـي في 
ســـوق المحرق، عبر التقرير والصور الذي 
نشـــرته “الباد” حينها مهجوًرا، والشـــروخ 
تـــأكل أوصالـــه مـــن كل االتجاهـــات، وهـــو 
ا للعبـــادة فـــي  الـــذي كان مقصـــًدا رئيســـيًّ
القـــرآن  لتعليـــم  ومنـــارة  كلهـــا،  المنطقـــة 
الكريـــم وتدريـــس علومـــة عبـــر احتضانه 

لمركز سودة بن زمعه لتعليم.
وســـاعد موقع الجامع االســـتراتيجي، ألن 

ـــا بالمصلين دائًمـــا، خصوًصا  يكـــون مكتظًّ
بصلـــوات الجمعـــة والعيـــد وشـــهر رمضان 
الكريـــم، أعـــداد واســـعة مـــن المصلين من 
يجـــدون  والذيـــن  واآلســـيويين  العمـــال 
صعوبـــة ومشـــقة فـــي الوصول للمســـاجد 
البعيـــدة. وزار منـــدوب الصحيفـــة الجامع 

والـــذي  حالتـــه،  علـــى  للوقـــوف  مؤخـــًرا، 
توضحـــه الصور الجديـــدة بأنه لم يختلف 
الشـــروخ  زادت  وأن  عهـــده،  ســـابقه  عـــن 
ببعـــض  وخرجـــت  قليـــاً،  والتصدعـــات 

المواقع الجديدة بجدران الجامع.
خالـــد  النفيعـــي،  إبراهيـــم  النـــواب  وكان 

بـــو حمـــود، زينـــب عبـــد  بوعنـــق، محمـــد 
األمير، يوسف الذوادي، قد تقدموا أخيرا 
باقتراح بصفة االســـتعجال إلعادة ترميم 
المســـجد، وتأهيلـــه نظـــرًا ألهميتـــه، ولكي 
يعـــود المصليـــن إلـــى رحابـــه المباركة في 
أداء شعيرة الصاة التي هي عمود الدين.

عدسة “^” رصدت شروًخا وتصدعات إضافية في المبنى

المقهوي لـ“^”: التأخير من “األوقاف الجعفرية”

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

سيدعلي المحافظة
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شوريون مخالطون شاركوا بالجلسة عن بعد
بمشـــاركة 13 عضوا )عـــن بعد(، عقد 
الثانيـــة  الجلســـة  الشـــورى  مجلـــس 
عشرة من دور االنعقاد العادي الرابع 
الخامـــس،  التشـــريعي  الفصـــل  مـــن 
فيمـــا اعتـــذر عـــن حضـــور الجلســـة 
العضـــو جواد عبـــاس لظرف صحي، 
ولم تشـــهد الجلســـة تغيـــب أحد من 

أعضائها.
فعلـــي  بحضـــور  الجلســـة  وعقـــدت 
لبعـــض األعضاء، وافتراضي للبعض 
بعـــض  مخالطـــة  بســـبب  اآلخـــر، 
الشوريين لمصابين بفيروس كورونا 
ورغبـــة أعضـــاء غيـــر مخالطين في 

صورة لعدد من الشوريين المشاركين عن بعدااللتزام بالتدابير الصحية.

جمشير: خطأ مطبعي بالتقرير.. فخرو: 20 مليون دينار نصيب كل مساهم

الحداد يسأل عن غياب 4 ماليين سهم في “جيبك”
علـــى  الشـــورى  مجلـــس  ^وافـــق 
مشـــروع قانـــون بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
األساســـي  والنظـــام  التأســـيس  عقـــد 
لشـــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 

)جيبك(. 
وقبـــل التصويت، قـــال العضو أحمد 
الحداد إن النظام األساســـي لشـــركة 
البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
 20 بــــ  الـــدول  إلـــى مســـاهمة  يشـــير 
مليون دينار لكل من مملكة البحرين 
والمملكـــة العربية الســـعودية ودولة 
الكويـــت، وإن عـــدد األســـهم هـــو 60 
مليـــون ســـهم، متســـائال عـــن غيـــاب 
4 مالييـــن ســـهم فـــي تقريـــر لجنـــة 
الشـــؤون الماليـــة واإلدارية الذي ذكر 
أن عدد األســـهم 56 مليون ســـهم.من 
جانبـــه، أكـــد العضو عبدالرحمن جمشـــير 

تواصلـــه مـــع الرئيـــس التنفيذي الســـابق 
للشـــركة، الـــذي أكـــد أن عدد األســـهم 60 
مليـــون ســـهم، أمـــا ورود 56 ســـهما فـــي 

التقرير هو خطأ مطبعي. 
من جانبـــه، أوضح النائـــب األول لرئيس 

المجلـــس جمال فخرو أن الشـــركة بدأت 
فـــي  والبحريـــن  الكويـــت  دولتـــي  بيـــن 
1979 وحـــدد رأس المـــال بــــ 56 مليـــون 
دينـــار، وتـــم إيـــداع 5 % من هـــذا المبلغ 
المركـــزي  البحريـــن  لمصـــرف  للتأســـيس 

حينهـــا، وعنـــد دخـــول المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية كشـــريك تم رفـــع رأس المال 
إلـــى 60 مليونا وتوزيعه بالتســـاوي على 
الـــدول وبذلـــك كان نصيـــب كل دولة 20 

مليون دينار.

أحمد الحدادفخرو والحاجي والرئيس الصالح

الشـــورى  مجلـــس  ^اســـترد 
االقتـــراح بقانـــون بتعديـــل بعـــض 
أحكام المرســـوم بقانون رقم )26( 
لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات 
دعاوى اكتساب األسماء واأللقاب 
وتعديلهـــا، والـــذي يهـــدف إلى منع 
ال  بأســـماء  األشـــخاص  تســـمية 
تليـــق بهم أو بكرامتهم أو بأســـماء 
مســـيئة لهم أو لمملكة البحرين، أو 
بأي تسمية ُتخالف أحكام الشريعة 
اإلسالمية، ويمنع األسماء المركبة، 
كمـــا يهـــدف إلـــى حماية األنســـاب 

والعوائل واألصول بالحد من انتســـاب من ليس لهم أصول في العائلة، وذلك بوسائل 
شـــتى، منها أن يكون شـــهود طالب االنتســـاب أقرباء قرابة مباشـــرة أو قرابة حواٍش، 
وليس فقط من العائلة، واالســـتعانة بقوائم المعرفين المعتمدين للعوائل، وتضع هذه 

القائمة اللجنة المختصة بنظر دعوى االنتساب.

سحب مقترح منع األسماء المركبة

الفاضل: ال توجد فترة طويلة.. العرادي: مخالفة صريحة.. الرئيس: قد توجد طعون

رفض مساواة البلديين مع البرلمانيين بموعد صرف أول مكافأة
الشـــورى  مجلـــس  ^رفـــض 
مشروع قانون يمنح مكافأة للبلديين 
من تاريخ اكتســـاب العضوية كما هو 
معمول به بالنســـبة ألعضاء مجلسي 
الشـــورى والنواب وليس مـــن تاريخ 
أداء القســـم كمـــا هو جـــاٍر مع أعضاء 

المجالس البلدية.
وأوضـــح رئيس لجنة المرافق العامة 
والبيئـــة محمـــد حســـن أنـــه ال فـــرق 
يســـتدعي تعديل القانون بين إعالن 

النتيجة العامة وأداء القسم.
وقالت الشـــورية جهـــاد الفاضل بأنه 
ال توجـــد فترة طويلة بين يوم الفوز 
عـــن  نتحـــدث  حتـــى  القســـم  ويـــوم 

ظاهرة تستلزم التعديل التشريعي.
وذكـــر رئيـــس مجلس الشـــورى علي 

الصالح: قد تكـــون هناك طعون على 
المجالـــس البلديـــة وتتطلب 3 أشـــهر 

حتى يتم حسم النتائج.
وأفـــاد عضـــو مجلـــس النـــواب علـــي 

المقتـــرح  التعديـــل  بـــأن  العـــرادي 
مخالفة صريحة لمادة قانونية.

عـــادل  العضـــو  تحفـــظ  جهتـــه،  مـــن 
المعـــاودة على توصية لجنة المرافق 

العامة برفض مشروع القانون، وقال 
إن أعضاء المجالس البلدية اشـــتكوا 
مـــن تأخـــر المكافـــآت ألكثر من شـــهر 

في إحدى الدورات السابقة.

النعيمي والعرادي والغتم

مقعد تمثيل الهيئة شاغر بالجلسة لمشاركة الرئيس التنفيذي عن بعد

جهاد الفاضل

المسقطي: ال تعطيل لواجبات الهيئة

النعيمي يرفض عرض حسابات التأمينات على البرلمان
^أجـــاز مجلس الشـــورى بالغالبية اقتـــراح بقانون 
يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال 
العام؛ لضمان حســـن إدارته والحفـــاظ عليه، إذ يوجب 
عـــرض الحســـاب الختامي للهيئة علـــى مجلس النواب 
ثم مجلس الشـــورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي 
المذكـــور بقـــرار يصـــدر من مجلـــس الشـــورى ومجلس 

النواب مشفوًعا بمالحظاتهما. 
وبينـــت لوحـــة التصويـــت موافقـــة 29 عضـــوا ورفض 
العضو فيصل النعيمي وامتناع العضو صباح الدوسري.
وأكد رئيس لجنة الشـــؤون الماليـــة واالقتصادية خالد 
المسقطي أن الحساب الختامي للتأمينات االجتماعية 

ال يـــؤدي إلى أي نـــوع من التعطيل والتأخيـــر لما تقوم 
به الهيئة من مســـؤوليات بالنســـبة لتوزيع المستحقات 

وصرفها والتعامل مع المصروفات.
وبين أن مالحظات مجلســـي الشورى والنواب باعتماد 
الحســـاب الختامـــي تختلـــف عمـــا تأتي بـــه مالحظات 
المدققيـــن؛ بهدف تطويـــر وتحســـين أداء إدارة أموال 
الصنـــدوق، مشـــددا علـــى أنـــه لن يكـــون هنـــاك تعطيل 
أو تأخيـــر فـــي قيـــام الهيئـــة بواجباتهـــا. وبيـــن أن هذه 
المالحظـــات أدت إلـــى تحســـين أداء هيئـــات تعـــرض 
حســـاباتها الختاميـــة علـــى الســـلطة التشـــريعية، كمـــا 
ســـيكون هنـــاك طمأنينـــة بالنســـبة لمن تتعلـــق أمورهم 
بالهيئـــة، فضـــال عـــن اطمئنـــان الســـلطة التشـــريعية لما 

تقوم به الهيئة.

التنفيـــذي  الرئيـــس  ^أكـــدت 
االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة  للهيئـــة 
إيمـــان المرباطـــي أن اختصاص إدارة 
أمـــوال صنـــدوق التقاعـــد والتأمينات 
الميزانيـــة  واعتمـــاد  االجتماعيـــة 
الختاميـــة  والحســـابات  التقديريـــة 
للهيئـــة تـــم تنظيمهـــا بموجـــب أحكام 
قانون إنشـــاء الهيئة، إذ راعى التوازن 
بيـــن الســـرعة التـــي يتطلبهـــا صـــرف 
المستحقات والمعاشات والرقابة على 
الصندوق من حيث تفويض صالحية 

اعتماد الميزانية لمجلس اإلدارة. 
وآليـــة  الرقابـــة  نظـــم  بـــأن  وأفـــادت 

تدقيـــق الحســـابات تتـــم مـــن خـــالل 
خضـــوع جميع عمليات الهيئة لتدقيق 
الحســـابات خارجيـــا فضال عـــن رقابة 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر 
والتوصيـــات  القـــرارات  جميـــع  علـــى 
التـــي يتخذهـــا المجلـــس، مضيفـــًة أن 
ديوان الرقابـــة اإلدارية والمالية يقوم 
بتدقيـــق علـــى أعمـــال الهيئـــة بشـــكل 

دوري بشأنها. 
وذكـــرت أن عمليـــة الرقابـــة متحققـــة 
علـــى أرض الواقـــع من خـــالل مجلس 
العـــام  القطـــاع  يضـــم  الـــذي  اإلدارة 

والخاص والمتقاعدين.

األول  النائـــب  ^تســـاءل 
لرئيـــس المجلـــس جمال فخرو 
عـــن نوع الرقابة التي تبســـطها 
الســـلطة التشـــريعية على أداء 
الهيئة، وتأثير عـــدم إقرار أحد 
المجلســـين، الشـــورى والنواب، 
للهيئـــة  الختاميـــة  للبيانـــات 
االجتماعـــي  التأميـــن  العامـــة 
وتأثيرها على الشركات التابعة 

للهيئة. 
من جهته، توقـــع العضو صباح 
زمـــالؤه  يقـــدم  أن  الدوســـري 

مزيـــدا من المقترحات لبســـط الرقابة علـــى باقي الهيئات فـــي الدولة. وقال: 
فرض السلطة على الهيئات يعوق مهامها.

التأمينات: آلية التدقيق على حساباتنا متحققة

الدوسري: ال لفرض السلطة على الهيئات 
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خالد المسقطي

عادل المعاودة

^انتقد العضو عبدالرحمن 
جمشـــير تبريـــر الهيئـــة العامـــة 
للتأمين االجتماعي لوجود كل 
أســـباب الرقابة والتدقيق على 
حســـاباتها الختاميـــة وتحققها 
علـــى أرض الواقـــع، مضيفـــا “ال 
يجوز أن يكون مجلس اإلدارة 

هو الخصم والحكم”.
وردت مقـــرر التشـــريع العضـــو 
يجـــوز  ال  أنـــه  المؤيـــد  منـــى 
لمجلـــس إدارة الهيئة أن ينفرد 
بـــكل المهام دون وجود ســـلطة 

رقابية برلمانية لتقييم األداء بمعايير المقارنة وقياس العائد على االســـتثمار 
وتجنب المخاطر.

مجلس “التأمينات”.. الخصم والحكم

منى المؤيد

صباح الدوسري
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اســتعرض رئيــس مجلــس بلــدي المنطقة الجنوبيــة بدر التميمــي لمندوب 
الصحيفــة أهــم المشــروعات التطويريــة التي تشــهدها الجنوبيــة، والتي 
ستمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد 

سواء.

حديثـــه  فـــي  التميمـــي  وأوضـــح 
هـــذه  رأس  علـــى  أن  “البـــاد”  لــــ 
المعـــارض  مركـــز  المشـــروعات، 
والمؤتمـــرات الجديد الـــذي يتضمن 
وصـــاالت  للمعـــارض  قاعـــات 
المعـــدة  واالجتماعـــات  للمؤتمـــرات 
الفعاليـــات  مختلـــف  الســـتضافة 
واالحتفاالت والمناســـبات، ومجهزة 
بأحـــدث التكنولوجيـــا، كمـــا يتضمن 
بارتفاعـــات  للعـــرض  قاعـــات   10
مختلفـــة وبمســـاحة إجماليـــة تقـــدر 
بــــ 95,000 متـــر مربـــع تشـــمل كافة 
إضـــاءة  مـــن  الازمـــة  الخدمـــات 
وتكييف وخدمات فنية، إضافة إلى 
مســـاحات تخزين خاصة بكل قاعة، 

ومخارج ومداخل مستقلة.
المشـــروع  قلـــب  “يتكـــون  وأضـــاف 
مـــن البهـــو المركزي الـــذي يربط بين 
ويعتبـــر  األخـــرى  المكونـــات  كافـــة 
موقًعـــا مســـانًدا للفعاليـــات المقامـــة 
فـــي المركـــز، إذ يشـــتمل علـــى عـــدد 
مـــن المطاعـــم والمحـــات التجارية 
ومحـــات التجزئـــة المرتبطة بكافة 

قاعات العرض”.
بحســـب  المؤتمـــرات،  مركـــز  أمـــا 
التميمـــي، فإنـــه يتكـــون مـــن صالـــة 
 4 لقرابـــة  تســـع  رئيســـة  مؤتمـــرات 
 4500 بمســـاحة  شـــخص  آالف 
متـــر مربـــع يمكـــن تقســـيمها إلـــى 3 
بأحـــدث  قاعـــات منفصلـــة مجهـــزة 
وســـائل العـــرض والخدمـــات الفنية 
الســـتضافة المؤتمرات العالمية، كما 
يمكن اســـتخدامها للفعاليات الفنية 
والحفات والمناسبات األخرى، كما 
يشـــتمل المركـــز عـــددا مـــن القاعات 
للمؤتمرات واالجتماعات المتوسطة 
والصغيـــرة يبلـــغ عددهـــا 27 قاعـــة 
بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 1700 

متر مربع.

مركز خليفة الصحي

وفي سؤال لـ “الباد” عن مستجدات 
مركـــز مدينـــة خليفة الصحـــي، قال 
المنطقـــة  بلـــدي  مجلـــس  رئيـــس 
يقـــوم  أن  المقـــرر  “مـــن  الجنوبيـــة 
المركـــز بتوفير العديد من الخدمات 
األساســـية،  والوقائيـــة  العاجيـــة 
تشـــمل خدمـــات عيـــادات األطبـــاء 
األســـنان،  العامـــة، وخدمـــات طـــب 
وخدمـــات مســـاندة مثـــل خدمـــات 
الصحيـــة،  الســـجات  التمريـــض، 
الصيدلية، المختبر، األشـــعة، العاج 
الطبيعي، رعايـــة األمومة والطفولة 
والبحـــث االجتماعـــي، كمـــا ســـيضم 
المركـــز 12 عيـــادة لألطبـــاء، قســـم 
قســـم  األشـــعة،  قســـم  الصيدليـــة، 
المختبر، قسم الطوارئ، قسم صحة 
الفـــم واألســـنان ويضـــم 6 عيـــادات، 
قسم العاج الطبيعي، وقسم رعاية 
الطفولـــة واألمومـــة، وتـــم تشـــييده 

علـــى أرض مســـاحتها 17,244 متـــر 
مربع وبمســـاحة بناء تقـــدر بحوالي 
11,765 متـــر مربـــع تقريًبا وبتمويل 

من بنك البحرين الوطني.
وقال “ستكون أوقات العمل بالمركز 
مـــن يوم األحـــد إلى يـــوم الخميس، 
ومن الســـاعة الســـابعة صباحا حتى 
بشـــكل  مســـاء  الســـابعة  الســـاعة 
متواصل، ولقد تـــم تأجيل افتتاحه 

حتى الشهر المقبل”.

مركز الشيخ عبداهلل بن خالد لغسيل الكلى

بـــن  عبـــد هللا  الشـــيخ  وعـــن مركـــز 
مرضـــى  لرعايـــة  خليفـــة  آل  خالـــد 
أن  التميمـــي  أكـــد  الكلـــى،  غســـيل 
“المبنـــى الرئيس للمركـــز يتكون من 
طابقيـــن بطاقة اســـتيعابية تبلغ 60 
ســـريًرا، ويتضمـــن الطابـــق األرضي 
و6  والتســـجيل  لاســـتقبال  صالـــة 
عيـــادات خارجية، إضافة إلى غرف 
العـــاج ومختبـــر للتحاليـــل الطبيـــة 
وقســـم  وصيدليـــة  المتخصصـــة 
لألشـــعة وقاعـــات النتظـــار المرضي 
وغـــرف لطاقـــم التمريـــض ومخـــزن 

مركزي”.
بينما يتضمن الطابق األول 3 أجنحة 
للغسيل الكلوي البريتوني والغسيل 
الدمـــوي و جناح للعـــزل، إضافة إلى 
محطة لتنقية السوائل المستخدمة 
في الغسيل الُكلوي وورشة إلصاح 
األجهـــزة، هـــذا إلـــى جانـــب مكاتـــب 
للهيئة اإلدارية و الخدمات اإلدارية 
المســـاندة والمرافق العامة كدورات 
الميـــاه ومحطـــة الكهربـــاء الفرعيـــة 
للحـــارس وســـور خارجـــي  وغرفـــة 
كمـــا تـــم توفيـــر مواقـــف مفتوحـــة 
للسيارات بطاقة اســـتيعابية قدرها 

232 سيارة.
ولفـــت إلى أن تأخيـــر افتتاح المركز 
يعـــود للنقـــص ببعض األجهـــزة التي 

يتوقع أن يتم توفيرها قريًبا.

مركز الشيخ عبداهلل بن خالد الصحي

وعـــن مركـــز الشـــيخ عبـــد هللا بـــن 

خالـــد آل خليفة الصحـــي، الذي تم 
المركـــز  كبديـــل  مؤخـــًرا  افتتاحـــه 
الرفـــاع الشـــرقي الصحـــي، أوضح 
إنشـــائه  كلفـــة  “بلغـــت  التميمـــي 
مليـــون   6.7 وتجهيـــزه  وتأثيثـــه 
دينار، على مســـاحة تقـــدر بحوالي 
18 ألف متـــر مربع، ويضم أكثر من 
لمركبـــات  مخصـــص  موقـــف   200

الموظفين والمرضى.
تصميـــم  “يتوافـــق  التميمـــي  وزاد 
المركـــز مع أعلـــى المعايير الصحية 
والفنيـــة، وهـــو مكون مـــن دورين، 
ويحتـــوي األرضي منـــه على غرف 
للفحص الســـريري، ويشـــتمل على 
15 عيـــادة لطب العائلـــة، وخدمات 
المختبـــر، وغرف تصنيف المرضى، 
واإلقامـــة  المعالجـــة  وخدمـــات 
القصيـــرة، باإلضافـــة إلـــى خدمات 
والمواعيـــد  واألشـــعة  الصيدليـــة 
الطبية، أما الدور األول فيشمل 14 
عيادة لألسنان، و8 عيادات لرعاية 
وعيادتـــي  واألمومـــة،  الطفولـــة 
واألمـــراض  المركزيـــة  الســـكر 
المزمنة، وقســـم الوحـــدة المتنقلة، 
إضافـــة لتوافر قاعات لاجتماعات 
والتعليـــم الطبـــي ومكاتـــب إدارية 

ومخازن متعددة”.

سوق الرفاع المركزية

وفي تساؤل لـ “الباد” عن مشروع 

تطويـــر الســـوق المركزيـــة الحالية 
بالرفاع والذي طال انتظارها، علق 
رئيـــس المجلس “المشـــروع يهدف 
إلـــى تطوير المبنى القائم والمكون 
مـــن 5 عقـــارات، هي أســـواق الزاد 
ومبنى سوق الخضروات والفاكهة 
واللحـــم،  الســـمك  ســـوق  ومبنـــى 
إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن الخدمـــات 
والمرافـــق العامـــة كـــدورات المياه 
وغرفة الحارس، ويشـــمل التطوير 
تصميـــم لواجهـــات المبنـــى ومبنى 
أسواق الزاد وإعادة توزيع الفرش 
احتياجـــات  مـــع  يتناســـب  بمـــا 

البائعين”.
وعن المســـاحة اإلجمالية للتطوير، 
أفصح أنها ســـتصل إلى 1500 متر 
مربع وبكلفـــة 400 ألف دينار، وأنه 
مـــن المتوقـــع االنتهاء منهـــا خال 

الربع الثاني من العام المقبل.

السوق المركزية بمدينة خليفة

وعن مشـــروع إنشاء ســـوق مركزي 
التميمـــي  توقـــع  خليفـــة،  بمدينـــة 
االنتهـــاء منها فـــي الربـــع الثاني من 
العام 2022، بمســـاحة تبلغ 10 آالف 

متر مربع.

تكييف السوق الشعبية 

الســـوق  تكييـــف  مشـــروع  وعـــن 
عيســـى،  مدينـــة  بمنطقـــة  الشـــعبي 

قـــال التميمي إن المشـــروع ســـينفذ 
من قبل “األشـــغال” بكلفـــة تقديرية 
تبلغ 650 ألـــف دينار، دون أن يحدد 

الوقت الزمني لذلك.

مدينة الملك عبداهلل الطبية

وفي تســـاؤل عن مستجدات مدينة 
الملـــك عبدهللا الطبيـــة، أكد التميمي 
 2022 العـــام  افتتاحهـــا  ســـيتم  أنـــه 
و300  طبـــي  كادر   1200 وســـتضم 
سرير ومراكز أبحاث، إذ تبلغ مساحة 

المستشفى مليون متر مربع.
وتابـــع “ســـيتكون مستشـــفى مدينة 
الملك عبـــدهللا بن عبدالعزيز الطبية 
منفصلـــة  مرضـــى  غرفـــة   288 مـــن 
عمليـــات  غرفـــة  و17  عيـــادة  و74 
ومختبـــًرا حديًثـــا ومركـــًزا للتصوير 
آالت  بأحـــدث  مـــزوًدا  اإلشـــعاعي 
جانـــب  إلـــى  الــــمقطعي،  التصويـــر 
تزويد المستشـــفى بمركـــز للطوارئ 
مع مهبط لطائرة الهليكوبتر ومركًزا 

للعـاج الطبيعي”.
وقـــال “كمـــا أعـــدت جامعـــة الخليج 
لتحديـــد  أخـــرى  دراســـة  العربـــي 
برنامج مساحي للوظائف المختلفة 
مرافـــق  بقيـــة  منهـــا  تتكـــون  التـــي 

المدينة”.

22 مسجدا جديدا في العام )2021 - 2022( 

العبـــادة  دور  عـــن  حديـــث  وفـــي 

الجديدة، أوضح التميمي أن هناك 
22 مســـجدا جديـــدا، إذ ســـيكون 
بالمحافظـــة  الثامنـــة  للدائـــرة 
 9 بــــ  األســـد  نصيـــب  الجنوبيـــة 
مساجد، ومشـــروع واحد بالدائرة 
للدائـــرة  ومشـــروعين  الثالثـــة، 
الرابعة، ومشـــروعين أيضا للدائرة 

السادسة وغيرها. 

مجمع الخدمات االجتماعية 

وعن مجمع الخدمات االجتماعية 
بمدينة عيســـى، أكـــد التميمي أن 
المشـــروع يهـــدف إلنشـــاء مجمع 
االجتماعيـــة  للرعايـــة  شـــامل 
لذوي العزيمـــة بفئاتهم المختلفة 
إذ  الجنســـين،  مـــن  والمســـنين 
ســـيتضمن المجمع 4 مبـــان، منها 
مركز للتأهيل األكاديمي والمهني 
ومركـــز  المســـنين  لرعايـــة  ودار 
اجتماعـــي مـــع جميـــع الخدمـــات 
للخدمـــات  ومبنـــى  المصاحبـــة 

والمرافق اإلدارية.
المركـــز  هـــدم  “ســـيتم  وقـــال 
االجتماعي الحالي بمدينة عيسى 
 35,432 حوالـــي  مســـاحة  علـــى 
مجمـــع  بنـــاء  ليتـــم  مربـــع  متـــر 
الشـــامل  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
مكانه بإجمالي مساحة بناء تبلغ 
حوالي 15,050 متر مربع، كما تم 
األخذ بعين االعتبار في التصميم 
متطلبات ومواصفات االستدامة 
وتطبيـــق  الخضـــراء  والمبانـــي 
سياسة ترشيد اســـتهاك الطاقة 
البيئـــة والمـــوارد  للحفـــاظ علـــى 

الطبيعية”.
وأردف التميمـــي “كما روعي في 
التصميـــم توفير كل التســـهيات 
لتنقـــل وحركـــة ذوي العزيمـــة أو 
العزيمـــة،  ذوي  مـــن  الموظفيـــن 
وأيًضـــا توفيـــر المنحـــدرات عنـــد 
المجمـــع،  مبانـــي  مداخـــل  كافـــة 
إلـــى جانب تصميـــم أماكن جميع 
المختلفـــة  بالمبانـــي  المصاعـــد 
المداخـــل  مـــن  بالقـــرب  لتكـــون 
ومعـــدة لضمـــان ســـهولة تنقلهـــم 
دورات  وتوفيـــر  الطوابـــق  عبـــر 
مـــع  ميـــاه ذات حجـــم يتناســـب 

احتياجاتهم”.

المدارس الجديدة بالجنوبية

وعـــن مشـــروعات وزارة التربية 
والتعليـــم إلنشـــاء مـــدارس فـــي 
قـــال  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
التميمي لـ “الباد”: ســـيتم إنشاء 
3 مـــدارس جديدة، هي مدرســـة 
فـــي  للبنـــات  ابتدائيـــة إعداديـــة 
وادي الســـيل، وســـيتم البدء في 
إنشـــائها 2022، ومدرســـة مدينة 
خليفـــة الشـــاملة للبنين وســـيتم 
البدء في إنشائها 2023، وأخيًرا 
مدرسة ثانوية للبنات في الرفاع 
وسيتم البدء في إنشائها 2023.

22 مسجًدا و3 مدارس جديدة وافتتاح “خليفة الصحي”
أبرزها مركز المعارض ويستوعب 4 آالف شخص... التميمي يستعرض مشروعات “الجنوبية”:

اقتراح نيابي بإنشاء ناد علمي للناشئة والشباب
لتنمية مواهبهم وقدراتهم في العلوم المختلفة

تقدم النواب خالد بوعنق وعبدهللا الذوادي، وباسم المالكي، وإبراهيم النفيعي، ومحمد بوحمود، باقتراح برغبة بشأن إنشاء ناد علمي 
للناشئة والشباب لتنمية مواهبهم وقدراتهم في مجاالت العلوم المختلفة.

اإليضاحيـــة  المذكـــرة  وأشـــارت 
للمقتـــرح إلى أنه يتعلق بإنشـــاء 
الحكومـــة لنـــادي علمي للناشـــئة 
والشـــباب فـــي مملكـــة البحرين، 
أســـوة باألندية والمراكز العلمية 
الخليـــج  دول  فـــي  الموجـــودة 
العربي الشقيقة، كالنادي العلمي 
الكويتي، والذي يعتبر من أعرق 
األنديـــة العلميـــة علـــى مســـتوى 
الوطن العربي والشرق األوسط.

علـــى أن يتكون النـــادي المقترح 
تأسيســـه من عـــدد من األقســـام 

التخصصـــات  فـــي  العلميـــة 
األكثـــر اهتمامـــًا علـــى المســـتوى 
اإلقليمـــي والعالمـــي منهـــا علـــى 
ســـبيل المثـــال: علـــوم الفضـــاء، 
االلكترونيات والذكاء الصناعي، 
واألجهـــزة  الحواســـيب  برمجـــة 
الخضـــراء،  الطاقـــة  الذكيـــة، 
وغيرهـــا  االختراعـــات،  تطويـــر 
مـــا  حســـب  التخصصـــات  مـــن 
تـــراه الجهـــة الحكوميـــة صاحبة 

االختصاص.
ويهـــدف النـــادي محـــل االقتراح 

إلى تنميـــة المواهـــب البحرينية 
قدراتهـــم،  وتطويـــر  الناشـــئة، 
وصقـــل مهاراتهـــم فـــي مجاالت 
العلوم المختلفة، وتعزيز الثقافة 
اإلبـــداع  روح  وتنميـــة  العلميـــة، 
واالبتكار لديهم من خال توفير 
الحتضـــان  المناســـب  المنـــاخ 
المواهب البحرينية الشابة التي 

تزخر بهم مملكة البحرين.
العلـــوم  ربـــط  الـــى  يهـــدف  كمـــا 
بالصناعـــات والحياة العلمية من 
خـــال توفير اإلمكانـــات الازمة 

ومختبـــرات  ورش  مـــن  لذلـــك، 
والتجـــارب  باألنشـــطة  للقيـــام 
بالتخصصات  المرتبطـــة  العلمية 

العلمية المختلفة.
 باإلضافـــة إلى ذلك ســـينتج عن 
هـــذا النـــادي كفـــاءات ومواهـــب 
مملكـــة  اســـم  ترفـــع  بحرينيـــة 
البحرين، وتمثلها خير تمثيل في 
المســـابقات، والمعارض المحلية 
والدولية مـــن خال اختراعاتهم 

المختلفة.
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إبراهيم النهام اســتلم أوليــاء األمــور رســالة مــن مدرســة خاصــة يدرس بهــا أوالدهــم، تدعوهم 
لتزويدهــم بالمعلومــات التفصيليــة حــول البلــدان التــي ســافروا لهــا مــع أوالدهم 
فــي االجــازة التــي انتهت قبــل يومين، والتي تأتي بشــكل فصلي مــن اصل ثالثة 

فصول.

وطالبت المدرســـة بنـــاء على توجيهات 
جميـــع  مـــن  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
االجـــازة  فـــي  ســـافروا  الذيـــن  الطلبـــة 
لتطبيق العزل االحترازي بعدم الحضور 
مـــن  أيـــام   10 مضـــي  قبـــل  للمدرســـة 
الرجـــوع لمملكة البحرين )بعد الحصول 
علـــى نتيجـــة الفحـــص الثالث الســـلبية 
لفايـــروس كورونـــا، لمـــن ينطبـــق عليهم 

الفحص(.

وقالـــت المدرســـة فـــي رســـالة اســـتلمها 
أوليـــاء األمـــور ”مـــن منطلـــق المحافظة 
على ســـامة الجميع، ومع تحول مؤشر 
بمســـتوى  الخاصـــة  الضوئيـــة  اإلشـــارة 
جائحـــة  مـــع  البحريـــن  مملكـــة  تعامـــل 
كورونـــا، نـــود اباغكـــم بأنه ســـوف يتم 
إعادة توزيع الطلبة المسجلين للحضور 
الشـــخصي المدرســـي، داخـــل الصفوف 

على مجموعتين”.
وأضافت ”ويهدف ذلك إلى زيادة مسافة التباعد الجسدي بين الطلبة حسب التعليمات  «

الصادرة من الفريق الطبي الوطني لمكافحة فايروس كورونا، وسيكون حضور كل 
مجموعة للحرم المدرسي، بمعدل يوم وترك”.

مدرسة خاصة تستفسر عن الدول 
التي سافر لها الطالب

إبراهيم النهام

مشروعات الطرق

نسبة اإلنجازاسم المشروع

100 %تطوير طرق مدينة عيسى مجمع 805

100 %تطوير طرق مدينة عيسى مجمع 807

100 %تطوير شارع الحنينية

100 %رصف الطريق 107 والطرق المحيطة به بمجمع 901 في الرفاع

70 %الزالق مجمع 1056 رصف الطريق رقم 5615 والطرق المحيطة

سيتم البدء قريًبامشاريع صيانة الطرق الداخلية بالمحافظة الجنوبية بالمجمعات )903 - 905 - 909(

100 %إعادة رصف بعض الطرق بمجمع 926 - الرفاع

إبراهيم النهام
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تاريخ :9/1/2022
) CR2022- 2564( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه : ورثة المرحوم علي عبدهللا احمد حسن هالل خطاب بطلب تحويل 
أي  لديه  من  كل  فعلى  هالل  حسن  احمد  عبدهللا  علي  محمد  إلى  التالي  التجاري  المحل 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد        االسم التجاري
3 16310      صياغه البحار

4 16310      التقدم لتخليص المعامالت
6 16310      صياغة البحار

التاريخ: 9/يناير/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
 ) CR2022- 2360 ( طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

اعتراضه .
رقم السجل : 82803-28

اسم التاجر : نبيل عبدهللا عبدالرحمن علي
االسم التجاري الحالي: مغسلة أوال 

االسم التجاري المطلوب: أوال لكي المالبس

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة
الفردية المسماة مجوهرات الخشرم والمملوكة للسيدة بدور محمد عبدهللا ناصر الفضاله
الفردية( )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  22701 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
دينار   1000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى  القيد  وتحويل  المذكور 
أصول  كافة  عن  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني، 

وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
عبدالحسين علي محمد متروك الدرازي بنسبة 5 %

ASHARAF KANNIPOYIL MEETHAL بنسبة 95 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول  شركة مساهمة بحرينية مقفلة  إلى  شركة ذات 
مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت 
. ب  . م  للتخزين واللوجستية ش  العوجان  شركة  عبداللطيف خالد 
الشكل  تحويل  بطلب    102470 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  مقفلة 
إلى   مقفلة  بحرينية  مساهمة  شركة  من  المذكورة  للشركة  القانوني 

شركة ذات مسئولية محدودة

القيد   126906
التاريخ   5 / 1 / 2022

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   183731   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اف اكس للتصميم الداخلي ذ م م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شركة اف اكس للتصميم الداخلي ذ م م المسجلة بموجب القيد رقم 126906 ، طالبين 
تغيير االسم التجاري من اف اكس للتصميم الداخلي ذ م م الى اف اكس انترناشيونال ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ   6 / 1 / 2022
إعالن رقم

CR2022-2534
تنازل أو بيع عن المحل التجاري  

تقدمت إلينا المعلنة أدناه :ليلى علي محمد خليفه بطلب تحويل المحل التجاري التالي :
اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  البصري  ايراهيم  علي  محمد  ابراهيم  علي   / السيد  إلى 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 106338 – 2

االسم التجاري : برازيل ستوديو صالون
رقم القيد : 106338 – 3

االسم التجاري : برازيل ستديو صالون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن  تغيير االسم التجاري لفرع في شركة (هيوستن لخدمات تخليص المعامالت 

تضامن لمالكها قاسم أحمد محمد يوسف وشريكه(       
 

 / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
)اسم مقدم الطلب( نيابة عن السادة شركة )هيوستن لخدمات تخليص المعامالت تضامن 
لمالكها قاسم أحمد محمد يوسف وشريكه( ، المسجلة بموجب القيد رقم 90063 ، طالبين 
تغيير اإلسم التجاري للفرع رقم 1  من : )هيوستن لخدمات تخليص المعامالت تضامن 
 HOUSTON FOR DOCUMENTS  )لمالكها قاسم أحمد محمد يوسف وشريكه

                       CLEARANCE SERVICES PARTNERSHIP
إلى : )فيب بكس شركة تضامن بحرينية(              

                        VAPE BUCKS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.  

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( ليصبح فرع من فروع
 ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
للسيدة  والمملوكة  كير  اليف  حد  ة صيدلية  المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
عقيده عبدهللا عبدالنبي الزيره والمسجلة بموجب القيد رقم 81703 ، بطلب 
وموجوداته  أصوله  بكل  الفردية(المذكور  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع 
والتزاماته الى صيدلية اليف كير ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم 69997 ليصبح 

فرعا من فروعها .

 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: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501
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11 االثنين 10 يناير 2022 - 7 جمادى الثانية 1443 - العدد 4836 Vacancies Available
SARAB CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17622406  or  sarabcon@gmail.com 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD  

has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

33601401  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

DANIEL TRADING EST  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36202080  or  AQEELAALSAHAB@GMAIL.CO 

2010 ELECTRICAL WORK SHOP  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36889233  or  2010ELECTRICAL.WORKS@GMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

FUN HOUSE WORLD FOR ENTERTAINMENT GAMES  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

33798585  or  FUNHOUSEBAHRAIN@GMAIL.COM 

GLOBAL ARATCO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17660141  or  BNCONSTRUCTION.BH@GMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

GREEN BUS COLDSTORE  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17531973  or  AYAT199933@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

LAYALI ALKHAYAM GRILLS  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39199549  or  EMAN.SHIRZAD88@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

14 CONTRACTING EST.  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

39737177  or  CONT-14@HOTMAIL.COM 

TENDER CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36182987  or  TENDERCONSTRUCTION148@GMAIL.COM 

SHUMS TAHER TAILORING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

66311661  or  SHUMSTAHERALI@HOTMAIL.COM 

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

ABDULLA ISAABDALI  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(AGRICULTURAL) 

 suitably qualified applicants can contac

39650225  or  ABDULLA4215@OUTLOOK.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED)  

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL EZAH SANDWICHES FALAFEEL AND JUICE  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39622485  or  FATIMAFOUAD9999@GMAIL.COM 

BILAL ELECTRICAL WORKSHOP  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33206015  or  ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com 

AIN ALRAHA CONTRACTIN  

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

37779791  or  sayedalawi.almosawi@gmail.com 

GHANI MAC SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

35301525  or  RMINHAS560@GMAIL.COM 

ALBANEEN SALOON  

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

33998778  or  HASAN2002BH@HOTMAIL.COM 

ALSABAH CONSTRUCTION CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

17714015  or  info@alsabahconstruction.com 

STAR COOL TRADING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38709832  or  STARCOOLTRADINGAC@GMAIL.COM 

Tandoori Tawah Restaurant  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

33303746  or  adeel_rauf2003@yahoo.com 

AL ROSHINAH RESTAURANT AND CAFE  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

13109209  or  VILLAUOMO@GMAIL.COM 

NERSES DOCUMENT CLEARING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33233559  or  MOHMAWALI@GMAIL.COM 

Dar faisal for stationary  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39099093  or  FAISAL-ALMEER@HOTMAIL.COM 

LTC INTERNATIONAL BAHRAIN W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39448544  or  aljawad75@hotmail.com 

HA ALRASHIED BUILDING CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17274843  or  alrashid.pools@gmail.com 

MILAN HOME GYPSUM AND DECORATION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39888827  or  MOHED3254@GMAIL.COM 

AL KAEAR LUNDRY  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17311271  or  MRMJ76@HOTMAIL.COM 

YELLOW TAXI FOR BURGER  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contac

33465437  or  TAXIBURGER7@GMAIL.COM 

HABSON ROCKS W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33382882  or  hasgroupbahrain@gmail.com 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

ALMUGAHWI SALON GENTS SHAVING  

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

34191108  or  KHALIFA.11837@GMAIL.COM 

UNIQUE AL HOORAIN CARGO HANDLING BAHRAINI PARTNERSHIP  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contac

35643715  or  SAADGUJJAR005@GMAIL.COM 

ABDULLA ALQASEER GENTS TAILORING  

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

17292393  or  BUYASSER88@HOTMAIL.COM 

ARIZ RESTAURANTS COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

35969790  or  AB-NS07@HOTMAIL.COM 

Aljareesh years restaurant  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34013340  or  A.ALSEBEA@GMAIL.COM 

JHELUM CARGO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39005310  or  JHELUM.BAH@GMAIL.COM 

Layaly al Widyan Fashion   For sewing, trade and accessories  

has a vacancy for the occupation of

  SEAMSTRESS 

 suitably qualified applicants can contac

33060723  or  FATEMAMOHAMMED70@GMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

NEXT WAY SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33032025  or  DAXCHEL25@GMAIL.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

M I CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

SSP Bahrain WLL  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

JDAR W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contac

32004040  or  JDAR2BH@GMAIL.COM 

ALTAWAKUL HAIRORESSING SALON GENTLEMEN  

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

34413614  or  ALRAHYQ@GMAIL.COM 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

MOJUMDER GENERAL TRADE  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33718942  or  FARAHIRAM28@GMAIL.COM 

RESTORFX BAHRAIN CAR RESTORATION CENTER  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

32230866  or  MOHD.AHMED.ALI93@GMAIL.COM 

HARMAN MACHINERY AND EQUIPMENT REPAIR CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39451673  or  GILLZ630@YAHOO.COM 

SALOMY CLEANING CONTRACTING CO WLL  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

36858683  or  SALOMYCC@GMAIL.COM 

MILTEX POWER CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33990812  or  ak4728655@gmail.com 

LAST ABAYA STORES  

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 

 suitably qualified applicants can contac

66666645  or  KARIMA@CINECO.NET 

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

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

FIRST CUT GENTS SALON  

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contac

38822238  or  INFO@HAMMADI-BH.COM 

MIDDLE EAST MEDICAL CENTER W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  LIJUPETER@YAHOO.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

KUCHE KUSHARI  

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

39777388  or  kuchekushari@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

PONG THAI RESTRANT  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

39655559  or  LAMLOOM555@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO)  

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contac

17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

BDO Specialized Partnership  

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contac

17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

FLAG PIRATE CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

32122226  or  pirateshipservice@gmail.com 

DREAM DOOR REAL ESTATE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contac

77229945  or  ABEDALIMOHD86@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

Cochi Metro for Building Maintenance -Bahraini partnership company  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39815644  or  alshoala@gmail.com 

METRIC MODERN CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.COM 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

M I CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

EVER FINE TRADING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contac

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

UNION PRESS COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contac

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY  

has a vacancy for the occupation of

  TURNER 

 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

KIMSHEALTH HOSPITAL B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

33307994  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17252078  or  EAMCO@BATELCO.COM.BH 

QUICK SERVICE SCRAP  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33203336  or  HASAN000.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

33551441  or  bawarej.bh@gmail.com 

ALBARAKA EXHIBTION  

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contac

17531553  or  AMHAWAZI@BATELCO.COM.BH 

RAYAT ALGHADEER CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contac

39888890  or  SUFEEN3@HOTMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contac

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

BIN HINDI CAR CRAFT W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 

 suitably qualified applicants can contac

17408000  or  lmra3@BINHINDI.COM 

BAHRAIN POST TENSION CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

38444821  or  alialderazi@fundamentspc.com 

EVER FINE TRADING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Virgin cave for chocolate  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

66664555  or  JABALALI-199@HOTMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

FRONT LINE AUTO SERVICE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33387118  or  FRONTLINE.BH@HOTMAIL.COM 

CONTRATECH W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

LIBEIRUT CAFETERIA AND RESTAURANT  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

AL SULTAN ALALAMIA SWEETS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

35098163  or  TALALAIROUT78@GMAIL.COM 

GUARDUS SECURITY CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALMINA GENTS SALON  

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contac

33410130  or  ALAYYAH62@YAHOO.COM 

CLEANING LEADERS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

Global Center for Sustainable Development  

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contac

13300066  or  HYAGA2015@GMAIL.COM 

Advisor Gate Construction Services  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17340455  or  witsolutions@ymail.com 

ALGHADEER GATE CAFETERIA  

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contac

39333196  or  ALHAMMADBHR@GMAIL.COM 

Secure Me W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

ALKARAMA GRILL CO WLL  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

CALIFORNIA PETS  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17600833  or  JEHAD_1234@OUTLOOK.COM 

Secure Me W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

MJC cleaning and maintenance  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

34419231  or  MJC1SERVICES@GMAIL.COM 

Secure Me W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

TURK HEAVY TRANSPORT  

has a vacancy for the occupation of

  SERVICEMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39429987  or  gro@turk.bh 

AL-KARAMA Restaurant & Grill co wll  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

Secure Me W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

Jassim Mohammed Ali Abbas Zayer Services  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17785199  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

VOICE RESTAURANT & CAFE  CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contac

39089080  or  jassimalmutawa@hotmail.com 

AHMED MANSOOR ALAALI  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Delmon Optical Center W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17294171  or  deloptic@batelco.com.bh 

EFEL LAUNDRY  

has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 

 suitably qualified applicants can contac

33345110  or  faroooha75@hotmail.com 

BOSS SALON  

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

66661666  or  M.66661666@GMAIL.COM 

SONIAS BEAUTY SALON AND SPA W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

33933997  or  WORLD_TODAY82@YAHOO.COM 

BASMAN GULF CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33660133  or  shakeel@bassmanbh.com 

Secure Me W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

ADVANCED POWER ENGINEERING WLL  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33048142  or  SMARTSTEELIN@GMAIL.COM 

ALNAJJAR GATE TRADING EST  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36099331  or  NAJJAR500@HOTMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

HI MART  

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contac

17792771  or  ali.hi.mart@gmail.com 

ALAMEER RESTAURANT  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

33330800  or  ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

BAB AL JAWAD SUPER MARKET W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33230102  or  LATHEEFABDULLATHEEKUNI@GMAIL.COM 

ALAMEER RESTAURANT  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

33330800  or  ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c)  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17250627  or  admin01@kameshki.com 

GRIP MACHINERY AND RELIABILITY SERVICES CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

36228808  or  gripservices.com@gmail.com 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c)  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contac

17250627  or  admin01@kameshki.com 

JAHECON W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WIRING ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

ALWAJIB REAL ESTATE SERVICES W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

39100088  or  HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

UM WAQAS CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34567437  or  WAQASNAWAB@LIVE.COM 

MC MATAR CARPENTRY  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17600457  or  ALMATTRMETALWORK@GMAIL.COM 

Polyplast Gulf Traders W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

39520646  or  AMMAR.PPGT@GMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

ALAMEER RESTAURANT  

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33330800  or  ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM

 ALSALWA MEAT FACTORY  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM
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A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17224545  or  cct@cct-bh.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

Security Solutions Co. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

The Arch Hotel W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

The Arch Hotel W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

SECURI CORE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Leaders international contracting  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

SECURI CORE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

FABULOUS FIT TAILORING  

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

17717127  or  ISA_ALAWADHI_CONT@HOTMAIL.COM 

TRASS INTERNATIONAL CONSTRUCTION WLL  

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contac

17874578  or  INFO@TRASSGROUP.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17588787  or  lmra@jasmis.com 

Leaders international contracting  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

Leaders international contracting  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ASPIRE LAUNDRY  

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

39353590  or  ALI_MURAD82@HOTMAIL.COM 

ALARKHABEEL FRESH FISH  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39660648 

VIBRANT SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

KENTUCKY  

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17691591  or  md@sarayaco.com 

KENTUCKY  

has a vacancy for the occupation of

  SHIFT LEADER 

 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

SHABAB GARMENTS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

33244082  or  shabab_sa@outlook.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

HELLO STAR ELECTRONICS  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

ALEZZ CONTRACTING & MECHANICAL SERVICES CO.W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I CLEAN SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

Ubex courier services W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17551917  or  A.ALQASIMY@GMAIL.COM 

NASEEF W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

QHATAYEF ALWARD SALON  

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contac

33966644  or  Q.W.SALOON@gmail.com 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

REAL GARDENS OWNER ASSOCIATION - 10033174  

has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

39711177  or  HISHAM.FATEH@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

NASEEF W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Badawi Lebanese restaurant  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33889913  or  MOHMOOD@WINDOWSBAHRAIN.COM 

KOHINOOR COMPUTER PROGRAMMING ACTIVITIES COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36823440  or  SHAHIDRASOOL3682@GMAIL.COM 

A.ALI ESSA ALDAAYSI CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17783399  or  ALDAAYSI@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

SKY LINE CARPENTRRY & FURNITURE  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

66698866  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

WINGMAN W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17226616  or  TARIQ@MAZA.COM 

Al-Aali Reinforcement Co. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

WINGMAN W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17226616  or  TARIQ@MAZA.COM 

JABERI WOODEN FACTORIES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17400014  or  Tariq.jaberi@jaberigroup.com 

Al-Aali Reinforcement Co. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

GOOD MORNING FASHIONS  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

37221112  or  ABUMUSSA99@GMAIL.COM 

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED AND YOUSIF SNOS OF ALI AHMED  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM 

MARSA HEALTH AND SPORTS CLUB CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 

 suitably qualified applicants can contac

17214282  or  sunil@alsarayabahrain.bh 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Bahrain line aquaponics centre  

has a vacancy for the occupation of

  FARMER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17625606  or  samijumamandeel@gmail.com 

Reval Medical Center WLL  

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 

 suitably qualified applicants can contac

17689900  or  admin@revalmc.com 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

KARAMI TRADING  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17684413  or  hr.trading@karamigroupbh.com 

ALARAYEDH GARDEN FOR PLANT AND FLOWERS  

has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 

 suitably qualified applicants can contac

17243249  or  kamel6364@yahoo.com 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)  

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

MARCO POLO HOTEL  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ICABINETS FACTORY  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17008780  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

National Readymix Co WLL  

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contac

17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM 

MOON ROCK RESTAURENT  

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contac

39169293  or  KALIFULLAH.BH@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

Carzano Motors Vehicle Parts Co W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33629930  or  MUHAMMEDIRFAN1456@GMAIL.COM 

CE SOIR FOR WEDDING COORDINATING  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contac

17712266  or  M.ALKHAN@YAHOO.COM 

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED AND YOUSIF SNOS OF ALI AHMED  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ABDULLA RASHID ALI ISA (KANZ ALSAED/9447)  

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17320431  or  ABDULLARASHIDISA@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contac

17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

ANSAF Trading On A Fee w.l.l  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39400922  or  ansaftradingwll@gmail.com 

Deccan Real Estate  

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17231617  or  PRABHULESHP@GMAIL.COM 

KATALONI AUTO SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contac

39447670  or  ADEL.JAFFER73@GMAIL.COM 

HOT RODING PUTO FLECTRICAL  

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contac

39022779  or  daijk162@gmail.com 

SILVER STONE WORKSHOP FOR AC  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17442629  or  EYMANAC2012@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

MADARIS UNIFORMS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

36318888  or  director@madaristrading.com 

ABDULHUSAIN KHUDHUR & AHMED & YOUSIF ALI AHMED  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17500331  or  ABDULHA@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contac

17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

MULTANI Repair of Machinery  co Bahraini partnership company  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

32152424  or  SHERZAMAN43@GMAIL.COM 

Kreams cafe  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39335513  or  ZH.MOSAWI@GMAIL.COM 

KATALONI AUTO SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contac

39447670  or  ADEL.JAFFER73@GMAIL.COM 

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

SUPER MAJESTIC FASHION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38055196  or  hussain_597@icloud.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AlFateh Group W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

CUBE CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33200037  or  ahmedalbanbali58@gmail.com 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contac

17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@macbh.com 

OPU W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17813129  or  DEVMOHANTY@DEVMOHANTY.COM 

PAK BEARD SALON  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39454342  or  SHAKEELG8607@YAHOO.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 

 suitably qualified applicants can contac

17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

Al Raad Aluminium WLL  

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17784568  or  INFO@ALNEELALUMINIUM.COM 

RABESHA TRADING EST.  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39120524  or  NOREENYASIN@YMAIL.COM 

Nawaz grill  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

33118489  or  ILAHORI@YAHOO.COM 

Jehlum Contracting W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38398065  or  SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

AL NOOR EXPRESS MART W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17554872  or  admin@alnoorexpress.com 

Enlist Resources Co W.l.l  

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17270123  or  SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

CALICUT TRADING Co. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

35611928  or  UMMARYAM3399@GMAIL.COM 

Unique Power Switchgears UPS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR OF MAINTENANCE 

 suitably qualified applicants can contac

17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

SULTANA HOME CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP OWNED BY HAMEED ALWEDAEI AND HIS PARTNER  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

33900911  or  SAYEDHAMEED2016@GMAIL.COM 

AL SUHBA REAL ESTATE CENTRE  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17776338  or  ONLINEFAKHROO@YAHOO.COM 

Kulsha Site Management  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39440363  or  IRFAN_RASHEED@HOTMAIL.COM 

DANAT AL MUHARRAQ CLEANING AND SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

33100237  or  ALIALAOD1@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Acacia Palace contracting  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38330844  or  acaciapalace97@gmail.com 

Enlist Resources Co W.l.l  

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17270123  or  SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

BRILLIANT TUTION ACADEMY CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

33740139  or  JANQADIRKHAN@GMAIL.COM 

ALFAISALIYA CAFETERIA  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39602040  or  HUSSAINNASSER939@GMAIL.COM 

SMARK TRADING CENTRE  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

77088931  or  SMARKTRADING@YAHOO.COM 

MANAMA GAZAL RESTURANT  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37102424  or  BATUTA65@YAHOO.COM 

Madera Artworks  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36619903  or  S_A7MED@HOTMAIL.COM 

ALNAWRA RESTAURANT  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

39949349  or  HRHAR77@GMAIL.COM 

REGINA CONSTRUCTION .  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39267838  or  alivirk101@gmail.com 

RAWBI ALSHAM RESTURANT  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37102424  or  BATUTAB5@YAHOO.COM 

MODULAR FITOUT CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39302266  or  JHAMANEMOHAMMED@GMAIL.COM 

AL DISTOR ELECTRICAL EQUIPMENTS  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39833499  or  FADHEELAJAAFAR123@GMAIL.COM 

REGINA CONSTRUCTION .  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39267838  or  alivirk101@gmail.com 

YASHMEK FASHIONS  

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

36006600  or  YASHMAKBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

POWER LINE Electrcal And Electroncs  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39672630  or  AYWASH1949@GMAIL.COM 

AL ROKEN ALMAGHRIBI LADIES SALON  

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contac

17343165  or  ALROKENSALON@GMAIL.COM 

Alosra Restaurant  X L W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17240098  or  admin@uniquewll.com 

AL ABTKAR GARAGE TO PAINTING AND DENTING AND MECHANICAL AND ELEC  

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contac

39262929  or  FADELMALLAH@YAHOO.COM 

DREAM LAND HOTEL MANAGEMENT  

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contac

17293661  or  ameenmajed@yahoo.com 

LIVERPOOL SERVICES CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WINDOW CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17613244  or  WINCLEANBH@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

JASMI’S CORPORATION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contac

17588787  or  lmra@jasmis.com 

MADARIS UNIFORMS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

36318888  or  director@madaristrading.com 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

AHMED MANSOOR ALAALI CO.  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 
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دبي - وكاالت

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس األحد، مصرع المئات من عناصر 
ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة، فــي عمليــات اســتهداف جرى تنفيذهــا بكل من 

محافظتي مأرب وشبوة.

 290 مقتـــل  العربـــي  التحالـــف  وأكـــد 
عنصـــرا من عناصر ميليشـــيا الحوثي 
المواليـــة لطهران، إثر تنفيذ 39 عملية 

استهداف بمحافظة شبوة.
وفـــي المنحى نفســـه، أشـــار التحالف 
العربـــي، إلى تدمير 11 آلية عســـكرية 
ومواقـــع اتصـــاالت فـــي مـــأرب، فيمـــا 
الميليشـــيات  خســـائر  تجـــاوزت 

بالمحافظة 65 عنصرا إرهابيا.
هـــذه  أن  العربـــي  التحالـــف  وذكـــر 
الخسائر لحقت بعناصر الميليشيا في 
مأرب، إثر تنفيذ 15 عملية اســـتهداف 

ضد مليشيات الحوثي في المحافظة 
خالل الساعات الـ 24 الماضية.

فـــي  األخيـــرة  الســـاعات  وســـجلت 
محافظة شـــبوة اليمنيـــة تقدما كبيرا 
للجيـــش اليمنـــي وألويـــة العمالقة، مع 

تحرير مديرية بيحان.
فبعد منح الميليشـــيات الحوثية مهلة 
6 ســـاعات لالنســـحاب، أعلنـــت ألوية 
تلـــك  انتهـــاء  األحـــد  أمـــس  العمالقـــة 
المهلة، لتبـــدأ بالتالـــي المرحلة الثالثة 
من تحرير المحافظة، عبر اســـتهداف 

مديرية عين.

التحالف يوقع مئات القتلى وسط الحوثي بشبوة ومأرب

طهران ـ وكاالت

األعلى، علي  اإليراني  المرشد  قال 
ــد، إن بــالده  خــامــنــئــي، أمـــس األحــ
غطرسة  ــام  أمــ أبــــًدا  تستسلم  لــن 

األعداء.
وأفــــادت وكــالــة مــهــر لــأنــبــاء، بــأن 
ــاءت في  تــصــريــحــات خــامــنــئــي جــ
خــطــابــه الــمــتــلــفــز بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
انتفاضة أهالي مدينة قم، ضد نظام 
 .1978 يناير  التاسع من  الشاه في 
ــادى الــمــرشــد اإليـــرانـــي األعــلــى  ــ ون
أعــداء  الــذي يسعى  األمــل  بتقوية 
بالده إلى إطفاء جذوته وتحويله 
إلــــى يــــأس فـــي قـــلـــوب الــشــبــاب 

اإلیراني، داعيا إلى ضرورة 
الثورة  بمبادئ  االلــتــزام 

باعتبارها  ــيــة،  اإليــران
ــرق  ــ ــ مــــــــــن أهـــــــــــــم طـ
ــي الـــبـــالد.  الــتــنــمــيــة فـ

ــلـــي خــامــنــئــي  وأكــــــد عـ

الوحدة،  على  الحفاظ  أهمية  على 
البالد،  التفرقة في  وتقليل عوامل 
ــن الــطــبــيــعــي  ــه مــ ــ ــى أنـ ــ مـــشـــيـــرا إلـ
اآلراء  فــــي  ــات  ــالفــ ــتــ اخــ وجـــــــود 
في  ــمــا  ب واألســـالـــيـــب،  واألذواق 
ــيــة بين  ــن ــدي ــات ال ــالفـ ــتـ ــك االخـ ــ ذل
السماح  عــدم  مع  والشيعة،  السنة 
لــهــذه االخــتــالفــات بــأن تـــؤدي إلى 
ــخــالفــات  الــمــواجــهــة وتــصــعــيــد ال

وتضعيف التالحم الشعبي.
األعلى،  اإليــرانــي  المرشد  وأضــاف 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، أنــــــه رغــــــم مــن 
وجــــود الــمــشــاكــل االقــتــصــاديــة، 
ــالء األســـعـــار،  والــتــضــخــم وغــ
ــمــعــيــشــيــة  ــروف ال ـــ ـــظــ ــ والــ
فإن  بـــالده،  فــي  الصعبة 
حقق  اإليراني  النظام 
نــجــاحــات كــثــيــرة في 

مختلف المجاالت.

خامنئي يقر بالمشاكل االقتصادية وغالء األسعار
العربية.نت

عبـــر الرئيـــس التركـــي، رجـــب طيب 
أردوغـــان، عـــن إصـــراره علـــى عـــدم 
أنـــه  إلـــى  الســـلطة، مشـــيًرا  مغـــادرة 
ومـــن   ،2023 انتخابـــات  ســـيخوض 

بعدها 2053.
وقال الرئيس التركي، خالل افتتاحه 
عددا من المشاريع في والية قارمان 
التركية، إن “حـــزب العدالة والتنمية 
لن يـــدع أي شـــخص يفقـــده تجارته 
التي اســـتمرت على مـــدار 20 عاما”، 
في إشـــارة إلى المعارضة، بحسب ما 

نقلت عنه صحيفة “زمان” التركية.
وأضاف أردوغـــان بالقول: “الهدف 

هو 2023، ثم 2053. ال وطن 
لنا غير هذا الوطن. ليس 

لدينا دولـــة أخرى، وال 
وال  للـــه،  إال  نستســـلم 

نثق إال في األمة”.
وتابـــع أردوغـــان: “خالل 

حكم حزب العدالة والتنمية المستمر 
لمـــا يقرب مـــن 20 عاًمـــا، كافحنا مع 
وبفضـــل  األالعيـــب.  هـــذه  مـــن  كل 
هللا وبفضـــل أمتنـــا خرجنـــا مـــن هذا 
الجهـــاد بضمير مرتاح. دعمتنا األمة، 

ووقفت إلى جانبنا”.
واعتبـــر أردوغـــان أن العالـــم يشـــهد 
جديـــدا،  تاريخيـــا  تغييـــر  مخـــاض 
متابعا: “نحن مصممون على مواكبة 
هـــذا التغييـــر، الـــذي بـــدأ مـــع األزمة 
وبـــاء  مـــع  وظهـــر  العالميـــة  الماليـــة 

فيروس كورونا”.
انتخابـــات  عقـــد  المقـــرر  ومـــن 
رئاسية في تركيا عام 2023، 
تطالـــب  المعارضـــة  لكـــن 
انتخابـــات  بتنظيـــم 
يرفـــض  فيمـــا  مبكـــرة 
الرئيس أردوغان بشدة.

أردوغان: سنحكم تركيا حتى العام 2053
واشنطن ـ وكاالت

إلـــى  المتحـــدة  الواليـــات  لمحـــت 
“مواجهة” مع روسيا، قبيل محادثات 
مرتقبـــة بشـــأن أوكرانيا التي تشـــهد 
حشدا عسكريا روسيا على حدودها.

األميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وحـــذر 
أنتونـــي بلينكـــن روســـيا مـــن خطـــر 
“مواجهـــة”، أمـــس األحـــد، قبـــل بـــدء 
المحادثـــات المقررة في جنيف حول 
الوضـــع فـــي أوكرانيا، في ظـــل توتر 

شديد.
وقال بلينكن على شبكة “سي إن إن” 
اإلخبارية األميركية، إن “هناك مسارا 
للحوار والدبلوماســـية لمحاولة حل 

بعض هذه الخالفات وتجنب 
مواجهة”.

وأضـــاف “المســـار اآلخر 
المواجهـــة  مســـار  هـــو 
والتداعيـــات الهائلة على 

روســـيا، فـــي حـــال جددت 

اعتداءها علـــى أوكرانيا. نحن بصدد 
الرئيـــس  يســـتعد  مســـار  أي  تقييـــم 

)فالديمير( بوتن التخاذه”.
كمـــا قـــال المتحدث باســـم الخارجية 
األميركيـــة نيد برايس علـــى “تويتر”، 
إن الواليـــات المتحدة كانت واضحة 
مـــع روســـيا بشـــأن العواقـــب الهائلـــة 
التـــي ســـتواجهها إذا غـــزت أوكرانيا، 
بمـــا فـــي ذلـــك التدابيـــر االقتصاديـــة 

التي لم نستخدمها من قبل.
مـــن جانبه، قال نائب وزير الخارجية 
إن  ريابكـــوف  ســـيرغى  الروســـي 
توقعات بالده بشـــأن المحادثات 
الروســـية - األميركية بجنيف 
موســـكو  وإن  واقعيـــة، 
بعـــد  متفائلـــة  ليســـت 
تصريحـــات  ســـماع 
وبروكســـل  واشـــنطن 

األخيرة.

“مواجهة” أميركية مع روسيا إذا غزت أوكرانيا

القوات األميركية تبني 
مصفاة للنفط في سوريا

القــوات األميركيــة  بــأن  “ســانا”  أفــادت وكالــة 
بتركيــب  قامــت  “قســد”  قــوات  مــع  بالتعــاون 
مصفــاة لتكريــر النفــط بحقول رميــان. ونقلت 
“ســانا” عــن مصــدر فــي مديريــة حقــول رميان 
بالحســكة أن “القوات األميركيــة ركبت مصفاة 
يوميــا  برميــل   3000 إلــى  تصــل  بطاقــة  نفــط 
بالتعــاون مــع قســد فــي حقــول رميــان شــمال 

شرق المحافظة”.
وقال المصدر إن الفترة المقبلة “ستشهد زيادة 
كبيرة في عمليات سرقة ونهب النفط السوري 
األميركيــة  القــوات  قبــل  مــن  الجزيــرة  مــن 

المرتبطة بها بعد تركيب المصفاة”.

الماتي ـ وكاالت

أعلنـــت ســـلطات كازاخســـتان، أمـــس 
األحـــد، أنهـــا أعـــادت االســـتقرار فـــي 
أنحـــاء البالد، بعد أكثـــر أعمال العنف 
دموية منذ االســـتقالل قبل 30 عامًا، 
عســـكري  تحالـــف  مـــن  قـــوات  وأن 
“منشـــآت  تحـــرس  روســـيا  تقـــوده 

استراتيجية”.
وأبلغ مسؤولون أمنيون ومخابراتيون 
الرئيـــس قاســـم جومـــارت توكاييـــف 
أنهـــم يواصلون إجـــراءات “التطهير”، 
في إطار ما وصفه بأنه عملية ضخمة 
لمكافحـــة اإلرهـــاب فـــي الجمهوريـــة 
الســـوفيتية الســـابقة المنتجـــة للنفط 

والمجاورة لروسيا والصين.
وقالت رئاســـة كازاخستان، أمس، إن 
المنشـــآت االســـتراتيحية فـــي البـــالد 

تحت حراسة قوات روسية. 
وأفـــادت وزارة الدفـــاع الروســـية إن 
المظلييـــن الـــروس مـــن قـــوات حفظ 
السالم التابعة لمنظمة معاهدة األمن 

المنشـــآت  حمايـــة  بـــدأوا  الجماعـــي 
الحيوية في كازاخستان.

إلـــى ذلـــك، كشـــفت وزارة الصحة في 
كازاخســـتان عـــن مقتل 164 شـــخصا 

في االضطرابات.
وزارة  قالـــت  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
الداخليـــة الكازاخية فـــي بيان، أمس، 
إن عـــدد المعتقليـــن المشـــاركين فـــي 
أعمال الشـــغب في كازاخستان ارتفع 

إلى نحو 6000 شخص.

وجـــاء في البيان: “تـــم اعتقال 5969 
شخصا في جميع أنحاء كازاخستان، 
ومـــن بيـــن المعتقلين أجانـــب ورعايا 

من دول مجاورة”.
وأضاف: “كما تم اعتقال حوالي 300 
شـــخص خالل محـــاوالت العبور غير 
الشـــرعي للحـــدود، وتمـــت مصـــادرة 
أســـلحة ناريـــة وممتلكات مســـروقة، 
بمـــا في ذلك هواتـــف محمولة ومبالغ 

كبيرة بالعملة المحلية واألجنبية”.

قوات روسية تحرس المنشآت االستراتيجية

“اضطرابات كازاخستان”.. 164 قتياًل واعتقال نحو 6 آالف

باص محترق إثر االحتجاجات في الماتي

الخرطوم - وكاالت

فرقـــت قوات األمن الســـودانية، أمس 
األحـــد، تظاهـــرات فـــي شـــارع القصـــر 
للدمـــوع  المســـيل  بالغـــاز  الجمهـــوري 
في العاصمة الخرطـــوم، وأعلن تجمع 
المهنييـــن الســـودانيين أمـــس رفضـــه 
التام للمبـــادرة األممية للخروج بالبالد 
مـــن أزمتها السياســـية الراهنـــة، وذلك 
الـــذي  الســـيادة  مجلـــس  إعـــالن  بعـــد 

يقوده الجيش ترحيبه بالمبادرة.
المقاومـــة  لجـــان  تنســـيقيات  وكانـــت 
قـــد دعـــت لتنظيم مســـيرات حاشـــدة 
فـــي الســـودان، األحـــد، فيمـــا طالبـــت 
المفوضيـــة القوميـــة لحقوق اإلنســـان 
باحتـــرام حـــق الجميـــع فـــي التظاهـــر 
الســـلمي وحمايتهـــم وحماية المواكب 
المعلـــن عنها من أي أشـــكال االعتداء، 
فيما أفادت وكالة السودان لأنباء بأن 
والية الخرطوم قررت إغالق عدد من 

الجسور تزامنًا مع التظاهرات.
مـــن  المواقـــف  تضاربـــت  سياســـيا، 

فـــي  األزمـــة  لحـــل  المبـــادرة األمميـــة 
السودان.

الخـــاص  الممثـــل  أعلـــن  والســـبت 
لأمـــم المتحـــدة فـــي الســـودان فولكر 
“أوليـــة”  مشـــاورات  إطـــالق  بيرتـــس 
لعملية سياســـية شـــاملة بين األطراف 
السودانية لحل األزمة، مشيرا إلى أنه 
ســـتتم دعوة األطـــراف الرئيســـية من 
المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها.

 وقـــال تجمـــع المهنييـــن الـــذي يقـــود 
الحـــراك االحتجاجـــي في بيـــان “نؤكد 
رفضنا التام لهذه الدعوة التي تســـعى 
المجلـــس  مـــع  التطبيـــع  للدفـــع تجـــاه 
األبـــي  فشـــعبنا  وســـلطته  العســـكري 
أعلن بوضـــوح أن الطريق لحل األزمة 
المجلـــس  بإســـقاط  يبـــدأ  الســـودانية 
العسكري بشكل تام وتقديم عضويته 

للعدالة الناجزة”.

احتجاجات ومواجهات قرب القصر الرئاسي في الخرطوم

تجمع المهنيين يرفض المبادرة األممية لحل األزمة

تظاهرات سابقة في السودان
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دمشق - سانا

بعد جلسة عاصفة شهدت فوضى وتدافعا أصيب خاللها المشهداني بوعكة

الحلبوسي يحافظ على منصبه رئيسا للبرلمان العراقي
فــاز محمــد الحلبوســي برئاســة البرلمــان العراقــي أمــس األحــد مــن الجولــة األولى مــن التصويــت. وشــارك 228 نائبًا فــي التصويــت لاختيار بين 
الحلبوسي ومحمود المشهداني. ونقلت وكالة األنباء العراقية عن الدائرة اإلعامية لمجلس النواب أن الحلبوسي حصل على 200 صوت مقابل 
14 صوتًا لمنافســه المشــهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة. وقالت الوكالة األحد إن مجلس النواب العراقي انتخب الحلبوســي رئيســًا 

للمجلس لدورته الخامسة بالغالبية المطلقة.

توقفهـــا  بعـــد  الجلســـة  وتـــرأس 
واستئنافها النائب خالد الدراجي 
أكبـــر األعضـــاء ســـنا، وذلـــك بعـــد 
إصابة رئيس الجلسة المشهداني 
الجلســـة  ورفـــع  بوعكـــة صحيـــة 
وتدافـــع.  فوضـــى  بعـــد  مؤقتـــا 
وأفـــادت وكالـــة األنبـــاء العراقية 
الصحيـــة  الحالـــة  باســـتقرار 

للمشهداني.
وشـــهدت جلسة البرلمان العراقي 
األولى، أمـــس، حالة من الفوضى 
بعـــد أن أخفق فـــي اختيار رئيس 

في البداية.
وثارت الفوضى في الجلســـة بعد 
أن أعلن اإلطار التنسيقي الشيعي 
أنه قدم لرئيـــس البرلمان المؤقت 
مـــا يفيـــد أنـــه الكتلـــة األكبـــر فـــي 
المجلـــس، ما أشـــعل خالفات بين 
كتلة الصدر وبين التيار التنسيقي 

وصلت إلى حد التدافع.
المشـــهداني  وتناقلـــت أخبـــار أن 
ربمـــا يكـــون قـــد تعـــرض العتداء 

من جانب بعض النواب.
وقـــال النائـــب مثنـــى أميـــن مـــن 
االتحاد اإلســـالمي الكردســـتاني: 
“بـــدأت الجلســـة بشـــكل طبيعـــي 
برئاسة رئيس السن - األكبر سنا - 

وتمت تأدية اليمين الدستوري”.
اإلطـــار  تقـــدم  “بعدهـــا  وأضـــاف 
التنســـيقي )يضـــّم أحزابا شـــيعية 
بينها قوى مواليـــة إليران( بطلب 
األكبـــر  الكتلـــة  كونهـــم  تثبيـــت 
مشـــيرين إلـــى أن كتلتهـــم مؤلفة 
من 88 نائبـــا. عندها طلب رئيس 
البرلمـــان المؤقـــت تدقيـــق هـــذه 
المعلومـــة، وحصلـــت مداخـــالت، 

وقـــام بعـــض النـــواب باالعتـــداء 
عليه”.

وبعدمـــا ســـادت الفوضـــى لفتـــرة، 
استأنفت الجلسة برئاسة الدراجي 
 14( الســـني  “عـــزم”  تحالـــف  مـــن 
مقعـــدًا(. وأعلـــن إثـــر ذلك ترشـــيح 
مقعـــدًا   37( الحلبوســـي  مـــن  كل 
لكتلتـــه( البالـــغ من العمـــر 41 عامًا، 
والمشـــهداني مـــن “عزم”، لرئاســـة 

البرلمان.
العراقـــي  النـــواب  مجلـــس  وكان 
جلســـته  األحـــد،  عقـــد،  الجديـــد 
األولـــى، فـــي خطـــوة أولـــى نحـــو 
تشـــكيل حكومة جديـــدة. ونقلت 
وكالة األنباء العراقية عن الدائرة 
قولها في بيان إن مراسم الجلسة 
االفتتاحية بدأت “بحضور جميع 

نواب الكتل السياسية”.
وقـــت  فـــي  الجلســـة  وانطلقـــت 
متأخـــر عـــن الموعـــد المحـــدد لهـــا 
الكتـــل  بيـــن  الخالفـــات  بســـبب 
السياســـية. وأدى النـــواب الجـــدد 
ممهديـــن  الدســـتورية  اليميـــن 
الطريق لرئيس الجلسة، وهو أكبر 
األعضاء ســـنا، لفتح باب الترشـــح 

لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه.
وشارك أعضاء “الكتلة الصدرية”، 
وهـــي الفائـــزة بالعـــدد األكبـــر من 
المقاعد في االنتخابات البرلمانية 
األخيـــرة، وهـــم يرتـــدون أكفـــان 
الموتى. وهذه إشـــارة من أعضاء 

الكتلة، إلى استعدادهم للموت.
الصدريـــة  الكتلـــة  وتصـــدرت 
النتائج بحيازتها 73 مقعدا، بينما 

الموالـــي  الفتـــح  تحالـــف  حصـــل 
بعـــد  مقعـــدا،   17 علـــى  إليـــران 
فـــي  مقعـــدا   48 يشـــغل  كان  أن 
البرلمان المنتهية واليته. وتتركز 
النقاشـــات حاليـــا حـــول ترشـــيح 
شـــخصيات جديدة لتولي رئاسة 
الـــوزراء والجمهوريـــة والبرلمان، 
الفصائـــل  رغبـــة  عـــدم  وســـط 
المواليـــة إليـــران بإعادة ترشـــيح 
رئيس الـــوزراء الحالي، مصطفى 

الكاظمي للمنصب.
الصـــدر  مدينـــة  وشـــهدت  هـــذا 
ومناطق أخرى في بغداد انتشارا 
مســـلحا لــــ “ســـرايا الســـالم”، التي 
تعتبـــر الـــذراع العســـكرية للتيـــار 
الصـــدري، وذلـــك قبيـــل الجلســـة 

األولى لمجلس النواب العراقي.

بغداد ـ وكاالت

الحلبوسي انتخب مجددا لمنصب رئيس البرلمان العراقي
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لتكن وقفة صريحة
كثيرون يعتقدون أّن خوض المعترك البرلماني عملية ســـهلة، متناسين أّن الفوز 
بالمقعد النيابّي ال يمثل ســـوى األقل من هذه المهمة، وفاتهم أّن ما يترتب عليه 
مـــن حمـــل األعباء الجســـام الّذي هو الهـــم األكبر وإنجاز ما تعهدوا به وأقســـموا 
عليـــه مـــن أمانة ال يجب التفريط بها أو التنصـــل منها، أّما الذين امتنعوا وبملء 
إرادتهـــم رغـــم امتاكهـــم كل مؤهـــات العمـــل البرلمانـــي فلـــم يكـــن تفريطا في 
الواجـــب المجتمعـــّي وال تنصا من مســـؤولية، لكن العتقادهـــم أّن هناك من هم 
أجـــدر وأكفـــأ وأقدر علـــى النهوض بهـــذه المســـؤولية منهم.. إّن جـــرس الضمير 
يحذرهم بجســـامة المهمة، والصراحة تقتضي القول اّن من استطاعوا النهوض 
بأعبـــاء العمـــل البرلماني وتمثيل أبناء دائرتهم هم قلة، وكم كنا نتمنى لو أن من 
استسلموا إلغراءات المنصب ووجاهته لو أنهم فكروا أكثر من مرة حفاظا على 
صورتهـــم أوال ومصالـــح المواطن ثانيـــا، هل كان يدرك هـــؤالء أّن األعباء ثقيلة 

والثقة التي منحت لهم ال يمكن المساومة عليها.. وال المساومة عليها؟ 
ال نريد كمواطنين من السادة األعضاء سوى وقفة صريحة وصادقة مع النفس 
وإلى أي مدى كان نجاحهم والقضايا التي استطاعوا الترافع فيها بنجاح، وتلك 
التي أخفقوا فيها وعلى ضوئها يقررون إذا كان باإلمكان إعادة الترشـــح ثانية، 
كناخبيـــن فإنـــه يؤســـفنا القول إّن هناك مـــن تنصل من كل الوعـــود إبان حماته 
االنتخابية دون أن يرف له جفن، وأمامنا أحد نواب الشـــمالية الذي بلغ تجاهله 
واســـتخفافه بأبناء الدائرة حد عدم الرد على االتصاالت، ناهيك عن أنه لم يقم 
بزيارة واحدة لهم طوال الدورات السابقة رغم نداءاتهم المتكررة! والذي يدعو 
لاســـتغراب والدهشـــة أنه عندما توجه له كلمات النقد بغية النصح فإنه يقابلها 

بالغضب واالستياء الشديد.
التجربـــة برهنـــت أنه ليس بمقدور أي نائب غيـــر مؤهل أن يحقق حلم مواطنيه 
مهمـــا بـــرع في إظهار األداء وتوســـل الخطـــب والباغة طريقًا. قلـــة من النواب 
كســـبوا ثقة الناخبين واســـتحقوا التقدير والثناء، وكان نتيجة تفانيهم في أداء 

رسالتهم وتواصلهم، فكانوا بحق رجال صدق فلهم منا كل الشكر.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

“اتصل في السكرتير”.. جملة غير مقبولة من النائب أو العضو البلدي
كل نائـــب أو عضـــو بلـــدي ناجـــح ترجـــع 
أســـباب نجاحه إلـــى ملكة الـــكام البليغ، 
لهذا نجد المجتمعات تختار أمثال هؤالء 
النخبـــة أصحاب الفكـــر الثاقب، ورجاحة 
العقـــل، وأقوياء التأثيـــر، ألنهم المؤهلون 
علـــى خـــوض البحـــار واقتحـــام األهوال، 
والظفـــر في حلبـــة الحـــوارات والتوجيه 
والرقابة ورســـم االتجاهات والخطط مع 
الحكومة تحت قبة البرلمان أو المجالس 
البلديـــة، ومـــا فشـــل نائب أو عضـــو بلدي 
فـــي أي مجتمـــع إال لعجـــزه وحرمانه من 

هذه الملكة.
مـــن غرائـــب الوقائـــع والقصـــص أن هناك 
“بعـــض” البلدييـــن حواراتهم وكامهم مع 
المواطن ال يتفق مع المركز الذي يشغلونه، 

مع علمهم أن الدولـــة تقول للمواطن هذا 
هو “العضـــو البلدي” المخصص لخدمتك، 
لكـــن مـــع األســـف البعـــض يتجاهـــل هذه 
الحقيقـــة ويتصـــور أنه يشـــتغل باألعمال 
علـــى  يـــرد  ال  أنـــه  درجـــة  إلـــى  الحـــرة 
اتصـــاالت المواطنيـــن، ويكتفـــي بالجملة 
التي تبهر األســـماع والقلـــوب “اتصل في 
الســـكرتير”، إذ يبيـــن للمواطـــن أن أمـــام 
مكتبـــه مصفحات حربيـــة ودبابات ثقيلة 
وليـــس بإمـــكان أي أحد االقتـــراب. جملة 
“اتصـــل فـــي الســـكرتير” ال يمكـــن قبولهـــا 
بأي شكل من األشـــكال في ميدان العمل 
البلـــدي والنيابي، فهي بمثابـــة الرصاصة 
التـــي تغتال المواطن وتثير عشـــرات من 
كلمات االســـتفهام عما نسميه بالتعالي أو 

عدم الفهم الكامل والتعمق الصحيح في 
خدمة المواطن بضمير حي. 

جديـــد  شـــيء  الســـكرتير”  فـــي  “اتصـــل 
لـــم يألفـــه المواطـــن مـــن العضـــو البلـــدي 
واطاعنـــا  علمنـــا  فحســـب  النائـــب،  أو 
وقراءاتنا الواســـعة لم نجـــد هذه الجملة 
ألنهـــا  العربـــي،  الضميـــر  قواميـــس  فـــي 
تشـــبه حصـــون الحديد إن صـــح المعنى، 
ويفتـــرض مـــن العضـــو البلـــدي أو النائب 
“نصيحة لله” أن ينسى هذه الجملة وأن ال 
يعتبرها مثل الشعائر الدينية، فهي جملة 
مؤذيـــة ووقعها في األذن كطلق المدافع، 
أو كعقوبـــة الشـــنق، ثـــم عن أي ســـكرتير 
تتحدثـــون، فإلـــى هـــذه الدرجـــة األجندة 

“متروسة مواعيد” ووقتكم ضيق!.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االثنين 10 يناير 2022 - 7 جمادى الثانية 1443 - العدد 4836

الخطاب الديني وثقافة التغيير
الخطـــاب الدينـــي ليـــس مجـــرد كلمات وعبـــارات ُتلقـــى، بل هو رســـالة ذات 
مضمـــون فكـــري واجتماعي ودينـــي، ذات أهداف وغايـــات ودالالت مؤثرة 
علـــى الفكـــر اإلنســـاني، وهـــو مـــن أدوات االرتقـــاء بالمجتمـــع وتعزيـــز أمنه 
وتشـــييد اســـتقراره. وتجديـــد وانطاقـــة هذا الخطـــاب البـــد أن تتناغم مع 
متغيـــرات العصـــر وما يتطلبـــه دون أن ينال مـــن الثوابت الدينيـــة، ويتمتع 
الخطـــاب الدينـــي المعتـــدل بتعزيز قّيـــم التســـامح والتعايش، ونبـــًذ الُعنف 
والكراهية والتطرف، فهو قادر على ترسيًخ ثقافة الحوار مع اآلخر وقبوله 

إنسانًيا، ليصبح بذلك سلوًكا مجتمعيا ومن أسس تنمية المجتمع.
ويتجلـــى الخطـــاب الديني فيمـــا ُيقدمه من آراء فكريـــة وتوجهات تتوافق 
مـــع روحيـــة الدين وســـمو تعاليمه، وبطـــرح قضايا ملتصقة بحياة اإلنســـان 
اليوميـــة، والتعامـــل مـــع المجتمـــع بـــروح إنســـانية وثقافيـــة منفتحـــة على 
المعـــارف والثقافـــات األخرى، فالخطـــاب الديني المتجدد البـــد أن يتواكب 
مـــع التطورات اإليجابية ليكون قادًرا علـــى تحقيق التغيير الذي تصبو إليه 
األمـــة وأفرادهـــا، والتغييـــر المجتمعي ال يتحقق إال بترســـيخ ثقافة التغيير 
لـــدى األفـــراد ويأتي فـــي مقدمة ذلـــك تغيير عقـــول األفراد الســـتنارتها بما 
ُيحقق لهم ولمجتمعهم الســـام والعدالة والتنمية، والعمل ضد كل ما يؤدي 

إلى دماره فكرًيا واجتماعًيا ودينًيا. 
مـــن مرامـــي الخطـــاب الديني النظر إلى المســـتقبل اإلنســـاني بفكـــٍر منفتح 
وعقـــٍل نيـــر ليتكيف مـــع متطلبـــات العصـــر برؤية ثاقبـــة للمســـتقبل، فنحن 
بحاجـــة إلى ثقافة خطاب واعية متجددة وقادرة على التغيير دون تاعب 
بمشـــاعر اإلنســـان ودون أن يخـــدم أهداف ومـــآرب توجهات معينة ســـواء 
كانـــت سياســـية أو دينيـــة، بل تخـــدم اإلنســـان ومجتمعه، وأن يســـاهم في 
تهدئـــة مـــا يتعرض له المجتمـــع من األزمـــات، وإبعاد المجتمـــع وأفراده عن 

حاالت القلق والتوتر، ويكون متوافًقا مع حرية الرأي والتعبير.
يحتـــاج الخطـــاب الدينـــي إلـــى إعام متســـامح، يعمـــل على نشـــر المفاهيم 
اإلنســـانية والدينيـــة المشـــتركة بين بني البشـــر، يتحقق من خاله تســـامي 
المجتمع البشـــري وُعلو قيمته األخاقيـــة، ويرتبط اإلعام بعاقة مهمة مع 
الخطـــاب الديني، فاإلعام يقوم بنشـــر هذا الخطاب للنـــاس، وبِذكر أهميته 
ودوره المجتمعـــي واإلنســـاني، وبتوضيـــح أثـــره وتأثيـــره وفاعليته للناس، 
ويحث على توظيف هذا الخطاب لخدمة األهداف اإلنســـانية والمجتمعية، 
فاإلعـــام وخصوصـــا الصحافـــة تســـعى جاهـــدة لتحقيق أهـــداف الخطاب 
الدينـــي ودعـــم مراميه لما للصحافـــة من دور مجتمعي مؤثر في نشـــر قَيم 

البناء والتغيير وغرس االنتماء والمشتركات اإلنسانية.

عبدعلي الغسرة جاءت األوامر والتوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، فيما يتعلق 
باألضـــرار التـــي تعـــرض لهـــا أهالـــي منطقة اللـــوزي وفي مختلـــف مناطق 
المملكـــة نتيجـــة هطـــول األمطـــار األخيـــرة، لتؤكد لنـــا أن حكومتنـــا تتابع 
هـــذا الملف بشـــكل يومي وجاد لوضـــع الحلول الجذرية المســـتدامة لهذه 

المشكلة.
كما أن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، بمســـاعدة األســـر المتضررة نتيجة 
األمطار، جاءت لتطمئن المواطنين بأن قيادتنا وحكومتنا الرشـــيدة دائمًا 
مـــا تجعـــل المواطن في مقدمة أولوياتها، وأن تلك التوجيهات التي هزت 
وجدان ومشـــاعر جميع أفراد المجتمع مســـتمدة من قيم وأخاق قيادتنا 

الرشيدة.
كلنا أمل بأن تقوم الجهات المعنية بمتابعة هذا الملف وتقديم كامل الدعم 
لهذه المشـــكلة، ووضع الحلول الجذرية التي أمر بها ســـمو األمير ســـلمان 
بـــن حمد، والتـــي يتلهف لها جميع المتضرريـــن ويطالبون الجهات المعنية 
بســـرعة تنفيذهـــا، مقدرين الجهود الكبيـــرة التي تقوم بها تلـــك الوزارات 

المعنية من عمل لمصلحة وطننا العزيز.
وأنـــا علـــى ثقة بأن المســـؤولين فـــي الجهـــات المعنية القائميـــن على حل 
هذه المشـــكلة سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إنهاء هذا الملف، وأنهم 
مســـتعدون لمد جسور التواصل بينهم وبين المواطنين، وأنهم سيرحبون 
بأية مبادرة أو مقترح يساهم في تذليل كل الصعوبات في هذا الشأن، لذا 
ينبغي تضافر وتعاون الجميع باتجاه التصحيح المطلوب في هذا الشأن.

د. خالد زايد

توجيهات عليا جاءت لطمأنة المواطن

مـــن الوقائـــع المثيـــرة، ما ُيتناقل عـــن القاضية المســـيحية “جوســـلين مّتى” في 
إحـــدى الدول العربية التي أصدرت حكمها المدني “الفريد من نوعه” على ثاثة 
من الشبان المسلمين بعد اتهامهم باإلساءة للسيدة مريم العذراء )ع( على أحد 
مواقع التواصل االجتماعي، المثير في األمر، أّن هذه القاضية وبدالً من تشديد 
العقوبة على الشـــبان الثاثة ومحاكمتهم بتهمة ازدراء األديان؛ قامت بإلزامهم 
بحفـــظ ســـورة من ســـور القـــرآن الكريم أال وهي ســـورة “آل عمـــران” التي تعتبر 
ثاني أطول سور القرآن الكريم وردت فيها آيات ُتمّجد السيدة العذراء )ع(، ولم 

ُتطلق سراحهم لحين وقوفهم أمامها في المحكمة يتلون السورة غيبًا!
تبقـــى نعوت التســـامح والتعايش ضـــرورة حياتية، بل وحاجة حيوية ماّســـة - 
طالما هناك ممارســـات بشـــرية يســـودها الّتصارع والعنف واإلقصاء والتهميش 
- مـــن أجل امتصـــاص تداعيـــات االحتكاك بيـــن القوميات والّثقافـــات واألديان 
والخـــروج بهـــا من دائرة المواجهة إلى أجواء االنســـجام التـــي تتوقف فاعلّيتها 
علـــى حجـــم اســـتجابة تلـــك األوســـاط االجتماعيـــة والدينيـــة واســـتنباتها قّيم 
الحـــوار والتفاهـــم والتراحم، وإنعاشـــها منابع التســـامح الثقافيـــة واالجتماعية 
والعلمية والفكرية والعقائدية والدينية على أرضية صلبة تتجنب ثقافة الموت 
واالحتـــراب التي ُتكّرس مظاهر العداء واإلقصاء وتنزع فتيل التوتر واالقتتال 

والتناحر. 
يأتـــي التســـامح الدينـــي واحدًا من الضـــرورات التي ارتبطت بوجـــود المجاميع 

البشـــرية على وجه األرض بعد تأكيد مجمل الشرائع السماوية طبيعتها الَمدنية 
داخل أوســـاطها االجتماعية التي يتشـــابك فيها الخير والشر، والحّب والبغض، 
واألنـــا واآلخر بمـــا اقتضتها الفطرة اإلنســـانية وأقرت اختافهـــا وقبلت تنّوعها 
واحترمت فروقاتها وتميّزت في ُمعطياتها النفســـية والعقلية، وامتزج ماضيها 
بجديـــد حاضرها ورؤى مســـتقبله حتى تبادلت فيها المنافـــع والمصالح بمردود 

صاحها ومودتها على الجميع.

نافلة: 

ما يبعث على الفخر في بادي مملكة البحرين، هو ما يحظاه مجتمعها التعددي 
– كحقيقة حتمية - بعالي درجات التعايش األهلي ورفيع مســـتويات التســـامح 
الدينـــي التي تســـود جميع مكوناته منـــذ قرون طويلة، حيث لم يعد مســـتهجنًا 
وجـــود مجاميـــع الطوائـــف واألديـــان تتراّص مســـاجدها مـــع مآتمها فـــي المدن 
والقـــرى، كما لم يكن غريبًا أن تتجاور المذاهب واألقليات كنائســـها مع معابدها 
في األحياء والمناطق وســـط أجواء تســـودها روح التسامح واحترام الحريات 
والعيش المشترك والثقة المتبادلة في ظل سيادة النظم والقوانين التي أرست 
دعائـــم التحـــاور والتفاهم ونشـــر قيم األخـــوة اإلنســـانية والتعايـــش الحضاري 
الفريد، كحال القاضية “جوســـلين مّتى” التي صيّرت القانون مدرســـة ال ســـجنًا 
بعد أْن أعطت الصورة الواضحة لتسامح اإلسام وتكريمه السيدة العذراء )ع(.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

القاضية المسيحية!



برعاية نورة بنت حمد.. تتويج أبطال مسابقة أفضل حالة جواد للقدرة
في إطـــار مهرجان ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، وبرعاية 
سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة 
قائد فريق الفرســـان، توج سمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيس 
االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة، الحائزيـــن علـــى المركـــز األول 
في مســـابقة أفضل حالة جواد لبطولة 
العيـــد الوطنـــي المجيد للقـــدرة، والتي 
نظمهـــا االتحـــاد الملكـــي والمعتمدة من 

االتحاد الدولي للفروسية.
 وجـــاء تتويـــج األبطـــال بعـــد فوزهـــم 

في بطولة العيـــد الوطني المجيد التي 
نظمهـــا االتحاد الشـــهر الماضـــي، حيث 
جرى التتويج بعد ختام مهرجان ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للقدرة.

علـــى  فيكتوريـــوس  فريـــق  وحصـــل   
جائزة المركز األول في ســـباق 120 كم 
للفارس عيسى حميد العنزي على متن 
الجواد سافين والمدرب أحمد جناحي، 
فيمـــا جـــاء فـــي المركـــز األول لســـباق 

100 كـــم الفارس أحمـــد صالح النعيمي 
الســـطبالت األصايـــل والمدرب عبدهللا 

هالل وذلك على متن الجواد غال. 
 وتأتـــي الجائـــزة تأكيـــدًا علـــى حـــرص 

آل  حمـــد  بنـــت  نـــورة  الشـــيخة  ســـمو 
خليفـــة قائـــد فريـــق الفرســـان في دعم 
االســـطبالت والفرســـان وحرصهـــا على 
مواصلة المســـاهمة فـــي تطوير رياضة 
القـــدرة وفتـــح آفاق أرحب فـــي ازدهار 

هذه الرياضة العريقة.
 وترتكـــز مســـابقة أفضـــل حالـــة جـــواد 
علـــى معاييـــر عـــدة منهـــا أخـــذ معـــدل 
نبض القلـــب والزمن المتطلـــب للتبريد 
وقياس معدل الجفاف وحركة األمعاء 
وتقييـــم الخبـــب، وذلـــك فـــي الســـاعة 
األولـــى لوصـــول الجـــواد الحائـــز علـــى 
المركـــز االول والمراكـــز االخـــرى التـــي 
تتوافـــق  أي جـــواد ال  تليـــه ويســـتبعد 
حالتـــه الصحية بالمعايير المطلوبة بعد 

ارتياحه لمدة ساعة.

  أبطال مهرجان خالد بن حمد
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  ونظـــم   
وســـباقات القـــدرة، بعد ختـــام مهرجان 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 

للقدرة، مسابقة أفضل حالة جواد.
 وحصد المركز األول في سباق العموم 
لمسافة 120 كم، الفارس عيسى حميد 
العنـــزي مـــن فريـــق فيكتوريـــوس على 
متـــن الجواد بيتينك، فيمـــا فاز بالمركز 
األول في ســـباق اإلســـطبالت الخاصة 
“األهالـــي، فـــارس اســـطبالت األصايـــل 
خليفة خالـــد درويش على متن الجواد 

سيسكو.

اللجنة اإلعالمية

فيكتوريوس 
واألصايل يحصدان 

المركز األول

جانب من التتويج
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اللجنة اإلعالمية

قدم ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــئون الشــباب، وبحضور ســمو الشــيخ عيســى 
بــن عبــدهللا آل خليفــة رئيس االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة، الفارســة هيا جمال المشــرف على برنامــج تدريب أطفال 

التوحد، شهادة الفروسية العالجية التي حصلت عليها من المملكة المتحدة األميركية. 

 وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
تقديـــره  عـــن  خليفـــة  آل  حمـــد 
للجهـــود البـــارزة التـــي تبذلها في 
ســـبيل تحقيـــق أهـــداف االتحـــاد 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
التدريبـــي  والبرنامـــج  القـــدرة 
ألطفال طيف التوحد الذي دشنه 
االتحـــاد خـــالل الفتـــرة الماضيـــة 
وحقـــق نجاحـــًا بـــارزًا مـــن حيـــث 
عالج األطفـــال المصابيـــن بطيف 

التوحد عبر العالج بالخيل.
 من جانبها، أعربت هيا جمال عن 
شكرها وتقديرها إلى سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة على دعم 
ســـموه المتواصـــل والـــذي ســـاهم 
الشـــهادة  هـــذه  علـــى  بحصولهـــا 
في الفروســـية العالجيـــة “العالج 
بالخيـــل” ألطفـــال اإلعاقـــة، مبينة 
إلى أن دعم واهتمام سموه ساهم 
فـــي وصولهـــا إلـــى تحقيـــق هـــذا 

الهدف البارز لتكون أول بحرينية 
حاصلـــة علـــى شـــهادة الفروســـية 
العالجيـــة.  وأوضحت أن اهتمام 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا 
آل خليفـــة محـــل تقديـــر واعتزاز 
خصوصـــًا أن ســـموه حـــرص على 
المتابعة الدائمة لمختلف البرامج 
التـــي نظمهـــا االتحـــاد فـــي عـــالج 
األطفال المصابين بالتوحد خالل 

سمو الشيخ ناصر بن حمد خالله تسليمه الشهادةالفترة الماضية.

تكريم أول بحرينية تنال الشهادة

ناصر بن حمد يسلم هيا جمال شهادة الفروسية العالجية

اللجنة األولمبية

تــرأس النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة االجتمــاع األول لمجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة فــي 

دورته الجديدة، الذي عقد بمكتب سموه بقصر الوادي بمنطقة الرفاع.

مجلـــس  بأعضـــاء  ســـموه  ورحـــب 
بمناســـبة  وهنأهـــم  الجـــدد  اإلدارة 
اإلدارة  مجلـــس  لعضويـــة  تزكيتهـــم 
الجديـــد للـــدورة االنتخابيـــة 2021 - 
2024، مؤكدا ســـموه أهمية مضاعفة 
الجهـــود لمواصلة مســـيرة النجاحات 
البحرينيـــة،  للرياضـــة  والمكتســـبات 

معربا ســـموه عن بالغ تقديره لمجلس 
اإلدارة الســـابق علـــى مـــا قـــام بـــه من 
دور بـــارز تكلـــل بتحقيـــق العديـــد من 

اإلنجازات.
بنـــود  بمناقشـــة  المجتمعـــون  وبـــدأ 
جـــدول األعمـــال حيـــث قـــرر مجلس 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  إدارة 

انتخاب ســـمو الشيخ عيسى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة نائبـــا لرئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة، كمـــا تقـــرر تعييـــن 
الشـــيخة حصة بنت خالـــد آل خليفة 

عضوا بمجلس اإلدارة.
كمـــا قرر مجلس اإلدارة تعيين فارس 
الكوهجي أمينا عاما للجنة األولمبية 

فيما ســـيتولى  محمد النصف منصب 
أشـــاد  إذ  الرئيـــس،  ســـمو  مستشـــار 
مجلس اإلدارة بالجهود الكبيرة التي 
قـــام بهـــا النصـــف فـــي قيـــادة الجهاز 
التنفيـــذي باللجنـــة وتحقيـــق العديـــد 
والماليـــة  اإلداريـــة  النجاحـــات  مـــن 
مكانـــة  عـــززت  والتـــي  والرياضيـــة 

وإقليميـــا  محليـــا  األولمبيـــة  اللجنـــة 
وقاريا ودوليا.

أهـــم  اإلدارة  مجلـــس  وناقـــش 
االتحـــادات  ومتطلبـــات  احتياجـــات 
الرياضيـــة للمشـــاركة بـــدورة األلعاب 
األولمبيـــة المقبلـــة “أولمبيـــاد باريـــس 
الجهـــود  اســـتعراض  وتـــم   ”2024

والبرامـــج الفنيـــة واإلداريـــة الخاصة 
أهميـــة  تأكيـــد  وتـــم  بالمشـــاركة، 
المشـــاركة في هـــذا المحفل الرياضي 
اســـتمرارا  صـــورة  بأفضـــل  العالمـــي 
لإلنجـــازات الرياضيـــة األولمبية التي 
حققتهـــا المملكة على مـــدى الدورات 

األولمبية الماضية.

عيسى بن علي نائبا للرئيس.. والكوهجي أمينا عاما

خالد بن حمد يترأس االجتماع األول لمجلس إدارة اللجنة األولمبية

خالد بن حمد مترئسا االجتماع

فارس الكوهجي سمو الشيخ عيسى بن علي

اجتماع مجلس إدارة اللجنة األولمبية

نتائج مباريات األمس

 الدوري الفضي لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

االتحاد

سترة

121

71

70

78

مدينة عيسى

النويدرات

دوري ناصر بن حمد لكرة القدم

مباريات اليوم

النجمة5.45 مساًءالخالدية

الرفاع الشرقي5.45 مساًءالبديع

لقاء االتحاد ومدينة عيسى في الدوري الفضي لكرة السلةالرفاع 8.20 مساًءالمنامة



“كمال األجسام” يفتح باب التسجيل لبطولة خالد بن حمد
أعلــن االتحــاد البحرينــي لكمــال األجســام واللياقــة البدنيــة عــن فتــح بــاب 
التســجيل للمشــاركة ببطولــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة لكمــال 
األجســام والتــي ســتقام منافســاتها فــي الفتــرة مــن 24 وحتــى 26 مــن شــهر 
مارس 2022 ضمن أولى البطوالت التي ينظمها االتحاد بعد تأسيسه برئاسة 

.KHK Sport سامي الحداد، وتقام هذه البطولة برعاية ودعم

يـــوم  الميـــزان  مراســـم  ســـتقام  حيـــث 
الخميـــس الموافـــق 24 مـــن شـــهر مارس 
ظهـــرًا  الواحـــدة  الســـاعة  مـــن  القـــادم 
ولغاية السادســـة مســـاًء، البطولة محلية 
ومقتصـــرة على البحرينييـــن والمقيمين 
بالمملكـــة فقـــط، تبلـــغ رســـوم االشـــتراك 
لالعـــب فـــي الفئـــة الواحـــدة 25 دينـــاًرا 
ا فقط، يحق لالعب االشتراك في  بحرينيًّ
أكثر من فئة، فحص PCR ساري مفعوله 

قبـــل البطولـــة، أن يكـــون الالعب حاصل 
على تطعيـــم كوفيد 19 جرعتين ودرعه 
أخضر، نظام التحكيم بالبطولة ســـيكون 

بروليق.
الفيزيـــك  مســـابقة  البطولـــة  وســـتضم   
ســـم،   173 ســـم،   170 الطوليـــة  للفئـــات 
176 ســـم، ســـم وفوق 176 سم، مسابقة 
Class A 163 ســـم  الكالســـيك فيزيـــك 
و72 كيلوغرام، 165 سم و75 كيلوغرام، 

168 ســـم و77 كيلوغرام، 170 ســـم و79 
و82  ســـم   Class B 173 كيلوغـــرام، 
كيلوغرام، 175 سم و86 كيلوغرام، 178 

ســـم و89 كيلوغرام، Class C 180 ســـم 
و93 كيلوغرام، 183 سم و96 كيلوغرام، 
ســـم   188 كيلوغـــرام،  و100  ســـم   185
و107  ســـم   191 كيلوغـــرام،  و104 
كيلوغرام، فئات مســـابقة كمال األجسام 
تضـــم 65 كيلوغـــرام، 75 كيلوغـــرام، 85 
 95 وفـــوق  كيلوغـــرام   95 كيلوغـــرام، 
كيلوغـــرام، مســـابقة فئـــة الماســـتر كمال 
فمافـــوق،  ســـنة   40 ســـن  مـــن  أجســـام 
مســـابقة فئة الجونيور كمال أجسام من 

18 سنة وأقل فوق.
 ويحصـــل الفائـــزان بالمركـــز األول فـــي 
جميـــع فئـــات كمال األجســـام علـــى مبلغ 
1000 دينـــار، وبطـــل األبطـــال في جميع 
أخـــرى ســـتكون  الفئـــات جائـــزة نقديـــة 
مفاجـــأة خـــالل البطولـــة، ومثلهـــا أيضـــًا 

على مســـتوى مسابقات فئات الكالسيك 
فيزيـــك وفئـــات الفيزيك وفئة الماســـتر 
كمـــال أجســـام والجونيـــور إلـــى جانـــب 
جائـــزة أخـــرى وهـــي عبـــارة عـــن منحـــة 

دراسة جامعية.
وحول اقامة هـــذه البطولة األولى صرح 
رئيس مجلـــس ادارة االتحـــاد البحريني 
لكمال األجســـام واللياقة البدنية ســـامي 
الحـــداد قائـــالً “ فـــي البداية نرفع الشـــكر 
واالمتنان العميقين لســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفـــة النائب األول لرئيس 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة، رئيـــس 
اللجنـــة األولمبية البحرينية على رعايته 
الكريمة لهـــذه البطولة األولى من نوعها، 
وإن رعايـــة ســـموه للبطولـــة ودعمـــه لها 

بحـــد ذاته نجاح كبير، ونحن في مجلس 
ادارة االتحاد نفتخر بدعم ورعاية سموه 

الالمحدودة الخوانه الرياضيين”.
ودعـــا اتحـــاد كمـــال األجســـام الالعبيـــن 
البطولـــة  فـــي  بالمشـــاركة  الراغبيـــن 
مـــن  وقـــت  بأســـرع  فيهـــا  التســـجيل 
البـــدء  لالتحـــاد  يتســـنى  أن  أجـــل 
والدفـــع  والتجهيـــز،  األعـــداد  بحصـــر 
االتحـــاد  عـــن طريـــق حســـاب  ســـيكون 
 ،BH23AUBB00016301807001
بالتســـجيل  الراغبيـــن  الالعبيـــن  وعلـــى 
واالستفسار الرجاء التواصل على الرقم 
37373789، حيث أن باب التســـجيل تم 
فتحـــه يـــوم أمـــس األحد الموافـــق 9 من 
شـــهر ينايـــر الجـــاري ويســـتمر حتى يوم 

األربعاء الموافق 19 من الشهر نفسه.

اتحاد كمال األجسام

سامي الحداد

انطــالق دور الـ 32 لبطــولــة العيــد الــوطنــي للبليــارد
للبليـــارد  الوطنـــي  العيـــد  بطولـــة  بلغـــت 
والتـــي ينظمها االتحـــاد البحرينـــي للبليارد 
مـــن   32 الــــ  الـــدور  والســـنوكر والدارتـــس، 
المنافســـات التي تقام على صالة كيو كالب 
بمنطقـــة توبلـــي. وبعـــد منافســـات مثيـــرة 
بـــدور المجموعـــات التمهيديـــة، تمكـــن 32 
العبـــا من حجز مقاعدهم وهم: علي مروم، 
محمود الحنفي، حســـين مروم، علي حسن 
ســـلمان، محمـــد أحمد، عمـــر الحـــرم، حيدر 
مروم، ســـامر محمد، محمـــد الفحل، حبيب 
الخبـــاز، وائـــل القاســـمي، خليـــل إبراهيـــم، 
عبـــدهللا  الشـــايع،  حســـن  محمـــد،  مهـــدي 
الســـرحان، أحمـــد يوســـف، إبراهيـــم القائد، 
فيصل البنكي، إياد األنصاري، أحمد محمد، 

حســـن صبـــاح، علـــي حاجـــي، فهـــد خلـــف، 
عارف الكوهجي، عبدهللا عيســـى، حســـين 
الموالني، علي عبدالكريم، عبدهللا بوجيري 
ومحمـــد صالـــح، علي حســـن، مرتضى بدر، 

رائد أحمد.
التـــي  األول  اليـــوم  مواجهـــات  وأســـفرت 
أقيمـــت الســـبت، عن فـــوز رائـــد أحمد على 
مرتضـــى بـــدر )6/11(، وائل القاســـمي على 
حبيـــب الخباز )2/11(، إبراهيـــم القائد على 
أحمـــد صبـــاح )7/11(، حســـن صبـــاح علـــى 
أحمـــد ياســـين )9/11(، خليـــل إبراهيم على 
مهـــدي محمـــد )9/11(، إياد األنصـــاري على 
فيصل البنكـــي )5/11(، محمـــد الفحل على 
حيدر مروم )9/11( وعبدهللا ســـرحان على 

حسن الشايع )0/11(.

ومـــن المؤمـــل أن تحتدم المنافســـات بدًءا 
مـــن هـــذه المرحلـــة بيـــن المتباريـــن بهـــدف 
تحقيق الفوز، الذي يؤهل صاحبه للمراحل 
المتقدمـــة المنافســـة علـــى المراكـــز األولـــى 
بشـــكل ســـلس ومباشـــر، بخـــالف الالعـــب 
الخاســـر، الذي سيتحصل على فرصة ثانية 
للتعويض واالســـتمرار في المنافســـة ولكن 
بصـــورة أصعـــب، كونه ســـيخوض مباريات 
كثيرة حتى يصل لألدوار األخيرة النهائية، 

التي ستقام بنظام )إخراج المغلوب(.
علًمـــا أن البطولـــة قـــد انطلقـــت بمشـــاركة 
64 العًبـــا ودون الالعبيـــن المصنفيـــن البالغ 
عددهـــم 24 العبـــا، لينضم إليهـــم 8 العبين 
تأهلـــوا مـــن الـــدور التمهيدي وأكملـــوا عقد 

دور الـ 32.

اللجنة االعالمية

جانب من المنافسات

مجموع جوائزها 100 ألف دوالر ومنحة دراسية جامعية

أكـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا بـــن حمـــد 
ســـيس   2“ لفريـــق  المالـــك  الشـــريك  خليفـــة  آل 
موتورسبورت” أن تحقيق الفريق للمركز األول في 
بطولة الخليج 12 ساعة ثمرة دعم واهتمام حضرة 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــالد المفـــدى للرياضـــة ومســـاندة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 
بدعـــم ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة 
الممثل الشـــخصي لحضـــرة صاحـــب الجاللة الملك 
المفدى في تحقيق هذا اإلنجاز المشرف الذي يؤكد 
المكانة المتميـــزة للفريق، منوهـــًا بالمتابعة والدعم 
مـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب 
وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 

البحرينية.
وقـــال الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل خليفـــة: “لقد 
كان فـــوزًا رائعًا على الرغم من ُجل التحديات التي 
واجهناها، وهو ما جعل لهذا االنتصار طعما ُمختلفا 
للغاية. وقع على عاتقنا ضغط عال مع وجود الرقم 
واحـــد علـــى ســـيارتنا، ولكـــن فـــي النهاية اســـتطاع 
الفريـــق أن ُيقـــدم أداء خاليـــا مـــن األخطـــاء طوال 
مراحـــل الســـباق للوصـــول لهـــذه النتيجـــة الرائعـــة. 

وال ننســـى أيضـــًا الجهـــد الرائـــع الذي قدمـــه عناصر 
الفريق الذين كانوا يعملون في الورشـــة وفي خلف 

الكواليس”. 
 وأضاف: “أود أيًضا أن أشـــكر وأهنئ كاســـبر وإيان 
ومورجـــان الذين قاموا بعمل رائـــع، وقدموا نتيجة 
رائعة. كان من الرائع انضمامهم إلى عائلة 2 ســـيس 
موتورســـبورت في هذه الرحلـــة. لقد ضغطوا علينا 
حتـــى النهايـــة، والصعـــود على منصـــة التتويج في 
فئـــة البرو-ايه ام هو نتيجـــة رائعة، بالنظر إلى قوة 
الُمشـــاركين وحقيقة إن كاسبر يشارك للمرة األولى 
فـــي بطولـــة جـــي تـــي 3، فيما هـــذا هو العـــام األول 
لمورغان في سباقات الجي تي 3. ونأمل أن نراهم 

جميًعا يتسابقون مع الفريق في المستقبل. 
وحققت فريق 2 سيس موتورسبورت المركز األول 
فـــي بطولـــة الخليـــج 12 ســـاعة التـــي أقيمـــت على 
حلبـــة يـــاس مارينـــا في أبوظبـــي. وبذلك اســـتطاع 
الفريق الذي شارك بسيارة ميرسيدس - ايه ام جي 
جـــي تي 3 أن يحافـــظ على لقبه الـــذي حققه العام 
الماضـــي. وقدم الفريـــق البطل الُمكون من الشـــيخ 
عيســـى بـــن عبدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة، ومارتين 
كودريتـــش وبيـــن بارنيكـــوت أداًء منقطـــع النظيـــر 
على حلبة ياس مارينا للحفاظ على اللقب الذي تم 

تحقيقه قبل 12 شهرًا على أرض مملكة البحرين. 
وإلـــى جانـــب هـــذا الفوز، حقـــق الفريق إنجـــازا آخر 

مـــع احتـــالل الفريـــق الشـــقيق الـــذي شـــارك أيضـــًا 
بســـيارة ميرسيديس-ايه ام جي جي تي 3 الُمكون 
مـــن كاســـبر ستيفينســـون، وآيـــان لوغـــي ومورغان 
تيلبـــروك المركـــز الثالث بعد ُمنافســـة قوية في فئة 

البرو-ام، والمركز الرابع بشكل عام. 
علـــى الرغم مـــن التحديات المختلفـــة التي واجهها 
الفريـــق فـــي الفتـــرة التي ســـبقت افتتاح الموســـم، 
استطاع فريق 2 سيس موتورسبورت أن يصل إلى 
حلبـــة الفورموال 1 الشـــهيرة وهو في قمة ُمســـتواه 
بعـــد عام حافل باالنتصارات بتحقيقه للفوز في كل 
ســـباق خاضه. وتعززت ثقة الفريـــق بفضل تصدره 
الجداول الزمنية في سباقات التجارب والتأهيلية. 

وفـــي النهايـــة اســـتطاع الفريـــق االنتصار بعـــد أداء 
ُمذهل أســـهم فـــي حفاظهم على اللقـــب على الرغم 
من الُمنافســـة القوية من الفريق الُمكون من كاســـبر 
ستيفينســـون، وآيان لوغي ومورغان تيلبروك. وقد 
تمكـــن هـــذا الُثالثي مـــن الضغط علـــى زمالئهم في 
الفريـــق اآلخـــر حتى الســـاعات الســـت األخيرة من 
الســـباق. ولكنهـــم في النهاية حققـــوا المركز الثالث، 
فيمـــا حافـــظ فريـــق 2 ســـيس موتورســـبورت على 

لقبهم.

ناصر بن حمد يهنئ بفوز 2 سيس 

موتورسبورت بلقب الخليج  

  قـــدم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــئون 
الشـــباب التهانـــي بمناســـبة تحقيق فريق 2 ســـيس 
موتورســـبورت المركـــز األول فـــي بطولـــة الخليـــج 
12 ســـاعة التي أقيمت على حلبـــة ياس مارينا في 
أبوظبي بقيادة ســـمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا بن 

حمد آل خليفة.
 ونشـــر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة صورة 
على حساب سموه الشخصي بتطبيق “االنستغرام” 

قال سموه فيها “فخورون جدًا بهذا اإلنجاز”.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة إلى 
أن هـــذا اإلنجـــاز يضـــاف إلـــى سلســـلة اإلنجـــازات 
وســـيكون  الخارجيـــة  المحافـــل  فـــي  البحرينيـــة 
حافزًا كبيـــرًا للفريق في مواصلـــة العطاء وتحقيق 

اإلنجازات في الفترة القادمة.

“2 سيس موتورسبورت” يحتفظ بلقب بطولة الخليج 12 ساعة في أبوظبي
عيسى بن عبداهلل: ثمرة دعم واهتمام جاللة الملك للرياضة
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جانب من التتويج سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

صورة لتهنئة ناصر بن حمد

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس
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Moon�  بوستر فيلم الكوار ث
fall الذي تدور أحداثه حول 
القمر عندما يصبح في خطر 
االصطدام مع جسم مجهول 

وتأثيره على األرض لألبد.
الفيلم من بطولة النجوم هالي 

بيري وباتريك ويلسون ودونالد 
سذرالند، وسيعرض في 

صاالت السينما يوم 4 فبراير.

tariq_albahhar

يحتفل العالم العربي يوم العاشــر من يناير بيوم المســرح العربي والذي أقره وزراء الثقافة العرب الشــهر الماضي في دبي، 
وتأتي هذه المناسبة السنوية إلعطاء أرضية ثقافية واسعة للمسرح، وإزهار المسرح في أي بلد من البالد يقترن دائما بمدى 

نصيب هذا البلد من الحضارة.
“البــالد” وبهــذه المناســبة تنفــرد بنشــر رســائل المســارح األهلية فــي مملكــة البحرين واتحــاد جمعيات المســرحيين “ صاحب 

المبادرة والفكرة “احتفاال باليوم العربي للمسرح.

“كل عام ومسرحنا العربي أكثر 
قدرة على التحدي”

كــــــــــــــــان  إذا 
حيين  للمسر
فـــي مختلف 

أرجـــاء العالم كله يوم يحتفلون 
به بالمســـرح والذي يصادف 27 
مـــن مـــارس مـــن كل عـــام، فـــإن 
للمســـرحيين فـــي وطننـــا العربي 
الكبيـــر أيضـــا يوما يحتفلـــون به 
بالمســـرح والذي يصادف العاشـــر 
مـــن يناير مـــن كل عـــام، وهو يوم 
للمســـرح  العربيـــة  الهيئـــة  أقرتـــه 
بقيـــادة ســـلطان المســـرح والثقافة 
والفكـــر فـــي وطننـــا العربي صاحب 
السمو حاكم الشارقة عضو المجلس 
الدكتـــور  اإلمـــارات  باتحـــاد  األعلـــى 
الشـــيخ ســـلطان بـــن محمد القاســـمي 
الـــذي ســـجل بصوتـــه وفكـــره حضورا 
عندمـــا  العالمـــي  الصعيـــد  علـــى  الفتـــا 
اختارت منظمة اليونســـكو سموه لكتابة 
للمســـرح  العالمـــي  اليـــوم  كلمـــة  وإلقـــاء 
بباريـــس، وهـــو بذلـــك يدشـــن بهـــذا اليـــوم 
العاشر من يناير الحضور المسرحي العربي 

العالمي في آن.
إن هـــذا اليوم الذي بات مهما وضروريا وملحا 
االحتفال به من قبل المسرحيين العرب في كل 
عام والذي تحقق باعتراف جلي من قبل منظمات 
عالمية تعنى بالثقافة النوعية الخالقة كاليونســـكو 
وااللكســـو وغيرهمـــا، أصبـــح فســـحا مســـرحيا آخـــر 
موازيا للفســـح المســـرحي العالمي، بل أسهم في تعزيز 
حوار الثقافات المسرحية في الوطن العربي والعالم. وما 
يجعلنـــا أكثـــر اطمئنانا بهذا اليوم ومـــا يحيطه من فعاليات 
مســـرحية أخرى، هو إســـناد مهام أمانته وإدارته لكاتب مبدع 
كبيـــر مقتـــدر تمكن في فتـــرة وجيزة أن يهيئ لكل المســـرحيين 
العـــرب مضامير االنطالق اإلبداعي الخـــالق إداريا ومعمليا وثقافيا 
ومجـــاورة، إنـــه األميـــن العـــام للهيئـــة المبدع إســـماعيل عبـــدهللا الذي 
يضيء بعميق كلماته في كل مهرجان واحتفالية ومؤتمر وملتقى دروب 
جديـــدة محفزة على اإلبداع في فســـحنا العربـــي والذي تمكن من ترجمة 
رســـالة سلطان المســـرح والثقافة والفكر بالشكل الذي يطمح إليه رئيس 

الهيئة وأعضاؤها والمسرحيون في وطننا العربي.
فطوبى لنا العاشـــر من يناير يوما مسرحيا نحتفل فيه برأس السنة المسرحية 
العربية من كل عام ونتأمل من خالله مســـارات بوصلتنا المســـرحية القادمة، 

وكل عام ومسرحنا العربي أكثر قدرة على التحدي والتجاوز والتجلي.
 يوسف الحمدان رئيس اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين

“يوم المسرح العربي.. عيد لكل المسرحيين العرب” 

يصـــادف يـــوم العاشـــر من يناير مـــن كل عام، 
ذكـــرى يوم المســـرح العربي حســـبما حددته 
الهيئـــة العربيـــة للثقافـــة والفنـــون، ورغـــم 
حداثـــة االحتفـــاء بـــه، يبقـــي يومـــا بمثابة 

العيد لمنتسبي المسرح في كل العالم العربي.
ويتطلـــع المســـرحيون البحرينيـــون شـــأنهم شـــأن أقرانهـــم العرب 
إلثبـــات وجودهـــم وليســـتعيدوا مجدهـــم العتيـــد، حيـــث كانـــت 

البحرين ضمن الدول الســـباقة 
كل  وعلـــى  المجـــال  هـــذا  فـــي 

المستويات. 
كانت البحرين تزخر بكفاءات 
تألقـــت على مســـتوى التأليف 
رغـــم  والتمثيـــل  واإلخـــراج 
قلـــة اإلمكانـــات، وكانت فـــي الطليعة 
علـــى مســـتوى الخليـــج قبـــل أن تبزها 
الموقـــع نتيجـــة  شـــقيقاتها الخليجيـــات ذلـــك 
وفرة أموال النفط التي ســـاهمت في رفع مســـتوى 
المســـرح فيها وتم نشـــر ثقافـــة المســـرح الحديث عبر 
إنشـــاء المعاهد الفنية األكاديمية التي باتت تستقطب 

كل فنانـــي الخليـــج، ولكـــن بقيت المســـارح البحرينية رغـــم ذلك تصارع إلثبـــات مكانتها 
لتبقى في إطار المنافسة والتألق بروح التحدي التي يتسم بها الفنان البحريني.

ومن ضمن المســـارح البحرينية برز مســـرح الريف المســـتجد نســـبيا، حيث لم يشـــهر إال 
فـــي العام 2005، ورغم شـــح اإلمكانات، إال أن شـــباب الريف وبـــروح التحدي البحرينية 
واإلصرار على إثبات وجودهم أنجزوا الكثير، بل وغادروا النطاق المحلي ليحملوا فنهم 
المســـرحي إلى المهرجانات الخارجية في الدول العربية، منها األردن والســـودان وغيرها 

واستطاعوا أن ينالوا ثناء النقاد وبعض الجوائز ضمن تلك المشاركات.
وهنا نهيب بالجهات الرســـمية العمل على توفير المقار المناســـبة للمسارح ورفع مستوى 
الدعـــم لهـــا لتتمكن مـــن تطوير قدراتها وتطوير منســـوبيها على جميـــع الصعد؛ بغية رفع 
المســـتوى الفنـــي العام، وبالتالي رفـــع راية مملكة البحرين في المحافـــل العربية، وتكون 
احتفاالتنـــا بيـــوم المســـرح العربي مشـــفوعة بالعديد مـــن اإلنجازات والمواهـــب المتألقة 

وليبقى المسرح البحريني معينا ال ينضب في اإلنتاج المسرحي.
ختاما تحية للهيئة العربية للمسرح لتخصيصها يوما للمسرح العربي، والتحية موصولة 
لجميـــع المســـرحيين البحرينيين والعرب في يوم عيدهم وكل عـــام والجميع بألف خير. 
كما نتمنى أن يزول عنا كابوس هذا الوباء؛ ليعود النشاط المسرحي للعمل بكامل طاقته 

وفي مأمن من شرور العدوى من تلك االوبئة.

مسرح الريف

“يوم المسرح العربي ُحلم العرب”

المســـرح هـــو فن الحياة بمقوماتهـــا الجمالية والفكريـــة الرصينة، وهو 
إبداع فردي وجماعي في آن واحد، ولذلك يشـــكل أهم وسيلة ثقافية 
إنســـانية للتعامـــل مـــع الحيـــاة مـــن حولنـــا، مـــن تنويـــر وتطويـــر للفرد 

والمجتمع على السواء
بنـــاًء عليـــه، يأتـــي احتفاء الهيئـــة العربية للمســـرح بالُحلـــم الفني لكل 

المســـرحيين العـــرب، وهـــو يـــوم المســـرح العربـــي، في العاشـــر مـــن يناير كل عـــام للمرة 
الخامسة عشرة هذا العام، والذي أقر في الشهر الماضي في مؤتمر وزراء الثقافة العربي 
الـــذي أقيـــم في دبي، تقليدًا ســـنويًا انطلق أوالً من الشـــارقة التي تمثـــل عاصمة الثقافة 
العربيـــة والحـــراك المســـرحي بحق. الهيئـــة العربية للمســـرح التي تأسســـت العام 2007، 
بمبادرة صاحب السمو  الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى التحاد 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، سلطان الثقافة والفكر والمسرح في وطننا العربي الذي 
جعل عنوان هذه الهيئة المســـرحية غير الربحية العناية بشـــؤون المسرح العربي عموًما، 

تحت إدارة أمينها العام، المسرحي الخليجي العربي إسماعيل عبدهللا.
إذ قامـــت الهيئـــة منـــذ إنشـــائها بإطـــالق العديد مـــن األفـــكار والفعاليات المســـرحية، من 
بينهـــا االحتفاء بيوم المســـرح العربي في يناير منذ العـــام 2008. وضمن العناية بالحراك 
المســـرحي العربـــي وجهـــد االرتقـــاء والديمومة لـــه، جاء تنظيـــم الهيئة العربية للمســـرح 
لمهرجـــان المســـرح البحرينـــي األول العـــام 2019، وكان ســـيعقبه المهرجـــان الثاني العام 
2021، لوال ظهور جائحة )كوفيد19�( التي عطلت العديد من الفعاليات المســـرحية. كما 
كان لمســـرح أوال مســـاهمة في جهد الهيئة بهذا االحتفال الســـنوي بكلمة يوم المســـرح 

العربي في 10 يناير 2020 ألقاها الفنان خليفة العريفي، عضو مسرح أوال.

مسرح أوال

“أعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما”

للمســـرح  العربيـــة  الهيئـــة  عـــام تحتفـــل  مـــن كل  ينايـــر  مـــن  العاشـــر 
والمســـرحيين العرب في هذا اليوم بيوم المسرح العربي، وتعد الهيئة 
العربيـــة للمســـرح المحفـــز والداعـــم األبرز ألنشـــطتنا المســـرحية ليس 
محليـــا بـــل عربيـــا، ونحـــن في مســـرح جلجامـــش نراقـــب ونتتبع هذه 
البوصلـــة المهمـــة أمامنا، حيـــث إن الهيئة العربية للمســـرح هي الداعم 

األكبر في تطور واستمرار الحركة المسرحية والثقافية.
وقـــد تبـــدو حاجتنا الماســـة للمســـرح في هـــذا الوقت هي حاجـــة ضروريـــة تتعطش لها 
الشـــعوب، فكمـــا يقـــال “أعطنـــي مســـرحا أعطيك شـــعبا عظيمـــا” ال يوجد أجمـــل من هذا 
المقولة المشـــهورة؛ للتعبير عن روعة وأهمية المســـرح في مجتمعنا، فالمســـرح هو عالم 

جميل جدا ال يستشعر ذلك الجمال إال كل من استوعب الدور المهم الذي يقدمه لنا.
لألســـف فـــي هـــذا الزمن هنـــاك من يظـــن أن دور المســـرح فقـــط للتهريـــج، دون النظر أو 
االلتفـــات إلى صورته الحقيقية الذي عرفها المســـرحي الفرنســـي فولتيـــر قبل ما يقارب 

القرنين، حيث قال “في المسرح وحدة تجتمع األمة، ويتكون فكر الشباب وذوقه، وإلى 
المسرح يأتي األجانب ليتعلموا لغتنا، إنه مدرسة دائمة لتعلم الفضيلة”.

المســـرح هو مكان للقاء البشـــري، ســـواء من حيـــث التفاعل بين العامليـــن فيه، أو بينهم 
وبين الجمهور، أو بين الجمهور نفسه حين يخرج من العرض المسرحي مدججا باألفكار 

ومنهمكا باألسئلة.
وهـــل هنـــاك مـــا هو أجمـــل من حـــرارة التواصـــل المباشـــر بين البشـــر، الذيـــن جعلهم هللا 
شـــعوبًا وقبائل ليتعارفوا، أي ليتالقوا ويتحاوروا ويتناقشـــوا في كل ما يخص حياتهم 

ومصيرهم المشترك؟
مســـرح جلجامش كان نشـــطا في الســـنة األخيرة 2021 رغم ظروف الجائحة التي ألمت 
بالعالـــم كلـــه، إال أننا عقدنا العزم على المضي قدما، تاركين كل العوائق والصعوبات وراء 
ظهورنا ونســـير قدما إلى األمام، حيث كان لنا أول عمل مســـرحي خارج مملكة البحرين 
٢٠٢١، فـــي تونـــس بمهرجـــان قرطـــاج الدولي وفزنـــا بالجائـــزة البرونزية عن مســـرحية 
“وجـــود”، وكذلـــك تم أول عرض جماهيري محلي بعد توقف الحركة المســـرحية؛ بســـبب 
الجائحة بمملكة البحرين، حيث تشـــرف مســـرح جلجامش بافتتاح المســـرح الجماهيري 

في زمن الجائحة بمسرحية “جوكرز”. 
وكان ختامهـــا مســـك، حيـــث أنهينـــا الســـنة 2021 بمشـــاركة مســـرحية “هـــدوء تـــام” في 
مهرجـــان القاهرة الدولي للمســـرح التجريبي وحصلنا على الشـــهادة التقديرية للمواهب 

المتميزة لفريق العمل. 
وبهـــذا يثبت مســـرح جلجامـــش للجميع إننا نعمـــل دون كلل وبجـــد وبإخالص حتى في 

الظروف الصعبة وحتما ننافس بشرف.

مسرح جلجامش

“نعطي للمسرح أكثر مما ننتظر”

قليلة هي عبارة: المسرح بيتنا 
قليلة هي عبارة: المسرح وجهتنا 
قليلة هي عبارة: المسرح يجمعنا 

قليـــل أن نســـاوي المســـرح بحوائجنـــا الماديـــة اليومية الطارئة، فالمســـرح أكبـــر من ذلك 
بكثير، المسرح حياة، ومن دونه، فالشتات هو طريق الفنان المسرحي 

المسرح أنفاسنا التي نعيش من خاللها 
المسرح ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا التي تصاغ فيها قصصنا وأفراحنا 

المسرح مختبر صداقاتنا وأفكارنا وصحتنا البدنية والنفسية 
فـــي المســـرح: الكلمة والصمت واإليمـــاءة واإليقاع والصورة والضـــوء والصوت واللون، 
ثـــم الجمهـــور نافـــخ الروح فـــي كل ذلك. ألـــم نقل لكم أن المســـرح أكبر مـــن كل العبارات 

المسطحة المكررة. 
ولذلـــك، فإننا نتطلع إلى أن يتحول المســـرح إلى مشـــروع أصيل يتغلغل في مؤسســـات 
الدولة بشكل جاد. فمازلنا على الرغم من مرور 100 عام من انطالق أول شرارة للمسرح 
البحريني، نتأرجح ونتراوح بين عروض ومشـــاريع مســـرحية غيـــر احترافية، وال نقصد 

باحترافية األداء، ولكن باحترافية النفس الطويل للعرض واالستمرارية على الساحة. 
وال تتحقق أســـباب االســـتمرارية إال إذا كان المسرح بالفعل حياتنا التي نعيش من أجلها 
كل لحظة، فما إن يتحول المســـرح إلى ناد لالجتماع والترفيه واللغط وتقديم العروض 

الموسمية التنافسية المؤقتة حتى يفقد روحه وينقطع عن النبع األصيل. 
آن األوان ألن نعطـــي للمســـرح أكثـــر ممـــا ننتظر، لن ننتظـــر المعونة والدعم مـــن الخارج، 
فالمسرح – باعتباره حياتك – يقتضي منك الدفاع والقتال إلى آخر رمق حتى تحفظ له 

مكانته، كما تحفظ وتؤمن المسكن والملبس والمشرب لمن تعيل.

مسرح البيادر 

“المسرح كشاطئ ال نهائي” 

هـــل يتعين على ســـفينة المســـرح الرســـو؟ هل يمكن لشـــاطئ ما 
أن يســـتقبل ســـفينة تحمل عدوى القلق وحّمى األســـئلة وورطة 

الوجود؟ هل لهذه السفينة أن تجنح وتغرق؟ 
منذ أن أبحرت هذه السفينة، وهي تحفز سفًنا عديدة على اإلبحار 
واالكتشـــاف والغـــوص فـــي أحلـــك الليالي وفي أعمـــق محيطات 
عالم البشـــر.  إننا يا ســـادة ال نعرف غير المغامرة! بوصلتنا تشـــير 

دائًما نحو القطب اإلنساني، ومرافئنا هي لتحية الرفاق وبضائعنا محبة وأمل. 
مرفأنا الجديد يوم المســـرح العربي، نقّبل جباه المجهدين ونشـــد على أيدي المشـــتغلين، 

يوم وليلة ثم نرفع الصارية من جديد. 

مسرح الصواري

“مسرحية السرير”

وبهـــذه المناســـبة احتفـــى مســـرح الريف 
بعرض مســـرحية “الســـرير” التي خضعت 
ثـــال ث  طـــوال  المســـرحي  المختبـــر  إلـــى 
محمـــد  الفنـــان  عليهـــا  وأشـــرف  أشـــهر، 
الحجيري “في النص والتمثيل واإلخراج 
لجنـــة  أعضـــاء  مـــع  والســـينوغرافيا” 

المشاريع الفنية بالمسرح.

“^” تنفرد بنشر رسائل المسارح واالتحاد بمناسبة عيد المسرحيين
10 يناير انطالقة نحو أفق مسرحي عربي عالمي

أسامة الماجد

إسماعيل عبداللهيوسف الحمدانالشيخ سلطان القاسمي

مسرحية جوكرز لجلجامشمسرحية نعال النوخذة ألوال
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فاطمة العلوي.. أم بحرينية البنتين تحصد مليون دوالر من “ثمار”

“مطار البحرين” تتخذ خطوات فعالة لتعزيز سالمة مدرج الطائرات

المطوع: تغيير حياة الرابحين وإعطاء مزيد من المكافآت على االدخار

”GRF“ الشركة تشرع بتطبيق نموذج اإلبالغ العالمي الجديد

قــام بنــك اإلثمــار، بتقديــم الجائــزة الكبرى وقدرهــا مليون 
بحرينيــة  أم  وهــي  العلــوي  فاطمــة  إلــى  أميركــي  دوالر 
البنتين، حيث ربحت العلوي جائزة شــهر ديســمبر لحساب 
ثمار.  وقد عقد الســحب عن بعد في المقر الرئيســي للبنك 
فــي بــرج الســيف تحــت إشــراف وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة وكذلك 

المراقبين الخاريجيين BDO البحرين والمراقبين الداخليين للبنك. 

وقال نائـــب الرئيس التنفيذي في بنك 
اإلثمـــار، عبدالحكيم المطـــوع “بالنيابة 
عن بنك اإلثمار، أتقدم بخالص التهاني 
لفاطمـــة وعائلتها. ويســـعدنا أننا تمكنا 
مـــن إدخـــال البهجـــة والســـعادة علـــى 
العديـــد مـــن العائـــات فـــي البحريـــن. 
إن حســـاب ثمـــار لم يعد فقـــط مصمما 
لتشـــجيع األفـــراد علـــى اتبـــاع ســـلوك 
يتســـم بالمســـئولية الماليـــة مـــن خال 
علـــى  المكافـــآت  مـــن  المزيـــد  إعطـــاء 

االدخـــار، ولكـــن يمكـــن للجوائـــز التـــي 
يقدمها البنك أن تغير حياة الرابحين”. 
ومـــن جانبها، قالت العلوي “إن الســـبب 
الرئيســـي لتعاملي مع بنك اإلثمار على 
مـــدار الخمســـة عشـــر عامـــًا الماضيـــة 
هـــو تميـــز خدمة العمـــاء بتعاملهم مع 
العمـــاء بطريقة لطيفة وودية، خاصة 
أن موظفـــي الفـــروع يتميزون بحســـن 
شـــديدو  وهـــم  والمســـاعدة  المعاملـــة 
اليقظـــة والتركيـــز ودائمـــًا متواجدون 

عندما أحتاج إلى أي مساعدة”. 
وأضافـــت “عندمـــا تلقيـــت اتصـــاالً من 
نائب الرئيس التنفيذي للبنك، شـــعرت 
وإباغـــي  بترحيبـــه  غامـــرة  بســـعادة 
بهـــذا الخبـــر الجميـــل. وقـــد كانت هذه 
مفاجئـــة  بمثابـــة  الهاتفيـــة  المكالمـــة 
ســـارة لي خاصة أنني لـــم أكن أتوقعها 
مطلقـــًا. أحمـــد هللا ســـبحانه وتعالـــى، 
فهـــذه نعمة وفضل مـــن نعم هللا علينا. 
وســـوف أقوم باســـتثمار هـــذه الجائزة 
في مســـتقبل بناتي وأود أن أشكر بنك 
اإلثمـــار لمنحي فرصة كبيرة لربح هذه 

الجائزة من سحوبات ثمار”. 
وأوضـــح المطـــوع “نســـعى دائمـــًا فـــي 
بنك اإلثمار لتطويـــر خدماتنا ومكافأة 
العمـــاء المخلصيـــن. ويقـــدم حســـاب 
ثمار أكبر عـــدد من فرص الفوز مقارنة 

بغيـــره مـــن المنتجـــات فـــي البحريـــن، 
ليصبح حســـاب ثمار من البرامج التي 
تقـــدم أكبر عدد من الجوائز في مملكة 
البحريـــن. وهـــذا يعـــد حافـــزًا إضافيـــًا 
للمدخريـــن. إلى جانب ذلـــك، فإن هذه 

الجوائـــز التـــي قـــد تغير حيـــاة األفراد 
يمكن ربحها بادخار 30 دينارًا بحرينيًا 

فقط كحد أدنى”. 
الجديـــر بالذكـــر أن حســـاب ثمـــار قدم 
خال عـــام 2021 مـــا مجموعه 2,271 
جائـــزة، وهـــو أكبـــر عـــدد مـــن الجوائز 
يقدمـــه أي بنك في البحرين. وقد قدم 
البنـــك للعمـــاء فـــرص لربـــح الجائـــزة 
الكبرى وقيمتها مليون دوالر أميركي، 
وستة جوائز ربع سنوية قيمة كل منها 
باإلضافـــة  أميركـــي،  دوالر   100،000
إلـــى العديد من الجوائز النقدية طوال 

العام. 
ثمـــار  حســـاب  فتـــح  للعمـــاء  يمكـــن 
مباشـــرة وبشـــكل فوري مـــن هواتفهم 
النقالـــة دون الحاجـــة لزيـــارة أي فرع، 
حيث يمكن للمواطنين والمقيمين غير 

البحرينييـــن فتـــح حســـاب جديد بكل 
آمـــان وخال بضع دقائـــق عبر تحميل 

تطبيق بنك اإلثمار للهاتف النقال.
إن حســـاب ثمـــار هـــو حســـاب ادخـــار 
قائـــم علـــى الجوائز، قـــام بنـــك اإلثمار 
بإطاقه لتشجيع عمائه على االدخار، 
حيـــث تـــم تصميمه من أجل مســـاعدة 
العمـــاء على االدخار بأســـلوب يتســـم 
بالمســـئولية عبـــر تقديم جوائـــز نقدية 

ومعدالت أرباح متوقعة. 
فـــي  للدخـــول  ثمـــار  ويتأهـــل عمـــاء 
 30 بمبلـــغ  االحتفـــاظ  عنـــد  الســـحب 
دينـــارًا بحرينيًا في حســـاب ثمار كحد 
أدنـــى. وكلمـــا ادخـــر العمـــاء أكثر مع 
احتفاظهم لمدة أطول بمبلغ 30 دينارًا 
زادت  كلمـــا  ومضاعفاتـــه،  بحرينيـــًا 

فرصهم للربح.

أعلنــت شــركة مطــار البحريــن عــن اتخــاذ مزيــد مــن 
الخطــوات الفّعالــة بالغة األهمية لتعزيز ســامة مدرج 
الطائــرات فــي مطــار البحريــن الدولــي. فتماشــًيا مــع 
 CAP( ونشــرة الطيــران المدني )لوائــح منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي )اإليــكاو
111( الصــادرة عــن اإلدارة العامــة لشــؤون الطيــران المدنــي فــي مملكــة البحرين، 
بدأت شركة مطار البحرين في تطبيق نموذج اإلباغ العالمي الجديد )GRF( الذي 

يشّكل منهجية عالمّية متسقة لتقييم ظروف سطح المدرج وإعداد تقارير عنها.

وكان نمـــوذج اإلبـــاغ العالمـــي قـــد 
دخـــل حّيـــز التنفيذ عالمًيا في شـــهر 
نوفمبر من العام الماضي، للمساعدة 
حـــاالت  مخاطـــر  مـــن  الحـــد  فـــي 
الخـــروج عـــن المـــدرج والتـــي تعـــد 
أحد أكثر األسباب شـــيوًعا لحوادث 
مـــدارج الطائـــرات كمـــا تســـهم هـــذه 

المنهجية في تحسين عملية اإلباغ 
عن ظروف ســـطح المـــدرج وإخطار 

الطيارين بشأن أي تغييرات مهمة.
الرئيـــس  صـــّرح  المناســـبة  وبهـــذه 
التنفيـــذي لعمليـــات المطـــار بالنيابة 
هيتـــارث مانكـــودي بـــأن طـــرح هذه 
المنهجيـــة سيســـاعد علـــى اســـتمرار 

تشـــغيل بوابـــة البحريـــن األولى إلى 
واألمـــان،  الكفـــاءة  بمنتهـــى  العالـــم 
مشيًرا إلى أن تطبيق نموذج اإلباغ 
العالمـــي يعـــزز مـــن التـــزام الشـــركة 
بنهج الســـامة ومعاييرهـــا، ومنوًها 
بالدور الفاعل لشركة مطار البحرين 
باعتبارها مساهًما نشًطا في مجتمع 
وعليـــه  الدولـــي،  الجوّيـــة  الموانـــئ 
فإنهـــا تتطلـــع إلـــى مشـــاركة نتائجها 
مع المطـــارات األخـــرى والعمل معها 
عـــن كثـــب للمســـاعدة علـــى تنقيـــح 
إجـــراءات نمـــوذج اإلبـــاغ العالمـــي 

الجديد.
وقـــد تعـــاون قســـما عمليات ســـاحة 
بشـــركة  المرافـــق  وإدارة  المطـــار 

مطار البحريـــن على وضع إجراءات 
تشـــغيل قياســـية وخطـــط تدريـــب 
عـــن  فضـــًا  تشـــغيلّية،  وتجـــارب 
إدارة جميـــع الجهود التنســـيقّية مع 

وشـــؤون  العاقـــة  ذات  األطـــراف 
تطبيـــق  لضمـــان  المدنـــي  الطيـــران 

نموذج اإلباغ بكفاءة.
وُيشـــار إلى أن إعـــداد تقارير دقيقة 

ومحدثة عـــن أحوال المـــدرج يعتبر 
أمـــًرا بالغ األهمية للحـــد من مخاطر 
حـــاالت الخـــروج عـــن المـــدرج التي 
تشـــمل االنحـــراف عنـــه أو تجـــاوزه. 
إذ تتيـــح هـــذه المعلومـــات لطواقـــم 
الطائـــرات إمكانيـــة اتخـــاذ قـــرارات 
مســـتنيرة ومدروسة بشـــأن ظروف 
اإلقـــاع والهبـــوط. كما تضمـــن ُنظم 
اإلباغ الموحدة إرساء لغة مشتركة 
بيـــن جميـــع األطـــراف ذات العاقة. 
كذلك فإن اتساق عملية تقييم حالة 
سطح المدرج واإلباغ عنها ال يعود 
بالنفع على ســـامة المدرج فحسب، 
بل يســـاعد أيًضا على تعزيز الكفاءة 

التشغيلّية واستدامة األعمال.

ســـيتطلب الجيل الجديد من محطات الطاقة النووية األوروبية  اســـتثماًرا بقيمة “500 
مليار يورو بحلول عام 2050”، وفق ما صرح المفوض األوروبي للسوق الداخلية تييري 
بريتـــون، معتبـــرًا بدء تصنيـــف الطاقة النوويـــة ضمن المصـــادر الخضراء “أمًرا حاســـًما” 

كجزء من عملية االنتقال في مجال الطاقة.
وأكد المفوض الفرنســـي في مقابلة مع اســـبوعية “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية  أن 
“محطـــات الطاقـــة النوويـــة الحالية وحدهـــا تحتاج الى اســـتثمار قيمتـــه 50 مليار يورو 

بحلول عام 2030، و500 مليار بحلول عام 2050 للجيل الجديد!”.
في 31 ديســـمبر، كشـــفت المفوضية األوروبية عزمها على تصنيف الطاقة النووية وتلك 
المولـــدة مـــن الغـــاز الطبيعـــي من بيـــن مصادر االســـتثمار “الخضـــراء”، والهـــدف من ذلك 

تسهيل تمويل المنشآت التي تساهم في محاربة التغير المناخي.
ويهـــدف هـــذا التصنيـــف إلـــى تحديد مجاالت االســـتثمار التي ستســـتفيد مـــن العامات 
الخضراء. ومع ذلك، فإن هدف الكتلة التي تضم 27 دولة بالتحول نحو مســـتقبل حياد 
الكربـــون فـــي عام 2050 يســـتلزم جـــذب اســـتثمارات ضخمة، حيث تم وضـــع التصنيف 

للسماح بالحصول على التمويل بشروط مناسبة.

500 مليار يورو  كلفة استثمار أوروبا 
بالمحطات النووية

بمشروع تطوير درة مارينا لصالح “محمد الغريب”
“تامكون” ترسي مقاولة االستشارات الهندسية لفيالت الواجهة البحرية

“مصارف البحرين” تعّرف نظيرتها العراقية بـ “الصيرفة المفتوحة”

أعلنت شركة تامكون للمقاوالت، وهي 
شـــركة رائـــدة فـــي مجـــال اإلنشـــاءات 
المدنيـــة حاصلـــة علـــى تصنيـــف فئـــة 
)AA ( ومقرهـــا البحريـــن، أنهـــا منحـــت 
عقـــدا استشـــاريا للتصميـــم المعمـــاري 
والمقاوالت الخاصة بأعمال تشييد 18 
فيا مطلة على واجهة بحرية في درة 
مارينا لشـــركة محمد الغريب للهندسة 

والمعمار. 
تمثل أعمـــال التصميم المرحلة األولى 
مـــن مشـــروع تطويـــري جديـــد لحـــي 
ســـكني راق مكون من 18 فيا سكنية 
بتصميـــم عصري يتميز بإطالة بحرية 
رائعة )على القنـــاة المائية لدرة مارينا( 
يحاكـــي أســـلوب المنتجعـــات بجانـــب 
توفيـــر وســـائل الراحـــة واالســـتجمام 
وتماشـــيًا  المشـــروع.  محيـــط  ضمـــن 
االتفاقيـــة، ســـتقوم شـــركة  هـــذه  مـــع 
مجموعـــة  بتقديـــم  الغريـــب  محمـــد 
مـــن التصاميـــم المعماريـــة والهيكليـــة 
والكهروميكانيكية للفلل. حيث سيتم 
إنشـــاء الفلل على أراض بمساحة تبلغ 
حوالـــى 310 أمتـــار مربعة لـــكل قطعة 

وســـيتم تصميمها وبناؤها وفًقا ألعلى 
وأحدث المواصفات والمعايير

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وعلـــق 
علـــى  العباســـي،  هللا  عبـــد  تامكـــون، 
درة  مشـــروع  “يجمـــع  قائـــا  التوقيـــع 
العمـــارات  بيـــن  مميـــز  بشـــكل  مارينـــا 
التجاريـــة  والمرافـــق  الســـكنية 
والترفيهية الفاخرة. يســـعدنا أن نكون 
جزءا من المرحلـــة الجديدة للوحدات 

تصميمهـــا  يجـــري  التـــي  الســـكنية 
وتطويرهـــا، ونحـــن علـــى ثقـــة مـــن أن 
هذه الفلل ســـتكون فرصة اســـتثمارية 
مطلوبة للغاية للمســـتثمرين المحليين 

والخارجيين على حد سواء”.
ومن جانبه، قال محمد الغريب المالك 
والرئيـــس التنفيـــذي لــــ شـــركة محمـــد 
الغريـــب باعتزازه بثقة شـــركة تامكون 
فـــي تعيينهـــم بهـــذا الدور االستشـــاري 

الهـــام: “يســـعدنا أن نكون شـــركاء في 
مشـــروع تطوير فلل الواجهة البحرية 
فـــي درة مارينـــا. ولدينـــا إيمانا تام بأن 
مارينـــا  درة  بفريـــق  الوثيـــق  اتصالنـــا 
وتامكـــون ســـوف يثمـــر عـــن مجموعة 
مـــع  تتكامـــل  المتميـــزة  الفلـــل  مـــن 
المكونات الرئيســـية التـــي يتألف منها 
مشـــروع ككل”. وتجدر اإلشارة إلى أن 
شـــركة تامكون تعتبر شـــركة مقاوالت 
بحرينيـــة واعـــدة ومتطورة باســـتمرار 
وهـــي شـــركة تابعـــة لمجموعة شـــركة 
الخليـــج للتعميـــر )تعميـــر(. حيـــث كان 
الهدف من تأسيس شركة تامكون في 
عام 2007 جزًءا هاما من استراتيجية 
بقطـــاع  االهتمـــام  نحـــو  المجموعـــة 
اإلنشـــاءات والتطوير العقاري وإنشاء 
شـــركة إنشـــاءات مســـتقلة تهدف إلى 
المحليـــة  المشـــاريع  إنجـــاز  تطويـــر 
واإلقليميـــة التي تتميز بأعلى المعايير 
منـــذ  الشـــركة  قامـــت  وقـــد  الدوليـــة. 
تأسيســـها بتنفيذ العديد من المشـــاريع 
الحكومية االسكانية، والبنية التحتية، 

والتطوير السكني.

عبـــر  اجتماعـــا  البحريـــن  مصـــارف  جمعيـــة  عقـــدت 
تقنيـــة االتصال المرئي مع رابطـــة المصارف الخاصة 
العراقية قامت خاله الجمعية بتقديم تعريف موسع 
عـــن تجربة الصيرفة المفتوحة فـــي مملكة البحرين، 
وذلـــك بمشـــاركة ممثلين عـــن الجانبيـــن، إضافة إلى 
مدير إدارة التراخيص في مصرف البحرين المركزي 

عبد هللا حاجي.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي للجمعية وحيد القاســـم في 
مســـتهل اللقـــاء اســـتعداد الجمعيـــة الدائـــم لتقديـــم 
الخبرة والمشورة واإلرشاد في جميع المجاالت ذات 
الصلـــة بالصناعـــة المصرفيـــة والماليـــة المتقدمة في 
البحريـــن بمـــا في ذلـــك التقـــدم الذي يحـــرزه القطاع 

المصرفي في مجال الصيرفة المفتوحة.
بالمقابـــل، أعرب المديـــر التنفيذي لرابطـــة المصارف 
الخاصـــة في العـــراق علي طارق عن شـــكره لجمعية 
مصـــارف البحريـــن، وإتاحـــة الفرصـــة للتعـــرف علـــى 
أحدث ما وصلـــت له المصارف في المملكة من تقدم 
فـــي مجـــال التقنيـــات الماليـــة والعمليـــات المصرفية 

المفتوحة.

وقدم عضو لجنة الرقمنة رافد المناعي عرضا مفصا 
حـــول البيانـــات المصرفيـــة المفتوحة فـــي البحرين، 
مشـــيرا إلى أنه تم إطاق اإلطـــار التنظيمي للبيانات 

المصرفيـــة المفتوحـــة فـــي العـــام 2018، وكانت أول 
مبـــادرة مـــن نوعهـــا فـــي المنطقـــة وأعقبتـــه المرحلة 

الثانية في يوليو 2021.

 باريس -أف ب
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انفوجرافيك

فــي مؤشــر على تنامي أهمية تكنولوجيــا الخدمات المالية )الفنتك(، 
والتــي باتــت مــن األهــداف األولى التــي تعمــل مملكــة البحرين على 
الرقي بخدماتها، استمر زخم التسجيل في البيئة الرقابية التجريبية 
لمنتجــات “الفنتــك” والتــي يديرهــا مصــرف البحرين المركــزي، إذ تم 
الترخيــص لنحو 15 شــركة خالل العــام 2021 الختبار منتجاتها قبل 

إطالقها في سوق القطاع.

رخـــص  الماضـــي،  الشـــهر  وفـــي 
مصرف البحرين المركزي لشركة 
المملكـــة،  ومقرهـــا  “فاســـتورا” 
الختبـــار منتجاتهـــا والتي تتعلق 
المؤسســـات  لتمويـــل  بمنصـــة 

الصغيرة والمتوسطة.
وفـــي ســـبتمبر رخـــص المصرف 
األولـــى  شـــركات   3 لــــ  المركـــزي 
“تامـــارا” ومقرهـــا جـــزر كايمـــان، 
الختبار منتج “اشـــتر اآلن وادفع 
مؤسســـة  جانـــب  إلـــى  الحقـــًا”، 
وشـــركة  “تالـــي”،  تطبيـــق  أو 
تقـــدم  والتـــي  “براكســـتون” 

اإليصاالت التفاعلية الذكية.
 وفـــي شـــهر  يوليو الماضي، ســـجل 
المصـــرف   4   شـــركات   جديـــدة  
 للتكنولوجيا   المالية   ”فنتك”، ثم تم 
الترخيص لمنصة “بحرين فاينس”  
للعمل في الوســـاطة عبر االنترنت  
     Aggregatorأو مـــا   يطلق   عليها   بــــ 
والتـــي   توفـــر   خيـــارات   الخدمـــات  
 علـــى   منصـــة   إلكترونيـــة   تتيـــح  
 للزبائـــن   االختيـــار   عبرهـــا،   إذ   تعتبر  
 هـــذه   الخدمـــة   مفيـــدة   فـــي   عملية  
 التحـــول   الرقمـــي   لقطـــاع   التأميـــن  

 مثالً،   ويقع   مقرها  في   البحرين .  
ورخـــص   المصـــرف   المركـــزي 
لشـــركة   لمعالجـــة   وتحليـــل  
 خدمات   قطاع   تأمين   الســـيارات 
“أميال للتأمين”،   إذ   يقع   مقر   هذه  
 الشـــركة   في   جدة  .  يشـــار   إلى   أن  
 شـــركات   التأميـــن   بـــدأت   بعملية  
 رقمنـــة   كاملـــة   لقطـــاع   تأميـــن  
 المركبات،   في   خطوة   من   شـــأنها  
 تعزيـــز   التحـــول   الرقمـــي   الكامل  

 فـــي   القطاع   المالي   فـــي   المملكة،  
 مـــا   يجعلها   تأخـــذ   مراكز   متقدمة  
 فـــي   اللحاق   بركب   التطور   المالي  

 والتقني . 
ورخـــص   المصـــرف   المركـــزي  
 كذلـــك   لــــ   ”انفســـتمنت   بروفوليو  
 منجمـــات”  والتـــي   تعنـــى   بقطاع  
رخـــص  وكذلـــك   االســـتثمارات، 
للتمويـــل  “صفقـــات”  لشـــركة 
الجماعي، إذ أطلقت هذه المنصة 
بالفعل فـــي البحرين خالل العام 

الماضي.
لــــ  وفـــي يونيـــو تـــم الترخيـــص 
ومقرهـــا  آوت”  جيـــك  “بوينـــت 
النصـــف  خـــالل  ولوحـــظ  دبـــي، 
األول مـــن 2021،    توجـــه   جديد  
 لعملية   تسجيل   الشركات   الختبار  
 منتجاتها   من   خالل   خدمة   ”اشتر  
 اآلن   وادفـــع   الحقـــا”،   التـــي   يمكن  
 للعميـــل   مـــن   خاللهـــا   االســـتغناء  
 عن   بطاقـــات   االئتمـــان،   إذ   يتجه  
 المســـتهلكون   إلـــى   الشـــركات  
 الناشـــئة   في   مجال   التكنولوجيا  
 الماليـــة   لتمويل   مشـــترياتهم   عبر  

 اإلنترنت  . 
وخدمـــة   ”اشـــتر   اآلن   وادفـــع  
 الحقـــا”،   هي   خدمة   دفع   من   دون  
 فوائد   تسمح   للمســـتهلك   بتأخير  
 دفـــع   ســـلعة   أو   خدمـــة   أو   الدفـــع  
 على   أقساط، غالًبا   كل   أسبوعين،  
 على   مدى   فترة   زمنية .  وأظهرت  
 بيانـــات   رســـمية   أن   المصـــرف 
المركـــزي    رخص   لشـــركة   ”تابي”،  
 ويقـــع   مقرهـــا   في   جـــزر   الكايمن،  
 والتي   تقدم   خدمة   الشـــراء   اآلن  

 والدفـــع   الحقا،   إذ   تـــم   الترخيص  
 لها   هذا   الشهر  .  

ورخـــص   المصـــرف   لشـــركة 
“سبوتي”  ومقرها   دولة   اإلمارات  
 العربيـــة   المتحـــدة   والتـــي  
 تتخصـــص   كذلـــك   فـــي   اختبـــار  
 خدمة   ”اشـــتر   اآلن   وادفع   الحقا”،  
 وذلـــك   بنهايـــة   مايـــو   الماضـــي.  
وفـــي   تقنيـــة   الترميـــز   والتـــي     
 تســـتخدم   في   الدفع   اإللكتروني،  
 رخص   مصرف   البحرين   المركزي  
 لشـــركة   ”اينابلـــر”،  ومقرهـــا   دبـــي  
 الختبـــار   منتجاتهـــا   فـــي   البيئـــة  

 التجريبيـــة   الرقابيـــة   وذلـــك   في  
 أبريل   الماضي .  

أما   في   خدمة   شـــبكة   دفع   العقود  
 الرقميـــة،   فقـــد   رخـــص   المصرف  
 لشـــركة  “يـــتلغنف”  الختبـــار   هذه  
 الخدمـــة   عبـــر   البيئـــة   التجريبية .  
وفي   شـــهر   فبراير   تـــم   الترخيص  
 لشـــركة   ”أودو   تك”  والتي   تختبر  
 منتجاتهـــا   فيمـــا   يتعلـــق   بحلـــول  
 إرســـال   اإلشـــعارات،   حيـــث   يقـــع  

 مقر   هذه   الشركة   في   مصر .  
كمـــا رخـــص المصرف فـــي بداية 
العـــام 2021 لشـــركة “تســـليفة”، 

ومقرهـــا جـــدة بالمملكـــة العربية 
علـــى  تركـــز  حيـــث  الســـعودية، 

خدمات القروض عبر األنترنت.
البحريـــن  مصـــرف  أن  يذكـــر 
المركزي أصدر فـــي مايو 2017، 
الرقابيـــة  البيئـــة  عمـــل  إطـــار 
Regulatory Sand� (التجريبية 

وأصـــدر   .)box Framework
المصرف في يونيو 2017 القرار 
بشـــان   ،2017 لســـنة   )39( رقـــم 
لجنـــة فحـــص طلبـــات  تشـــكيل 
التجريبيـــة  الرقابيـــة  البيئـــة 
للتكنولوجيا الماليـــة، إذ تختص 

اللجنـــة بفحص طلبات االنضمام 
إلـــى البيئـــة الرقابيـــة التجريبية 
لبيان مدى توافقها مع الشـــروط 
التـــي يحددها المصرف المركزي 

في هذا الشأن.
وفي ديســـمبر 2018، تم تخريج 
أول شـــركة تنهـــي بنجاح مرحلة 
البيئـــة الرقابية التجريبية، وهي 
شـــركة بوابـــة ترابـــط المندرجـــة 
تحت شركة المؤيد للتكنولوجيا، 
التي حصلـــت أيضا على موافقة 
لمزاولـــة  المبدئيـــة  المصـــرف 

الخدمات المصرفية المفتوحة.

15 شركة “فنتك” جديدة تختبر منتجاتها بـ “البيئة التجريبية” في 2021
مؤسسات عدة تخصص تطبيقاتها لـ “اشتر اآلن وادفع الحًقا”
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رصـــد تقرير لشـــركة “كامكـــو”، حجم 
سوق السندات والصكوك وإصدارات 
الدخـــل الثابت فـــي منطقـــة الخليج، 
حيـــث شـــهدت اإلصـــدارات الجديدة 
 2021 عـــام  فـــي  انخفاًضـــا هامشـــًيا 

مقابل 2020.
وبلغـــت إصدارات الدخـــل الثابت في 
مملكة البحرين نحو 8 مليارات دوالر 
فـــي العام 2021 مقارنة مع 7.1 مليار 

دوالر في العام الذي سبقه.
وبلغ إجمالي إصدارات الدخل الثابت 
فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي 
نحو 145.5 مليـــار دوالر أميركي في 
عـــام 2021 مقابل 150.4 مليار دوالر 

أميركي خالل عام 2020.
وحافظت الســـعودية واإلمارات على 
صدارة مصـــدري األدوات الثابتة في 
المنطقة بإصدارات بلغت 55.2 مليار 
دوالر  مليـــار  و42.6  أميركـــي  دوالر 
أميركـــي، علـــى التوالـــي، خـــالل عام 

 .2021
وجـــاء االنخفـــاض فـــي اإلصـــدارات 
بشكل رئيســـي على خلفية انخفاض 
فـــي اإلمارات والســـعودية بنحو قبل 
16.6 % و 3.8 % على التوالي، بينما 
ســـجلت بقيـــة دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي زيـــادة هامشـــية فـــي عام 

.2021
الُمصِدريـــن  الشـــركات  وتجـــاوزت 
الحكوميين للعام الثاني على التوالي 
بلـــغ  بإصـــدارات   2021 عـــام  خـــالل 
مجموعهـــا 77.5 مليار دوالر أميركي، 

مقارنـــة بــــ 68.0 مليـــار دوالر لجهات 
اإلصدار الحكومية.

بنســـبة  نمـــًوا  الشـــركات  وشـــهدت 
فـــي  ســـنوي  أســـاس  علـــى   %  8.1
اإلصـــدارات خـــالل عـــام 2021، بينما 
ســـجلت جهـــات اإلصـــدار الحكومية 
انخفاًضـــا بنســـبة 13.6 %، من حيث 
نـــوع األدوات، وتجـــاوزت إصدارات 
الصكـــوك إصـــدارات الســـندات ألول 
مـــرة بقيمة 90.3 مليار دوالر أميركي 
مقابل 88.9 مليار دوالر قيمة سندات 

خالل العام. 
وشـــهدت كل من الصكوك الحكومية 
وصكوك الشـــركات نمًوا خـــالل العام 
بنسبة %11.1 و 8.5 % على التوالي. 
الســـندات،  إلصـــدارات  وبالنســـبة 
ارتفعت إصدارات ســـندات الشركات 
بنســـبة 7.9 % فـــي عـــام 2021 لتبلغ 
55.6 مليـــار دوالر، بينمـــا انخفضـــت 
إصدارات السندات الحكومية بنسبة 
29.9 % إلـــى 33.3 مليـــار دوالر فـــي 
عـــام 2021 مقابـــل 47.5 مليـــار دوالر 

في عام 2020.

المتوافقـــة  األدوات  إصـــدار  وظـــل   
مـــع التنميـــة المســـتدامة أو األدوات 
الخضراء ضعيًفا في المنطقة مقارنة 
ببعـــض البلـــدان المتقدمة واألســـواق 
علـــى مســـتوى العالـــم. وفًقـــا لبيانات 
أدوات  ســـبع  إصـــدار  تـــم  بلومبـــرج، 
متوافقـــة مع البيئـــة خالل عام 2021 
بإجمالـــي 1.3 مليار دوالر مقابل أربع 
أدوات في عام 2020 بعائدات قدرها 
2.0 مليـــار دوالر . فـــي الوقـــت الـــذي 
يوجـــد اتجـــاه عالمـــي نحو اســـتثمار 

مسؤول وتقليل انبعاثات الكربون. 
وتوقعت الشـــركة رؤية عدد أكبر من 
اإلصـــدارات الخضـــراء علـــى المـــدى 

القريب.
وُيعـــد عـــام 2020 االســـتثنائي الـــذي 
شـــهد أحد أعمـــق التباطؤ االقتصادي 
فـــي  وكذلـــك  العالـــم  مســـتوى  علـــى 

المنطقة.
طفيًفـــا  ارتفاًعـــا  عمـــان  وســـجلت 
فـــي اإلصـــدارات خـــالل عـــام 2021، 
اإلصـــدارات  انخفضـــت  حيـــن  فـــي 

الحكومية اإلماراتية والقطرية. 
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أعلنت صادرات البحرين عن إبرامها لعقد 
شراكة مؤخرًا مع مجموعة رامز العالمية، 
تسمح بموجبها بتوفير مساحة مخصصة 
للمنتجات المصنوعة في مملكة البحرين 
في جميع فروع رامز داخل وخارج مملكة 
البحرين. وتأتي هذه الشراكة تماشيًا مع 
رؤيـــة صـــادرات البحريـــن لتوفيـــر حلول 
جديدة تســـهم في تسريع نمو الصادرات 
وتشـــجيع المنتجـــات البحرينيـــة الصنـــع 
فـــي العمل على رفـــع جودتها التنافســـية 
لتحقيق وصولها إلى األســـواق اإلقليمية 

والعالمية.
وتســـعى صـــادرات البحرين لعقـــد المزيد 
التجزئـــة  أســـواق  مـــع  الشـــراكات  مـــن 
عالميـــًا  تمتلـــك حضـــورًا  التـــي  العالميـــة 
وذلـــك في إطار ُمبـــادرة مبيعات التجزئة 
الدولية والتي ُدشـــنت بهـــدف رفع وتيرة 
نمو األعمال التجارية المحلية ومنتجاتها 
ودعـــم وترســـيخ حضورهـــا الدولـــي مـــن 
التـــي  المميـــزات  مـــن  االســـتفادة  خـــال 
فـــي  الكبـــرى  المتاجـــر  سلســـلة  تمتلكهـــا 
المنطقـــة، وفـــي الوقـــت ذاتـــه، ُمســـاعدة 
البحريـــن  مـــن  تتخـــذ  التـــي  الشـــركات 
مقـــرًا علـــى التوســـع ألســـواق جديدة في 

المنطقة.
وســـيكون بإمـــكان المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة العاملـــة فـــي المملكـــة مـــن 

توســـيع نطـــاق أعمالهـــا الحاليـــة لتكـــون 
متواجـــدة فـــي جميـــع فروع رامـــز داخل 
وخـــارج البحريـــن، بما يســـاهم فـــي إبراز 
المنتـــج  وتمكيـــن  الوطنيـــة  المنتجـــات 
البحريني من التوسع عبر تنمية العاقات 
مـــع سلســـلة األســـواق العالميـــة الرائـــدة، 
وصـــوال إلى تعزيز موقـــع مملكة البحرين 

كمركز عالمي استراتيجي للتصدير. 
ستســـتفيد  الشـــراكة،  هـــذه  وبموجـــب 
الشـــركات القائمـــة بمملكـــة البحريـــن من 
فرصـــة عرض ُمنتجاتها بصورة بارزة في 
أقســـام ُمخصصـــة لذلـــك في ُجـــل فروع 
رامز الُمنتشـــرة بمملكة البحرين، ومنطقة 
الخليج العربي وعالميًا وهو ما ســـُيحقق 

لهـــا ُمكتســـبات عديـــدة بمـــا يتماشـــى مع 
طموحاتهـــا لوصولهـــا آلفـــاق أرحـــب مـــن 

االزدهار.
ولضمـــان نجـــاح هذه الشـــراكة، ســـتعمل 
صـــادرات البحريـــن عـــن قـــرب مـــع رامـــز 
الختيـــار الُمنتجات التـــي ترقى لتطلعات 
واحتياجـــات الُمســـتهلكين وبمـــا ُيواكـــب 

التطـــورات الُمتزايـــدة فـــي أســـواق البيع 
بالتجزئة وهو ما ســـينصب لصالح توفير 
ُمنتجـــات محليـــة ُمتنوعـــة وذات جـــودة 

عالية تحت سقف واحد. 
وبهذه المناســـبة، صرحت صفاء شـــريف 
الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  عبدالخالـــق 
التنفيذي لصادرات البحرين بالقول “نحن 
واثقون بأن هذه الشـــراكة االستراتيجية 
الجديدة ستخلق فرصًا جديدة للشركات 
التـــي تتخذ من مملكـــة البحرين مقرًا لها، 
مـــع فتح آفـــاق جديـــدة لفـــرص التصدير 
العالميـــة وتمهيـــد الطريق لفـــرص فريدة 
للعماء والزبائن على الســـواء. سنواصل 
شـــراكات  لعقـــد  الحثيثـــة  مســـاعينا 
ُمبتكـــرة  حلـــول  وتوفيـــر  اســـتراتيجية 
بمـــا يكفـــل تعزيز موقـــع مملكـــة البحرين 

كُمصدر عالمي”. 
بدوره، قال محمد رامز العواضي الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعة رامـــز العالمية “نحن 
مســـرورون بالعمل مع صـــادرات البحرين 
فـــي هـــذه المبـــادرة فـــي وطننـــا الحبيب 
ونأمـــل أن يتم االســـتفادة القصـــوى منها 
مـــن قبـــل أصحـــاب المشـــاريع الصغيـــرة 
والمتوسطة من خال تقديمهم لمنتجات 
ذات جـــودة عالية والتي طالما اشـــتهرت 
بهـــا مملكة البحرين، ونحـــن مؤمنون أنها 
ســـتؤتي ثمارهـــا المخطـــط لهـــا مـــن قبل 
صـــادرات البحرين ونســـعى ســـويا للعمل 
مع المبادرة لتحقيـــق ذلك وتقديم كل ما 

بوسعنا إلنجاحها”.

“صادرات البحرين” تبرم شراكة استراتيجية مع مجموعة رامز العالمية
لتوفير حلول جديدة تسهم في تسريع نمو التصدير وتشجيع المنتجات

أثناء إبرام الشراكة بين الطرفين
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مركز محمد جاسم كانو الصحي يخدم نحو 35  ألف نسمة
دأبت شـــركة يوســـف بن أحمد كانو، 
منـــذ تأسيســـها علـــى تأكيـــد أهميـــة 
وتبنـــي  االجتماعيـــة  المشـــاركة 
األعمال الخيريـــة بحيث يكون ذلك 
ضمـــن أهـــم مرتكزاتهـــا للتواصل مع 
المجتمـــع وهـــي بذلك تـــؤدي دورين 

في آن واحد.
ومـــن المعتـــاد رؤية اســـم عائلة كانو 
علـــى العديد من المبانـــي في مملكة 
البحريـــن. فلقد ارتبط االســـم نفســـه 
مجـــاالت  فـــي  الخيريـــة  باألعمـــال 
الرعاية الصحيـــة والتعليم والمراكز 

المجتمعية والمساجد وغيرها.
االجتماعيـــة  المســـؤولية  وتتجســـد 
للمجموعة في أحد األعمال الخيرية 
بمجـــال الصحـــة متمثلـــة فـــي مركـــز 
محمد جاســـم كانو، الذي يخدم نحو 

خمســـة وثاثين ألف نســـمة، كما أنه 
يوفر خدمات طبية شـــاملة بما فيها 
خدمات األســـنان واألشعة والمختبر 

والعاج الطبيعي.
وتولـــي عائلـــة كانو بشـــكل متواصل 
أهميـــة كبيـــرة للمســـاهمة فـــي دعـــم 
األعمال الخيريـــة، حيث يعتبر مركز 
محمـــد جاســـم كانـــو صرحـــا جديدا 
يضـــاف إلى سلســـلة اإلنجـــازات في 
القطـــاع الصحـــي وهـــو إنجـــاز معبر 
عـــن صورة من صـــور العطاء وتأدية 

الواجب. 
ُأفتتـــح المركـــز فـــي ديســـمبر 2001 
رعايـــة  تحـــت  المحـــرق  بمدينـــة 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  المرحـــوم 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
حيـــث كان المركـــز يخـــدم 90 ألـــف 

شـــخص من أهالـــي المنطقـــة آنذاك. 
وُبنـــي هـــذا المركز، الـــذي يعمل على 
مدار الساعة، ليستوعب أكثر من 19 
ألف مريض شـــهرًيا في ذلك الوقت، 
وذلك خال فترتي العمل الصباحية 

مريًضـــا   359 بمعـــدل  والمســـائية، 
يومًيـــا فـــي الفتـــرة الصباحية و443 

مريًضا في الفترة المسائية.
يذكـــر أن إرث عائلة كانو انطلق  في 
العطـــاء على ســـاعد المرحوم الحاج 

يوســـف بـــن أحمـــد كانو، ومنـــذ ذلك 
الوقـــت مر بعدة مراحـــل من التغيير 
والتطوير. وقـــد تم دعم العائلة  في 
مســـاعيها الخيرية من خال العاقة 
الوثيقة والرعايـــة الملكية من حكام 
البحريـــن، بدًءا من المغفـــور له بإذن 
هللا تعالى سمو األمير الشيخ سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة )1942-1961 ( 
، والمغفـــور له بإذن هللا تعالى ســـمو 
األمير الشـــيخ عيســـى بن سلمان آل 
خليفـــة  )1999-1961 ( ، إلى القيادة 
الرشـــيدة الحاليـــة لمملكـــة البحرين. 
وتسعى عائلة كانو اليوم إلى تقديم 
شـــعوب  إلـــى  مســـاهمات مدروســـة 
المنطقة تلبي احتياجاتهم الحقيقية 
وتعمـــل فـــي انســـجام مـــع المشـــهد 

السياسي واالجتماعي للمملكة.

 اسم عائلة كانو 
ارتبط بدعم 

األعمال الخيرية 
واإلنسانية

هبة محسن

زاوية تسلط الضوء على أبرز 
مبادرات المسؤولية االجتماعية 
للشركات المعروفة في البحرين، 

ودور هذه العطاءات في المساهمة 
التنموية ببناء بالدنا.

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
ميـــرزا،  الحســـين  عبـــد  المســـتدامة 
بمكتبـــه في المرفأ المالي، في ســـياق 
للمســـؤولية  دولـــي  كســـفير  دوره 
المجتمعية، وفًدا رفيع المســـتوى من 
االتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية 
يتقدمهـــم يوســـف عبدالغفـــار رئيـــس 
الهيئـــة االستشـــارية لاتحـــاد الدولي 
للمسؤولية المجتمعية ورئيس المركز 
الدولـــي للتنميـــة المســـتدامة، إذ تـــم 
عقد مقاليد التنصيب الرسمية لميرزا 
كســـفير دولـــي فـــي برنامج الســـفراء 
المجتمعيـــة،  للمســـؤولية  الدولييـــن 
الـــذي يضـــم نخبـــة مـــن الشـــخصيات 
فـــي  المؤثـــرة  والدوليـــة  العربيـــة 
المجتمعيـــة  المســـؤولية  مجـــاالت 
وفـــد  أكـــد  إذ  المســـتدامة،  والتنميـــة 
االتحاد أن تقليد ميرزا كســـفير دولي 
اســـتحقاق  هـــو  إنمـــا  البرنامـــج  فـــي 
علـــى ضـــوء حرصـــه واهتمامـــه لـــكل 
المبـــادرات الرامية لخدمـــة المجتمع، 
وتقديره لدور المؤسسات والمنظمات 
المجتمعية في الدفـــع بعجلة التنمية 

في مملكة البحرين وتعزيز إسهاماتها 
والعالمـــي  اإلقليمـــي  الصعيـــد  علـــى 

كذلك.
وخـــال اللقـــاء، اســـتعرض ميـــرزا مع 
الوفد أبرز المبادرات التي والفعاليات 
مـــع  بالتعـــاون  الهيئـــة  تطلقهـــا  التـــي 
ومـــا  والشـــركاء،  الجهـــات  مختلـــف 
أبعـــاد  مـــن  المجتمعيـــة  للمســـؤولية 
هامـــة البد مـــن تفعيلهـــا واالســـتفادة 
منهـــا في هـــذه المبـــادرات والفعاليات 
وفـــي مختلـــف المبادرات والمشـــاريع 
تعنـــى  التـــي  تلـــك  خاصـــة  التنمويـــة 

باستدامة موارد الطاقة.
وفي ختـــام اللقاء، شـــكر رئيس هيئة 
الطاقة المستدامة وفد االتحاد مثمًنا 
التميز الـــذي حققه االتحاد على ُصُعد 
عّدة خصوصا في عملية نشـــر الوعي 
في المجاالت المتعلقة بأهداف مبادرة 
الشرق األوسط والمشـــاريع والخطط 
المتضمنة فيها، مؤكـــًدا بأهمية تعزيز 
الشـــراكة بيـــن المؤسســـات الرســـمية 
المجتمعية  والمؤسســـات والمنظمات 
تحقيـــق  فـــي  فاعـــًا  شـــريًكا  كونهـــا 

أهداف التنمية المستدامة.

تم تنصيبه سفيرا دوليا بـ “برنامج السفراء الدوليين”

ميرزا يناقش أبعاد المسؤولية المجتمعية في تنمية الوعي

ميرزا مستقبال الوفد الدولي للمسؤولية المجتمعية

 ،RESA Power علــى  اســتحواذها  عــن  انفســتكورب،  أعلنــت 
المزود الرائد لخدمات الطاقة التي تعزز سالمة وكفاءة أنظمة 

الطاقة الكهربائية. 

ويقـــع المقـــر الرئيس لشـــركة 
RESA في هيوســـتن، ولديها 
أكثـــر من 20 مقـــًرا في أنحاء 
وكنـــدا.  المتحـــدة  الواليـــات 
وهي شـــركة رائدة في توفير 
الصيانـــة واالختبـــار، وتكامل 
األنظمـــة، وخدمـــات التوزيـــع 
عبـــر  للعمـــاء  الصلـــة  ذات 
المتجـــددة  الطاقـــة  أســـواق 
فـــي  والصناعيـــة  والتجاريـــة 

أميركا الشمالية. 
تعليًقـــا علـــى اولصفقـــة، قـــال 
الشريك اإلداري النفستكورب 
يوســـف  الخاصـــة،  للثـــروات 
اليوســـف “يســـعدنا أن نقـــوم 
 RESA علـــى  باالســـتحواذ 
فـــي  أنهـــا  ونعتقـــد   ،power
وضع جيد للنمـــو. وتعمل في 

سوق خدمات الطاقة الكبيرة 
والمدفوعـــة  والمتناميـــة 
بالعديد من العوامل المؤاتية 
فـــي االقتصاد الكلـــي، بما في 
ذلك الحاجة إلى ترقية البنية 
العامـــة  الكهربائيـــة  التحتيـــة 
والخاصـــة. ونحن نقدر جهود 
فـــي  والموظفيـــن  الفنييـــن 
الشركة خال فترة الجائحة، 
والتـــي ســـاهمت فـــي تعزيـــز 
العشـــرين  مـــدار  علـــى  النمـــو 
شـــهًرا الماضيـــة، كمـــا نتطلـــع 
إلـــى االســـتفادة مـــن خبراتنـــا 
ومواردنـــا لدعـــم RESA فـــي 
ســـعيها لتسريع نمّوها وتعزيز 

موقعها التنافسي”.
من جهته، قال مونتي روتش 
“نعتقـــد أن فهم إنفســـتكورب 

الخدمـــات  ألعمـــال  العميـــق 
الصناعية القائمة على الفروع 
والتـــي تركز علـــى رأس المال 
البشـــري يجعلها شريًكا مثالًيا 
للمرحلـــة التالية من النمو في 
مســـيرة RESA. وستســـاعدنا 
موارد إنفســـتكورب وخبراتها 
في تسريع نمونا عضوًيا ومن 

خال عمليات االستحواذ”.

تملك 20 مقًرا في أنحاء الواليات المتحدة وكندا

”RESA Power“ انفستكورب” تستحوذ على“

يوسف اليوسف



ا غليظ القلب... ولوكنت فظًّ
تســلمت العديــد مــن الرســائل واالتصــاالت إضافة إلى باقــات الــورد الجميلة التي 
كانــت تحمــل عبــارات التهنئة الرقيقة بمناســبة حصولي علــى الترقية إلى منصب 
ا بهذه المشــاعر المعبرة. بعد لحظات صمت تابع محدثي  إداري أعلى. ســررت جدًّ
إنــه شــيء جميــل أن يــرى ويلمــس اإلنســان شــعور وإحســاس اآلخريــن  “فعــًا 
تجــاه إنجازاتــه الشــخصية وتقدمــه المهنــي ومشــاركته فــي االحتفــاء بمثــل هذه 

المناسبات”.
إال إنــي توقفــت كثيــًرا وتأملت بخشــوع آيــة كريمة خطهــا أحد األصدقــاء بمهارة 
فائقة ووضعها في برواز أنيق وأرســلها لي “بســم هللا الرحمن الرحيم... ولو كنت 
ــا غليــظ القلــب النفضــوا مــن حولك فاعــف عنهم واســتغفر لهم وشــاورهم في  فظًّ
األمر”. تأثرت كثيًرا وحمدت هللا على نعمه فهذه اآلية الكريمة خير مرشد لي في 

رحلتي المهنية.. إنها أغلى هدية تلقيتها.
هذه اآلية الكريمة هي الهادي والعون الذي ألجأ اليه كلما حاول الكرسي أو أضواء 
المنصــب أن تبهرنــي وتأخذنــي إلــى ســلوكيات لــم أعهدهــا من قبــل وال أريدها أن 
تكــون من مكونات شــخصيتي أو أســلوب تواصلي وتعاملي مــع اآلخرين. فالقائد 
اإلداري فــي رأيــي والــكام ال يــزال لمحدثــي، يعتمــد فــي تواصلــه مــع اآلخريــن 
وبالــذات مرؤســيه علــى المبــدأ الذهبــي الــذي يقول: عامــل اآلخرين كمــا تحب أن 
يعاملك اآلخرون. وهذه اآلية الكريمة ترسم لنا المنهجية القويمة والقيم الرصينة 

للتواصل والتعامل مع اآلخرين.
فــي ذات الســياق يقــول الكاتــب ألكســندر دوما: “كــن لطيًفا مع الناس وأنت تشــق 
طريقــك ألعلــى ألنك ربما تقابلهم وأنت في طريقك ألســفل”. ســيدي القارئ يقول 
تولستوى “ثروة اإلنسان هي محبة اآلخرين له”، ما رأيك؟ ربما نتفق سيدي القارئ 
أن هنــاك قيًمــا ال يمكننــا فرضهــا على اآلخرين ونأمرهم بالتحلــي بها وال يمكننا أن 
نوجدهــا لديهــم من خال إرســالهم في دورات تدريبية.. وأنت أعلم بذلك ســيدي 

القارئ. أليس كذلك؟ ما رأيك؟.

ahmed.bahar@albiladpress.com
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رئيس التحريرمؤنس المردي

التغييرالسعر - 0.3500.001 دوالر 
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب. 

التغييرالسعر + 0.8030.003 دينار 
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.70+0.300 دوالر 
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.10+0.920 دوالر 
البنك األهلي المتحد ش.م.ب. 

التغييرالسعر 0.38+0.803 دينار 
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  أصـــدر 
المركزي رشـــيد المعراج، قرار رقم 1 
لســـنة 2022 بمنح ترخيص مســـاندة 
للقطاع المالي - أخرى لـ “جي فوراس 

لحلول النقد البحرين”. 
علـــى  االطـــاع  بعـــد  القـــرار  وجـــاء 
المركـــزي  البحريـــن  قانـــون مصـــرف 
والمؤسسات المالية الصادر بالقانون 
وتعدياتـــه،   ،2006 لســـنة   64 رقـــم 
لســـنة   1 رقـــم  الائحـــة  وعلـــى 
الخاضعـــة  الخدمـــات  بشـــأن   2007
لرقابـــة مصـــرف البحريـــن المركـــزي، 
وتعدياتها، وبناء على توصية لجنة 

التراخيص.
ومنـــح “المركـــزي” الترخيـــص لـ “جي 
البحريـــن”  النقـــد  لحلـــول  اس  فـــور 
 - المالـــي  للقطـــاع  كشـــركة مســـاندة 
أخـــرى في 5 يناير 2022. وتأسســـت 
“جي فور اس لحلول النقد البحرين” 
كشـــركة ذات مسؤولية محدودة في 

تاريـــخ 8 فبرايـــر 2021، وتعمـــل في 
مجـــال تقديم خدمـــات تخزين ونقل 
العمات والسلع الثمينة، برأس المال 
المدفـــوع نقـــًدا 250 ألـــف دينار وهو 
اســـتثمار محلي لشركة جي فور اس 

سيكيور سلوشنز البحرين.
علـــى  المنشـــورة  للبيانـــات  ووفًقـــا 
الموقع اإللكتروني لمصرف البحرين 
الشـــركات  عـــدد  فـــإن  المركـــزي، 
)المؤسسات( المساندة للقطاع المالي 

بلغ 18 شركة حتى يناير 2020.

المعراج يرخص لشركة مساندة للقطاع المالي

تنافس مرتقب بين قائمتين في انتخابات “بيت التجار”
فتح باب الترشح 3 مارس.. والخميس االجتماع الثاني للجنة المشرفة

قالـــت مصـــادر لــــ  “البـــاد االقتصـــادي” 
مجلـــس  مقاعـــد  علـــى  “المنافســـة  أن 
إدارة غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
ســـتكون  المرتقبـــة  االنتخابـــات  فـــي 
بيـــن قائمتيـــن، قائمـــة برئاســـة ســـمير 
ناس، الرئيس الحالـــي للغرفة والقائمة 
الثانيـــة التـــي ســـيعلن عنها فـــي األيام 
القليلة المقبلة والتي تشـــمل قائمة من 
العائـــات التجارية الكبيـــرة في مملكة 

البحرين”. 
وبحســـب وصـــف المصدر فـــإن القائمة 
الثانية سترأســـها شـــخصية اقتصادية 
فـــي  كبيـــرة  أســـماء  كبيـــرة وتتضمـــن 
القطـــاع التجاري ولها ثقل في الشـــارع 
التجـــاري، وستســـعى لحصـــد أصـــوات 
التجار اآلســـيويين في قطاعي الذهب 

والتجزئة مما يجعل المنافسة قوية.
مـــن جهـــة أخـــرى، صـــرح رئيـــس لجنة 
األســـواق التجاريـــة بالغرفـــة، يوســـف 
صـــاح الديـــن، عن نيتـــه الترشـــح في 
انتخابات الغرفة بعد تقديم اســـتقالته 
من رئاســـة اللجنة ولم يقـــرر بعد ما إذا 
كان ســـينزل الســـباق مســـتقا أو ضمن 

قائمة”.

وقـــال صـــاح الدين “يحتـــاج المجلس 
ويواكـــب  يســـتوعب  أن  المقبـــل 
التطـــورات االقتصاديـــة التـــي تمـــر بها 
البـــاد وتأثير األحـــداث الصحية عليها 
والتجـــار”،  الســـوق  علـــى  وانعكاســـها 
مشـــيرا إلـــى أن المجلـــس الحالي أثبت 
كفـــاءة وقدرة علـــى اتخـــاذ العديد من 

القرارات الصائبة.
مـــن جانبـــه، أكـــد العضـــو الســـابق فـــي 
مجلـــس إدارة غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحرين ورجـــل األعمال، خلف حجير، 
الغرفـــة،  النتخابـــات  ترشـــحه  عـــدم 
مشـــددا في الوقت نفســـه على ضرورة 
أن يكـــون لصغار التجار دور في أعمال 

الغرفـــة كما يحدث في كل دول العالم، 
مبينا “شرط الشهادات مثل الماجستير 
والدكتوراه ليس األساس وإال ستصبح 

الغرفة أكاديمية وليست بيتا للتجار”.
وقـــال حجير “لم يمنح القانون الجديد 
التجـــار  لصغـــار  الفرصـــة  لانتخابـــات 
الصغيـــرة  المؤسســـات  أصحـــاب  أو 
والمتوســـطة والتـــي تمثـــل 90 % مـــن 
حجـــم الشـــركات بالبحرين للمشـــاركة، 
واقتصر الوضـــع على أصحاب األعمال 
الكبـــار والشـــركات العائليـــة والتجارية 
هـــذا ال يحـــدث  أن  الكبـــرى” موضًحـــا 
فـــي أي بلـــد فـــي العالـــم ولن يكـــون له 
تأثيـــر إيجابي علـــى الوضع االقتصادي 

بالمملكـــة بـــل العكـــس ســـيكون هنـــاك 
فـــي  للمشـــاركة  التجـــار  مـــن  عـــزوف 
التاجـــر  إن  إذ  المرتقبـــة  االنتخابـــات 
الصغير لن يستفيد من الغرفة بشيء.

وفـــي تطـــور آخـــر، ذكـــر رئيـــس لجنـــة 
انتخابـــات الغرفـــة،  عـــادل المســـقطي، 
االجتمـــاع  أن  االقتصـــادي”  لـ”البـــاد 
الثاني للجنة االنتخابات تقرر أن يكون 
يـــوم الخميـــس المقبـــل وســـيتم خاله 
مناقشـــة بعـــض األمـــور ومـــن ضمنهـــا 
طريقة الترشـــح هل ســـتكون حضوريًا 
أم الكترونيـــا ، مضيفـــا أن فتـــح بـــاب 
الترشـــح ســـيكون يوم 3 مارس وحتى 

13 مارس 2022.

خلف حجير عادل المسقطييوسف صالح الدين

خليفة ناصحا المواطنين: خذوا قروضكم قبل رفع أسعار الفائدة
“الفيدرالي األميركي” سيتخذ الخطوة لكبح التضخم في 23 مارس

خطــط  لديهــم  الذيــن  المواطنيــن  خليفــة،  عــارف  االقتصــادي  الخبيــر  نصــح 
الســتخراج قــروض أن يســارعوا فــي ذلــك قبــل أن يرفــع مجلــس االحتياطــي 
الفيدرالــي األميركــي فــي 23 مــارس المقبــل أســعار الفوائــد علــى القــروض، مــا 
ينعكــس بطبيعــة الحال على الــدول التي ترتبط عملتها بالــدوالر ومنها البحرين 

ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار خليفة إلى أن رفع أسعار الفوائد 
على القروض عادة ما يأتي لكبح جماح 
التضخـــم الـــذي بلـــغ مســـتويات عالية، 
يرافقها بطبيعة الحال رفع الفوائد على 
الودائع، لتشـــجيع األفراد على استثمار 

المبالغ المالية بداًل من صرفها.
وأضـــاف “إذا ارتفعت حـــاالت الوفيات 
واإلصابات بســـبب جائحة كورونا فمن 
الصعـــب رفـــع أســـعار الفائـــدة، أمـــا إذا 
تعاملـــت الواليـــات المتحـــدة األميركية 
مـــع كورونـــا على أنـــه غير قاتل ســـيتم 

رفع أســـعار الفوائد على القروض، على 
3 مراحل حتى 2023”.

مجلـــس  فـــي  مســـؤول  أعلـــن  وقـــد 
االحتياطـــي الفيدرالـــي األميركـــي عـــن 
إمـــكان رفـــع أســـعار الفائـــدة فـــي العام 
2022 بوتيـــرة أســـرع ممـــا كان يتوقعه 
االقتصاديـــون لكبـــح جمـــاح التضخـــم 
ومواجهـــة ضغـــوط األســـعار، حتى في 
الوقت الذي يشـــكل فيـــه الوباء تحديا 

مستمرا لانتعاش االقتصادي.
أشـــار  “أوميكـــرون”،  ســـالة  وعـــن 

االحتياطـــي الفيدرالـــي إلـــى المخاوف 
إن  قائـــًا  الجديـــد،  المتحـــور  بشـــأن 
“المخاطـــر على التوُقعـــات االقتصادية 
مـــا تزال قائمة، بمـــا في ذلك المتغيرات 

الجديدة للفيروس”.
وأظهـــرت التوُقعـــات التـــي تـــم نشـــرها 

مـــع البيان أن المســـؤولين يتوقعون أن 
تكـــون هناك ثـــاث زيـــادات، بواقع ربع 
نقطـــة فـــي معـــدل األمـــوال الفيدرالية 
القياســـي، مناســـبة العام المقبـــل، وفًقا 
ألوســـط التقديرات، بعـــد إبقاء تكاليف 
منـــذ  الصفـــر  مـــن  بالقـــرب  االقتـــراض 

مارس 2020.
آخـــر  عـــن  كبيـــًرا  تحـــواًل  هـــذا  ويمثـــل 
مـــرة تم فيهـــا تحديـــث التوُقعـــات في 
سبتمبر، عندما انقسمت اللجنة المعنية 
بالتساوي بشأن الحاجة إلى أي زيادات 
فـــي األســـعار علـــى اإلطـــاق فـــي العام 
2022. وأظهـــرت التوُقعـــات الجديـــدة 
أيًضا أن صانعي السياسات يرون ثاث 
زيـــادات أخـــرى بحســـب الحاجـــة فـــي 
العام 2023، وزيادتين في العام 2024، 
ليصل معدل األموال إلى 2.1 % بنهاية 

ذلك العام.
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أن  “إنوفســـت”  شـــركة  أعلنـــت 
شـــركة تامكـــون للمقـــاوالت، وهـــي 
شـــركة مملوكـــة بالكامـــل لمجموعة 
“إنوفســـت”، وبالشـــراكة مع شـــركة 
قـــد  البحريـــن،   - الدوليـــة  الغانـــم 
ترســـية  خطـــاب  علـــى  حصلـــت 
وحـــدة   520 لتشـــييد  لمناقصتيـــن 
وقدرهـــا  إجماليـــة  بقيمـــة  ســـكنية 

77.29 مليون دوالر.
وأشـــارت فـــي إفصـــاح علـــى موقع 
البورصـــة إلـــى أنه بخصـــوص األثر 
المالـــي مـــن الصفقـــة فإن تســـجيل 
تشـــييد  وتكاليـــف  اإليـــرادات 
المشـــروع يتـــم على أســـاس نســـبة 
اإلنجاز من عمر المشروع وبالنسب 

المتفق عليها فيما بين الشركاء.

“إنوفست”: تشييد 520 وحدة سكنية

تراجع عدد الحاويات بميناء خليفة جراء أزمة سالسل اإلمداد
مناولة 405 آالف حاوية خالل العام المنصرم

تراجــع عــدد الحاويات عبر ميناء خليفة بن ســلمان في العام 2021 على وقع 
أزمة سالســل اإلمداد التي يشــهدها العالم، حيث أثرت على أســعار الشــحن 

وتكاليف التجارة.

وانخفـــض عدد الحاويـــات التي تمت 
مناولتهـــا خـــال العـــام المنصرم بنحو 

12.7 % مقارنة مع العام 2020.
وأظهرت بيانات ماحية، مناولة نحو 
404.9 ألـــف حاويـــة في العـــام 2021 
وهـــو مـــا يقـــل بنحـــو 60 ألـــف حاوية 
عـــن العـــام 2020، الـــذي بلـــغ فيه عدد 

الحاويات نحو 465 ألف حاوية. 
وســـجل شـــهر أبريـــل أعلـــى معـــدالت 
المناولـــة خال العـــام الماضي 2021، 
إذ بلـــغ معـــدل المناولـــة الشـــهري نحو 
37.2 ألـــف حاوية. وبلغـــت الحاويات 
الفارغـــة التـــي جـــرت مناولتهـــا خال 

الفتـــرة نحـــو 106 آالف حاويـــة فـــي 
حيـــن بلـــغ عـــدد الحاويـــات المملوءة 
نحـــو 298 ألـــف حاوية. وتركز نشـــاط 
بطـــول  الحاويـــات  علـــى  الحاويـــات 
40 قدمـــا، إذ جـــرى مناولـــة 177 ألـــف 
حاويـــة مملوءة خـــال العام الماضي، 
في حين كان نصيب حركة الحاويات 
بطول 20 قدما نحو 120 ألف حاوية.
وبلغـــت البضائـــع العامـــة التـــي تمـــت 
مناولتهـــا عبـــر مينـــاء خليفـــة، والتـــي 
عـــادة ال يتـــم نقلهـــا بالحاويـــات، نحو 
1.2 مليـــون طن نولي في العام 2020 
مقارنـــة مـــع 1.6 طـــن نولي فـــي العام 

.2021
فـــي  بحرينيـــون  مســـؤولون  وأشـــار 
ال  الشـــحن  أزمـــة  أن  ســـابق  وقـــت 
تتعلق بالســـوق المحليـــة وهي مؤقتة 
تتعلـــق  عالميـــة  ألســـباب  وراجعـــة 
بجائحـــة “كوفيد 19” وتعطل الموانئ 

وحركة الســـفن األمر الذي تسبب في 
أزمـــة الحاويات. وأكـــد رئيس جمعية 
أن  بـــدوره  الجمركييـــن  المخلصيـــن 
األزمة قد تستغرق أشهر عدة قبل أن 
تبـــدأ األمـــور بالعـــودة التدريجية إلى 

حالتها الطبيعية.

علي الفردان

المحرر االقتصادي

هبة محسن


