
محمد الجيوسي

الكهربـــاء  شـــؤون  وزارة  قالـــت 
الحكومـــي  الدعـــم  إن  والمـــاء 
للكهرباء يبلغ ســـنويا 141 مليون 
دينار، حيث تقوم الوزارة بشـــراء 
القطـــاع  شـــركات  مـــن  الكهربـــاء 
وتبيعهـــا  المنتجـــة،  الخـــاص 
رمزيـــة  بأســـعار  للمســـتهلكين 
الحقيقيـــة،  قيمتهـــا  عـــن  بعيـــدة 
صاحـــب  للبحرينـــي  خصوصـــا 
الحســـاب الواحـــد، وذلـــك بفضـــل 
الدعـــم الحكومـــي. وأشـــارت في 
ردهـــا علـــى مقتـــرح برلمانـــي إلى 
أن الـــوزارة تطبـــق بالتنســـيق مـــع 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
الخاصـــة  الملكيـــة  المكرمـــة 
الكهربـــاء  مصاريـــف  بتخفيـــف 

والمـــاء عن األســـر المصنفة ضمن 
الدخـــل المحدود والمســـجلة لدى 
الـــوزارة، بخفـــض قيمـــة فاتـــورة 
الكهرباء والماء بمقدار 10 دنانير 

للحساب الواحد.

141 مليون دينار دعم 
الحكومة السنوي للكهرباء

بيروت ـ وكاالت

ميشـــال  اللبنانـــي  الرئيـــس  اســـتقبل 
عـــون، أمس، المنســـقة الخاصة لألمم 
المتحـــدة في لبنان يوانا فرونيســـكا. 
أن  األمميـــة  للمنســـقة  عـــون  وأكـــد 
“لبنـــان يرحـــب بالمبـــادرة الكويتيـــة، 
وأن األجوبة اللبنانية عليها ســـينقلها 
الخارجيـــة عبـــدهللا بوحبيـــب  وزيـــر 
إلـــى االجتمـــاع الـــوزاري العربـــي في 
قـــال  آخـــر،  ســـياق  وفـــي  الكويـــت”. 
عون “لبنان جاهز لمعـــاودة التفاوض 
لترســـيم الحـــدود البحريـــة الجنوبية 
)مع إسرائيل( على نحو يحفظ حقوق 

الدولة اللبنانية وسيادتها”.
كما أبلغ عون المنســـقة الخاصة لألمم 
المتحـــدة أن “تحقيقا فتح في حادثة 
اليونيفيـــل  دوريـــة  علـــى  االعتـــداء 
لتحديـــد  تمهيـــدا  راميـــة؛  بلـــدة  فـــي 

المسؤولية”.

عون: نرحب 
بالمبادرة الكويتية 

وسنرد عليها

المنامة - بنا

عقـــدت فـــي أبوظبي أمـــس، قمة جمعـــت عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، ونائـــب رئيس دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة رئيـــس مجلـــس الوزراء 
حاكم دبي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، 
وولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية مصر 
العربيـــة الشـــقيقة عبدالفتاح السيســـي، بحثوا خالهـــا التعاون 
وتنســـيق المواقـــف تجـــاه مختلـــف القضايـــا محـــل االهتمـــام 
المشـــترك، إضافة إلى آخر التطورات على الســـاحتين اإلقليمية 
والدولية والتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية.

وأكد صاحب الجالـــة الملك والرئيس المصري تضامن بلديهما 
مـــع دولة اإلمارات ودعمهما كل الخطوات التي تتخذها لضمان 

الحفاظ على أمنها وسامة أراضيها.
وأكـــد القـــادة فـــي ختـــام اجتماعهـــم أهميـــة مواصلة التنســـيق 
والتشـــاور بيـــن البلـــدان الثاثـــة بشـــأن مختلـــف القضايـــا ذات 
االهتمام المشـــترك بما يخدم القضايا العربية وشعوب المنطقة 

والحاجة إلى صياغة رؤية مشتركة تجاه هذه القضايا.

قمة رباعية بين جاللة الملك وحاكم دبي وولي عهد أبوظبي والسيسي

تضامـــن بحرينــــي مـــع اإلمــــارات
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5 أيام على انتهاء العروض المبكرة لتذاكر جائزة البحرين الكبرىأفالم نسوية في “العين السينمائي”انتقادات دولية لإلعدامات بإيرانتوجيه بسرعة انعقاد “عمومية أمواج”156 روضة في البحرين
قال وزير التربية والتعليم ماجد  «

النعيمي في رده على سؤال 
رئيسة مجلس النواب فوزية 

زينل إن عدد مؤسسات التعليم 
المبكر في البحرين يبلغ 239 

مؤسسة، منها 83 حضانة و156 
روضة.

وافق مجلس إدارة مؤسسة التنظيم  «
العقاري، لدى بحثه تطورات موضوع 

جزر أمواج واتحاد المالك الخاص 
به، على إيكال مهمة الدعوة الجتماع 

الجمعية العمومية إلى الشركة 
المحايدة والعمل على انعقادها في 

أسرع وقت ممكن.

اتهمت منظمات حقوقية ومعارضون  «
الحكومة اإليرانية بأنها زادت من 

عمليات اإلعدام العام الماضي حتى 
وصلت إلى 254 حالة، والشهر الجاري 
حتى وصلت إلى 45 حالة، بينما نفت 
طهران استخدام العقوبة بما ينتهك 

التزاماتها الدولية.

جاء من أوائل العروض الخليجية  «
الطويلة في مهرجان العين 

السينمائي عرض الفيلم 
السعودي الدرامي الروائي 

الطويل “حياة امرأة” للكاتب 
عبد الهادي السعدي، ومن إخراج 

سمير عارف.

تبقت 5 أيام فقط على انتهاء العروض  «
المبكرة لتذاكر سباق جائزة البحرين 

الكبرى لطيران الخليج للفورموال 
1 للعام 2022، التي تطرحها حلبة 

البحرين الدولية للسباق االفتتاحي 
الذي سينطلق في الفترة من 18 حتى 

20 مارس 2022.
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“تمكين” يطلق 15 برنامجا بـ 100 مليون دينار سنويا

كشف صندوق العمل “تمكين” عن هويته الجديدة 
التـــي جـــاءت تزامًنـــا مـــع سياســـة التحـــّول التـــي 
يتبناهـــا في المرحلة المقبلـــة، إذ طرح 15 برنامجا 

جديدا.
وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق حسين رجب أن 
“المعدل الســـنوي للميزانية المرصودة لتمكين تبلغ 
حوالـــي 100 مليـــون دينـــار، تتفاوت حســـب دخل 
هيئة تنظيم سوق العمل، وال يوجد رقم ثابت بهذا 
الشـــأن، ويعتمـــد على دخل الهيئـــة وتخصيص 80 

)22 - 23(% منه لصندوق العمل”.

نشـــرت وزارة التربيـــة والتعليـــم عبـــر بوابـــة الـــوزارة النتائـــج النهايـــة للفصـــل 
الدراســـي األول مـــن العـــام 2021 - 2022  للمرحلتيـــن اإلعداديـــة والثانويـــة، 
والبرنامـــج الخاص بنتائـــج الطاب الذي يمكن تحميله علـــى الهواتف واأللواح 
الذكية المختلفة. ويأتي نشر النتائج في ظل ظروف استثنائية تمر بها العملية 
التعليميـــة فـــي مملكة البحرين أســـوة ببقية دول العالم بســـبب جائحة كورونا، 
والتـــي أفضت إلى خروج ما يســـمى بالتعليم النظامي عـــن بعد الذي يعد األول 
من نوعه عالميا. وستستأنف المدارس الحكومية الدراسة مجددا األحد المقبل 
الموافق 30 يناير الجاري، في حين تستمر الدراسة في المدارس الخاصة وفقا 

ألنظمتها المتبعة التي تمتد إلى 3 فصول دراسية بدال من اثنين.

“التربية” تعلن نتائج الفصل 
الدراسي األول لإلعدادي والثانوي

19 12 2017

الشعلة بحفل تدشين كتابه بـ 4 لغات: غاندي سطر قصة نجاح والتزام

باإلمكان حل الخالفات من دون اللجوء إلى القوة واإلرهاب

“غانـــدي... وقضايـــا  أعـــرب مؤلـــف كتابـــه 
الشـــعلة  عبدالنبـــي  والمســـلمين”  العـــرب 
عن ســـعادته بتنظيـــم الجمعيـــة البحرينية 
 4 بــــ  كتابـــه  تدشـــين  احتفاليـــة  الهنديـــة 
لغـــات هي اإلنجليزيـــة والهنديـــة واألوردو 
والماالياالميـــة، فـــي مركز الشـــيخ عيســـى 
الثقافي. وأعرب الشعلة عن سروره بإبداء 
4 شـــركات نشـــر كبـــرى فـــي الهنـــد رغبتهـــا 
واســـتعدادها إلصدار النســـخ بهذه اللغات، 
حيـــث تغطـــي هـــذه اللغـــات الهنـــد بأكملها. 
وقال الشعلة “حاولت من خال الكتاب أن 
أستنهض قيم التعايش والتسامح والمحبة 
والعيش بسام بين بعضنا البعض وتجنب 
اإلرهـــاب، وهـــذه النقـــاط أول مـــن أرســـاها 
والتزم بهـــا هو المهاتما غانـــدي”، مؤكًدا أن 
مجتمعنـــا ومنطقتنا فـــي أمّس الحاجة إلى 
هـــذا األمـــر؛ ألننـــا نعيـــش منذ ســـنوات في 
حـــروب ونزاعـــات واختافـــات”، الفًتا إلى 

أن اإلنسان باســـتطاعته أن يتمكن من حل 
خافاتـــه ومشـــكاته مـــن دون اللجوء إلى 
القـــوة والعنف واإلرهـــاب، وهذا هو الهدف 

من الكتاب.
وأشـــار إلـــى أن قصـــة المهاتمـــا غاندي هي 
قصـــة نجـــاح والتـــزام، وإذا التزم اإلنســـان 

بقيمـــه ومبادئـــه ينجـــح دائًما. وفـــي ختام 
حفـــل تدشـــين الكتـــاب بــــ 4 نســـخ، أهـــدى 
المؤلف عبدالنبي الشـــعلة نسًخا موقعة من 
الكتب لسفير جمهورية الهند في البحرين، 
ورئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية البحرينية 

الهندية.

على هامش تدشين الكتاب بأربع لغات

المنامة - بنا

للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أعلـــن 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 19( أنـــه احترازيا 
وكإجـــراء للحفـــاظ علـــى ما حققتـــه الجهود 
الوطنيـــة مـــن تقـــدم فـــي التصـــدي لفيروس 
موافقـــة  وأخـــذ  العـــرض  وبعـــد  كورونـــا 
المواصلـــة  تقـــرر  فقـــد  التنســـيقية،  اللجنـــة 

فـــي المســـتوى األصفـــر وفـــق آليـــة اإلشـــارة 
الضوئية لمســـتوى انتشـــار فيـــروس كورونا، 
وذلك لغاية يـــوم اإلثنين الموافق 14 فبراير 
المقبـــل، في إطار اإلجراءات االحترازية من 
أجـــل مواصلـــة جهـــود الحفـــاظ علـــى صحة 
وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن. جاء ذلك 

خال المؤتمـــر الصحافي الذي عقده الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( ظهر أمـــس في مركز ولي العهد 
بالمستشـــفى  والتدريـــب  الطبيـــة  للبحـــوث 
العســـكري؛ للحديـــث عـــن آخـــر مســـتجدات 

فيروس كورونا.

الفريق الوطني: احترازًيا.. البحرين في “األصفر” حتى 14 فبراير المقبل

)08( )07(

24 صفحة - 220 فلسا
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Jamada-2 1443 2424 جمادى الثانية
JAN 2022 2727 يناير

Year: 14السنة
No: 4853العدد
THUالخميس

منح األولوية لإلصالحات العاجلة... الحكومة والنواب بصوت واحد:

مد عمر الصناديق التقاعدية وحماية معاش المتقاعدين
المنامة - بنا

عقـــدت لجنة الخدمـــات بمجلس النواب 
والفريـــق الحكومـــي، اجتماًعـــا مشـــترًكا 
أمـــس، برئاســـة رئيســـة مجلـــس النواب 
فوزيـــة زينـــل، وبحضـــور وزيـــر الماليـــة 

واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بن 
النـــواب  ومشـــاركة  خليفـــة،  آل  خليفـــة 
أعضـــاء اللجنـــة، وممثلـــي وزارة المالية 
العامـــة  والهيئـــة  الوطنـــي،  واالقتصـــاد 
للتأميـــن االجتماعي. وخـــال االجتماع، 
وتأكيـــًدا ألهميـــة الصناديـــق التقاعديـــة 

اســـتدامتها  تحقيـــق  علـــى  والحـــرص 
لحفظ حقوق المتقاعدين والمشـــتركين 
وضمـــان قدرتها على الوفـــاء بالتزاماتها 
المســـتقبلية، تـــم التوافـــق علـــى مد عمر 
علـــى  والحفـــاظ  التقاعديـــة  الصناديـــق 

المعاش التقاعدي للمتقاعدين.

إبراهيم النهام

سيدعلي المحافظة
أمل الحامد | تصوير فوتوغرافي وفيديو: رسول الحجيري وحسن بوحسن وحوراء مرهون

وائل المبارك



عقدت في أبوظبي أمس، قمة جمعت 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ونائـــب 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم، وولـــي عهد أبوظبي 
نائـــب القائـــد األعلى للقوات المســـلحة 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد 
نهيـــان، ورئيـــس جمهوريـــة مصـــر  آل 
العربية الشـــقيقة عبدالفتاح السيسي، 
وتنســـيق  التعـــاون  خاللهـــا  بحثـــوا 
المواقـــف تجاه مختلـــف القضايا محل 
االهتمـــام المشـــترك، إضافـــة إلـــى آخر 
التطـــورات علـــى الســـاحتين اإلقليمية 
والدوليـــة والتحديات المشـــتركة التي 

تواجهها المنطقة العربية.
اجتماعهـــم  خـــالل  القـــادة،  وتطـــرق 
فـــي قصـــر الوطـــن فـــي أبوظبـــي، إلى 
نفذتهـــا  التـــي  اإلرهابيـــة  الهجمـــات 
ميليشيا الحوثي على مواقع ومنشآت 
مدنيـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات وإطالقها 
الدولـــة  تجـــاه  بالســـتيين  صاروخيـــن 
مواصلة اعتداءاتها التي تشكل تهديدا 
خطيـــرا ألمـــن المنطقـــة واســـتقرارها، 
مؤكدين أن هذه الممارسات العدوانية 
تنتهـــك كل القوانين واألعراف الدولية 
وتمـــس باألمـــن والســـلم الدوليين، كما 
اتخـــاذ  إلـــى  الدولـــي  المجتمـــع  دعـــوا 
هـــذه  تجـــاه  وحـــازم  موحـــد  موقـــف 
الميليشيات وغيرها من قوى اإلرهاب 
وداعميها. وأكد صاحب الجاللة الملك 
والرئيس المصـــري تضامن بلديهما مع 
دولـــة اإلمارات ودعمهما كل الخطوات 
التـــي تتخذهـــا لضمـــان الحفـــاظ علـــى 
أمنهـــا وســـالمة أراضيها. وأكـــد القادة 
فـــي ختـــام اجتماعهم أهميـــة مواصلة 
التنسيق والتشاور بين البلدان الثالثة 
بشـــأن مختلف القضايـــا ذات االهتمام 
المشـــترك بمـــا يخـــدم القضايـــا العربية 
وشعوب المنطقة والحاجة إلى صياغة 

رؤية مشتركة تجاه هذه القضايا.

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيف الزيانـــي، أمس بمقر 
الـــوزارة، القائـــم بأعمـــال ســـفارة 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
لدى مملكـــة البحريـــن مارغريت 

ناردي.
وخـــالل اللقـــاء، تـــم اســـتعراض 
التاريخيـــة  الصداقـــة  عالقـــات 
الوطيدة التـــي تجمع بين مملكة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
أهميـــة  وتأكيـــد  األميركيـــة، 

تعزيـــز وتطوير التعـــاون الثنائي 
لالرتقاء به إلى مستويات أوسع 
في مختلـــف المجاالت، بما يعود 
بالخيـــر والمنفعـــة علـــى البلديـــن 

والشعبين الصديقين.
كما جرى خالل اللقاء بحث عدد 
من الموضوعـــات والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.
حضر اللقاء رئيس قطاع شؤون 
الشـــيخ  الســـفير  األميركتيـــن 

عبدهللا بن علي آل خليفة.

تطوير التعاون مع أميركا لمستويات أرفع

تأكيد مواصلة 
التنسيق 

والتشاور وصياغة 
رؤية مشتركة إزاء 

مختلف القضايا

االعتداء على مواقع 
مدنية باإلمارات 

وإطالق “بالستيين” 
تهديد خطير ألمن 

المنطقة

دعوة المجتمع 
الدولي التخاذ 

موقف حازم تجاه 
ميليشيا الحوثي 

وقوى اإلرهاب

الممارسات 
العدوانية للحوثي 

تنتهك األعراف 
وتمس باألمن 

والسلم الدوليين

بقرار من سمو ولي العهد رئيس الوزراء

محمد علي ممثًل عن “ممتلكات” بمجلس إدارة “السياحة والمعارض”

إصدار اللئحة التنفيذية بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  عـــن  صـــدر 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، قرار رقم )7( لســـنة 2022 
بتعديـــل بعض أحـــكام القرار رقم 
)27( لســـنة 2020 بإعادة تشـــكيل 

البحريـــن  هيئـــة  إدارة  مجلـــس 
للسياحة والمعارض، جاء فيه:

المادة األولى
المـــادة  مـــن   )5( بالبنـــد  ُيســـتبَدل 
األولـــى من القـــرار رقم )7( لســـنة 

مجلـــس  تشـــكيل  بإعـــادة   2020
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  إدارة 

والمعارض، البند اآلتي:
5 - الســـيد محمـــد أحمـــد عبدهللا 
علي – ممثل عن شركة ممتلكات.

وتكـــون مدة عضويتـــه بالمجلس 

لنهاية مدة سلفه.

المادة الثانية
تاريـــخ  مـــن  القـــرار  بهـــذا  ُيــــعمل 
صـــدوره، وُيـنَشــــر فـــي الجريـــدة 

الرسمية.

صـــدر عـــن ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، قـــرار رقم )8( لســـنة 2022 بإصدار 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لسنة 2019 
بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، جاء فيه:

المادة األولى
التنفيذيــــــــــة  الالئحـــــــــة  بأحكــــــــام  ُيعمــــــل 
بتنظيـــم   2019 لسنـــــــــــة   )7( رقـــم  للقانـــــون 
تســـجيل المواليـــد والوفيـــات، المرافقـــة لهـــذا 

القرار.

المادة الثانية
علـــى وزيـــر الداخليـــة والمعنييـــن – ُكٌل فيمـــا 
يخصـــه – تنفيـــذ أحكام هذا القـــرار، وُيعمل به 
مـــن اليـــوم التالي لتاريخ نشـــِره فـــي الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

قمة رباعية بين جللة الملك وحاكم دبي وولي عهد أبوظبي والسيسي
تضامن بحريني مع اإلمارات ودعم خطوات الحفاظ على أمنها وسالمة أراضيها

جاللة الملك يشارك في اجتماع قمة رباعية مع نائب رئيس دولة اإلمارات وولي عهد أبوظبي والرئيس المصري

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم )6( 
لســـنة 2022 بإعادة تشكيل لجنة تقييم 

مراكز الخدمة الحكومية، جاء فيه:

المادة األولى
مراكـــز  تقييـــم  لجنـــة  تشـــكيل  ُيــــعاد 

الرئيـــس  برئاســـة  الحكوميـــة  الخدمـــة 
التنفيـــذي لهيئة المعلومـــات والحكومة 

اإللكترونية، وعضوية ُكـّل من:
1 - الدكتور رائد محمد بن شمس عضًوا

البنخليـــل  محمـــد  يوســـف  الســـيد   -  2
عضًوا

3 - الدكتور حمد إبراهيم عبدهللا عضًوا
4 - الســـيد أســـامة صالح هاشـــم العلوي 

عضًوا

5 - الشـــيخ معـــاذ بـــن دعيـــج آل خليفة 
عضًوا

6 - الدكتور محمد عبدهللا باقر عضًوا
7 - الســـيدة نـــدى عبدالمجيـــد القصاب 

عضًوا
8 - السيد حسين علي آل شهاب عضًوا

محمـــد  إبراهيـــم  فضيلـــة  الســـيدة   -  9
األكرم عضًوا

10 - الســـيد أحمـــد عبدالحـــي العوضي 

عضًوا
وتكـــون مـــدة العضويـــة باللجنـــة أربـــع 

سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية
علـــى الجهات المعنية – كل فيما يخصه 
– تنفيـــذ هـــذا القـــرار، وُيعمـــل بـــه مـــن 
اليوم التالي لتاريخ نشـــره في الجريدة 

الرسمية.

برئاسة رئيس “هيئة المعلومات” وتتكون من 10 أعضاء

قرار بإعادة تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية
المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء



أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن مـــا تحقـــق 
علـــى صعيـــد تقـــدم المـــرأة عـــزز من إســـهامها 
في المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ومشـــاركتها الفاعلـــة ضمن الجهود 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  يقودهـــا  التـــي  الوطنيـــة 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، منوها بالدور الرائد 
الذي يضطلع به المجلس األعلى للمرأة برئاسة 
قرينـــة جاللـــة الملك رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة، ومـــا يحققه المجلس 
مـــن إنجـــازات متميـــزة أســـهمت بتقـــدم المرأة 

البحرينية على جميع األصعدة.
جـــاء ذلك لدى لقائـــه عن بعد مـــع األمين العام 

للمجلـــس األعلى للمرأة هالـــة األنصاري، حيث 
جـــدد الوزيـــر خاللـــه اإلشـــادة بما وصلـــت إليه 
المـــرأة البحرينيـــة من تقدم جعلهـــا أحد روافد 
مســـيرة التنميـــة فـــي المملكـــة، منوهـــا بـــدور 
المجلس في إرساء دعائم تميز المرأة وتطوير 
المبادرات الداعمة لها من أجل االرتقاء بمكانة 
المـــرأة البحرينية وتمكينها وتعزيز ريادتها في 

شتى المجاالت.
وجـــرى خـــالل اللقاء متابعـــة تنفيـــذ توصيات 
التقريـــر الوطنـــي للتوازن بين الجنســـين للعام 
المؤسســـي  المســـتوى  علـــى   2020  -  2019
وفـــي المجاالت الرئيســـة المؤثرة فـــي التنمية 
الوطنية، إضافة إلى استعراض مبادرات تنفيذ 
الخطـــة التنفيذية لتفعيل التوصيات بناء على 
إجراءات عمل توزع المسؤولية الوطنية على 
الجهـــات المعنيـــة، وذلـــك فـــي ضـــوء المنتدى 
الوطنـــي لعـــرض نتائـــج ومناقشـــة توصيـــات 
تقريـــر مملكـــة البحريـــن الثانـــي للتـــوازن بيـــن 

الجنســـين الـــذي نظمه المجلس األعلـــى للمرأة 
نهايـــة نوفمبـــر الماضـــي بحضور وزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي، ومـــا عكســـته مؤشـــرات 

هـــذا التقرير من تقدم ملحوظ مقارنة بالتقرير 
األول الصادر قبل نحو عامين.

كمـــا اســـتعرض اللقـــاء تحســـين نتائـــج مملكة 

البحريـــن في التقارير الدوليـــة، وتطوير البنية 
التشريعية بما يدعم األسرة والمرأة البحرينية.

وأشادت األنصاري خالل اللقاء بدعم الحكومة 
برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء لمبـــادرات وبرامـــج المجلس 
األعلـــى للمرأة برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي 
المجلـــس  أن  العاهـــل، مؤكـــدة  قرينـــة جاللـــة 
يعمل باســـتمرار على مواكبـــة توجهات الدولة 
وبرنامـــج الحكومة ودمجها بأعماله ومبادراته 
االســـتراتيجية  الخطـــة  إطـــار  فـــي  وبرامجـــه 
2019 - 2022 ومراحـــل تنفيذ الخطة الوطنية 

لنهوض المرأة البحرينية 2013 - 2022.
وأعربت األنصاري عن جزيل شكرها وتقديرها 
لوزير المالية واالقتصاد الوطني على ما يبديه 
من حـــرص على دعـــم جهود المجلـــس األعلى 
للمـــرأة لتحقيـــق مـــا يصبـــو إليـــه مـــن تطلعات 
عبـــر تفعيل طاقـــات المـــرأة البحرينية وضمان 

استدامة تقدمها في شتى المجاالت.

نهضة تنمويـة شاملــة لتطويــر مرافــق “الجنوبيــة”
ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  اســـتقبل 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي آل خليفـــة، 
مستشـــار مجلس التنميـــة االقتصادية 

إيان ليندسي.
وفي بداية اللقاء، بحث سمو المحافظ 
مع المستشار أوجه التعاون والتنسيق 
المشترك في ظل ما تشهده المحافظة 
الجنوبية من نهضة تنموية شاملة في 
إقامة وتطوير المشـــروعات والمرافق 
وتطلعـــات  رؤى  يحقـــق  بمـــا  العامـــة، 
األهالي ويخدم حاجاتهم وتطلعاتهم.

الجنوبيـــة  محافـــظ  ســـمو  واّطلـــع 
خـــالل اللقاء علـــى الخطـــط والبرامج 

التنمويـــة التـــي يبذلهـــا المجلـــس عبـــر 
الواعـــدة،  االســـتثمارات  اســـتقطاب 
وجهود المجلس المتواصلة في تعزيز 
التنافســـية  البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة 
واالســـتثمارية بمـــا يعـــود بالنفـــع على 
دعم االقتصاد الوطني بجميع قطاعته 
تفعيـــالً ألهداف رؤيـــة مملكة البحرين 

االقتصادية 2030.
عـــن  المستشـــار  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
خالص شـــكره وتقديره لسمو محافظ 
التـــي  الجنوبيـــة، مشـــيًدا بالمبـــادرات 
تتبناها المحافظـــة لتعزيز مكانتها في 

المجاالت كافة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

اســـتقبل النائب العام علـــي البوعينين 
وائـــل  المستشـــار  بحضـــور  بمكتبـــه، 
بوعـــالي، القائم بأعمال المحامي العام 
رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد 
الهـــزاع، حيـــث قـــدم التقرير الســـنوي 
الخاصـــة  التحقيـــق  بوحـــدة  الخـــاص 
والمتضمـــن إحصاء أعمال الوحدة عن 
العـــام المنصـــرم، والـــذي احتـــوى على 
جميـــع األعمـــال القضائيـــة والتدريبية 

والتنظيمية خالل العام 2021.
وثمن النائب العام الجهود التي يبذلها 

التحقيـــق  وحـــدة  وأعضـــاء  رئيـــس 
الخاصـــة فـــي حمايـــة حقوق اإلنســـان 
الجنائيـــة،  العدالـــة  منظومـــة  فـــي 
لجميـــع  وحـــزم  بقـــوة  والتصـــدي 
والحقوقيـــة،  القانونيـــة  التجـــاوزات 
باالشتراك مع كل المؤسسات واآلليات 
الوطنيـــة المعنيـــة، مؤكـــدا أن احتـــرام 
حقـــوق اإلنســـان هو الركيزة األســـاس 
لحمايـــة أمن الوطن وتحقيـــق التنمية 
شـــتى  فـــي  البـــالد  فـــي  المســـتدامة 

جوانبها.

التصدي بحزم لجميع التجاوزات الحقوقية
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مراكز قيادية بانتظار منتسبين من “األركان”
حضـــر رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن 
ذياب بن صقر النعيمي، أمس األربعاء، حفل 
تخريـــج دورة األركان الصغرى رقم 1، والتي 
عقدت بســـالح الجو الملكـــي البحريني لقوة 

دفاع البحرين.
 واســـتهل الحفـــل بتـــالوة آيـــات مـــن الذكـــر 
الحكيـــم، وبعـــد ذلـــك ُقدم إيجاز عـــن الدورة 
وما اشـــتملت عليـــه من برامـــج تدريبية في 
المجـــال العســـكري باإلضافـــة إلـــى عـــدد من 
المحاضرات العلمية ومحاضرات تخصصية 
فـــي وزارات  المســـؤولين  مـــن  عـــدد  ألقاهـــا 

المملكة.
األركان  هيئـــة  رئيـــس  تفضـــل  ذلـــك،  بعـــد 
بتوزيع الشـــهادات على الخريجين والجوائز 
علـــى  وهنأهـــم  األوائـــل  علـــى  التقديريـــة 
اجتيازهـــم بكل جـــد متطلبات هـــذه الدورة، 
مؤكـــدا أهميـــة هـــذه الـــدورة التـــي تؤهلهـــم 
لمراكـــز قيادية في المجال العســـكري، معبرًا 
عن شـــكره وتقديـــره للمدربين علـــى الجهود 

التي بذلوها في التخطيط والتنفيذ لمختلف 
مراحل هذه الدورة بنجاح.

 حضـــر التخريـــج قائـــد ســـالح الجـــو الملكي 

البحريني اللواء الركن طيار الشـــيخ حمد بن 
عبـــد هللا آل خليفـــة، وعـــدد من كبـــار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة اإلسكان

واصلت وزارة اإلســـكان عملية تســـليم المفاتيح 
فـــي مدينتـــي ســـلمان وشـــرق الحـــد ألصحـــاب 
الطلبـــات المســـتحقة ضمـــن القوائـــم التي قامت 
بإعدادهـــا بشـــكٍل مســـبق، والتي تأتـــي في إطار 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بتوفيـــر 40 ألـــف 
وحـــدة ســـكنية، وتنفيـــًذا ألمر ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة بتوزيـــع 2000 وحدة 

سكنية إضافية على المواطنين.
وأكدت الوزارة أن إنجازات المســـيرة اإلســـكانية 
بالمملكـــة كان مـــن أبـــرز ثمارهـــا المـــدن الجديدة 
التي ســـاهمت بشـــكل مباشـــر فـــي تســـكين أكبر 
عـــدد من األســـر البحرينيـــة وتحقيق االســـتقرار 

المعيشـــي لهم، كمـــا أن الرعاية الملكية الســـامية 
لقطاع السكن االجتماعي والدعم الالمحدود من 
قبـــل الحكومة شـــكل حافًزا كبيـــًرا لتنفيذ خطط 
المشروعات اإلسكانية، ومدن البحرين الجديدة 

ومشـــروعات المجمعات الســـكنية، باإلضافة إلى 
برامج الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى تكامل خطـــة العمل فيما 
يتعلق بإنشـــاء مدن جديدة ومشروعات تنموية 

تســـهم في خلق مزيد من المشروعات اإلسكانية 
التي يمكـــن للمواطنين االســـتفادة منها، تحقيًقا 
مشـــيرًة  االقتصـــادي،  التعافـــي  ألهـــداف خطـــة 
إلـــى مواصلة عمليـــة التوزيعات اإلســـكانية على 

المواطنين المســـتحقين مـــن مختلف محافظات 
مملكـــة البحريـــن بوتيـــرة متســـارعة ومســـتمرة 

ضمن الجدول الزمني.
وأفـــادت وزارة اإلســـكان بـــأن هذه المشـــروعات 
يتميـــز بعضهـــا بمواقعهـــا المطلـــة علـــى واجهات 
بحرية، كما توفر مسارات لممارسة رياضة المشي 
والدراجات الهوائية، فضاًل عن توافر المساحات 
والمســـاحات  بالتشـــجير  واالهتمـــام  المفتوحـــة 
الخضـــراء، وذلـــك فـــي إطـــار حـــرص الحكومـــة 
على توفير مقومات جودة الحياة بالمشـــروعات 
اإلسكانية، مشيرة إلى حرصها الدائم على توفير 
المتطلبات اإلســـكانية والتنموية من أجل تقديم 
أفضـــل الخدمـــات للمواطنيـــن التي تلبـــي جميع 

التطلعات المستقبلية.

تنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع الـ 2000 وحدة

تسليم المفاتيح في مدينتي “سلمان” و “شرق الحد”

 المنامة-وزارة المالية واالقتصاد الوطني

وزير المالية يستعرض مع األنصاري متابعة تنفيذ توصيات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين

إنجازات متميزة لـ “المجلس األعلى” أسهمت بتميز المرأة



أعـــرب مؤلـــف كتابـــه “غانـــدي... وقضايا 
الشـــعلة  عبدالنبـــي  والمســـلمين”  العـــرب 
عن ســـعادته بتنظيم الجمعية البحرينية 
الهنديـــة الحتفاليـــة تدشـــين كتابـــه بأربع 
لغات هـــي اإلنجليزية والهندية واألوردو 
والماالياالميـــة في مركز الشـــيخ عيســـى 

الثقافي.
كما أعرب الشـــعلة عن بالغ ســـعادته بهذه 
المناســـبة التي يتم فيها تدشـــين 4 نسخ 
بأربـــع لغات مختلفة من كتابه الذي صدر 
اإلصدار األساسي منه باللغة العربية قبل 
أكثر من عامين ولقى رواًجا جيًدا، واآلن 

هو في طور إصدار الطبعة الثالثة منه.
وأعـــرب الشـــعلة عـــن ســـروره بإبـــداء 4 
شـــركات نشـــر كبـــرى فـــي الهنـــد رغبتهـــا 
واستعدادها إلصدار النسخ بهذه اللغات، 
حيـــث تغطي هـــذه اللغات الهنـــد بأكملها، 
إذ تغطـــي اللغـــة الهندية الدولـــة بأكملها، 
ولغة األوردو شـــمالها، ولغة الماالياالمية 
جنوبهـــا، إلـــى جانـــب اللغـــة اإلنجليزيـــة، 
منـــذ  رواًجـــا  المطبوعـــات  هـــذه  والقـــت 

البداية.
تدشـــين  هامـــش  علـــى  الشـــعلة  وقـــال 
الكتـــاب “أشـــعر بأننـــي أديـــت دوري بكل 

تواضع فيما يتعلق بالمســـاهمة 
فـــي تعزيز العالقات وأســـس 
بيـــن  والتقـــارب  التفاهـــم 

وشـــعب  الهنـــدي  الشـــعب 
الخليـــج  منطقـــة 

والشـــعب  خصوصـــا 
العربي عموًما”.

ــد  ــ ــق ــ وأضــــــــــــــاف “ل
حاولت من خالل 

أن  الـــــكـــــتـــــاب 
استنهض قيم 

ــايـــش  ــعـ ــتـ الـ

بين  والعيش بسالم  والمحبة  والتسامح 
وهــذه  اإلرهـــاب  وتجنب  البعض  بعضنا 
بها هو  والــتــزم  أرســاهــا  مــن  أول  النقاط 
مجتمعنا  أن  مــؤكــًدا  غــانــدي”،  المهاتما 
هذا  إلــى  الــحــاجــة  أمــس  فــي  ومنطقتنا 
ــنـــوات في  ــر؛ ألنـــنـــا نــعــيــش مــنــذ سـ ــ األمــ
إلى  الفًتا  واختالفات،  ونزاعات  حروب 
خالفاته  حــل  باستطاعته   اإلنــســان  أن 
اللجوء  دون  مــن  ومشاكله 
والعنف  ــقــوة  ال إلـــى 
واإلرهــــــــــــــاب؛ 
تحل  ال  ألنها 
الــمــشــاكــل، 
وإنـــــــــمـــــــــا 
تــــــــحــــــــل 
بالوسائل 

بــعــيــًدا عـــن العنف  الــســلــمــيــة والــتــفــاهــم 
واإلرهاب، وهذا هو الهدف من الكتاب.

وأشـــار إلى أن قصة المهاتمـــا غاندي هي 
قصـــة نجاح والتزام، وإذا التزم اإلنســـان 
بقيمـــه ومبادئـــه ينجح دائًمـــا، وقد تمكن 
هذا اإلنســـان من تحقيق اســـتقالل بالده 
وتمكن من انتزاع لؤلؤة التاج البريطاني 
االمبراطوريـــة  يـــد  مـــن  الهنـــد  وهـــي 
إطـــالق رصاصـــة  غيـــر  مـــن  البريطانيـــة 
واحـــدة، وهذا يعطينا درًســـا أن باإلمكان 

تحقيق األهداف بالوسائل السلمية.
وبحكم دراســـة الشـــعلة في كلية ســـانت 
كزافييـــه المرموقة فـــي بومباي )مومباي 
وأوائـــل  ســـتينيات  أواخـــر  بيـــن  اآلن( 
سبعينيات القرن الماضي، وصف الكتاب 
بأنه “تعبير عن مدى تقديره للهند لحسن 
ضيافتها له عندما كان طالبا فيها”، فضال 
عن ســـعيه من خاللـــه إلى تقوية الروابط 
بين الهند ودول منطقة الشرق األوسط.

ويرى الشـــعلة أن “المبـــدأ الرئيس لغاندي 
كان يرتكـــز على حل المشـــاكل بالحوار 
والوســـائل الالعنفيـــة، حيـــث يظهر 
كان  غانـــدي  بـــأن  التاريـــخ 
قـــادًرا علـــى انتـــزاع جوهرة 
االمبراطورية البريطانية 
مـــن التـــاج البريطاني 
مـــن خالل سياســـة 

الالعنـــف. وفي الوقت الذي نـــرى فيه ما 
تعانيـــه منطقتنـــا من صراعـــات وحروب 
فـــإن الكتاب يشـــكل مســـاهمة متواضعة 
كأداة  والحـــوار  الالعنـــف  مبـــدأ  إلبـــراز 
جوهريـــة إليجـــاد الحلـــول الناجعـــة ألي 

مشكلة”.
وذكـــر الشـــعلة أن المهاتمـــا غانـــدي بعـــد 
إنجلتـــرا  فـــي  القانـــون  لدراســـة  إكمالـــه 
وعودتـــه إلـــى الهنـــد ترافـــع فـــي قضيـــة 
واحدة لمســـلم، وعندما ذهب إلى جنوب 
افريقيـــا عمـــل أيضـــا في شـــركة صاحبها 
مســـلم وأصبح مستشـــاًرا لها، مشيًرا إلى 
أن غاندي مدافع عن اإلنسانية والحقوق.
ويقدم الكتاب تجربة قراءة شيقة، حيث 
يعيـــد النظـــر فـــي اإلرث الفكـــري للمهاتما 
لإلســـالم  تقديـــره  ويســـتعرض  غانـــدي، 
ولشـــخصية النبي محمـــد )ص(، كما يلقي 
نظـــرة شـــاملة علـــى المحطـــات المختلفة 
من حيـــاة المهاتما غانـــدي، وتأثيره الذي 
لم يقتصـــر على السياســـة والمجتمع في 

الهندي، بل امتد إلى العالم العربي.
وفـــي ختـــام حفل تدشـــين الكتـــاب بأربع 
لغـــات، أهـــدى المؤلـــف عبدالنبي الشـــعلة 
نسًخا موقعة من الكتب لسفير جمهورية 
الهند في البحرين، ورئيس مجلس إدارة 

الجمعية البحرينية الهندية.

الشعلــة: الكتــاب يستنهــض قيـــم التعايــش 
والتسامـــح والمحبـــة والعيــش بســالم

الكتـــاب مساهمـــة متواضعــــة إلبراز مبــدأ الالعنف والحوار كأداة جوهــــــــرية إليجــــاد الحلـــول الناجعــــــة ألي مشكلـــــــة

local@albiladpress.com

الخميس 27 يناير 2022 - 24 جمادى الثانية 1443 - العدد 4853
04

غانـــــــدي 
قصة نجاح والتزام

local@albiladpress.com

الخميس 27 يناير 2022 - 24 جمادى الثانية 1443 - العدد 4853
05

عبدالنبي الشعلة مؤلف كتاب “غاندي.. وقضايا العرب . 1
والمسلمين” بـ 5 لغات هي العربية واإلنجليزية والهندية 
واألوردو والماالياالمية، يرأس مجلس إدارة دار “البالد” 

للصحافة والنشر والتوزيع، وهو الرئيس المؤسس 
ومستشار مجلس اإلدارة لشركة الفنار لالستثمار القابضة. 

كما شغل العديد من المناصب القيادية، حيث كان وزيًرا . 2
للعمل والشؤون االجتماعية، وبعدها وزير دولة في مجلس 

الوزراء، كما كان عضًوا بمجلس الشورى من قبل، وسبق 
أن انتخب عضًوا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 

البحرين.

عبدالنبي الشعلة 
في سطور

أمل الحامد | تصوير فوتوغرافي وفيديو: رسول الحجيري وحسن بوحسن وحوراء مرهون

على هامش تدشين الكتاب بأربع لغات

المتحدثون في حفل تدشين الكتاب أمس

الشعلة يسلم السفير الهندي نسخة من كتابه

الشعلة يسلم رئيس الجمعية البحرينية الهندية نسخة من كتابه

1.2 مليار دوالر االستثمارات الهنديــــة في البحريــن
أبدى إعجابه بالعمل والبحث المعمق في حياة غاندي... السفير الهندي:

الكتاب يسلـــط الضــوء على عالميــة فلسفة غانــدي
جمعة: “البحرينية الهندية” تأسست في 2007 على يد الشعلة وتضم 250 عضًوا

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية 
الهندية  البحرينية 
ــن  ــمــ ــرحــ ــ ــدال ــ ــب عــ
مــحــمــد جــمــعــة، 
كتاب  أهــمــيــة 
“غـــــــانـــــــدي... 
وقـــــــضـــــــايـــــــا 

عبدالنبي  للمؤلف  والمسلمين”  الــعــرب 
مــن  غــــانــــدي  أن  خـــصـــوًصـــا  ــة،  ــلـ ــعـ الـــشـ
وله  الــعــالــم،  فــي  العظيمة  الشخصيات 
مواقف مهمة مع اإلسالم والعرب، وركز 
مع  ومــواقــفــه  غــانــدي  دور  على  الشعلة 

العرب واإلسالم.
وألقـــى جمعـــة كلمـــة فـــي حفـــل تدشـــين 
كتـــاب المؤلف عبدالنبي الشـــعلة، قال 
فيهـــا” يشـــرفنا أن تكـــون الجمعية 
متعـــدد  العمـــل  إلطـــالق  منصـــة 
اللغات الذي يحمل أهمية علمية 
وتاريخية كبيرة للمؤلف الشـــعلة 
بعنـــوان كتاب )غانـــدي... وقضايا 

العرب والمسلمين(”.
وأشـــار إلـــى أن “تدشـــين الكتـــاب 
في هذا اليوم التاريخي لجهورية 
الهند الذي يصادف عيد استقاللها 

ليـــس ســـوى لتأكيد أهمية رســـالة غاندي 
إلـــى اإلنســـانية حتـــى يومنا هـــذا، وأيًضا 
يخدم بحـــوث المؤلف عبدالنبي الشـــعلة 
لبطلـــه  المحـــب  وتكريمـــه  المضنيـــة 

الشخصي”.
وأضاف “نحتفل اليوم بتدشين الكتاب بـ 
4 لغات هي الهنديـــة والماالياالم واألردو 
النســـخة  قـــراءة  وتمـــت  واإلنجليزيـــة، 
العربيـــة مـــن الكتـــاب علـــى نطاق واســـع 
والمســـت العديـــد مـــن القلـــوب والعقول، 
والكتـــاب يســـلط الضـــوء علـــى عالميـــة 
فلسفة المهاتما غاندي وحرصه على فهم 
أديـــان العالم، وهو درس حياتي مهم في 

عصرنا الحالي”.
وأشار إلى أن “االحتفال بتدشين الكتاب 
في مركز عيســـى الثقافي يجســـد رسالة 
األمير الراحل الشـــيخ عيســـى بن سلمان 

إلـــى العالـــم )عالـــم  آل خليفـــة للبحريـــن 
واحـــد.. عائلـــة واحدة(، وقد شـــدد عليها 
المهاتمـــا غاندي طوال حياتـــه، وهو إرث 
مســـتمر حتى يومنا هذا”، الفتا إلى مركز 
الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايش الســـلمي، 
الذي يقع في المجمع نفسه، وتم تأسيسه 
البـــالد  عاهـــل  مـــن  ســـامية  بتوجيهـــات 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ويهـــدف إلـــى الســـعي إللهـــام 

البشرية لتحقيق الوئام والسالم. 
وأضاف “فيما يســـعى العالـــم للبحث عن 
حلول للمشـــكالت التـــي يواجهها، نحتاج 
جميعـــا إلى أن نجدد إيماننا بقوة الرحمة 
والتكاتف كمـــا أظهرها غانـــدي”، مختتًما 
تمنياتـــي  عـــن  “أعـــرب  بالقـــول  حديثـــه 
الهنديـــة  البحرينيـــة  الجمعيـــة  وأعضـــاء 
فـــي  النجـــاح  الشـــعلة  للســـيد عبدالنبـــي 

طبعات الكتـــاب بمختلف اللغـــات، لتصل 
رســـالة غاندي اإلنســـانية إلى كل القلوب 

وتالمسها”.
وفـــي ســـياق آخـــر، تحدث جمعـــة عن أن 
الجمعيـــة البحرينية الهنديـــة هي منظمة 
غيـــر ربحيـــة تهـــدف إلـــى تنميـــة الثقافة 
البلديـــن،  بيـــن  والصناعـــة  واألعمـــال 
وتأسســـت علـــى يـــد  الشـــعلة فـــي العـــام 
2007 وحالًيا تضـــم 250 عضًوا، وتهدف 
الجمعـــة لتنميـــة األعمـــال، ونظمت أخيرا 
مع غرفة التجارة األميركية في البحرين 
فعاليـــة لدعـــوة الشـــركات الهنديـــة لفتح 
مكاتـــب لها فـــي البحرين لالســـتفادة من 
الواليـــات  مـــع  الحـــرة  التجـــارة  اتفاقيـــة 
الجمعيـــة  أن  كمـــا  األميركيـــة،  المتحـــدة 
تعمـــل علـــى دعـــوة الشـــركات البحرينية 

لالستثمار في الهند.

بيـــوش  الهنـــد  جمهوريـــة  ســـفير  قـــدر 
شريفاســـتاف حجم التبادالت التجارية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة الهند 
فـــي العـــام الماضـــي بأنها تجـــاوزت 1.1 
مليـــار دوالر، مســـجلة ارتفاًعـــا عن العام 

.2019
وأشـــار إلى ارتفـــاع حجم االســـتثمارات 
فـــي كال البلديـــن، وتأتـــي االســـتثمارات 
الهندية فـــي المملكة بالمرتبة السادســـة 

ويقدر حجمها بـ 1.20 مليار دوالر.
الماضييـــن  العاميـــن  أن  الســـفير  وأكـــد 
شـــهدا تركيًزا على اللقاءات الثنائية بين 
الشـــركات بيـــن البلدين، وكانـــت النتائج 

إيجابية، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري 
بين البلدين واالستثمارات.

وألقـــى ســـفير جمهوريـــة الهنـــد، بيـــوش 
شريفاســـتاف كلمة هنـــأ فيهـــا عبدالنبي 
بعنـــوان  الكتـــاب  بتدشـــين  الشـــعلة 
“غانـــدي... وقضايا العرب والمســـلمين”، 
والبحـــث  بالعمـــل  إعجابـــه  عـــن  معرًبـــا 
وأفـــكاره  غانـــدي  حيـــاة  فـــي  المعمـــق 
وتراثه الفكري ومثله العليا، مشـــيًرا إلى 
أن توافـــر الكتـــاب حالًيـــا بــــ 5 لغات هي 
العربيـــة واإلنجليزية والهندية واألوردو 
نجاحـــه  مـــدى  يعكـــس  والماالياالميـــة 

وانتشاره.

وأضـــاف “لقد تم تدشـــين الكتـــاب اليوم 
الجمهوريـــة  يـــوم  بمناســـبة  لغـــات   4 بــــ 
الثالـــث والســـبعين للهند، كمـــا أنه تكريم 
للمؤلـــف الـــذي يعد مثقًفـــا بـــارًزا، ومحًبا 
لغاندي، وحامالً لشـــعلة روابط الصداقة 
والشـــراكة القويـــة بيـــن الهنـــد ومملكـــة 

البحرين”. 
الكتـــاب  “تدشـــين  أن  الســـفير  واعتبـــر 
لتزامـــن  مضاعفـــة؛  أهميـــة  اكتســـب 
تدشـــينه مـــع احتفـــال جمهوريـــة الهنـــد 
الذهبـــي  باليوبيـــل  البحريـــن  ومملكـــة 
للعالقـــات الدبلوماســـية بيـــن البلديـــن”، 
واصًفا المناســـبة بأنها “احتفال بتاريخنا 

المشـــترك المتجذر في التجارة والثقافة 
والعالقـــات الوثيقـــة بيـــن النـــاس”، فـــي 
إشـــارة إلى تقوية العالقات الثنائية في 
جميـــع القطاعـــات الرئيســـة، السياســـية 
والتجـــارة،  واالقتصـــاد،  واألمنيـــة، 

والثقافـــة، إلـــى جانـــب العالقـــات بين 
الشعبين على مدى األعوام.

نســـخته  فـــي  الكتـــاب  أن  وذكـــر 
العربية دشن قبل أعوام عدة، كما 
أن النســـخة اإلنجليزيـــة متوافرة 
في الســـوق منذ نحـــو عام واحد، 
ما يعكس شـــهرة الكتـــاب، مؤكًدا 

عمق العالقات بين البلدين.

إضافـــة مهمــــــة لألدبيـــــات العلميــــة الخاصــــة بغانــــدي
كريشنا: كتاب الشعلة يتضمن العديد من الحقائق المهمة للقراء

فـــي  الرئيـــس  المتحـــدث  أكـــدت 
المؤلـــف  كتـــاب  تدشـــين  احتفاليـــة 
كتـــاب  بعنـــوان  الشـــعلة  عبدالنبـــي 
“غاندي... وقضايا العرب والمسلمين” 
عبـــر تقنيـــة االتصال المرئـــي “زووم” 
أهميـــة كتـــاب الشـــعلة عـــن المهاتمـــا 
غانـــدي والـــذي يعتبـــر إضافـــة مهمة 

لألدبيات العلمية عن غاندي.
واقتبست شوبانا رادها كريشنا، وهي 
مـــن أكبر الخبراء والمتخصصين في 
العالـــم فـــي الدراســـات المتخصصـــة 
بغانـــدي، مـــن مقدمـــة كتاب الشـــعلة 
قائلـــة إن هناك فئـــة أو مجموعة من 
الذيـــن ال يموتـــون ويبقـــون  النـــاس 
أن  ويرفضـــون  الحيـــاة  قيـــد  علـــى 
يتالشون من ذاكرتنا وتظل مبادئهم 
ومواقفهم ورؤيتهـــم ثابتة ومتألقة، 
وهـــؤالء األشـــخاص كمصـــدر لألمل 
واإللهـــام ويلبـــون دائًمـــا احتياجـــات 
اآلخريـــن، ويأتي غانـــدي في طليعة 

هـــذه الفئـــة مـــن النـــاس فـــي العصـــر 
الحديـــث، ويعتبر أبـــرز زعيم ومفكر 
روج لقيم الحرية العادلة والتســـامح 
ضـــد أيديولوجيـــة العنـــف والتطرف 
فـــي  ونجـــح  والتشـــدد،  واإلرهـــاب 
اســـتخدام أدوات المقاومة الســـلمية 
أحالمـــه  لتحقيـــق  العنيفـــة  وغيـــر 
وأهدافه وأطلق غاندي بالده من يد 
اإلمبراطورية البريطانية التي كانت 

آنذاك من أقوى الدول في العالم.
وأضافـــت أن الكتاب يتضمن العديد 
مـــن الحقائـــق عـــن المهاتمـــا غانـــدي 
بالتفصيـــل والتـــي يجـــب أن يعرفها 
القـــراء العرب وقراء العالم، مشـــيرة 
إلى أن فلســـفة غانـــدي عالمية أبدية 
وتتجـــاوز حـــدود الزمـــان، حيث ركز 

على أن األمور تبدأ من الذات.
وأشـــارت إلـــى أن شـــخصية غانـــدي 
ملهمـــة إذ إن هناك العديد من األمور 
التـــي قام بها، أبســـطها االعتماد على 

الذات وعيش حياة بســـيطة، كما أن 
هنـــاك تقديرا عالميـــا متزايدا ألهمية 
فلســـفة غانـــدي فـــي القـــرن الواحـــد 
والعشـــرين، مضيفـــة أن غانـــدي هـــو 
صاحـــب الرؤيـــة األقـــوى والمثاليـــة 
العملية منـــذ النصف األول من القرن 
الماضـــي والذي تعتبر حياته نموذًجا 

يحتـــذى بـــه لنـــا جميًعـــا فـــي جميـــع 
أنحـــاء العالـــم ولكـــن يجـــب أن يبدأ 
الجهـــد من نقطـــة حيث يقـــف المرء 
وهـــذا مـــا جعـــل إجراءاتـــه العمليـــة 
قائمـــة ويمكـــن أن يطلـــق عليـــه حًقا 
رجـــل األعمال، حيث تمكن من وضع 
األفكار أو المعتقدات موضع التنفيذ 

أكثـــر من أي شـــيء آخر وهـــي القوة 
الدافعة في حياته.

وأضافـــت أن حيـــاة وأفـــكار غانـــدي 
متشـــابكة وال تنفصـــالن، وتحســـنت 
السياســـة بتجاربه الروحية وتغيرت 
روحانيتـــه من خـــالل رؤيته لمجتمع 
غير عنيف وكان عمله البناء جزًءا ال 

يتجزأ من سياسته.
وذكـــرت أن جهود غاندي المســـتمرة 
طـــوال حياتـــه لبنـــاء الســـالم وحـــل 
بيـــن  الحـــوار  مـــن خـــالل  النزاعـــات 
األديـــان والوئام، وشـــارك في إيجاد 
الحلـــول مـــن خـــالل الحـــوارات بين 

األديان والثقافات.
وأشـــارت إلى أن غانـــدي كان يحترم 
مـــع  صداقـــات  وطـــورت  األديـــان 
مختلفـــة،  ديانـــات  مـــن  أشـــخاص 
كمـــا اســـتغرق وقًتـــا لدراســـة التأمل 
واالنخـــراط مع المجتمعـــات الدينية 
والعقائديـــة المختلفة خـــالل حياته، 
وكذلـــك قـــام بقـــراءة القـــرآن الكريم 
ألكثـــر مـــن مـــرة والعديد مـــن الكتب 
عن القـــرآن وعن النبـــي محمد )ص(، 

مضيفة أن غاندي يحترم اإلسالم.
الشـــباب  جيـــل  أن  إلـــى  وأشـــارت 
ينظـــرون إلى غاندي اليوم في العالم 

كشخص قاد الهند إلى الحرية.

شوبانا رادها كريشنا

نظمـــت الجمعيـــة البحرينيـــة الهنديـــة عصـــر 
أمس حفل تدشـــين كتـــاب “غانـــدي.. وقضايا 
العرب والمســـلمين” للمؤلف عبدالنبي الشعلة، 
بــــ 4 لغات مترجمة، وهي اإلنجليزية والهندية 
والماالياالميـــة واألوردو، فـــي حفـــل أقيم في 
مركـــز في مركز عيســـى الثقافي فـــي المنامة، 
وجرى بثه مباشرة عبر تقنية االتصال المرئي 
“زووم”، بحضـــور مئـــات المهتمين مـــن مملكة 

البحريـــن، والهنـــد، ومصر ومـــن مختلف دول 
مجلس التعاون الخليجي.

وشـــارك فـــي حفل التدشـــين ســـفير جمهورية 
الهند لدى مملكة البحرين بيوش شريفاستاف، 
ورئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة البحرينيـــة 
الهنديـــة عبدالرحمـــن محمـــد جمعـــة، إضافـــة 
إلـــى مشـــاركة شـــوبانا رادهـــا كريشـــنا، وهـــي 
مـــن أكبـــر الخبـــراء والمتخصصين فـــي العالم 

في الدراســـات المتخصصـــة بالمهاتما غاندي، 
وكانت المتحـــدث الرئيس في االحتفالية عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي “زووم”، فيمـــا أدارت 
اإلخباريـــة  النشـــرة  مذيعـــة  التدشـــين  حفـــل 
باللغة اإلنجليزية في تلفزيون البحرين ســـارة 

البريك.
ويركـــز الكتـــاب التاريخي على تأثيـــر المهاتما 
غاندي في العالم العربي، إذ تم إصدار الكتاب 

ألول مـــرة قبـــل عامين باللغـــة العربية، والقى 
رواًجا واســـًعا، فيما يجري اآلن إصدار الطبعة 
الثالثة منه. وتم نشـــر الطبعـــة الثانية الحالية 
مـــن الكتـــاب باللغـــة اإلنجليزيـــة من مؤسســـة 
هنديـــة رائـــدة، إضافـــة إلـــى الطبعـــات الثالث 
باللغـــات الهنديـــة والتـــي أصبحـــت متوافـــرة 
في األســـواق العالمية، فيما تجري مفاوضات 

حالية لنشر الكتاب باللغة الفرنسية قريًبا.

ويتزامـــن إصدار النســـخ المترجمـــة من كتاب 
مـــع  والمســـلمين”  العـــرب  “غانـــدي.. وقضايـــا 
الذكـــرى الســـنوية ليـــوم الجمهوريـــة الهندية، 
الذي يوافق 26 يناير، حيث دخل دستور الهند 
في مثل هذا اليوم من العام 1950 حيز النفاذ، 
ليحل محل قانون حكومة الهند )1935(، الذي 
كانت الهند تحكم بموجبه منذ اســـتقاللها عن 

الحكم البريطاني في 15 أغسطس 1947.

تدشين كتاب “غاندي.. وقضايا العرب والمسلمين” للمؤلف عبدالنبي الشعلة، بـ 4 لغات مترجمة وهي 

اإلنجليزية والهندية والماالياالمية واألوردو



وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
البلديـــات والتخطيط العمراني عصام 
خلف، بحضور وكيل الوزارة لشـــؤون 
والمديـــر  الخيـــاط  أحمـــد  األشـــغال 
العـــام ألمانة العاصمة محمد الســـهلي 
كاظـــم  للطـــرق  المســـاعد  والوكيـــل 
عبداللطيف، المشـــاركين مـــن الوزارة 
فـــي النســـخة األولـــى مـــن البرنامـــج 
الوطنـــي “المع”، الـــذي انطلق بتوجيه 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  مـــن 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، تحت 
مظلة وزارة شؤون الشباب والرياضة 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  وبرعايـــة 
وبمشـــاركة معهد اإلدارة العامة )بيبا(. 
ويهدف البرنامج إلى اكتشاف وصقل 
وإبـــراز المواهب الشـــبابية البحرينية 
فـــي مختلـــف المجـــاالت. وفـــي بداية 
اللقـــاء، أثنـــى الوزيـــر علـــى مشـــاركة 
كل مـــن حســـن ضيف بقطـــاع الطرق، 
العاصمـــة  أمانـــة  مـــن  ناصـــر  ونـــورة 
علـــى وصولهمـــا لمراحـــل متقدمة من 
التحـــدي فـــي برنامج “المـــع” من بين 
131 مشـــاركا، وتمثيـــل الـــوزارة خيـــر 
تمثيـــل بمـــا يعكـــس أهميـــة الطاقـــات 

الشبابية في المملكة.
وأشـــاد بهذه المبـــادرة الشـــبابية التي 
تترجـــم رؤيـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة لتطوير العمل الشبابي 
واالرتقـــاء بـــه مـــن خـــالل تقديـــم كل 

وتأهيلـــه  البحرينـــي  للشـــباب  الدعـــم 
وتمكينـــه لتبـــوء مناصـــب قيادية في 

مختلف المواقع والمجاالت.
وخالل اللقاء، اطلع الوزير خلف على 
مشاركة ضيف، التي تمثلت في إعداد 
السياســـة الوطنية لترشيد المياه في 
المدن السكنية الجديدة ودور العبادة 
الوصـــول  تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف  التـــي 
وبأعلـــى  للميـــاه  األمثـــل  لالســـتهالك 
درجـــات الكفـــاءة في المدن الســـكنية 
الجديـــدة ودور العبـــادة، مـــا يســـاهم 
فـــي تحقيـــق أهـــداف االســـتراتيجية 
الوطنيـــة للميـــاه المرتبطة باســـتدامة 
المـــوارد المائيـــة والمحافظـــة عليهـــا، 
وإعداد بحث عن االستثمار الرياضي 
فـــي البحريـــن بهـــدف دراســـة وضـــع 
مملكـــة  فـــي  الرياضـــي  االســـتثمار 
البحرين بغرض تنمية قطاعات الدولة 
اإلنتاجية والخدمية واالقتصادية من 

خالل تنـــوع االســـتثمارات، باإلضافة 
إلـــى مشـــروع إنشـــاء مركـــز لالبتـــكار 
وريـــادة األعمـــال؛ بهـــدف توفير مركز 
ورواد  المبتكريـــن  احتياجـــات  يلبـــي 
األعمـــال ويســـاهم فـــي تحفيزهم في 
الدخول لهذا المجال ومضاعفة نسبة 
نجاحهـــم، إلى جانب دراســـة المؤشـــر 
بمملكـــة  الشـــباب  لتنميـــة  العالمـــي 
البحريـــن فـــي مجـــال التعليـــم بهدف 
دراسة تصنيف مملكة البحرين بمؤشر 
الالزمـــة  التوصيـــات  ورفـــع  التعليـــم 
لرفـــع تصنيـــف المملكـــة فـــي األعـــوام 
المقبلـــة. كما اســـتعرضت عبدالرحمن 
مشـــاركتها في البرنامـــج، التي تمثلت 
مملكـــة  وضـــع  قيـــاس  دراســـة  فـــي 
البحريـــن فـــي مؤشـــر تنمية الشـــباب 
العالمـــي من خـــالل التوظيف وفرص 
العمـــل، وبحـــث احتياجـــات الشـــباب 
وربطها بمرتكزات العمل الشبابي، من 

خـــالل إعداد تطبيق “صوت الشـــباب” 
للهواتـــف النقالـــة، والـــذي يهـــدف إلى 
زيادة التواصل والعمل المشـــترك بين 
الشـــباب وصنـــاع القـــرار فـــي مختلف 
المملكـــة  وخـــارج  داخـــل  القطاعـــات 
لطـــرح وتبـــادل األفـــكار بين الشـــباب 
وإيصال هذه األفكار للجهات المعنية 
لتبنيهـــا وترجمتها علـــى أرض الواقع. 
إلـــى جانب قياس الخدمـــات المقدمة 
فـــي المراكز الشـــبابية خصوًصـــا لفئة 
ذوي العزيمـــة، بهـــدف تصميم المباني 
والمرافق للمراكز الشـــبابية لتتناســـب 
مـــع احتياجـــات ذوي العزيمـــة. وثمن 
عصام خلف الدراســـات والمشروعات 
التـــي تقـــدم بهـــا المشـــاركون، والتـــي 
خـــالل  مـــن  البرنامـــج  نجـــاح  تؤكـــد 
خلـــق صفوف قيادية شـــبابية جديدة 
دور  يؤكـــد  مـــا  بأدائهـــم،  واالرتقـــاء 
الشباب في صناعة المستقبل، مشيرا 
بكوادرهـــا  تفخـــر  الـــوزارة  أن  إلـــى 
فـــي  مشـــاركاتهم  وتدعـــم  المتميـــزة 
الفعاليـــات والبرامـــج الوطنيـــة التـــي 
تهـــدف إلـــى تمكيـــن الشـــباب. وتقدم 
المهندســـان بالشـــكر والتقديـــر للوزير 
اســـتقبالهما  علـــى  العليـــا  واإلدارة 
منتســـبي  للشـــباب  الدائـــم  ودعمهـــم 
الـــوزارة وتشـــجيعهم للمشـــاركة فـــي 
مثـــل هـــذه البرامـــج وتقديـــم األفكار 
مـــن  التـــي  الطموحـــة  والمقترحـــات 
شـــأنها إبراز أهمية ودور الشـــباب في 

المجتمع وتمكينه.
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والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
ماجد النعيمي، سفير دولة إسرائيل 
في مملكـــة البحرين الســـفير ايتان 
نائـــي، حيـــث أطلعـــه الوزيـــر علـــى 
أهـــم مراحـــل مســـيرة التعليـــم في 

التطويرية،  المملكة، ومشـــروعاتها 
والســـعي الدائم لتحديـــث برامجها 
في مجال التعليم والتعليم العالي، 
كما تـــم بحث مجاالت التعاون بين 

البلدين في الشؤون العلمية.

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
الرميحـــي بمكتبـــه أمس ســـفير 
ماليزيـــا لـــدى المملكة شـــازريل 
دولـــة  وســـفير  زهيـــران  بـــن 
إســـرائيل لـــدى المملكـــة أيتـــان 
نائي، بمناســـبة تعيينهم سفراء 

لبالدهم في مملكة البحرين.
رحـــب  اللقاءيـــن  وخـــالل 
وهنأهـــم  بالســـفراء  الوزيـــر 
بمناســـبة تعيينهـــم، متمنيـــا لهم 
التوفيـــق والنجاح فـــي مهامهم 

الدبلوماسية الجديدة.

اســـتقبل المبعوث الخاص لشـــؤون 
المنـــاخ الرئيـــس التنفيذي للمجلس 
دينـــه  بـــن  محمـــد  للبيئـــة  األعلـــى 
بمكتبـــه ســـفير دولة اســـرائيل لدى 
مملكـــة البحرين إيتـــان نائيه وذلك 

بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد. 
حـــرص  الخـــاص  المبعـــوث  وأكـــد 
المجلس األعلـــى للبيئة على تعزيز 
التعاون البيئي والمناخي مع الدول 
الداعمـــة للجهـــود الدوليـــة الرامية 
لتعزيـــز االبتـــكار البيئـــي وتحقيـــق 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 

ومواجهة آثار تغير المناخ. 
واستعرض مع الســـفير اإلسرائيلي 
المبـــادرات  مـــن  عـــددا  الجديـــد 
والبرامـــج والمشـــاريع التـــي تنفـــذ 
فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة والتغير 
المناخـــي، وكذلك اإلنجـــازات التي 
حققتهـــا المملكـــة على المســـتويين 

المحلي والدولي بما يحقق أهداف 
التنمية المســـتدامة، مشيرا إلى أن 
البحرين تســـير بخطـــى ثابته تجاه 
والمعاهـــدات  بالمواثيـــق  االلتـــزام 
البيئيـــة الدولية من خالل ترســـيخ 
المبادئ البيئية وتفعيلها في شـــتى 
المجـــاالت والقطاعات ذات العالقة 
بالبيئة والمنـــاخ.  من جانبه، أعرب 
اللقـــاء،  بهـــذا  ســـعادته  عـــن  نائيـــه 
مؤكـــدا اعتزازه بمســـتوى العالقات 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن، مثمنـــًا دور 
المجلس األعلى للبيئة في الحفاظ 
علـــى البيئـــة وتغيـــر المنـــاخ وما تم 
تحقيقـــه من مكتســـبات وإنجازات 
تطلعـــه  مبديـــًا  البحريـــن،  لمملكـــة 
لتعزيـــز التعـــاون وتبـــادل الخبرات 
والمعلومات بين البلدين بما يصب 
في تحقيق األمن البيئي والمناخي 

في المنطقة.

بحث المجاالت العلمية بين البحرين وإسرائيل

الرميحي يتمنى التوفيق لسفيَري ماليزيا وإسرائيل

تبادل المعلومات مع إسرائيل لتحقيق األمن المناخي

بحرينيون ينظفون مغارة عريقة في تبوك
نشـــر عـــدد مـــن الشـــباب البحرينييـــن عبـــر منصة 
حســـابهم فـــي االنســـتغرام “شـــباب حفيـــرة” الذي 
يوثـــق رحالتهـــم فـــي أرض هللا الواســـعة، مقطـــع 
إحـــدى  بتنظيـــف  يقومـــون  وهـــم  لهـــم  فيديـــو 
المغـــارات العريقة في منطقة علقان بمدينة تبوك 
الســـعودية. وقال أحد الشـــباب، واســـمه يوســـف 
الماجد، إن المكان جميل ولكنه مليء باألوســـاخ، 
مضيًفا “ســـوف ننظف المكان، ونجعله أفضل مما 
هو عليه، وبذلك أجر عند هللا عز وجل، ومحافظة 

على البيئة، من زرع وحيوانات”.
وأضـــاف “أتمنـــى أن يكـــون لمثـــل هـــذه األماكـــن 

الجميلة، اهتمام أكثر”.
وســـأل المصور الشـــاب محمد النعيمي عن ســـبب 
هـــذه الحملـــة، فـــرد بقولـــه وهـــو يقـــوم بأعمـــال 
التنظيف باهتمام “مكان جميل، ورائع، ومن المهم 

أن نحافظ على نظافته، وإعادته كما كان”.

وزاد “قمنـــا بالتنظيـــف مـــن أول الـــوادي وحتـــى 
آخـــره”، فعلـــق عليـــه المصـــور قائاًل “إن شـــاء هللا 

تكونون قدوة لغيركم”.

وتظهـــر األوســـاخ فـــي المـــكان بعـــدد كبيـــر مـــن 
الســـيارات،  وإطـــارات  البالســـتيكية،  المخلفـــات 

وعلب المياه البالستيكية، وغيرها.

“صوت الشباب”... تطبيق حكومي على الهواتف لتوفير الوظائف
“المع” ينجح في تحفيز موظفي “األشغال” على التفكير خارج الصندوق

المنامة - وزارة األشغال

خلف يوجه إلضافة مسارات للدراجات الهوائية في ممشى سعود الفيصل
زيادة اإلنارة واأللعاب والمسطحات الخضراء بكورنيش الفاتح

قام وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصـــام خلف بزيـــارة تفقدية الى ممشـــى ســـعود الفيصل 
لالطالع على أعمال اإلنشاءات والتطوير للمرحلة الثالثة 

من المشروع.
ورافـــق الوزير في زيارته التفقدية وكيل الوزارة لشـــؤون 
البلديات الشـــيخ محمد بن أحمد آل خليفة والمدير العام 
ألمانة العاصمة محمد الســـهلي ومدير إدارة المشـــروعات 
فـــي “البلديات” يوســـف بوحجي، ورئيس قســـم الحدائق 
والمتنزهـــات في أمانة العاصمة أحمد شـــويطر وعدد من 

مسؤولي الوزارة والمقاول المنفذ للمشروع.
وقـــال خلـــف “مـــن المؤمـــل االنتهـــاء مـــن تطوير ممشـــى 
األمير ســـعود الفيصل )المرحلة الثالثة( خالل الربع األول 
مـــن العام الجاري، والذي يتصـــل بكورنيش الفاتح، حيث 
يهـــدف هذا المشـــروع إلى البـــدء بتطوير البنيـــة التحتية 
بإضافـــة مســـارات للدراجات الهوائية لتكون وســـيلة نقل 
آمنـــة ولتحســـين مظهـــر المناظـــر الحضريـــة والطبيعيـــة 
وزيـــادة المســـاحات الخضراء في المنطقـــة بغرض تقليل 

التلوث واستغالل المساحات الفارغة من الطريق كمماٍش 
وممرات دراجات آمنة”. 

وتابـــع خلـــف “أصبحـــت رياضـــة الدراجـــات الهوائيـــة من 
الرياضات الرائجة في مملكة البحرين، كما أصبح ممارسو 
هـــذه الرياضة يرتادون المضامير، لذا فإن إنشـــاء مضمار 
فـــي ممشـــى ســـعود الفيصـــل مهيـــأ لممارســـة الدراجـــات 
الهوائيـــة أصبح إضافة مهمة وخدمة تقدم ألصحاب هذه 
الرياضـــة، كما أن فصل هذا المضمار المخصص للدراجات 
الهوائيـــة عـــن مضمـــار المشـــي يأتي وفقـــا لمعاييـــر األمن 

والسالمة لمرتادي المنطقة بصورة عامة”. 
كيلومتـــر   1.7 للممشـــى  الحالـــي  المســـار  “طـــول  وتابـــع 
وســـيعاد  والمشـــاة،  الهوائيـــة  الدراجـــات  الســـتخدام 
تخصيصها للمشـــي فقط وإضافة مســـاحة جديدة لمسار 
الدراجـــات بمســـاحة تطويريـــة تقدر بـ 6050 متـــرا مربعا، 
ويحتوي على ممشـــى ومســـار للدراجات الهوائية ومسار 
لذوي الهمم ومسطحات خضراء باإلضافة لزراعة أشجار 
على طول الممشـــى إلى جانب عـــدد من األجهزة االحماء 
الرياضية لممارسة األنشطة الرياضية ومناطق استراحة”.  

وانطالقا من أهمية التنمية الحضرية المستدامة والطاقة 
البديلة قال خلف “تم استخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة 
الشمســـية ومـــن ناحيـــة اســـتثمارية، حيـــث تـــم تحديـــد 
مواقع لالستثمار بغرض مشـــاركة الدراجات الهوائية في 
المناطق العامة لتكون من ضمن وسائل النقل العامة”. من 
جهتـــه، أوضح وكيل البلديات الشـــيخ محمد بن أحمد آل 
خليفة أن الزيارة تأتي بهدف االطالع ميدانيا على ســـير 
أعمال المشـــروع، وتوجيه المعنيين بضـــرورة العمل على 
اســـتكمال المرحلـــة الثالثة مـــن التطوير حســـب الجدول 
الزمني. وأضاف وكيل البلديات “تم ربط كورنيش الفاتح 
بممشـــى سعود الفيصل، حيث قام الوزير بتفقد كورنيش 
الفاتـــح أثناء الزيـــارة، ووجه إلى زيـــادة اإلنارة في بعض 
األماكـــن، واســـتبدال بعضهـــا، كمـــا وجـــه بزيـــادة ألعـــاب 
األطفـــال وصيانة بعض المزروعـــات وزيادتها إضافة إلى 

زيادة األلعاب الرياضة في كورنيش الفاتح”. 
وأضـــاف وكيـــل البلديات “نعمل علـــى أن يتم االنتهاء من 
هذا المشـــروع خالل الربع األول من العام الجاري حســـب 

ما هو مخطط له“.
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زيارة الوزير لممشى سعود الفيصل

إبراهيم النهام



ــرم جــهــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة والــهــيــئــة  ــ أب
ــمــهــن والــخــدمــات  الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم ال
الصحية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك 
إدارة  نــظــم  تــطــبــيــق وتـــحـــديـــث  بـــشـــأن 
ــع مــذكــرة  الـــجـــودة بــالــهــيــئــة، حــيــث وقــ
الــتــفــاهــم كــل مــن رئــيــس جــهــاز الخدمة 
التنفيذي  والرئيس  الزايد  أحمد  المدنية 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية مريم الجالهمة.
ويــهــدف الــتــعــاون الــمــشــتــرك إلـــى تهيئة 
الوطنية  الهيئة  فــي  الــتــنــفــيــذي  ــار  اإلطــ
ــات الــصــحــيــة  ــدمـ ــمــهــن والـــخـ لــتــنــظــيــم ال
وتقديم  الــجــودة  إدارة  نــظــام  لتطبيق 
الـــدعـــم الــفــنــي والـــتـــدريـــب والــمــســانــدة 
ــة. وفــي هــذا الــصــدد، استعرض  ــ اإلداريـ
ــاون والـــمـــراحـــل  ــعـ ــتـ ــان آفـــــاق الـ ــرفـ ــطـ الـ
المشترك  والــعــمــل  للتنسيق  األســاســيــة 
المؤسسي  باألداء  االرتقاء  لسبل  تعزيًزا 
في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد جاللة 

وفي  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
إطار توجيهات ولي العهد رئيس مجلس 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء 

سلمان بن حمد آل خليفة.
المدنية  الــخــدمــة  رئــيــس جــهــاز  وصـــرح 
خطة  بإعداد  سيقوم  الخدمة  جهاز  بــأّن 
إدارة  نـــظـــام  تــطــبــيــق  عــلــى  ــراف  ــإشــ ــ ل
الجودة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية وتوفير الدعم الفني 
استيفاء  يضمن  بما  للهيئة،  والمساندة 
 ،9001 اآليــزو  مواصفة  متطلبات  جميع 
ــك 5 مـــراحـــل أســـاس  حــيــث يــتــضــمــن ذلـ
هي: نشر ثقافة الجودة، وعملية التوثيق 
والتطوير، والتدريب والدعم، ومرحلتي 
استعدادا  والخارجي  الداخلي  التدقيق 

للحصول على شهادة اآليزو الدولية.

ــنـــة  ــلـــجـ عـــــقـــــدت الـ
الـــدائـــمـــة لــلــتــقــيــيــم 
ــمــراكــز  الـــداخـــلـــي ل
الحكومية  الخدمة 
بــــــوزارة الــداخــلــيــة 
األول  اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
عــبــر   2022 ــســنــة  ل
تـــقـــنـــيـــة االتــــصــــال 
ــــي، بــرئــاســة  ــرئ ــمــ ــ ال
الــــعــــمــــيــــد مـــحـــمـــد 

الحرم.
الداخلي  التقييم  نتائج  مناقشة  تم  االجتماع،  وخالل 
النهائي لسنة 2021 لمراكز الخدمة بالوزارة، في إطار 
من  المراكز  هــذه  تمكين  على  الداخلية  وزارة  حــرص 
والفاعلية،  الــكــفــاءة  درجـــات  بأعلى  خدماتها  تقديم 
برفع  المتعلقة  الداخلية  وزيــر  توجيهات  مع  تماشيا 
جميع  وتوفير  الـــوزارة،  مراكز  في  الخدمات  مستوى 
التسهيالت الالزمة لخدمة المواطنين والمقيمين. كما 

الداخلي  التقييم  خطة  مناقشة  االجتماع  خــالل  تــم 
لسنة 2022.

رئيس  والتنظيم  للتخطيط  المساعد  الوكيل  وأشــاد 
بحسب  تصنيفها  وتحسن  المراكز  أداء  بتطور  اللجنة 
جهود  مثمنا  الحكومية،  الخدمة  مراكز  تقييم  دليل 
أعضاء اللجنة الدائمة في رصد ومتابعة نتائج التقييم، 
حاثا إياها على مواصلة الجهود في رصد جميع جوانب 

التطوير لالرتقاء بخدمات وزارة الداخلية.

أحمد الزايد  مريم الجالهمة

محمد الحرم

local@albiladpress.com
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لمنصب  الــبــحــريــن  مملكة  انــُتــخــبــت 
نـــائـــب رئـــيـــس الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
والثقافة  للتربية  العربية  للمنظمة 
ــكــســو(، خــالل اجتماع  )األل والــعــلــوم 
الــمــنــعــقــدة  لــلــمــجــلــس   116 ــدورة  ــ ــ الـ

العربية  بالمملكة  الــعــال  مــديــنــة  فــي 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، حــيــث مــّثــل 
مملكة البحرين في االجتماع األمين 
العام للجنة البحرين الوطنية للتربية 

والعلوم والثقافة لبنى صليبيخ.

انتخاب البحرين لمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ “األلكسو”

المنامة - وزارة الخارجية

ُعــمــان  سلطنة  خــارجــيــة  وزيـــر  استقبل 
ــدر الــبــوســعــيــدي، أمــــس، وكــيــل وزارة  بـ
الشيخ  السياسية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة 
في  وذلــك  خليفة،  آل  أحمد  بن  عبدهللا 
ــار الـــزيـــارة الــرســمــيــة الــتــي يــقــوم بها  إطـ

لسلطنة ُعمان الشقيقة.
ــالل االجــتــمــاع، تــم بــحــث الــعــالقــات  وخـ
مملكة  بين  تجمع  التي  الوثيقة  األخوية 
وما  الشقيقة،  ُعــمــان  وسلطنة  البحرين 
ــور عــلــى جميع  ــطـ ــمــو وتـ ــن ن تــشــهــده مـ
عدد  استعراض  إلى  باإلضافة  األصعدة، 

من القضايا محل االهتمام المشترك.
إلى  ُعــمــان  سلطنة  خارجية  وزيــر  ونــوه 
صالت  من  الشقيقين  البلدين  يربط  ما 
ــائـــج قــويــة من  وعـــالقـــات عــمــيــقــة ووشـ
ــاهـــم، فـــي ظـــل الــرغــبــة  ــفـ ــتـ ــودة والـ ــمــ ــ ال
المشتركة لدفع هذه العالقات نحو آفاق 
متمنًيا  ــمــجــاالت،  ال مختلف  فــي  أوســـع 

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.
من جانبه، أعرب الشيخ عبدهللا بن أحمد 
النوعي  بالتقدم  اعــتــزازه  عن  خليفة  آل 
الثنائية،  العالقات  صعيد  على  المحرز 
مؤكًدا حرص مملكة البحرين على تعزيز 
ُعمان  الشراكة االستراتيجية مع سلطنة 
أجل  من  المجاالت،  جميع  في  الشقيقة 

تحقيق التطلعات المشتركة.

للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  وأشــاد 
واإليجابية  المثمرة  بالنتائج  السياسية، 
ألعـــمـــال الــلــجــنــة الــبــحــريــنــيــة الــُعــمــانــيــة 
الــمــشــتــركــة، والــتــي أخـــذت عــلــى عاتقها 
مــهــمــة تــفــعــيــل االتـــفـــاقـــيـــات ومـــذكـــرات 
آفاق  توسيع  إطار  الموقعة، في  التفاهم 
الثنائي، بما يعود بالنفع والنماء  التعاون 

على البلدين والشعبين الشقيقين.

وكيل “الخارجية” يبحث توسيع التعاون بين البلدين

تفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع ُعمان
الرفاع - مركز دراسات

للدراسات  البحرين  مركز  من  وفد  قام 
ــيـــة والــطــاقــة  االســتــراتــيــجــيــة والـــدولـ
)دراسات( برئاسة رئيس مجلس األمناء 
بــن أحــمــد آل خليفة،  الــشــيــخ عــبــدهللا 
بزيارة إلى جامعة السلطان قابوس في 
التقى  الُعمانية مسقط، حيث  العاصمة 
رئيس الجامعة صاحب السمو فهد بن 
رئيس  ومساعدة  سعيد،  آل  الجلندى 
الجامعة للتعاون الدولي صاحبة السمو 
منى بنت فهد آل سعيد، وبحضور كٍل 
لدى سلطنة  البحرين  مملكة  من سفير 
ُعمان جمعة بن أحمد الكعبي، والمدير 
التنفيذي لمركز “دراسات” حمد إبراهيم 
والبحوث  الــدراســات  ومدير  العبدهللا، 

بالمركز عمر أحمد العبيدلي. 
ــزيــارٍة لمركز الــدراســات  وقـــام الــوفــد ب
على  والوقوف  الجامعة،  في  الُعمانية 
جـــهـــوده فـــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي، 
أحمد  بــن  عــبــدهللا  الشيخ  أعـــرب  فيما 

آل خليفة، عن شكره وتقديره لحفاوة 
مركز  وفــد  بــه  حظي  الـــذي  االستقبال 
“دراسات” خالل زيارته إلى بلده الثاني 
العلمية  بالنهضة  مشيًدا  ُعمان،  سلطنة 
مختلف  فــي  السلطنة  تشهدها  الــتــي 

المجاالت.
إعجابه  األمناء،  مجلس  رئيس  وأبــدى 
األكاديمي  واألداء  الرفيع  بالمستوى 

الــمــتــمــيــز لــجــامــعــة الــســلــطــان قــابــوس، 
ودورها في خدمة المجتمع، ومساعيها 
متطورة  بحثية  بيئة  بناء  إلى  الرامية 
لتوطيد  تطلعه  عــن  معرًبا  ومتكاملة، 
ــات”  الــتــعــاون الــقــائــم بين مــركــز “دراســ
والجامعة في مجاالت البحث المشترك 
بالنفع على  يعود  بما  الخبرات،  وتبادل 

الجانبين.

توطيد التعاون بين “دراسات” وجامعة السلطان قابوس

مد عمر الصناديق التقاعدية وحماية معاش المتقاعدين
منح األولوية لإلصالحات العاجلة... الحكومة والنواب بصوت واحد:

ــة رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــنـــواب  ــاسـ ــرئـ بـ
المالية  وزيــر  وبحضور  زينل،  فوزية 
سلمان  الشيخ  الــوطــنــي  واالقــتــصــاد 
لجنة  عــقــدت  خليفة،  آل  خليفة  بــن 
والفريق  الــنــواب  بمجلس  الــخــدمــات 
أمــس،  مشترًكا  اجتماًعا  الحكومي، 
ــنـــواب أعـــضـــاء الــلــجــنــة،  بــمــشــاركــة الـ
واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزارة  وممثلي 
للتأمين  الــعــامــة  والــهــيــئــة  ــوطــنــي،  ال

االجتماعي.
وخـــالل االجــتــمــاع، وتــأكــيــًدا ألهمية 
على  والحرص  التقاعدية  الصناديق 
تــحــقــيــق اســتــدامــتــهــا لــحــفــظ حــقــوق 
الــمــتــقــاعــديــن والــمــشــتــركــيــن وضــمــان 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا  ــــوفــ قـــدرتـــهـــا عــلــى ال

المستقبلية، تم التوافق على مد عمر 
على  والحفاظ  التقاعدية  الصناديق 

المعاش التقاعدي للمتقاعدين.
بين  المشترك  االجــتــمــاع  خــالل  وتــم 
تــأكــيــد مواصلة  والـــنـــواب  الــحــكــومــة 

الــعــمــل الــمــشــتــرك بــيــن الــســلــطــتــيــن 
على  للتغلب  والتنفيذية  التشريعية 
الصناديق  تــواجــه  الــتــي  الــتــحــديــات 
لــتــمــكــيــنــهــا مـــن الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
المالية ومعالجة العجز االكتواري، من 

منطلق الحرص المتبادل على توحيد 
الجهود بما يصب في مصلحة الوطن 
والمواطنين، واالتفاق على أن تستمر 
السلطتين  بــيــن  االجــتــمــاعــات  هـــذه 
تحقيًقا  ــثــنــائــي  ال ــعــمــل  ال لــمــواصــلــة 
إلى  والوصول  المشتركة،  للتطلعات 

استدامة الصناديق.
إعطاء  ضــرورة  على  التركيز  تم  كما 
تحتمل  ال  التي  لإصالحات  األولوية 
التقاعدية  الصناديق  لتمكين  التأخير 
وضــمــان  االســتــمــرار  مــن  والتأمينية 
إلى  المتقاعدين،  بمستحقات  وفائها 
جانب أهمية تكثيف الجهود لتحقيق 
الخطط  ــق  الــمــنــشــودة وفـ األهـــــداف 
ــمــتــوافــق عــلــيــهــا من  الــمــوضــوعــة وال

السلطتين.

المنامة - بنا

ســجــلــت أعــــــداد كــبــيــرة مـــن مــحــالت 
دي”  فــي  “دي  المضغوطة  األفـــالم  بيع 
المبيعات والتأجير  انخفاًضا كبيًرا في 
في الشهور األخيرة، بشكل دفع البعض 
ــالق أبــوابــه بــعــد ســنــوات  منها إلـــى إغـ

طويلة من النشاط.
طبيعي،  بشكل  االنخفاض  هذا  ويأتي 
إذ يعكس التطور الحديث الذي تسبب 
في إغالق نشاطات تجارية ووظيفية، 
األفــالم  لمشاهدة  الجمهور  توجه  مــع 
والـــمـــســـرحـــيـــات والـــمـــســـلـــســـالت عــبــر 
وشاهد  كنتفليكس  الحديثة  المنصات 
ــو تــايــم،  ــالي وامــــــازون وشـ وســـتـــارز بـ

وغيرها.
وتوفر المنصات هذه اشتراكات شهرية 
بــأســعــار زهــيــدة ال تــتــجــاوز فــي بعض 
األحيان العشرة دنانير، مقابل الحصول 
من  ضخم  لعدد  المشاهدة  متعة  على 

المنتجات التلفزيونية المتنوعة.
وعالوة على ذلك، تقدم منصات أخرى 
المسلسالت  مـــن  كــثــيــرا  كــالــيــوتــيــوب 
والــمــســرحــيــات والـــبـــرامـــج الــوثــائــقــيــة 
ــلــًة تــحــديــًا آخــر  بشكل مــجــانــي، مــشــكِّ

بذات المجال.
“دي  أقـــراص  تأجير  محالت  ونشطت 
الماضية  الــعــقــود  ثــالثــة  إبـــان  فــي دي” 
ميزة  تــوفــر  كــانــت  حيث  كبير،  بشكل 
بأسعار  الــواحــد،  دي”  لـ”السي  التأجير 
تــتــفــاوت مــا بــيــن نــصــف ديــنــار وديــنــار 
واحد، لفترة ال تتجاوز ثالثة أيام فقط.
اليوم  والمقيمون  المواطنون  ويهتم 
ــط الـــحـــزام اقــتــصــاديــًا  مــع ســيــاســة ربـ
ــنــفــقــات والـــمـــصـــروفـــات،  بــتــخــفــيــض ال
عبر  السيارة،  وبنزين  الوقت،  وتوفير 
الحصول على الخدمات الشبيهة وهم 

في منازلهم.

تحسن في أداء مراكز خدمة “الداخلية”محالت الـ”دي في دي” في طريقها لالنقراض

أفادت وثائق رسمية بأن عدد أعضاء 
الــتــجــديــد  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
أعضاء،   9 يبلغ  االجتماعية  الثقافية 
7 ذكور، و2 من اإلناث، في حين يبلغ 
 126 العمومية  الجمعية  عدد أعضاء 

من الذكور، و157 من اإلناث.
الشارقي،  عيسى  الجمعية  ويـــرأس 
في حين يتولى منصب نائب الرئيس 
رضا رجب، وحسن كاظم أمينا ماليا، 
في حين يشغل عبدالهادي الطريفي 

منصب أمين السر.
ــى أن عــضــويــة  ــ وتــشــيــر الـــوثـــائـــق إل
في  ستنتهي  الحالي  اإلدارة  مجلس 
24 مــن يــونــيــو الــمــقــبــل، وتــجــدد كل 

سنتين.

مجلس إدارة 
“التجديد” ينتهي 

يونيو المقبل
إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - جهاز الخدمة المدنية

دعم الهيئة الستيفاء متطلبات شهادة “اآليزو”

مذكرة تفاهم بين “الخدمة المدنية” و “تنظيم المهن”
المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحرين  هيئة  رئيسة  استقبلت 
بنت  الشيخة مي  واآلثــار  للثقافة 
مكتبها  فـــي  خــلــيــفــة،  آل  مــحــمــد 
اإلدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ أمـــــس، 
النمل  لمجموعة  اإلداري  والمدير 
تباحث  حيث  كــوريــان،  فرجيس 
الثقافي  الــتــعــاون  سبل  الــطــرفــان 
بين القطاع الخاص والقطاع العام 
في  االستثمار  مشروع  خالل  من 
تعزيز  فــي  يساهم  الـــذي  الثقافة 
لمملكة  الثقافية  التحتية  البنية 

البحرين.
تسليط  ــاع  ــمـ ــتـ االجـ خــــالل  وتـــــّم 
ــصــوت  ــروع ال ــشـ ــى مـ ــوء عــل ــضـ الـ
ــــذي ســيــرى الــنــور مع  والـــضـــوء ال
نهاية العام في قلعة الشيخ سلمان 
بن أحمد الفاتح الرفاع، بدعم من 
حكاية  عــاكــًســا  الــنــمــل،  مجموعة 
الــعــروض  رســالــة  ومــكــمــاًل  القلعة 

المالكة  العائلة  ذاكــرة  تحمل  التي 
في مملكة البحرين.

وشــــكــــرت الـــشـــيـــخـــة مــــي خـــالل 
االجتماع العمل المتمّيز لمجموعة 
النمل في رفد القطاع االقتصادي 
ــكــة، مــتــمــنــيــة لــرئــيــس  ــمــمــل فـــي ال
كل  ولمنتسبيها  ــهــا  إدارت مجلس 

التوفيق والتقّدم.

مـــن جــهــتــه، أعــــرب كـــوريـــان عن 
سعادته بالمساهمة مع الثقافة في 
الترويج لهوية البحرين وتاريخها، 
في دعم مشروع الصوت والضوء 
ــهــايــة الـــعـــام،  ــع ن ــذي ســيــقــام مـ ــ الـ
ودورهـــا  الثقافة  بعمل  أشـــاد  كما 
الثقافي  بالمشهد  ــاء  ــقـ االرتـ فــي 

والسياحي للمملكة.

بدعم من مجموعة النمل عاكسا حكاية قلعة الفاتح

إطالق مشروع لتوثيق ذاكرة العائلة المالكة بنهاية العام
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أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19-( أنه احترازيًا 
وكإجراء للحفاظ علـــى ما حققته الجهود 
الوطنيـــة من تقدم فـــي التصدي لفيروس 
موافقـــة  وأخـــذ  العـــرض  وبعـــد  كورونـــا 
اللجنـــة التنســـيقية، فقـــد تقـــرر المواصلة 
فـــي المســـتوى األصفر وفق آلية اإلشـــارة 
الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، 
وذلـــك لغايـــة يـــوم اإلثنيـــن الموافـــق 14 
فبراير المقبل، وذلك في إطار اإلجراءات 
جهـــود  مواصلـــة  أجـــل  مـــن  االحترازيـــة 
الحفـــاظ علـــى صحة وســـامة المواطنين 

والمقيمين.
 جـــاء ذلك خـــال المؤتمـــر الصحفي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد19-( ظهر أمس 
فـــي مركـــز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة 
والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
 وأكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضو الفريق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( وليـــد المانـــع ضـــرورة التزام 
األصفـــر  المســـتوى  بإجـــراءات  الجميـــع 
والتي تم اإلعان عنها مســـبقًا، مشيًرا إلى 
أن الحمات التفتيشـــية مســـتمرة بشـــكل 
مكثـــف فـــي هذا الصـــدد من أجل ســـامة 
الجميع، وســـيتم التعامل بشـــكل حازم مع 

المخالفين وفق األطر القانونية.
 ودعا المانع جميـــع المؤهلين ممن تنطبق 
عليهم شـــروط الجرعة المنشـــطة التوجه 
المراكـــز  مـــن  التطعيـــم  ألخـــذ  مباشـــرة 
الصحية التي تم اإلعان عنها مسبًقا دون 
الحاجة للحصول على موعد، مشدًدا على 
ضرورة إجراء فحص فيروس كورونا عند 
الشـــعور بأية أعراض فوًرا من أجل صحة 

وسامة جميع المواطنين والمقيمين.
وفـــق  المهـــم  مـــن  أنـــه  المانـــع  وأوضـــح   
مقتضيـــات المرحلـــة الحالية مـــن التعامل 
مـــع الفيروس الوعي بـــأن ارتفاع الحاالت 
القائمة مـــع ظهور متحور جديد أمر وارد، 

ومـــا يجـــب التركيـــز عليـــه فـــي المرحلـــة 
التـــي  القائمـــة  الحـــاالت  هـــو  الحاليـــة 
يتطلـــب وضعهـــا الصحي أخـــذ العاج في 
المستشـــفى أو تلـــك التـــي يتطلب وضعها 
الصحـــي تلقي العاج في العناية المركزة، 
وهـــي معـــدالت منخفضة على المســـتوى 
المحلـــي وذلـــك انعكاســـًا لنجـــاح التدابير 
المتخذة من أجل صحة وســـامة الجميع 
للتطعيـــم  الوطنيـــة  الحملـــة  خـــال  مـــن 

وغيرها من مسارات التصدي للجائحة.
األمـــراض  استشـــاري  أشـــار  جهتـــه،  مـــن 
عضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
طبيـــب  المقـــدم  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
منـــاف القحطانـــي إلى أن صحة وســـامة 
المواطنيـــن والمقيميـــن أولويـــة في كافة 

مســـارات التعامل مع الفيروس، الفًتا إلى 
أن الحملة الوطنية للتطعيم جاءت بهدف 
الحفاظ على صحة وسامة الجميع، ومنذ 
بدئهـــا ولغاية اليوم تم تحديث العديد من 
اإلجـــراءات والبروتوكـــوالت اســـتناًدا إلى 
الدراسات والمؤشرات الوطنية والعالمية.
 وأكـــد القحطانـــي أهميـــة أخـــذ التطعيـــم 
بكامـــل جرعاتـــه والجرعـــة المنشـــطة لـــه 
حســـب كل تطعيـــم، لما يقوم بـــه التطعيم 
مـــن حماية عبـــر رفـــع مســـتويات المناعة 
فـــي الجســـم، منوًهـــا بمـــا حققتـــه الحملة 
الوطنية للتطعيم من نجاح بفضل الوعي 
المجتمعـــي واإلقبـــال علـــى أخـــذ التطعيم 
علـــى  الحاصليـــن  نســـبة  وصلـــت  حيـــث 
الجرعتيـــن األولـــى والثانية مـــن التطعيم 
إلـــى 96 % مـــن إجمالـــي المؤهليـــن ألخذ 

التطعيـــم مـــن البالغين 18 عاًمـــا فما فوق، 
ووصـــول نســـبة الحاصلين علـــى الجرعة 
المنشطة إلى 84 % من إجمالي المؤهلين 

ألخذها من الفئة نفسها.
 وأوضـــح القحطانـــي أن مملكـــة البحرين 
تطعيـــم  صعيـــد  علـــى  نجاًحـــا  حققـــت 
األطفـــال، حيث بلغت نســـبة تطعيم الفئة 
العمريـــة من 12 إلـــى 17 عامًا 91 %، فيما 
وصـــل عـــدد البالغيـــن من العمـــر 3 إلى 11 
عاًما ممن أخذوا التطعيم أكثر من 17 ألف 
طفل، في حين أن أعداد المسجلين منهم 

حتى اليوم بلغ أكثر من 25 ألف طفل.
 وتوجـــه القحطانـــي بالشـــكر لكافة أولياء 
األمور على ما أبدوه من مســـؤولية عالية 
من خـــال المبادرة بتطعيـــم أبنائهم ودعا 
أوليـــاء األمـــور الذين لم يطعمـــوا أبناءهم 

للمبادرة بتطعيمهم حفاظًا على ســـامتهم 
للجهـــود  ودعمـــًا  حولهـــم،  مـــن  وســـامة 

الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.
 وذكـــر القحطانـــي أن التطعيـــم والجرعـــة 
المنشـــطة منه أثبـــت فاعليته في تخفيف 
عنـــد  للفيـــروس  المصاحبـــة  المضاعفـــات 
الحـــاالت القائمة التي قد تســـتدعي تلقي 
العـــاج أو دخول العنايـــة المركزة أو التي 
قـــد تـــؤدي فـــي بعـــض األحيـــان للوفـــاة، 
ممـــن  المؤهليـــن  لكافـــة  الدعـــوة  مجـــدًدا 
تنطبـــق عليهـــم الشـــروط للمبـــادرة بأخـــذ 
التطعيـــم وجرعاتـــه كاملـــة، إضافـــة إلـــى 
الجرعـــة المنشـــطة في أوقاتهـــا المحددة، 
وفق تحديـــث بروتوكوالت التطعيم التي 
تـــم اإلعـــان عنها ضمـــن الحملـــة الوطنية 

للتطعيم.

استشـــارية  أوضحـــت  جانبهـــا،  مـــن 
األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنية 
بمجمـــع الســـلمانية الطبي عضـــو الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( الدكتـــورة جميلة الســـلمان 
الضوئيـــة  المحدثـــة لإلشـــارة  اآلليـــة  أن 
لمســـتوى انتشـــار فيروس كورونا تعتمد 
علـــى المتوســـط اليومـــي لعـــدد الحاالت 
أنـــه  إلـــى  المركـــزة، الفتـــًة  العنايـــة  فـــي 
يمكـــن للفريـــق الوطني الطبـــي التوصية 
علـــى  بنـــاء  مرحلـــة  أي  إلـــى  باالنتقـــال 
الضوابـــط  وأن  مســـتجدات طارئـــة،  أي 
المحددة للمســـتويات وفق آلية اإلشـــارة 
فيـــروس  انتشـــار  لمســـتوى  الضوئيـــة 
كورونا قابلة للتغيير بحســـب المعطيات 

والمستجدات.
 وفيما يتعلق بتحديث بروتوكول العزل 
الســـلمان  أكـــدت  االحتـــرازي،  الصحـــي 
أن علـــى الحـــاالت القائمـــة مـــن حاملـــي 
الشـــعار األخضـــر فـــي تطبيـــق “مجتمـــع 
واعـــي” االلتـــزام بتطبيـــق العـــزل لمدة 7 
أيـــام مـــن تاريـــخ تأكيـــد اإلصابـــة، دون 
 )PCR( الحاجة إلجراء فحـــص مختبري
فـــي اليوم الســـابع من إنهـــاء الحجر، في 
حين أن على الحاالت القائمة من حاملي 
الشـــعار باللونين األصفر أو األحمر وغير 
المتطعميـــن تطبيق العزل لمـــدة 10 أّيام 
من تاريـــخ تأكيد إصابتهم، دون الحاجة 
فـــي   )PCR( مختبـــري  فحـــص  إلجـــراء 

اليوم العاشر.
وأضافـــت الســـلمان أنـــه مـــن الضـــروري 
عنـــد  كورونـــا  فيـــروس  فحـــص  إجـــراء 
الشـــعور بـــأي أعـــراض، فســـرعة اإلبـــاغ 
عن وجود أي أعراض يســـهم في ســـرعة 
عـــزل الحـــاالت القائمـــة وتقليـــل أعـــداد 
عاجهـــا  ســـرعة  وبالتالـــي  المخالطيـــن، 
وتعافيها، مشـــددًة على أهميـــة مواصلة 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
والقرارات الُمعلن عنها لمواصلة التصدي 
لجائحة فيروس كورونا بنجاح والحفاظ 

على صحة وسامة الجميع.

الحـــراك  بدايـــة  “البـــاد”  رصـــدت 
ا يسبق  االنتخابي بشـــكل مبكر جدًّ
والبلديـــة  البرلمانيـــة  االنتخابـــات 
بعشـــرة أشـــهر تقريًبـــا، وذلـــك عبر 
المنصات الحديثة والتي أصبحت 
إلـــى  للوصـــول  المثلـــى  البوابـــة 
الناخبيـــن وللتأثيـــر عليهـــم، وربمـــا 

استقطابهم.
الجائحـــة،  علـــى ظـــروف  فعـــاوة 
والتباعـــد  اإلغـــاق،  ومســـببات 
تمثـــل  المعروفـــة،  االجتماعـــي 

المنصـــات الوســـيلة المثلـــى لقلـــب 
االنتخابيـــة  البوصلـــة  موازيـــن 
والتـــي ظلت لســـنوات تراهن على 
والمباشـــر،  الشـــخصي  التواصـــل 
الجماهيريـــة  الخطـــب  وعلـــى 

واالتصالية.
تغريـــدات قويـــة، وأشـــعار ناقـــدة، 
ونـــزول ميدانـــي للدوائـــر، يواكبـــه 
تصوير فيديو لكل شـــاردة وواردة 
تحـــدث، ولكل كلمة تقال، ومقاطع 

مباشرة سناب من موقع الحدث.
يقدمهـــا  جديـــدة  أســـاليب  كلهـــا   
دوائرهـــم  ألهالـــي  المرشـــحون 

عـــن  تتحـــدث  مبكـــر،  بشـــكل 
التواصل وعن االهتمام والســـؤال، 
وتســـليط الضـــوء علـــى أولوياتهم 

واحتياجاتهم، فهل تنجح؟
وعاوة على ذلك، يركز هؤالء على 
الملفات الســـاخنة لدى المواطنين، 
واإلســـكان،  التقاعديـــة،  كالعـــاوة 
والغاء المعيشـــي، والبطالة، ولكن 
ما الحلول التـــي يقدمونها أو التي 
هـــي بمتنـــاول يدهـــم؟ وهـــل هـــي 
مجـــرد جعجعـــة بـــدون طحيـــن أم 

ماذا؟
وهـــل نقدهـــم للـــوزارات الخدميـــة 

والتربيـــة  والعمـــل  كاإلســـكان 
ســـيكون أمـــًرا مجدًيـــا أيًضا؟ وهل 
نقدهم الـــاذع للبرلمان وللمجالس 
البلدية وألعضائها سيمهد الطريق 
لهـــم ليكونـــوا بدالء عن مـــن نراهم 

على صفحات الجرائد اليوم؟
يرى بعض المراقبين، والمواطنون 
أنفســـهم، بأن سياسات الضرب من 
تحـــت الحـــزام هذه لم تعـــد مؤثرة 
ومجديـــة كمـــا بالســـابق، مـــع زيادة 

الوعي االنتخابي للمواطنين.
وبأن استغال الظروف االقتصادية 
الراهنـــة، وهفـــوات بعـــض النـــواب، 

وإهمـــال البعض اآلخـــر منهم، ليس 
مبـــرًرا كافًيـــا لقبـــول النقـــد، كداللة 
علـــى نزاهـــة الناقـــد، ومقدرتـــه ألن 

يكون بديًا أفضل. 
فبعـــد تجـــارب انتخابيـــة متعـــددة 
للشـــارع البحرينـــي، طالـــت اختيار 
الدينيـــة  الجمعيـــات  ممثلـــي 
والليبرالية والخيرية والتكنوقراط 
واالقتصاديين، بات الخيار األفضل 
اليـــوم وفـــق حديـــث العامـــة، هـــو 
للشـــخوص األقرب للشارع وللناس 
بشـــكل مســـتمر، ممن ال يحتاجون 
تســـويًقا ألنفســـهم أو ترويًجـــا، أو 

توجيه السهام لآلخرين.
فـــي  المرتفـــع  الصـــوت  أن  كمـــا 
االختيار اليوم، بات يتحدث كثيًرا 
عـــن طبيعـــة المؤهـــات األكاديمية 
كحجـــر  الشـــخصية  والكاريزمـــا 

زاوية الختيار المرشحين.
عديـــدة،  مزايـــا  مـــن  ميـــزة  وهـــي 
ا فـــي الطلب لمـــا يحتاجه  تمثـــل ندًّ
النـــاس فـــي كل األوقـــات، وهو أمر 
يتخطـــى األســـلوب التقليـــدي فـــي 
دغدغة المشـــاعر، وكتابة القصائد، 
أفـــراًدا  والهجـــوم علـــى اآلخريـــن، 

أكانوا أم جهات.

المنامة - بنا

الفريق الوطني: احترازًيا.. البحرين في “األصفر” حتى 14 فبراير المقبل

بــدء الحــــراك االنتخابــي مبكــــًرا

انخفاض الحاالت المستوجبة للعالج والعناية القصوى يؤكد نجاح التدابير

لـــــدى الشعـــور بأعــــــراض ســـارعـــوا باإلبـــالغ عنهـــا واعـــزلــــــوا أنفسكــم وبـــادروا للفحـــص

نـزول ميـدانـي وقصائـد شعـريـة وتغريـدات ساخنـة

المنامة - بنا

رفع رئيس مجلس األوقاف الســـنية 
راشـــد الهاجـــري ونيابة عـــن أعضاء 
المجلـــس وجميـــع منتســـبي اإلدارة 
أســـمى آيات الشـــكر والتقديـــر لولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
الســـامية  لتوجيهاتـــه  خليفـــة،  آل 
الخاصـــة  اإلجـــراءات  بتحديـــث 
بالمســـاجد ودور العبادة بما يســـمح 
بعـــودة الصلوات إلى مـــا كانت عليه 

في السابق.
وأكـــد أن هـــذا التوجيه يأتـــي إيمانا 
من ســـموه بأهميـــة عودة المســـاجد 
بمملكة البحرين ألداء دورها بشـــكل 
كامـــل، لما لهـــا من أهميـــة كبيرة في 
حفـــظ الديـــن وركن اإلســـام األكبر، 
وإعـــادة تقوية الروابـــط االجتماعية 

باســـتجابة  المصليـــن، مشـــيدا  بيـــن 
ســـموه الكريمة ألمنيات جميع أفراد 

شعب البحرين بهذا القرار الحكيم.
الكبيـــرة  الجهـــود  الهاجـــري  وثمـــن 
التي يبذلها ســـمو ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء منـــذ بداية جائحـــة كورونا 

في جميع المجاالت، والتي اتســـمت 
بعيـــن  والنظـــر  واالتـــزان  بالحكمـــة 
المصلحـــة العامة لجميـــع المواطنين 
مملكـــة  أرض  علـــى  والمقيميـــن 
البحرين، ما رفع اســـم المملكة عاليا 
بين دول العام وسط إشادات دولية 
بنجـــاح وتميز جهود ســـموه وفريق 
البحريـــن الوطنـــي في ظـــل القيادة 
الكريمـــة مـــن عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة، في التصـــدي لهذه الجائحة، 

التي ألمت بالعام أجمع 
ســـبحانه  المولـــى  الهاجـــري  ودعـــا 
وتعالـــى أن يجـــزل األجـــر والمثوبـــة 
العهـــد  الملـــك وســـمو ولـــي  لجالـــة 
البحريـــن  وفريـــق  الـــوزراء  رئيـــس 
الوطنـــي وجميـــع العاملين في صف 

مكافحة هذا الوباء.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء استجاب ألمنيات الموطنين

الهاجري: عودة الصلوات االعتيادية قرار حكيم

راشد الهاجري

المنامة - األوقاف الجعفرية

رفـــع رئيس مجلـــس األوقـــاف الجعفرية 
أعضـــاء  عـــن  ونيابـــة  الصالـــح  يوســـف 
اإلدارة،  منتســـبي  وجميـــع  المجلـــس 
أســـمى آيات الشـــكر والتقدير لولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
بتحديـــث  الكريمـــة  ســـموه  لتوجيهـــات 
ودور  بالمســـاجد  الخاصـــة  اإلجـــراءات 
العبـــادة بمـــا يســـمح مـــن أداء المصليـــن 

لعباداتهم وصاتهم بسكينة واطمئنان.
كمـــا رفع رئيس األوقـــاف الجعفرية فائق 
الســـمو  صاحـــب  إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
على جهود ســـموه الكبيـــرة والموفقة في 
قيادة فريـــق البحرين، والجهـــود الكبيرة 
والتـــي  الصحيـــة  للطواقـــم  والمعطـــاءة 
تواصـــل العمـــل بشـــكل حثيـــث لمواجهة 

احتـــواء جهـــود الجائحـــة. وأكـــد الصالح 
أّن هـــذه التوجيهـــات تعكـــس مـــا يوليـــه 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء على 
الـــدوام مـــن رعايـــٍة وعنايـــة دائمـــٍة لدور 
العبـــادة فـــي مملكتنـــا الغاليـــة فـــي ظـــل 
العهـــد الزاهـــر لجالـــة الملـــك، منوها بأن 

هذه التوجيهات الكريمة أشـــاعت البهجة 
والســـرور في نفـــوس المواطنين وعموم 
الخيـــر  مـــن  مزيـــدا  وتحمـــل  المصليـــن 
والبشـــرى فـــي عـــودة الحيـــاة العامة إلى 
ســـابق عهدهـــا مـــن خـــال جهـــود الفريق 
الوطني والفرق المساندة والتزام الجميع 
باإلجراءات االحترازية. كما ثمن الصالح 
متابعـــة الفريق الوطني الطبي والمجلس 
األعلى للشؤون اإلسامية ووزارة العدل 
فـــي  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
وضـــع هـــذه التوجيهـــات الكريمـــة موضع 
التنفيـــذ، مبيًنـــا أن اإلدارة باشـــرت علـــى 
الفـــور بتعميم هذه التوجيهات إلى جميع 
األئمة والمؤذنيـــن والقيمين في الجوامع 
والمســـاجد والقيـــام بمـــا يلـــزم لتنفيذهـــا 
بشـــكل مباشـــر مع مراعاة أقصى درجات 
الحـــذر وتطبيـــق اإلجـــراءات المصاحبـــة 

حفاًظا على صحة وسامة الجميع.

توجيهات سموه تحمل البشرى في عودة الحياة إلى سابق عهدها

الصالح: مراعاة أقصى درجات الحذر في “عودة الصلوات”

يوسف الصالح

عزل “الدروع 
الخضر” 7 أيام 

و10 لـ “األصفر 
واألحمر” 

تطعيم 17 ألف 
طفل بعمر 3 إلى 
11 عاًما وتسجيل 

25 ألًفا

نسبة تطعيم 
الفئة العمرية من 
12 إلى 17 عاما 

بلغت 91 %

96 % من البالغين 
18 سنة وفوق 

حصلوا على الجرعتين 
و84 % على المعززة

إبراهيم النهام



أن  اإلســـكان  وزارة  ^أكـــدت 
التصميـــم الحالي لوحداتها الســـكنية 
الحقيقيـــة  الحاجـــة  مـــع  يتـــاءم 
للمنتفعيـــن من ذوي الدخل المحدود، 
حيث حرصت الوزارة على أن ال يقل 
عدد الغرف في الوحدة الســـكنية عن 
3 إلـــى 4 غـــرف، مـــع إمكانيـــة إضافة 

غرفة جديدة حسب الحاجة.
ولفتـــت الوزارة في ردها على مقترح 
للمنتفعيـــن  الســـماح  بشـــأن  برلمانـــي 
باختيـــار نماذج متعـــددة من تصاميم 
الوحـــدة، إلـــى أنهـــا قامـــت خـــال 10 
ســـنوات األخيـــرة بإجـــراء العديد من 
التعديـــات علـــى تصاميـــم الوحدات 
المســـاحة  زيـــادة  لضمـــان  الســـكنية؛ 

البنائية للوحدة السكنية.
وأكدت الوزارة حرصها على الســـماح 
للمنتفعيـــن باإلضافـــة فـــي الوحـــدات 

السكنية مراعاة لظروفهم.

^قـــال وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
ماجـــد النعيمـــي إن عـــدد مؤسســـات 
التعليـــم المبكـــر فـــي البحريـــن يبلـــغ 
239 مؤسسة، منها 83 حضانة و156 

روضة.
وأشـــار فـــي رده على ســـؤال رئيســـة 
مجلـــس النـــواب فوزيـــة زينل بشـــأن 
التعليـــم المبكر إلى أن عـــدد األطفال 
المسجلين في الحضانات خال العام 
الدراســـي الحالـــي يبلـــغ 2900 طفل، 
فيمـــا يبلـــغ عـــدد األطفال المســـجلين 

في رياض األطفال 35779 طفًا.
ولفت إلـــى أن عدد المتخصصات في 
برامـــج التعليـــم المبكر يبلـــغ 410 من 
حملة مؤهل الدبلوم التربوي ومؤهل 
ريـــاض األطفال، ومؤهـــل التربية في 
التعليم المبكر، إلـــى جانب 1007 من 
حملـــة مؤهـــات جامعيـــة أعلـــى مـــن 

الدبلوم والثانوية العامة.

“اإلسكان”: تصاميم 
الوحدات السكنية 

تالئم حاجة المنتفعين

156 روضة في 
البحرين تحتضن 

35779 طفاًل

local@albiladpress.com
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قالت وزارة اإلسكان إنها تبحث عن 
أرض قريبـــة مـــن جدالحـــاج إلقامة 
مشـــروع إســـكاني، وأنـــه فـــي حـــال 
توافـــر األرض والميزانية المطلوبة، 
فـــي  إدراجهـــا  الممكـــن  مـــن  فإنـــه 

المشاريع المستقبلية.
وأشـــارت في مرئياتها على المقترح 
مشـــروع  إقامـــة  بشـــأن  البرلمانـــي 

أن  إلـــى  جدالحـــاج  فـــي  إســـكاني 
تخصيـــص  علـــى  تحـــرص  الـــوزارة 
مـــن  اإلســـكانية  للمشـــاريع  أراض 
خال البحث عن خيارات قريبة من 
المناطـــق تتوفر فيهـــا المعايير التي 
تضعها الـــوزارة لألرض المراد إقامة 
المشـــروع عليهـــا، إلقامـــة مشـــروع 

إسكاني متكامل.

“اإلسكان” تبحث عن أرض قريبة من 
جدالحاج إلقامة مشروع إسكاني
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أفادت وزارة اإلســـكان أن اعتماد صرف بدل الســـكن من شهر تقديم الطلب بدالً من 
ســـنة تقديـــم الطلب يتطلب رفـــع الميزانية المخصصة لعاوة بدل الســـكن بمعدل 3 
إلى 4 مايين دينار في الســـنة. وأشـــارت في ردها على مقترح برلماني بهذا الشـــأن 
إلـــى أن تقدير عاوة بدل الســـكن وتحديد معايير اســـتحقاقها تمـــت بموجب القرار 
رقم 909 لســـنة 2015 بشـــأن نظام اإلســـكان، كما تم وضع نظام االحتســـاب بالســـنة 
وليـــس بالشـــهر منذ بدء صـــرف العاوة فـــي 2007. وذكرت الوزارة أن بدل الســـكن 
يصـــرف لـــكل رب أســـرة مضت خمـــس ســـنوات على تاريـــخ تقديمه طلـــب الخدمة 

اإلسكانية بواقع 100 دينار شهريًا.

صرف بدل السكن حسب شهر الطلب 
يكلف الميزانية 4 ماليين دينار

قالت وزارة التربية والتعليم إن معهد البحرين للتدريب قبل إلحاقه بالوزارة 
ا، كما  شـــهد العديد من المخالفات، وتمت محاســـبة المتســـببين فيها تأديبيًّ

أكدت تقارير الجودة أن المعهد ومخرجاته كانت دون المطلوب.
ولفتـــت فـــي ردهـــا علـــى مقتـــرح بتحويل المعهـــد إلـــى أكاديميـــة بحرينية 
للشـــباب إلـــى أن المعهـــد حصل فـــي التقرير على تقدير أقـــل من مرض في 

الجانب المتعلق بالقدرة على النمو، كما بين عدم وجود خطة للتطوير.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنـــه بعـــد إلحـــاق المعهـــد بالـــوزارة تـــم اتخـــاذ كافة 
اإلجـــراءات التصحيحية علـــى كافة األصعدة، وربطـــه باألهداف والخطط 

التي تخدم التعليم والتدريب الفني والمهني في مملكة البحرين.
وقالـــت إن المعهد حصـــد وفق التقرير الصادر فـــي المراجعة األخيرة للعام 
2018 أعلى تقييم له منذ بدء عمليات المراجعة من قبل الهيئة، التي تمت 
علـــى 3 دورات فـــي 2008 و2014 و2018، وكانت نتائج المراجعة األخيرة 

هي األفضل وهو ما يؤكد تطور أداء المعهد.

التربية: الوزارة “انتشلت” معهد البحرين من مخالفاته

أعـــداد  بـــأن  الصحـــة  وزيـــرة  أفـــادت 
المصابيـــن بمـــرض فقـــر الـــدم المنجلـــي 
الفتـــرة  فـــي  الـــوزارة  لـــدى  المســـجلين 
مـــن 2013 إلـــى 2019 بلـــغ 6024 مصابًا 
و3074  ذكـــرًا   2951 بينهـــم  بالســـكلر، 

أنثى.
وأعلنـــت الوزيرة في اجتماعها مع لجنة 
الخدمـــات البرلمانية بشـــأن مقترح منح 
مرضى الســـكلر بطاقة إعاقة أن الوزارة 
غيـــر مختصة بمنـــح البطاقـــة، وأن ذلك 
مـــن اختصـــاص وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة، الفتـــة إلـــى وجـــود لجنـــة 
مختلـــف  مـــن  ممثلـــة  اإلعاقـــة  لتقييـــم 

الجهات الحكومية.
تعتبـــر  الدوليـــة  التعاريـــف  أن  وذكـــرت 
األمـــراض  فئـــة  مـــن  الســـكلر  مرضـــى 
المزمنـــة وليس من أمراض اإلعاقة، في 
حين تعتبرهم وزارة الصحة في مملكة 

البحرين من فئة األمراض الوراثية.
وأفـــاد ممثلـــو الـــوزارة بـــأن هنـــاك بعض 
الحاالت التـــي يصل المـــرض بأصحابها 
إلـــى مرحلـــة اإلعاقـــة الجســـدية بحيث 
يعانون مشـــاكل ومضاعفات عدة، بينما 
البعـــض اآلخـــر ال يعاني مـــن أي أعراض 

جانبية.

من جهتها، كشفت وزارة العمل والتنمية 
تمنـــح  الـــوزارة  أن  عـــن  االجتماعيـــة 
البطاقـــة لـــكل حـــاالت مرضـــى الســـكلر 
المصنفين ضمن فئة اإلعاقة الجســـدية، 
إذ إن التصنيـــف يأتي بنـــاء على تقارير 
وزارة  استشـــاري  مـــن  طبيـــة واضحـــة 

الصحة تثبت وتوضح درجة اإلعاقة.

 التعاريف الدولية تعتبرهم من فئة األمراض المزمنة

6024 مريض سكلر.. و “الصحة”: ليسوا معاقين

قالت وزارة شـــؤون الكهرباء والماء 
إن دعـــم الحكومـــي للكهربـــاء يبلـــغ 
سنويًا 141 مليون دينار، حيث تقوم 
الوزارة بشـــراء الكهرباء من شركات 
القطـــاع الخـــاص المنتجـــة، وتبيعها 
للمســـتهلكين بأســـعار رمزيـــة بعيدة 
خصوصـــًا  الحقيقيـــة،  قيمتهـــا  عـــن 
للبحريني صاحب الحساب الواحد، 

وذلك بفضل الدعم الحكومي.
وأشـــارت فـــي ردهـــا علـــى مقتـــرح 
تطبـــق  الـــوزارة  أن  إلـــى  برلمانـــي 
بالتنســـيق مع وزارة العمل والتنمية 
الملكيـــة  المكرمـــة  االجتماعيـــة 
مصاريـــف  بتخفيـــف  الخاصـــة 
الكهرباء والماء عن األســـر المصنفة 
ضمـــن الدخـــل المحدود والمســـجلة 
لـــدى الـــوزارة، وذلـــك بخفـــض قيمة 

فاتـــورة الكهرباء والمـــاء بمقدار 10 
دنانيـــر للحســـاب الواحـــد فـــي حال 
األســـرة الكبيرة، أو وجـــود أكثر من 
أســـرة في المنـــزل نفســـه، أو وجود 
فرد مـــن ذوي االحتياجات الخاصة 

ضمن األسرة.

وأردفـــت، على الرغم من أن أســـعار 
شـــراء الكهرباء مـــن القطاع الخاص 
ترتفع سنويًا بصورة مضطردة، فإن 
األســـعار التي تبـــاع بهـــا للمواطنين 
الدعـــم  زيـــادة  يعنـــي  ممـــا  ثابتـــة، 

الحكومي سنويًا.

خفض الفاتورة 10 دنانير لذوي الدخل المحدود

141 مليون دينار دعم الحكومة السنوي للكهرباء

وحداتنا تفوق حاجة كثير من األسر المستحقة للتمليك
متوسط مساحتها 200 متر مربع.. “اإلسكان”:

أبلغت وزارة اإلسكان أنها تقدم وحدات سكنية مدعومة يبلغ متوسط المساحة 
فيها 200 متر مربع، بها من 4 إلى 5 غرف، بما يتناسب مع متوسط حجم األسرة 

في البحرين.

وأوضحـــت فـــي مرئياتها علـــى مقترح 
برلمانـــي بشـــأن قيـــام الـــوزارة بتوفيـــر 
بحســـب  اإلســـكانية  للبيـــوت  نمـــاذج 
المواطنيـــن،  وإمكانيـــات  احتياجـــات 
أن متوســـط حجـــم األســـرة البحرينيـــة 
يتكون من 5 إلى 6 أفراد، ويشـــكل عدد 
األســـر التي تقل عن 5 أشـــخاص نســـبة 
40 % من مجموع األسر في البحرين.

وأكـــدت أن ذلـــك يعنـــي أن مـــا تقدمـــه 
الـــوزارة من وحدات يفـــوق حاجة عدد 
لخدمـــة  المســـتحقة  األســـر  مـــن  كبيـــر 
تمليـــك وحـــدة ســـكنية، ممـــا يؤثر على 
المخزون الســـكني المقـــدم للمواطنين، 

ويعتبـــر نمطًا غير مســـتدام الســـتخدام 
األراضي.

بتوفيـــر  تقـــوم  الـــوزارة  أن  وذكـــرت 
خدمات تمويلية تتيح للمواطن اختيار 
الوحـــدة الســـكنية التـــي تتناســـب مـــع 
احتياجاتـــه مـــن حيـــث حجـــم األســـرة 

ومتطلبات الوحدة.
وأردفت الوزارة أنها تتفق مع المقترح؛ 
لتنويع نماذج الوحدات السكنية في كل 
مشـــروع ويترك للوزارة تحديد الحجم 
المائـــم عنـــد التخصيـــص، علـــى أن ال 
يتجاوز حجم الوحدات الحجم المائم 

لمتوسط حجم األسرة البحرينية.
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كشـــفت وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف عن حجم مســـاهمة الحملة 
المجتمعيـــة التـــي أطلقها صنـــدوق الزكاة التابع إلدارة الشـــؤون اإلســـامية للوزارة 
تحت اســـم “ســـهم الغارمين” والتي تعنى بســـداد ديون عدد من المعســـرين، حيث 
ساهمت في تفريج كربة 381 معسرا، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 800 ألف دينار .
وأشـــارت الـــوزارة فـــي ردها علـــى مقتـــرح برغبة برلماني بإنشـــاء صنـــدوق تكافلي 
لدعم المتعثرين عن الســـداد، إن حملتها جـــاءت بالتعاون مع إدارة التنفيذ بالوزارة 
في تحديد قائمة المســـتفيدين من المشروع، بحســـب المعايير واالشتراطات التي 

وضعها الصندوق، مراعيًا في ذلك األحكام الشرعية بهذا الخصوص.

العدل: “سهم الغارمين” يفرج كربة 
381 معسًرا بـ 800 ألف دينار
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قالـــت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي إن الوزارة 
لـــم تـــأل جهدا في دعـــم المـــزارع والمربـــي البحرينـــي، حيث يحظـــى صغار 
المزارعيـــن بدعم كبير من الوزارة، إذ تقوم الوزارة بتوزيع مدخات الزراعة 
وأدواتها على صغار المزارعين بخصم تبلغ نسبته 60 % من القيمة الفعلية.
ولفتـــت الوزارة فـــي مرئياتها على مقترح برلماني إلـــى أن الوزارة خصصت 
لمربـــي المواشـــي حظائر في منطقـــة الهملة، حيث يوجد مركـــز بيطري تابع 
لوكالة الثروة الحيوانية، يتم من خاله تقديم كافة اإلرشادات للمربين، كما 
أن تلك الحظائر تعتبر منفذا لبيع المواشـــي، وتقوم بتوفير األعاف بأســـعار 

رمزية لصغار المربين.

البلديات: خصم 60 % على أدوات 
الزراعة لصغار المزارعين

قالـــت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمراني إن شـــارع الشـــيخ جابر 
األحمـــد الصباح يعد أحد أهم الشـــوارع الرئيســـية على شـــبكة الطـــرق العامة في مملكة 
البحرين، حيث بينت المســـوحات المرورية الحديثة عبور ما يفوق 120 ألف مركبة في 
اليوم الواحد، مع نســـبة شـــاحنات ثقيلة تبلغ 3 أضعاف المعدل العام على شـــبكة الطرق 
بالمملكـــة بنســـبة 9 % من مجمـــوع المركبات المـــارة. وأبانت في مرئياتهـــا على مقترح 
برلماني أنها أعدت الدراســـة المرورية والتصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة لمشروع 
تطوير وتوســـعة شـــارع الشيخ جابر األحمد الصباح؛ بهدف تحرير الحركة المرورية في 

اتجاهي الشمال والجنوب، وزيادة الطاقة االستيعابية للشارع.

120 ألف مركبة تعبر شارع الشيخ 
ا جابر الصباح يوميًّ
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طالب بتمديد فترة االنتقال واستقطاع القروض 6 أشهر إضافية

بلدي الجنوبية: إسكان البحير غير مصنف واألهالي متضررون
بلـــدي  مجلـــس  عضـــو  ^طالـــب 
عبـــد  عبـــدهللا  الجنوبيـــة  المنطقـــة 
بتمديـــد  اإلســـكان  وزارة  اللطيـــف 
فتـــرة االنتقـــال للوحـــدات اإلســـكانية 
بمجمـــع  اإلســـكاني  البحيـــر  بمشـــروع 
937 وإيقاف اســـتقطاع األقساط لمدة 
6 أشـــهر إضافيـــة، تعويضا عـــن تضرر 
المستفيدين من عدم تصنيف وحدات 
انتقالهـــم  الـــذي حـــال دون  المشـــروع 
للوحـــدات ومنعهـــم مـــن التعديـــل في 
وحـــدات اإلســـكانية وفقـــا لمتطلباتهم 

األسرية.
أصحـــاب  أن  البلـــدي  العضـــو  وأكـــد 
الوحدات والقســـائم الســـكنية يعانون 
مـــن مشـــكلة عـــدم تصنيـــف وحداتهم 
ضمـــن تصنيف مناطق مشـــاريع وزارة 
اإلسكان )MOH(، وبين أن المستفيدين 

الذيـــن انتظـــروا بيـــت العمـــر ســـنوات 
وأرامـــل  متقاعـــدون  بينهـــم  طويلـــة 
وأطفال عاجزون عن الشروع بتعديل 

وحداتهـــم، فضال عن اســـتحالة إصدار 
التراخيـــص للبناء القســـائم الســـكنية. 
وذكـــر عبد اللطيف أن مشـــروع البحير 

اإلسكاني الذي تم توزيعه في سبتمبر 
2021 والذي يضم 227 وحدة ســـكنية 
و128 قسيمة ســـكنية لم يصنف حتى 
اآلن، وأن أجـــزاء منـــه مصنفـــة ضمـــن 
وأخـــرى مصنفـــة  التجاريـــة  المناطـــق 
كشـــوارع فضال عـــن تصنيف جزء منه 

ضمن األراضي التراثية.
 مـــن جهتهـــا، أفـــادت وزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي أنهـــا أحالت توصية ســـابقة 
للمجلس البلدي بشأن تصنيف عقارات 
المخطـــط اإلســـكاني لمنطقـــة الرفـــاع 
في مجمـــع 937 في البحيـــر إلى هيئة 
التخطيـــط والتطوير العمرانـــي لرفعه 
إلـــى اللجنة العليـــا للتخطيط العمراني 
حســـب اآللية المتبعة إلعـــادة تصنيف 

العقارات.

تقاذف مسؤولية مقاهي الشيشة بغير المناطق التجارية

إطالق حملة “الجنوبية.. بسواعدنا أجمل”

“األشغال” ترفض إعادة العمل بجدول المعايير التخطيطية ذات الطبيعة الخاصة

توعية المواطنين والجاليات بأهمية النظافة

البلـــدي  مجلـــس  رئيـــس  ^أكـــد 
أن  التميمـــي  بـــدر  الجنوبيـــة  المنطقـــة 
المجالـــس البلدية تعد مصـــدرا تنفيذيا 
فـــي مواقعهـــا، ولكـــن هنـــاك كثيـــر مـــن 
الصالحيـــات التـــي تم ســـحبها من هذه 
المجالـــس، مشـــددا على ضـــرورة إعادة 
العمـــل بجـــدول المعاييـــر التخطيطيـــة 
لبعـــض األنشـــطة ذات الطبيعة الخاصة 
لألراضـــي غيـــر المطلـــة علـــى الشـــوارع 
التجاريـــة والتـــي هـــي مـــن اختصـــاص 

المجلس البلدي.
وذكـــر أن إضافـــة نشـــاط فتـــح مقاهـــي 
المعاييـــر  جـــدول  إلـــى  الشيشـــة 
الطبيعـــة  ذات  لألنشـــطة  التخطيطيـــة 
الخاصـــة لألراضـــي غيـــر المطلـــة علـــى 
الشوارع التجارية من شأنه أن يحافظ 
الســـكنية  المناطـــق  خصوصيـــة  علـــى 
للنســـيج  ومراعـــاة  القريبـــة  والمنـــازل 

االجتماعي وفقا للمعايير التخطيطية.
وأضـــاف أن هنـــاك بعـــض المخططـــات 

تأتـــي ضـــد مصلحة المواطنيـــن كما هو 
حـــال بعض المقاهي التي تعطى رخصا 
في أماكن ســـكنية تشهد كثافة سكانية 
عالية، ما يؤثر على صحة المواطن في 
المنطقة فضال عن االزدحام ومخالفات 

المواقف.
وذكـــر أن مســـؤولية مقاهـــي الشيشـــة 
هـــو  كمـــا  البلديـــات  وزارة  تتقاذفهـــا 
حـــال وزارة الصحـــة ووزارة الصناعـــة 

بوقـــف  مطالبـــا  والســـياحة،  والتجـــارة 
أنشـــطة هذه المقاهي في المناطق غير 
التجاريـــة لحيـــن االنتهاء من الدراســـة 

التي تقوم بها وزارة البلديات.
أن  شـــاهين  هللا  مـــال  العضـــو  وبيـــن 
مجمع 814 بمدينة عيســـى وشـــارع 77 
وجدعلـــي مـــن أكثـــر المناطـــق ازدحاما 
بسبب مقاهي الشيشة التي تفتح دون 
شـــرط توفيـــر مواقـــف ســـيارات ودون 

ضوابط لحماية األهالي والقاطنين في 
تلك المناطق.

ولفـــت العضـــو البلدي عمـــر عبدالرحمن 
إلـــى أن األهالـــي يجبرون علـــى مغادرة 
مســـاكنهم بســـبب مقاهي الشيشة التي 
تكـــون في ذات البنايات، وهي مشـــكلة 
واقعـــة فـــي مجمـــع 939 ومجمـــع 646 
بهورة ســـند، في حين أن جميع الجهات 
لم تتمكن من سحب صالحيات مقاهي 

مخالفة في مناطق سكنية.
األشـــغال  وزارة  رفضـــت  جهتهـــا،  مـــن 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
مقتـــرح إعـــادة العمل بجـــدول المعايير 
ذات  األنشـــطة  لبعـــض  التخطيطيـــة 
الطبيعة الخاصـــة لألراضي غير المطلة 
أنـــه  وذكـــرت  تجاريـــة،  شـــوارع  علـــى 
تجري دراســـة الطلـــب تمهيـــدا العتماد 
الجـــدول ضمن الئحـــة تنفيذيـــة تصدر 
بقـــرار وزاري مرفـــق مـــع االشـــتراطات 

التنظيمية الجديدة للتعمير.

^أطلقـــت بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة بالتعـــاون مع 
المجلـــس البلدي الحملة اإلعالمية “الجنوبية بســـواعدنا 
أجمـــل” التوعويـــة بقانون النظافة العامة رقم 10 لســـنة 

2019 أمس األربعاء، وتستمر حتى نهاية 2022. 
وتتضمـــن الحملة إطالق الحمـــالت الهادفة، واإلعالنات 
التوعويـــة والتغطيـــات االعالميـــة بأنواعهـــا، مـــن أجـــل 
توصيـــل الفكـــرة الهادفة والمثمرة إلـــى الجميع من دون 

استثناء.
وقالـــت رئيـــس العالقـــات العامـــة واإلعـــالم فـــي بلديـــة 

المنطقـــة الجنوبيـــة غـــادة أبو الفتـــح إن الحملـــة تهدف 
لخلـــق الوعـــي البيئـــي المجتمعـــي بأهميـــة الممارســـات 
النظافـــة  علـــى  والمحافظـــة  الحضاريـــة  والســـلوكيات 
العامـــة، من خـــالل تفعيل قانون النظافـــة العامة بفرض 
الغرامـــات الماليـــة علـــى المخالفيـــن، من أجـــل الحد من 

السلوكيات الخاطئة التي يمارسها البعض.
وذكـــرت أبـــو الفتـــح أن الحملـــة تســـتمر علـــى مراحـــل 
وتبـــدأ باإلعالن عن الحملة ونشـــر اإلعالنـــات الخارجية 
)االمبوســـت( ونشـــر المـــواد اإلعالمية بمواقـــع التواصل 

االجتماعـــي. وتعتمـــد علـــى إنتـــاج األفـــالم واإلعالنـــات 
والتقاريـــر  االجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع  الخارجيـــة 
المصـــورة واإلعالنـــات المدفوعـــة فضـــال المقابـــالت مع 
المواطنين واســـتطالع الرأي واالســـتبيانات. وبينت أن 
جزءا من الحملة يستهدف الجاليات عبر حمالت توعية 
مـــن المختصيـــن لمواقـــع العمـــال، ومطويـــات توعويـــة 
مترجمـــة بعـــدة لغـــات، مثـــل الهنـــدي واألوردو وغيرهـــا 
ولوحـــات توعوية بعدة لغات عـــن قانون النظافة العامة 

يتم تثبيتها في مواقع حيوية تحثهم على االلتزام.

^وافـــق مجلس بلـــدي المنطقة الجنوبيـــة على االقتراح برغبة بشـــأن إيجاد 
أراض لغرض إنشـــاء وحدات ســـكنية تابعة للمشروع اإلسكاني في منطقة الزالق 

بالمحافظة الجنوبية.
وقـــال العضـــو البلدي طالل البشـــير إن هنـــاك حوالي أكثر من 200 طلب إســـكاني 
في منطقة الزالق، وإن من شـــأن إيجاد أراض تابعة للمشـــروع اإلسكاني القائم أن 
يقلـــص من الطلبـــات المدرجة على قوائم االنتظار، كما يقلل من ســـنوات االنتظار 

الطويلة التي يقضيها المواطن لتوفير وحدة سكنية له.
وأكـــد العضـــو البلـــدي أن منطقـــة الزالق محـــدودة األراضـــي ومغلقـــة ال يوجد بها 
امتداد قرى إلقامة مشروعات إسكانية إضافية فيها، مقترحا إيجاد أراٍض بمجمع 

1056 و1057 و1058 واستغاللها كامتداد للمشروع اإلسكاني في الزالق.

األشـــغال  وزارة  ^وافقـــت 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي مـــن حيـــث المبـــدأ على 
مقترح وضع ساعة ميدانية تعمل 

بالطاقة الشمسية بمدخل الزالق.
وذكـــرت أنـــه يجـــب التنســـيق مع 
الجهـــاز التنفيـــذي لتحديـــد موقع 
الســـاعة  ونمـــط تصميـــم  وحجـــم 
وطريقـــة  وأبعادهـــا  المقترحـــة 
تثبيتهـــا، بحيث يضيـــف التصميم 

جماليـــة المنظـــر العـــام. ولفتـــت الوزارة إلـــى ضرورة تحديـــد الممـــول المتبرع ووضع 
اشـــتراطات ومعاييـــر محـــددة لالتفاق معـــه على التنفيـــذ والصيانـــة والحصول على 
موافقة الجهات ذات العالقة للتأكد من عدم تعارض الموقع أو تأثيره على الخدمات 
األرضيـــة أو خطط تطوير الشـــارع المســـتقبلية. مـــن جهته، أكد العضـــو البلدي طالل 
عتيـــق أن هنـــاك عددا من الممولين للمشـــروع مســـتعدون للقيام باإلجراءات حســـب 

اآللية المتبعة لدى البلدية للبدء في تنفيذ المشروع.

وافـــق مجلـــس بلـــدي المنطقـــة الجنوبية علـــى االقتـــراح برغبة بشـــأن تطويـــر البنية 
التحتية لمنطقة المعامير الصناعية المقدم من مجلس النواب.

من جهته، قال رئيس المجلس بدر التميمي إنه يجب مراعاة اعتماد مواصفات البنية 
التحتيـــة للمناطـــق الصناعية بما يتناســـب وطبيعة المناطق الصناعيـــة باإلضافة إلى 

مراعاة الجانب البيئي من خالل عملية التشجير.
وأضاف التميمي أن المناطق الصناعية تعتبر ركيزة لتعزيز حركة التجارة واالستثمار 

في البلد.

أكثر من 200 طلب إسكاني في الزالق

ساعة ميدانية بالطاقة الشمسية في مدخل الزالق

التميمي: تطوير المناطق الصناعية يجذب االستثمارات

ما الذي يعنيه عدم رد النواب والبلديين على اتصاالت المواطنين؟
لخـــروج  بالنســـبة  الحـــال  هـــو  كمـــا 
بعض النواب أثناء الجلسات العامة 
للصـــالة وعدم عودتهم مـــره أخرى، 
متســـببين برفـــع الجلســـة، وتعطيل 
المصالح، فإن هنالك من ال يرد على 
االتصـــاالت الهاتفية، وتلك مشـــكلة 

أخرى.
عديـــدة،  مرصـــودة  حـــاالت  ففـــي 
مـــن قبـــل المواطنيـــن، أو باألحـــرى 
الناخبين، خالل األدوار التشـــريعية 
الماضيـــة كلها، وليســـت هـــذه فقط، 
حتـــى ال نوجـــه مجهـــر الرقابـــة على 

نـــواب دون غيرهـــم، يتجاهل بعض 
النـــاس،  مـــع  التجـــاوب  األعضـــاء 

واالنصات إليهم، ولو بالهاتف.
وكمـــا أن الحـــال كذلك، فـــإن هنالك 
أيضـــًا غيابـــا للمكاتـــب الخدمية في 
عـــدد من الدوائر، والتي يفترض من 
كل نائـــب أن يوجدهـــا، منـــذ ســـاعة 
دخولـــه المجلـــس التشـــريعي، كقناة 

تواصل مباشرة مع األهالي.
موظفـــون،  بهـــا  يكـــون  مكاتـــب 
وســـاعات عمـــل، وأعمـــال مكتبيـــة، 
ومكاتبـــات،  رســـائل،  واســـتالم 
النـــاس  بمصالـــح  ترتبـــط  وأوراق 
مســـتمر  وتواصـــل  واحتياجاتهـــم، 

والجهـــات  الـــوزارات  مـــع  وفاعـــل 
الحكوميـــة؛ للوقوف علـــى الطلبات، 

أين وصلت وماذا حدث لها؟
وألن الوضـــع بخـــالف ذلـــك أحيانـــًا، 
تغـــرق مكاتب النواب بطلبات أهالي 
دائرتهم، وبطلبـــات أكثر من الدوائر 

األخرى التي يمثلها نواب آخرون.
فغيـــاب المكتـــب الخدمـــي، وغياب 
مـــع  المباشـــر  التواصـــل  نافـــذة 
تلقائيـــًا  النـــاس  تقـــود  المواطنيـــن، 
للنـــواب اآلخريـــن، والذيـــن تتحمـــل 
مكاتبهم أثر ذلك، المزيد من األعباء، 
والمعامـــالت  العمـــل،  وســـاعات 

الورقية، والجهد، فلماذا؟

أمـــر  هـــذا  الجميـــع،  يمثـــل  النائـــب 
صحيـــح وال خالف فيـــه، ولكن مبدأ 
العدالة مطلوب، ومبدأ وصل النائب 
لناخبيه باستمرار مطلوب أيضًا، بأن 
يكـــون صوتهـــم ليس فـــي المجلس 
التشـــريعي فحســـب، بل بكل مكان، 

فهل يحدث هذا فعالً؟
بالمقابل، وفي حال مشـــتركة تجمع 
بعـــض النـــواب والبلدييـــن، يتصـــدد 
كالهمـــا بالرد على اتصـــاالت الناس، 
يكـــون  مـــن  ومنهـــم  والمراجعيـــن، 
هاتفه مغلقا بأغلب األحيان، ومنهم 
مـــن يحول المكالمـــات لموظف لديه 

في المكتب، فما الذي يجري هنا؟

وإذا كان العضـــو النيابـــي أو البلـــدي 
يعيـــد  ال  أو  الهاتـــف،  علـــى  يـــرد  ال 
االتصال في وقت الحق على األقل، 
فلمـــاذا ترشـــح مـــن األســـاس لهـــذا 
المكان، وهو يعلم جيدًا مســـئولياته 
ومهامه والتبعات منه، والتي ترتبط 

بالصالح العام وسؤال المواطن؟
وكنـــت قد تواصلت مـــع عضو بلدي 
قبل أشهر على الهاتف أثناء إعدادي 
تقريـــرا صحافيـــا بدائرتـــه، فلم يرد، 
بعدهـــا تفاجـــأت برســـالة منـــه علـــى 
منـــي  تطلـــب  “الواتســـاب”  تطبيـــق 
التواصـــل مـــع الســـكرتيرة، تطلعـــت 
يومها للرســـالة بتعجب وتســـاءلت: 

إذا كنـــت أتعامـــل كصحافي وكاتب 
بهذا الشـــكل من عضـــو بلدي، فكيف 
تكـــون معاملته مع المراجـــع العادي 

الذي ال حول له وال قوة؟
وضع الحواجز مع الناس، سواء من 
النائـــب أو العضـــو البلـــدي إشـــكالية 
حـــول  واضحـــة  وصـــورة  كبـــرى، 
التجـــاوز الصـــارخ لحقـــوق النـــاس، 
تجاهـــل  اإلطـــالق  علـــى  أســـوأها 
الـــرد  وعـــدم  الهاتفيـــة  االتصـــاالت 
عليهـــا؛ ألن بهـــا نوعـــا مـــن التأفـــف 
والضيـــق والتعالي، وهو أمر يتطلب 
من الناخبين الكرام أن يتذكروا ذلك 

جيدًا.

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

للتواصل: 17111483

كتاب “غاندي”.. الصدق المقدس الذي رسم طريق الهند
لعـــل أحـــدا لم يصـــور الربيع تصويـــرا صادقا واقعيا مثل الشـــاعر الفرنســـي 
الكبير “بول جيرالدي” حين وصف الربيع بالشـــعور ال األلفاظ، وباإلحســـاس 
ال الكلمـــات حيـــن قال “كم أحب الربيع لما جلبه لي من ســـعادة.. وكم أمقته 

لما تركه في نفسي من مرارة”.
ســـاعات مـــرت لم أحـــس بمرورها وأنا أقرأ كتـــاب “غانـــدي.. وقضايا العرب 
والمســـلمين” لألســـتاذ عبدالنبي الشـــعلة، ففيه من المعلومات الكثيرة التي 
ســـجلها عـــن الرجل الفـــذ الذي غير مجـــرى التاريخ، والذي ال يجـــود بأمثاله 
الزمـــن إال مـــرة في كل قرن “المهاتمـــا غاندي”، كيف ال وهو مـــن بلد العظمة 
التي أنجبت أيضا الشـــاعر “رابندرانات طاغور” والفيلســـوف “رادا كرشـــنا”، 
والجميـــل فـــي هذا األثـــر الضخم أنه يســـتخلص منه الحكـــم والقيم الثابتة 
لنفـــس غانـــدي وموقفه من اإلســـام الحنيـــف واحترامه فرائضـــه وعقائده 
وواجباتـــه وآدابـــه، واألمانة الكبرى التي تركها غاندي كالمشـــاعل التي تنير 

طريق األمم وهي التسامح والوحدة بين أبناء الوطن الواحد.
لقد قربنا المؤلف أســـتاذنا الشـــعلة في صحبته األصيلة لغاندي من مواقفه 
الرائعـــة مـــن العرب والمســـلمين، وأفـــكاره وآرائـــه ومبادئه ضد كل أشـــكال 

العنف والتطرف والظلم والتفرقة، حتى يخيل إليك وأنت تقرأ أن الكلمة ال 
تنفرج عنها شـــفتاه إال بعد أن تجوز في مخيلته بأدوار وأطوار، ال تقل في 
نظري عن أطوار الجنين التي يجتازها حتى يخلق بشـــرا ســـويا، لذلك تميز 
الكتـــاب بالصـــب المحكم والرشـــاقة النبيلة وتأريخ حـــوادث تاريخية مهمة 
تعكـــس الصدق المقدس الذي رســـم طريـــق الهند وواحاتهـــا الخضراء، ألن 
فـــي يقيـــن غاندي أن العالم اليوم ليس بحاجة قبل كل شـــيء إلى الحروب 
والنزاع، بل إلى رجال ذوي قلوب كبيرة تستطيع التعاطف والتسامح، فقد 
أنشـــأ وكمـــا قرأت من كتـــب أخرى معاهد خاصـــة في الهنـــد مهمتها تدريب 
العاملين في علوم عدم العنف، حيث كان الهندوس، والمســـلمون، والسيخ، 
والمجـــوس، والمســـيحيون، واليهـــود، يعيشـــون فيهـــا ويـــؤدون عباداتهـــم 
فـــي أخـــوة كاملة، بـــل لقد كان كل دين مـــن هذه األديان ممثـــا في المعهد. 
وفـــي كل صباح ومســـاء تبدأ الصـــاة بتاوة آيات من الذكـــر الحكيم، ومن 
البهاجافـــاد جيتـــا “تعاليـــم الهنـــدوس”، ومـــن جرانتا صاحب “كتاب الســـيخ 
الدينـــي”، ومـــن اإلنجيل، ومن كتب البوذييـــن، كما ترتل الترانيـــم الدينية.. 

وهكذا كان المعهد رمزا مصغرا للوحدة التي كان ينشدها غاندي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

درة التاج الملكي
بمناســـبة مرور عشـــرين عامًا على إنشاء المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب حفظه هللا، إلعداد فيلم وثائقي يحكي قصة إنشاء المؤسسة 
واإلنجـــازات التـــي حققتهـــا خال عقديـــن من الزمـــان، برؤية حكيمـــة من لدن 

جالة الملك المفدى.
وقـــد انتشـــر هذا الفيلم انتشـــارًا واســـعًا ومؤثرًا، وعندما شـــاهدته استشـــعرت 
فيه منذ الوهلة األولى الجهد اإلنســـاني الكبير الذي تقوم به المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد، ومن خال مباشـــرته 
األعمال اإلنســـانية بنفســـه وســـط الميدان ســـواء داخل البحريـــن أو من خال 
مشـــاركته فـــي توصيل المســـاعدات اإلنســـانية إلى اليمن وباكســـتان وســـوريا 
وغيرهـــا من الدول المحتاجة، فســـموه يعمل على نشـــر الخيـــر بدعم من القائد 

األول للعمل اإلنساني في البحرين جالة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
كما أن ســـموه وفي لفتة جميلة وبمحبة كبيرة يشـــيد بجهود الدكتور مصطفى 
السيد األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، فعندما شاهده جالسًا 
فـــوق الصناديق في الطائرة المحلقة برحلـــة إغاثية إلى اليمن قبل عدة أعوام، 
وعلى وجهه ابتســـامته المعهودة، أشـــار إلى أن هذا درس ورســـالة للجميع بأن 
القائـــد الناجح هو الذي يقود العمل بنفســـه ويشـــرف عليه ويتحـــدى المخاطر، 
وبأنـــه وعندمـــا يتحقـــق النجاح المنشـــود، يجب أن ال ينســـب للمســـؤول فقط، 
إنما يشـــرك فيه الجميع ويشـــيد بأعضاء فريقه، فليت كل المدراء في مختلف 

المؤسسات الحكومية والخاصة يعون هذا الدرس ويتعلمون منه.
ولم تكتف المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية بتعزيز ثقافة العمل الميداني 
اإلنساني فحسب، بل نجدها تعمل على تعميم تجربتها، متخطية أعمال توزيع 
المـــاء والطعـــام، إلـــى صون كرامـــة المحتاجين ومســـاعدتهم دون أن يشـــعروا 
بأية منقصة أو حاجة، وهذا ما فعلته عندما ســـاهمت في تأســـيس بيت الزكاة 
والصدقات المصري بمباركة ودعم من فضيلة شـــيخ األزهر الشـــريف، فتقديم 
العـــون لدولـــة عظيمـــة علمتنا الثقافة ونشـــرت العلم كمصر لهـــو خير دليل على 

محبة متبادلة.
وانطاقـــة جديـــدة للعمل اإلنســـاني الذي تقوم به المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية، فهـــي تنشـــر مبـــادئ الســـام والخيـــر واألمان بهـــدف نشـــر االزدهار 

والسام بين الجميع، فهل عجبًا أن أسميها درة التاج الملكي!؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

التعليم من أجل التنمية والسالم
للتعليـــم دور كبير في تحســـين حياة اإلنســـان ونمائها، والتعليم الجيد الشـــامل 
للجميع ُيحقق المســـاواة بين الجنســـين، ويكســـر دائرة الفقـــر والبطالة، ويجعل 
جميع األطفال والشـــباب يلتحقـــون بالمدارس والجامعات، وتؤكـــد التقارير أنه 
“مـــازال 258 مليون طفل وشـــاب غير ملتحقين بالمـــدارس، و617 مليون طفل 
ومراهـــق، و40 % ال يكملـــون تعليمهـــم الثانـــوي، و4 ماييـــن طفـــل الجـــئ غير 

ملتحقين بالمدارس”.
التعليـــم اليـــوم ليس فقط تعلم القـــراءة والكتابة؛ فبجانب ذلـــك البد أن يحدث 
التعليـــم تحوال في حياة اإلنســـان وفـــي عاقته مع اآلخرين، ومـــع التكنولوجيا 
التـــي تغلغلـــت فـــي حياتنا وأصبحـــت جزًءا منهـــا، والتي بدونها ال نســـتطيع أن 
نواكـــب الركـــب والتقـــدم، وبتحقيق مســـتقبل تنمـــوي مســـتدام، فالتعليم اليوم 
ليـــس منفعة خاصـــة للفرد، بل منفعة عامة للجميع، بـــه تتحقق التنمية وإطاق 
الطاقـــات الكامنـــة ألفراد المجتمع ليشـــاركوا بقـــدر إمكانياتهم لتحقيـــق الرفاه، 

وللحفاظ على البيئة وصون كوكب األرض من الملوثات.
التعليـــم ضـــرورة فردية ومجتمعيـــة، ويحتفل باليوم الدولـــي للتعليم هذا العام 
تحـــت شـــعار “إعـــادة التفكير وتحويل مســـار التعليـــم” كونـــه أداة تنموية وأحد 
أهداف التنمية المســـتدامة، وذلك ُيحتم أن يحصل الجميع على التعليم العادل 
الذي نصت عليه المادة )26( من اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان، وأن ُيتاح أمام 
فئات وطبقات المجتمع بدون اســـتثناء. التعليم تأثر كثيًرا بانتشار “كوفيد 19” 
الذي تســـبب بحدوث خلل بالغ في العملية التعليمية في جميع أنحاء العالم، ما 
حدا بها بأن تتكاتف وتعمل مًعا ألجل استعادة العملية التعليمية لتكون بمسارها 
السابق. إن غلق أبواب المدارس في زمن الجائحة لم يوقف مسار التعليم، فقد 
حل التعليم عن ُبعد محل التعليم المباشـــر في المدارس، وهو نهج لقيَّ تجاوًبا 
مجتمعًيـــا وأســـريا، كخطوة تؤكد أن التعليم يســـتمر ال ينقطـــع، وتدريجًيا تمت 
عـــودة التعليم لســـابق عهده في المـــدارس مع توخي الحـــذر واتباع اإلجراءات 

االحترازية والتعليمات الصحية.
التعليم ال يتوقف بل هو أمٌر مستمر، ألنه حيوي لإلنسان والمجتمع،  «

واستمراره أمر ضروري لجميع األزمان، فال حياة بدون تعليم، وال تنمية وال 
سالم بدون تعليم، ومع هذه األزمة وبغيرها ستكون إرادة اإلنسان قوية 

لتوفير التعليم لجميع أفراد المجتمع وبدون توقف.

عبدعلي الغسرة

fatin.hamza@
gmail.com

ســـارعت قبـــل أيام بحرينيـــة إلى إنهـــاء حياتها الزوجيـــة بعد خمس 
ســـنوات، وذلك بسبب هوســـها وولعها بالمسلســـات التركية وتأثرها 
بهـــا، ورأت زوجهـــا بأنـــه غير رومانســـي وال يشـــبه الممثليـــن األتراك، 
وكما جاء في الخبر، أن الزوج قام بكل واجباته األســـرية على أكمل 
وجه، لكن “رومانسية” األتراك أبت إال أن تدمر حياته األسرية، حيث 
اشـــتاط غضبـــا خال الفتـــرة األخيرة من كثـــرة متابعـــة زوجته هذه 
المسلســـات، وإلحاحها على زوجها بأن يكون رومانسيًا تركيًا.. ومع 
هطـــول األمطار في الفترة األخيرة علـــى المملكة، طلبت الزوجة من 
زوجها الســـير وســـط المطر وتقبيلها فلم يتقبل ذلك، وســـارعت إلى 

طلب الطاق.
مـــن المحـــزن أن نشـــاهد استشـــراء ظاهرة التبعيـــة إلى حـــد التقليد 
األعمـــى في كل شـــيء لـــدى البعض، والمؤســـف أن يأخذوا أســـوأ ما 
يشـــاهدونه، أو يحاولـــوا تقليـــد وهم قد ال يمت للواقـــع بصلة، فيزيد 
ذلـــك مشـــاكلهم وهمومهم وقد يتكبـــدون من ورائه خســـائر مالية أو 

اجتماعية تصل لحد التفكك والطاق.

لـــن أســـرد لكـــم القائمة الطويلـــة من الســـلوكيات، ســـواء الظاهر منها 
أو الخفـــي مـــن تلك التي أصبحت جـــزءا منا، لكن ســـأتطرق هنا إلى 
قضية منتشـــرة وهـــي تأثر الكثير من المتابعين بالمشـــاهير أو صناع 
المحتويات الركيكة، لما يرونه من تصرفات وأفعال قد تكون خاطئة 

أو محاولة مجاراتهم والتقليد األعمى لهم.
من المؤســـف أن نرى مثل هؤالء السذج من المتابعين سواء لإلعام 
أو وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، ومن جهـــة أخرى نرى مشـــاهير ال 
يملون من عرض وســـرد الحماقات واألوهـــام، رغم أنه من المفترض 
أنهـــم قـــدوة للمجتمـــع، إال أنهـــم مســـتمرون فـــي عـــرض ســـلوكياتهم 
وســـخافاتهم، ليأتـــي ضعفاء النفـــوس وينجرفوا خلفهـــم في هباتهم 
وســـلوكياتهم الدخيلـــة، ضاربيـــن الديـــن والقيـــم واألخـــاق عـــرض 

الحائط !
فعاً صدق رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حيث قال: “لتتبعّن 
ســـنن من كان قبلكم شـــبًرا شـــبًرا وذراًعا بذراٍع حّتى لو دخلوا جحر 

ضبٍّ تبعتموهم.. قلنا يا رسول الّله اليهود والّنصارى قال فمن؟”.

فاتن حمزة

أريدك رومانسًيا!!

ليســـت هناك حتى اللحظة أرقام إحصائية رســـمية تؤكد ما لمسناه خال 
العاميـــن الفائتيـــن - عامـــي كورونـــا - ولكـــن المتتبعيـــن لقضايـــا المحاكم 
والعارفين بشـــؤون األحوال الشـــخصية وخصوصًا المشتغلين في توثيق 
عقـــود الـــزواج والطـــاق، يؤكـــدون االرتفـــاع الملموس في أعـــداد حالتي 
الـــزواج والطـــاق علـــى حد ســـواء! فهنـــاك ارتفـــاع كبير في عـــدد حاالت 
الـــزواج، وفـــي المقابل ارتفاع أكبر فـــي عدد حاالت الطاق، بشـــكل مثير 

للقلق، بل الرعب.
لن نتحدث عن حاالت الزواج، فنتمنى لهم جميعًا حياة ســـعيدة و”عشـــرة 
دائمة” كما نقول، لكن، ســـنتحدث عن حاالت الطاق التي وبحســـب تلك 
النســـب المرعبة فإنها تصل إلى ثلثي نســـب حاالت الـــزواج! والتي أغلبها 
لشـــباب في مقتبل العمر، وللتو دخلوا العشـــرينات من أعمارهم! مطلقون 

ومطلقات قبل العشرين أو بعد العشرين بأعوام قليلة!
الحياة الجديدة التي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، من حجر منزلي 
وإغاقات واتســـاع مســـاحات الفراغ لدى شريحة واسعة من الناس، دفع 
بعض الشـــباب إلى التســـرع في اتخاذ قرار االرتبـــاط، تحت إغراء تقلص 

مصروفات الزواج، بعـــد تحديد عدد المعازيم والضيوف، وتراجع مظاهر 
البـــذخ فـــي الحفـــات، فـــكان كل ذلـــك دافعـــًا للبحث عـــن شـــريكة الحياة 
واقتنـــاص الفرصـــة! وال نبالـــغ إن قلنـــا إن البعـــض اكتفى بمقابلـــة واحدة 
التخـــاذ قـــرار االرتباط، دون إعطاء نفســـه المســـاحة الكافيـــة من الوقت 
للتعـــرف علـــى الطـــرف اآلخر، واألغرب من ذلك تشـــجيع األهـــل مثل تلك 

القرارات السريعة، وهم من خبروا الحياة ومسؤوليات الزواج!
إذ كيف ُيزوج من هو على مقاعد الدراســـة، ولم يحظ بعد بوظيفة تؤمن 
له مصدرًا للدخل لتحمل المســـؤوليات المادية لزوجته وأســـرته المستقلة 
الجديـــدة؟ وليـــس مســـتغربا أبـــدا أن يشـــكو بعد أشـــهر معـــدودة من عقد 
قرانه، عدم تفهم زوجته وضعه المادي، وهي التي تعودت على احتســـاء 
كوب قهوة يوميًا في أحد المقاهي، فيحدث الطاق! وهو ما حدث واقعًا، 
وليس نســـجًا من الخيال! ومثل هذه القصص التي يمكن أن ُتدرج ضمن 
األســـباب التافهة، تســـببت لألســـف في الكثيـــر من حـــاالت الطاق خال 

العاميين الماضيين.
ياسمينة: ال تشجعوا أبناءكم على زواج غير مدروس. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

زيجات زمن كورونا
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واشنطن - وكاالت

وافقـــت وزارة الخارجيـــة األميركيـــة 
على صفقتي معدات عســـكرية لمصر 
بقيمة 2,5 مليار دوالر تشمل طائرات 
نقـــل وأنظمـــة رادار، علـــى الرغـــم من 
قلق واشـــنطن المســـتمر حول ســـجل 

القاهرة في مجال حقوق اإلنسان.
وتتضمـــن الصفقـــة األولـــى التـــي تبلغ 
قيمتهـــا 2,2 مليـــار دوالر بيع مصر 12 
طائـــرة نقـــل “ســـي130- جيـــه ســـوبر 
هيركيوليز” ومعدات أخرى تابعة لها.

وقالت وكالة التعاون األمني الدفاعي 
األميركيـــة إن هـــذه الصفقـــة التـــي لم 

تصبـــح نهائيـــة بعـــد “ســـوف تحســـن 
قـــدرة مصر على مواجهـــة التهديدات 
الحالية والمستقبلية من خالل توفير 
دعم جوي لقواتها عبر نقل اإلمدادات 

والمعدات واألفراد”.
أن  يمكـــن  الطائـــرات  أن  وأضافـــت 
أخـــرى  مهـــام  فـــي  أيًضـــا  تســـتخدم 

للدوريات البحرية واإلنقاذ.
أمـــا الصفقـــة الثانيـــة فتتعلق بشـــراء 
الجـــوي  للدفـــاع  رادار  أنظمـــة  مصـــر 
بقيمـــة 355 مليون دوالر لمســـاعدتها 

في التصدي للتهديدات الجوية.

واشنطن تبيع معدات عسكرية لمصر بـ2.5 مليار دوالر

بغداد ـ وكاالت

العراقـــي،  الـــوزراء  رئيـــس  توعـــد 
مصطفـــى الكاظمـــي، أمـــس األربعاء، 
بجعلـــه  اإلرهابـــي  “داعـــش”  تنظيـــم 

يدفع “ثمن كل حماقة ارتكبها”.
تفقـــده  خـــالل  الكاظمـــي،  وقـــال 
الشـــريط الحـــدودي مـــع ســـوريا، إن 
“زيارة اليوم تأتي لإلشـــراف المباشر 
واالحتياطـــات  اإلجـــراءات  علـــى 
القـــوات  قبـــل  مـــن  بهـــا  المعمـــول 
األمنية والعســـكرية”، مؤكدا جاهزية 
ألي  للتصـــدي  المســـلحة  القـــوات 
محاولة تســـتهدف العبث بأمن البالد 

واستقرارها”.
وحـــذر في كلمتـــه إرهابي داعش: “ال 
تجربونا فقد حاولتم كثيرًا وفشلتم، 
وستفشـــلون،  كثيـــرًا  وســـتحاولون 

تعلمون جّيدًا أننا نالحقكم، داخل 
العـــراق وخارجـــه، وتعلمون 

جيـــدًا أن دم العراقّييـــن 

بالنســـبة لنـــا غاٍل جـــّدًا، وســـتدفعون 
ثمن كل حماقٍة ارتكبتموها”.

وأضـــاف أن “البـــالد تحفـــظ وتصـــان 
مصانـــًة  الحـــدود  تكـــون  عندمـــا 
وممســـوكة، وهي اليوم بفضل جهود 
األبطـــال كذلـــك”، مشـــددا: “لـــن نّدخر 
جهـــدًا فـــي تأميـــن احتياجاتكـــم من 
أجل تأدية المهام الموكلة إليكم على 
أكمل وجه”. ووجـــه الكاظمي “القادة 
القطعـــات  ومســـؤولي  والضبـــاط 
المختلفـــة على انضبـــاط القوات وأن 
ضمان سير تنفيذ الخطط المرسومة 
مسؤوليتكم”، مخاطبا إياهم بالقول: 
جهودكـــم  مـــن  تكّثفـــوا  أن  “عليكـــم 
الســـاعة،  مـــدار  علـــى  تعملـــوا  وأن 
هـــذه المنطقة مهمة جّدًا بالنســـبة لنا 
وللعـــدو أيضًا، وهـــذا يتطلب جهدًا 
مضاعفـــًا وتعاونـــًا وتكامالً فيما 

بينكم”.

الكاظمي يتوعد “داعش” بدفع ثمن كل حماقة
موسكو ـ وكاالت

الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  حـــذر 
نظـــام  أن  مـــن  الفـــروف  ســـيرغي 
حاليـــا  يمـــر  الدوليـــة  العالقـــات 
بتغيـــرات ســـلبية خطيـــرة، محمال 
الغرب المســـؤولية عن الســـعي إلى 
كســـب تفوق أحـــادي الجانب على 

حساب اآلخرين.
وقـــال الفـــروف فـــي كلمـــة ألقاهـــا 
أمـــس األربعاء أمام مجلس الدوما 
الروســـي: “هنـــاك تغيـــرات جذريـــة 
على الصعيد الدولي، وهي ليســـت 
إيجابية تماما على أقل تقدير. يمر 

النظام بأكمله باضطرابات”.
وأشار الوزير إلى أن الغرب بقيادة 
الواليات المتحدة يحاول “مواجهة 
النزعـــات التاريخيـــة الموضوعيـــة 

وكسب تفوق أحادي الجانب 
المصالـــح  مراعـــاة  دون 

للـــدول  المشـــروعة 

األخـــرى إطالقـــا”، مضيفـــا أن دول 
مســـتعدة  غيـــر  تـــزال  “ال  الغـــرب 
متعـــدد  العالـــم  بحقيقـــة  للقبـــول 
األقطـــاب الذي ينشـــأ حاليا ويجب 
أن يكـــون أكثر عـــدال وديمقراطية 
مـــن نمـــوذج العالـــم المبنـــي علـــى 

هيمنة دولة واحدة”.
وقال الفروف إن الغرب يحاول أن 
يفرض على المجتمع الدولي رؤية 
خاصـــة بـــه للحيـــاة الدوليـــة تحت 
واحتـــرام  إقامـــة  “ضـــرورة  شـــعار 
نظـــام مبنـــي علـــى القواعـــد”، الفتا 
إلـــى أن هذه النظريـــة تقضي بحق 
فـــي  قواعـــد  “وضـــع  فـــي  الغـــرب 
مختلـــف المجـــاالت مـــع التجاهـــل 
األطـــراف  تعدديـــة  لمبـــدأ  التـــام 
فـــي العالـــم المتمثـــل فـــي األمم 
المتحـــدة، ما يقـــوض القانون 

الدولي..”.

الفروف: العالم يمر باضطرابات ولم يعد أحادي القطب
بيروت ـ وكاالت

اســـتقبل الرئيـــس اللبناني، ميشـــال 
المنســـقة  األربعـــاء،  أمـــس  عـــون، 
الخاصـــة لألمم المتحدة فـــي لبنان، 

يوانا فرونيسكا.
الرئيـــس  أكـــد  االســـتقبال،  وخـــالل 
عـــون للمنســـقة األمميـــة أن “لبنـــان 
وأن  الكويتيـــة،  بالمبـــادرة  يرحـــب 
ســـينقلها  عليهـــا  اللبنانيـــة  األجوبـــة 
وزيـــر الخارجية، عبد هللا بو حبيب، 
إلـــى االجتمـــاع الـــوزاري العربي في 

الكويت”.
وفـــي ســـياق آخر، قال عـــون: “لبنان 
جاهـــز لمعـــاودة التفـــاوض لترســـيم 
)مـــع  الجنوبيـــة  البحريـــة  الحـــدود 
إســـرائيل( على نحـــو يحفظ حقوق 

الدولة اللبنانية وسيادتها”.
كما أبلغ عون المنســـقة الخاصة 

لألمـــم المتحدة فـــي لبنان 
فتـــح  “تحقيقـــا  أن 

فـــي حادثـــة االعتـــداء علـــى دوريـــة 
اليونيفيـــل فـــي بلدة راميـــة، تمهيدا 
لتحديد المســـؤولية”، مؤكدا “رفض 
الدوليـــة  للقـــوات  التعـــرض  لبنـــان 
وضـــرورة  الجنـــوب  فـــي  العاملـــة 
التنســـيق مـــع الجيش تفاديـــا لتكرار 
مثل هذه االعتـــداءات”. من جانبها، 
قالـــت يوانـــا فرونيســـكا بعـــد لقائهـــا 
الرئيس عون: “مجلس األمن سيعقد 
في مارس المقبل جلسة حول لبنان 
يقدم خاللها األمين العام تقريرا عن 

تطور األوضاع اللبنانية”.
وأعلنـــت قـــوات حفـــظ الســـالم فـــي 
جنـــوب لبنـــان “اليونيفيـــل”، إصابـــة 
تعرضـــت  أن  بعـــد  جنودهـــا،  أحـــد 
دوريتهـــم لهجـــوم فـــي بلـــدة رامية، 
مشـــيرة إلـــى أن “الجنـــاة قامـــوا 
بتخريب آليتين وســـرقة عدد 

من األغراض”.

عون: نرحب بالمبادرة الكويتية وسنرد عليها

لبنان يوقع اتفاًقا مع 
األردن لتزويده بالكهرباء

بيروت ـ وكاالت

اتفاقا  األربــعــاء،  أمــس  واألردن،  لبنان  وقــع 
الستجرار الطاقة عبر سوريا، كذلك تم توقيع 
اتفاق حول عبور الطاقة الكهربائية لألراضي 

السورية من األردن إلى لبنان.
فياض  ولــيــد  اللبناني  الــطــاقــة  وزيـــر  وصـــرح 
ونقل  تــزويــد  اتفاقيتي  على  التوقيع  خــال 
لــبــنــان:  ــى  إلـ الــكــهــربــاء مــن األردن وســـوريـــا 
“سنؤمن 250 ميغاواط من الكهرباء بالتعاون 
ــؤازرة األشـــقـــاء فــي ســوريــا  ــ مــع األردن ومــ
ونعول على هذا العمل العربي المشترك لكي 

نوسع التعاون بين الدول العربية”.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن األربعاء، تنفيذ 31 استهدافًا ضد الميليشيا 
الحوثية في محافظات مأرب والبيضاء وتعز خالل الـ 24 ساعة الماضية.

وأضـــاف فـــي بيـــان، أن تلك االســـتهدافات دمـــرت 22 آلية عســـكرية للحوثيين 
وقتلت 160 عنصرًا من الميليشيا.

جاء ذلك بعدما بدأت قواته تنفيذ عملية عسكرية ألهداف مشروعة في صنعاء 
وعـــدد من محافظات اليمـــن، الثالثاء، كضرورة عســـكرية لحماية المدنيين من 

الهجمات العدائية.
ونشـــر المكتـــب اإلعالمـــي التابع للجيش اليمنـــي، مقطع فيديو، أمـــس األربعاء، 
أظهـــر معـــارك في جبهـــة حريب، وتقّدم قـــوات الجيش على مواقع المليشـــيات 
االنقالبيـــة في تلك المنطقة، معلنا ســـيطرته على مفتـــرق الطرق بين مديريتي 

حريب والعبدية، وعلى منطقتي الفليحة والردهة في جوبا بشكل كامل.
في حين أفادت المصادر، بأن ألوية العمالقة تتقدم باتجاه عقبة ملعاء الفاصلة 
بيـــن مديريتـــي الجوبة وحريب جنـــوب مأرب، وتخوض معارك مســـتمرة لدحر 

الحوثيين، وسط انهيار وتخبط في صفوف الميليشيا المدعومة من إيران.

ا بساعات التحالف: 31 استهداًفا قتلت 160 حوثيًّ

سيناتور أميركي: يجب إعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية
السيسي يبحث في اإلمارات سبل مواجهة إرهاب الحوثيين

الفتـــاح  المصـــري عبـــد  الرئيـــس  أفـــاد 
بـــالده  أن  األربعـــاء  أمـــس  السيســـي 
تدعـــم كل مـــا تتخـــذه اإلمـــارات مـــن 
إجـــراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي 
يســـتهدفها، في إشـــارة إلـــى الهجمات 
التي نفذها المتمردون الحوثيون على 
اإلمارات ســـواء بصواريخ بالســـتية أو 

طائرات مسيرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصريـــة بســـام راضـــي عبـــر حســـابه 
بموقـــع التواصـــل االجتماعـــي “تويتر” 
أمـــس، إن السيســـي أكـــد خـــالل لقائـــه 
ولـــي عهـــد ابوظبـــي الشـــيخ محمد بن 
زايـــد بالعاصمـــة االماراتيـــة، أن زيارته 
اســـتمرارًا  تأتـــي  لإلمـــارات  الحاليـــة 
لمســـيرة العالقات الوثيقـــة والمتميزة 
التي تربـــط البلدين ومـــا يجمعهما من 

مصير ومستقبل واحد.
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
المصريـــة إن الرئيـــس السيســـي جـــدد 
في هـــذا اإلطار اإلعراب عـــن “تضامن 
مصر حكومة وشعبًا مع دولة اإلمارات 
اإلرهابـــي  الحـــادث  جـــراء  الشـــقيقة 
األخيـــر الذي أســـفر عن وفـــاة وإصابة 

عدد من المدنيين”.
وأكد السيســـي وفق المتحـــدث “إدانة 
مصر ألي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا 
الحوثـــي الســـتهداف أمـــن واســـتقرار 
الشـــقيقة  اإلمـــارات  دولـــة  وســـالمة 
ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه 
اإلمـــارات مـــن إجـــراءات للتعامـــل مع 

أي عمـــل إرهابي يســـتهدفها وذلك في 
إطـــار موقـــف مصر الراســـخ مـــن دعم 
أمـــن دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
واســـتقرارها واالرتبـــاط الوثيـــق بيـــن 
األمـــن القومي المصري وأمن اإلمارات 

الشقيقة”.
ووصـــل الرئيـــس المصـــري فـــي وقـــت 
ســـابق أمـــس إلـــى أبوظبي فـــي زيارة 
رســـمية لإلمـــارات لبحـــث العديـــد من 

الملفات.
السيســـي  زيـــارة  أن  ويـــرى مراقبـــون 
لإلمـــارات تأتـــي في اطـــار جهود مصر 
العربـــي  القومـــي  األمـــن  عـــن  للدفـــاع 
ورســـالة إليـــران بأن مصر قـــادرة على 

دعم حلفائها في الخليج.

الســـيناتور  دعـــا  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
القـــوات  لجنـــة  وعضـــو  الجمهـــوري 
المســـلحة فـــي الكونغـــرس األميركـــي 
تـــوم كوتـــون، إدارة بايـــدن إلـــى إعادة 
تصنيـــف الحوثييـــن منظمـــة إرهابيـــة 
فـــورا، منتقدا ما وصفـــه بالضعف الذي 

تعاني منه اإلدارة الحالية.
وقـــال فـــي تغريدة “هاجـــم المتمردون 
األميركيـــة  القـــوات  آالف  الحوثيـــون 
فـــي عمل إرهابي ال يمكـــن إنكاره. لكن 
الرئيـــس بايـــدن ال يعتقـــد أننـــا يجـــب 
أن نســـميهم إرهابييـــن”. وتابـــع “مراًرا 
وتكراًرا اســـتخف هذا الرئيس وأســـاء 
فهـــم أعداء أميركا وهـــي نقطة ضعف 

يستغلها األعداء بسعادة”.

الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وكان 
األميركيـــة نيد برايس، قد قال مســـاء 
االثنيـــن، إن الرئيس جـــو بايدن يراجع 
إعـــادة إدراج الحوثييـــن علـــى قائمـــة 

اإلرهاب.
فيمـــا أكـــد خـــالل مؤتمـــر صحفـــي أن 
هجمـــات المتمرديـــن الحوثييـــن علـــى 
اإلمارات والســـعودية تصعيـــد خطير، 
مشـــيرا إلى أن بالده تعلم حجم الدعم 

الذي تقدمه إيران للحوثيين.
وقبيـــل ذلـــك دعا ســـفير اإلمـــارات في 
واشـــنطن، يوســـف العتيبـــة، االثنيـــن، 
إلعـــادة  المتحـــدة  الواليـــات  مجـــددًا 
تصنيـــف ميليشـــيا الحوثييـــن “منظمة 

إرهابية أجنبية”.

عواصم - وكاالت

السيسي يؤكد االرتباط الوثيق بين األمن القومي المصري وأمن اإلمارات

عواصم ـ وكاالت

حســـمت قوات سوريا الديمقراطية أمس 
األربعـــاء، أزمة ســـجن غويران بالحســـكة 
شـــمال شـــرق ســـوريا، بدعـــم مـــن طيران 
التحالـــف الدولـــي منهيـــة بذلـــك هجومـــًا 
شـــنه عليـــه التنظيم اإلرهابـــي، هو “األكبر 

واألعنف” له منذ ثالث سنوات.
وتزامن ســـيطرة قوات قسد على السجن 
بالكامل، مع تسليم عناصر داعش أنفسهم 
لقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، مؤكـــدًا أن 
هنـــاك قـــرارا باالستســـالم الجماعـــي مـــن 
فـــي  اإلرهابـــي  التنظيـــم  جانـــب عناصـــر 

سجن غويران.
كما أكد بيان لقوات سوريا الديموقراطية 
واألمنيـــة  العســـكرية  الحملـــة  انتهـــاء 
بالســـيطرة الكاملـــة على ســـجن الصناعة 
بالحســـكة من قبل قوات قسد واستسالم 

جميع عناصر التنظيم”.
أتى ذلك، بعدما تجددت االشـــتباكات في 

وقـــت ســـابق أمـــس فـــي محيط الســـجن 
الذي ســـيطر عليه التنظيم منذ ستة أيام، 
الديمقراطيـــة،  ســـوريا  قـــوات  وتقّدمـــت 
ببطء داخل الســـجن حتى تمت السيطرة 
عليـــه، وفـــق مـــا أفـــاد المرصـــد الســـوري 

لحقوق اإلنسان.
وأعلنت قوات ســـوريا الديمقراطية أمس 
األربعـــاء، اعتقـــال نحـــو ألـــف مـــن عناصر 

داعـــش في الســـجن، مشـــيرة إلـــى ضبط 
األمن في القسم األكبر منه.

وكان مسؤول المكتب اإلعالمي في قسد 
فرهـــاد شـــامي أحصـــى فـــي تصريحـــات 
لوكالـــة “فرانـــس بـــرس”، الثالثاء تســـليم 
“أكثر من 850 إرهابيًا من المعتقلين الذين 
نفـــذوا العصيـــان وكذلـــك مـــن المهاجمين 

أنفسهم” منذ بدء الهجوم.

منهية أكبر وأعنف هجوم للتنظيم اإلرهابي بدعم من طيران التحالف

قسد تسيطر على سجن غويران.. واستسالم “داعش”

قوات سوريا الديمقراطية تسيطر بشكل كامل على سجن غويران

طهران - سكاي نيوز عربية

اتهمـــت منظمـــات حقوقيـــة ومعارضـــون 
مـــن  زادت  بأنهـــا  اإليرانيـــة  الحكومـــة 
عمليـــات اإلعـــدام العـــام الماضـــي حتـــى 
وصلـــت إلـــى 254 حالة، والشـــهر الجاري 
حتـــى وصلـــت إلـــى 45 حالـــة، بينما نفت 
طهران استخدام هذه العقوبة بما ينتهك 

التزاماتها الدولية.
وتحـــدث بيـــان مكتب المفوض الســـامي 
عـــن  اإلنســـان  لحقـــوق  المتحـــدة  لألمـــم 
“عيـــوب عميقة في نظام قضاء األحداث 
فـــي إيـــران”، ُمستشـــهًدا بحكـــم اإلعـــدام 
الصادر بحق أرمان عبد العالي الذي ُأدين 

بارتكابه جريمة قتل وعمره 17 عاًما.
فيمـــا رّد كاظـــم غريـــب أبـــادي، ســـكرتير 
المجلـــس األعلـــى لحقـــوق اإلنســـان فـــي 
إيران، وأحد ممثلي طهران السابقين في 
األمـــم المتحـــدة، على البيان بـــأن “عقوبة 
اإلعدام على القصر ليســـت غير قانونية، 

وال تتعـــاَرض مـــع أي ِمـــن التزامات إيران 
الدولية”.

ورغـــم نـــدرة المعلومـــات واإلحصائيـــات 
اإلعـــدام  عمليـــات  بخصـــوص  الرســـمية 
فـــإن التقاريـــر الحقوقية تشـــير إلـــى أنها 

تضاعفت مطلع العام.
وقالت منظمة “هيومـــن رايتس ووتش”، 

فـــي تقريرهـــا الســـنوي الصـــادر منتصـــف 
الشـــهر الحالي، إن إيران تشهد جرعة من 
“القمـــع المتزايـــد”، بمـــا في ذلـــك تنفيذ ما 
ال يقـــل عـــن 254 عملية إعدام، والســـعي 
لفـــرض مزيـــد من القيـــود علـــى اإلنترنت 
بلوشســـتان  فـــي  الوقـــود  ناقلـــي  وقتـــل 

والمتظاهرين في أصفهان وخوزستان.

تشهد جرعة من “القمع المتزايد” وفرض القيود على اإلنترنت

اإلعدامات في إيران.. أرقام ووقائع تثير انتقادات دولية

احتجاجات ضد اإلعدامات في إيران

دبي - العربية.نت



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

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

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

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

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

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

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

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

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

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A هايسو هيلز

حصرًيا لدى غرناطة
www.grnata.com

 Hiso Hills135,500
BHD

تبدأ األسعار من 

A'ali
عالــي

التصاميم:  1,2,3

مساحة األرض تبدأ من

244.1
مساحة البناء تبدأ من 

M2

208.0
M2

BuiltupArea

Plot Size SQM

36779771
جعفر النكال

37344373
ميثم سلمان

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

66622127
حسن محفوظ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

غرفة خادمة

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

غرفة طعام

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

17111504- 17111444 - 17111503 - 17111501

￼ ￼ وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشٔان￼وتحويل￼قيد￼المٔوسسة￼الفردية￼مركززان￼لألسنان￼ذ.م.م
إلى￼ذات￼مسٔيولية￼محدودة

قد￼ بٔانه￼ السياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
ذ.م.م￼￼ لألسنان￼ مركززان￼ المسماة￼ الفردية￼ المٔوسسة￼ مالك￼ إليها￼ تقدم￼
والمملوكة￼للسيد/احمد￼حسن￼علي￼الشيخ￼حسن￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼
إلى￼ذات￼ المذكور￼ الفردية￼ المٔوسسة￼ 102031،￼بطلب￼تحويل￼قيد￼ رقم￼
مسئولية￼محدودة￼برٔاسمال￼وقدره￼10000￼دينار￼بحريني،￼وذلك￼بكافة￼

ٔاصول￼وموجودات￼والتزامات￼المحل￼التجاري.

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل￼

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

 
إليها￼ تقدم￼ قد￼ بأنه￼ والسياحة￼ والتجارة￼ الصناعة￼ بوزارة￼ التسجيل￼ إدارة￼ تعلن￼
مالك￼المؤسسة￼الفردية￼المسماة￼)مخبز￼الرغيف￼الذهبي(￼والمملوكة￼للسيد￼دعاء￼
عبدالمعطي￼حسن￼عبدالمعطي￼هيكل￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼)2-98736(￼،￼
بطلب￼بيع￼المحل￼التجاري￼)المؤسسة￼الفردية(￼المذكور￼وتحويله￼إلى￼)شركة￼ذات￼
مسئولية￼محدودة(￼برأسمال￼وقدره￼)5000￼دينار￼بحريني(،￼وذلك￼بتنازل￼مالك￼
المحل￼التجاري￼)المؤسسة￼الفردية(￼عن￼كافة￼أصول￼￼وموجودات￼المحل￼التجاري￼

ليصبح￼مملوكا￼للشركاء￼التالية￼أسماؤهم:
)عاصم￼عبدهللا￼ابراهيم￼الخليلي(￼￼بنسبة￼2%  

)ميمونه￼عاصم￼عبدهللا￼الخليلي(￼￼بنسبة￼98%  

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل￼

إعالن￼￼بشأن￼إشهار￼انتهاء￼أعمال￼تصفية￼
￼شركة￼دجتل￼اسكيب￼انفورميشن￼تكنلوجي￼ذ.م.م￼￼￼

          
تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼
المصفي￼ باعتباره￼ ￼ محمد(￼ غيضان￼ جابر￼ )محمد￼ السيد/السيدة￼ إليها￼
القانوني￼￼لشركة￼)دجتل￼اسكيب￼انفورميشن￼تكنلوجي￼ذ.م.م(￼والمسجلة￼
بموجب￼القيد￼رقم￼66126-1￼،￼طالبا￼إشهار￼انتهاء￼أعمال￼تصفية￼الشركة￼
تصفية￼اختيارية￼وشطبها￼من￼السجل￼التجاري،￼وذلك￼وفقا￼ألحكام￼قانون￼

الشركات￼التجارية￼الصادر￼بالمرسوم￼بقانون￼رقم￼21￼لسنة￼2001.

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل￼

إعالن￼￼بشأن￼بيع￼محل￼تجاري￼وتحويل￼القيد￼إلى￼ذات￼مسؤلية￼محدودة￼￼￼￼￼
 

إليها￼ التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼بأنه￼قد￼تقدمت￼ تعلن￼إدارة￼
مالك￼المؤسسة￼الفردية￼المسماة￼)محطة￼الخدمات￼للمقاوالت(￼￼والمملوكة￼للسيد/￼
عبدالنبي￼عبدالوهاب￼سالم￼محمد￼طالق￼والمسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼)92183(،￼
للمجوهرات￼ القيصرية￼ والمسمى￼ الفردية￼ المؤسسة￼ من￼ ￼5 الفرع￼ بيع￼ بطلب￼
دينار￼ ￼)600( وقدره￼ برأسمال￼ محدودة￼ مسئولية￼ ذات￼ ￼ إلى￼ القيد￼ وتحويل￼
بحريني،￼وذلك￼بتنازل￼مالك￼المحل￼التجاري￼)المؤسسة￼الفردية(￼عن￼كافة￼أصول￼￼
وموجودات￼والتزامات￼المحل￼التجاري￼ليصبح￼مملوكا￼للشركاء￼التالية￼أسماؤهم:

￼)عبدالنبي￼عبدالوهاب￼سالم￼محمد￼طالق(￼￼بنسبة￼50%  
￼)علي￼عبدالرسول￼محمد￼أحمد￼العلي(￼￼بنسبة￼50%  

￼التاريخ:￼25/01/2022
وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼

￼إدارة￼التسجيل
CR2022-13275￼طلب￼رقم￼

تسجيل￼اسم￼تجاري

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

بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه.
￼رقم￼السجل￼:￼2-81234

اســـــــم￼التاجـــــــــــر:￼￼خيرية￼أحمد￼عبدالرضا￼الكنكوني￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
االسم￼التجاري￼الحالي:￼￼ميس￼حنان￼بيوتي￼النج￼

االســـــم￼التجـــاري￼المطلوب￼:￼صالون￼كي￼اتش￼للتجميل￼

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

  CR2022-13079
تنازل￼–￼عن￼المحل￼التجاري

تقدم￼إلينا￼زهره￼يعقوب￼يوسف￼علي￼طالبا￼تحويل￼المحل￼التجاري￼التالي:
اعتراض￼ أي￼ لديه￼ من￼ كل￼ فعلى￼ قمبر￼ احمد￼ يحيى￼ ازهار￼ السيدة￼ إلى￼
اإلعالن￼ تاريخ￼ يوما￼من￼ اإلدارة￼خالل￼خمسة￼عشر￼ إلى￼ التقدم￼ قانوني￼

بكتاب￼مرفقا￼به￼ما￼يعزز￼اعتراضه￼.
رقم￼القيد￼:￼2￼–￼79114

االسم￼التجاري￼:￼ورشة￼رومانتك￼الين￼لاللمنيوم

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشأن￼تغيير￼اسم￼شركة￼شركة￼بيهادي￼للتنظيفات￼ذ.م.م

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼بأنه￼تقدم￼إليها￼شركة￼
بيهادي￼للتنظيفات￼ذ.م.م￼والمسجلة￼تحت￼قيد￼رقم￼13-76546￼بطلب￼تغيير￼االسم￼

التجاري￼من￼:
شركة￼بيهادي￼للتنظيفات￼ذ.م.م

BYHADI￼CLEANING￼CO.￼W.L.L
لتصبح￼:￼ايتكو￼للتنظيفات￼ذ.م.م

EATCO￼CLEANING￼W.L.L
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼بخصوص￼تغيير￼االسم￼التجاري￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼
اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼يوم￼يوما￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة
إدارة￼التسجيل

إعالن￼بشأن￼تغيير￼اسم￼شركة￼سكون￼للتجارة￼ذ.م.م

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼بأنه￼تقدم￼إليها￼شركة￼
االسم￼ تغيير￼ بطلب￼ ￼138601 رقم￼ قيد￼ تحت￼ والمسجلة￼ ذ.م.م￼ للتجارة￼ سكون￼

التجاري￼من￼:
سكون￼للتجارة￼ذ.م.م

Sukoon￼trading￼W.L.L
لتصبح￼:￼حياتي￼العربية￼للتجارة￼ذ.م.م

HAYATI￼ALARABIA￼TRADING￼W.L.L
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼بخصوص￼تغيير￼االسم￼التجاري￼التقدم￼باعتراضه￼إلى￼
اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼يوم￼يوما￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼-￼￼إدارة￼التسجيل
إعالن￼تصفية

دار￼حنان￼لألزياء￼ذ.م.م￼
سجل￼تجاري￼رقم￼￼￼147088 - 1  

تعلن￼إدارة￼التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼السياحة￼بأنه￼قد￼تقدم￼إليها￼شركة￼￼￼
دار￼حنان￼لالزياء￼ذ.م.م￼￼￼المسجلة￼بموجب￼القيد￼رقم￼￼￼147088 - 1￼￼￼بطلب￼
تصفية￼الشركة￼تصفية￼اختيارية￼￼وتعيين￼السادة￼￼ابراهيم￼عبدالجليل￼ابراهيم￼خليل￼

فخر￼￼مصفيا￼للشركة.
عنوان￼المصفي￼:

ابراهيم￼عبدالجليل￼ابراهيم￼خليل￼فخر
  66647777

  ebrahim.fakhr@outlook.com

وزارة￼الصناعة￼والتجارة￼والسياحة￼￼￼-￼￼إدارة￼التسجيل
إعالن￼تصفية

إعالن￼بشأن￼تحول￼شركة￼)شركة￼تضامن￼بحرينية(￼إلى￼شركة￼)شركة￼ذات￼مسؤولية￼محدودة(￼ 

بأنه￼قد￼تقدمت￼شركة￼ السياحة￼ التسجيل￼بوزارة￼الصناعة￼والتجارة￼ إدارة￼ تعلن￼
القيد￼رقم￼ المسجلة￼بموجب￼ للتجارة￼-￼شركة￼تضامن￼بحرينية(￼ )تريتون￼بالس￼
131790،￼بطلب￼تحويل￼الشكل￼القانوني￼للشركة￼المذكورة￼من￼)شركة￼تضامن￼

بحرينية(￼إلى￼شركة￼)شركة￼ذات￼مسؤولية￼محدودة(.
وتغيير￼االسم￼التجاري￼من:￼تريتون￼بالس￼للتجارة￼-￼شركة￼تضامن￼بحرينية

TRITON PLUS TRADING- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

TRITON￼PLUS￼TRADING￼W.L.L￼￼إلى:￼تريتون￼بالس￼للتجارة￼ذ.م.م
فعلى￼كل￼من￼لديه￼اعتراض￼بخصوص￼تغيير￼االسم￼التجاري￼المذكور￼التقدم￼باعتراضه￼
إلى￼اإلدارة￼المذكورة￼خالل￼مدة￼خمسة￼عشر￼يوم￼يوما￼من￼تاريخ￼نشر￼هذا￼اإلعالن

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111444 - 17111504 -17111503- 17111501
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GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

MARRIOTT  RESIDENCE INN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  echoshinebahrain@gmail.com 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39429987  or  gro@turk.bh 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39900494  or  ALAWAJIBS@GMAIL.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

BARKI BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33494698  or  NIAZBARKI@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

Fast solution AC services 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008304  or  A.SAIF@W.CN 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

AL JARADI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33144568  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

MOHAMED KADHEM SALE AND PLUMBINGSANITARY WARE FIXING 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36566667  or  AKADHEM.MAIL@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17786444  or  fatima@deltabahrain.com 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

ALICE AND DUROJ SALON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39836099  or  yousif.rasool@hotmail.com 

AL JARADI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33144568  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

ALNIDA ALAKEER GRILLS - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682561  or  RED_FLOWER848@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

MIDAL CABLES COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17832832  or  EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

DIYAR ALAMANAH TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33476780  or  deb@maacbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

International  health marketing Company Bahraini Partnership Com 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 17100032  or  WALEED@IMHESA.COM 

Bahrain mechanical construction co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725027  or  BAMCO@BAMCOGROUP.NET 

EMPEROR  UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 33663993  or  SARAABDULLA19950@GMALI.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

ALHOTA FALAFFL AND SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39578115  or  ABDULLAALI.1941@GMAIL.COM 

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

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

ALHAN EVENTS REQUIR MENTS 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36806880  or  MOHAMED.A.ALMOHAMED@GMAIL.COM 

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

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

Atlas Marine W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17295488  or  admin@atlasmarinebh.com 

Nass Corporation B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

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

FARHANA FOR TOYS AND HOUSEHOLD UTENSILS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33344254  or  ZAHRA_H24@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

HAMAD YOUSIF SHOWAITER SWEETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39293955  or  NKJAYAN@YAHOO.COM 

SAROONA TAILORING& UPHOLSTERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17673683  or  CR.RONALDO7@HOTMAIL.COM 

SHAWARMA PARK S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PASTRY MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600114  or  SADEQ.HASAN@GNJ-GROUP.COM 

RAHIM AUTO CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783511  or  CRAHIMAUTO@YAHOO.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

MOKAA 1967 CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33201025  or  MOKACAFETRIA@GMAIL.COM 

REYAM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740041  or  reyam.bh@gmail.com 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

YAQOOT ALBAHRAIN RASTURANT AND CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36776645  or  ERFANCESAR696@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Fahed auto services garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38922332  or  FAAZ76@HOTMAIL.COM 

MCDONALDS
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220060  or  HR@FAKHRO.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

EBRAHIM HASAN ALI 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MOTOR-VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17783636  or  aalaali@hotmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

GULF LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  GULF.LAUNDRY@HOTMAIL.COM 

ALTADHAMIN ALUMINUM CENTRE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39186111  or  AMJAD00@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ARAB HOTELS CATERING CO 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17501000  or  ORIENTAL@ORIENTAL-PRESS.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

UBHANALLA JEWELLERY FACTORY COMPANY (PARVES AKHTAR & PARTNER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212029  or  NADEEMPERVAIZ75@GMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

CAFETERIA FOUR MOON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36358282  or  MASOMA123@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

RAHA TEXTILE INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17530705  or  thammadi73@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

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

SAMA ALDEERAH CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33323541  or  samaderaty2013@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  amal.almousawi@fakhro.com 

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

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

DR DHIA MEDICAL CENTER S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DOCTOR(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17179598  or  DR.DHIADENTAL@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  amal.almousawi@fakhro.com 

SAMA ALDEERAH CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33323541  or  samaderaty2013@gmail.com 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Vamonos hygiene 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33378777  or  VAMONS.BH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

NEW IDEA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  HABIB73ALI@HOTMAIL.COM 

Anus contracting co.w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33311986  or  M.ANUSCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

ICE-CREAM KHALIFA TOWN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39855322  or  TAQWA-33@HOTMAIL.COM 

NEW SKY TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17211920  or  NEWSKYBAHRAIN@GMAIL.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

EMAN AHMED MOHAMED GHULOOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33189258  or  EMOO12345@HOTMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

MOHAMMED JALAL CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

SECRET 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33219353  or  secret.bh.secret@gmail.com 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

NEW IDEA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  HABIB73ALI@HOTMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

Serba Dinamik International Petroleum Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17231030  or  FABIO@E-SERBADK.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

Serba Dinamik International Petroleum Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17231030  or  FABIO@E-SERBADK.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

BAHRAIN MODERN MILLS & ROASTERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343604  or  BMMR74@YAHOO.COM 

UNITY SOFTWARE SOLUTIONS FZ-LLC - BRANCH OF FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17252929 

 ALFARDAN GOLDSMITHS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535027  or  ALFARDANJEWELLERS@GAMIL.COM

ALKHAHER PETS AND AQURIUM 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33135299  or  SANARLINEMFP@GMAIL.COM 

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

ABDULRAHMAN BARAKAT ABDULLA  ALBIN ALI 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

 39414313  or  KHAWLA.UOB@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

ALFADHEL ELECTRICAL B.S.C (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  JOINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400440  or  accounts@alfadhelbizgroup.com 

AMWAJ ALKHULOOD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37757772  or  Albadry-10@hotmail.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

STYLE HAUTE COUTURE Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17141142  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

ChemDry Bahrain  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17581144  or  pzak62973@gmail.com 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

N. C. R. (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17203644  or  PANAYIOTIS.HAILIS@NCR.COM 

MASAYEF LEBANON RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 36665797  or  ALJEEL.CON@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

GARLIC BROASTED - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777777  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL 360 SECURITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414070  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

AL GALIA  HOME CONSTRUCTIONS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39475014  or  PRANAVBABU1892@GMAIL.COM 

AL THIQA VEGETABLES & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39141982  or  abdul-71samad@hotmail.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM  
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GUARDUS SECURITY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM

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

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ALMANAFA FOR TRANSPORTATION AND HEAVY EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33966689  or  MANAFA18@HOTMAIL.COM 

Bahrain Brite services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 38069699  or  MOHAMMEDALAALI@HOTMAIL.COM 

ALSHAIMA STAR CLEANING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17422260  or  ALSHAIMA.STAR@GMAIL.COM 

Oregon Systems W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744905  or  FARAH@OREGON-SYSTEMS.COM 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ALSANBOOK MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39922977  or  S.HASSAN15@HOTMAIL.COM 

SUNNY VALE MARKET CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17741040  or  BAHCRPT@BATELCO.COM.BH 

Home Burger 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17441880  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

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

  GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

Climate control mechanical and electrical maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36667688  or  TAHAPACKAGING@GMAIL.COM 

KEY GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34158002  or  AMFJER.12@HOTMAIL.COM 

SILVER DAIMOND CARS GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33110287  or  ASMATRADING@YAHOO.COM 

KEY GULF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34158002  or  AMFJER.12@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALMERAH GENERAL TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  ALFWAZ101@HOTMAIL.COM 

SULTAN TEPU W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33902408  or  SULTANTEPU.BH@GMAIL.COM 

SULTAN TEPU W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33902408  or  SULTANTEPU.BH@GMAIL.COM 

CONIFER COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39625104  or  MAMA@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

MOHAMMED HASAN ALMAHROOS CO (B.S.C) 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17408090  or  HR@ALMAHROOS.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

AMOR SUI BEAUTY LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 66615177  or  AMORSUIBH@GMAIL.COM 

ABUZAHER CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17728477  or  MAHER-HAS@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39245981  or  ZAHEERABBAS1283@GMAIL.COM 

GULSHAN NISA UMMAT RASOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33007451  or  PARAGONCITY88@GMAIL.COM 

BEST TIME TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33000206  or  Abosook32@hotmail.com 

GEORGEINA ELECTRCAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17228636  or  R.ALNASS@RMEDIACO.COM 

TINY STEPS MANAGEMENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

ADEL ABBAS EBRAHIM KHALAF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17261094  or  ADELKHALAF111@GMAIL.COM 

BH FOR INSULATION SYSTEMS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640744  or  BHINSULATION21@GMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEERING AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Abualhool Sandwiches W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330585  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

Abualhool Sandwiches W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330585  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

ALNASAK COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  ABUOBAIDGROUP@GMAIL.COM 

LUMINO INTERIORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17406691  or  CRE8CRIMSON@GMAIL.COM 

Intex Arab Trading & Contracting Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33262671  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

PETROCHEM INDUSTRIAL SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

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

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

ABNALNAFIS GENTS TALLORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39819189  or  HUDAALSHENOO@GMAIL.COM 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

KIDS KINGDOM ENTERTAINMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(AMUSEMENT PARK EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  KMKBRN@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

EXCELLENCE ENGINEERING ENTERPRIZES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

LATIX  CONSTRUCTION CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 39666825  or  LATIX2030@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

ALNOOR PRINTING & PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  buzaal1970@GMAIL.COM 

SPRING BREEZE AWNINGS & BLINDS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17300186  or  BSCARGO@BATELCO.COM.BH 

AL ASRIA CONSTRUCTION Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34461253  or  ALASRIACONSTRUCTION@GMAIL.COM 

JOJO BEAUTY SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34461253  or  ALASRIACONSTRUCTION@GMAIL.COM 

Swiss Belresidences Juffair W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

Swiss Belresidences Juffair W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

ALRABITAH GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17227092  or  yousef994@gmail.com 

GEEJA BUILDING CONSTRUCTION & MAINTAENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35353480  or  jafar.ep@GMAIL.COM 

SIYONA SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77808080  or  GRANDMART.T@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39100202  or  techlabintl@gmail.com 

APRIL PETS 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 13105868  or  aprilpets.acct@outlook.com 

LIYARO CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY Owned by MUHAMME 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39944530  or  LIYAKATHKHAN.MKM@GMAIL.COM 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  pro@sevensholding.com 

H L B BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34168877  or  SAMEER101SAM@GMAIL.COM 

91GOLD GENERAL TRADING company W.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36662466  or  CAR4SHOW@GMAIL.COM 

SARHAN TO RENT MARINE ENTERTAINMENT EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39474001  or  MRYMALSARHAN@GMAIL.COM 

Khunnay  Kanom Thai W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33002483  or  PROMSOMTHICHANAKAN@GMAIL.COM 

ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

ALYAA TOUCHES BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33499014  or  alyaa.albuhmood@gmail.com 

TARGET ONE PAINTING CO. Bahraini PARTNERSHIP CO.OWNED BY ABDULKA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34151596  or  RADWANALAWAD83@GMAIL.COM 

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

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39406006  or  BH.ROAST@GMAIL.COM 

Center Light Electrical Equipment Est 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33312431  or  JAMELAA800@GMAIL.COM 

Tonu  Construction Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34062995  or  IBRAHIM.SOLIM95@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

AL HAMANI CLEANING CONTRACTING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33633646  or  AG5938768@GMAIL.COM 

NAILS BY MEEM NAIL SALON & SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33783030  or  HAIOOOFA999@GMAIL.COM 

Hala Al Safeer Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32229052  or  LMORDUHAJEE@GMAIL.COM 

DESI PAN RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39144776  or  DESIPANWLL7@GMAIL.COM 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 66747761  or  dmico.wll@gmail.com 

GOBY TEA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33202057  or  GOBY.TEA.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36363414  or  TAHIRAWAN1777@GMAIL.COM 

HITS ELECTRONICS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 33361218  or  MUTHU@HEROAPPS.COM 

Future Vision Trading service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34444129  or  BINRAJAB2007@GMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

GEORGIA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

KANI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34178475  or  SHAIKHMOHAMMED1976@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

BIG BOSS ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

BIG BOSS ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  JASIMMIAH830263@GMAIL.COM 

AL SINDAWI WORKSHOP FOR MAINTENANCE AND AIR COOLING 
has a vacancy for the occupation of

  AIRCONDITIONERS MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 77008833  or  AHMED.ABBAS2010@HOTMAIL.CO.UK 

FIFTIETH CENTURY BOOKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38999047  or  NA060R@GMAIL.COM 

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ALMEABAD ELECTRICAL SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456287  or  MES.MUHARRAQ@GMAIL.COM 

HIGH TOP BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39148048  or  EBUSHEHAB@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

Ceramica Delmon Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17608607  or  md.delmon@gmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

AL JAZEERA ROASTEY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17676770  or  maryam.alhamdan@gmail.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

AL KARAMA SANDWITCHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39929669  or  HHASSANALASSY@GMAIL.COM 

BUWARDOCLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33933300  or  BUWARDO9@HOTMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AMWELL MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co 

AMWELL MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

ELYA LAND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33088558  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251315  or  sales@lucky4group.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Dar alamearat beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 13104010  or  AHLAM030@YAHOO.COM 

AL FAJER SECRETS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305797  or  ALFAJERSC@GMAIL.COM 

UNIFORM 7TH AVENUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39580580  or  uniformavenue@gmail.com 

ALAM GHAREEB FEED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33393233  or  ALAMGHAREEBFEED@GMAIL.COM 

New Island Carpentry Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 37777864  or  account@nicbh.com 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Kadi One Construction W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33440279  or  SINOALAN180@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

UNIVERSAL COLD STORE TRGD .CO ( PRIME SUPERMARKET ) BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36103031  or  bhhr.prime@universalcsc.com 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

MAHBUB FASHION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  SADAFAFZAL81@GMAIL.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

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

Fahad Phone Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 77028802  or  FAHDFON88@GMAIL.COM 

WADY ALASAD BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33060723  or  FATEMAMOHAMMED70@GMAIL.COM 

MOHAMMED NOOR BUKARI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66963868 

 HOLIWOOD CAR HIRING 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANICAL ENGINEER(CARS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17637220  or  GEAGLE@HOTMAIL.COM

HOLIWOOD CAR HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact
 17637220  or  GEAGLE@HOTMAIL.COM 

Alumar decoration 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17333250  or  ALUMAR.ALUM.BH@GMAIL.COM 

DT Luxury Perfumes Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 37117740  or  HARM_1960@YAHOO.CA 

Two Way Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39664299  or  ALI39664299@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

MAHDI AHMED ALI SALMAN/SURUQ ALKHAIR- 9902 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39668440  or  ALNAWARS00@HOTMAIL.COM 

Terratest Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39442002  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 
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المنامة

سماهيج

األهلي

النويدرات

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة أن العالقـــة المتينة التي 
تربط مملكة البحرين وشقيقتها المملكة 
االهتمـــام  تجســـد  الســـعودية  العربيـــة 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بيـــن  المتبـــادل 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وعاهل المملكة العربية الســـعودية خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز آل ســـعود، موضًحا ســـموه أن 
هذه العالقات قوية وراســـخة ويربطهما 
المصيـــر المشـــترك وتأخذ تلـــك العالقات 

أشكاالً متعددة في جميع المجاالت.
 وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة عـــن اعتـــزازه بمشـــاركة الفريـــق 
الملكـــي للقـــدرة فـــي ســـباق كأس خـــادم 
للقـــدرة والتحمـــل  الشـــريفين  الحرميـــن 
“كأس  شـــعار  تحـــت  كـــم   120 لمســـافة 
الفرسان” بمحافظة العال بمشاركة كبيرة 

من الفرسان من مختلف دول العالم.
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 

آل خليفـــة أن الفريـــق الملكـــي حـــرص 
علـــى التواجد فـــي النســـخة األولى من 
البطولـــة قبـــل 3 ســـنوات تأكيـــدًا علـــى 
حـــرص المملكة التواجد فـــي البطوالت 
خـــادم  كأس  أن  خصوصـــًا  الكبـــرى 
الحرميـــن الشـــريفين للقـــدرة والتحمل 
لمســـافة 120 كم يحمل اسم قائد األمة 
اإلســـالمية خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، 
مبينـــًا ســـموه إلى أن هذه المشـــاركة لها 
مكانتها الخاصة لدى جميع المشـــاركين 
ومـــن المؤكـــد أن تشـــهد منافســـة قوية 
ومثيرة بعد أن نجح االتحاد الســـعودي 
للفروســـية تنظيـــم البطـــوالت الســـابقة 

بنجاح. 
 وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة عـــن ثقتـــه الكاملـــة بالقـــدرات 
العاليـــة التـــي يمتلكها االتحاد الســـعودي 
للفروسية بإخراج السباق بأفضل صورة 
تنظيمية، موضًحا أن االتحاد الســـعودي 
للفروسية يمتلك أفضل الكفاءات الغنية 

عن التعريف.

 وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة “لدينـــا الثقـــة العاليـــة بالقـــدرات 
الســـعودية بتنظيم مثالي للسباق، ونحن 
علـــى ثقـــة بـــأن الســـباق ســـيكون ناجًحا 
بعـــد أن كانت الســـباقات الماضيـــة مثاالً 
البطولـــة  وإخـــراج  واإلصـــرار  للتحـــدي 
بأفضل مستوى تنظيمي ونتمنى لهم كل 

التوفيق والنجاح”.

7 فرسان من الفريق الملكي

 هذا، ووجه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة بمشاركة كبيرة للفريق الملكي 
فـــي الســـباق الكبيـــر، حيـــث سيشـــارك 7 

فرسان من الفريق الملكي وهم:
 الفـــارس الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
عبدالصمـــد  محمـــد  الفـــارس  خليفـــة، 
البســـتكي، الفارس رائد محمود، الفارس 
الفـــارس  الزايـــد،  محمـــد  عبدالرحمـــن 
عيســـى جمـــال الســـندي، الفـــارس محمد 
عبدالحميـــد الهاشـــمي، والفـــارس عثمان 

عبدالجليل العوضي.

200 فارس وفارسة

ستشـــهد البطولـــة مشـــاركة 200 فـــارس 
بيـــن  كـــم   120 مســـافة  علـــى  وفارســـة 
وطرقاتهـــا  الخالبـــة  العـــال  تضاريـــس 
الصحراويـــة الوعرة في اختبـــاٍر حقيقي 
لصمـــود اإلنســـان والخيـــل بوجـــه الوقت 

والتحديات.

جوائز ضخمة

الحرميـــن  خـــادم  كأس  بطولـــة  ُتعتبـــر 
والتحمـــل  للقـــدرة  الدوليـــة  الشـــريفين 
2022 مـــن أحد أبـــرز الفعاليات الرياضية 
العالمية في موســـم العال، حيث سيشهد 
الســـباق جوائـــز تصـــل قيمتهـــا إلـــى 15 
مليـــون ريال ســـعودي )4.2 مليون دوالر 

أمريكي(.

 مغادرة الفريق

 وقـــد غـــادر وفد الفريـــق الملكـــي للقدرة 
إلى العال فجر اليـــوم الخميس في رحلة 

مباشرة.

قبــل 24 ســاعة مــن موعــد ســباق الخيــل الكبير علــى كأس ولي العهــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي 
ســيقام يــوم غــٍد الجمعــة على مضمار ســباق نادي راشــد للفروســية، ارتفعت 
درجة االستعدادات الفنية داخل اإلسطبالت المشاركة من أجل تجهيز أبرز 
جيادهــا فــي النتــاج المحلي والمســتوردة والخيل العربية لخوض منافســات 
أشــواط السباق وســط تطلعات كبيرة للفوز بأحد الكؤوس الغالية باإلضافة 

إلى األوكس وداربي البحرين وكأس الهيئة العليا.

ومع إعـــالن قائمة الجياد المشـــاركة 
فـــي الســـباق اشـــتعلت الترشـــيحات 
والتوقعـــات فـــي أوســـاط ومتابعـــي 
وجماهيـــر ســـباق الخيـــل خصوًصـــا 
الجيـــاد  أقـــوى  مشـــاركة  ظـــل  فـــي 
الخيـــل  أو  المســـتوردة  ســـواء 
والتـــي  المحلـــي  النتـــاج  أو  العربيـــة 
تحمـــل ســـجاًل مـــن االنتصـــارات في 
مثـــل  والمهمـــة  الكبيـــرة  الســـباقات 
الفـــرس البطلة “صابرينـــا” والحصان 
الفائـــزان   ”1675 عافـــص  “كحيـــالن 
بكأســـي ولـــي العهـــد للنتـــاج والخيل 
العربية الموسم الماضي، فيما يزداد 
الترقـــب في شـــوط كاس ســـمو ولي 
العهـــد للجياد المســـتوردة بمشـــاركة 
نخبـــة مـــن األبطـــال والجيـــاد القوية 
والفائـــزة  العاليـــة  التصنيفـــات  ذات 
والمشـــاركة فـــي االشـــواط الدوليـــة 
وتسعى لتسجيل اسمها للمرة األولى 

في سجل الفائزين بالكأس الغالية.
ويطمـــح المضمـــر البحريني الشـــاب 
بإســـطبل نـــاس هشـــام الحـــداد إلـــى 
تكـــرار الفوز بكأس ولـــي العهد التي 
حققها كمدرب في موسمه التدريبي 
وإنـــه  شـــرفا  تمثـــل  والتـــي  الثالـــث 
يطمح لتحقيق ذلك رغم المنافسات 
القويـــة المنتظرة في جميع أشـــواط 

السباق.
وقـــال الحـــداد إن طاقـــم االســـطبل 
فـــوزي  المضمـــر  وقيـــادة  بإشـــراف 
ناس دائًما نعطي ســـباق كأس ســـمو 
ولي العهـــد االهتمام واإلعداد الجيد 
الذي يتناســـب مع الحدث من خالل 

تجهيز مختلف الجياد التي يشـــرف 
بصـــورة  تدريبهـــا  علـــى  االســـطبل 
بالصـــورة  حاضـــرة  لتكـــون  مبكـــرة 
المناسبة في هذا السباق الذي يمثل 

مكانة كبيرة لدى الجميع.
وعـــن مشـــاركة جيـــاد اإلســـطبل في 
الســـباق الكبير أكد الحـــداد جاهزية 
منافســـات  لخـــوض  الجيـــاد  جميـــع 
أشـــواط الســـباق، وذلـــك بـــدًءا مـــن 
ولـــي  ســـمو  لـــكأس  األول  الشـــوط 
العهد للخيل العربية حيث ســـتكون 
مشاركتنا بالجوادين أبرزهما “عبيان 
الجيـــاد  مـــن  يعتبـــر  والـــذي   ”1777
المتطورة بمســـتواه وانتصاراته هذا 
قوًيـــا  اختبـــاًرا  الموســـم وســـيواجه 
أمـــام خبـــرة الجيـــاد المعروفـــة فـــي 
الســـباقات الكبيـــرة والتـــي ســـبق لها 

الفوز بالكأس المواسم الماضية.
وأضـــاف “ســـتكون لنـــا مشـــاركة في 

“مبـــادل”  بالجـــواد  الثانـــي  الشـــوط 
وعـــادة مـــا تكـــون الفرصـــة مفتوحة 
وتعتمـــد على الفارس لكون الشـــوط 
المتمرنيـــن،  للفرســـان  مخصـــص 
فيمـــا تعتبـــر الفـــرس “منامـــة غيرل” 
المرشـــحة االبرز في الشـــوط الثالث 
وســـنحاول  البحريـــن  الوكـــس 
المنافسة من خالل مشاركة الفرسين 
“اصالة- خالده”، أما بالنســـبة لشوط 
داربي البحرين فســـتكون المنافســـة 
قويـــة لكـــون جميع الجياد ســـبق لها 
الفوز في نفس المســـافة وسنشـــارك 
بالجواديـــن “ ابـــك - تـــارس “ اللذين 
الجديـــدة  الجيـــاد  مـــن  يعتبـــران 
االسطبل التي دخلت السباقات هذا 

الموسم وحققت الفوز.
وأكـــد الحـــداد أن الشـــوط الســـادس 
سيشهد مشـــاركة أقوى جياد النتاج 
البحرينـــي  المضمـــار  فـــي  المحلـــي 

وســـبق لها الفوز بالسباقات الكبيرة، 
الحصـــان  المرشـــحين  أبـــرز  ومـــن 
“الطـــارق” الـــذي حـــل ثانيا النســـخة 
الماضيـــة والحصـــان “بولســـار” بطل 
الكاس الموسم قبل الماضي، وكذلك 
الفـــرس البطلة “صابرينا” المرشـــحة 
لتكـــرار فوزهـــا باللقب رغـــم صعوبة 
المنافسة التي ســـتواجهها، كما يبرز 
الحصـــان “اليخانـــدرو” الـــذي أثبـــت 
المنافســـة،  علـــى  وقدراتـــه  تطـــوره 
الخامـــس  الشـــوط  ســـيكون  فيمـــا 
علـــى كأس ســـمو ولي العهـــد للجياد 
المســـتوردة أقـــوى األشـــواط نظـــرًا 
لمســـتويات الخيل القوية المشاركة 
الفـــوز  علـــى  ســـتتصارع  والتـــي 
فرصـــة  يمتلـــك  وجميعهـــا  بالـــكأس 
للفـــوز فضالً عن تكافـــؤ األوزان بين 
الجياد بجانب مشاركة بعض الجياد 
الخارجيـــة المشـــاركة في األشـــواط 

الدوليـــة مما يجعل المنافســـة صعبة 
والطريـــق إلـــى الفـــوز ليـــس ســـهالً، 
وبالنسبة لمشـــاركات جياد االسطبل 
وأكثـــر  فأبرزهـــا  الشـــوط  هـــذا  فـــي 
الحظـــوظ ســـتكون علـــى الجوادين 
اللـــذان  الندنـــغ”  مـــارس   - “طـــوارق 
وجاهزيتهمـــا  إمكانياتهمـــا  أظهـــرا 
بانتصاراتهما في االشـــواط الدولية، 
بجانـــب الحصانين “اهـــدب - اركتك 
فيغـــا” اللذيـــن شـــاركا هـــذا الموســـم 
وحققا الفوز، ولكن المنافسة ستظل 
قويـــة ومتكافئـــة بوجـــود عـــدد مـــن 

الخيل القوية لمختلف االسطبالت.

كويتي وأمل “كحيالن”

من جانبه، يتطلع المضمر المخضرم 
عبـــدهللا كويتـــي إلـــى تكـــرار الفـــوز 
للخيـــل  العهـــد  ولـــي  ســـمو  بـــكاس 
العربيـــة مـــن خـــالل الجـــواد حامـــل 

 ،”1675 عافـــص  “كحيـــالن  اللقـــب 
حيـــث أكـــد كويتـــي قـــوة وصعوبـــة 
أبـــرز  بيـــن  الشـــوط  فـــي  المنافســـة 
الجياد العربية حالًيا وتمتلك فرصة 
المنافســـة والفـــوز وأبرزهـــا الحصان 

“عبيان 1777”.
وقال كويتي سأشـــارك في الشـــوط 
بالجواديـــن “كحيـــالن عافص 1695 
- كحيـــالن عافـــص 1675” وأعتقـــد 
إنهما جاهزان للمنافسة على المراكز 
خصوًصـــا  الشـــوط  فـــي  المتقدمـــة 
“كحيالن 1675” الذي استطاع الفوز 
فـــي جميـــع مشـــاركاته األربـــع هـــذا 
الموســـم ومتفوًقا على نفس الجياد 
عـــدا الحصان “عبيـــان 1777” والذي 
المواجهـــة  الســـباق  هـــذا  ســـيكون 
التوفيـــق  ونتمنـــى  بينهمـــا  األولـــى 
خصوصـــا أن الفرصة متســـاوية بين 

جياد الشوط”.

وّجه بمشاركة الفريق الملكي للقدرة في بطولة العال

قبل 24 ساعة من سباق كأس سمو ولي العهد للخيل

ناصر بن حمد: كأس خادم الحرمين الشريفين أيقونة البطوالت العالمية للقدرة

“الحداد وكويتي” يطمحان لتكرار االنتصارات بالكؤوس الغالية

المكتب اإلعالمي

المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل التتويج بأحد السباقات ناس الحداد 

البطولة اآلسيوية 20 لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

إيران3626البحرين



اللجنة اإلعالمية

اف  باريـــس  نـــادي  تعاقـــد 
ســـي الفرنســـي الـــذي يلعـــب 
الثانيـــة  الدرجـــة  دوري  فـــي 
بفرنســـا بشـــعار فيكتوريوس 
البحريـــن مـــع نـــادي ميتز اف 
ســـي للحصول علـــى خدمات 
علـــى  غيـــي  الميـــن  الالعـــب 
ســـبيل اإلعـــارة الجافة حتى 

نهاية الموسم الحالي. 
ولـــد الميـــن غيـــي فـــي مبور 
في الســـنغال، وبـــدأ لعب كرة 
القـــدم هنـــاك قبـــل االنضمـــام 
جينيراســـيون  نـــادي  إلـــى 
فوت الســـنغالي، والذي ُيعتبر 

شـــريك نـــادي ميتز والمعروف بتدريبـــه العديد من الالعبيـــن الموهوبين هناك. 
وفـــي عـــام 2018، تمـــت إعـــارة الميـــن إلى نـــادي باو اف ســـي )الوطنـــي( لمدة 
موسمين حيث سجل 24 هدًفا في 53 مباراة مما ساهم في صعود النادي إلى 
دوري الدرجـــة الثانية. وُيفضل المين اللعـــب كجناح ولكن بإمكانه أيضًا اللعب 
فـــي مركز الهجوم. ووقع ميتز اف ســـي مع المين فـــي صيف عام 2020. وفي 
دوري الدرجة الُممتازة، لعب المين غيي 40 مباراة ســـجل خاللها ثالثة أهداف 

ومنح 6 تمريرات حاسمة.

“باريس اف سي” يضم المين غيي

انطلقـــت يـــوم األربعاء، أشـــواط بطولـــة ناصر بن 
حمد الدولية المفتوحة للصيد بالصقور، بمشاركة 
نخبـــة صقـــاري مملكـــة البحريـــن ودول مجلـــس 

التعاون الخليجي.
وتأتي بطولة ناصر بن حمد ضمن النسخة الثامنة 
لموســـم ناصـــر بـــن حمـــد للصقـــور والصيـــد، الذي 
يقـــام بتنظيـــم مـــن اللجنـــة البحرينيـــة لرياضـــات 
األعلـــى  للمجلـــس  التابعـــة  الشـــعبي  المـــوروث 
للشـــباب والرياضـــة، حيـــث تألـــق صقـــارو مملكـــة 
البحرين بشكل الفت محققين إنجازات بارزة في 
األشـــواط األربعـــة األولى التي فـــاز فيها أصحاب 
المراكز العشرة األولى.  وشهدت األشواط األربعة 
منافسة شرسة من قبل مختلف الصقارين، حيث 
حســـمت جميعا بفارق طفيف للغاية يقدر بأجزاء 
من الثانية. وعلى مستوى جيرات الشواهين فئة 
الفروخ، شـــهد الشـــوط ســـيطرة بحرينيـــة مطلقة 

بفـــوز الصقـــار أحمد عبدالوهاب الهاجـــري بالمركز 
األول والثالـــث )17.282 ثانيـــة( و)17.457 ثانية( 
علـــى التوالي، بينما جاء فـــي المركز الثاني فريق 

“BHR” بزمـــن يبلـــغ )17.402 ثانيـــة(. وفي شـــوط 
جيـــرات الخلـــط فئة الفـــروخ أيضا، حقـــق الصقار 
اإلماراتـــي طـــارق عبيـــد الشامســـي المركـــز األول 

)17.761 ثانيـــة( متفوقـــا علـــى الصقـــار البحريني 
مبـــارك إبراهيـــم البوعينيـــن بفـــارق جـــدا ضئيـــل 
)17.763 ثانيـــة(، فيما حـــل ثالثا الصقار البحريني 

أحمد عبدالوهاب الهاجـــري محققا زمن )17.814 
ثانية(.

وفـــي شـــوط جيـــرات الشـــواهين فئـــة القرانيس، 
أحرز فريق دبي المركز األول بزمن قدره )16.522 
ثانيـــة(، تاركا المركز الثانـــي للصقار البحريني بدر 
عبدالوهاب الهاجري )16.681 ثانية( والذي تفوق 
علـــى الصقـــار مبـــارك إبراهيـــم البوعينين صاحب 

المركز الثالث )16.736 ثانية(.
وأخيرا شوط جيرات الخلط فئة القرانيس أيضا، 
فاز الصقار البحريني ناصر حسن النعيمي بالمركز 
األول )17.326 ثانيـــة(، متقدمـــا علـــى فريـــق نـــد 
الشبا من دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
والـــذي جـــاء ثانيـــا )17.543 ثانيـــة(، فيما حل في 
المركـــز الثالـــث الصقـــار البحريني مبـــارك إبراهيم 
بطولـــة  ثانيـــة(. وتســـتكمل   17.549( البوعينيـــن 
ناصـــر بن حمد الدولية المفتوحة للصيد بالصقور، 

الخميس، بإقامة أشواط الحرار والشواهين.

حققـــت البكـــرة “الطويلـــة” لمالكهـــا 
سمو الشـــيخ محمد بن ســـلمان بن 
حمد آل خليفة المركز األول بالفوز 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  بـــكأس 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
الشـــوط الثاني من ختام منافسات 
مهرجان أم القيوين السادس عشر 
للهجـــن العربية األصيلة في ميدان 
اللبســـة بدولـــة اإلمارات الشـــقيقة، 
وذلـــك عـــن فئـــة )إبـــكار - إيـــذاع - 

مهجنات للشيوخ(. 
وقد أهدى ســـمو الشـــيخ محمد بن 
سلمان بن حمد آل خليفة هذا الفوز 
إلـــى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن 
علـــى  للقائميـــن  والتقديـــر  الشـــكر 
القيويـــن  أم  مهرجـــان  تنظيـــم 

نســـخته  فـــي  الهجـــن  لســـباقات 
حســـن  وعلـــى  عشـــرة  السادســـة 
والتنظيـــم،  واإلعـــداد  الضيافـــة 
األمـــر الـــذي يعكس مـــا توليه دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
من حرٍص واهتمـــام بالحفاظ على 
رياضـــة الهجن في ظل ما يشـــهده 
إقبـــال  مـــن  القيويـــن  أم  مهرجـــان 
كبيـــر للمشـــاركة مـــن قبـــل الجميع، 
متمنيـــا لهم دوام التوفيق والنجاح 
في النســـخ المقبلة وفق التطلعات 

المنشودة.

5 أيام فقـــط على انتهاء العروض المبكرة لتذاكر 
ســـباق جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيـــران الخليج 
للفورمـــوال 1 للعـــام 2022 التـــي تطرحهـــا حلبـــة 
الســـيارات  رياضـــة  “موطـــن  الدوليـــة  البحريـــن 
فـــي الشـــرق األوســـط” للســـباق االفتتاحـــي الذي 
ســـينطلق خـــالل الفتـــرة من 18 حتـــى 20 مارس 
2022، لذا ال تفوتوا فرصة شراء تذاكركم اآلن. 

حيث تتواصـــل حملة العروض المبكرة مع بقاء5 
أيام فقط علـــى انتهاءها بتخفيض يصل إلى 15 
% على تذاكر الســـباق للمنصة الرئيسية و10 % 
علـــى تذاكر المنصـــات األخرى كمنصـــة المنعطف 
ومنصـــة  الفـــوز  ومنصـــة  بتلكـــو  ومنصـــة  األول 

الجامعة.
 وينطلـــق ســـباق البحريـــن كجولـــة افتتاحية في 
تقويم الموســـم الجديد للفورمـــوال 1 للعام 2022 
والمكون من 23 سباًقا على تقويم االتحاد الدولي 

للســـيارات، إلى جانب انطالق عدد من السباقات 
 3 والفورمـــوال   2 الفورمـــوال  وأبرزهـــا  المســـاندة 
وتحـــدي البورش ســـبرنت الشـــرق األوســـط. كما 

ستنطلق الجولة االفتتاحية لتكون حدثًا تاريخيًا 
لرياضة الســـيارات حيث تدخل بطولة الفورموال 
1 حقبة جديدة من اللوائح والقوانين والتي تعد 

بسباقات مذهلة وغير متوقعة.
هـــذا وتنظـــم حلبـــة البحريـــن الدوليـــة حزمة من 
الترفيهيـــة والتـــي تشـــمل مجموعـــة  الفعاليـــات 
مختارة من أشهر الفنانين الموسيقيين في العالم 
إلـــى جانب نخبة من نجـــوم الغناء وأبرزهم حفل 
الفنـــان العالمـــي “أفروجاك” من فعاليـــات الترفيه 
العائلية على مدار عطلة نهاية األســـبوع، والمزيد 
مـــن الفعاليـــات والمفاجـــآت التي ســـيتم اإلعالن 
عنهـــا قريبا. فال تفوتوا فرصة الخصم وســـارعوا 

لحجز مقاعدكم من اآلن.
كمـــا أعلنـــت حلبـــة البحريـــن الدوليـــة أيًضـــا عـــن 
سياســـة اســـترداد مطورة بحيث ُتمكن للجماهير 
شـــراء تذاكرهـــم بثقـــة. حيـــث تتضمـــن سياســـة 

االسترداد المطورة لتذاكر الفورموال 1 ما يلي:
- إذا كانـــت القيود الحكومية في مملكة البحرين 
تمنـــع أي حامـــل تذكرة مـــن الدخول إلـــى الحلبة 
بســـبب قيود كوفيـــد 19 أو حالة اإلصابة بكوفيد 

19، فيحق لك استرداد المبلغ بالكامل.
- حاملـــو التذاكـــر المقيميـــن خـــارج البحرين، إذا 
كانت القيود التي فرضتها حكومة البحرين تمنع 
الســـفر من بلدك إلى البحرين خالل فترة الســـباق 
فـــي عطلة نهايـــة األســـبوع، فيحق لك اســـترداد 

المبلغ بالكامل.
ويمكـــن للجماهير اآلن شـــراء تذاكرهم اليوم من 
www.bah�  خـــالل الموقـــع اإللكتروني الرســـمي
raingp.com والخط الســـاخن للحلبة �450000

+973�17 ومركـــز بيـــع التذاكر التابـــع للحلبة في 
مجمـــع البحريـــن ســـتي ســـنتر، كمـــا يوجـــد هناك 
عـــدد من العـــروض المخفضـــة على تذاكر ســـباق 
الفورمـــوال 1 وأبرزهـــا حصـــول األطفـــال مـــن 3 
وحتى 12 عاما على خصم يصل إلى 50 %، إلى 
جانب خصم للطلبة وذوي االحتياجات الخاصة، 
وكبار الســـن، وللمزيد من المعلومات على الموقع 

اإللكتروني.

لجنة الموروث

المنامة - بنا

حلبة البحرين الدولية

صقارو البحرين يتألقون في بطولة ناصر بن حمد الدولية

“الطويلــة” تحــرز كــأس رئيــس دولــة اإلمــارات

5 أيام فقط على انتهاء العروض المبكرة لتذاكر جائزة البحرين الكبرى 2022

اليوم تقام أشواط الحرار والشواهين

ُملك سمو الشيخ محمد بن سلمان

فرصتكم األخير لشراء تذاكركم المخفضة لـ15 %

جانب من المنافسات

سمو الشيخ محمد بن سلمان

سلمان بن إبراهيم: أهمية تكامل األدوار بين مؤسسات العمل الرياضي
استقبل الكوهجي وهنأه بثقة خالد بن حمد

اســـتقبل األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  والرياضـــة  للشـــباب 
ابراهيـــم آل خليفـــة فـــي مكتبـــه باألمانـــة 
األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  العامـــة 
بحضـــور  الكوهجـــي  فـــارس  البحرينيـــة 
الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة العامة للرياضة 
عبدالرحمن عسكر، والقائم بأعمال األمين 
العـــام المســـاعد للمجلس األعلى للشـــباب 

والرياضة مروان فؤاد. 
 ورحـــب الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم آل 
ســـمو  بثقـــة  وهنـــأه  بالكوهجـــي  خليفـــة 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
بتعيينه أميًنا عاًما للجنة األولمبية للدورة 
 ،)2024  �  2021( الجديـــدة  االنتخابيـــة 

مشـــيًدا بما يمتلكه من كفاءة وقدرة على 
تقديـــم اإلضافة المرجوة لمســـيرة اللجنة 
األولمبيـــة بمـــا ينعكـــس بصـــورة إيجابيـــة 

على مخرجات الرياضة البحرينية.
األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأكـــد   

للشـــباب والرياضـــة أهمية تكامـــل األدوار 
بين مؤسســـات العمل الرياضي في مملكة 
البحريـــن وذلـــك إنســـجاًما مـــع توجيهات 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
لألعمـــال  المفـــدى  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 

اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، وبمـــا يصـــب 
فـــي خانـــة تحقيـــق التطلعـــات المشـــتركة 
لالرتقاء بمنظومـــة الحركة الرياضية، من 
خالل رسم الخطط اإلستراتيجية الهادفة 
لصون منجـــزات القطاع الرياضي، ووضع 
البرامج التنفيذية التي تكفل تعزيز مكانة 
البحرين على الساحة الرياضية اإلقليمية 

والقارية والدولية.
 من جانبه، عبر فارس مصطفى الكوهجي 
عـــن شـــكره وتقديـــره للشـــيخ ســـلمان بن 
ابراهيـــم آل خليفـــة علـــى دعمه المســـتمر 
للكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة فـــي الميـــدان 
الرياضـــي، مشـــيًدا بحرصه علـــى ديمومة 
المؤسســـات  بيـــن  والتكامـــل  التنســـيق 
الرياضية من أجل بناء المستقبل المشرق 

للرياضة البحرينية.

األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

جانب من اللقاء

من سباق الفورموال 1

المين غيي
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حبيب عبداهلل

5 تغييرات في كل مباراة بكأس العرب،  «
أليست كثيرة وال تتناسب مع المنتخب؟

هـــذه طريقـــة بنـــاء نســـير عليها، وهـــي تعتمد 
علـــى الجهوزيـــة وعـــدد الالعبيـــن المتوفرين، 
كأس  فـــي  ســـابًقا  جربناهـــا  التـــي  والطريقـــة 
مختلفتيـــن  بتشـــكيلتين  بالدخـــول  الخليـــج 
فـــي كل مبـــاراة كنـــت أعتمدها فـــي البطوالت 
اإلقليميـــة القصيرة، أما فـــي كأس العرب فقد 
افتقدنا بعض العناصر؛ لذلك لجأنا إلى أسلوب 
البحـــث عن أفضـــل الخيـــارات إلشـــراك جميع 
الالعبيـــن مـــع المحافظـــة على طريقـــة اللعب 
حتـــى يكـــون الالعـــب فـــي كامـــل عطائـــه في 

مباريات الدور التمهيدي لكأس العرب.
والفكـــرة هـــي أن نعطي فرصة ألكبـــر عدد من 
الالعبين ليكتسبوا خبرة المباريات التنافسية 
برتٍم عاٍل ضد فرق قوية ونشرك الجميع حتى 
نحصـــل على مـــردود متميز نســـتفيد منه عبر 
توفيـــر خيـــارات أفضـــل وأكبر فـــي البطوالت 

الرسمية.
وفـــي ظل افتقـــاد الالعبين لفرصـــة المباريات 
كأس  فـــي  المشـــارك  المحـــرق  عـــدا  الدوليـــة 
االتحـــاد اآلســـيوي والحـــد الـــذي لعب بشـــكل 
أقل فـــي البطولة ذاتها، فإننا في الجهاز الفني 
ملزمون بمنح الالعبين الفرصة ألداء مباريات 
مع فرق تلعب بطرق مختلفة ومستويات غير 

تلك التي اعتادوها.

لماذا غاب عبدهللا يوسف وعلي حرم عن  «
تشكيلة المنتخب في اآلونة األخيرة؟

فـــي التجمـــع الحالـــي للمنتخـــب فـــإن الالعب 
يخضـــع لفتـــرة الحجـــر الصحي جراء تفشـــي 
وبـــاء كورونـــا، أما في كأس العـــرب فإن ناديه 
التضامن الكويتي لم يســـمح بتسريحه لصالح 
المنتخب، وال يمكن أن نضغط على النادي من 
أجل ذلك، وبالنسبة لعبدهللا يوسف فإن ناديه 
التشـــيكي هو اآلخر لم يســـمح لنا باالســـتفادة 

من خدماته فغاب عن البطولة.

ماذا عن متابعة الدوري والتعرف على  «
الالعبين الموهوبين وضمهم لتشكيلة 

المنتخب؟

فـــي الـــدوري البحرينـــي لدينـــا مواهـــب جيدة 
أغلـــب  المحليـــة، وفـــي  األنديـــة  فـــي  تنشـــط 
المباريات يمكن أن ترى بعض المواهب، حتى 
فـــي دوري الدرجـــة الثانيـــة، بل يمكنهـــم أيًضا 
خدمـــة المنتخـــب، ونحـــن فـــي الجهـــاز الفنـــي 
أحـــد  ويتواجـــد  المباريـــات،  لمتابعـــة  نحضـــر 
أفـــراد الطاقـــم الفنـــي من أجـــل ذلـــك، إذ نتابع 
جميع مباريـــات دوري الدرجة األولى وغالبية 
مباريـــات الدرجة الثانية التي تضم موهوبين، 

لكنهم يختلفون في الكم والكيف.
لكن المشـــكلة فـــي الموهوبين الصغـــار أنهم ال 
يحصلـــون علـــى دقائـــق كافية مـــن اللعب في 
المباريـــات، وهو مـــا يجعل مهمتنـــا صعبة في 
التعـــرف عليهم وقيـــاس مـــدى مقدرتهم على 
خدمـــة الفريق، لذلك يخـــرج البعض منهم إلى 

أندية أخرى بنظام اإلعارة.
ورغـــم ذلك فقد حصلنا على مواهب شـــاركت 
معنـــا لفتـــرات طويلـــة مـــن العبـــي المنتخـــب 
األولمبـــي، وقبل كأس العرب كان معنا عبدهللا 

الخالصي، صالح عناد، حمزة عبدهللا وحارس 
مرمى نادي الرفاع عبدهللا فريح، واســـتحقوا 
الفرصـــة؛ ألنهـــم يعرفون ما نريـــده منهم، وقد 
ُتتـــاح لهم الفرصة مجدًدا، وهم خيارات قوية 
للمنتخـــب في الفترة المقبلة، ومع العمل الجاد 
مـــن قبلهـــم ســـيحصلون على الفرصـــة لتمثيل 

المنتخب.

لماذا غاب العنصر الشبابي عن نهائيات كأس  «
العرب؟

يحتاجـــون للعـــب بشـــكل أفضل مـــع أنديتهم، 
فـــي  فعلهـــم  ردة  علـــى  ســـنتعرف  وحينهـــا 
علـــى  مقدرتهـــم  مـــدى  وســـنعرف  المباريـــات 
اللعـــب تحت الضغـــط العالي وتحـــت تأثيرات 
كـــرة القـــدم، والجهـــاز الفنـــي دائًمـــا مـــا يتطلع 
إلى التشـــكيلة األمثل التـــي تخدمه، والفرصة 
مـــا زالـــت موجـــودة لالعبين الصغـــار للعب مع 
المنتخـــب، فاإلصابـــات تفتـــح المجـــال لبقيـــة 
الالعبيـــن إلثبات قدراتهم عبر تقديم أنفســـهم 

بما يقنع الجهاز الفني.
ومثـــال ذلـــك الالعب محمـــد عبدالقيـــوم الذي 
شـــارك معنا في معســـكر اإلمـــارات في نوفمبر 
مـــن العام 2020 وهو صغير الســـن، وهو مثال 
على الالعبين الذين نقدم لهم الفرصة بســـبب 
موهبتهـــم مـــن خـــالل التدريـــب مـــع العبيـــن 
يفوقونـــه خبـــرة ومهـــارة، وهنا يمكننـــا الحكم 
عليـــه إلظهار قيمته الفنية بشـــكل أوضح ألنه 

تحت مراقبة الجهاز الفني.
وما زلنا نســـتدعي الالعبين الشبان مثل العب 
الرفـــاع عبـــاس العصفـــور لموهبتـــه رغم عدم 
خوضه دقائق كافيـــة مع ناديه، ونحاول خلق 
الفرصـــة لالعبيـــن الشـــباب ليكونوا جـــزًءا من 

خطة المنتخب في المستقبل.
ولدينـــا العبون من جيل 97 و99 أمثال محمد 
الحـــردان، محمـــد مرهون، أحمـــد بوغمار وهو 
حالًيا مصاب، والســـيد هاشم عيسى، إبراهيم 
الختـــال وحمـــد شمســـان، وهـــؤالء يمكـــن أن 
يكونـــوا أســـماء المعة فـــي تشـــكيلة المنتخب 

في المســـتقبل بعـــد أن يســـتفيدوا من خبرات 
الالعبيـــن أمثـــال الســـيد محمـــد جعفـــر ووليد 
الحيام وغيرهم، وبذلك نكون قد حققنا نقطة 

مهمة في التشكيلة وهي االستدامة.

ماذا عن تصفيات كأس العالم، وما تطلعاتك؟ «

ســـنبدأ التحضيـــر للتصفيات منـــذ اآلن، ولدينا 
فـــي التجمـــع الحالـــي خطـــة للعـــب ودًيـــا مـــع 
عـــن  دائًمـــا  نبحـــث  إذ  أفريقييـــن،  منتخبيـــن 
فـــرق نســـتفيد منهـــا، فقـــد لعبنـــا مـــن قبـــل مع 
فـــي  ينشـــطون  العبيـــن  تمتلـــك  منتخبـــات 
دوريات أوروبية كبيرة ويسجلون أهداًفا في 
تلـــك المســـابقات، وعندمـــا لعبنا ضـــد منتخب 
الكونغو الديموقراطية لعـــب مدافعونا مباراة 
ضـــد مهاجم فولهـــام االنجليزي، ثـــم لعبنا ضد 
نيوزيلندا الذي يمتلك العًبا ينشط في بيرنلي 

االنجليزي ثم انتقل للعب في نيوكاسل.
 130 تصنيفهـــا  منتخبـــات  عـــن  نبحـــث  وال 

عالمًيا بل نســـعى لمن يضيف لخبراتنا حســـب 
المرحلـــة التـــي نحـــن فيهـــا، كمـــا نبحـــث عـــن 
منتخبات من مدارس مختلفة الختالف طرق 
اللعب لتـــزداد تجاربنا من أجـــل التحضير إلى 
التصفيات المقبلـــة المؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالـــم، ونســـعى لخلق فـــرص أفضـــل للفريق، 
واألجمـــل أن يكون الشـــبان في الفترة الحالية 
لديهـــم خبـــرات تؤهلهم لتمثيـــل المنتخب في 

التصفيات المقبلة.
وكنا قد اســـتدعينا العب النجمة السيد محمد 
جميـــل عندما كان فريقه فـــي الدرجة الثانية، 
وشـــارك فـــي لقـــاء طاجكســـتان الـــودي وصنع 
هدًفـــا في تلك المبـــاراة، باإلضافة إلى حارس 
المالكيـــة الشـــاب محمـــد أحمـــد مرهـــون الذي 
تمت دعوته للمنتخب أكثر من مرة وهو يلعب 

في الدرجة الثانية.

كيف تنظر إلى خروج البحرين المبكر من  «
كأس العرب؟

لعبنا مباراتين بشكل ممتاز ضد قطر، لكن ذلك 
لم يظهر في النتيجة النهائية التي خســـرناها، 
القطـــري  المنتخـــب  مســـتوى  بنفـــس  ولعبنـــا 
وخلقنـــا بعض الفـــرص للتســـجيل، والمنتخب 
القطـــري متمرس وخاض الكثير من المباريات 
في الـــكأس الذهبية وكوبا أمريكا والتضفيات 
األوربية، ورغم ذلك كنا نًدا لهم وكان بإمكاننا 

التسجيل.
وأمـــام منتخـــب العـــراق فـــي المبـــاراة الثانية 
قدمنا 25 دقيقة مثالية، وكان يمكن أن نسجل 
هدفيـــن بعـــد أن صنعنـــا ســـت فـــرص ســـانحة 
للتسجيل، ثم مالت المباراة إلى التكافؤ ونحن 
أكثـــر من بحـــث عن الفـــوز بالهجـــوم وصناعة 

الفرص.
أما ضد عمان فلم تكن بدايتنا ســـيئة، وصنعنا 
ثـــالث فـــرص ســـانحة للتســـجيل، وارتطمـــت 
الكرة فـــي القائم مرتين، ثم بدأ منتخب عمان 
يســـتحوذ على الكرة وفاز بثالثة أهداف دون 
مقابـــل، لكـــن النتيجـــة ال تعكس واقـــع اللعب، 
واســـتحق العمانيـــون الفـــوز ولكـــن ليس بتلك 

النتيجة.
ومـــن المكاســـب أن الفـــرق فـــي كأس العـــرب 
وكل  البحريـــن،  لمنتخـــب  احتراًمـــا  أظهـــرت 
منتخـــب نواجهه لم يكن يبدأ تنظيم الهجمات 
من خط دفاعه؛ ألننا نضغط عليه من منطقته، 

وال نمنح لهم الفرصة.
ومـــن خـــالل كأس العـــرب أظهرنـــا قـــوة ولكن 
افتقدنـــا التســـجيل وأظهرنا تطـــوًرا في بعض 

النقاط الفنية.
وبالنســـبة لكأس العرب فقد أظهرت مبارياتها 
فروقـــات كبيـــرة بيـــن عـــرب افريقيـــا وعـــرب 
آســـيا بصعود ثالثة منتخبات افريقية )تونس 
والمغـــرب والجزائـــر( إلـــى نصـــف النهائي رغم 
عـــدم مشـــاركتهم بمحترفيهـــم مـــن الدوريات 
األوربية، ومنتخبات الخليج تحتاج إلى مزيد 
مـــن التطـــور للوصول إلى ما وصـــل إليه عرب 

افريقيا ومنتخبات شرق آسيا.
لكـــن الجيد في منتخبنا أنـــه يدخل كل مباراة 
ونقاتل من أجل الفوز ويصنع الفرص، وهو ما 

يجب أن نبني عليه ونستمر في البناء.

منتخبنا الوطني لكرة القدم

الزميل حبيب عبدالله خالل حديثه مع المدرب سوزا

فرحة العبي منتخبنا بكأس الخليج
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هيليو سوزا

صانع الفرح البرتغالي سوزا في حوار مع ^ سبورت )1-2(

هذا سبب غياب حرم ويوسف عن كأس العرب.. 
وأتابع غالبية مباريات الدرجة الثانية

تسّلم قائد منتخبنا الوطني األول لكرة القدم السيد محمد جعفر كأس خليجي 24 لتشعل البحرين قناديل الفرح وتعتلي الرايات إيذاًنا بانطالق مسيرات 
الفرح في مختلف مناطق المملكة ابتهاًجا بالفوز الغالي.

أحدث الفوز حالة فرح عارمة احتفاًء بمجموعة كان قائدها وربانها المدرب البرتغالي هيليو سوزا من على أرض العاصمة القطرية الدوحة في الثامن 
من شهر ديسمبر من العام 2019، حينها تألأل الكأس في يدي حارس مرمى وقائد منتخبنا السيد محمد جعفر.

“البالد سبورت” التقى المدرب سوزا للحديث عما يعنيه الفوز بالكأس بعد أن سعت وراءه البحرين خمسين سنة، لتسعد به الجماهير عندما أصبح 
حقيقة بعد أن كان حلًما راودها منذ النسخة األولى لكأس الخليج العربي، وتحدث سوزا عن مشواره في كأس العرب وتطلعاته 

للفترة المقبلة وتصفيات كأس العالم، فكان معه الحوار اآلتي:

بعض الالعبين الصغار ال يحظون بدقائق لعب كافية.. لذلك نختارهم ونكثف العمل معهم

ــبـــعـــة مــنــهــم ــا سـ ــ ــن ــ ــدي ــ ــا.. ول ــ ــن ــ ــدم ــ ــخ ــ ــي ت ــ ــت ــ ــن الــــمــــواهــــب ال ــ ــبـــحـــث عـ نـ

لدينا عناصر من فرق 
الدرجة الثانية.. ولم 

نكن سيئين في 
كأس العرب

استحق العمانيون 
الفوز.. ولكن ليس 

بثالثية

كأس العرب أظهرت 
فروقات كبيرة بين 
عرب إفريقيا وآسيا

الفرق أظهرت 
احتراًما كبيًرا 

لألحمر.. وافتقدنا 
التسجيل 



بدأ النجم حمادة هالل تصوير أول مشــاهد الجزء الثاني من 
مسلســل “المداح” بإحــدى الفيالت في أكتوبــر، وتجمعه 
المشاهد بالفنانة هبة مجدي، والفنان كمال أبو رية، وذلك 
بعــد تأجيل انطالق العمــل مرتين بعدمــا كان من المقرر 

انطالقه يوم 15 يناير  وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من 
الفنانين الجدد للمشــاركة في الجزء الثاني، وعلى رأســهم هبة 

مجدى التي تقدم دور البطولة النســائية، الفنانة والء الشريف التي تقدم أحد األدوار 
الرئيسة الجديدة خالل األحداث، والفنان كمال أبو رية والفنان أحمد فؤاد سليم.

قرر المخرج بيتر ميمي، مخرج الجزء الثالث من مسلســل 
بااللتــزام  العمــل  علــى كل طاقــم  التشــديد  االختيــار، 
باإلجراءات االحترازية، لعدم إصابة أي فنان بـ “كورونا” في 
الفتــرة الحالية، خصوصا أنه وضع خطــة مميزة لالنتهاء 

من الجزء الثالث من المسلسل قبل شهر رمضان.
ويمكث ميمــي مع الفنان كريم عبدالعزيــز وعدد من النجوم 

داخل منطقة القاهرة الشــعبية بمنطقة شــبرا لتصوير عدد كبير من المشاهد، 
وظهر كريم مرتديا المالبس المدنية في التصوير.

الجزء الثالثحمادة المداح
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طارق البحار

tariq_albahhar

أفالم نسوية في “العين السينمائي”... السعودي “حياة امرأة” والسوداني “الست”

مـــن أوائـــل العـــروض الخليجيـــة الطويلة 
فـــي مهرجـــان العيـــن الســـينمائي عـــرض 
الفيلم السعودي الدرامي الروائي الطويل 
“حياة امرأة” للكاتب عبد الهادي السعدي، 
ويشارك في بطولته فوز العبدهللا ومحمد 
شـــامان وشـــافي الحارثـــي وريـــم العلـــي 
ومشـــعل المطيـــري، ومـــن إخـــراج ســـمير 
أول  خليجـــي  كعـــرض  وعـــرض  عـــارف، 
قبـــل طرحه في دور الســـينما الســـعودية 
ضمـــن مســـابقة الصقر الخليجـــي الطويل 
بمشاركة 47 فيلما، ضمن فعاليات الدورة 
الرابعـــة مـــن المهرجـــان الـــذي يقـــام فـــي 
مدينـــة العيـــن فـــي الفتـــرة مـــن 23 حتى 
27 ينايـــر الجـــاري، تحـــت شـــعار “ســـينما 

المستقبل”.

يقـــدم الكاتـــب عبد الهـــادي الســـعدي في 
أول انتاجاتـــه الســـينمائية في هذا الفيلم 
زاويتيـــن فـــي األحـــداث والتي تبـــدأ أوال 
مـــع امـــرأة تدعى “مريـــم” التي نشـــاهدها 
مكســـورة في بيتها بســـبب زوجها الظالم 
والـــذي  حياتهـــا،  حـــب  أوال  كان  والـــذي 
تزوجتـــه رغمـــا عـــن األقـــارب، وتزوجـــت 
“مريم” مـــن الرجل ووقفت معه خصوصا 
وهو ال يملك أي عمل مرموق، إضافة إلى 
فشله في المجتمع وتترك منطقتها وأهلها 
مـــن اجله وتصل هـــذه العالقة إلى طريق 

مسدود مع إدمان زوجها للمخدرات.
بعد ســـنوات مـــن ذلك تمـــر العائلة بمحنة 
مـــوت احـــد أفرادهـــا بعـــد حادث ســـيارة، 
وبعدهـــا يقرر الزوج الهـــروب من كل ذلك 
واالختفاء بعيدا وهكذا تقرر الزوجة ببيع 
بعض المالبس في “بسطة” من أجل لقمة 

العيش والنفقة على أبنائها.
الزاويـــة الثانيـــة فـــي هـــذا الفيلـــم الـــذي 
صـــور بطريقـــة جميلـــة جـــدا واكثـــر مـــا 
شـــدني شخصيا فيه بصراحة عن مسألة 
و  الحـــوادث،  بعـــد  باإلعاقـــة  التعامـــل 
”تبســـيط” بعض الشيء هذا األمر الكبير 
فـــي حيـــاة ابنهـــا الـــذي يتعـــرض لحادث 
بالظهر ويضطر إلى االرتماء والحياة مع 
الكرســـي المدولب، وما صعوبات الحياة 
بعـــد اإلعاقـــة في المجتمـــع الخليجي مع 
إضـــاءة حول نظـــرة وآراء النـــاس حوله 
مع وجود أمـــل بالنجاة واالنطالق وربط 
اإلعاقـــة نوعا ما بالنفســـية، وقدم الفيلم 
الشـــخص المعـــوق بصـــورة جيـــدة فـــي 
العديـــد مـــن الجوانـــب مـــا يؤكد دراســـة 
الشـــخصية عنـــد الكاتـــب، خصوصا وان 

اغلب األفالم تظهر عكس ذلك.

فيلم الست السوداني

عـــرض الفيلم الســـوداني القصير “الســـت” 
للمخرجة سوزانا ميرغني وهو من األفالم 
الجماهيرية في “العين الســـينمائي”، الذي 

حصد خالل مشـــواره أكثـــر من 27 جائزة، 
وقدمـــه للجمهـــور الكبير كعـــرض خليجي 
أول ضمـــن الدورة الحاليـــة بمدينة العين، 
يقـــدم الفيلـــم الرائـــع قصـــة عاطفيـــة مـــن 
التـــي  والهيمنـــة  النســـاء  عـــن  الســـودان 

يقدمـــن في المجتمـــع من كبيـــرات القرية 
والعائلـــة وســـط التغيـــرات التـــي تفرضها 
الحيـــاة العصرية علـــى هـــذه المجتمعات، 
ويقدم حكاية الفتاة الســـودانية “نفيســـة” 
البالغـــة 15 ســـنة من العمر، تعشـــق شـــاب 
يدعى بابكر، لكن ألهلها رأي آخر، فيقرروا 
تزويجها بشاب يعمل في الخارج بوظيفة 
مرموقـــة، وهنـــا تتدخـــل الجـــدة التي هي 
الســـت في القرية التي تعيش فيها نفيسة 

والتي رسمت لها خطًطا خاصة.
فيلم “الســـت” من تأليف وإخراج ســـوزانا 
ميرغني، وتشـــاركها في اإلنتاج شـــقيقتها 
 MAD Solutions إيمـــان،، وتتولى شـــركة
مهـــام توزيـــع الفيلـــم فـــي العالـــم العربـــي، 
وشـــارك في التمثيل كال من: مها مرتضى، 
الســـر  مجـــدي،  محمـــد  محمـــد،  رابحـــة 

محجوب وحرم بشير.

احتفلت السفارة األميركية ومركز عيسى 
الثقافـــي بالذكـــرى الثانية عشـــرة إلنشـــاء 

الركن األميركي في المكتبة الوطنية. 
وتم تجديد مذكرة التفاهم بشـــأن إنشـــاء 
الركـــن األميركـــي بيـــن الجانبيـــن من قبل 
القائم بأعمال السفارة األميركية مارغريت 
نـــاردي والرئيس التنفيذي للمركز الشـــيخ 
خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفة، حيث ســـلطا 
الضـــوء على مدى أهميـــة الركن األميركي 
للتاريـــخ  البحرينييـــن  فهـــم  زيـــادة  فـــي 

والمجتمع والثقافة األميركية. 
وأثنـــاء حفـــل التوقيـــع، صرحـــت نـــاردي 
قائلـــة “ُيســـعدني أن شـــراكتنا مـــع مركـــز 
عيسى الثقافي مســـتمرة منذ 12 عاًما، إذ 
تـــم خاللها اســـتضافة العديد مـــن البرامج 

الثقافية وبرامج اللغة اإلنجليزية للسفارة 
األميركية في الركن األميركي. نحن ُنقدر 
شـــراكتنا، وُيســـعدنا أن الركـــن األميركـــي 
نجـــح في جـــذب الـــزوار ورعايـــة البرامج 

للبحرينيين من جميع األعمار”.
فـــي الســـنوات الماضيـــة، دعمت الشـــراكة 

وســـفارة  الثقافـــي  عيســـى  مركـــز  بيـــن 
الواليـــات المتحـــدة فعاليـــات بـــارزة مثـــل 
المعارض الفنيـــة والمحاضرات، باإلضافة 
إلى ورش عمل اللغة اإلنجليزية والندوات 

المهنية واألنشطة األخرى. 
يذكـــر أن الركن األميركـــي أضاف للمكتبة 

الوطنيـــة أكثـــر مـــن 2000 عنوانـــا لتعليم 
اللغـــة اإلنجليزية وكتب أطفـــال باللغتين 
فـــي  واشـــتراكات  واإلنجليزيـــة  العربيـــة 
وخدمـــة  فيديـــو  وأشـــرطة  الدوريـــات 
ومشـــاهدة  لتشـــغيل  وجهازيـــن  إنترنـــت 

أشرطة الفيديو.

تزامنـــا مـــع االحتفال بيوم المســـرح 
العالمـــي الـــذي يصـــادف 27 مـــارس 
المســـرحيين  اتحـــاد  دعـــا  المقبـــل، 
البحرينييـــن كل مـــن لديـــه الرغبـــة 
أو  مســـرحي  بنـــص  بالمشـــاركة 
المشاركة في عملية التنظيم . ولهذا 
أعضـــاءه  كافـــة  اوال  مســـرح  دعـــا 
الراغبيـــن فـــي المشـــاركة التواصـــل 
مـــع أمين ســـر مســـرح الـــوال الفنان 
ياســـين قازانـــي لترتيـــب الـــالزم، إذ 
من المؤمـــل أن يقيم االتحاد فعالية 
تليق بهذه المناســـبة الفنية السنوية 
التـــي ينتظرها كل مســـرحي في كل 

أرجاء العالم.
واســـتقبل االتحـــاد قبل أيـــام رئيس 
المجلـــس الوطنـــي للفنـــون الشـــيخ 

راشـــد بن خليفة بـــن حمد آل خليفة 
في أول زيارة للمؤسســـات الثقافية 
األهليـــة، وتـــم فـــي اللقـــاء مناقشـــة 
المســـتقبلية  الـــرؤى  أهـــم  وطـــرح 
كاستحداث جائزة للتميز المسرحي 

والتمثيل والمشاركات الخارجية في 
المؤتمرات والمهرجانات المسرحية 
وإتاحـــة  والخارجيـــة،  المحليـــة 
الفرص أمام الفرق المســـرحية التي 
حققـــت منجزات متميزة للمشـــاركة 
فـــي الفضـــاءات المســـرحية العربية 
والدوليـــة، والتأكيـــد علـــى ضـــرورة 
تخصيـــص البعثـــات األكاديميـــة في 
شـــؤون المســـرح الحديـــث للفنانين 
الموهوبيـــن والمتميزيـــن فـــي بعض 
فنـــون المســـرح الحديـــث والمغاير، 
وذلـــك لتطويـــر الحـــراك المســـرحي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، تماشـــيا مـــع 
أهداف المجلس الوطني للفنون في 
تشجيع االستثمار في الفنون ودعم 

احتراف أصحاب المواهب الفنية.

ياسين قازاني

الذكرى 12 إلنشاء الركن األميركي في مركز عيسى الثقافي

“أوال” يدعو األعضاء لمشاركة االتحاد بيوم المسرح العالمي

يســتعد المطــرب عمــر كمال إلحيــاء حفــل غنائي في 
السعودية يوم الجمعة 28 يناير الجاري، ومن المقرر أن 
يقدم باقة متنوعة من أغانيه الشــهيرة، التي حقق من 
خاللهــا حضورا قويا ونجاحا كبيــرا بدءا من أغنية “بنت 

الجيران” و”انتي معلمة” وغيرهما.
وطرح مطرب المهرجانــات مؤخرا األغنية الكاملة الجديدة 

“بحبــك”، التي أهداها الفنــان أحمد العوضي للنجمة ياســمين عبد العزيز، 
بمناسبة عيد ميالدها، ونشر كمال الفيديو الكامل لألغنية.

كمال في السعودية

“اقرأ” تناقش أهم أعمال الدراما 
في “أعمال خالدة”

تعـــرض قنوات اقرأ الفضائية برنامج أعمال خالدة، الذي 
يعتبر من أهم البرامج التي انتجتها اقرأ. 

ويســـتعرض البرنامـــج باقـــة مختـــارة مـــن أهـــم األعمال 
منهـــا  الدرامـــي،  تاريخنـــا  فـــي  أثـــرت  التـــي  الدراميـــة 
مسلســـالت “محمـــد )ص( و “وإمـــام الدعـــاة” و ”عمـــر بـــن 
عبد العزيز” و ”على هامش الســـيرة” و “هارون الرشـــيد”، 
مع نقاشـــات ثرية مع أشـــهر النقاد الفنييـــن والمخرجين، 
بصحبـــة أبـــرز نجـــوم الدراما ومنهـــم الذين شـــاركوا في 
هذه المسلســـالت، هم: الفنان أحمد ماهر، الفنان عبدهللا 
مشـــرف، الفنان رشـــوان توفيق، الفنانـــة مديحة حمدي، 
والفنانة عفاف شـــعيب والفنانة نشوى مصطفى والفنان 
صبـــري عبدالمنعـــم والفنـــان احمـــد الشـــافعي والمخـــرج 
مصطفـــى الشـــال والفنانـــة ســـميرة عبدالعزيـــز والفنانـــة 
ناديـــة رشـــاد والفنان ســـامي مغاوري والمخـــرج العمالق 

مجدي أبو عميرة وعدد من النجوم. 
والبرنامـــج من تقديم الفنان أحمـــد عزمي والذي يعرض 
علـــى شاشـــة اقـــرأ يومـــي الجمعة والســـبت في الســـاعة 
الثامنة ويعاد يومي الســـبت واألحد في العاشرة صباًحا 

بتوقيت مكة المكرمة.

أكد منتجو 
أفالم 

الشخصية 
الشهيرة 

 ”James Bond“
أن الممثل 

إدريس البا أحد 
المرشحين 

الذين خاضوا 
محادثات 

معهم ألداء 
الشخصية 

وخالفة 
الممثل دانييل 

كريغ.

 الفيلم السوداني “الست”فيلم “حياة امرأة” السعودي
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المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

“غرناطة” تطرح 238 فيال بـ “الشمالية” بأسعار من 99 ألف دينار
مشروع “ريان” األقل سعرا بالبحرين.. جديد الشركة في 2022

وقعـــت مجموعـــة غرناطـــة العقارية 
عقد تســـويق حصـــري لمشـــروع فلل 
“ريان”، أحد أكبر المشاريع اإلسكانية 
وخـــال  الشـــمالية،  المحافظـــة  فـــي 
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  التوقيـــع 
لمجموعة النمل، فرقيس إن مساحة 
المشـــروع تبلـــغ 76 ألـــف متـــر مربـــع 
والتكلفـــة االجماليـــة له تجـــازوت 27 
مليون دينار. ويتكون المشـــروع من 
15 مجمًعـــا ســـكنًيا، ويضـــم 11 نوًعا 
مـــن الفلل متعددة األحجـــام التي تم 
تصميمهـــا لتتناســـب مـــع خصوصيـــة 
العائلـــة البحرينيـــة. وأضاف فرقيس 
أنـــه تـــم اختيـــار مجموعـــة غرناطـــة 
العقاريـــة لتســـويق المشـــروع لوجود 
شـــراكة ممتـــدة لســـنوات طويلة بين 
المجموعتيـــن، باإلضافـــة لمـــا تمتلكه 
غرناطة من خبرة واسعة في تسويق 
الكبيـــرة وقاعـــدة عمـــاء  المشـــاريع 
واسعة وسمعة طيبة. من جانبه، قال 
رئيـــس مجموعـــة غرناطـــة العقارية، 

حسن المشيمع إن هناك طلًبا متزايًدا 
على الفلل الســـكنية، وهذا المشـــروع 
سيســـاهم وبشـــكل كبير فـــي تغطية 
حاجة الســـوق خصوًصا في المنطقة 
الشـــمالية التـــي تحتل النســـبة األكبر 
من عدد الســـكان، وعن األســـعار قال 
خـــال  ومـــن  غرناطـــة  إن  المشـــيمع 
قسم التقييم قدمت لمجموعة النمل 
دراسة شاملة عن المشروع والمنطقة 
وتم التوافق على طرح الفلل بأسعار 

تبـــدأ مـــن 99 ألف دينار فـــي المرحلة 
األولى ثم 101 ألف دينار في المرحلة 
الثانية، وهي أســـعار ليست تنافسية 
فحســـب؛ بل هي األقل على مستوى 
المشـــروع  وأن  خصوًصـــا  المملكـــة 
متكامـــل مـــن حيـــث البنيـــة التحتية 
والشـــوارع واإلنارة مع شـــبكة شاملة 
للمجاري وتصريف األمطار. وأضاف 
المشـــيمع أن ما يميز المشـــروع أيًضا 

هـــو وجـــود 11 نوًعـــا مـــن الفلـــل تبدأ 
مساحاتها من 170 متًرا مربًعا وتصل 
حتى 380 متًرا مربًعا، كما توجد فلل 
بواجهـــات بحريـــة تبدأ أســـعارها من 
133 ألًفـــا مـــع إمكانيـــة إضافـــة بركة 
ســـباحة فـــي الفلـــل. وأكـــد المشـــيمع 
تســـويق  فريـــق  لديهـــا  غرناطـــة  أن 
ومبيعـــات هـــو األكبـــر على مســـتوى 
البحريـــن حيـــث يضـــم أكثـــر مـــن 30 

عنصـــًرا من ذوي الخبرة في تســـويق 
المشـــاريع العقارية. واختتـــم بالقول 
أن غرناطة ومع انطاق العام الجديد 
بـــدأت فعلًيـــا بالحجـــوزات، كمـــا وتم 
عقـــد اجتماعـــات مع عدد مـــن البنوك 

والمصـــارف لتوقيـــع مذكـــرات تفاهم 
وأن  خصوًصـــا  المشـــترين  لتمويـــل 
المشـــروع معتمد لدى وزارة اإلسكان 
ضمـــن المشـــاريع التـــي تتطابـــق مـــع 

اشتراطات برنامج مزايا.

أعــلــن بــنــك الــســام مـــؤخـــًرا عن 
ــتــرويــجــيــة  ــتــه ال تـــدشـــيـــن حــمــل
والتي  البطاقات  على  الجديدة 
ــا لــلــحــصــول عــلــى  ــ ــرًص تـــقـــدم فــ
الــــرســــوم  ــى  ــ ــل عــ  %  3 ــم  خــــصــ
الحملة  فــتــرة  ــوال  الــدراســيــة طـ
البطاقات  من  أّي  استخدام  عند 
االئتمانية أو الدفع المسبق لدفع 
لجميع  لألبناء  الدراسية  الرسوم 
الـــمـــراحـــل مـــن ريــــاض األطــفــال 
مروًرا بالمدارس حتى الجامعات 
ســواًء داخــل أو خــارج البحرين 
أبــريــل   30 يــنــايــر حــتــى   10 مـــن 

 .2022
وقال رئيس الخدمات المصرفية 
لــألفــراد فــي بنك الــســام، محمد 
ــا اإلعــــــــان  ــ ــرنـ ــ ــسـ ــ بــــوحــــجــــي “يـ

ــن تـــدشـــيـــن أحــــــدث حــمــاتــنــا  عــ
للعام  البطاقات  على  الترويجية 
الجديد “خصم رسوم المدارس”، 
إذ سنقدم من خالها فرًصا للفوز 
بخصم 3 % عند استخدام أي من 

االئتمانية  الــســام  بنك  بطاقات 
الرسوم  لدفع  المسبق  الــدفــع  أو 
ــهــم وســتــمــكــن  ــائ ــن ــة ألب ــيـ ــدراسـ الـ
النقاط  مــن كسب  أيــًضــا  الــزبــائــن 
ضــمــن بــرنــامــج مــكــافــآت الـــوالء. 
استراتيجية  ضمن  ذلــك  ويــأتــي 
ــكــرام  ــائــن ال ــزب الــبــنــك لــمــكــافــأة ال
على ثقتهم بنا واختيارهم القيام 

بمعاماتهم المصرفية معنا”. 
يــذكــر أن حــمــلــة “خــصــم رســـوم 
المدارس” تأتي ضمن إطار رؤية 
تم  والتي  الجديدة  السام  بنك 
إطاقها في أكتوبر 2021، والتي 
تتضمن العديد من القيم الجديدة 
مميزة  بتجربة  الــزبــائــن  لــتــزويــد 
لتساعدهم على تحقيق أهدافهم 

المالية بكل كفاءة وُيسر.

محمد بوحجي

مع فرص للفوز بخصم 3 % للرسوم الدراسية

“السالم” يطلق حملته الترويجية األولى في 2022 على البطاقات

يستعد األطفال في البحرين لزيادة متعة 
المـــرح مـــع افتتـــاح فابي الند فـــي مجمع 
الدانـــة - وجهة ترفيه عائلية “مســـتقبلية” 
مملوكة من قبل فن وورلد إنترناشـــيونال 
تحت إشراف مجموعة األعمال التجارية 
الكبرى في السعودية العثيم للترفيه. كل 
شيء جاهز الفتتاح نهاية األسبوع الكبير 
في 27 يناير 2022 من الســـاعة 5 مســـاًء 
فصاعًدا؛ ســـيكون مركز األلعاب واأللعاب 
النابضـــة بالحياة مفتوحـــة للجمهور على 
مســـاحة شاســـعة تبلغ 24000 قـــدم مربع 
مـــن مســـاحة المـــرح غيـــر المحـــدودة في 

الطابق األول من مجمع الدانة.
لانضمـــام  لألطفـــال  خاصـــة  وكإيمـــاءة 
أرصـــدة  النـــد  فابـــي  تقـــدم  المـــرح،  إلـــى 
عـــن  الباحثيـــن  مـــن   100 ألول  مجانيـــة 
المتعـــة لاســـتمتاع بمرافـــق فابـــي النـــد 
واستكشـــاف مهاراتهم فـــي أكثر من 100 

نشـــاط. وســـتقدم مجموعـــة اللولـــو أيًضا 
للمتســـوقين في جميـــع متاجر لولو هايبر 
ماركـــت الثمانيـــة فـــي البحريـــن قســـائم 
مجانية بقيمة 2.5 دينار عندما يتسوقون 
فـــي أي لولـــو بأكثـــر مـــن 10 دينـــار. تمثل 
فابـــي الند وفـــاء لمجمـــع الدانـــة بوعدها 
بوجهة تركز على األسرة حًقا في صورتها 
الرمزية الجديدة وســـتوفر ترفيًها داخلًيا 
بـــدون توقـــف لألطفال من جميـــع الفئات 
العمريـــة - جـــوالت مليئة بالمـــرح وأروقة 
ألعاب مليئة باإلثارة وآالت جديدة مثيرة 
لاهتمـــام. قـــال مديـــر مجموعـــة اللولـــو 
جوزر روبـــاواال “كأول مرفق ترفيهي في 
العثيم للترفيه والســـياحة في الســـعودية 
للترحيـــب  بالبحريـــن، نحـــن متحمســـون 
بهـــذه المنطقـــة الترفيهيـــة لألطفـــال فـــي 
البحريـــن ونحن متأكدون ســـيمنح زوارنا 

الصغار الكثير إلرضائهم”.

“التنظيم لعقاري” توجه بسرعة انعقاد “عمومية جزر أمواج”

سلمان بن عبداهلل: نهدف لتقديم عمل 
يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية

ناقش مجلس إدارة مؤسسة التنظيم 
العقاري برئاسة رئيس جهاز المساحة 
والتســـجيل العقـــاري رئيـــس مجلـــس 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة  إدارة 
الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا بـــن حمد 
آل خليفـــة، خال االجتماع الذي عقد 
أمـــس عـــن بعـــد، التقريـــر الـــذي رفعه 
الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة التنظيم 
العقـــاري الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة 
آل خليفـــة، والـــذي تطـــرق إلـــى آخـــر 
تطورات موضوع جزر أمواج واتحاد 
المـــاك الخـــاص بـــه، وتقرير الشـــركة 
المكلفـــة بتقديم الـــرؤى واالقتراحات 
الجمعيـــة  النعقـــاد  والتوصيـــات 
العمومية واآللية المتبعة للتحقق من 
صحة البيانـــات والمعلومات المتعلقة 
بالماك في المشروع والطرق المتبعة 
فيما بخص أحقية التصويت وتحديد 
عـــدد األصـــوات وغيرهـــا مـــن األمـــور 
المتعلقـــة بذلـــك، مـــع ضمـــان تحقيـــق 
أعلـــى معاييـــر الشـــفافية واالنصـــاف 
والحياديـــة، مـــن أجـــل أن يدير اتحاد 
التـــي  واالتحـــادات  المقبـــل  المـــاك 
ســـتأتي من بعده للمشروع بكل تمّكن 
ووفـــق أســـس عمـــل مهنيـــة واضحـــة 

ومتفق عليها. 
وفي هذا الصدد وافق مجلس اإلدارة 
علـــى إيـــكال مهمـــة الدعـــوة الجتماع 
الشـــركة  إلـــى  العموميـــة  الجمعيـــة 
المحايـــدة والعمل علـــى انعقادها في 

أسرع وقت ممكن.
وبهذه المناسبة قال الشيخ سلمان بن 
عبدهللا رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقاري إن المؤسســـة تنظر 
لمشـــروع جـــزر أمـــواج على أنـــه أحد 
المشروعات الحيوية الرائدة التي تم 
إنشاؤها، والذي حقق نقلة نوعية في 

القطـــاع العقـــاري وكانت له األســـبقية 
فـــي هـــذا المجـــال ليتم بعدها إنشـــاء 
العقاريـــة  المشـــروعات  مـــن  العديـــد 
المماثلة مـــن ناحية الحجم والنوعية، 
ما يتطلب اليوم العناية بهذا المشروع 
القانونـــي  الطريـــق  علـــى  ووضعـــه 
القطـــاع  لينتقـــل  الصحيـــح  واإلداري 
العقـــاري عمومـــا إلـــى مراحـــل أخـــرى 
متقدمة وفق أعلى مراتب الشـــفافية 
والعمـــل المهني المنظم والممارســـات 
تحقـــق  أن  نتطلـــع  والتـــي  المميـــزة، 

مســـتوى عاٍل من اإلجراءات الضامنة 
للحقوق والمؤكـــدة للواجبات، مضيفا 
أن المؤسســـة تعمل اليوم على تقديم 
واحـــدة  تحقيـــق  إلـــى  يهـــدف  عمـــل 
مـــن أفضـــل الممارســـات العالميـــة في 
هذا المجال، ليســـتمر موقـــع البحرين 
الحضـــاري المتطـــور وتعزيـــز مكانته، 
كواحـــدة مـــن الوجهات االســـتثمارية 
المرغوب فيهـــا، وبما تملكه من ثقافة 

محبذة مستقطبة للعيش فيها. 
كمـــا ناقـــش مجلـــس اإلدارة موضوع 

الخريطـــة  علـــى  البيـــع  مشـــروعات 
وتســـهيل  آلياتهـــا  تطويـــر  وعمليـــة 
إجراءاتهـــا مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبار 
توفيـــر الحماية الكافية للمســـتثمرين 
حيـــث  المشـــروع،  فـــي  والمشـــترين 
وافـــق المجلـــس عليها ووجـــه اإلدارة 
التنفيذيـــة البـــدء فـــي عمليـــة وضـــع 
المنظمـــة  واالجـــراءات  اآلليـــات 
عليـــه  ينـــص  مـــا  بحســـب  لتنفيذهـــا 
القانـــون رقـــم 27 لســـنة 2017 بشـــأن 

تنظيم القطاع العقاري.

أعلـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي عـــن 
رعايتـــه لبطولـــة البحريـــن الدوليـــة 
يســـتضيفها  التـــي  الخيـــل،  لســـباق 
وســـباق  للفروســـية  راشـــد  نـــادي 
الخيل، والتي ُتنّظم وفق رؤية سمو 
الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة رئيس الهيئة العليا لنادي 
راشـــد للفروسية وســـباق الخيل، إذ 
تهدف لارتقاء بسباقات الخيل في 
المملكـــة آلفاق جديدة. وستســـاهم 
الشراكة االســـتراتيجية الممتدة لـ 4 
ســـنوات مع بنك البحريـــن الوطني، 
االقتصاديـــة  الرؤيـــة  بتحقيـــق 
للمملكـــة لعـــام 2030 والتـــي تشـــمل 
دعـــم الرياضة عبـــر مختلف البرامج 

والمبادرات والفعاليات الرسمية.
الدوليـــة  البحريـــن  بطولـــة  وُتعتبـــر 

لســـباق الخيـــل األولـــى مـــن نوعهـــا، 
متســـابقين  تســـتقطب  وهـــي 
إقليميين ودوليين لمنافســـة الجياد 
البحرينيـــة المحليـــة علـــى المضمار 
الجديد. وُتلقي هذه البطولة الضوء 
علـــى المكانـــة الرياديـــة للمملكة في 
رياضـــة  وتضـــع  الخيـــل،  ســـباقات 

الفروســـية في مســـتويات أعلى من 
التمّيز والرقي. ويفخر بنك البحرين 
الوطنـــي أن يكـــون جـــزًءا مـــن هذه 
األصـــداء  ذات  المحليـــة  المبـــادرة 
الدولية، ويســـتمر البنك أيًضا بدعم 
االقتصاديـــة  األهـــداف  تحقيـــق 

للمملكة.

دعما للرياضة وتماشيا مع الرؤية االقتصادية 2030

“الوطني” يرعى بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل
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أثناء إبرام اتفاقية الرعاية

أثناء توقيع عقد التسويق

حسن المشيمع

“فابي الند” تفتتح مركز الترفيه العائلي األول بمجمع الدانة



أعلنت شركة إيجل هيلز ديار عن توقيع اتفاقية مع كل من مجموعة 
ريفولي، وهي واحدة من أبرز موزعي وتّجار بيع المنتجات الفاخرة، 
ومع عالمتين تجاريتين رائدتين في المنطقة بمجال بيع المجوهرات 
وتشــمل عالمــة دامــاس ومجوهرات جوهــرة، الفتتــاح متاجر تابعة 
لهــا فــي مجمع مراســي جاليريا – الوجهــة العالمية للتســّوق والكائنة 

على شاطئ البحر في مملكة البحرين.

ومـــن خـــال هـــذه االتفاقيـــات، سيشـــهد 
عامـــات   6 انضمـــام  جاليريـــا  مراســـي 
تجاريـــة شـــهيرة لتضـــاف إلـــى تشـــكيلة 
المتاجـــر المرتقب افتتاحهـــا في المجّمع، 
وذلـــك بعـــد اإلعـــان مؤخًرا عـــن انضمام 
تجربـــة  لتوفيـــر  ســـينما”  “ريـــل  صـــاالت 
والمقيميـــن  للـــزوار  فريـــدة  ســـينمائية 

بمشروع مراسي البحرين.
وتتمتع مجموعة ريفولي بشـــهرة عالمية 
واســـعة، ولديها العديد مـــن المتاجر التي 
تعرض تشـــكيلة متنوعة من المجوهرات 
الفاخـــرة.  واالكسســـوارات  والســـاعات 
وسيســـتضيف مجمـــع مراســـي جاليريـــا 
4 متاجـــر خاصـــة بالمجموعـــة، وتتضمن 
و   ”Rivoli  – “ريفولـــي  لعامـــة  متجـــر 
“أفانتـــي – Avanti” وعامـــة “آي زون – 
 Hour  - الصفـــوة  “ســـاعة  و   ”EyeZone

.”Choice
وســـُيقام متجـــر “ريفولـــي” فـــي الطابـــق 
األرضي مـــن الُمجّمـــع على مســـاحة تبلغ 
145 متـــر مربع، وســـيتم تجهيزه بأحدث 
خدمـــة  لتقديـــم  التفاعليـــة  التقنيـــات 
متمّيـــزة للعماء والزوار. وســـُيقام متجر 
“أفانتـــي” للنّظـــارات الراقية فـــي الطابق 
األول بالمجمـــع وعلى مســـاحة تبلغ 167 
متـــًرا مربًعا، وســـيحظى المتجر بتصميم 

يجمع بين الطابع العصري والتقليدي.

ومـــن المقـــرر أن يشـــغل متجـــر “آي زون” 
متـــًرا   128 تبلـــغ  مســـاحة  للنظـــارات 
مربـــع فـــي الطابـــق األرضي مـــن الُمجّمع، 
وســـيقدم مجموعة مـــن المنتجـــات ذات 
الجـــودة الُمميـــزة والُمصممـــة مـــن عامة 
“راي بان” و “فرزاتشي” و “برادا”. وسيقع 
الطابـــق  فـــي  الصفـــوة”  “ســـاعة  متجـــر 
األرضي، وسيقدم تشـــكيلة من الساعات 
المصنوعة من أشـــهر العامـــات التجارية 
المرموقـــة ومنها عامة “هيوجو بوس” و 

“رادو” و “تيسو”.
وســـيتواجد متجر مجوهـــرات “داماس”، 
الطابـــق  فـــي  الشـــهيرة عالمًيـــا،  العامـــة 
األول مـــن ُمجّمع مراســـي جاليريا وعلى 
وســـيعرض  مربـــع،  متـــر   148 مســـاحة 
المتجـــر تشـــكيلة واســـعة مـــن منتجاتـــه 
العالميـــة لجمهـــور العمـــاء والـــزوار مـــن 

محبي المجوهرات والقطع النفيسة.
واســـتمراًرا لتوســـّعها في مناطق وأنحاء 
المملكـــة، ســـتفتتح مجوهـــرات جوهـــرة 
أحـــدث فروعهـــا فـــي الطابـــق األول مـــن 
مراســـي جاليريـــا على مســـاحة تبلغ 128 
متًرا مربع. وتشـــتهر عامـــة جوهرة ببيع 
المجوهرات الحديثـــة والتقليدية وتضم 
مجموعة من العامـــات التجارية للذهب 
واأللمـــاس، وتشـــمل عامـــة “فورتونـــا” و 
“فارفـــاال” و “جميـــرة” و “ســـكاال” و “فيدا” 

و “جيما”.
وتعليًقـــا علـــى انضمـــام هـــذه العامـــات 
المزمـــع  المتاجـــر  قائمـــة  إلـــى  التجاريـــة 
افتتاحهـــا فـــي مراســـي جاليريـــا، صـــّرح 
العضـــو المنتدب لشـــركة إيجل هيلز ديار 
ماهـــر الشـــاعر قائًا “يســـّرنا جـــًدا توقيع 
اتفاقيـــات مـــع نخبـــة مـــن أكبـــر وأشـــهر 
عامـــات البيـــع بالتجزئة عالمًيـــا، متمثلة 
بمجموعـــة ريفولي وداماس ومجوهرات 
جوهرة. ويتركز سعينا على توفير أفضل 
تجربـــة للتســـوق والترفيـــه فـــي مجمـــع 
مراســـي جاليريا، ونتطلـــع لتلبية مختلف 
احتياجـــات الـــزّوار والســـكان ولنمنحهـــم 
أرقـــى الخدمـــات والمنتجات فـــي فئتها. 
وعند افتتاحه للجمهور، ســـيوّفر الُمجّمع 
خيارات متعددة للتسّوق في أي من هذه 
المتاجـــر، إضافـــة إلـــى ســـهولة وصولهـــم 
للســـلع الُمقدمـــة مـــن نخبة مـــن العامات 
التجارية المرموقة والتي تعكس أسلوب 

الحياة الُممّيز في مراسي البحرين”.
 ،1988 العـــام  فـــي  انطاقتهـــا  ومنـــذ 

بالتزامهـــا  ريفولـــي  مجموعـــة  اشـــتهرت 
وســـعيها الـــدؤوب نحـــو التمّيـــز. واليـــوم 
تعكـــس المجموعـــة مفهـــوم الفخامـــة مع 
احتفاظهـــا بســـمعة غنيـــة عـــن التعريـــف 
في الســـوق، حيث تمتلك 300 متجر في 

أنحاء المنطقة”.
بتاريـــخ  دامـــاس  مجوهـــرات  وتحظـــى 
عريـــق منـــذ تأسيســـها فـــي العـــام 1907، 
ولديهـــا حالًيـــا أكثـــر مـــن 150 متجـــر في 
دول مجلـــس التعـــاون. وتشـــتهر العامة 
اإلبـــداع  علـــى  باعتمادهـــا  التجاريـــة 
نواحـــي  لتحديـــد  والخبـــرة  واالبتـــكار 
الجمـــال وااللهام عبـــر قصصهـــا الفريدة. 

وتمتلـــك دامـــاس مجموعـــة متنوعة من 
العامـــات التجاريـــة الفاخـــرة، باإلضافـــة 
إلى شراكاتها الحصرية مع نخبة من أبرز 

العامات التجارية العالمية.
عامـــة  جوهـــرة  مجوهـــرات  وتعتبـــر 
تجارية رائدة وتابعة لشركة عائلية ويقع 
مقرهـــا الرئيـــس فـــي اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، وقد بـــدأت مســـيرة العمل في 
سوق الذهب في دبي. وُترّكز مجوهرات 
واالبتـــكار،  الحرفيـــة  علـــى  جوهـــرة 
وتستخدم اإلرث الثقافي العربي كمصدر 
بدقـــة  ُتصـــاغ  التـــي  لمجوهراتهـــا  إلهـــام 
وجودة رفيعة. وتمتلك العامة التجارية 

أكثـــر مـــن 100 متجـــر لبيـــع المجوهرات 
فـــي جميع أنحـــاء المنطقة، ومـــن ضمنها 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
الســـعودية وســـلطنة  العربيـــة  والمملكـــة 
عمـــان والبحريـــن والكويـــت، وموجـــودة 
دولًيـــا فـــي المملكة المتحـــدة وجمهورية 

موريشيوس.
ويحظى ُمجّمع مراسي جاليريا بمساحة 
إجماليـــة رحبة تبلـــغ 200,000 متر مربع، 
وقد تم تجهيزه ليصبح الوجهة الرئيســـة 
البحريـــن،  مراســـي  مجتمـــع  قلـــب  فـــي 
ومنافـــذ  المتاجـــر  مختلـــف  وليحتضـــن 

التسّوق في 3 طوابق.

“إيجل هيلز ديار” توقع اتفاقيات مع “ريفولي” و“داماس” و“جوهرة”
“مراسي جاليريا” سيشهد انضمام 6 عالمات تجارية شهيرة

ماهر الشاعر

أعلنـــت مجموعـــة فنـــادق الخليـــج عـــن 
العـــام  المديـــر  يقطيـــن  فـــارس  ترقيـــة 
اإلقليمـــي األســـبق لفنـــدق الخليـــج إلى 
منصـــب المديـــر العـــام لفنـــدق الخليـــج 
البحرين ونائب الرئيس الشرق األوسط 
وإفريقيـــا وذلـــك اعتبـــاًرا مـــن 1 ينايـــر 

.2022
باإلنجـــازات  الحافـــل  لســـجّله  وفضـــًا 
علـــى مدار 24 عاًما فـــي قطاع الضيافة 
والفندقـــة، أســـهمت خبـــرة فـــارس التي 
اكتســـبها من مجموعات فندقية عالمية 
بمـــا فـــي ذلك ميليـــا، ومجموعـــة فنادق 
للضيافـــة  والحبتـــور  إنتركونتيننتـــال 
الخليـــج  فنـــدق  إلـــى  إضافـــة  وأكـــور، 
البحريـــن من العـــام 2007 حتـــى 2011 
وفيمـــا يلـــي العـــام 2018 حتـــى اليـــوم. 
وشـــغل فارس مناصـــب إدارية عدة في 
عـــدد من دول الشـــرق األوســـط والبحر 
األبيض المتوسط ومنها إسبانيا ولبنان 
والمملكـــة العربية الســـعودية والبحرين 
ال  وخبـــرة  عديـــدة  مهـــارات  مكتســـبَا 

تضاهى.
ينســـى  “قـــد  بمقولـــة  فـــارس  ويؤمـــن 
العمـــاء مـــا قلته لهم ولكنهم لن ينســـوا 
أبًدا ما جعلتهم يشـــعرون به”. ومن هذا 
المنطلـــق يســـعى فارس لتحقيـــق أعلى 
بالخدمـــات  واالرتقـــاء  األداء  درجـــات 

المقدمـــة في قطـــاع الضيافة والفندقة. 
ومـــن خـــال منصبـــه الجديد سيســـتمر 
البحريـــن،  الخليـــج  فنـــدق  قيـــادة  فـــي 
إضافة إلـــى الفنادق والشـــركات التابعة 
للمجموعة في الشرق األوسط وأفريقيا 

بحرفية وإتقان. 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
“إن  جونـــز  غارفيلـــد  الخليـــج  فنـــادق 
لفارس دور كبير وفعال في نمو الفندق 
منـــذ عودتـــه العـــام 2018 كمـــا وأســـهم 
بشكل إيجابي في توجيه وقيادة فندق 
الخليـــج خـــال فتـــرة جائحـــة كوفيـــد، 
والتـــي كانـــت بـــا شـــك التحـــدي األكبر 
لنـــا منـــذ أكثـــر مـــن 50 عاما. وإننـــا على 
ثقـــة تامـــة بأنـــه ســـيضيف قيمـــة كبيرة 
للعمليـــات الفندقيـــة لدينـــا ويســـهم في 

التوسع المستقبلي للمجموعة”.

يقطين مديرا عاما لفندق الخليج ونائًبا للرئيس بالشرق األوسط

“العلوم التطبيقية” تناقش القيادة وإدارة المشاريع في العصر الرقمي
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  رعايـــة  تحـــت 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي،  التعليـــم 
أمناء مجلس التعليم العالي، الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بـــن دعيج آل خليفـــة، تنظم 
جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة بالتعـــاون مع 
جامعـــة لنـــدن ســـاوث بانـــك البريطانيـــة، 
“المؤتمر الدولي لقيادة وإدارة المشـــاريع 
 ،”)IC: LAMP 2022( فـــي العصر الرقمـــي
بالشـــراكة مع اتحـــاد الجامعـــات العربية، 
ومعهد تشـــارترد العالمي للبناء، وجمعية 
الفتـــرة  خـــال  البحرينيـــة،  المهندســـين 
مـــن 27 - 28 نوفمبـــر 2022.ويعتبـــر هذا 
تنظمـــه  الـــذي  الثالـــث  الدولـــي  المؤتمـــر 
جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة بالتعـــاون مع 
جامعة لندن ســـاوث بانـــك البريطانية، إذ 
حمـــل المؤتمـــر األول عنـــوان “المســـتقبل 
 65 مـــن  أكثـــر  واســـتقطب  المســـتدام”، 
ورقـــة بحثية مـــن 20 دولة حـــول العالم، 

ثـــم جـــاء المؤتمـــر الثانـــي تحـــت عنـــوان 
“االبتكار والتكنولوجيا والمشاريع وريادة 
األعمال”، واســـتقطب أكثر مـــن 69 ورقة 

بحثية من 16 دولة حول العالم.
وصرح رئيس الجامعـــة ورئيس المؤتمر، 
يمثـــل  المؤتمـــر  هـــذا  أن  عـــواد،  غســـان 
أهميـــة كبـــرى إذ يتنـــاول عـــدة محـــاور، 
منهـــا المهـــارات الرقميـــة، وإدارة التغيير، 
وإدارة المشـــاريع، والقيـــادة واإلدارة في 
العصـــر  فـــي  واإلدارة  األزمـــات،  أوقـــات 
الرقمـــي، وأنماط القيـــادة في ظل التطور 
المعلوماتي، ونمذجة المعلومات الرقمية، 
والفجـــوة  الرابعـــة،  الصناعيـــة  والثـــورة 
الرقميـــة واالبتـــكار فـــي العصـــر الرقمـــي، 
والـــذكاء االصطناعي وإنترنت األشـــياء، 
المعـــزز،  والواقـــع  االفتراضـــي  والواقـــع 
والمواضيـــع ذات العاقة بعلـــوم البيانات 
الرقمنـــة  وتقنيـــات  المســـتقبل،  وعلـــم 

ونظم المعلومات التكنولوجية، ووســـائل 
التواصل االجتماعي، والمكتبات الرقمية، 
وأخيـــًرا القضايـــا القانونيـــة ذات العاقـــة 
بالمســـاواة والتنوع، والمشـــاريع المتعلقة 
جائحـــة  ظـــل  فـــي  الصحيـــة  بالرعايـــة 
كورونا، بمشـــاركة نخبة من كبار الخبراء 
والباحثيـــن في هذه المجـــاالت من حول 
العالـــم، منوًهـــا بـــأن آخـــر موعـــد لتســـليم 

 ،2022 فبرايـــر  شـــهر  نهايـــة  الملخصـــات 
من خـــال موقـــع المؤتمر علـــى اإلنترنت 
submit- /www.iclamp.asu.edu.bh
جميـــع  تحكيـــم  ســـيتم  حيـــث   ،paper

األوراق وتضمينها في كتاب المؤتمر.

وتقدم رئيس الجامعة بالشكر إلى األمين 
العام لمجلس التعليم العالي على رعايتها 
سيســـتضيف  الـــذي  للمؤتمـــر،  الكريمـــة 
مجموعة مـــن الضيـــوف الفخريين وكبار 
الشـــخصيات، حيث يحـــل رئيس مجلس 

أمنـــاء جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة وهيب 
الخاجـــة وديفيد فينيكـــس رئيس جامعة 
لنـــدن ســـاوث بانـــك، كضيـــوف فخرييـــن 
للمؤتمر، فيما ســـيحل عمرو عزت سامة 
العربيـــة،  الجامعـــات  اتحـــاد  عـــام  أميـــن 
وكاروليـــن جامبل رئيس معهد تشـــارترد 
العالمـــي للبنـــاء، وضيـــاء توفيقـــي رئيس 
جمعيـــة المهندســـين البحرينية، كضيوف 
ومتحدثيـــن، فـــي حين ســـيرأس المؤتمر 
رئيـــس جامعة العلـــوم التطبيقية غســـان 
عـــواد، ونائب رئيس جامعة لندن ســـاوث 
بانك، وكبير مسؤولي األعمال بول إيفي. 
ونـــوه عـــواد إلـــى أن هـــذا المؤتمـــر يأتـــي 
انطاًقـــا مـــن الحاجـــة إلى توفيـــر منتدى 
متعدد التخصصات يناقش المشاكل التي 
تؤثـــر على الفـــرص الحالية والمســـتقبلية 
في مجاالت الثورة الصناعية الرابعة، مع 

التركيز خصوصا على التحول الرقمي.

استعراض مؤشرات أداء مجلس إدارة تنمية “الصغيرة والمتوسطة”
خالل ترؤس وزير الصناعة والتجارة أعمال االجتماع الثالث عشر

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة، 
رئيـــس مجلـــس إدارة تنمية المؤسســـات 
الزيانـــي،  زايـــد  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
أعمـــال االجتمـــاع الثالـــث عشـــر لمجلـــس 
تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة، 
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  بحضـــور  وذلـــك 
والرياضـــة أيمن المؤيد، وعدد من أعضاء 
المجلس الذين رحبوا في بداية االجتماع 
بانضمـــام دالل الغيـــص لعضوية المجلس 
وبمناســـبة تعيينهـــا رئيًســـا تنفيذًيـــا لبنك 
البحريـــن للتنميـــة متمنيـــن لهـــا التوفيـــق 

والنجاح.
واســـتهل الوزير أعمال المجلس اجتماعه 
التقـــدم  مســـتويات  علـــى  باالطـــاع 
والتـــي  المجلـــس  أداء  مؤشـــرات  فـــي 
الصغيـــرة  المؤسســـات  مســـاهمة  تشـــمل 
والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي، 
باإلضافة إلى صادراتها ونسب التوظيف 
فيهـــا، عاوة علـــى اســـتعراض المبادرات 
المنجزة بحســـب خطـــة المجلس لألعوام 
مجلـــس  عمـــل  وخطـــة   ،)2022  -  2018(
تنمية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 

للمرحلة المقبلة.

 وقـــدم مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
عرًضا حول نســـبة مشـــاركة المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي المناقصـــات 
والمزايدات الحكوميـــة، والمبادرات التي 
يعتـــزم المجلـــس لطرحهـــا لتعزيـــز نســـبة 
مشـــاركة المؤسســـات ورفـــي مســـتويات 
الوعي لديها. كما اســـتعرض بنك البحرين 
الصناديـــق  صنـــدوق  أعمـــال  للتنميـــة 
مـــن  عـــدد  فـــي  واســـتثماراته  )الواحـــة( 
صناديـــق رأس المال الجريء والشـــركات 

والمؤسسات الناشـــئة المحلية والعالمية، 
ومنتجاته وخدماته المستقبلية.

وقدمت وزارة شـــؤون الشباب والرياضة 
عروًضا حول أبرز مبادراتها الهادفة لدعم 
ريـــادة األعمال التـــي تمثلت فـــي برنامج 
)بيبـــان( أحـــد مبـــادرات مشـــاريع األمـــل، 
باإلضافـــة إليجـــاز حول )ســـوق الشـــباب( 
المنصـــة التي تســـهم في تســـليط الضوء 

على المشاريع الشبابية.
بعدهـــا ناقـــش المجلـــس التقرير الســـنوي 

لــــ “صـــادرات البحرين” الـــذي تضمن قيمة 
الصادرات واألسواق المستهدفة والفئات 
المســـتفيدة، حيـــث اعتمـــدت خطـــة عمل 
“صـــادرات البحريـــن” لعـــام 2022 والتـــي 
تســـتهدف رفـــع عـــدد المصدريـــن وزيادة 

قيمة الصادرات من السلع والخدمات.
في الختام، أشاد وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة رئيـــس مجلـــس إدارة تنميـــة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
واألعضـــاء بأعمـــال المجلـــس وتحقيقـــه 
للهدف الذي ُأســـس من أجلـــه في توحيد 
جهـــود المنظومـــة الرياديـــة تحـــت مظلة 
واحـــدة ســـعًيا للتنســـيق والتكامـــل بيـــن 
الجهـــات الداعمـــة للمؤسســـات الصغيـــرة 

والمتوسطة.

االجتماع الثالث عشر عقد عن ُبعد

فارس يقطين
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“صادرات البحرين” 
تستهدف رفع عدد 

المصدرين وزيادة قيمة 
السلع والخدمات

غسان عواد 



“تمكين” يطلق هوية جديدة و15 برنامـــــــًجا نوعيا في استراتيجيـة 2021 - 2025
ضمن أولوية خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار األول في سوق العمــــــــــــــــل في إطار خطة التعافي االقتصادي
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كشف صندوق العمل “تمكين” عن هويته الجديدة والتي جاءت تزامًنا مع سياسة التحّول التي تتبناه في المرحلة المقبلة، حيث تعكس الهوية الجديدة أهمية التغيير 
الذي يتطلب تطبيقه مبدئيًا على جميع الممارسات والمبادرات الداخلية بما فيها الشعار والهوية. كما تم اإلعالن عن تفاصيل استراتيجية عمل “تمكين” الجديدة للعام 
)2025-2021( وما تضمه من 15 برنامج، وذلك خالل منتداها التشــاوري الســنوي للعام 2022 المنعقد أمس عن ُبعد وتاله مؤتمر صحفي لوســائل اإلعالم الســتعراض 

سلسلة البرامج والمبادرات الجديدة التي ستطرحها “تمكين” تدريجيًا خالل الفترة المقبلة والتي ستساهم في تحقيق األهداف المنشودة.

50 مبادرة لتطوير األداء الداخلي

وتركـــز الدورة االســـتراتيجية الخامســـة 
لتمكيـــن علـــى زيادة اإلنتاجيـــة وتحقيق 
األثر االقتصادي، مـــع 50 مبادرة داخلية 
والتي تركزت علـــى إعادة تصميم جميع 
واإلجـــراءات  والسياســـات  البرامـــج 
المخاطـــر  وادارة  التقييـــم  ونمـــاذج 
تنظيمـــي  إطـــار  ووضـــع  بهـــا،  المتعلقـــة 
لتحليـــل البيانـــات والـــذكاء االصطناعي 
وتيســـير تقاريـــر األداء، وتحســـين بوابة 

العميـــل  تجربـــة  لتعزيـــز  العمـــاء  دعـــم 
وزيـــادة كفـــاءة العمليـــات عبـــر توظيف 
أحدث الحلول فـــي التكنولوجيا المالية، 
وتجديد سياســـات وإجراءات وعمليات 
المســـتمرة  المراجعـــة  لضمـــان  الرقابـــة 
والتدخـــل فـــي الوقت المناســـب وتقييم 
األثـــر وتحديث التدفق المالي، وتســـارع 
النمـــو والتأثير عبر المبـــادرة في تحديد 
وإدارة  والشـــركات،  المشـــاريع  ودعـــم 
المصروفات الداخلية وتجديد وتوســـيع 
الشراكة مع البنوك لزيادة فرص التمويل. 

برامج تطوير الموارد البشرية

وتنـــدرج ضمـــن برامـــج تطويـــر الموارد 
لدعـــم  برنامجـــان  برامـــج:   7 البشـــرية 
الوطنـــي  البرنامـــج  همـــا  التوظيـــف 
مـــن  البحرينييـــن  لتمكيـــن  للتوظيـــف 
الحصـــول على الفرصة لبدء مشـــوارهم 
المهنـــي فـــي القطـــاع الخـــاص، وبرنامج 
إعـــداد القيـــادات والوظائـــف التنفيذيـــة 
زيـــادة  علـــى  المؤسســـات  لتحفيـــز 
اعتماديتهـــا على الكـــوادر البحرينية في 

والتخصصيـــة. و3  القياديـــة  المناصـــب 
برامـــج تدريـــب هـــي: برنامـــج التدريب 
والتوظيـــف لدعم المؤسســـات الملتزمة 
مـــن  البحرينيـــة  الكـــوادر  بتوظيـــف 
خـــال البرامـــج التدريببة التي تســـاهم 
فـــي تطويـــر أداء المؤسســـة، وبرنامـــج 
المؤسســـات  لدعـــم  الوظيفـــي  التطـــور 
الكـــوادر  وتطويـــر  بتدريـــب  الملتزمـــة 
البحرينيـــة بمـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز نمو 
أعمالهـــا، وبرنامج تدريـــب األفراد لدعم 
تدريـــب األفـــراد البحرينييـــن للحصـــول 

علـــى المهـــارات الوظيفيـــة واالحترافية 
ودوليـــا.  محليـــا  تنافســـيتهم  لزيـــادة 
وبرنامجان في مجال الخبرات العالمية 
همـــا: برنامـــج التدريـــب العالمـــي لدعـــم 
علـــى  للحصـــول  واألفـــراد  الموظفيـــن 
فـــرص  عبـــر  الدوليـــة  العمليـــة  الخبـــرة 
المؤسســـات  فـــي  الخارجـــي  التدريـــب 
العالميـــة متعـــددة الجنســـيات، وبرنامج 
رائد األعمال العالمي لدعم رواد األعمال 
للحصول علـــى الخبرة الدولية عبر دعم 

البرامج الخارجية.

برامج تطوير المؤسسات 

فيما ضمت برامج تطوير المؤسســـات 9 
برامج: 3 برامج للمؤسسات الناشئة هي: 
برنامج ابدأ مشروعك لدعم المؤسسات 
الجديـــدة في مختلـــف القطاعـــات لبدء 
أعمالهـــا فـــي البحريـــن مع تركيـــز الدعم 
ذات  القطاعـــات  علـــى  أكبـــر  بصـــورة 
التكنولوجيـــا  رواد  وبرنامـــج  االولويـــة، 
لدعـــم رواد األعمـــال في مجـــال التقنية 
فـــي المراحـــل األوليـــة لمشـــاريعهم مـــن 
أجل تطوير نماذج أعمالهم والتوسع في 
الســـوق، وبرنامـــج الرواد الشـــباب لدعم 
رواد األعمال الشباب إلطاق مشاريعهم 
في الصناعـــات المبتكـــرة والتكنولوجيا 
للمؤسســـات  وبرنامجـــان  واإلعـــام. 
القائمـــة هما: برنامج نمو األعمال لتعزيز 
وتنوعهـــا  البحرينيـــة  المؤسســـات  نمـــو 
وبرنامـــج  ودوليـــا،  محليـــا  وتوســـعها 
تحســـين األداء التجـــاري لتعزيـــز أدائها 
التجاري عبر تطوير خطة تعاف شـــاملة 
احتياجـــات  لتلبيـــة  خصيصـــا  مصممـــة 
المؤسســـة لتحقيق نمو مســـتدام طويل 

األمد. 

إطالق برامج متخصصة 

إضافـــة إلـــى 4 برامـــج متخصصـــة هي: 
برنامـــج االبتـــكار لتحفيـــز رواد األعمال 
علـــى تحويـــل افكارهـــم المبتكـــرة إلـــى 
نمـــاذج أعمـــال قائمـــة مـــن خـــال دعـــم 
األوليـــة  النمـــاذج  وتطويـــر  األبحـــاث 
واختبارها واطاقهـــا، وبرنامج التحول 
الرقمي لتشـــجيع المؤسسات على تبني 
التـــي  المتخصصـــة  الرقميـــة  الحلـــول 
مؤسســـتها  احتياجـــات  مـــع  تتماشـــى 
بهدف زيادة كفاءة عملياتها التشـــغيلية 
توســـعها،  ودعـــم  بخدماتهـــا  واالرتقـــاء 
وبرنامج دعم االســـتثمار الذي يستهدف 
المستثمرين الدوليين ممن يبحثون عن 
فرص التوسع الدولي لمشاريعهم لزيادة 
مســـاهمتهم في دعـــم التنـــوع واالبتكار 
في االقتصاد الوطني وخلق فرص عمل 
وبرنامـــج  الوطنيـــة،  للكفـــاءات  نوعيـــة 
ريـــادات لدعـــم المـــرأة البحرينيـــة عبـــر 
مختلـــف مراحـــل مســـيرتها الريادية من 
خال تقديم التسهيات التمويلية التي 

تدعم تحقيق أهدافها. 
المنتـــدى  خـــال  تمكيـــن  واســـتعرضت 
التشاوري أبرز التوجهات االستراتيجية 

تميـــزت  والتـــي  المقبلـــة،  للمرحلـــة 
التكامـــل  لتحقيـــق  والدقـــة  بالشـــمولية 
المنظومـــة  مكونـــات  جميـــع  أداء  فـــي 
االقتصاديـــة مـــن جهـــة، والتـــي تراعـــي 
والعالميـــة  المحليـــة  الســـوق  متطلبـــات 
مـــن جهـــة أخـــرى بما يســـهم فـــي جذب 
االســـتثمارات الدوليـــة، وتقديـــم نموذج 
متميـــز مـــن األداء االقتصادي من شـــأنه 
أن يعمل على تنويع الموارد االقتصادية 
واســـتدامتها، وخلق فـــرص عمل نوعية 

للكوادر الوطنية. 

ا  100 مليون دينار سنويًّ

وأكد الرئيس التنفيـــذي لصندوق العمل 
أن  رجـــب  محمـــد  حســـين  »تمكيـــن«، 
“المعـــدل الســـنوي للميزانيـــة المرصودة 
لتمكيـــن تبلغ حوالـــي 100 مليون دينار، 
تتفاوت حســـب دخل هيئة تنظيم سوق 
العمل، وال يوجد رقم ثابت بهذا الشـــأن، 
ويعتمـــد على دخـــل الهيئـــة وتخصيص 
80 % منـــه لصنـــدوق العمـــل”.   وأضاف 
رجب “برامجنا الجديدة سنطلقها بشكل 
تجريبـــي خال شـــهر فبراير، وســـنختار 
الشـــركات بين 100 إلى 150 شـــركة في 
البداية للتواصل معهم وتشجيعهم على 
االســـتفادة مـــن برامج تمكيـــن، والهدف 
مـــن طرحها بشـــكل تجريبـــي التأكد من 
وجود أي مشـــاكل في عملية التقييم أو 
الطـــرح، وذلك قبل طرحها بشـــكل كامل 

نهاية فبراير أو مطلع مارس المقبل.

1,7 مليار دينار في 15 سنة

وذكـــر أن إجمالـــي حجـــم دعـــم “تمكين” 
للبرامج من تمويل مباشـــر وغير مباشـــر 
بلغ 1,7 مليار دينار منذ تأسيس صندوق 

العمل قبل 15 عامًا وحتى اليوم. 
وبيـــن أن برنامـــج التأميـــن ضـــد التعطل 
تصدر حجـــم التمويل األكبـــر من تمكين 
خال الســـنوات الــــ 15 الماضية بإجمالي 
برنامـــج  يليـــه  دينـــار،  مليـــون   232
 212 بقيمـــة  االســـتراتيجية  الشـــراكات 
مليـــون دينـــار مـــع اســـتفادة 95 ألف فرد 
و6000 مؤسســـة، ومن ثم جـــاء برنامج 
دعم المؤسســـات ثالثـــا بحجم دعم 204 
مايين دينار واستفادة 13 ألف مؤسسة، 
وجـــاء برنامج التدريب والتوظيف رابعا 
واســـتفادة  دينـــار  مليـــون   157 بقيمـــة 
122 ألـــف فرد و9 آالف مؤسســـة، وجاء 
برنامـــج التمويل خامســـا بقيمة دعم 75 
مليون دينار واستفادة 9 آالف مؤسسة. 
وأخيرا برنامج اســـتمرارية االعمال منذ 
2020 سادســـا بقيمـــة 57 مليـــون دينـــار 

واستفادة 16 ألف مؤسسة.
وذكر رجب أن التوجهات االستراتيجية 
خـــال الفتـــرة القادمة ســـتركز على دعم 
القطاعـــات الواعـــدة مـــن خـــال إطـــاق 
برامـــج للشـــركات المتوســـطة والصغيرة 
في القطاعات الواعدة، وتحســـين جودة 
عملها ومنتجاتها، وبالتالي زيادة فرصها 
فـــي خلـــق وظائـــف نوعيـــة ذات قيمـــة 
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عاليـــة لجعـــل المواطن الخيـــار األول في 
ســـوق العمـــل، وإيجاد مـــوارد دخل مالية 
جديـــدة. باإلضافـــة إلـــى مواصلـــة تقديم 
الدعـــم للقطاعـــات األخـــرى، وتشـــجيعها 
على التغيير عبر مواصلة النمو والتوســـع 
اســـتمراريتها  لضمـــان  االبتـــكار  وتبنـــي 

ومساهمتها في االقتصاد الوطني.
وأضـــاف “هنـــاك قطاعـــات جديـــدة نامية 
تقـــدم فـــرص نمـــو اســـتثنائية فـــي إطـــار 
معطيات الســـوق الجديدة، حيث تحتاج 
األســـواق من أجل ضمان اســـتدامتها إلى 
مواصلـــة خلـــق فـــرص جديـــدة، وهـــو ما 
تتيحـــه القطاعـــات المتصلة بــــالصناعات 

اإلبداعية والطاقة المتجددة”.
كمـــا أوضح أن إطـــاق البرامج الخمســـة 
عشـــر الجديدة تأتي ضمـــن أولوية تنمية 
القطاعـــات الواعـــدة وأوليـــة خلـــق فرص 
عمـــل واعدة لجعل المواطن الخيار األول 
في ســـوق العمل في إطـــار خطة التعافي 
االقتصـــادي والتي ســـتحدث نقلة نوعية 
المقدمـــة مـــن تمكيـــن،  البرامـــج  لحزمـــة 
مـــع األخـــذ باالعتبار تبني نظـــام تحفيزي 
يعمل على تشجيع المؤسسات على النمو 
والتوســـع وتحقيق أفضـــل النتائج والتي 
سيضمن حصول المؤسسات على المزيد 
مـــن الدعـــم فـــي حـــال تحقيـــق التحـــول 

الفّعال.
وبيـــن حســـين رجـــب أن صنـــدوق العمل 
»تمكين« سيســـاهم في خلـــق فرص عمل 
واعـــدة لجعل المواطـــن الخيار األول في 
ســـوق العمـــل، وذلـــك مـــن خـــال إطـــاق 
الجديـــدة  البرامـــج  مـــن  نوعيـــة  حزمـــة 
المواطـــن  وتنافســـية  قـــدرات  لتطويـــر 
ســـوق  احتياجـــات  ومواكبـــة  البحرينـــي 

العمل الحالية والمستقبلية.
وأشـــار إلى أن المرحلة االنتقالية القادمة 
ستشـــمل تبنـــي العديـــد مـــن الممارســـات 
الحديثـــة في آليات العمـــل، والتي تضمن 
توفيـــر تجربة عماء أكثر تميـــًزا، وتعمل 
على تســـريع عملية التقديم واالســـتفادة 
مـــن برامـــج الدعـــم عبـــر منصـــة تمكيـــن 

اإللكترونية المطّورة.

الترابط مع خطة التعافي االقتصادي

تمكيـــن  اســـتراتيجية  أن  رجـــب  وأكـــد 
مرتبطة بشـــكل واضح وصريح مع خطة 
التعافـــي االقتصـــادي من حيـــث المحاور 
للقطاعـــات،  واالســـتراتيجيات  العامـــة 
مضيفـــا “ســـنواصل دعـــم كل القطاعـــات 
ولكـــن ســـيكون هنـــاك تركيـــز أكثـــر علـــى 
دعـــم القطاعـــات الواعـــدة الخمـــس وهي 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
والمال والســـياحة والصناعـــة والخدمات 

اللوجستية”. 
ولفـــت رجب إلـــى أن تمكيـــن نجحت في 
خفـــض اجمالـــي المصروفـــات الداخليـــة 
وتنظيـــم  تحســـين  مـــع   ،%  10 بنســـبة 
االلتزامـــات المالية ومتطلبات المشـــاريع 

بحيث نوصلها إلى مستوى أفضل.
وذكـــر أن “تمكيـــن” فـــي طـــور مناقشـــات 

حاليـــا مـــع عدد مـــن البنوك والمؤسســـات 
برامـــج  تفاصيـــل  مـــن  لانتهـــاء  الماليـــة 
التمويـــل الجديدة، مســـتطردا بالقول “لم 
نصـــل إلى صـــورة نهائية في هذا الشـــأن، 
وخال األســـابيع القادمة ســـيتم االنتهاء 

من جميع هذه التفاصيل”. 
وأكـــد رجب أن “تمكين” اســـتحدثت عدة 
معاييـــر ســـيتم تطبيقهـــا حســـب تصنيف 
البرامج لتحقيق العدالة في الدعم المقدم 
للمؤسسات والمشاريع من خال مراجعة 
أفضـــل  وفـــق  وشـــفاف  دقيـــق  وتقييـــم 
المعايير والتفتيش الذكي باالعتماد على 
التقنية الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة. 
تقليـــل  ليـــس  “هدفنـــا  بالقـــول  وتابـــع 
حجـــم مبالـــغ الدعم، بـــل تحقيـــق التأثير 
االقتصادي واســـتدامة النمو، وسنواصل 
الصـــرف بمـــا يخـــدم أهـــداف الشـــركات 
تحليـــل  قســـم  سننشـــئ  والمؤسســـات. 
بيانـــات فـــي تمكيـــن يركـــز أساســـا علـــى 
الشـــركات  مـــن  المعلومـــات  تجميـــع 
ومختلف الهيئات التي نعمل معها بشكل 
مســـتمر ونحـــاول نحلـــل مســـتوى االداء 
الذي حققته الشـــركات ومســـتوى تمكين 

في التأثير االقتصادي”. 
وأشـــار رجـــب: “بتكاتـــف الجهـــود نتطلـــع 
ألن نقـــدم نمـــوذج يهـــدف إلـــى تحقيـــق 
االســـتدامة المنشـــودة في نمو االقتصاد، 
والمســـاهمة فـــي بنـــاء النهضـــة التنموية 
الشـــاملة لمملكة البحرين بحلول إبداعية 
وتقنيـــة تلبـــي واقـــع ومتطلبـــات الســـوق 

الراهن”.

توصيات المنتدى التشاوري

ويعد المنتدى جزءًا أساســـيًا من العملية 
التشاورية التي تحرص عليها تمكين مع 
القطـــاع الخـــاص، والتـــي تضمنـــت أيضًا 
سلســـلة مـــن اللقـــاءات التشـــاورية التـــي 
نظمتهـــا »تمكين« خال األشـــهر الماضية 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  مختلـــف  مـــع 
كخطـــوة اســـتباقية، تهـــدف إلـــى األخـــذ 
الخـــاص  القطـــاع  احتياجـــات  باالعتبـــار 
في ظل المتغيرات المتســـارعة، وإشراك 
فـــي  االقتصاديـــة  القطاعـــات  مختلـــف 
عملية المراجعة والتحسين التي شهدتها 
تمكيـــن خـــال الفتـــرة الماضيـــة، تمهيًدا 
للوصـــول إلى الصياغـــة النهائيـــة لباقات 
وحلـــول الدعـــم للمســـاهمة فـــي االرتقاء 

بمستوى أداء المؤسسات واألفراد.
كمـــا أتيحـــت الفرصة للحضور بمشـــاركة 
الجلســـات  فـــي  وماحظاتهـــم  آرائهـــم 
النقاشـــية الفرعيـــة والتي عقدت بشـــكل 
مـــواٍز عـــن بعـــد مـــع ممثلـــي القطاعـــات 
المختلفة في مملكـــة البحرين، والتي تم 
خالهـــا تعزيز التواصل مع ممثلي تمكين 
ورواد األعمـــال مـــن مختلـــف القطاعـــات 
للتعـــرف عـــن قرب علـــى أهـــم التحديات 
التـــي تواجههم واالحتياجات األساســـية 
ضمـــن التغييرات الحاليـــة، باإلضافة إلى 
عرض برامج تمكين الجديدة، وتعريفهم 
برحلـــة العمـــاء وطريقـــة التقديـــم على 

البرامج وكيفية االستفادة منها. 
واختتمـــت فعاليـــات المنتـــدى بالتطـــرق 
إلـــى أبـــرز التوصيـــات والتي أكـــدت على 
ضـــرورة االســـتجابة الســـريعة لمتغيرات 
مؤسســـات  نمـــو  صعيـــد  علـــى  الســـوق 
القطـــاع الخاص والعاملين فيـــه، وتعزيز 
المهنيـــة  البحرينيـــة  الكـــوادر  مهـــارات 

واإلبداعيـــة والعمـــل على تســـريع وتيرة 
لمعطيـــات  بمرونـــة  واالســـتجابة  النمـــو، 

السوق الجديدة. 
كما أكدت التوصيات أهمية زيادة فرص 
الدعـــم المقدمة مـــن تمكين للمؤسســـات 
التـــي تبـــرز قدرتها علـــى التوســـع محليًا 
وتبينهـــا  للتطويـــر،  وقابليتهـــا  وعالميـــًا، 

للتكنولوجيـــا، وتحقيـــق أفضـــل النتائج، 
وذلك من أجل تشـــجيع المؤسسات على 
النمـــو واالزدهـــار وزيادة مســـاهمتها في 
االقتصاد الوطني، باإلضافة إلى استمرار 
تقديم الدعم للمؤسســـات في القطاعات 
األخـــرى من خـــال البرامـــج والمبادرات 
الخمسة عشـــر الجديدة والتي سيتسنى 

للجميع التقديم عليها قريبًا.
كمـــا شـــملت التوصيـــات كذلـــك التأكيـــد 
علـــى أهميـــة اســـتثمار المؤسســـات فـــي 
التحـــول الرقمي، والـــذي يعزز من مرونة 
اإلبـــداع  مفاهيـــم  ويدّعـــم  المؤسســـات 
المتطلبـــات  محـــاكاة  فـــي  واالبتـــكار 
الجديدة مع متغيرات السوق وتحدياته.

“تمكين” ينفق 1.7 مليـار دينــار خــالل 15 عامــا لدعــم األفــراد والمؤسســات في برامــج عدةتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سـوق العمـل الحاليـة والمستقبليـة

التركيز على قطاعات واعدة كالسياحة وتكنولوجيـا المعلومـات والصناعـة والخدمـات اللوجستيــة
3 برامــج للمؤسســات الناشئــة هــي “ابــدأ مشروعــك” و“رواد التكنولوجيـــا” و“الـــرواد الشبـــاب”
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الغش في المواد الغذائية يمثل أسوأ أنواع الفساد
معلقا على اكتشاف مستودع يغير التواريخ منتهية الصالحية... األمين:

األمين يثني علــى جهــود األجهــزة الرقابيــة فــي حمايــة المستهلكيــن
الغذائية  الــثــروة  لجنة  رئــيــس  حــذر 
بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد 
ــنــاس مــن الــوقــوع  األمــيــن، عــمــوم ال
ــغــش الـــتـــجـــاري إجـــمـــاال  ــل فـــريـــســـة ل
الغذائية  الــمــواد  في  الغش  وحــاالت 
الوقت  في  وشاكرا  داعيا  خصوصا، 
تؤدي  التي  الرسمية  األجــهــزة  عينه 
خلفية  على  بأمانة  الــرقــابــي  ــا  دورهـ
اكــتــشــاف مــســتــودع يــغــيــر تــواريــخ 
الصالحية  منتهية  الغذائية  الــمــواد 
إلى تواريخ جديدة. ووصف األمين 
هـــذا الــســلــوك بــأنــه مــن أســـوأ أنـــواع 
أنه  مضيفا  التجاري،  والغش  الفساد 
عــلــى الــجــمــيــع أن يــتــصــدى لــحــاالت 
ال  حتى  الغذائية  الــمــواد  فــي  الغش 
يــقــع الــجــمــيــع ضــحــايــا لــهــذا الــســلــوك 

المشين.

وأوضـــــح األمـــيـــن أن الــغــش ســلــوك 
ــف الــــمــــوارد  ــل مــــرفــــوض فــــي مــخــت
يــرتــبــط منه  مــا  أن  إال  والــخــدمــات، 
أنــواع  أشــد  يمثل  الغذائية  بــالــمــواد 

الغش وأسوأ أشكاله.
وعّلل بالقول إن الغذاء حاجة رئيسة 
ــة تـــقـــوم بــهــا حـــيـــاة اإلنـــســـان  ــاسـ ومـ
ما  “إذا  موضحا  صحته،  بها  وتتأثر 
حصل الغش في بيع وتقديم المواد 
الغذائية فذلك يسبب مشكلة عامة”. 
ــى أن الـــغـــش في  ــ ــيـــن إل ولـــفـــت األمـ
المواد الغذائية يندرج تحت أصناف 
لألحكام  مخالفة  فيه  ما  منها  عــدة، 
ــة كــبــيــع الـــمـــواد  ــ ــي ــ الــتــجــاريــة واألدب
ما  أو  الصالحية،  منتهية  الغذائية 

فيه مخالفة للقوانين.
ــن الــتــجــار  ــ ــي ــ ــث األم  إلـــــى ذلـــــك حــ

والموردين ومراكز بيع المواد الغذائية 
األطعمة  تقديم  ومحالت  والبائعين 

على أن “يعملوا طبق ميثاق شرف 
وأال  أنفسهم  فــي  هللا  ويتقوا 

لــإغــالق  أنفسهم  يــعــرضــوا 
ــغــرامــات،  والــمــخــالــفــات وال
فــي  ــا  ــبـ ــبـ سـ ــوا  ــ ــون ــكــ ــ ي وال 
اإلضــــــــرار بــصــحــة الـــنـــاس 
وزارة  شــاكــرا  ثقتهم”،  وهــّز 

الصناعة والتجارة والسياحة 
بقيادة الوزير زايد الزياني 

وفــــــريــــــقــــــه 

والمراقبة  التفتيش  إدارة  خصوصا 
ــة الــمــســتــهــلــك، عــلــى  ــايـ ــمـ وحـ
الواضحة  جهودهم 
للتصدي  للعيان 

ألي مخالف.

مقترح “تغيير العطلة” يعزز اندماج االقتصاد الوطني مع “العالمي”
يطابق أيام التبادالت والتعامالت التجارية دوليا... حجير:

أعـــرب رجـــال األعــمــال نــائــب رئيس 
الــمــقــاولــيــن  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
تأييده  عــن  حجير،  خلف  البحرينية 
نظام  بتحويل  المقترح  ــى  إل للتوجه 
الحكومي  للقطاع  األســبــوعــي  العمل 
عــمــل، من  ــام  أيـ  4 ليكون  ــخــاص  وال
وتكون  الخميس،  إلى  اإلثنين  يوم 
الجمعة  أيـــام  األســبــوعــيــة  العطلة 
والــســبــت واألحــــد، بــمــا يــعــزز من 
فرص اندماج االقتصاد الوطني 
ــادات  ــصــ ــتــ ــلــف االقــ مــــع مــخــت

واألسواق العالمية، السيما وأن هذا التوجه 
التجارية  التبادالت والتعامالت  أيام  يطابق 
واالقتصادية والمالية العالمية والتي تعتمد 
واألحــد.  السبت  يومي  األسبوعية  العطلة 
ــى أن تــجــربــة الــعــمــل من  ــار حــجــيــر إلـ ــ وأشـ
الماضية  العديدة  األشهر  مدى  على  المنزل 
كورنا  فيروس  جائحة  أزمــة  تداعيات  إبــان 
تطبيق  يمكن  أنـــه  أظــهــرت   ،”19 كــوفــيــد   “
العمل عن بعد على نطاق واسع على المدى 
بمؤسساته  الــعــالــم  أن  إلـــى  ــا  الفــًت الــطــويــل، 
عن  أعماله  إلنجاز  يتوجه  والعامة  الخاصة 
ــة جــائــحــة كــورونــا  ــعــد، خــصــوصــا وأن أزمـ ُب
أثبتت واقعية ذلك وأنه حل مناسب لضمان 

راحة الموظفين والعاملين بما يعود بالمنفعة 
على القطاعات التي يعملون بها. 

ــذا الــتــوجــه مــن شأنه  ــدد حــجــيــر أن هـ وشــ
اإلســـهـــام فــي تــطــويــر وتــعــزيــز الــمــؤســســات 
الــمــالــيــة والــمــصــرفــيــة بــجــانــب الــتــوســع في 
المحلية  واألســـواق  البحرين  بــورصــة  عمل 
وشركات التأمين، فضاًل عن دوره المجتمعي 
ــتــالحــم  ــرابـــط األســــــري وال ــتـ ــز الـ ــعــزي فـــي ت
العاملين  حياة  جــودة  وتعزيز  المجتمعي، 
تحقيق  عبر  والخاص،  العام  القطاعين  في 
ومتطلبات  الشخصية  الحياة  بين  الــتــوازن 
العالقات  على  إيــجــاًبــا  ينعكس  بما  العمل 

األسرية، ويسهم في رفع اإلنتاجية.
خلف حجير

خالد األمين

المحرر االقتصادي

أعلنت طيران الخليج عن إلغاء 
للعودة  أمــس  الــمــقــررة  رحلتها 
من  الــبــحــريــن  إلـــى  بمسافريها 
ــــك بــســبــب اســتــمــرار  تــركــيــا وذل
ســــــوء األحـــــــــــوال الـــمـــنـــاخـــيـــة 
اإلغــالق في جمهورية  وتمديد 
تــركــيــا، وانــطــالقــًا مــن حرصها 
مسافريها  سالمة  على  الــدائــم 

وطاقمها.
فيه  تستمر  ــذي  ال الحين  وفــي 
الناقلة في االهتمام بمسافريها 
إسطنبول  مطاري  في  العالقين 
ــرداق تــشــورلــو  ــيـ ــكـ الـــدولـــي وتـ
وتــلــبــيــة جــمــيــع احــتــيــاجــاتــهــم 
ــي مــثــل  بـــقـــدر الـــمـــســـتـــطـــاع فــ
ــروف الـــخـــارجـــة عن  ــظـ هــــذه الـ
الخليج  طيران  قدمت  إرادتها، 
ــاج قد  ــ اعـــتـــذارهـــا عـــن أي إزعـ
المؤسف،  األمــر  هــذا  به  تسبب 

كثب  عــن  عملها  عــلــى  وتــؤكــد 
مـــع كــافــة الــســلــطــات الــتــركــيــة 
الحلول  إليــجــاد  الــعــالقــة  ذات 

والبدائل المتاحة.
ــن عــزمــهــا  ــاقــلــة عـ ــن وأعــلــنــت ال
رحلتها  ــى  إلـ رحــلــتــيــن  إضـــافـــة 
الــيــومــيــة مـــن إســطــنــبــول يــوم 
يناير   27 ــمــوافــق  ال الــخــمــيــس 
2022 في حال تحسن األحوال 
الــجــويــة فـــي تــركــيــا وحــصــول 
الالزمة  التصاريح  على  الناقلة 
لتسيير  المعنية  السلطات  مــن 
وذلــك  اإلضافيتين،  الرحلتين 
الســتــيــعــاب كــافــة الــمــســافــريــن 
الـــعـــالـــقـــيـــن فـــــي الـــمـــطـــاريـــن 
ــت طــيــران  ــ الـــمـــذكـــوريـــن. ودعـ
الــخــلــيــج الــجــمــيــع مـــجـــددًا إلــى 
الصحيحة  المعلومات  تقصي 
ــن مـــصـــادرهـــا وتــجــنــب نشر  مـ
كافة  تعيق  قد  التي  اإلشاعات 
هذه  النفراج  المبذولة  الجهود 

األزمة غير المتوقعة.

“طيران الخليج”: إضافة رحلتين من 
إسطنبول اليوم في حال تحسن الطقس

أعلنت شركة البحرين للمقاصة، 
ــتــابــعــة والــمــمــلــوكــة  الــشــركــة ال
عن  البحرين،  لبورصة  بالكامل 
مؤخًرا  تفاهم  لمذكرة  توقيعها 
مع شركة مركز مقاصة لألوراق 
السعودية  في  )مقاصة(  المالية 
لمجموعة  بــالــكــامــل  الــمــمــلــوكــة 
قـــام  إذ  ــة،  ــوديـ ــعـ ــسـ الـ تـــــــداول 
نائب  من  كل  االتفاقية  بتوقيع 
والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس 
البحرين  شــركــة  فــي  المنتدب 
لــلــمــقــاصــة الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
والمدير  خليفة،،  آل  إبــراهــيــم 
وائل  مقاصة  لشركة  التنفيذي 

الهزاني.
تعزيز  ــى  إلـ ــمــذكــرة  ال وتــســعــى 
تــبــادل الــمــعــلــومــات والــخــبــرات 
ــمــقــاصــة  ــن أجـــــل تـــطـــويـــر ال مــ
المركزية في كال البلدين، فضالً 
التعاون  فــرص  استكشاف  عن 
المقاصة  بتطوير  يتعلق  فيما 

المركزية وخدمات التدريب. 
رئـــيـــس مجلس  نـــائـــب  ــال  ــ  وقـ
في  المنتدب  والعضو  اإلدارة 
شركة البحرين للمقاصة، الشيخ 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــن  خليفة 
الــمــذكــرة بشكل  “تـــحـــدد هـــذه 
ــرض من  ــغـ واضــــح الـــهـــدف والـ
تعاوننا كما تؤسس قناة رسمية 
لتبادل المعلومات، حيث نتطلع 
ــاق الـــتـــعـــاون  ــ ــ ــى تـــوســـيـــع آف ــ إلـ

ــال  ــمـ ــتــطــويــر األعـ الــمــتــعــلــقــة ب
العديد  على  والعمل  واالبتكار 
شأنها  من  التي  الــمــبــادرات  من 
لها تأثير إيجابي في  أن يكون 
كــال الــســوقــيــن، مــا يــســاهــم في 

تعزيز الكفاءة والسيولة”.
العمل  إلى  نتطلع  “كما  وأضــاف 
ــة لــتــعــزيــز  ــقـــاصـ ــركــــة مـ مــــع شــ
ــمـــة الــبــيــئــيــة  ــال واألنـــظـ ــصــ ــ االت
الــمــالــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
السعودية،  العربية  والمملكة 
مما يساهم في تقوية العالقات 

الثنائية بين المملكتين”.
من جانبه، قال المدير التنفيذي 
الهزاني  وائـــل  مقاصة  لشركة 
البحرين  “تسعى كل من شركة 
إلى  مقاصة  وشــركــة  للمقاصة 
في  الــســوق  احــتــيــاجــات  تلبية 
يدرك  المال، حيث  رأس  قطاع 
الدور  هذا  أهمية  الجانبين  كال 
مما يمثل دافًعا إلى التعاون بين 
مذكرة  تعتبر  كما  الشركتين، 
حقيقية  شــهــادة  هــذه  التفاهم 
لتعزيز  الــمــتــبــادل  سعينا  عــلــى 
وتنافسية.  عــادلــة  بيئة  وخلق 
حجر  االتفاقية  هــذه  تضع  كما 
ــاون الـــفـــعـــال  ــعـ ــتـ ــلـ األســــــــاس لـ
والـــتـــنـــســـيـــق الـــمـــتـــكـــامـــل بــيــن 
الطرفين والتباحث حول فرص 
التطوير في مجال  و  التدريب 
من  التي  و  المركزية  المقاصة 
جديدة  فرًصا  تخلق  أن  شأنها 
لكال  المتبادلة  المنفعة  لتحقيق 
هذه  أهــداف  لتحقيق  الطرفين 

المذكرة”.

تطوير المقاصة المركزية وخدمات التدريب

100 % نسبة تحويل خدمات قطاع “تنمية الصناعة” إلى إلكترونية
دعما لتوجهات الحكومة بما يتماشى مع استراتيجية القطاع 2022 - 2026

والـــتـــجـــارة  ــاعـــة  ــنـ الـــصـ وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
الحكومة  إطـــار جــهــود  فــي  والــســيــاحــة، 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
عن  الــرقــمــي،  للتحول  خليفة،  آل  حــمــد 
قطاع  خــدمــات  جميع  تحويل  استكمال 
تنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة إلى خدمات إلكترونية، لتشمل 
22 خدمة تقّدم من خالل إدارتي التنمية 
بالوزارة،  الصناعية  والمناطق  الصناعية 
تدشينهما  تــم  خــدمــتــيــن  إلـــى  بــاإلضــافــة 
بالتعاون مع القطاع الخاص وهما شركتا 
ــنــفــت” و “مــــــزاد”، مـــا يــدعــم تــوجــهــات  “ب
الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع اســتــراتــيــجــيــة قــطــاع 
مبادرات  ضمن   )2026  -  2022( الصناعة 

خطة التعافي االقتصادي.
ــر الصناعة  الــمــنــاســبــة، صـــرح وزيـ وبــهــذه 
والــتــجــارة والــســيــاحــة زايـــد الــزيــانــي بأن 
الـــــــــوزارة عــمــلــت عـــلـــى تـــحـــويـــل جــمــيــع 
الخدمات المقدمة من خالل قطاع تنمية 
والتي  إلكترونية،  خدمات  إلــى  الصناعة 
إلى  التي تهدف  أهــم األولــويــات  تعد من 
إنجاز  اإلجــراءات وضمان سرعة  تسهيل 
الخدمات المقدمة للمستثمرين، نظرا لدور 
القطاع المهم وإسهامه في الناتج المحلي 
باإلضافة  الـــصـــادرات  ــادة  ــ وزي اإلجــمــالــي 

لخلق الفرص الواعدة للمواطنين. 
هذا  تبنت  الحكومة  أن  الــوزيــر  وأضـــاف 
الصناعة  قطاع  استراتيجية  فــي  النهج 

خاصا  مــحــورا  ــردت  وأفـ  )2026  -  2022(
لتحسين تجربة المستثمرين يحتوي على 
عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق 
ــداف االســتــراتــيــجــيــة، كــإعــداد دليل  األهــ
الالزمة  التراخيص  على  للحصول  موحد 

لــمــزاولــة األنــشــطــة الــصــنــاعــيــة، وإعــــادة 
هــنــدســة إجــــــراءات الـــخـــدمـــات، والــعــمــل 
لتقديم  الــعــمــالء  عــالقــات  إدارة  بــنــظــام 
عــالوة  للمستثمرين،  متخصصة  حــلــول 
الدخول واإلقامة  إجــراءات  على تسهيل 

لهم، باإلضافة إلى إطالق نظام إلكتروني 
موحد للخدمات الصناعية، إذ يتم العمل 
على تطوير هذه الخدمات بشكل مستمر.
وسعيا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، 
الــوزارة بالشراكة مع شركة بنفت  دشنت 
الصناعية  القسائم  إيــجــارات  دفــع  خدمة 
عــبــر منصة فــواتــيــر فــي مــايــو الــمــاضــي، 
تسديد  للمستأجرين  الــخــدمــة  تتيح  إذ 
عن  الصناعية  القسائم  استئجار  فواتير 
تطبيق  خالل  من  “فواتير”  خدمة  طريق 
المزادات  إلى طرح  إضافة   ،BenefitPay
اإللــكــتــرونــيــة بــالــتــعــاون مــع شــركــة مــزاد 
ــعــرض مــنــشــآت الــمــشــروعــات  الــبــحــريــن ل
القائمة على قسائم مؤجرة من  المتعثرة 
قبل الوزارة في المناطق الصناعية التابعة 
لــغــرض تــحــويــل ملكية هــذه  ــــك  لــهــا، وذل
لالنتفاع  جــدد  مستثمرين  إلــى  المنشآت 
بــهــا إلقــامــة مــشــروع جــديــد وإبــــرام عقد 

استئجار للقسيمة الصناعية مع الوزارة. 
استكمال  تــم  الــتــي  الــخــدمــات  أن  يــذكــر 
رئيسة،  بــاقــات   5 فــي  مصنفة  تحويلها 
وتــشــمــل خـــدمـــات مــســتــأجــري الــقــســائــم 
الــصــنــاعــيــة، والــخــدمــات الــهــنــدســيــة في 
الترخيص  وخدمات  الصناعية،  المناطق 
ــي، وخــــدمــــات  ــاعــ ــ ــن ــصــ ــ ــل ال ــيـ ــجـ ــسـ ــتـ والـ
وبعض  للمصانع،  الجمركية  اإلعــفــاءات 
وتــجــديــد  كتسجيل  األخــــرى  ــخــدمــات  ال
شهادة عالمة “ُصنَع في الَبحَرين” وإصدار 

شهادة لمن يهمه األمر.


