
تأهـــل منتخبنا الوطني لكرة اليد الى المباراة النهائية 
فـــي البطولـــة اآلســـيوية العشـــرون، وذلك بعـــد فوزه 
علـــى صاحـــب األرض والجمهور المنتخب الســـعودي 
بنتيجـــة )29/20( فـــي اللقـــاء الـــذي جمـــع المنتخبيـــن 
ضمن منافســـات الدور قبل النهائي بالبطولة.  وضرب 
األحمـــر موعـــدًا في النهائي اآلســـيوي أمـــام المنتخب 
القطري يوم اإلثنين القادم وذلك بعد فوز األخير على 

إيران في المباراة األولى بنتيجة )34/19(.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

مؤكدا في حضوره ختام “أمن الخليج العربي 3” تعزيز العمل األمني الخليجي... وزير الداخلية:

التدريب واالعتماد على التكنولوجيا رافد للعمل األمني
أكد وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة 
أن التدريـــب واالعتمـــاد علـــى المنظومـــات التكنولوجيـــة الحديثـــة 
والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي، تشكل عناصر 
جوهرية ورافدا أساســـيا للعمـــل األمني وتبادل الخبرات والتجارب 

الناجحة.
وحضـــر وزيـــر الداخليـــة، أمس، مـــع وزراء الداخلية بـــدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، حفل ختام فعاليات التمرين التعبوي 
المشـــترك لألجهـــزة األمنيـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون “أمـــن الخليج 

)05(العربي3” والذي عقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

تدريب وتوظيف 500 باحث 
عن عمل منذ تدشين “فرص”
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اللجنة اإلعالمية

أن  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أعلنـــت 
اليـــوم األحد هو أول أيام بدء الدراســـة 
من الفصـــل الدراســـي الثانـــي للمدارس 
المـــدارس  جميـــع  وأن  الحكوميـــة، 
ستســـتقبل الطـــاب والطالبـــات بشـــكل 
اعتيـــادي وفـــق مـــا كان معمـــوالً بـــه في 
الفصـــل الدراســـي األول ووفق خيارات 
أولياء األمور التي حددوها سابقًا لدوام 
أبنائهم وبناتهـــم عبر الحضور الفعلي أو 
عبـــر المنصـــات اإللكترونية، مـــع مراعاة 
أال تزيـــد نســـبة دوام الطلبـــة فـــي جميع 
المدارس عن 50 %  من إجمالي الطاقة 
االســـتيعابية لكل مدرســـة التزامًا بنظام 
اإلشـــارة الضوئية المعتمد في مســـتوى 

اللون األصفر.

المنامة - وزارة الداخلية
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قال السفير الماليزي شازريل بن زاهيران إن حجم التبادل التجاري ما بين البحرين وماليزيا بلغ 
600 مليــون دوالر. وأبــدى فــي لقــاء خــص به “البالد” عــن رغبة بالده بزيادة المبــادالت، وترحيبه 
بالمســتثمرين البحرينيين الستكشــاف الفرص االســتثمارية في ماليزيا والعكس صحيح، مؤكدا 

أنها عملية تبادلية تحتاج إلى شركاء حقيقيين من كال البلدين.

وأشـــار بن زاهيران على هامـــش اللقاء، إلى 
نجاح المملكة باإليفـــاء بالتزاماتها الصحية 
تجـــاه األفـــراد مـــن مواطنيـــن ومقيمين في 
فتـــرة جائحـــة كورونـــا، مؤكـــًدا أنهـــا تقـــدم 
أفضـــل الجهـــود المبذولـــة مقارنة بمســـتوى 
الـــدول األخـــرى، وعلـــى أعلـــى المســـتويات 

اإلجرائية. 
وفـــي ســـياق آخر، ذكـــر الســـفير الماليزي أن 
عدد الطاب بالســـابق مرتفع نسبًيا من 200 
إلـــى 300 طالب بحريني، ولكنه مال للنزول 

ليصل إلى 80 طالبا فقط.
وقـــال إن عـــدد الماليزييـــن الموجودين في 
البحرين بالسابق بحدود 800 شخص، ولكن 

هـــذا الرقم انخفـــض اآلن إلـــى ما بين 
300 - 500 شـــخص. وذكـــر أن هنـــاك 

تعاونـــا واضحـــا فـــي مجـــال تصديـــر 
الغذائيـــة،  المنتجـــات  واســـتيراد 

ولكـــن هنـــاك مزيـــد مـــن الفرص 
استكشـــافها  علينـــا  التـــي 

منها المجال اإلنشـــائي، 
منتعشـــا  كان  والـــذي 

بالســـابق، كما يجب 
نستكشـــف  أن 
البحريني  االهتمـــام 

لتوفيـــر بنيـــة تحتية 
متطورة.

انخفاض الدراسين البحرينيين بكوااللمبور من 300 إلى 80 فقط
600 مليون دوالر حجم التبادل التجاري مع ماليزيا... السفير الماليزي لـ “^”:

السفير الماليزي في 
حوار مع “البالد”
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تخيير الطلبة بين الحضور أو الدراسة عن بعد

إبراهيم النهام | تصوير- رسول الحجيري

التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــرح 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 
األنصاري أنه تم التعامل مع حريق 
بســـيط نشـــب فـــي مخـــزن صغيـــر 
تابـــع ألحـــد األجنحـــة فـــي مجمـــع 
السلمانية الطبي صباح أمس، ولم 
يسفر عن أية إصابات. وأوضح أنه 

تم تفعيـــل خطط الطوارئ المتبعة 
في المستشـــفى بشكل فوري، وتم 
نقل عدد مـــن المرضى إلى أجنحة 
أخرى احترازيًا. كما جرى التنسيق 
مـــع اإلدارة العامة للدفـــاع المدني 
التـــي تعاملت مع الحادث بســـرعة 

وكفاءة عالية.

حريق بمخزن في “السلمانية”... وال إصابات
المنامة - المستشفيات الحكومية

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات 
العامـــة بتلقي النيابة العامة باغًا من 
وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
مفـــاده ضبـــط مأموريهـــا القضائييـــن 
محـــاً تجاريًا يزاول فيه 3 أشـــخاص 
بحريني وآســـيويين أحدهمـــا هارب، 
نشـــاط إعادة تعبئـــة المـــواد الغذائية 
وتخزينهـــا دون اســـتصدار ترخيـــص 
المختصـــة،  الجهـــات  مـــن  بذلـــك 

تالفـــة  غذائيـــة  بمـــواد  واالحتفـــاظ 
واســـتدعت  الصاحيـــة.  ومنتهيـــة 
النيابة مأمور الضبط القضائي لسماع 
أقوالـــه بخصـــوص الواقعـــة وأمـــرت 
الهـــارب.  المتهـــم  وإحضـــار  بضبـــط 
كمـــا اســـتجوبت المتهميـــن المقبوض 
عليهمـــا وأمـــرت بحبســـهما احتياطيًا 
على ذمة التحقيـــق تمهيدًا لتقديمهم 

للمحاكمة.

حبس متهمين تالعبوا بتاريخ انتهاء األغذية
المنامة - النيابة العامة

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس نيابة التنفيـــذ بأن المحكوم 
عليه في قضايا إرهابية والذي تم تسليمه 
مؤخرًا للســـلطات البحرينية قد أودع في 
مركز اإلصاح والتأهيل؛ لتنفيذ العقوبات 
المحكـــوم بهـــا، وهي 4 عقوبات بالســـجن 
المؤبـــد، وعقوبة أخرى بالســـجن لمدة 10 
ســـنوات، فضاً عن الغرامات المالية. كما 
تـــم تمكينه من الطعن فـــي األحكام وفقًا 
لمـــا يجيزه القانـــون. وُيعد المحكوم عليه 
مـــن أخطر العناصر اإلرهابية.  وأوضحت 
النيابـــة العامـــة أنهـــا طالبت بعقوبة أشـــد 
ضد المتهم نظـــرُا للجرائم اإلرهابية التي 
المحكمـــة أصـــدرت  أن  إال  تـــورط فيهـــا، 
أحكامهـــا المعلنة حســـب النظام القضائي 

البحريني. 

بدء تنفيذ األحكام ضد أخطر عنصر إرهابي
“النيابة” طالبت بعقوبة أشد... لكن المحكمة أصدرت أحكامها حسب النظام القضائي

بعد فشـــل كافـــة جهود ومســـاعي اإلصـــاح بينهمـــا، وتعرضها 
لاعتـــداء المتكـــرر مـــن زوجها، قـــررت المحكمة تطليق شـــابة 
بحرينيـــة وأم لولدين من زوجها الثاثينـــي طلقة بائنة؛ للضرر 
واســـتحالة العشـــرة. وتعـــود تفاصيـــل القضية إلـــى أن الزوجة 
تقدمت بدعواها للمحكمة طالبة الطاق؛ العتداء زوجها الدائم 
عليهـــا بالضرب المبـــرح، حتى وصل به الحـــال ألن يهددها في 
إحـــدى الوقائع بالقتل والتلويح بالســـكين فـــي وجهها، وتعديه 

عليها بالقذف والطعن في شـــرفها وإهانتها والبصق عليها أمام 
ذويه في الطريق العام. وحيث لم تفتر المشـــكات بينهما، بلغ 
الحـــال بهـــا إلى أن تقدم ضده باغا في مركز الشـــرطة، وغيره 
مـــن الباغـــات الجنائيـــة والتقارير الطبيـــة التـــي أودع فيها ما 
لحق بها من أضرار جســـدية، أدت إلى اســـتحالة العشرة بينهما 
بالمعروف، حيث توثق ذلك االعتداء وما تبعه من آثار بســـبب 

الضرب في الصور الضوئية المرفقة بالائحة.
ولفت والد الزوجة في شهادته إلى أنه حين تواصل مع الزوج، 

إال أن رده كان أنه يؤدبها بذلك.

بصق عليها بالشارع فطلبت الطالق.. والزوج: كنت أؤدبها

“األحمر” يتأهل الى النهائي اآلسيوي

سيد علي المحافظة
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)15( فرحة الالعبين باالنتصار 
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ترك خيار نوع التعليم لألهالي و50 % حضور الطالب بالمدارس
30 % نسبة العمل من المنزل لموظفي كل مدرسة... “التربية”:

أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم أن اليـــوم األحد هـــو أول أيام 
بدء الدراســـة من الفصل الدراسي الثاني للمدارس الحكومية، 
وأن جميـــع المـــدارس ستســـتقبل الطـــاب والطالبـــات بشـــكل 
اعتيـــادي وفـــق مـــا كان معموالً بـــه في الفصل الدراســـي األول 
ووفق خيارات أولياء األمور التي حددوها سابقًا لدوام أبنائهم 
وبناتهـــم عبر الحضـــور الفعلي أو عبر المنصات اإللكترونية، مع 
مراعاة أال تزيد نســـبة دوام الطلبة في جميع المدارس عن ٥٠ 
% من إجمالي الطاقة االســـتيعابية لكل مدرســـة التزامًا بنظام 
اإلشـــارة الضوئية المعتمد في مســـتوى اللـــون األصفر. وعليه، 
فـــإن علـــى إدارات جميـــع المـــدارس الحكومية اتخـــاذ ما يلزم 
للتواصل مع أولياء األمور والستقبال جميع الطلبة مع االلتزام 
بجميـــع اإلجـــراءات االحترازية المعتمدة التي تمت مناقشـــتها 
فـــي االجتماعات مع مديري ومديرات المـــدارس، والمنصوص 
عليهـــا فـــي الدليل االسترشـــادي الـــذي أصدرتـــه وزارة التربية 
والتعليم، والعمل على ضمان انتظام اليوم الدراسي والحصص 
الدراســـية عبـــر الحضور الفعلـــي أو عبر المنصـــات اإللكترونية 
بكل انســـيابية. وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق نظام العمل من 
المنزل في جميع المدارس الحكومية بنســـبة ال تتجاوز ٣٠ % 
مـــن إجمالي عدد الموظفين في كل مدرســـة على حدة، التزامًا 
بمعاييـــر المســـتوى األصفـــر الخاصـــة بموظفـــي الحكومة وفق 

تعليمات جهاز الخدمة المدنية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

فتح تلقي طلبات الترخيص لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص
من 1 حتى 17 فبراير المقبل... وللدفعة الخامسة

والشـــؤون  العـــدل  وزارة  أعلنـــت 
اإلســـامية واألوقاف عـــن فتح الباب 
لتلقـــي طلبـــات الدفعـــة الخامســـة من 
الراغبيـــن بالترخيـــص لمزاولـــة أعمال 
الموثـــق الخـــاص للغـــة العربيـــة، ممن 
تتوافر فيهم الشـــروط المقررة، وذلك 
اعتباًرا من 1 حتى 17 فبراير المقبل.

لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  ـــن  وبيَّ
المحاكم والتوثيق محمد عبدالرحيم 
مقـــدم  فـــي  ُيشـــترط  أنـــه  بوجيـــري، 
الطلـــب أن يكـــون بحريني الجنســـية، 
الغيـــر،  لـــدى  وظيفـــة  يشـــغل  وأال 
وأن يكـــون قـــد أمضـــى فـــي األعمـــال 

القانونيـــة مدة ال تقل عن 4 ســـنوات، 
و أال يكـــون قـــد ســـبق شـــْطب اســـمه 
من ســـجل كاتب العـــدل الخاص، وأن 
يوفـــر مقـــرًا لمزاولـــة أعمـــال التوثيق، 
اجتيـــاز  المتقـــدم  علـــى  يتعيـــن  كمـــا 
والبرامـــج  والمقابـــات  االختبـــارات 

التدريبية المقررة.
كمـــا أفـــاد الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون 
الـــوزارة  بـــأن  والتوثيـــق  المحاكـــم 
ســـتتلقى طلبات الراغبين بالترخيص 
لمزاولـــة الموثق الخـــاص للغة العربية 
مـــن خـــال مـــلء االســـتمارة المعـــدة 
لذلك والمنشـــورة على موقـــع الوزارة 

عبـــر  وإرســـالها   ،www.moj.gov.bh
notary-appli- اإللكترونـــي :  البريـــد 
مشـــفوعة   ،cations@moj.gov.bh

بنسخة من شـــهادة البكالوريوس في 
القانـــون أو مـــا يعادلهـــا، ونســـخة من 
شـــهادة مزاولة العمل القانوني لمدة ال 

تقل عن 4 سنوات.
وطبقـــًا للقـــرار بشـــأن تنظيـــم أعمـــال 
والتزامـــات وجـــزاءات كاتـــب العـــدل 
الخاص للقيام بأعمال التوثيق، يجوز 
لكاتـــب العـــدل الخاص القيـــام بكل أو 
بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها 
فـــي القانـــون، علـــى أن يقـــوم مكتـــب 
بمســـؤولية  العـــدل  بـــوزارة  التوثيـــق 
الرقابة الفنية والمالية واإلدارية على 

عمل كاتب العدل الخاص.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

محمد بوجيري

“العمل” و”هال بحرين”: تدريب العاطلين ضمن “فرص”
حميدان: مذكرات التفاهم تسمح بإدماج المواطنين في “الخاص”

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  بحضـــور 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان، ووزيـــر 
بـــن  كمـــال  واالتصـــاالت  المواصـــات 
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أحمـــد، 
مطار البحرين، تم فـــي مطار البحرين 
الدولـــي، توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بيـــن 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
وشـــركة “ها بحرين”، شـــركة الضيافة 
واالســـتقبال المملوكـــة من قبل شـــركة 
مطار البحرين ومزود خدمات الضيافة 
البحريـــن  مطـــار  فـــي  واالســـتقبال 
الدولـــي؛ لتدريـــب عـــدد مـــن الباحثين 
عن عمل ضمـــن برنامج “فرص”، وذلك 
في إطـــار الجهود التـــي تبذلها الوزارة 
لتسريع وتيرة توظيف المواطنين عبر 
إدخالهم في دورات تدريبية؛ لارتقاء 
بقدراتهـــم المهنيـــة ومهاراتهـــم الفنية؛ 
إلدماجهم في مختلف منشآت القطاع 

الخاص.
الـــوزارة  جانـــب  مـــن  المذكـــرة  وقـــع 
الوكيل المســـاعد لشـــؤون العمل أحمد 
الحايكي، بينما وقعها من جانب شركة 
واالســـتقبال  للضيافـــة  بحريـــن  هـــا 
رئيس مجلـــس إدارة الشـــركة الرئيس 
التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد 
البنفاح، وستكون مدة سريان مذكرة 
التفاهم 3 ســـنوات يتم خالها تدريب 
عدد من الباحثين عن عمل وتوظيفهم 

في قطاع الضيافة.
وفـــي تصريح له بهـــذه المناســـبة، أكد 
فـــي  مســـتمرة  الـــوزارة  أن  حميـــدان 
توقيـــع مذكـــرات التفاهم مـــع مختلف 
القطاعـــات اإلنتاجية إلدماج الباحثين 
عن عمل في منشـــآت القطاع الخاص، 
الفتـــًا إلـــى أن توقيع هـــذه المذكرة مع 
شـــركة هـــا بحريـــن يأتـــي فـــي إطـــار 
تكثيف الجهود التي تسهم في تحقيق 
تطلعات الحكومة الموقرة برئاسة ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة في تطبيق خطـــة “التعافي 
تنميـــة  إلـــى  الهادفـــة  االقتصـــادي” 
االقتصاد وخلق فـــرص العمل النوعية 

الخيـــار  وجعلهـــم  المواطنيـــن،  أمـــام 
األفضـــل للتوظيـــف، وتحقيقًا ألهداف 
برنامـــج فـــرص الـــذي أطلقـــه الممثـــل 
لألعمـــال  الملـــك  لجالـــة  الشـــخصي 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
مشيرًا إلى أن الوزارة عملت في الفترة 
الماضية على إدماج عدد من الباحثين 
عـــن عمل في برامج تدريب على رأس 
العمل في المجاالت الهندسية والطبية 
واإلدارية والتجارية الصناعية وتقنية 
المعلومـــات، منوهًا إلـــى أنه تم تدريب 
وتوظيـــف مـــا يقـــارب مـــن 500 باحث 

عن عمل منذ تدشين البرنامج. 
وأكد الوزير حميدان أن قطاع الضيافة 
واالســـتقبال مـــن القطاعـــات الواعدة، 

وهـــو أحـــد القطاعـــات التـــي ستشـــهد 
التعافـــي  خطـــة  مـــع  خصوصـــا  نمـــوًا 
االقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع 
كان ومـــازال جاذبًا للباحثين عن عمل؛ 
نظـــرًا لفـــرص الترقي المهنـــي والتطور 
الوظيفـــي للعامليـــن في هـــذا القطاع، 
داعيًا الشباب البحريني لاستفادة من 
برامج التدريب المجانية التي توفرها 
الـــوزارة؛ لتعزيز مهاراتهـــم المهنية إلى 
جانب مؤهاتهـــم األكاديمية؛ لردم أي 
فجـــوة مهارية قد تعيـــق إدماجهم في 

سوق العمل.
المواصـــات  وزيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
واالتصـــاالت انطاقـــًا مـــن توجيهـــات 
العهـــد  الملكـــي ولـــي  الســـمو  صاحـــب 
جعـــل  فـــي  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
المواطـــن البحريني الخيـــار األول في 

االســـتثمار وتنميـــة الكـــوادر الوطنيـــة 
وتعزيـــز مهاراتهم وصقل خبراتهم من 
خال خلق المزيد من الفرص النوعية 
للمواطنين في الشركات والمؤسسات، 
تلحـــق شـــركة “هـــا بحرين” بـ “شـــركة 
إلـــى  باالنضمـــام  البحريـــن”  مطـــار 
برنامـــج “فـــرص” الـــذي أطلقـــه الممثل 
لألعمـــال  الملـــك  لجالـــة  الشـــخصي 
الخيرية وشـــؤون الشـــباب ومستشـــار 
األمن الوطنـــي رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، والـــذي يهدف إلى 
دعـــم وتطويـــر الشـــباب البحريني عبر 
توفيـــر فـــرص تدريبية لهـــم على رأس 
العمـــل؛ مـــن أجـــل إكســـابهم المهـــارات 

والخبرات الازمة.
إلـــى أن هـــذه الخطـــوة تأتـــي  وأشـــار 
مواصلـــة للخطـــوات المســـتمرة التـــي 
تتخذهـــا “شـــركة مطـــار البحريـــن” في 
وتوفيـــر  الوطنيـــة،  الكـــوادر  تنميـــة 
فـــرص تدريبيـــة ومواصلـــة لعـــب دوٍر 
أســـاس في الحفـــاظ على مســـار النمو 
االقتصـــادي عبر تنميـــة قطاع الطيران 
عمومـــا وقطـــاع الضيافة واالســـتقبال 
خصوصا؛ كونه من القطاعات الواعدة 
مـــع  وتماشـــيًا  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
بحريـــن”  “هـــا  شـــركة  إســـتراتيجية 
فـــي  خدماتهـــا  توســـيع  إلـــى  الراميـــة 
مطـــار البحريـــن الدولـــي وفـــي مبنـــى 
الطيـــران الخاص الذي يقـــدم خدماته 
لكبار الشخصيات وأصحاب الطائرات 

الخاصة.

مدينة عيسى - وزارة العمل

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

برزت مدرســـة المالكيـــة االبتدائية 
اإلعداديـــة للبنات كنموذج مشـــرق 
للمـــدارس الحكوميـــة المتميزة في 
التمكيـــن الرقمـــي فـــي التعليـــم، إذ 
تجاوزت المدرســـة جانب إكســـاب 
الطالبـــات القـــدرة علـــى اســـتخدام 
واالبتـــكار  الرقمـــي،  المحتـــوى 
واإلبـــداع فـــي إنتاجـــه مـــن قبلهن، 
ووصلت إلى مرحلة تشـــكيل فريق 
طابـــي مبدع يقدم ورشـــًا متنوعة 
حـــول الخرائـــط الذهنية والقصص 

الرقمية والتصميم وغيرها.
أمـــا في مجـــال االبتكار فـــي إنتاج 
المحتـــوى التعليمـــي الرقمـــي، فقد 
تميـــزت طالبات المدرســـة في هذا 
المجـــال، بمـــا فـــي ذلـــك إنتاجهـــن 
القصـــص  مـــن  سلســـلة  مؤخـــرًا 
باالســـتخدام  المتصلـــة  الرقميـــة 
جانـــب  إلـــى  للتكنولوجيـــا،  اآلمـــن 
تنفيـــذ المســـابقة الطابيـــة لألفام 
علـــى  العلـــوم  لتجـــارب  القصيـــرة 

مستوى مدارس البحرين.

“المالكية للبنات”... نموذج التمكين الرقمي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“األديبـــة البحرينية الصغيـــرة”، و”روائية البحرين في المســـتقبل”، وغيرها 
مـــن ألقـــاب تحفيزيـــة أطلقهـــا المقربون مـــن الطالبـــة المبدعة غفـــران عمار 
عبدالـــرزاق القصـــاب من مدرســـة الســـام االبتدائيـــة للبنـــات، والتي تتمتع 
بقـــدرات اســـتثنائية فـــي تأليف القصـــص ذات األفكار المبتكرة، مع شـــغف 
وطاقة في القراءة، وصوت وأداء مميز في ســـرد قصصها أمام الجمهور، 
وهـــي ذات موهبـــة تفـــوق عمرهـــا ومســـتوى مـــن هـــم فـــي نفـــس مرحلتها 

الدراسية.
وقالـــت غفران إن عشـــق اللغة ومهاراتها قد انطلـــق في حياتها منذ الصغر، 
حيث الحظت ذلك معلماتها، وخاصة األستاذة أماني العراقي، التي تميزت 
بتشجيعها الدائم وترشيحها لدخول مسابقات القراءة وكتابة القصص، لما 
رأتـــه فيها من تفوق دراســـي وحبهـــا العميق للقـــراءة والكتابة، وقدمت لها 

المدرسة الدعم الكبير وكل ما تحتاجه لاستمرار.

“غفران القصاب”.. موهبة صاعدة في تأليف القصص

جائحة وال أخطر..!!
يبــدو أننــا لســنا فــي نهايــة جائحــة مثلما قالــت لنــا الناس، ويبــدو أن 
غــارات الفيــروس اللعيــن لــم تتوقف عن الــكام المباح؛ ألنهــا مازالت 
مطلقة الســراح، وأن الذين خرجوا من خنادقهم والذين فكوا حصار 
الســنين والذيــن لــم يميطــوا اللثــام عــن أشــكال حياتهــم صدمتهــم 
الجائحــة بمتحور جديد أطلــق عليه العلماء “أميكرون” بصرف النظر 
إذا كان لدينــا متحور واحــد معروف، ومتحورات أخرى غير معروفة 
وغيــر مفهومــة وغيــر معلومــة، إال أن وصــول أعــداد المصابيــن لدينا 
لمــا يفــوق الخمســة آالف ألول مرة منذ التفشــي الرهيــب يدفعنا إلى 
الخــروج للنــاس؛ لكــي نحذرهــم مــن انســيابية االنطــاق المجتمعــي 
وكأن شــيئا لــم يكــن، صحيــح أننــا لــن ننــادي بالغلــق االقتصــادي؛ ألن 
الخطــر الداهــم لــم يزل بعيدًا وأن أعداد من هــم في العناية المركزية 
ال يكاد يتجاوز العشرة مصابين، والوفيات تصل إلى حدود متناهية 
فــي الضآلــة تحــت أي مقيــاس طبــي، وأي معيــار زمنــي، إال أن الحذر 

الشديد قد أصبح واجبًا.
التوافــق الحكومــي المجتمعــي علــى حــد ســواء أصبــح مــن األهميــة 
بمكان بحيث يجب أال يغفل الجميع ضراوة انتشار المتفشي الجديد، 

والمتحور الغامض، والفيروس القادر على التلون بألف لون ولون.
يقولــون إنهــا بداية النهاية لهذه الجائحــة وربما تحولها ألول مرة من 
جائحــة كونية إلــى وباء مكاني، ويقولون الوقت مازال مبكرًا للحكم 
علــى مســارات الفيــروس اللعيــن، وأن الواقع هو خيــر برهان، وأعداد 
اإلصابات هي خير دليل، وبروتوكوالت التعاطي مع ســاعات الحســم 
األخيــرة ينبغــي أن تأخــذ فــي جميــع األحــوال مجراهــا، وتتخــذ مــن 

القرارات ما يناسب مساراتها ووجهاتها وضحاياها.
ينبغــي مثــًا أن يكــون لاحتراز الواجب ألف وجــه ووجه، وأن يكون 
التعــاون والتكاتف مع اللجنة التنســيقية العليــا والفريق الوطني ألف 
دور ودور، وأن نرتفع بالوعي المجتمعي إلى حدود وسقوف جديدة، 
وإلــى آفــاق أكثــر دقة واحتــرازًا مما نحــن عليه، ذلك أن مــا نحن فيه 
يدفعنــا إلــى ضــرورة التوقــف عن زيادة االنتشــار على هيئــة متوالية 

هندسية يصعب التحكم في وجهتها وال حتى في آثارها.
وللتكاتــف  المعتبــرة،  وجهتــه  االجتماعــي  للتباعــد  يكــون  أن  نريــد 
المجتمعــي توجهــه المحمــود ودقتــه المتناهيــة، وللتحذيــر مما قد ال 
تحمــد عقبــاه، ذلــك اإلنــذار المــدوي الــذي ال يجــب أن يــؤرق مســامع 
المتفائلين من أن الجائحة رغم أنها أصبحت أقل فتكًا، لكنها مازالت 
أشد ضراوة، وأن االستخفاف بما هو موجود، وأنه “لن يصيبنا اال ما 
كتبه هللا لنا” ســوف يدفعنا إلى القول بأننا ال يجب أن نلقي بأنفســنا 

إلى التهلكة وهللا خير حافظًا.

د. عبد اهلل الحواج



“األشغال”: إنجاز 48 % من الشارع الخدمي
ضمن تطوير “جنوب البحرين الدائري” وبكلفة 3 ماليين دينار

للطـــرق  المســـاعد  الوكيـــل  صـــرح 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
كاظـــم  العمرانـــي  والتخطيـــط 
عبداللطيـــف بـــأن نســـبة اإلنجـــاز في 
أعمـــال إنشـــاء شـــارع خدمـــي ضمـــن 
أعمـــال الحزمـــة الثانيـــة مـــن المرحلة 
األولى لمشـــروع تطوير شارع جنوب 

البحرين الدائري قد بلغت 48%.
وأضـــاف الوكيل المســـاعد للطرق أنه 
يتـــم العمل حاليًا على إنشـــاء شـــبكة 
لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، فيمـــا يتـــم 
العمـــل كذلك على أعمـــال الطرق، كما 
ويتـــم العمل في الوقـــت الحالي على 

أعمال الكهرباء والخدمات االخرى.
وأوضح أن أعمال المشـــروع تتضمن 
إنشـــاء شـــارع مـــا يقـــارب 8 كيلومتر 
من مســـارين بعرض 7.50 متر موازي 

للشـــارع الرئيســـي من الجهـــة الغربية 
وتشـــمل إنشـــاء مداخل ومخارج من 
الشارع الرئيسي، ورصيف ممر مشاه 
بعـــرض 2 متـــر، كمـــا يتضمـــن أعمـــال 
الرصف باألســـفلت، تركيـــب الحواجز 
ميـــاه  تصريـــف  أعمـــال  األمنيـــة، 
األمطار، تركيب العالمـــات المرورية، 
وباإلضافة إلى تركيب إنارة الشوارع.

يعـــزز  بتكاملـــه  المشـــروع  أن  وذكـــر 
وتيـــرة جهود النمـــو والتطويـــر، كون 
شـــارع جنـــوب البحريـــن يعـــد إضافة 
مهمة لشـــبكة الطـــرق ومحفـــزًا لمزيد 
من االســـتثمار والتطوير في المنطقة 
تحقيقـــًا لرؤية البحريـــن االقتصادية 

.2030
وكانت قد تمت ترســـية المشروع من 
قبل مجلس المناقصـــات والمزايدات 

الكفـــاح  شـــركتي  تحالـــف  علـــى 
للمقـــاوالت وشـــركة الـــدور للمقاوالت 
 3,009,502 تبلـــغ  إجماليـــة  بقيمـــة 

دينار.
مـــن  انتهـــت  قـــد  الـــوزارة  أن  يذكـــر 
أعمـــال الحزمـــة األولـــى مـــن المرحلة 

االولى والتي تضمنـــت التمهيد وردم 
وتسوية األرض بعرض 20 مترا على 

طول الشـــارع من أجل توفير المسار 
المطلـــوب  المســـتوى  علـــى  المحـــدد 

لممرات كابالت نقل الكهرباء وأنابيب 
توزيـــع الميـــاه. كمـــا شـــملت األعمـــال 
إنشـــاء قنـــوات تصريـــف األمطـــار مع 
توفيـــر الممـــرات الالزمـــة والمناســـبة 

لظروف الموقع.
كما انتهت من أعمال المرحلة الثانية 
مـــن مشـــروع تطويـــر شـــارع جنـــوب 
البحريـــن الدائري الذي تضمن إنشـــاء 
شـــارع مكون من مســـارين بطول 10 
كيلومترات، وبعرض 7.50 متر، مواٍز 
للشـــارع الرئيســـي من الجهة الغربية، 
ومســـار مخصص للدراجات الهوائية 
وبعـــرض  كيلومتـــرات   10 بطـــول 
خمســـة أمتار، وذلك بمحاذاة الشارع 
الرئيســـي الممتـــد من التقاطع شـــماالً 
وصوالً لمنتجع جميرا خليج البحرين 

جنوبًا.

المنامة - وزارة األشغال

كاظم عبداللطيف

local@albiladpress.com03

فتح عطاءات شبكة الصرف بمجمع 645 في النويدرات
البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  صـــرح 
بالمنطقـــة الجنوبية ممثل الدائرة 
الرابعـــة عمر عبـــد الرحمن بأنه تم 
فتـــح عطاءات المناقصة إلنشـــاء 
شـــبكة للصـــرف الصحـــي بمجمـــع 
645 في قرية النويدرات مشـــيرًا 
المشـــروع  تنفيـــذ  مـــدة  أن  إلـــى 
ستســـتغرق 12 شهرًا بعد االنتهاء 

من إجراءات ترسية المشروع.
وقـــال وفقًا الحتياجـــات المنطقة 
التـــي تتابع مـــن المجلـــس البلدي 
فإن المشروع يشمل إنشاء شبكة 
للصرف الصحي لخدمة 45 عقارًا 
إذ ســـيتم بناء خط صرف صحي 
رئيـــس قطره 200 مم بطول 459 
متـــرا وللخطـــوط الفرعيـــة قطره 

150 مم بطول 460 مترا.

وأكـــد أهمية المشـــروع في توفير 
لهـــذا  الصحـــي  الصـــرف  خدمـــة 
بالمنطقـــة  العقـــارات  مـــن  العـــدد 
والـــذي ينتظره األهالي منذ فترة، 
الفتـــا إلى أن المشـــروع تبلور عبر 
المتابعات المســـتمرة الحتياجات 
الدائـــرة الرابعـــة فـــي المحافظـــة 
الجنوبية التـــي بحاجة إلى بعض 
الخدمات إلى جانب الجهود التي 
تبدلهـــا وزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
أجـــل  مـــن  والتعـــاون  واالهتمـــام 
وتوفيـــر  االحتياجـــات  تلبيـــة 
تطلعـــات  يلبـــي  بمـــا  الخدمـــات 

المواطنين.
وأشـــاد العضـــو عمر عبـــد الرحمن 
بالتعـــاون الذي يلمســـه من وزارة 

البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال 
والتخطيـــط العمرانـــي مـــن خالل 
تلبيـــة احتياجات الدائـــرة الرابعة 
ضمـــن  الجنوبيـــة  بالمحافظـــة 
برنامج الحكومة في إطار الخطة 
الشاملة التي تقوم بها الوزارة في 
المحافظـــة الجنوبيـــة ســـعيًا منها 
لتوفيـــر خدمـــات البنيـــة التحتية 
فـــي  ضمـــن األولويـــات الوطنيـــة 
تلك المنطقة شاكرا وزير األشغال 

والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي المهنـــدس عصام خلف 
وجميع طاقم وزارته على الجهود 
البنيـــة  تطويـــر  فـــي  المبذولـــة 
التحتية ومـــا يقدمونه من تعاون 

لالرتقاء بمستوى الخدمات.

محرر الشؤون المحلية

عبدالرحمن: 
المشروع بطول 

459 مترا ويخدم 
45 عقاًرا
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سفارة اإلمام المهدي المنتظر والفتنة بين المسلمين 1-2
Û  ثمة صراع خطير وعنيف، عقائدي في مظهره سياسي

مالي في جوهره، خفي في بعض تجلياته وعلني في 
الكثيــر منهــا، محتــدم اآلن )أو باألحرى حتى اآلن( في 
المكون الشــيعي البحريني بين من يعرفون بـ “جماعة 
الســفارة” أو “جمعيــة التجديــد الثقافيــة االجتماعيــة” 
المعنييــن  علــى  يجــب  والــذي  لهــم،  والمتصديــن 
والغيورين على مصلحة هذا الوطن أن يدركوا أبعاده 
وتداعياتــه الخطيــرة علــى المجتمع البحرينــي برمته؛ 
مــا يفرض في هــذه المرحلة ضــرورة متابعته ورصده 
بــكل دقــة وحذر، وســرعة مواجهته قبل أن يســتفحل 

ويخرج عن السيطرة.
Û  القصة تبدأ من عقيدة أو إيمان الشيعة االثني عشرية

بأن اإلمام الثاني عشــر المهدي بن الحســن قد اختفى 
وغــاب عــن األنظــار فــي العــام 260هـــ / 873م، وهــو ال 
يــزال حيــا، وســيظهر قبــل نهايــة العالــم “ليمــأ األرض 
ملئــت ظلًمــا وجــوًرا”، وغيبتــه  بعدمــا  وعــداًل  قســًطا 
تنقســم إلــى مرحلتين، الغيبة الصغــرى بدأت في العام 
260هـ وانتهت في العام 329هـ، وهو العام الذي بدأت 
فيــه الغيبــة الكبرى والتي ال تزال مســتمرة حتى اآلن، 

وهذه العقيدة تقع في صلب المذهب االثني عشري.
Û  أثناء غيبته الصغرى تواصل اإلمام المهدي مع شيعته

بالرســائل ومن خالل أربعة ســفراء عينهــم الواحد تلو 
اآلخــر، والذيــن كانــوا يبلغونهــم توجيهاته وإرشــاداته 
وردوده علــى أســئلتهم، كمــا كانــوا يجمعــون األمــوال 
والــزكاة؛  واألخمــاس  والهبــات  والعطايــا  والهدايــا 
ليســلموها إليه أو ينفقوها حســب توجيهاته، وهو أمر 

أو دور مهم ستتضح أهميته الحقا في هذا السياق.
Û  وبعد الغيبة الصغرى، حســب المعتقد الشــيعي، انقطع

اإلمــام عــن التواصــل مع شــيعته ولــم يعين ســفيرا له، 
وقــال فــي آخر رســائله إن من يدعي ذلــك “فهو كاذب 
الشــيعة  والفقهــاء  العلمــاء  اضطلــع  وبذلــك  مفتــر”، 
بمســؤولية التشــريع واإلفتــاء والمهــام الدينيــة نيابــة 
عنــه إلــى جانب اســتالم األمــوال واألخمــاس وصرفها 
فــي األوجــه المقــررة شــرعا لذلــك، كمــا التزمــوا )حتى 
عهــد قريــب( بنظريــة تجنب وحرمة تعاطي السياســة 

والُحكــم فــي فتــرة الغيبــة إلــى أن يعود اإلمــام ويقيم 
دولته.

Û  ونظــرا لمــا كان للســفراء األربعــة مــن تقديــر وتبجيــل
ومكانــة رفيعــة عنــد الشــيعة ومــا كانــوا يتمتعــون بــه 
مــن صالحية الســتالم األموال واألخماس المســتحقة 
لإلمــام، فقــد ادعــى عــدد غيــر قليــل منهــم فــي أماكــن 
وأزمنة مختلفة أنهم قد التقوا اإلمام وأنه عينهم نوابا 

وسفراء له.
Û  ،األكاديمــي تحصيلــه  فــي  متأخــر  مغمــور،  شــخص 

ومتواضــع فــي إمكاناتــه الفكريــة والثقافيــة، وفقيــر 
معــدم فــي قدراتــه الفقهيــة كان قد أودع الســجن في 
ثمانينــات القرن الماضي لنشــاطه السياســي المحظور 
فــي البحريــن؛ هــذا الشــخص ادعــى أن اإلمــام المهدي 
المنتظــر صــار يــزوره فــي المنــام بانتظــام وهــو فــي 
الســجن ويســدي إليــه توجيهاتــه وإرشــاداته، ثــم قــام 
بتعيينــه أو تنصيبــه نائًبا أو ســفيرا لــه، وكلفه بإصالح 
وتجديــد الديــن اإلســالمي، وطبًعــا كلفــه أيًضــا بجمــع 
األمــوال واألخمــاس المســتحقة له، ولذلك فإن رســالة 
هــذه الجماعــة بدأت وظلت حتى اآلن تدعو إلى إلغاء 
دور المرجعيــة والفقهــاء الذيــن يتولــون أيًضــا جمــع 
األمــوال؛ حتــى تتمكــن هــذه الجماعــة من االســتحواذ 

واالنفراد بجمعها.
Û  باالســتهجان الشــخص  هــذا  ادعــاءات  قوبلــت  وقــد 

واالســتنكار والرفــض مــن قبــل رجــال الديــن وفقهــاء 
فــي  اســتطاع  قــد  المزعــوم  الســفير  أن  إال  الشــيعة، 
البدايــة أن يجمــع حولــه فــي داخــل الســجن مجموعة 
السياســيين  والمســجونين  الموقوفيــن  مــن  صغيــرة 
الســجناء  مــن  أو  وغيــره  الدعــوة  حــزب  كــوادر  مــن 
المتذمريــن المحبطيــن الذيــن كونــوا بعد ذلــك الحلقة 
الضيقــة التــي صارت وال تــزال تحيط به، وبعد إطالق 
سراحه وسراحهم توسعت دوائر التابعين والمريدين، 
وشــملت مجموعات من الشــباب من الجنسين، أخذوا 
ويقدمــون  ويجمعــون  وادعاءاتــه  دعوتــه  ينشــرون 
لــه العطايــا واألمــوال، إلــى درجــة أن فتــاة مــن أتباعه 
تنحــدر من أســرة ثريــة تبرعت للســفير بكامل حصتها 

من المبالغ الضخمة التي ورثتها، وهي واقعة حقيقية 
معروفــة ومؤكدة وموثقــة باألســماء واألرقام، وقصة 
هــذا الســفير بحــد ذاتها هــي أغرب مــن الخيــال، لكنها 
حقيقيــة أيًضــا، وتــوازي في غرابتهــا وخطورتها قصة 
العتيبــي،  جهيمــان  اكتشــفه  الــذي  المنتظــر  المهــدي 
وقــاد معــه مجموعــة من األتبــاع المســلحين وهاجموا 
العــام  الحــرام فــي  بالقــوة علــى بيــت هللا  واســتولوا 
1980 وتــم إبادتهــم وإخراجهــم منه، جماعــة جهيمان 
كانوا يؤمنون بالتجديد و”بقدوم مجدد كل مئة عام”، 

وجماعة السفارة يؤمنون بالتجديد أيًضا! 
Û  لقد استهانت السلطات المعنية بشأن وخطورة جماعة

جهيمــان وتغاضــت عــن تصرفاتها في بدايــة تكوينها، 
فكان ثمن تلك االستهانة وذلك التغاضي باهظا.

Û  ويقــال إذا أردت لفكــرة أن تنمــو وتترســخ، فقاومهــا
بعنف، وعلى هذا األساس لعل األسلوب الذي اتبع منذ 
البدايــة في مواجهــة جماعة الســفارة أدى إلى تصلبها 
معــروف،  هــو  وكمــا  الخفــي،  الســري  للعمــل  ودفعهــا 
فــإن األفــكار الغريبــة تترعــرع فــي الظــالم، وإن بعض 

المخلوقات تتكاثر فيه.
Û  الظــالم أجنحــة  ووراء  والتحــدي  الضغــوط  وأمــام 

تحولت الجماعة إلى نوع من التنظيم الســري، الذي ال 
يكشف عن أسماء أعضائه، والذي يطلب منهم من بين 
أمــور كثيــرة أخرى القســم بالوالء التام لــه قبل وفوق 

الوالء ألي شيء آخر.
Û  وقــد اســتمرت هــذه الجماعــة فــي التخفــي والتســتر

المنظــم،  الهرمــي  الــدؤوب  الســري  والتوســع والعمــل 
وعندمــا أطلق صاحــب الجاللة الملك المفدى برنامجه 
اإلصالحــي فــي بداية عقــد العشــرينات، والــذي ارتكز 
علــى قيم االنفتاح والحريــة والديمقراطية والتعددية 
وحقــوق اإلنســان، وتضمن في خطط تنفيذه تشــجيع 
إنشــاء مؤسســات المجتمــع المدنــي كدعائــم للحيــاة 
الديمقراطيــة المرتقبة، وفــي أجواء الحرية واالنفتاح 
ظــل الســفير وال يــزال متخفيا، وخرجــت جماعته إلى 
النــور وأخــذت فــي ترســيخ فكرهــا وإعــادة هندســته 
مــن مفكريــن  بأفــكار مســتعارة  وهيكلتــه، وزخرفتــه 

حداثييــن وليبرالييــن وعروبييــن وغيرهــم، وتغطيتــه 
اســتقطاب  مــن  مكنهــا  مــا  مختلفــة؛  جديــدة  بأقنعــة 

واجتذاب المزيد من األتباع.
Û  االجتماعيــة والشــؤون  للعمــل  وزيــرا  كنــت  وعندمــا 

تقدمــت الجماعــة بطلب لتســجيل جمعيــة خاصة بهم 
ع من عدد  تحت اسم “جمعية التجديد اإلسالمي” موقَّ
مــن األفــراد ليس مــن بينهم )ســفير اإلمــام(، كما تلقت 
الــوزارة اتصــاالت رجــال الديــن وغيرهــم مــن الشــيعة 
يطالبــون بعــدم تســجيلها وإضفــاء الشــرعية علــى مــا 
تقوم به من أنشطة هدامة، حسب رأيهم، تمس جوهر 
معتقدهــم وتســيء إلــى رموزهــم، ووصفــوا فكرهــم 

بالشذوذ واالنحراف والضالل.
Û  وكنت قد كتبت قبل عامين مقااًل بعنوان “سفير لإلمام

المهــدي المنتظــر فــي البحريــن، ومهــدي في الســودان 
وآخــر فــي الســعودية” )يمكــن للمهتميــن الرجــوع إليه 
تطرقــت  البــالد(  لجريــدة  اإللكترونــي  األرشــيف  فــي 
فيــه بالتفصيــل لمالبســات، ثــم صــدور القــرار الوزاري 
بتســجيل الجمعيــة فــي شــهر فبرايــر 2002، ولكن بعد 
إزالة صفة “اإلسالمي” من االسم وتغييره إلى “جمعية 
التجديد الثقافية االجتماعية”، أي أن نشاطها منحصر 
فــي المجــاالت الثقافيــة واالجتماعية وليــس الدينية، 
وكــم كنــت مخطئــًا عندمــا قلــت فــي مقالــي: “بعــد أن 
ُأشهرت الجمعية وظهرت إلى فضاء النور وحيز العلن 
انطفــأ بريق رســالتها وخفت صــوت جماعتها، وتقلص 
عــدد األتبــاع والمريديــن، ولــم يبــق منهــم ســوى مــن 
أخذتــه العــزة باإلثــم.”، فالحقيقــة التي بدأت تتكشــف 
يوما بعد يوم هي عكس ذلك، فقد ازداد عدد أعضائها 
وتوسعت أنشطتها وبرامجها وتحولت إلى “حركة” أو 
تشــكيل شــديد الغمــوض والتنظيم واالنضبــاط، وبات 
جليــا للجميــع أن “جمعية التجديد” هــي ذاتها “جماعة 

السفارة”، ولكن بثوب مزخرف.
Û وللحديث بقية غدا

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

عمر عبد الرحمن
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الدراسون البحرينيون في كوااللبمــور تقلـص عددهــم مــن 300 إلى 80 فقــط

البحرين تفوقت على دول عالمية في احتواء كورونا
يدا بيد لمنع انتشار “اإلسالم فوبيا”... السفير الماليزي لـ “^”:

إبراهيم النهام | تصوير- عبدالرسول الحجيري

كيف تقرأ العالقات الثنائية بين  «
البلدين الصديقين؟ وهل هي 

بمستوى الطموح؟

العالقة بيـــن البلدين متميـــزة وفريدة 
وتتجـــه إلـــى األفضل خالل الســـنوات 
المقبلـــة، ومتوازية بفضل إشـــراف من 
جاللة الملك شخصيَا، وأعبر بذلك عن 

عظيم شكري وتقديري لجاللته.
ولقـــد عبـــر جاللتـــه لـــي بأنهـــا عالقـــة 
أشـــقاء مع بعضهم، ولهـــا خصوصيتها. 
ويظهر لك هذا مدى أهميتها مع نموها 

المتسارع خالل السنوات الماضية.
فـــي  لماليزيـــا  وأنـــوي كســـفير جديـــد 
مملكـــة البحريـــن بـــأن أذهـــب بهـــا إلى 
نبحـــث  وأن  أكثـــر،  متقدمـــة  مراحـــل 
كيفية االرتقاء بها إلى مستويات أكثر، 

خصوصا على المستوى االقتصادي.

كيف تنظرون لجهود مملكة  «
البحرين في مكافحة فيروس 

كورونا؟ وهل هنالك تعاون 
بحريني ماليزي بهذا الشأن؟

غايـــة  بـــذل  فـــي  البحريـــن  نجحـــت 
الجهـــد فـــي مكافحة الفيـــروس، وهي 
مـــن أفضـــل الجهـــود المبذولـــة مقارنة 
بمســـتوى الدول األخـــرى، وعلى أعلى 
المستويات اإلجرائية، ولقد استفاد من 
هذه اإلجراءات العديد من الجنسيات 
المختلفـــة الموجـــودة بالبحرين، حيث 
حرصت األخيـــرة على أن تقدم أفضل 
الخدمـــات الصحيـــة لمواطنيها ولبقية 

الجنسيات األخرى المقيمة هنا.
كما أوفـــت البحرين بجميـــع التزاماتها 
الصحية؛ لضمان حياة الناس بمختلف 
أطيافهم، ولـــم تتأخر أو ترتبك لفرض 
نموذجهـــم المناســـب للبلـــد مـــن حيث 
اإلجراءات الصحية والوقائية؛ لحصر 

الفيروس بأضيق نطاق ممكن.
ومـــع تفاعـــل البحرينييـــن والمقيميـــن 
الســـلس لهـــذه اإلجـــراءات، يمكننـــا أن 
ندعو الدول األخرى ألن تتخذ المملكة 

كنموذج بذلك.
ولألســـف لم يكـــن الكثير مـــن التعاون 
بيننـــا وبين البحرين في هـــذا المجال، 
ومـــع ذلك كنا علـــى اســـتعداد للتعاون 
وفـــي  مفتـــوح،  بشـــكل  بعضنـــا  مـــع 
ماليزيـــا كان تعاوننا مـــع الجيران ومع 
المســـاعدات األمميـــة كافيـــا لمواجهـــة 
الفيـــروس، والســـيطرة عليـــه، وأشـــير 
إلـــى أن هنالك آفاقا في مجال صناعة 
بـــه  تتميـــز  والـــذي  الصحيـــة  الرعايـــة 

مملكة البحرين.

كم عدد الطلبة البحرينيين  «
الدارسين في ماليزيا؟ وهل 

هنالك توجه لفتح جامعات أو 
أكاديميات ماليزية في البحرين؟

يجـــب  تحديـــدًا،  المجـــال  هـــذا  فـــي 
علينـــا أن نركز جهودنا لتنميته بشـــكل 
كبيـــر، ولقد كان عدد الطالب بالســـابق 
مرتفعًا نســـبيًا من 200 إلى 300 طالب 
بحريني، ولكنه مال للنزول ليصل إلى 

80 طالبا فقط.
وقد يرجع ذلك إلى أن مجال االهتمام 
المتوفـــرة  للتخصصـــات  الدراســـي 
بماليزيـــا قـــد تغيـــر كأولويـــة بالنســـبة 
للطالـــب البحرينـــي، وهنـــا يقـــع دورنـــا 
بـــأن نطلع على التخصصـــات المطلوبة 
للبحرينييـــن؛ لكي نركـــز عليها كالعلوم 

الطبيـــة، وأن ندفع بتقديـــم المزيد من 
التسهيالت الدراسية بهذا الشأن.

وعـــن أهـــم التخصصـــات التـــي يرغب 
بهـــا البحرينيـــون فـــي ماليزيـــا، فهـــي 
االتصـــاالت والتكنولوجيا، والهندســـة، 
ومجـــاالت  اآللـــي،  الحاســـب  وعلـــوم 

العلوم المختلفة، والدراسات العليا.
فـــروع  لفتـــح  للتعـــاون  بالنســـبة  أمـــا 
للجامعـــات الماليزيـــة فـــي البحرين، ال 
يوجـــد توجـــه لذلـــك اآلن، ولكننا نعمل 
لخلـــق تعـــاون بحثـــي وأكاديمـــي بيـــن 
جامعات البلدين، يشـــرف عليها خبراء 
متخصصـــون، منهـــا البرامـــج الخاصة 

بكوفيد 19.
ومـــن خـــالل لقاءاتـــي مـــع عـــدد مـــن 
المختصين األكاديميين، فإن االهتمام 
بهذا األمر هو عالي المســـتوى من قبل 

الجانب الماليزي.

كم هي نسبة التبادل التجاري  «
بين البلدين؟ وهل هي بمستوى 

الطموح؟

حجـــم التبـــادل التجاري بحـــدود 600 
مليـــون دوالر، وهـــو مـــا يعتبـــر نســـبة 
منخفضـــة، ويبـــدو أننـــا لـــم نركـــز على 
مجاالت التعاون االقتصادية المناسبة، 
ومعظـــم التبادل التجـــاري بين البلدين 

هو بمجاالت التصنيع.
فـــي  تعاونـــا واضحـــا  هنالـــك  أن  كمـــا 
مجـــال تصديـــر واســـتيراد المنتجـــات 
مـــن  المزيـــد  هنالـــك  ولكـــن  الغذائيـــة، 
الفـــرص التـــي علينـــا استكشـــافها منها 
المجال اإلنشـــائي، والذي كان منتعشا 
نستكشـــف  أن  يجـــب  كمـــا  بالســـابق، 
االهتمام البحريني لتوفير بنية تحتية 

متطورة.
وعلينـــا كممثليـــن للشـــأن الماليـــزي أن 
نســـوق للمســـتثمر الماليـــزي الحوافـــز 
التـــي توفرهـــا حكومة البحريـــن بهذه 
مـــع  بذلـــك  نعمـــل  وأن  المجـــاالت، 

القطاعين الحكومي والخاص.

إلى أين وصل التبادل الثقافي،  «
وهل هنالك مشاريع ثقافية 

قادمة بين البلدين الشقيقين؟

بهـــا  تتمتـــع  التـــي  الثقافيـــة  الطبيعـــة 
البحرين تستدعي االهتمام والدراسة، 
هـــذا  عـــن  المســـؤولون  نجـــح  ولقـــد 
البحرينيـــة  الثقافـــة  بتقديـــم  القطـــاع 
بـــكل احترافيـــة ومهنيـــة، وهـــذا األمر 

بحـــد ذاتـــه يحيلنا إلى طبيعة الشـــعب 
البحرينـــي وثقافاته المتنوعـــة، والتي 
هي نتاج كون البحرين مرفأ مهمًا منذ 

اآلالف السنين، وكذلك ماليزيا.
ومثل هذه الشـــعوب تتفهم االختالف 
مـــا بين الناس، وتعزز ثقافتها باحتواء 
اآلخـــر، والقطاع اآلثاري فـــي البحرين 
يـــزورا  أن  الماليزييـــن  وعلـــى  بـــارز، 
فـــي  األثريـــة  الســـياحية  المـــزارات 

البحرين.
ولقد قمنا في الســـابق بتقديم عروض 
عـــن الثقافـــة والتاريـــخ الماليـــزي فـــي 
البحريـــن، وننوي تكرار ذلـــك، ويمكننا 
النتـــاج  أو  راقصـــة  عروضـــا  نبـــرز  أن 
الســـينمائي الماليـــزي، وهو مـــا يحتاج 
وأن  خصوصـــًا  محنـــك،  جهـــد  إلـــى 
التعـــاون بيننـــا ال يركـــز علـــى القطـــاع 

الدبلوماسي بشكل أساس.
وأعتقد أيضًا بأننا يجب أن نعتمد على 
آليـــات مختلفة إلبراز الثقافة الماليزية 
ليـــس فـــي البحريـــن فحســـب، وإنمـــا 
بالمنطقـــة ككل، خصوصـــا وأن هنالـــك 

صـــورة نمطيـــة بـــأن الثقافـــة الماليزية 
هي شبيهة بجيرانها.

ما أهم الصناعات والواردات  «
التجارية بين البلدين؟ وهل 

هنالك آفاق لفتح المزيد من 
التعاون االقتصادي؟ 

بالطبع هنالك مجاالت عديدة، تشـــمل 
قطاعـــات صناعيـــة تجاريـــة وإنتاجية 
بالقطـــاع  يتعلـــق  وفيمـــا  متعـــددة، 
التجـــاري، فلقـــد الحظـــت بـــأن المنتج 
األبرز المصدر من البحرين لماليزيا هو 

األلمنيوم.
وبهـــذا القطـــاع تحديـــدا أن نعمـــل من 
إلـــى  الصـــادرات  تنويـــع  علـــى  خاللـــه 
ماليزيا، وكنا نـــرى بأن البحرين ترغب 
بتوســـيع صناعـــة التصديـــر مـــع وجود 
اإلمكانـــات والفـــرص، وهـــو مـــا ننـــوي 

عمله تلبية لالحتياجات المتبادلة.
ندعـــو  فإننـــا  ذلـــك،  مـــع  وبالتزامـــن 
المســـتثمر البحرينـــي لالســـتثمار فـــي 
قطـــاع التكنولوجيـــا الماليـــزي، حيـــث 

إن لدينا فـــي ماليزيا العديد من مراكز 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، كما أن الدولة 

تحفز المستثمرين في هذا القطاع.
هنالك 14 والية بماليزيا، كل والية منها 
تقدم محفـــزات مختلفة للمســـتثمرين 
المنصـــات  تنـــوع  مـــع  المحتمليـــن، 
الصناعيـــة العاملـــة، ونحـــن بالســـفارة 
البحرينييـــن  بالمســـتثمرين  نرحـــب 
الستكشـــاف الفرص االســـتثمارية في 
ماليزيـــا، والعكس صحيح، فهي عملية 
تبادليـــة تحتاج إلى شـــركاء حقيقيين 

من كال البلدين.

كم عدد الماليزيين الموجودين  «
في البحرين؟ وما أهم 

القطاعات التي يعملون بها؟

 800 بحـــدود  بالســـابق  عددهـــم  كان 
شخص، ولكن هذا الرقم انخفض اآلن 
إلى ما بين 500-300 شـــخص، ويتركز 
عمـــل الخبـــراء الماليزييـــن بالبحريـــن 
)تاريخيا( في القطاع العام، كمهندسين 
مدنييـــن وتشـــغيليين، تجـــاوزت فترة 
عمل البعض منهم الخمسة عشر عامًا، 
كما يعمل البعض منهم بقطاعات األمن 

واالستثمار التكنولوجي واالتصاالت.

هل ترون بأن التحديات  «
السياسية واألمنية في 

المنطقة تتطلب تعزيز المزيد من 
التعاون اإلسالمي؟ كيف تنظر 

ماليزيا لذلك؟

مفهـــوم التعـــاون اإلســـالمي يجـــب أن 
يصـــب فـــي تفهـــم اآلخـــر، واحتوائـــه، 
يســـمى  مـــا  انتشـــار  وعـــدم  لطمأنتـــه 
“اإلســـالم فوبيـــا”. أمـــا بالنســـبة لقطاع 
األمـــن، فـــال يمكننـــا أن نـــوازن مـــا بين 
األمن والقطاع الديني، وعلينا التمييز 

بينهما بشكل حاسم.
الديـــن يمثـــل نمـــط حيـــاه، فـــي حيـــن 
اســـتجابة  عـــن  عبـــارة  هـــو  األمـــن  أن 
لتهديـــدات واحتياجـــات، وعلى العالم 
اإلســـالمي أن يتعاون مـــع الجميع في 
هـــذا األمر، فهو أمـــر متبـــادل ومفهوم 

للجميع.
لزيـــادة  مبادريـــن  نكـــون  أن  وعلينـــا 
الوعي والتفهم بهذا المجال، خصوصا 
لألجيال الناشئة، ليعبروا عن ثقافاتهم 
اإلســـالمية دون أن يثيـــروا مخـــاوف 
النظـــر كونهـــم  اآلخـــر منهـــم، وبغـــض 
بـــأي  أو  المنطقـــة،  بهـــذه  متواجديـــن 

مـــكان آخـــر، كما هـــو حاصـــل معنا في 
ماليزيـــا، حيث لدينا ثقافـــات متعددة، 
وأديان متعايشة، وكما ألمس ذلك في 
البحريـــن، فالمبـــادرة بالفهـــم الصحيح 
هـــو  الصحيحـــة  التعايـــش  لنمـــاذج 
المفتاح للكثير من المشـــكالت، ناهيك 
أن توحد العالم اإلســـالمي يضمن أمنه 
بـــأن  اآلخريـــن،  واحتـــرام  وســـالمته، 

يطوروا آليات متفهمة للعمل معًا.

كيف تنظرون لمحاوالت  «
التغلغل في الثقافات العربية 

واإلسالمية عبر المنصات 
التلفازية العالمية والمعاهدات 

والمواثيق الدولية والتي تتغلف 
بالشأن الحقوقي؟

كمـــا  يســـتجيب  الماليـــزي  المجتمـــع 
هـــو حاصـــل بالمجتمـــع البحرينـــي من 
خـــالل عـــدد مـــن العناصـــر المتشـــابكة 
والمتفاعلـــة، وهنالـــك أدوات للتعاطي 
مع الشـــأن الدولي، كما هو المعمول به 
بالعديد من الدول العربية واإلسالمية.
القـــرارات  تجـــاه  الحساســـية  وتكمـــن 
إذا  بأنـــك  الشـــأن،  هـــذا  فـــي  الدوليـــة 
مـــا أصبحـــت عضـــوا فـــي مثـــل هـــذه 
االتفاقيـــات، فعليـــك االلتـــزام بما جاء 
بها مـــن قرارات وتوصيـــات، ومع ذلك 
فـــإن القوانيـــن والتشـــريعات المحليـــة 
تحـــدد آليـــات تطبيـــق هـــذه القـــرارات 

محليًا.
وفي ســـياق التزام ماليزيـــا بمثل هذه 
القـــرارات الدوليـــة، نحن لســـنا أعضاء 
فيهـــا، لكننـــا نعكف على دراســـتها؛ ألن 
هنالـــك العديد من العوامل الحساســـة 
فـــي  نأخذهـــا  أن  علينـــا  يجـــب  التـــي 

االعتبار.
وأتفهـــم تمامـــًا بـــأن البعض ينظـــر إلى 
االلتـــزام بمثل هـــذه المعاهـــدات بنوع 
مـــن النقـــد، وبالمقابل، فـــإن هنالك نقد 
للجانـــب اآلخر لعدم توفيـــه التزاماتك 
بهذا الجانـــب، وعلى الجميع أن يتفهم 
الخصوصيـــات المحلية التـــي ال يمكن 

أن تترجم بذات النمط والتوجه.
قـــرارات دوليـــة  وفـــي حـــال صـــدرت 
مطلـــوب االلتـــزام بهـــا، علينـــا أن نبين 
أوطاننـــا  ورؤيـــة  اإلســـالمية  الرؤيـــة 
لنمـــط التطبيـــق لمثـــل هذه القـــرارات، 
والتـــي تحمـــل عناصـــر يمكـــن للدولـــة 
اإلسالمية أن ترفع الصوت بشأنها، وال 
يســـتدعي ذلك حـــدوث العزلة الدولية 
أو المحاصـــرة ألي دولـــة، بقـــدر التفهم 

لخصوصيتها.

كلمة أخيرة. «

أشـــكر صحيفة البالد علـــى إتاحة هذه 
للشـــعب  نفســـي  ألقـــدم  لـــي  الفرصـــة 
البحريني، وكسفير لماليزيا في مملكة 
البحريـــن أود أن أركـــز علـــى القطـــاع 
ومهمـــة،  خاصـــة  بصفـــة  االقتصـــادي 
وأن نتواصـــل إلـــى إيجـــاد عالقـــات ما 
بيـــن الناس، وهـــو عنصر مهـــم لتقوية 
جســـر العالقات ما بين ماليزيا ومملكة 

البحرين.
وبالرغـــم مـــن متانـــة العالقـــات ما بين 
أقويـــاء  أفـــرادا  نريـــد  فأننـــا  البلديـــن، 
يعبرون الجسر ما بين البلدين، وأحب 
أن أكرر رســـالتي للمســـتثمر البحريني؛ 
لكي نـــرى عالقات اســـتثمارية جديدة 

ومتنوعة.

ًثا لـ “البالد” السفير الماليزي ُمتحّدِ

قــال الســفير الماليــزي شــازريل بــن زاهيــران إن حجــم التبــادل 
التجاري ما بين البحرين وماليزيا بلغ 600 مليون دوالر.

وأبــدى فــي لقــاء خص به “البالد” رغبــة بالده بزيادة المبــادالت، وترحيبه 
فــي ماليزيــا،  الفــرص االســتثمارية  البحرينييــن الستكشــاف  بالمســتثمرين 

والعكــس صحيــح، مؤكدا أنها عمليــة تبادلية تحتاج إلى شــركاء حقيقيين من 
كال البلدين.

وأشــار بــن زاهيــران علــى هامــش اللقاء، إلــى نجــاح المملكة فــي باإليفاء 
بالتزاماتهــا الصحيــة تجــاه األفــراد مــن مواطنيــن ومقيميــن فــي فترة 
جائحــة كورونــا، مؤكدًا أنها تقــدم أفضل الجهــود المبذولة مقارنة 
بمســتوى الــدول األخــرى، وعلى أعلــى المســتويات اإلجرائية. 

وفيما يلي نص الحوار:

600 مليون دوالر حجم 
المبادالت والقطاع اإلنشائي 

فرصة استثمارية واعدة



ويأتـــي تمريـــن “أمن الخليـــج العربي 
3” تنفيـــذا لقـــرارات وزراء الداخليـــة 
بـــدول المجلـــس، فيمـــا كان التمريـــن 
الثانـــي قـــد عقـــد فـــي فبرايـــر 2020 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشـــقيقة، وتشـــرفت مملكة البحرين 
بتنظيـــم التمريـــن األول فـــي نوفمبر 

.2016
وبهذه المناســـبة، أكد وزيـــر الداخلية 
تأتـــي  النوعيـــة،  التماريـــن  هـــذه  أن 
انطالقـــا من الرؤيـــة الثاقبة ألصحاب 
الجاللـــة والســـمو قـــادة دول مجلـــس 
أصحـــاب  لقـــرار  وتنفيـــذا  التعـــاون، 
الســـمو والمعالي وزراء الداخلية، في 
ظل وحدة الهدف والمصير المشـــترك 
والحـــرص علـــى تعزيز العمـــل األمني 
الخليجـــي، مما يتطلب رفع الجاهزية 
المفاهيـــم  وتوحيـــد  واالســـتعداد، 
لمواجهـــة كافـــة المخاطـــر المحيطـــة 
وحمايـــة مقـــدرات ومكتســـبات دول 
مجلـــس التعـــاون، وهـــو مـــا ينعكـــس 
واالســـتقرار  األمـــن  علـــى  إيجابـــا 

اإلقليمي.
واالعتمـــاد  التدريـــب  أن  وأضـــاف 
التكنولوجيـــة  المنظومـــات  علـــى 
اســـتخدام  فـــي  والتوســـع  الحديثـــة 
تطبيقات الذكاء االصطناعي، تشكل 
أساســـيا  ورافـــدا  جوهريـــة  عناصـــر 
الخبـــرات  وتبـــادل  األمنـــي  للعمـــل 
والتجـــارب الناجحـــة، منوهـــا إلى أن 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق فـــي هذا 
الشـــأن ودراســـة الموقف واإلمكانات 
المعطيـــات  ظـــل  فـــي  المشـــتركة، 
الراهنة من شـــأنه زيادة القدرات لدى 
دول مجلـــس التعـــاون فـــي مجابهـــة 

التحديات األمنية.
وأعـــرب الوزير عـــن شـــكره وتقديره 
لوزارة الداخليـــة في المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، على ما قدمته 
من دعم تنظيمي وتقني، ســـاهم في 
تحقيق األهداف األساســـية للتمرين، 
وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين 
دول المجلـــس لمواجهـــة التهديـــدات 
عـــن  معبـــرا  اإلقليميـــة،  والمخاطـــر 
تقديـــره لمـــا أبدتـــه القـــوات األمنيـــة 
مـــن اســـتعداد وجاهزيـــة  المشـــاركة 
وكفـــاءة عاليـــة وما قدمتـــه من أداء 

أمني احترافي.
وبدأت فعاليـــات تمرين “أمن الخليج 
العربي3” بتنفيـــذ عدد من الفرضيات 
بالتنسيق مع فريق القيادة والسيطرة، 
عكســـت القدرات الميدانية والكفاءة 
األمنيـــة فـــي التعامـــل مـــع األحـــداث 
ومعالجتهـــا باحترافيـــة، حيث نفذت 

القوات المشاركة، األدوار المنوطة بها 
في إطار التدريب على سيناريوهات 
تكامليـــة  عمـــل  ومنظومـــة  متعـــددة 

مشـــتركة. حيث يهـــدف التمرين إلى 
تدريـــب العناصر األمنيـــة على كيفية 
التعامـــل مع األحـــداث الطارئة، ورفع 
مســـتوى الجاهزية األمنية من خالل 

تعزيز مســـتويات التعاون والتنســـيق 
لمواجهة األزمات والمواقف الطارئة، 
واالرتقاء بالتنسيق الميداني وتبادل 

الخبرات.

وقدمت القوات المشـــاركة في تمرين 
“أمـــن الخليـــج العربـــي 3” اســـتعراضًا 
ميدانيا للمهارات العملية، قامت خالله 
بالمـــرور أمـــام المنصـــة وأداء التحية، 

وانضباطـــا  كفـــاءة  أظهـــرت  حيـــث 
ومســـتوى متقدما من األداء المتميز، 
ومـــا تتمتع به من جاهزية واســـتعداد 

ألداء الواجبات.
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المنامة - وزارة الداخلية

حضر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية، أمس، مع وزراء 
الداخليــة بــدول مجلــس التعاون لــدول الخليج العربية، حفل ختــام فعاليات التمرين 
التعبوي المشترك لألجهزة األمنية بدول مجلس التعاون “أمن الخليج العربي3” والذي 
عقــد بالمملكــة العربية الســعودية الشــقيقة، حيث كان في االســتقبال، لدى وصولهم، 
صاحب الســمو الملكي األمير عبدالعزيز بن ســعود بن نايف آل ســعود وزير الداخلية 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

التدريب واالعتماد على المنظومات التكنولوجية رافد للعمل األمني وتبادل الخبرات
مؤكدا في حضوره ختام “أمن الخليج العربي 3” على تعزيز العمل األمني الخليجي... وزير الداخلية:

الوزير يعرب عن شكره لوزارة الداخلية السعودية على ما قدمته من دعم تنظيمي وتقني ساهم في تحقيق األهداف األساسية للتمرين
تنفيذ فرضيات بالتمرين بالتنسيق مع فريق القيادة والسيطرة عكس القدرات الميدانية والكفاءة األمنية في التعامل مع األحداث ومعالجتها باحترافية

وزير الداخلية ووزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يحضرون ختام فعاليات “أمن الخليج العربي3” والذي عقد بالسعودية

تعزيز التعاون والتنسيق 
ودراسة الموقف 

واإلمكانات المشتركة من 
شأنه زيادة القدرات في 
مجابهة التحديات األمنية



صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بتلقي 
النيابـــة العامة بالغًا مـــن وزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة مفاده ضبط مأموريها القضائيين محالً 
تجاريًا يزاول فيه 3 أشـــخاص بحريني وآسيويين 
أحدهما هارب، نشـــاط إعادة تعبئـــة المواد الغذائية 
مـــن  بذلـــك  ترخيـــص  اســـتصدار  دون  وتخزينهـــا 
غذائيـــة  بمـــواد  واالحتفـــاظ  المختصـــة،  الجهـــات 
تالفـــة ومنتهية الصالحية، فضالً عـــن التالعب في 
ملصقات المنتجات وإضافة أســـماء تجارية أخرى، 
وعليـــه تـــم التحفظ علـــى المنتجات وغلـــق المحل 

إداريًا.
وباشرت نيابة الوزارات والجهات العامة تحقيقاتها 
فـــور تلقي ذلـــك البالغ، واســـتدعت مأمـــور الضبط 
القضائي لســـماع أقواله بخصـــوص الواقعة وأمرت 
بضبـــط وإحضـــار المتهـــم الهـــارب. كما اســـتجوبت 
بحبســـهما  وأمـــرت  عليهمـــا  المقبـــوض  المتهميـــن 
احتياطيـــًا علـــى ذمـــة التحقيـــق تمهيـــدًا لتقديمهم 

للمحاكمة.

هرب إلى إيران وأدار 
عمليات إرهابية داخل 
المملكة بالتنسيق مع 

الحرس الثوري 

العمليات نتج عنها قتل 
وشروع بقتل شرطة 

ومدنيين وشارك فعليا 
ببعض العمليات

محكوم عليه في 
قضايا إرهابية وسلمه 
“اإلنتربول” للسلطات 

البحرينية

تفجير العديد من 
األماكن في مناطق 
متفرقة منها أحداث 
تفجير مركز المعارض

درب خاليا إرهابية على 
تصنيع المتفجرات واستعمال 

األسلحة بمساعدة الحرس 
الثوري اإليراني  

تم استهداف الشرطة 
بالديه العام ٢٠١٤ نجم عنه 

استشهاد ضابط وعدد من 
أفراد الشرطة وإصابة آخرين
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صـــرح رئيـــس نيابة التنفيـــذ بأن المحكـــوم عليه 
فـــي قضايـــا إرهابيـــة والذي تـــم تســـليمه مؤخرًا 
للسلطات البحرينية قد أودع في مركز اإلصالح 
والتأهيـــل؛ لتنفيذ العقوبات المحكـــوم بها، وهي 
أربـــع عقوبـــات بالســـجن المؤبـــد، وعقوبـــة أخرى 
بالســـجن لمدة 10 ســـنوات، فضالً عـــن الغرامات 
الماليـــة. كمـــا تـــم تمكينـــه مـــن الطعـــن فـــي هذه 

األحكام وفقًا لما يجيزه القانون.
العناصـــر  أخطـــر  مـــن  عليـــه  المحكـــوم  وُيعـــد 
اإلرهابيـــة، إذ كان المخطـــط والمســـؤول األول 
عن عدة عمليات إرهابية شـــهدتها المملكة خالل 
الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشـــروع 
فـــي قتل رجـــال الشـــرطة والمدنييـــن من خالل 
تنظيمـــه وإدارته خاليا ومجموعات من العناصر 
اإلرهابيـــة، وتدريبهـــم علـــى تصنيـــع المتفجرات 
واســـتعمال األســـلحة النارية بمســـاعدة الحرس 
الثـــوري اإليراني وآخرين بالعـــراق، وذلك بقصد 
اســـتهداف  خـــالل  مـــن  العـــام  باألمـــن  اإلخـــالل 
األماكن الحساســـة والحيوية بالمملكة، والتعدي 
علـــى الســـلطات وإلحـــاق األضـــرار بالممتلـــكات 
العامـــة والخاصـــة، فضالً عـــن اضطالعه بتنظيم 
وإدارة المجموعـــات اإلرهابيـــة وتوجيههـــا فـــي 
ارتـــكاب العمليـــات وتدبيـــر التمويـــل الـــالزم لها، 
وقد شـــارك المحكوم عليه فعليـــًا في بعض هذه 

العمليات اإلرهابية.
إلـــى أن هـــرب إلى إيران واســـتمر بالتنســـيق مع 
عناصـــر الحـــرس الثـــوري فـــي وضـــع مخططات 
العمليـــات اإلرهابية داخـــل مملكة البحرين، ومن 
أبـــرز هذه العمليات اســـتهداف قوات األمن العام 
بمنطقـــة الديـــه العـــام ٢٠١٤ والتـــي نجـــم عنهـــا 
استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة 
آخريـــن، باإلضافـــة إلـــى العديـــد مـــن التفجيرات 
فـــي مناطـــق متفرقة منهـــا أحـــداث تفجير مركز 

المعارض.

إطـــار جهودهـــا  فـــي  وكانـــت األجهـــزة األمنيـــة 
لمالحقـــة الجنـــاة فـــي هـــذه الوقائـــع قـــد تمكنت 
آنـــذاك من ضبط أســـلحة نارية مختلفـــة األنواع 
العبـــوات  مـــن  وعـــدد  الذخائـــر،  مـــن  وكميـــات 
المتفجرة ذات أثر انفجاري شـــديد والتي أعدها 
المتهـــم والعناصر اإلرهابية العاملة تحت قيادته 

الســـتعمالها فـــي تنفيـــذ مخططاتهـــم اإلرهابيـــة، 
فضـــالً عـــن كميـــات من المـــواد المســـتخدمة في 

تصنيعها.
وصدرت ضد المحكوم عليه األحكام المشار إليها 
لثبوت مســـؤوليته عـــن تلك العمليـــات اإلرهابية 
بأدلـــة مادية قاطعة، وظل مالحقًا دوليًا بموجب 

أمر قبض دولي، ومن خالل اإلجراءات القانونية 
التـــي اتخذتهـــا النيابـــة العامـــة وإدارة الشـــؤون 
الدوليـــة واإلنتربـــول بـــوزارة الداخليـــة، إلـــى أن 
تم القبض عليه مؤخرًا وتســـليمه للســـلطات في 
مملكـــة البحريـــن تلبيـــًة لطلبهـــا القانونـــي ووفقًا 
لمـــا تنـــص عليه االتفاقيـــات الدوليـــة ذات الصلة 

بمكافحة اإلرهاب والتعاون القضائي الدولي في 
هذا الصدد.

 وأوضحـــت النيابـــة العامـــة أنها طالبـــت بعقوبة 
أشـــد ضد المتهـــم نظـــرُا للجرائـــم اإلرهابية التي 
تـــورط فيهـــا، إال أن المحكمـــة أصـــدرت أحكامها 

المعلنة حسب النظام القضائي البحريني. 

المنامة - النيابة العامة

بـــدء تنفيـذ األحكـام ضـد أخطـر عنصـر إرهابـي
“النيابة” طالبت بعقوبة أشد ضد المتهم... لكن المحكمة أصدرت أحكامها المعلنة حسب النظام القضائي

خطط لعمليات إرهابية من خالل تنظيم وإدارة خاليا ومجموعات إجراميةضبط أسلحة نارية وذخائر وعبوات مفخخة أعدها المتهم والعناصر اإلرهابية
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المنامة - النيابة العامة

حبس متهمين تالعبوا بتاريخ انتهاء صالحية مواد غذائية

تفتيش 144 منشأة يفضي عن رصد 8 مخالفات
مطاعم ومقاٍه لم تلتزم بإجراءات “األصفر”

في إطـــار تكثيف الحمالت التفتيشـــية، 
 8 رصـــد  عـــن  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
مخالفـــات خـــالل الزيـــارات التفتيشـــية 
للمطاعم والمقاهي وذلك مساء الجمعة 
الماضـــي، حيـــث تـــم اتخاذ اإلجـــراءات 
بتحريـــر  تجاههـــم  الالزمـــة  القانونيـــة 
والمقاهـــي،  المطاعـــم  لهـــذه  مخالفـــات 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  لمخالفتهـــا 
للتصـــدي  عنهـــا  المعلـــن  واالشـــتراطات 
لفيروس كورونا )كوفيـــد 19(، المدرجة 
آليـــة  األصفـــر ضمـــن  المســـتوى  تحـــت 
انتشـــار  لمســـتوى  الضوئيـــة  اإلشـــارة 
فيـــروس كورونـــا، وتم إحالتهـــا للجهات 

القانونية.

جـــاء ذلك خـــالل الزيـــارات التفتيشـــية 
التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الداخليـــة، ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة، وهيئـــة البحريـــن للســـياحة 
والمعـــارض، في إطار تكثيـــف الزيارات 
التفتيشـــية والتي تهدف إلى التأكد من 
التزام المنشآت باالشـــتراطات الصحية 
واإلجـــراءات المدرجة ضمن المســـتوى 
األصفـــر وفـــق آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وقام مأمـــورا الضبط القضائي بالجهات 
خـــالل  المخالفـــات  برصـــد  المعنيـــة 
الزيارات التفتيشـــية، حيـــث تمت زيارة 

144 منشأة من المطاعم والمقاهي.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - المستشفيات الحكومية

صـــرح الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات 
الحكوميـــة أحمـــد محمد األنصـــاري أنه 
تم التعامل مع حريق بســـيط نشب في 
مخـــزن صغيـــر تابع ألحـــد األجنحة في 
مجمـــع الســـلمانية الطبي صبـــاح أمس، 
ولم يسفر عن أية إصابات ولله الحمد.

وأوضح األنصاري أنه تم تفعيل خطط 
الطوارئ المتبعة في المستشفى بشكل 
فـــوري، وتـــم نقـــل عـــدد مـــن المرضـــى 
إلـــى أجنحة أخرى احترازيـــًا. كما جرى 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  مـــع  التنســـيق 
المدنـــي التـــي تعاملت - مشـــكورة - مع 

الحادث بسرعة وكفاءة عالية.
وطمـــأن الرئيـــس التنفيذي بـــأّن األمور 
عـــادت إلـــى طبيعتهـــا وأن المستشـــفى 
يعمـــل بالشـــكل المعتاد، وســـيتم إجراء 
هـــذا  مســـببات  بشـــأن  واٍف  تحقيـــق 
الحـــادث المحدود بالتعـــاون مع اإلدارة 
العامـــة للدفاع المدنـــي، مؤكدًا الحرص 

الدائـــم للمستشـــفيات الحكوميـــة علـــى 
تطبيق كافة معايير الصحة والســـالمة 
فـــي جميـــع األوقـــات، وتقديـــم أفضـــل 
الخدمات لجميع المرضى والمترددين.

حريق بمخزن في “السلمانية” لم يسفر عن إصابات

إخالء أجنحة 
احترازيًا.. 

والتحقيق جاٍر 
بشأن المسببات

األنصاري:  “حريق 
بسيط”... والدفاع 
المدني تعامل مع 

الحادث بكفاءة وسرعة
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بعــد فشــل كافــة جهود ومســاعي اإلصــالح بينهما، وتعرضها لالعتــداء المتكرر من زوجها، قــررت المحكمة تطليق شــابة بحرينية وأم لولدين 
من زوجها الثالثيني طلقة بائنة؛ للضرر واســتحالة العشــرة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الزوجة تقدمت بدعواها للمحكمة طالبة 

الطــالق؛ العتــداء زوجهــا الدائــم عليهــا بالضــرب المبــرح، حتى وصل بــه الحــال ألن يهددها في إحــدى الوقائع بالقتــل والتلويح 
بالسكين في وجهها، وتعديه عليها بالقذف والطعن في شرفها وإهانتها والبصق عليها أمام ذويه في الطريق العام. وحيث 

لــم تفتــر المشــكالت بينهمــا، بلــغ الحــال بهــا إلــى أن تقــدم ضــده بالغا في مركــز الشــرطة، وغيره مــن البالغــات الجنائية 
والتقارير الطبية التي أودع فيها ما لحق بها من أضرار جسدية، أدت إلى استحالة العشرة بينهما بالمعروف، حيث 

توثق ذلك االعتداء وما تبعه من آثار بسبب الضرب في الصور الضوئية المرفقة بالالئحة.

ــم تــقــتــصــر مـــبـــررات الـــطـــاق على  ــ ول
إلى  الشابة  ــارت  أشـ بــل  االعـــتـــداءات، 
أن زوجها لم يوفر لها مسكنًا للزوجية 
الئقا وخاصا بها كزوجة، حيث أسكنها 

في غرفة واحدة وحمام فقط.
أما الزوج، فقد ادعى أن زوجته تركت 
وأنــه  منه  إذن  دون  الــزوجــيــة  مسكن 
حــاول إرجاعها دون جــدوى، مما أدى 
الحكم  فيها  طالبا  دعــوى  إقامته  إلــى 
بإلزامها في الرجوع لمسكن الزوجية، 
ــنــشــوز ورفـــض  ــال ب ــحــكــم عــلــيــهــا  أو ال

دعواها في رفضها الحكم عليها.
إلى  حكمها  فــي  المحكمة  ــارت  وأشـ
إلى مكتب تسوية  لجآ  الطرفين  أن 
المنازعات األسرية ولم تفلح جهوده 
أنها عرضت  النزاع، كما  في تسوية 
الصلح على الطرفين إال أنهما رفضاه 

وأصرا على إنهاء النزاع قضاء.

المحكمة  إثــبــات  ســبــيــل  وفـــي 
الشابة  عــلــى  الــواقــع  لــلــضــرر 

ــادات  ــهـ ــى شـ ــ اســتــمــعــت إلـ
عــــددًا مــن أقــربــائــهــا ممن 
الـــوقـــائـــع، حيث  شـــهـــدوا 
أكد والدها أن الخافات 

دبت بينهما منذ بداية 
حــيــاتــهــمــا الــزوجــيــة، 
ــل عــنــهــا  ــوكـ حـــيـــث تـ
طــاق  قضية  بــرفــع 
مــنــذ ذلــــك الــحــيــن، 
ــازلـــت  ــنـ تـ أنــــهــــا  إال 

عــنــهــا ورجـــعـــت لـــه، فــيــمــا اســتــمــر هو 
إسكانها في مسكن الئق، وعدم  بعدم 
واالستمرار  أهلها،  بــزيــارة  لها  سماحه 

في االعتداء عليها.
إلى  فــي شهادته  الــزوجــة  والــد  ولفت 
أنه حين تواصل معه، إال أن رده كان 
أنه يؤدبها بذلك، كما جلس معه ألجل 
لم  سلوكه  أن  إال  والــتــســويــة،  الصلح 
يتغير بعدها، فتواصل معه مرة أخرى 
ــدًا أنــهــا  ــؤكـ وعــبــر فــيــهــا عـــن أســفــه ومـ
ستكون المرة األخيرة، إال أن حياتهما 
أصبحت  الــزوجــيــة 

غير ممكنة.
أمـــــــــــا والـــــــــد 
الـــــــــشـــــــــاب، 
فــــــــــكــــــــــان 
يـــؤكـــد أنــه 
لــم يــر ابنه 
يـــــعـــــتـــــدي 
عــــــــلــــــــى 

أنــهــا  ــه رأى  ــ إن بـــل  زوجـــتـــه، 
ابــنــه  ــإن  ــ ف وإال  تــصــفــعــه، 

حسنة  معاملة  يعاملها 
ويــنــفــق عــلــيــهــا ويــلــبــي 
ــا كــــل مــــا تــحــتــاج  ــهـ لـ
يسكنها  وأنــــه  إلـــيـــه، 
مستقلة  شــقــة  فـــي 
معه  يسكنا  أن  قبل 
على  بناء  منزله  في 

طلبها.
كــان  ابـــنـــه  أن  ــد  ــ وأكـ
ــلـــق  ــا مـــطـ ــ ــه ــ ــي ــطــ ــعــ ــ ي

الــحــريــة فــي الــدخــول 
والخروج، وأن المفتاح 

بــيــدهــا، وأنـــه لــم ياحظ 
وقــت  خـــاف  أي  عليهما 

البيت،  فــي  عنده  سكناهما 
وأنه ال يعرف شيئا عن وقائع 

تدعيها  التي  بالضرب  االعــتــداء 
زوجته.

ابتسام  المحامية  أشــارت  جهتها،  من 
الصباغ إلى أن المحكمة استندت في 
حكمها إلى صحة األدلة التي أثبتت 
موكلتها،  عــلــى  االعـــتـــداء  ــوادث  حــ
ــار عــلــى بــدنــهــا،  ــ ومـــا خــلــفــتــه مـــن آث
في  والطعن  بالقذف  عليها  وتعديه 
ألفاض  من  عليها  يلقيه  وما  شرفها 
لها  بها، واتهامه  التصريح  مستقبح 
والخيانة  الفاحشة  وارتكاب  بالزنا 
الرجال  عــدد  عن  بسؤالها  الزوجية 
الــذيــن واقــعــوهــا ومــن كــانــت معهم 

عـــــــلـــــــى عـــــاقـــــة 
محرمة، وذلك ما ثبت جليا 

أمامهم  الــشــهــود، واعــتــرافــه  بــشــهــادة 
بذلك خال جلسة الصلح.

ــاد الــمــحــكــمــة إلــى  ولــفــتــت إلـــى اســتــن
مركز  في  المقدمة  الجنائية  الباغات 
ــعــامــة والــحــكــم  ــنــيــابــة ال ــشــرطــة وال ال
بصق  بأنه  فيها  أقــر  والــتــي  الجنائي، 
عــلــيــهــا، حــيــث عــدتــهــا إهــانــة عظيمة 
بزوجته  متمسك  بزوج  تليق  وال  جدًا 

ويــحــتــرمــهــا، وإن هـــذا الــفــعــل لــوحــده 
إهانة  مهانة  المرأة  تعيشه  بألم  كفيل 
ال تليق بها وال بأمثالها؛ ألنه فعل شنيع 
لما  ومــخــالــف  الــكــرامــة  مــن  وينتقص 

تقتضيه العشرة بالمعروف.
االعتبار  فــي  أخــذ  الحكم  إن  وقــالــت 
ــتــقــاريــر الــطــبــيــة وصــــور اإلصـــابـــات  ال

ومـــــــــدى 
جـــــســـــامـــــة 
االعـــــــــــــتـــــــــــــداء 
والتي  فيها،  الــواضــح 
اعتذاره  فيها  الــزوج  ينفع  ال 
ــان تــأديــبــًا  ــأن ســلــوكــه كــ ــ وتـــبـــريـــره ب

لزوجته أو أنه لمصلحتها.
وأشارت إلى أن المحكمة اعتبرت هذا 
عليها  أمانته  عــدم  عــن  كاشفا  الفعل 
ومستوفيًا  ســائــغــًا  نـــشـــوزًا  ونـــشـــوزه 
ــًا،  ــونـ ــانـ ــررة شـــرعـــا وقـ ــقـ ــمـ ــه الـ ــ ــان ألركــ
نفسها  على  آمنة  غير  فهي  وبالتالي 
ــع عليها مــن الــضــرر  مــعــه بــعــد مــا وقـ

المادي والمعنوي.

أصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكمها في إلزام مواطن عشــريني وشــركة تأمين )قيد التصفية( بتعويض إحدى األســر عن تســبب األول 
بوفــاة والدهــم فــي حــادث ســير في العــام 2015، حيث تركه غارقًا في دمائه وهــرب، مما أدى إلى وفاته الحقًا متأثــرًا بإصابته. وجاء 

في تفاصيل الدعوى أن عائلة المتوفى طالبت بإلزام المتسبب في الحادث بأداء مبلغ 5000 دينار تعويضا عن الضرر الذي تكبده 
مورثهــم، مــن آالم وإصابــات قبــل وفاتــه، ومبلغ 1500 دينــار تعويض أدبي ومبلــغ 40 ألف دينار تعويض وفــاة مورثهم وفقدان 

مصدر رزقهم.

ــواقــعــة إلـــى أن الــجــانــي  وتــشــيــر تــفــاصــيــل ال
اصــطــدم بــرب األســـرة فــي تــاريــخ 28 يوليو 
2015 بعد أن طارده بسيارته واصطدم عمدًا 
بمؤخرة الدراجة النارية التي يقودها المجني 
عليه، وأحدث به إصابات أدت لوفاته، وتركه 
المحكمة  إلى  غارقا في دمائه وهرب وأحيل 
مــارس  فــي  النهائي  الحكم  وصــدر  الجنائية، 
في  الــحــادث  تسبب  وحــيــث  بــإدانــتــه،   2018
ضرر لحق بالمورث والمدعين؛ األمر الذي حدا 

بهم إلقامة الدعوى.
القضية  فـــي  درجــــة  أول  مــحــكــمــة  وقــضــت 
تأييده  وتــم  الــجــانــي،  على  الــمــؤبــد  بالسجن 
وإعادته  تمييزًا،  الحكم  نقض  ثم  استئنافيا، 
عقوبة  خفضت  التي  االستئنافية  للمحكمة 
السجن إلى 7 سنوات وتأييد الحكم فيما عدا 

ذلك.

بإجراء  أنــه  الشرعي  الطب  تقرير  من  وثبت 
الــكــشــف الــطــبــي عــلــى الــمــتــوفــى تبين وجــود 
تقع  سحجات  صــورة  في  احتكاكية  إصابات 
منتشرة بالجانب األيسر من الجسم، وبالخصر 
مقدم  بعظام  كسور  وجــود  تبين  كما  األيــمــن 

الصدر وإصابات بالقلب والرئتين.
من  يقع  اإلصــابــي  النمط  أن  التقرير  وأظــهــر 
إلى  أدت  اإلصابات  وأن  المرورية،  الجوادث 
حدوث فشل في التنفس وهبوط حاد بالدورة 

الدموية والتنفسية.

المتهم  ــزام  ــإل ب المحكمة  قضت  عليه  وبــنــاء 
تــوزع  ديــنــار  آالف   5 بمبلغ  التأمين  وشــركــة 
 42 ومبلغ  الشرعية،  الفريضة  حسب  بينهم 
وألزمتهم  بالتساوي،  بينهم  تــوزع  دينار  ألــف 

بالمصاريف.

ــة  ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ ــن لـ ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ وت
االستئناف أن المتوفى 
ــاحــــب  ــن صــ ــ ــكـ ــ لـــــــم يـ
وأنه  تقاعدي،  معاش 
ــان يـــعـــول زوجــتــه  كــ
فعلية  إعالة  وأبناءه 
وأن  الــــوفــــاة،  وقــــت 
تكن  لم  الكبرى  ابنته 
ــي وقـــت  ــة فــ ــزوجـ ــتـ مـ

ــاة مــورثــهــا، وكــانــت  وفــ
تدرس بإحدى الجامعات 

الخارجية.
ــي  ــانـ ــجـ ــي الـ ــضـ ــقـ وحــــيــــث يـ

عــقــوبــتــه، مـــــازال الـــورثـــة غير 
قادرين على تحصيل التعويضات، 

دخــل،  مــصــدر  يملك  ال  الــجــانــي  إن  إذ 
فيما شركة التأمين مصفاة.

ابتسام الصباغ

https://albiladpress.com/news/2022/4856/bahrain/742902.html
https://albiladpress.com/news/2022/4856/bahrain/742903.html


اإلنترنت  خطوط  بتركيب  المعنية  الشركة  مواطنة  ناشدت 
بالشبكة؛  منطقتها  بتوصيل  طلبها  تلبية  )فايبر(  األرضــيــة 
ــادرة عــلــى اســتــيــعــاب  ــ ــتــوفــر عــلــى شــبــكــة قـ إلعــانــتــهــا فـــي ال
متطلبات  يحقق  فيما  خصوصًا  البيانات،  مــن  احتياجاتها 

التعلم عن بعد.
إنها  “الــبــاد”  قــراء  بريد  عبر  رسالتها  فــي  المواطنة  وقــالــت 
أن  إال  سكناها  لمنطقة  فايبر  خط  لتركيب  بطلبين  تقدمت 
طلباتها قوبلت بالرفض، في حين أن الخيارات المناسبة لها 
في منطقتها تتمثل في خط الفايبر وشبكة الجيل الخامس 

.)5G(
تبلغ  الحالي  التي تتحملها لإلنترنت  الفاتورة  أن  إلى  ولفتت 
في  ستتحملها  التي  الفاتورة  مبلغ  ضعف  نحو 
الفايبر،  بشبكة  توصيلها  تــم  حــال 
وهــــو مـــا يــشــكــل عــبــئــًا على 
ــرة،  مــيــزانــيــة األســ
السيما في ظل 
الحاجة الماسة 
والــــضــــروريــــة 
لــــــــشــــــــبــــــــكــــــــة 
اإلنترنت ألداء 
ــات  ــ ــب ــ ــل ــطــ ــ ــت مــ
أبـــــــنـــــــائـــــــهـــــــا 

التعليمية.

مواطنة تطلب تركيب “فايبر” 
الستيعاب احتياجاتها التعليمية

^أناشـــد وزارة اإلســـكان التدخـــل العاجل إلرجـــاع طلبي الذي 
ألغي ألســـباب مغلوطة ال صحة لها.  وتم دراســـة حالتي عدة مرات 

إال أن إرجاع الطلب بيد الوزير.
وأنـــا أنتظـــر بيـــت العمر منـــذ 14 ســـنة. وطلبي وحدة ســـكنية برقم 

2008U04084، في سنة 2008.

طه محمد

غلط إلغاء طلبي اإلسكاني

ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني )algayeb@gmail.com( متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

“التربية” ترفض معادلة 
شهادة طبيبة متفوقة

تخرجت من جامعة إماراتية بطب األسنان

خريجـــة  مواطنـــة  أنـــا   ^
طـــب أســـنان منـــذ ســـنة ٢٠٢٠ 
للعلـــوم  عجمـــان  جامعـــة  مـــن 
االمـــارات.  فـــي  والتكنولوجيـــا 
فـــي  االمتيـــاز  ســـنة  أجريـــت 
كلبـــاء  مركـــز  فـــي  اإلمـــارات 
لطـــب  التخصصـــي  والفجيـــرة 
األســـنان وانتهيت في ديســـمبر 
 GPA(( ٢٠٢١. معدلي التراكمي
3.49، وكانت دراســـتي بالخارج 

على نفقة أسرتي. 

ومن المؤســـف أن وزارة التربية 
تعـــادل شـــهادتي  لـــم  والتعليـــم 
قبـــل  بأننـــي  علمـــا  اآلن،  حتـــى 
الجامعيـــة  للدراســـة  الســـفر 
بالخارج فقد درســـت بالمدرسة 
الهنديـــة بالبحريبـــن، وهـــي مـــن 

أصعب المدارس الخاصة.
فـــي  بالنظـــر  الـــوزارة  وأناشـــد 
طلبي واإلســـراع في إيجاد حل 
لمشـــكلتي؛ مـــن أجـــل الحصول 

على الوظيفة المناسبة.

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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ما يحصل ال يعقل
مشـــكورة  القطاعـــات  جميـــع  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  جهـــود 
وباألخـــص فـــي القطاع الصحي، ولكن مـــن األمور التي وقف 
األغلـــب عندهـــا متســـائاً هـــي فـــرض الرســـوم علـــى مواقف 
السيارات بالمستشـــفيات الحكومية، مجمع السلمانية الطبي 

مثاال.
حقيقـــًة غير منطقـــي بتاتًا أن يدفع المريـــض أو حتى مرافق 
المريض ثمن موقف السيارات بهذه المستشفيات وخصوصًا 
أن مـــدة البقـــاء غيـــر معلومـــة واألكثـــر مـــن ذلك وجـــوده في 
المستشـــفى لغرض عاجي ال ترفيهي ليقنع ويستسلم للحال 

ويدفع ما يلزم
أغلب مرتادي هذه المستشفيات ظروفهم يسيرة، فدفع هذه 
الرســـوم لهذه المواقف أكاد أجزم بأنهـــا تحملهم أعباًء مادية 
إضافيـــة، ولـــو كان حالهـــم أفضـــل ويمتلكون مدخـــوال ماديا 
وفيـــرا لذهبوا لاستشـــاريين المتخصصين فـــي العيادات أو 

حتى في المستشفيات الخاصة مباشرة.
صحيـــح أن وزارة الصحة - مشـــكورة - بنت مواقف متعددة 
الطوابـــق مؤخـــرًا، ولكـــن فـــرض الرســـوم عليهـــا تكمـــن فيـــه 

اإلشكالية
لـــو كان المريـــض يدخل المستشـــفى ومباشـــرة يتوجه لغرفة 
المعالجـــة أو االستشـــارة دون تأخيـــر لـــكان “أرحـــم” وربما لن 
يلتفـــت لهذه الرســـوم، ولكن ما هو حاصل ومـــن واقع تجربة 
الكثيرين هو أن المريض يذهب إلى المستشـــفى قبل موعده 
بفتـــرة وينتظـــر حتـــى يحيـــن موعـــده وفـــي الغالـــب يضطـــر 
أن ينتظـــر لنصف ســـاعة أو ســـاعة أو أكثر حتـــى يدخل على 
الطبيب؛ بســـبب زحمة المواعيد، والحال نفســـه عندما يأخذ 
دواءه ِمـــن الصيدليـــة، فينتظـــر حتـــى يحيـــن دوره بحكم أن 
عـــددا محـــدودا مـــن “الكاونتـــرات” مفتوحـــة، وبالطبـــع عداد 

المواقف “شغال” والفاتورة “تحسب”.
أتمنـــى أن أحصـــل علـــى رد أســـتوضح أنا والقـــراء الكرام من 
خالـــه ســـبب فـــرض الرســـوم علـــى مواقـــف المستشـــفيات 
الحكومية وعدم مجانيتها، وفي حال تشـــكيل هذه الرســـوم 
فارقا لهذه الجهات، فمن منظور شخصي أرى أن فرضها على 
مواقـــف الســـيارات بالمجمعـــات التجارية أولـــى من أن تكون 
علـــى المستشـــفيات الحكوميـــة؛ بدليـــل الغرض مـــن التواجد 

فيها ألنه ال يعقل ما يحدث والعاج مجاني.

منال الشيخ

مواطن: تسربات المياه تهاجم بيتي الجديد
“اإلسكان” غسلت يدها.. والقاطنون بين مطرقة األضرار وسندان األمراض

^نحن عائلـــه بحرينية من 
ســـكنه مدينـــة ســـلمان اســـتلمنا 
الوحدة السكنيه في يناير ٢٠١٩ 
بعـــد انتظـــار دام عـــدة ســـنوات، 
وفرحتنـــا كانـــت ال توصـــف من 

بعد عناء.
كانـــت هنـــاك أشـــياء وُجب على 
الـــوزارة إصاحهـــا مـــن ضمنهـــا 
بعـــض  بهـــا  كان  إذ  الحمامـــات، 
التلفيـــات وتم إصاحهـــا، ولكن 
فرحتنـــا لـــم تكتمل، فبعـــد مرور 
ظهـــرت  ســـكننا  علـــى  ســـنتين 
مشكلة من تحت البيت تحديدًا، 
حيث بدأت تبرز تسربات للمياه 
نعلـــم  ال  المنـــزل  أرضيـــه  مـــن 

مصدرها.
بداية كانت في “حوش “ المنزل 
على شـــكل مستنقع بسيط، لكن 
مـــع مرور األيـــام وصلـــت المياه 

لجدار المنزل من الخارج.
اتصلنا بقسم الصيانة في وزارة 
وتفحصـــوا  فجـــاءوا  االســـكان، 
“بـــأن  ردهـــم  فـــكان  المـــكان، 
التســـرب يحـــدث خـــارج المنزل 
وليـــس بداخلـــه، مشـــيرين إلـــى 
مـــن  ليســـت  المشـــكلة  أن هـــذه 
اإلســـكان؛  وزارة  اختصـــاص 
لـــذا يجـــب علينا نحـــن أصحاب 
المنـــزل إيجـــاد المشـــكلة وحلها 

على حسابنا الخاص”.
من ثـــم أحضرنـــا عمـــال صيانة؛ 
ليعالجوا التســـرب، فلـــم يعرفوا 

ســـببه، استشـــرنا أكثر من عامل 
صيانـــة وأجمعـــوا جميعهم على 
الكام نفسه “بأن التسرب يأتي 

من تحت البيت”.
وحين ضاقت بنا الســـبل اتصلنا 
وزارة  فـــي  الميـــاه  بطـــوارئ 
الكهربـــاء والمـــاء، وبعـــد البحث 
أي  توجـــد  ال  “أنـــه  ردهـــم  كان 
تســـربات للميـــاه، وأخبرونـــا بأن 
استهاكنا للماء أقل من المعدل 

المتعارف عليه”.

المشـــكلة باتـــت تكبـــر يوميا، إذ 
وصلت المياه إلى داخل المنزل، 
مســـببة بذلك أضـــرارا في جدار 
المنـــزل، كمـــا بـــدأت تخـــرج من 
تحت “الباط” )المخزن - الصالة 
- المجلـــس - الحمام في الطابق 
األرضـــي - الحجرة فـــي الطابق 

األرضي(.
حينها تواصلنا مع النائب البلدي 
وضعنـــا  لـــه  وشـــرحنا  للمنطقـــه 
مـــع  نواجههـــا  التـــي  والمشـــكله 

والـــذي  لألضـــرار  صـــور  إرفـــاق 
بـــدوره تواصل - مشـــكورًا - مع 
وزارة اإلســـكان، وباليوم نفســـه 
أتى إلى بيتنا عمال للصيانة من 
وزارة اإلســـكان؛ لمعاينـــة البيت 
وأكـــدوا بـــأن التســـرب يأتي من 

تحت البيت.
وخـــال معاينتهم اكتشـــفنا بأن 
يوجـــد  األول  بالطابـــق  الحمـــام 
بـــه تســـرب لعـــدم حـــرص عمال 
عملهـــم  تأديـــه  علـــى  الـــوزارة 

بالشكل المطلوب.
وقال موظف الوزارة إنه سوف 
يجري صيانـــة للمخزن والحمام 
بالطابـــق األرضي وعمـــل الازم 
والمجلـــس،  للصالـــة  بالنســـبة 
ووعدنا بأنه سوف يرسل تقريرًا 
مفصـــاً يذكر فيـــه كل ما أخبرنا 
موعـــد  لتحديـــد  للـــوزارة؛  بـــه 
مســـتعجل ليبـــدأ العمـــل. وحدد 
لنـــا موعـــدا فـــي١١ ينايـــر، ومـــا 
حصـــل أن العامل جاء ليقول لنا 
مجددا بأن المشـــكلة ليست من 
اختصاص الـــوزارة لنعود للمربع 

األول.
المعنييـــن  المســـؤولين  أناشـــد 
بوزارة اإلســـكان؛ إليجـــاد الحل 
المناسب لمشكلتي، حيث بدأت 
تظهـــر حشـــرات مؤذيـــه بســـبب 

الرطوبة بالبيت.

عزام إبراهيم

زياد السعدون

السعدون يدعو الحترام الخصوصية الزوجية
أزواج يهملون زوجاتهم ويفشون أسرارهم ألمهاتهم

قـــال االختصاصي في أحـــكام الطاق 
واألحـــوال الشـــخصية زياد الســـعدون 
بأن “هنالك إشـــكالية كبـــرى لدى بعض 
المتزوجيـــن حديثـــًا، وتكمـــن بأنهـــم ال 
يفرقون فترة مـــا قبل الحياة الزوجية 
التصرفـــات  حيـــث  مـــن  بعدهـــا،  ومـــا 

والسلوكيات الشخصية”.
وأشار السعدون عبر حسابه الشخصي 
علـــى تطبيـــق “انســـتغرام” بـــأن بعضـــا 
منهم ينقل ســـلوكياته العزوبية للحياة 
الزوجيـــة كما هـــي، كأن يأتيـــه اتصال 

من صديـــق، فيتـــرك زوجته وينشـــغل 
بالحديـــث معـــه لفتـــرة طويلـــة، ولربما 
يتركهـــا بالغرفـــة وحدهـــا، ويذهب إلى 
مكان آخر بالبيت للحديث معه، مردفا 
“أو أن يقول لها سأذهب لمدة ساعتين 
للقـــاء والدتـــي، ثـــم تتحول الســـاعتان 
بقـــدرة قـــادر إلـــى يوميـــن، أو أن يطلع 
أمـــه أو اختـــه بأخبـــار حياتـــه الزوجية 

أوالً بأول”.
واختتـــم الســـعدون “البـــد مـــن احترام 
خصوصيات الحياة الزوجية، وهو أمر 
أوصانا به هللا عز وجل بكتابه الكريم”.

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

شهادة تخرج الطالبة
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الحواج: إنتاج 135 نوعًا نباتيًا في “حاضنات” هورة عالي
تضمنت أشجار الزينة والفاكهة واألزهار الموسمية

البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  قـــال 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيط العمرانـــي إبراهيم الحواج إن 
الوكالـــة قطعـــت شـــوطًا كبيـــرًا فـــي تنفيذ 
خطتهـــا الراميـــة إلنتـــاج 135 نوعـــًا نباتيًا 
بهـــورة  الزراعيـــة  الحاضنـــات  فـــي مركـــز 
عالي، والذي يتضمن زراعة أشـــجار الزينة 
الداخليـــة والخارجيـــة والفاكهة والنباتات 
الطبيـــة، األشـــجار والشـــجيرات، واألزهار 

الموسمية.
جـــاء ذلـــك خـــال زيـــارة الوكيـــل الحواج 
للمركز بحضور الوكيل المســـاعد لشـــؤون 
ومديـــر  عبدالكريـــم،  عبدالعزيـــز  الزراعـــة 
إدارة الثروة النباتية حســـين الليث وعدد 

من مسؤولي الوكالة. 
وأشـــار الحواج إلى أن الوكالة تعّول كثيرًا 
علـــى مركـــز الحاضنـــات الزراعيـــة ليكـــون 

فـــي  الزراعيـــة  التجـــارب  لتنفيـــذ  مركـــزًا 
مملكة البحرين، عاوة على تهيئته ليكون 
محطـــة لتدريـــب الكفـــاءات المحليـــة في 
القطاع الزراعي ورواد األعمال الزراعيين، 
وزيـــر  مـــن  ومتابعـــة  بتوجيهـــات  وذلـــك 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 

العمراني عصام خلف. 
مـــن  االســـتفادة  تعظيـــم  صعيـــد  وعلـــى 
المركـــز فـــي مجال التدريـــب، بين الحواج 
أن الوكالـــة وضعـــت ضمن إســـتراتيجيتها 
توظيـــف الخبرات المتراكمـــة لديها بفضل 
وجـــود المركـــز إلطـــاق برامـــج تدريبيـــة 

بمجـــاالت الزراعة مـــن دون تربـــة، وإكثار 
األشـــجار المثمـــرة والزينـــة والعنايـــة بهـــا، 
الزراعيـــة  النبـــات، والممارســـات  ووقايـــة 
الحديثة، وأســـاليب الـــري الحديثة، وذلك 
لتدريـــب الكـــوادر الوطنيـــة فـــي مجاالت 
الزراعـــة الحديثـــة؛ ســـعيًا إلدماجهـــم فـــي 

هـــذا القطـــاع الـــذي يشـــكل أهميـــة كبيرة 
علـــى صعيد تحقيق أمن غذائي مســـتدام 

لمملكة البحرين. 
وذكر وكيـــل الزراعة والثـــروة البحرية أن 
مركـــز الحاضنـــات الزراعيـــة بهـــورة عالي 
والجهـــود المبذولة مـــن خاله، تعُد مصدر 

المركـــز  إلـــى  ينظـــر  كمـــا  واعتـــزاز،  فخـــر 
باعتباره من أهم المرافق التابعة لشـــؤون 
الزراعـــة، وإحـــدى التجـــارب الرائـــدة فـــي 
مملكـــة البحريـــن، إذ يقـــوم علـــى اعتمـــاد 
التقنيـــات الزراعيـــة الحديثة فـــي البيوت 
الزراعـــات  نظـــم  واســـتخدام  المحميـــة 

المائية المبتكرة.
وختـــم الحواج أن وكالـــة الزراعة والثروة 
البحريـــة وضمـــن إســـتراتيجيتها للنهوض 
بالقطاع الزراعي تعمل في الوقت الحالي 
علـــى تحديد أفضل الممارســـات لوســـائل 
اإلنتـــاج المحلي من المحاصيـــل الزراعية 
بمـــا يتوافق مع الظـــروف المناخية، وذلك 
دعمًا للجهود الرســـمية الراميـــة لمضاعفة 
مســـاهمة اإلنتـــاج المحلـــي فـــي تحقيـــق 
االكتفاء الذاتي وفـــي دعم األمن الغذائي 

النسبي بمملكة البحرين.

المنامة - وزارة األشغال
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Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
  MACHINIST 

, 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

  CARPENTER 
, 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

  STEEL FABRICATOR 
, 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

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact
 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17701115  or  RAJEESHKK4@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

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

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36240595  or  DAVINDERBH65@GMAIL.COM

Al Maqsad Contracting and General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS) 
, suitably qualified applicants can contact
 17325339  or  ENGAMR332@GMAIL.COM

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

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33761989  or  SALAHCHENGAL788@GMAIL.COM

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

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17216100  or  EBH@KEMCOSC.COM

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com

Miami coast spare parts trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35511256  or  MOHAMEDBEDER11@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36240595  or  DAVINDERBH65@GMAIL.COM

K B 87 SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33032025  or  NEXT_WAY@YAHOO.COM

TEA  TOWN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33093551  or  BROTHERS.CARSSHOWROOM@GMAIL.COM

K B 87 SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33032025  or  NEXT_WAY@YAHOO.COM

AL HUBAIL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36122296  or  ehsanhubail@gmail.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH

URBAN WAVE FURNITURE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
, suitably qualified applicants can contact

 39269034  or  IQBALARCHI5@GMAIL.COM

Bu rahma contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17413882  or  AMAN.WORK88@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400440  or  accounts@alfadhelbizgroup.com

GREEN WORLD CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  TAHIRHAMEED57@YAHOO.COM

Al Warith Auto Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17879166  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM

ALMARAYA TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
, suitably qualified applicants can contact

 36462747  or  MONTIRYALALUMINIUM@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400440  or  accounts@alfadhelbizgroup.com

SAAD OUN KHALIFA MOHAMED OUN 
has a vacancy for the occupation of

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

FAYAZ AHMED PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36253266  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM

GREEN WORLD CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  TAHIRHAMEED57@YAHOO.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400440  or  accounts@alfadhelbizgroup.com

ZAYER ALI CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17691443  or  ZAYERALI06@HOTMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400440  or  accounts@alfadhelbizgroup.com

KABAB HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 16161600  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400440  or  accounts@alfadhelbizgroup.com

YAMIN CONSTRUCTION company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36839799  or  yaminconstruction@gmail.com

SAAD OUN KHALIFA MOHAMED OUN 
has a vacancy for the occupation of

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

VISION world Educational support 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  tahaha@batelco.com.bh

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM

BAB ALHAWAEJ 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
, suitably qualified applicants can contact

 39418844  or  ALMUTAWA_TRADING@HOTMAIL.COM

LONG VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34344537  or  lvservices.bh@gmail.com

VARIETY VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36618844  or  KHALED_ALJAR_00@HOTMAIL.COM

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39552517  or  saiderraji@alfaexpressbh.com

CASANOVA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17784666  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

SHAMS AL MALIKIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
, suitably qualified applicants can contact
 39696466  or  S.ALAWI100@GMAIL.COM

HABIBUR INSTALLATION OF INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM

SHE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
, suitably qualified applicants can contact
 17682867  or  HAMEED@FUTUREBH.NET

LONG VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34344537  or  lvservices.bh@gmail.com

HABIBUR INSTALLATION OF INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39552517  or  saiderraji@alfaexpressbh.com

Roma Gate Genral Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17336855  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM

HABIBUR FOR ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM

ALMANARATAIN ELECTRICAL SERVICES ESTABLI 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400440  or  accounts@alfadhelbizgroup.com

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

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.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 CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

3LINES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 33934413  or  sadeq.hasan@gnj-group.com

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com

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

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

BLACKBUCK CONSULTANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17536306  or  AHMED@BTSBAH.COM

A R momtaz for Construction of buildings co bahraini partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 39030309  or  M.BU3ALI@GMAIL.COM

HABIBUR FOR ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM

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

  DUTY OFFICER 
, suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com

AFAQ ELECTRONIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39804521  or  SHOEBELECTRONICS9@GMAIL.COM

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

  CONSULTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM

COLORS AND SHAPES FOR GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36438790  or  FAFSYDAMYN@GMAIL.COM

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 35968032  or  FIDAKNIGHA@GMAIL.COM

SAQR AL JANOOB CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17630858  or  ABDULLA.ALTENAIB@OUTLOOK.COM

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH

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

  KITCHEN WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  LMRA@KECC.ME

KHAKI TOFAIL ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 37201824  or  TUFAIL.AZAN@GMAIL.COM

MOHAMED ALI HUSAIN ALI  EID 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 13377716  or  MOHDEID8704@GMAIL.COM

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

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

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.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

MARIAM ALI MOHAMMED SLKHAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39463399

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  haifa@alrowishgroup.com

CITI BANK N. A. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (DEPARTMENT) 
, suitably qualified applicants can contact

 17588680  or  NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  haifa@alrowishgroup.com

ALTAQWH projects CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34089625  or  HAMOUDAWAD251@GMAIL.COM

DUAA BEAUTY SALON SPA AND FITNESS 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33247241  or  noor.abdulla2018@gmail.com

MOROOJ MAY CAFETRIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com

A.LATEEF KHALID ALAUJAN WAREHOUSING & LOGISTICS B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17223527  or  LAYLA@ALAUJAN.COM.B

DRIVER AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17770525  or  INFO@DRIVER-BH.COM

MARAKAB FRESH MEAT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39809594  or  MOON4_HONNEY@YAHOO.COM

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com

A.LATEEF KHALID ALAUJAN WAREHOUSING & LOGISTICS B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 17223527  or  LAYLA@ALAUJAN.COM.B

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

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

JABAL ALNOOR CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

, suitably qualified applicants can contact
 39460655  or  ALOOY.1994@HOTMAIL.COM

MAJESTIC ARJAAN BY ROTANA 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  HEOFFICE@BATELCO.COM.BH

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM

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

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact
 17730091  or  SWEETLOQ@YAHOO.COM

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM

SPEED IRONING CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 32029999  or  ALI5ALHULW@GMAIL.COM

KHADEEJA LAND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38445266  or  SAYSADIQ90@HOTMAIL.COM

MOHAMMED ALESAYI TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact
 33414644  or  ALESAEY-@HOTMAIL.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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36253266  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM

KHADEEJA LAND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38445266  or  SAYSADIQ90@HOTMAIL.COM

AL KAWAFEL CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36740125  or  ME_WORKSHOP@JALAL.COM

SIDDHA COSMIC ENLIGHTENMENT INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33003501  or  PALAKKAL.GLOBAL@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

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

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM

ALDOY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  ALDOY1953@GMAIL.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

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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

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

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

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

  KITCHEN WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

MOHAMMED ALI MOH ALDOSERI(FAL ALTAWAEM-7836) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39610304  or  ABUALI201@OUTLOOK.COM

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com

RAHAL FITTING AWNINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17773321  or  ADICHOODAN@YAHOO.COM

MOHAMMED ALBARWANI PETROLEUM SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17689583  or  SALAHSLEEM1965@GMAIL.COM

SIXPENCE HR SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
, suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com

MIDYECI AHMET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36000600  or  MIDYECIAHMETBH@GMAIL.COM

SIMPLEX AL MOAYYED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

MADAN ELECTRICAL CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17406677  or  CAPITALS@BATELCO.COM.BH

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com

MOHAMMAD ABDULLA ALAReedh CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 32122800  or  inayet@alareedh.com

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

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39935528  or  MUNEER.AQLAN@GMAIL.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM

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

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

SIYAM HASAN CONTRACTING AND CLEANING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
, suitably qualified applicants can contact

 66738537  or  RAMEEZ@SIYAMGROUP.CO

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

  TEAM LEADER 
, suitably qualified applicants can contact

 36925029  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRONICS ENGINEERING).GENERAL 
, suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

MIDYECI AHMET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
, suitably qualified applicants can contact

 36000600  or  MIDYECIAHMETBH@GMAIL.COM

ARAD  TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17785250  or  info@aradgroup.net

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

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

3Q Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39474168  or  3QBAHRAIN@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH

MIDYECI AHMET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
, suitably qualified applicants can contact

 36000600  or  MIDYECIAHMETBH@GMAIL.COM

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

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com

Alwadi Nuts and Sweets 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33371101  or  NAUSHUV@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

Hong Kong Cuisine Taste W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
, suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM

AHL ALKARA; 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33700877  or  KAABI71@HOTMAIL.COM

MAHMOOD ALNOOH JOINERY FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  INFO@MANCOBH.COM

HARDSCAPE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

MAYA GATE GOLD STORE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
, suitably qualified applicants can contact

 33402304  or  VMAYAOPTICS99@GMAIL.COM

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  ALMUTAWA848@GMAIL.COM

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com

Chennai Management Consultancy Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 77082151  or  rsyedakareem@gmail.com

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
, suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  haifa@alrowishgroup.com

Palace art trading co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 33336717  or  DEEPAK1974@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39005310  or  TAQWA95.BH@GMAIL.COM

FLUFFY PETS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
, suitably qualified applicants can contact
 38869888  or  JBAQER12@GMAIL.COM

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

has a vacancy for the occupation of
  PLUMBER FOREMAN 

, suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM

MOHAMMED ALI MOH ALDOSERI(FAL ALTAWAEM-7836) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39610304  or  ABUALI201@OUTLOOK.COM

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact
 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM

NADER ALAALI DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17400827  or  NADER66ALAALI@GMAIL.COM

VOLCANO SALETRADE OF MOTOR VEHICLE PARTS AND 
ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact
 36767876  or  ALSAATI84@GMAIL.COM

RAMNA TAILOR AND TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 35517519  or  PAKEEZAGROUP7228@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMHESHAM1947@GMAIL.COM
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SARAB CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  MASON 

, suitably qualified applicants can contact
 17622406  or  sarabcon@gmail.com

BUWARDOCLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33933300  or  BUWARDO9@HOTMAIL.COM

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

  MASON 
, 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

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

  HOUSEKEEPER 
, suitably qualified applicants can contact

 33440279  or  SINOALAN180@GMAIL.COM

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

  SECURITY MAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33440279  or  SINOALAN180@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

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

KHALID S.ALI EZZALDIN ALSADEH / YAJABNI 7334 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 39411196  or  AL7DAG_8@HOTMAIL.COM

ALHAWARY TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
, suitably qualified applicants can contact
 17342714  or  HAMADBOZ@YAHOO.COM

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

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

KHALAF SONS REAL ESTATE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39696373  or  KHAKAF.REALSTATE@GMAIL.COM

Hayward trading  wll 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 36383940  or  aneesh.hayward@gmail.com

SEA STAR CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact

 17677025  or  ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM

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

  AIRCONDITIONERS MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com

Y.T AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRMAN (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 39052875  or  TARIQAL39@GMAIL.COM

Unique Power Switchgears UPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17826644  or  ARJUMA@UNEECO.COM

ELYA LAND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact

 33088558  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM

RUMAITHA SANITARY WARE CONTRACTING & MAI 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact

 17263611  or  ALBALOOSHI111136@GMAIL.COM

DESI DASTAR KHAW CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
, suitably qualified applicants can contact
 33943555  or  aruba@ddkrestaurant.com

DESI DASTAR KHAW CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
, suitably qualified applicants can contact
 33943555  or  aruba@ddkrestaurant.com

ALZAJEL STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33771185  or  JASSIMBUALI@HOTMAIL.COM

ARION CALL CENTER SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 17112112  or  ALAHUSSAIN@HOTMAIL.COM

TOOMA NALIS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17666797  or  Doseriah@gmail.com

Link world management  co w l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17100090  or  amjadshafi8@gmail.com

Emcy Aluminium Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 34157515  or  emcybahrain@gmail.com

TAURUS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  NOREENYASIN@yMAIL.COM

MOTOTECH CAR SERVICES CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17583359  or  MOTOTECH@LIVE.COM

SM CARPENTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
, suitably qualified applicants can contact
 39973093  or  SMBMWLL@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
 36333557  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

TOP CHECK INSPECTION GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33180801  or  TEXAS_BH1@HOTMAIL.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

JOKER GAMES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33639564  or  KHURRAM_LEO82@YAHOO.COM

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM

ALAMEER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 33330800  or  alameer.restaurants@gmail.com

KHANA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17404104  or  MOHD.ELPATRON@GMAIL.COM

UNIFORM 7TH AVENUE 
has a vacancy for the occupation of

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

PURE NATURAL OIL OIL CHANGING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39223779  or  SKY.MOON.CLEARING@GMAIL.COM

Multi tech contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 39444165  or  NADIA-ALKHALED@HOTMAIL.COM

NOOR DANA FIBER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 39922799  or  danatransport@yahoo.com

ALNAWRAS BOATS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17735350  or  ali.abedali1980@hotmail.com

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

  MACHINE OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.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

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

  PAVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17730879  or  dinesh@amwellme.co

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

  ROAD-ROLLER OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

AHMED SABAH TAHER HABIB ( MALAK ASYNAT /13165( 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 33111272  or  AHMEDLMRA11@GMAIL.COM

Dessange Beauty Center WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com

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

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

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

  SHOVEL OPERATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  SCAFFOLDER 
, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

MOHAMMED FAKHROO & BROTHERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 17253529  or  mahmood@fakhRoo.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

ALMAANI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33946246  or  ABDULKARIM.ALMODAWEB@GMAIL.COM

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

  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz

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

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO

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

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

Emcy Aluminium Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact
 34157515  or  emcybahrain@gmail.com

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

  OPERATOR(COOLING DEVICE) 
, suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh

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

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH

FUTURE ENERGY SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (RETAIL TRADE) 
, suitably qualified applicants can contact
 17258811  or  accounts@futurenergy.me

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

KIMS WATCHES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM

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

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

Palestine Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17232733  or  EHSANHUBAIL@GMAIL.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

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.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

KIMS WATCHES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE MANAGER 
, suitably qualified applicants can contact

 36605615  or  ADMIN@MK4-BSS.COM

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
, suitably qualified applicants can contact
 17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM

ALMUHARRAQ PICKLES AND SPICES FACTORY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17333664  or  almuharraq.pickle@gmail.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

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

PARTHA LAUNDRY AND DRY CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17272478  or  NEON.STAR@REDIFFMAIL.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

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

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17612926  or  alboomtrading@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

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17234240  or  RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.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

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

  DIRECTOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com

ONE DINAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.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

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

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH

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

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact
 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM

NAWAF SALON (GENTLEMEN) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM

ALDAAYSI SONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact
 39464237  or  ALDAAYSI1@GMAIL.COM

ARAF ELECTRONICS Centre 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.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

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

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36605615  or  ADMIN@MK4-BSS.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

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

  SECURITY GUARD 
, suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.net

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

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

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.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

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

  MASON ASST 
, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.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

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

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

  CLEANER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

Apex Plus Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17587795  or  Info@apexbahrain.com

ALTAYSEER GATE FOR GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36600817  or  DHAIFALI59@GMAIL.COM

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

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

NAWAB ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(MACHINE) 
, suitably qualified applicants can contact

 33761293  or  FAREEDAMURTAZA@HOTMAIL.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

HULL DIVING SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact
 17670923  or  INFO@HULLDIVING.COM

Al Tandoori Night Grills 2 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33303746  or  adeel_rauf2003@yahoo.com

AWAL READY MIX CONCRETE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
, suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  aheed_m2@hotmail.com

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM

AAZ ALAWTAN 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 
, suitably qualified applicants can contact

 36058888  or  MOHAMEDALHASHEMI66@GMAIL.COM

NASS FOODS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

AAZ ALAWTAN 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 
, suitably qualified applicants can contact

 36058888  or  MOHAMEDALHASHEMI66@GMAIL.COM

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

  SUPERVISOR 
, suitably qualified applicants can contact

 17774477  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM

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

  FOOD SERVICE WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.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

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

Punisher garage 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
, suitably qualified applicants can contact

 33113999  or  HORTALEZA_TM@YAHOO.COM

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

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17774477  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

MADARIS UNIFORMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 36318888  or  director@madaristrading.com

KOTLY BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 36309954  or  MR_FAISALLL@HOTMAIL.COM

AL- MAJD TRADING FOR BUILDING MATERIALS co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact
 17272181  or  JAWADKA786@GMAIL.COM

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH

KHALED ALI MATROOK ALMATROOK 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17587997  or  khalid@al-matrook.com

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH

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

  TECHNICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17774477  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM

SIRIUS TOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact
 32008102  or  SIRIUS.INBH@GMAIL.COM

KARACHI STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33949195  or  Karachistar392@gmail.com

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

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

BAIT AL MUKHAWAR FOR SELLING MUKHAWEER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 38036596  or  KHALEDMOHAMMADMOHAMMADIYAN@GMAIL.COM

FERSAN  ALBAHRAIN  FOR  HORSES  TOOLS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33066833  or  FERSAN.ALBAHRAIN@GMAIL.COM

Abu Omran for Gardens And Palm Trees 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17261222  or  ABDUEMAMMOOSA@GMAIL.COM

Apex Plus Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17587795  or  Info@apexbahrain.com

Al qalamoon contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39230247  or  ABDULRAHMANJALAL@GMAIL.COM

Uwear weclean 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 33398567  or  MALMANSOOR1991@GMAIL.COM

Unique Power Switchgears UPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

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

Adison World Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33009736  or  BU-KHALID-@HOTMAIL.COM

ALJANOOB SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 36292745  or  MRADC2020@GMAIL.COM

Apex Plus Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17587795  or  Info@apexbahrain.com

LAVILL FOR SELLING FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 17456630  or  JAFFAR.ALAHL@GMAIL.COM

LONG LIFE KARAK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33148488  or  BAHRAIN955@GMAIL.COM

Apex Plus Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17587795  or  Info@apexbahrain.com

GWADAR STAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM

Apex Plus Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
, suitably qualified applicants can contact

 17587795  or  Info@apexbahrain.com

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
, suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

ALI HUSSAIN EBRAHIM ALQASSAB W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33173311  or  HUSSAIN.QASSAB@GMAIL.COM

IKAN CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 77117677  or  ikan.bahrain@gmail.com

ABU ALI GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  HUSSAIN_ALATIF@YAHOO.COM

RAHEEM SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 33213178  or  DILAZAK786@GMAIL.COM

Simon International Restaurant Management Company W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 33244402  or  FAKHRISTONE@GMAIL.COM

IMPACT  MARKETING & ADVERTISING  CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17483983  or  Impactmarketing.adv@gmail.com

Contracity  Contracting Co- Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
, suitably qualified applicants can contact

 33070118  or  FRESHIATRADERS@YAHOO.COM

Super Majestic Internet Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact
 37755443  or  BHSALAH@HOTMAIL.COM

Shamna trading company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17691822  or  SHAMNATRADING@GMAIL.COM

HASAN MOHAMED SAEED / SAEH  -7025 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
, suitably qualified applicants can contact

 39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM

YOUSIF EBRAHIM EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact

 39460700  or  EBRAHIMWADI@HOTMAIL.COMPRO STITCH

GARMENTS FACTORY Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
, suitably qualified applicants can contact

 77082293  or  prostitchgarments.bh@gmail.com

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

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  HEAVY DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com



international@albiladpress.com 12

رام اهلل - أناضول

ومســـؤولون  حقوقيـــون  حـــذر 
مـــن  الســـبت،  أمـــس  فلســـطينيون، 
“جريمـــة مركبـــة” وانتهـــاكات ترتكبها 
إسرائيل بمنطقة األغوار الفلسطينية، 
وطالبـــوا بتدخـــل دولـــي لوضـــع حـــد 

لسياسات االحتالل في المنطقة.
جـــاء ذلك خالل مؤتمر صحافي، بعد 
يـــوم واحد من قـــرار المحكمـــة العليا 
اإلســـرائيلية، هـــدم خـــزان للمياه في 
قريـــة “فـــروش بيـــت دجن”، شـــمالي 
القـــدس  مركـــز  مديـــر  األغوار.وقـــال 
للمســـاعدة القانونية وحقوق اإلنسان 
)مســـتقل(، عصام العاروري “إسرائيل 
ترتكب جريمة مركبة، هي تفشل في 
القيام بواجبها كقوة محتلة مســـؤولة 
األساســـية  الخدمـــات  توفيـــر  عـــن 

للمواطنيـــن، وترتكـــب جريمـــة بهـــدم 
المشاريع اإلنسانية”.

العليـــا  المحكمـــة  “أبلغتنـــا  وأضـــاف 
اإلســـرائيلية، بإلغاء األمـــر االحترازي 

لمنع هدم الخزان”.
أبـــواب  أن  اليـــوم  “رســـالتنا  وتابـــع: 
فـــي  أغلقـــت  اإلســـرائيلية،  المحاكـــم 
وجـــه أهالـــي فـــروش بيت دجـــن )...( 
ولـــم يبـــق لدينـــا إال أن نلجـــأ للعدالـــة 

الدولية”.
مـــن جهته، قال مؤيد شـــعبان، رئيس 
هيئـــة مقاومـــة الجـــدار واالســـتيطان 
التابعة لمنظمة التحرير الفلســـطينية 
تتعـــرض  دجـــن  بيـــت  “فـــروش  إن 
لتهجير قسري وكثير من المضايقات 

)اإلسرائيلية(”.

تحذير فلسطيني من جريمة إسرائيلية “مركبة” في األغوار

القاهرة - وكاالت

أكـــد الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، أنه 
ناقش مع نظيره الســـنغالي ماكي سال، 
النهضـــة،  ســـد  ملـــف  تطـــورات  أمـــس، 
مشيرًا إلى أنه تحدث حول رؤية مصر 
المســـتندة علـــى أن نهـــر النيـــل مصـــدر 
للتعاون والتنمية وشـــريان حياة جامع 
لـــدول حـــوض النيل.وأضـــاف الرئيـــس 
مؤتمـــر  فـــي  كلمتـــه  خـــالل  السيســـي، 
صحافي مشـــترك مع نظيره الســـنغالي: 
ضـــرورة  الســـنغالي  للرئيـــس  “أكـــدت 
عـــادل  قانونـــي  اتفـــاق  إلـــى  التوصـــل 
ومتـــوازن وملـــزم حول ملء وتشـــغيل 
القانـــون  قواعـــد  وفـــق  النهضـــة،  ســـد 
الدولـــي ومخرجات مجلـــس األمن في 

هذا الســـياق، وفق إطار زمني مناســـب 
ودون إجراءات منفردة”.

مـــن جهتـــه، أكـــد الرئيس الســـنغالي أنه 
يعمل على توقيـــع اتفاقيات في مجال 
الطيـــران لتيســـير النقـــل الجـــوي بيـــن 
البلديـــن، موضحا أن الزيارة التي يقوم 
بهـــا إلـــى مصـــر شـــهدت التوقيـــع علـــى 
العديد مـــن االتفاقيات فـــي العديد من 

المجاالت.
مـــع  ســـويا  الدفـــاع  “علينـــا  وأضـــاف 
صديقي الرئيس السيســـي عن األجندة 
عـــن  عـــن ســـعادته  اإلفريقيـــة”، معربـــا 
تنظيـــم مؤتمـــر المنـــاخ المقبـــل داخـــل 

مصر.

السيسي: يجب التوصل التفاق ملزم بشأن “النهضة”
أبوظبي - وام

بحث الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهـــد أبوظبي، وآبي أحمد رئيس 
وزراء إثيوبيـــا، أمـــس الســـبت، تعزيز 

التعاون وقضايا إقليمية ودولية.
اإلماراتيـــة  األنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
“وام”، إن “ولـــي عهـــد أبوظبـــي وآبـــي 
أحمـــد بحثا مســـارات التعاون وفرص 
تعزيزهـــا إضافـــة إلى مجمـــل القضايا 
اإلقليمية والدولية”.وتبادل محمد بن 
زايد وآبي أحمد في قصر الوطن بأبو 
ظبـــي، “وجهات النظر بشـــأن تطورات 
اإلقليميـــة  والمســـتجدات  األحـــداث 
والدوليـــة وقضايا خاصـــة فيما يتعلق 

بجهود السالم في القرن اإلفريقي”.

وصـــرح ولي عهد أبو ظبي، بأن “هناك 
ارتباطـــا وثيقا بين أمن شـــبه الجزيرة 
العربيـــة والبحر األحمر واســـتقرارهما 
مـــن ناحية، وأمن القـــرن اإلفريقي من 
ناحية أخرى”.وأكد أن ذلك “يستدعي 
موقفـــا إقليميـــا موحـــدا وفاعـــال ضـــد 
الخطـــر الذي تمثله الميلشـــيا الحوثية 
علـــى المنطقة”. وأعرب ولـــي عهد أبو 
ظبـــي عـــن “تمنياتـــه بالنجـــاح للقمـــة 
اإلفريقيـــة التـــي تســـتضيفها إثيوبيـــا 

خالل فبراير المقبل”.
فيمـــا أفـــادت وكالة األنبـــاء اإلثيوبية، 
بـــأن آبـــي أحمـــد وصـــل أبو ظبـــي في 

زيارة عمل رسمية.

اإلمارات وإثيوبيا تبحثان قضايا إقليمية وتعزيز التعاون
اسطنبول - أف ب

الرئيـــس  حـــذر 
رجـــب  التركـــي 
إردوغـــان  طيـــب 
وســـائل  أمـــس 
اإلعـــالم مـــن نشـــر 
“تتعـــارض  أنبـــاء 
وأخـــالق  قيـــم  مـــع 

البالد”، بعد أن أقال وزير العدل ورئيس 
هيئة اإلحصاء وذلك قبل 18 شهرًا من 
أردوغـــان   الرئاســـية.وأكد  االنتخابـــات 
“أصبـــح مـــن الضـــروري اتخـــاذ تدابيـــر 
لحماية )العائالت واألطفال والشـــباب( 
مـــن المحتـــوى اإلعالمـــي الضـــار”، في 
إجراء ُفسر على الفور على أنه محاولة 

جديدة إلسكات المنتقدين.
ودعـــا أردوغـــان الســـلطات إلـــى اتخاذ 
“اجـــراءات قانونيـــة” لمحاربـــة “اآلثـــار 
وســـائل  مضاميـــن  لبعـــض  المدمـــرة” 

اإلعالم.

الصحافـــي  وقـــال 
المظالـــم  وأميـــن 
فـــاروق  المعـــروف 
يتشـــي  ير بيلد
إن  تغريـــدة  فـــي 
أردوغان أعلن للتو 
“حالة الطوارئ ضد 
وســـائل اإلعالم”، باإلضافة إلى اعتقال 
الصحافيين.كمـــا أقـــال الرئيس التركي 
رئيـــس هيئة اإلحصاء الوطنية ســـعيد 
إردال دينجـــر، بموجـــب مرســـوم ُنشـــر 
الســـبت، بعـــد اصـــدار األرقام الســـنوّية 

للتضّخم.
وتعّرض رئيس هيئة اإلحصاء الوطنّية 
بعـــد  إردال دينجـــر النتقـــادات  ســـعيد 
َرت  نشـــره بيانـــات فـــي أوائل ينايـــر قدَّ
معـــّدل التضخم الســـنوي عند 36,1%، 
وهـــو أعلى مســـتوى لـــه منـــذ 19 عاًما، 

بسبب تراجع الليرة التركية.

إردوغان يقيل مسؤولين ويهاجم وسائل اإلعالم

واشنطن تدين الهجوم 
اإلرهابي جنوبي ليبيا

السبت،  أمس  المتحدة،  الواليات  أدانت 
الـــهـــجـــوم اإلرهــــابــــي الـــــذي وقــــع بــبــلــدة 
أيام، وأسفر  قبل  ليبيا  القطرون جنوبي 
ــعــون لـــــوزارة  عـــن مــقــتــل 3 أفــــــراد يــتــب
بــيــان للسفارة  الــداخــلــيــة.جــاء ذلـــك فــي 
األمــريــكــيــة لـــدى طــرابــلــس، نــشــرتــه عبر 

حسابها على تويتر.
والخميس أعلنت وزارة الداخلية الليبية، 
مسلحي  مـــن  و4  ــن  أمــ ــراد  ــ ــ أف  3 مــقــتــل 
“داعــــش” اإلرهـــابـــي، إثــر اعــتــداء مسلح 
للتنظيم األربعاء، قرب منطقة القطرون.

واشنطن: هجمات الحوثي هددت القوات األميركية واإلماراتية في “الظفرة”

بغطاء “التحالف”..”العمالقة” تستعيد مواقع بالبيضاء ومأرب
 أفـــاد مراســـلون  يـــوم أمـــس  الســـبت، 
بأن قوات العمالقـــة تمكنت من تحرير 
منطقتي نجد والحجال الواقعتين بين 
مديريتـــي حريب والجوبـــة، باإلضافة 
وادي  أعلـــى  غرابـــة  منطقـــة  لتحريـــر 
النحـــر بمديريـــة ناطع شـــرق البيضاء، 
بعد مواجهات مع ميليشـــيات الحوثي 
تكبـــدت خاللها خســـائر فـــي عناصرها 
وأســـلحتها، كما ال تزال تواصل تقدمها 
أفـــاد  فيمـــا  ذلـــك  العبدية.يأتـــي  فـــي 
تحالف دعم الشرعية في اليمن بتنفيذ 
اســـتهداف ضـــد ميليشـــيا  27 عمليـــة 
الحوثـــي في مـــأرب خالل 24 ســـاعة، 
وأن االســـتهدافات فـــي مـــأرب دمـــرت 
13 آلية للميليشـــيا وقتلت أكثر من 90 

عنصرًا.
وكشف المراسلون عن تفاصيل الوضع 
الميدانـــي في جبهات مأرب، مشـــيرين 
إلـــى أن تقـــدم ألويـــة العمالقة مســـتمر 
وتنطلـــق القـــوات إلـــى مركـــز مديريـــة 

العبدية.
االنســـحاب  عمليـــة  أن  وأضافـــوا 
الجزئـــي التـــي نفذتهـــا قـــوات العمالقة 
العســـكري  العمـــل  إطـــار  فـــي  هـــي 
االعتيـــادي والتنظيمـــي وال تؤثـــر على 
ســـير العمليـــات القتالية، فيما شـــددت 
الخاصـــة  والقـــوات  العمالقـــة  ألويـــة 
أنهـــا موجودة فـــي الجبهات المباشـــرة 

وتستمر بأعمالها العسكرية.
 وتتواصـــل المواجهـــات فـــي محافظة 
مـــأرب، بيـــن قـــوات الجيـــش الوطنـــي 
اليمنـــي وميليشـــيا الحوثـــي فـــي عدد 
المواجهـــات  وتتركـــز  الجبهـــات.  مـــن 
والغربيـــة،  الجنوبيـــة  الجبهتيـــن  فـــي 
الســـيما فـــي الجبهـــة الصحراوية التي 
تشـــهد هجومـــًا متواصـــالً مـــن قـــوات 
الجيش الوطني على مواقع الميليشيا 
الحوثية التي تتحصن في معسكر “أم 

ريش” االستراتيجي.
وبرغـــم محاوالت الحوثي عمل الكثير 
الجيـــش  أن  إال  التحصينـــات،  مـــن 

الوطنـــي وصـــل إلـــى مناطـــق متقدمة 
من هذه السلســـلة الجبلية من الناحية 
الشمالية والشرقية وااللتقاء مع قوات 

العمالقة.
خســـائر  عـــن  المعلومـــات  وتحدثـــت 
مســـتمرة فـــي عدد مـــن الجبهـــات في 
صفوف ميليشيا الحوثي التي حاولت 
فـــي  مـــن عناصرهـــا  الـــزج بمجموعـــة 
الجبهـــة الغربيـــة مـــن محافظـــة مأرب 
لتلتـــف علـــى  والتســـلل عبـــر األوديـــة 

مواقع الجيش.
وكانـــت قوات الجيش اليمني هاجمت 
مواقع لميليشيات الحوثي في الجبهة 
الجنوبيـــة بمحافظـــة مـــأرب وأوقعـــت 

في صفوفهم قتلى وجرحى، بحســـب 
وكالة األنباء اليمنية.

الـــذي  الهجـــوم  إن  الوكالـــة  وقالـــت 
شـــاركت فيـــه أيضا المقاومة الشـــعبية 
أسفر عن تدمير آليات ومعدات قتالية 
تابعـــة للحوثييـــن، مضيفـــة أن عناصر 
الجيـــش والمقاومـــة الشـــعبية صادروا 

أسلحة متوسطة وخفيفة.
وأوضحـــت، نقـــال عن مصدر عســـكري 
الجيـــش  مـــن  عناصـــر  أن  تســـمه،  لـــم 
للحوثييـــن  كمينـــا  نصبـــوا  والمقاومـــة 
شـــمال غربي مأرب، ما أسفر عن مقتل 

عدد من عناصر الجماعة.

التزام أميركي بمساعدة 
االمارات ضد الحوثي 

مـــن جهـــة أخـــرى،  قـــال لويد أوســـتن، 
وزيـــر الدفـــاع األميركـــي، إنه اســـتقبل 
فـــي البنتاغون يوســـف العتيبة ســـفير 
دولة اإلمارات لدى الواليات المتحدة، 
وبحث معه هجمات مليشيات الحوثي 
األخيرة.وأكد وزيـــر الدفاع األميركي، 
فـــي تغريـــدة، إدانته للهجـــوم الحوثي 
الذي اســـتهدف منشـــآت مدنيـــة بدولة 
اإلمارات.وشـــدد على التـــزام الواليات 
المتحدة بمســـاعدة دولة اإلمارات في 

الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها.
لـــدى  اإلمـــارات  دولـــة  ســـفير  وكان 
الواليات المتحدة يوسف العتيبة قال، 
االثنين الماضي، إن التعاون اإلماراتي 
األميركي الوثيق ساعد في صد جولة 
أخرى من هجمات مليشـــيات الحوثي.
جـــاء ذلـــك فـــي تغريـــدة علـــى موقـــع 

التدوينات القصيرة “تويتر”.
لـــدى  اإلمـــارات  دولـــة  ســـفير  وكتـــب 
الواليات المتحدة “يجب على واشنطن 
التحرك اآلن إلعادة مليشيات الحوثي 

إلى قائمة اإلرهاب”.
وتابع “الخطوة المقبلة وقف التدفقات 
المالية واألســـلحة لمليشـــيات الحوثي 

من الجهات الداعمة لها”.
والثالثاء الماضي أعلن البيت األبيض 
أن جيـــك ســـوليفان، مستشـــار األمـــن 
ســـفيري  التقـــى  األميركـــي،  القومـــي 
الســـعودية واإلمـــارات لـــدى الواليـــات 
المتحدة.وأشـــار البيـــت األبيـــض، فـــي 
بيـــان، إلى أن مستشـــار األمـــن القومي 
األميركـــي بحث مع األميـــرة ريما بنت 
بنـــدر بـــن ســـلطان ســـفيرة الســـعودية 
لـــدى أميـــركا، ويوســـف العتيبة ســـفير 
دولة اإلمارات لدى الواليات المتحدة، 

الهجمات الحوثية اإلرهابية األخيرة.
ولفـــت البيـــان إلـــى أن مستشـــار األمن 
بالجهـــود  رحـــب  األميركـــي  القومـــي 
األممية إليجاد تسوية سياسية لألزمة 

اليمنية.

دبي، عدن - وكاالت

التزام أميركي بدعم اإلمارات ضد الحوثي 

جانب من العمليات ضد ميليشيا الحوثي 

الحسكة - وكاالت

رجـــح مســـؤول أميركي فـــي تصريحات 
لـ”نيويـــورك تايمـــز” هـــروب 200 معتقـــل 
مـــن داعـــش جـــراء الهجـــوم على ســـجن 
الســـبت  أمـــس  اندلعـــت  فيمـــا  غويـــران، 
اشـــتباكات باألســـلحة الرشاشة بين قوى 
“األســـايش”  الكرديـــة  الداخلـــي  األمـــن 
وعناصر تابعيـــن لتنظيم داعش في حي 
غويران بمحافظة الحسكة شمال شرقي 
فيـــه  أعلنـــت  الـــذي  الوقـــت  ســـوريا.في 
القوات الكردية “قســـد” عـــن القبض على 
5 عناصـــر مـــن داعـــش كانـــوا يســـتعدون 
لتنفيـــذ هجمـــات فـــي ريـــف ديـــر الـــزور.

وأفادت وكالة أنبـــاء “هاوار” الكردية بأن 
االشـــتباكات اندلعت أثناء تمشـــيط قوى 
“األســـايش” وقوات ســـوريا الديمقراطية 
الحـــي  فـــي  الشـــوارع  لبعـــض  “قســـد” 
واكتشـــافها عناصـــر مـــن داعـــش مختبئة 

في أحد المنازل.

ونقلت الوكالة عن قوى “األسايش” قولها 
إن أحـــد الدواعش المختبئيـــن، وعددهم 

خمسة، لقي حتفه في االشتباكات.
وكان المرصـــد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
قـــد أفاد الجمعة بمقتـــل عنصر من قوات 
سوريا الديمقراطية برصاص أحد عناصر 
تنظيـــم داعش وأشـــار إلى ارتفـــاع قتلى 

أحـــداث ســـجن غويـــران بالحســـكة إلـــى 
.262

وقـــال المرصـــد إن عنصر داعش المشـــار 
إليـــه ُقتـــل بـــدوره “بعد تدميـــر مبنى كان 
يتحصن به”، مشيرًا إلى استمرار عمليات 
ســـجن  محيـــط  فـــي  األبنيـــة  تمشـــيط 

الصناعة بمنطقة غويران.

تقارير عن هروب 200 من سجناء “داعش”

عودة االشتباكات مجددا  في سجن الحسكة

دورية لقوات سوريا الديمقراطية في غويران

سيول - يونهاب

الكوريـــة  يونهـــاب  وكالـــة  نقلـــت 
الجنوبيـــة لألنباء عـــن مصدر مطلع 
قوله أمس السبت إن كوريا وإيران 
علـــى  محادثـــات  لعقـــد  تخططـــان 
مســـتوى العمـــل فـــي الشـــهر المقبل 
لمناقشـــة ســـبل حل النزاع المستمر 
منذ ســـنوات بشـــأن أصـــول طهران 
بموجـــب  ســـيول  لـــدى  المجمـــدة 
المفروضـــة  األميركيـــة  العقوبـــات 
علـــى إيران.وأضـــاف المصـــدر الذي 
لـــم تكشـــف الوكالـــة عـــن هويته إن 
من المتوقـــع أن تناقش مجموعات 
العمـــل تحويـــل األصـــول اإليرانيـــة 
الواليـــات  خففـــت  إذا  المجمـــدة 
المتحـــدة عقوباتهـــا المفروضة على 

إيران.
وتابـــع “يمكن أن يتحدث مســـؤولو 
إمكانيـــة  عـــن  أكثـــر  المجموعـــات 

اســـتئناف واردات النفـــط من إيران 
بمجرد رفع العقوبات”.

وتقـــدر أصول إيـــران المجمدة لدى 
مليـــارات  بســـبع  الجنوبيـــة  كوريـــا 
دوالر بموجـــب العقوبات األميركية 

إعـــالن  بعـــد  فرضهـــا  أعيـــد  التـــي 
الرئيـــس األميركـــي الســـابق دونالد 
ترمب في 2018 عن انسحاب بالده 
من االتفاق النووي اإليراني الموقع 

عام 2015، بحسب الوكالة.

بموجب العقوبات األميركية

مباحثات إيرانية كورية حول أموال طهران المجمدة
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التحالف: نفذنا 27 عملية استهداف 
ضد الحوثي بمأرب خالل 24 ساعة

طرابلس - وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“لو كان ودهم منعوا عنا حتى الدواء”
فـــي الواقع لقـــد ظهرت في مجتمعنا خالل األعـــوام القليلة الماضية 
أصـــوات تحارب الثقافة والفكر واألدب، وتجهد نفســـها كثيرا إلبعاد 
المثقف عن المشـــهد العام، وال تتطرق إلى نشـــاطه وأخباره، وتفعل 
ما بوســـعها وبطرائق كثيرة إلطباق الكماشـــة عليه وجعله في حكم 
المقضـــي عليـــه، ومن بينهم نواب يســـتحقون أن يحفـــظ لنا التاريخ 
أســـماءهم، ألنهـــم يحاولـــون دائمـــا أن يجعلوا كل ســـطر وكل صورة 
لألديب في أية مجلة أو جريدة مادة للسخرية واالستهزاء بالمعنى 

العريض الواسع للكلمة.
إن هـــذا الهـــراء الوقح واألحمـــق تجاه الثقافة والفكـــر واألدب ينهك 
الجســـم ويؤثر على العقل، حتى أن األديب والفنان أدمن الســـخرية 
منـــه والتجاهل في مشـــهد مهيـــن لكرامة اإلنســـان، وال أريد أن أنزل 
الســـتائر وأكشـــف عـــن أنمـــاط النظـــرات الكريهـــة التـــي يتعـــرض لها 
األديب والفنان من قبل “الشـــياطين” وخبراء األبحاث ومن يدعون 

أنهم رجال متقدمون.
يقـــول توفيق الحكيم: “إنني ال أطيق أحـــدا يحقر األفكار والكلمات، 

إن الكلمـــات هـــي التـــي شـــيدت العالـــم، الكلمـــات الصادقـــة واألفكار 
العاليـــة والمبـــادئ العظيمـــة هي وحدها التي قادت اإلنســـان في كل 
أطـــوار وجوده، وبنت األمم والشـــعوب فـــي كل مراحل تاريخها.. ما 
من حركة وطنية أو قومية أو إنســـانية قامت أول أمرها على شيء 
غيـــر المبـــادئ والكلمات.. األدب هو ذلك الشـــيء الذي يتصل اتصاال 

مباشرا بالجوهر الثابت في كيان اإلنسان”.
قـــال لـــي.. إنهم يقولـــون، مـــاذا يقولون.. دعهـــم يقولـــون، لقد قيلت 
أشـــياء كثيرة عنـــا ال نســـتحقها، أخذناها في أول األمر بحســـن نية، 
وبعدهـــا انتهى كل شـــيء وفقدنا األمل والعزاء، فهنـــاك من يريد لنا 
الشـــقاء والفناء ومنهم “نواب لـــو كان ودهم منعوا عنا حتى الدواء” 

وتركونا لهذه الحياة القلقة المنغصة.
هل تعلمون.. كانت في اسبانيا عادة تقضي بمحاكمة الجالد بعد كل  «

عملية ينفذها، فيقدم إلى محكمة خاصة ويوجه إليه القاضي تهمة 
ارتكاب جريمة قتل النفس، فليت عندنا على األقل قانونا يدين كل من 

يسخر ويستهزئ باألدب والفن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

طفل بحريني مخطوف
قصة مؤلمة، تدعو ألهمية التحرك الرسمي السريع إلنقاذ طفل بحريني 
صغير )سنة واحدة( من االختطاف، بعد أن غرر بوالده وتمت خديعته.. 
محور القضية شكوى استلمتها من المواطن )ا.ع.ر(، قال فيها إنه وبعد 
وفاة شـــقيقة زوجته “اإليرلندية” بحادث ســـيارة هناك، سافرت الزوجة 

إليرلندا، ومعها الطفل “نوح” بحجة حضور مراسم الدفن والعزاء.
وقال إنها وقبيل ســـفرها أمضت علـــى موافقة خطية بعودتها للبحرين 
مـــع الطفل، ولكنه تفاجأ برفضها االلتزام بذلك بالوقت المحدد وهو 12 
نوفمبر 2021، ما أثار اســـتغرابه، رغم ســـؤاله وإلحاحـــه عليها بالعودة، 
لكنها اســـتمرت بالرفض ولم تكترث. واضطر الزوج للســـفر إلى إيرلندا 
بتاريـــخ 5 ديســـمبر 2021 إلقناعها بالرجوع مـــع الطفل للبحرين، إال أنه 
تفاجـــأ بطلبهـــا بـــأن يوقع علـــى أوراق حكوميـــة من أجل إصـــدار جواز 
ســـفر إيرلندي للطفل، وطلب الحصول على الجنســـية اإليرلندية، األمر 
الـــذي رفضه جملة وتفصيال. وأفضى هـــذا الرفض إلى محاولة الزوجة 
مـــع أهلها الضغط عليـــه للتوقيع على األوراق، إال أنـــه ثبت على موقفه 
الرافـــض، ألن التوقيـــع علـــى تلـــك األوراق مخالـــف للقانـــون البحريني، 
باإلضافـــة إلـــى رفضه الشـــخصي األمر برمتـــه، ما حـــدا بالزوجة وأهلها 
بطـــرده مـــن المنزل، واالعتداء عليه لفظيًا، ومنعـــه من أن يرى ابنه بأي 

شكل كان.
ويدعـــو األب المكلـــوم الجهـــات المختصـــة بـــوزارة الخارجيـــة وغيرها، 
إلى مســـاعدته من أجل إرجاع ابنه الصغيـــر للبحرين، من أجل حمايته 
والحفاظ على مستقبله، وعلى جنسيته البحرينية، وكذلك خوفًا من أن 
تقوم الزوجة المذكورة بتغيير اسم عائلته، أو نسبه إلى عائلة أخرى ال 
سمح هللا، أو إصدار جنسية أخرى له غير جنسيته البحرينية، وهو أمر 
رائـــج بالدول الغربية. وبدورنا نتأمل من األوفياء بالوطن، الوقوف مع 
المواطـــن المذكور، وإنقاذه من محنته المؤلمة، وإنقاذ الطفل البحريني 

المخطوف نوح وإعادته إلى بلده.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الرأسماليُة وجذُب المال

في خزائننا تتكدُس منتجاٌت مختلفُة األنواع واالستخدامات لْم يمسسها بشر، 
اشـــتريناها وخّزناهـــا ليس إال.. لَِم ُترانا نشـــتري كل هـــذا الكم من المنتجات بال 
َل المنتَج أو نســـتهلكه  ســـبٍب وال حاجة؟ ما الذي يدفعنا للشـــراء إْن كنا لن ُنفعِّ
علـــى اإلطـــالق؟ أهي الحاجُة للمنتج، أم الذكاء اإلعالنـــي الذي يجعلنا نتهافت 
علـــى شـــراء المنتـــج بثقٍة عالية فـــي جودتـــه وفاعليته وتميزه علـــى غيره من 

المنتجات؟
حيـــن انطلقـــت الثـــورُة الصناعية عِقَب الكســـاد الـــذي أحدثته الحـــرُب العالمية 
الثانية، كان اإلعالن للمنتجات الصناعية ضرورًة ملحًة إليجاد السوق المالئمة 
إلنعـــاش االقتصـــاد العالمـــي مـــن جديـــد بعـــد كل الدمـــاِر والجوع الـــذي أفرزته 
الحروُب الطاحنة في مطلع القرن الماضي، وكانت الصحف التي بدأت بالظهور 
وسيلة مالئمة لإلعالن، تالها التلفاز الذي كان يعرُض دعاياٍت صاخبة لمنتجاٍت 
لـــم تكـــن مألوفة لـــدى الناس تســـهل الحيـــاة وتختصر الوقـــت والجهـــد، غرابُة 
المنتـــج وحداثتـــه وتذليله الصعـــاب كان كفيالً بأن يدفع المســـتهلكين القتنائه 
فضـــوالً ورغبـــة في تطويـــر نمط الحياة حينئـــذ. ثم تطور أســـلوُب اإلعالن عن 
المنتجات لتســـارع التحديـــث للمنتج وتنافِس الشـــركات العالمية في الترويج 
لمنتجـــاٍت ُمشـــابهة. إنهم يجعلونَك تشـــعر بأنَّ ما تملكه ليســـت لـــه قيمة، وبأن 
المنتج الذي يروجوَن له هو األفضل واألكثر تطورًا.. سيارتك مثيرٌة للحرج وال 
تتمتع بمّيزاٍت وتقنيات عالية كالســـيارة التي يقومون باإلعالن عنها، مالبســـَك 
البيضاء ليست بيضاء ألنَّ مسحوق الغسيل الذي تستخدمه سيء والمسحوُق 
المعلـــن عنـــه هـــو الحـــل للقضاء علـــى اصفـــرار ثيابك، وهكـــذا.. هم ُيشـــعرونَك 

بالنقص وبأنَّ هذا المنتج الخارق ُيكِمُلك.
كل ذلـــك قائـــٌم على دراســـة متعمقة في ســـيكولوجيِة النزعة االســـتهالكية من 
قبل مؤسســـات الرأســـمالية العالمية، ليس عبثـــًا عرُض منتجـــاٍت معلبة بألواٍن 
فســـفورية، أو شـــراء قطعة مـــا وأخرى مجانـــًا، وتخفيضات تصُل إلى ســـبعين 
بالمئة، والجمعة البيضاء والجمعة الســـوداء، ومشـــاهير السوشال ميديا الذين 
جـــوَن للمنتجـــات بحـــذق متنـــاه، التصالهم المباشـــر بالمســـتهلكين، ســـهولة  ُيروِّ
التســـوِق “أونالين” ليســـت كابحـــة لجماِح الرغبِة العارمة في االســـتهالك لســـدِّ 
النقـــص النفســـي لدى بعـــض األفراد الذين يظنوَن بأن الســـلعة التي يشـــترونها 
روَن عنها بما يشـــترونه، “فنحن ما  تأخذهم للكمال، وترســـُم هواياتهم التي ُيعبِّ
هنا باآلخرين الذين يملكوَن قدرًة عاليًة على الشـــراء  نمتلكه”. إنَّ محاولَة تشـــبُّ
واالســـتهالك تزجُّ بنا في دائرٍة ُمفرغٍة من االســـتهالِك للوصول لما وصلوا إليه، 
ندرُة الســـلعِة التي تدفُعنا للشـــراء بسرف، ليست ســـوى وهٍم ُيمارسُه أصحاُب 

المال، ونحُن من ُيعطيهم أموالنا بَصغاٍر ليْغنوا ُهم ونفتقر نحن.

هدى حرم
أكـــد مجلس الـــوزراء باجتماعـــه في 24 يناير 2022م برئاســـة ســـمو ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظه هللا على تشـــديد الرقابـــة الداخليـــة بالحكومة، 
والعمـــل على تفعيـــل منظومة موحـــدة للتدقيـــق الداخلي بالجهـــات الحكومية 
واالعتمـــاد علـــى دليل موحـــد للتدقيق الداخلـــي، وتوفير إطار تشـــغيلي موحد 

ألنشطة وعمليات التدقيق الداخلي للوزارات والجهات الحكومية. 
إن الرقابة الداخلية وفقا لتعريف “الهيئة األميركية للمحاسبين القانونيين” في 
عام )1948م( هي “مسؤولية اإلدارة عن الخطة التنظيمية والوسائل واألساليب 
واإلجـــراءات التي تكفل تحقيق مجموعة من األهداف، أي أنها وســـيلة لمتابعة 
العمل بالمشـــاريع لحماية أصول المنشـــأة وضبط ومراجعة البيانات المحاسبية 
والتأكـــد من دقتهـــا، بهدف رفع الكفاية اإلنتاجية للمشـــاريع وتشـــجيع العاملين 
علـــى التمســـك بالسياســـات اإلداريـــة الموضوعـــة، وبمـــا يضمن تحقيـــق أهداف 
المشروع والوصول إلى أعلى معدالت ممكنة من الكفاية اإلنتاجية والتشغيلية، 
واالمتثـــال للقوانين واللوائح والسياســـات العامة، ولضمان االســـتخدام األمثل 
لمـــوارد المنشـــأة الماديـــة وغيـــر الماديـــة الموجهة والمرصـــودة لهذه المشـــاريع 

وحمايتها ومنع التالعب واالحتيال.
وتتمثـــل عناصـــر الرقابة الداخليـــة في جهـــة إدارة المشـــروع، وتقييم وتحديد 
المخاطـــر وتحليلهـــا، وبكيفيـــة إدارتهـــا لتحقيـــق أهـــداف المؤسســـة، وتنظيـــم 

عمليـــات المعلومـــات واالتصـــاالت ودعمهـــا، وتحديـــد النقاط المهمـــة في تبادل 
المعلومـــات، وتحـــدد اإلطـــار الزمنـــي لتمكن العامليـــن من تحمل مســـؤولياتهم، 
وفي مراقبة أنشطة السياسات واإلجراءات التي تساعد على ضمان توجيهات 
إدارة المشـــروع، ومراقبة العمليات المســـتخدمة في تقييم جـــودة أداء الرقابة 

الداخلية بطريقة مستدامة.
ومـــن أهـــداف الرقابة الداخلية: مصداقية التقاريـــر المالية الصادرة عنها وردود 
األفعال عنها، وتحقيق األهداف التشغيلية أو االستراتيجية، واالمتثال للقوانين 
واللوائـــح العامـــة، واســـتمرارية العمـــل علـــى إجـــراء التحســـينات علـــى الرقابة 
الداخلية في المؤسسات العامة، ما ُيساهم بتحقيق ضوابط تشغيلية عالية في 
مشـــاريع الدولة. ويقوم الموظفون في المؤسســـات ذات نظام الرقابة الداخلية 
بإنتاج المعلومات في النظام، حيث يكونون مســـؤولين عن التواصل والتصدي 
للمشـــاكل فـــي العمليـــات اليوميـــة واالمتثـــال لمدونة قواعـــد الســـلوك المتعلقة 
بالسياســـات أو اإلجراءات، بما يضمن مســـاءلة أي أحد في المنشأة، والمسؤول 
التنفيذي عن الرقابة هو الذي “ُيحدد المنهج على أعلى المستويات، ويؤثر على 
النزاهـــة واألخالقيـــات والعوامـــل اإليجابية األخـــرى في بيئـــة المراقبة، ويقوم 
بتوجيـــه الموظفيـــن والعاملين وتعيين مســـؤولياتهم”، ولديه المعرفة بأنشـــطة 

المشروعات وبيئتها، ويقوم بمتابعتها، وتحقيق المسار الجيد للمشاريع.

عبدعلي الغسرة

الرقابة الداخلية

في خضم انقسامات العالم حول استخدامات السوشال ميديا تظهر لنا اإلعالمية 
الكبيـــرة الدكتـــورة بروين حبيب في ثوب إعالمـــي جديد تناقش من خالله عددا 
من القضايا بطريقة ال تخلو من الحس العالي تجاه قدرات الذات، فبروين الفتاة 
الجميلة التي تغلبت على معضلة اللغة العربية التي نعاني منها بأغلبية ســـاحقة، 
خصوصا مع انغماســـنا في اللهجات المحلية الدارجة اســـتطاعت ال عبر الممارسة 
فقـــط، إنما بالدراســـة والتفقه إلـــى أن أنجزت درجة علمية كبيـــرة في مجال يعد 
نـــادرا فـــي هذا الزمن وهو اللغة العربية التي ال يفقه في أصولها إال من رحم ربي، 
فتجدنا حتى نحن كإعالميين نمتلك من األخطاء ما ال يســـتنتجه أو ينتبه له إال 

من هم على دراية وعلم باللغة أمثال القديرة بروين حبيب.
ومازلـــت هنا في ســـرد قصتها ما بين الثقافة واإلعـــالم، وألنها حملت على عاتقها 
مســـؤولية أن تقدم إعالما ال يعتمد على جمال الشـــكل والقبول فقط، إنما مزيجا 
خالصا ما بين رجاحة العقل ودبلوماســـية اللســـان وكاريزما الشـــخصية، فتجدها 
تنتقل بخطوات راسخة من برنامج آلخر تناقش فيه قضايا ثقافية وفنية وأدبية 
ببصمة خاصة بها، إال أن برنامجها الحديث “بروين شو” فاجأنا بما كنا ال نعلمه من 
قبل عن فراشة الشاشة، فهي تمتلك من القدرات الفنية ما يوازي األدب والثقافة، 

فقد برعت في تجسيد شخصيات درامية خرجت من قبل على الشاشة الصغيرة 
بحرفية عالية من ناحية األداء الجســـدي، رافعة شـــعارا لطالما ناديت به وكتبت 
عنـــه في مقاالت عدة يجســـد إمكانية تالقي الفن والعلـــم واألدب واألناقة وخفة 
الظل والفكاهة في شخص واحد، وال أجمل من ذلك مثاال “بروين شو” الذي تقدم 

من خالله عددا كبيرا من اإلمكانات الهائلة المجتمعة في شخص بروين.

ومضة:

تحية من القلب للقديرة الدكتورة بروين حبيب التي استطاعت أن تختصر من خالل  «
برنامجها أفكارا عدة لطالما أحببت تناولها في اإلعالم الجديد “السوشل ميديا” أو 
من خالل مقاالتي هذه، فمن انغمس في تقدير ذاته وتطويرها وتدريبها للوصول 

إلى أحالمه الكبيرة بأخالقه العالية، مازال طفال في براءته وضحكته وسعادته وحتى 
في شقائه، وسأختم مقالي هذا باقتباس من مقال “فاشونيستا العلم” 2018، حين 
كتبت “ال أعلم بالتحديد أين تكمن اإلشكالية في الجمع ما بين األدب والعلم والفن، 

وال أدري لماذا نحن في عالمنا العربي نصبغ المسميات العلمية أو المناصب بمالمح 
لشخصيات قاسية متقلبة المزاج تخلو من لمسات إبداعية لم نتعرف عليها في 

الجانب اآلخر لنفس الشخص”.

سمر األبيوكي

بروين شو



ناصر وخالد بن حمد يتلقيان تهنئة عيسى بن عبداهلل
تلقـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة 
وســـمو  الشـــباب  وشـــئون  اإلنســـانية 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية تهاني 
آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة رئيس االتحاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة بمناســـبة فـــوز المهرة 
“أي أي فيكتوريـــا” الميداليـــة البرونزيـــة 
فـــي اليـــوم الرئيســـي لمهرجـــان األميـــر 
ســـلطان بـــن عبدالعزيـــز العالمـــي للجواد 
)غـــرب  الخالديـــة  مزرعـــة  فـــي  العربـــي 
الريـــاض( بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة بحضور صاحب السمو الملكي 
األميـــر خالـــد بن ســـلطان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود.  وأوضح سمو الشيخ عيسى 

بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ان هـــذا اإلنجـــاز 
ســـمو  ومتابعـــة  واهتمـــام  دعـــم  ثمـــرة 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة لرياضة 
جمـــال الخيـــل العربيـــة والتـــي ضربـــت 
مثال يحتـــذى به في اإلنتـــاج البحريني 
أن  خصوصـــًا  المشـــاركة  هـــذه  خـــالل 
المهـــرة “أي أي فيكتوريـــا” ممثلة الفريق 
الملكي البحرينـــي التابع لالتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة تعتبر من 
اإلنتاج البحريني، مشـــيدًا سموه بجهود 
مربط عالي ومالكـــه علي عبدهللا العالي 

في هذا اإلنجاز.
 وتمنى ســـمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا 
والنجـــاح  التوفيـــق  كل  خليفـــة  آل 
للمشـــاركة البحرينية القادمة في بطولة 
أبوظبـــي الدولية لجمال الخيـــل العربية 
التـــي ســـتقام فـــي العاصمـــة اإلماراتيـــة 
أبوظبـــي خـــالل الفترة مـــن 10 حتى 13 

فبراير القادم 2022.
عبـــدهللا  الســـيد  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن   
المضاحكـــة رئيـــس الوفـــد البحريني أن 
هـــذا اإلنجـــاز يؤكـــد الدعم الـــذي حظت 
به المشـــاركة البحرينية من سمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، مؤكـــدًا 
أن دعـــم ومتابعـــة ســـموه ســـاهمت فـــي 
بـــروز المشـــاركة البحرينيـــة عبـــر حصـــد 
العديـــد من المراكـــز المتقدمة ومن بينها 
المركز الثالث للمهـــرة “أي أي فيكتوريا”، 
البحرينيـــة  المشـــاركة  أن  إلـــى  مشـــيرًا 
القادمـــة يتطلـــع فيهـــا الفريـــق المشـــارك 
بتحقيق أفضل النتائج.  وأشـــاد عبدهللا 

المضاحكـــة بالـــدور البـــارز الـــذي لعبتـــه 
اللجنـــة المنظمـــة للمهرجـــان فـــي تهيئـــة 
كافة السبل للمشاركة البحرينية في هذا 
المهرجان، مبينًا إلى أن دورها مميزًا في 
إخراج البطولة بأفضـــل صورة تنظيمية 
وهـــو مـــا يعكس القـــدرات الكبيـــرة التي 
تمتلكهـــا الكوادر الســـعودية فـــي تنظيم 

فعاليـــات رياضـــة جمال الخيـــل العربية، 
والتقديـــر.   الشـــكر  جزيـــل  لهـــم  مقدمـــًا 
وحققت المهرة “أي أي فيكتوريا” ممثلة 
الفريـــق الملكي البحرينـــي لجمال الخيل 
العربيـــة البطولة البرونزية على المهرات 
عمـــر ســـنتين إلى ثـــالث ســـنوات، حيث 
حصدت جائزة “مئة ألف ريال سعودي”، 

بعد منافسة قوية ومثيرة شهدتها الفئة 
لكـــن الفريـــق البحرينـــي أثبـــت القدرات 
العاليـــة التـــي يمتلكها اإلنتـــاج البحريني 
فـــي تحقيق هـــذا اإلنجاز الرفيـــع، حيث 
تعتبر المهـــرة “أي أي فيكتوريا” هي أول 
مهرة من انتـــاج البحرين تحقق ميدالية 

في بطولة دولية.

اللجنة اإلعالمية

إنجاز الفريق الملكي في 
مهرجان األمير سلطان بن 

عبدالعزيز العالمي

جانب من التتويج سمو الشيخ عيسى بن عبدالله 
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الُعال - المكتب اإلعالمي:

  تابع ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون 
الشـــباب  ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
وبحضـــور النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، ونائب رئيـــس المجلس 
األعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيل ســـمو الشـــيخ فيصل بن 
راشـــد آل خليفـــة، مشـــاركة الفريـــق الملكـــي للقدرة 
في ســـباق كأس خـــادم الحرمين الشـــريفين للقدرة 
والتحمـــل لمســـافة 120 كم الذي أقيم تحت شـــعار 
“كأس الفرســـان” بمحافظـــة العال بالمملكـــة العربية 

السعودية الشقيقة.
 وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة اعتزاز 
الفريـــق الملكـــي بهذه المشـــاركة فـــي البطولة التي 
تحظى برعاية ملكية من خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود ملك المملكة 
ومتابعـــة  ورعـــاه  الســـعودية حفظـــه هللا  العربيـــة 
مســـتمرة من صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد 
بـــن ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود ولـــي العهد 
نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء وزير الدفاع بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، والتـــي وصلـــت إلـــى 
مراحل من التطور الكبير عامًا بعد اآلخر وأصبحت 
إحـــدى البطوالت العالميـــة الكبرى التي يحرص من 
خاللها الفرســـان بكتابة أســـمهم بأحرف ذهبية عبر 

المنافسة القوية والتواجد على منصات التتويج.
 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
أن المشـــاركة البحرينية عبـــر الفريق الملكي للقدرة 
ســـجلت عالمـــة إيجابيـــة واســـتفادة للفرســـان من 
حيـــث التعرف بشـــكل أكبر علـــى األرضيـــة الرملية 
الكثيفـــة خصوصًا أن الفريق مقبل على مشـــاركات 
خارجية قادمة تســـتوجب تحقيق كامل االستفادة 
مـــن هذه البطـــوالت المهمـــة، مبينـــًا ســـموه إلى أنه 
على الرغم من عدم اجتياز فرســـان الفريق الملكي 
المراحـــل إال أن الفرســـان حققـــوا اســـتفادة جيـــدة 

بشكل عام.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بالجهـــود البـــارزة التي بذلتهـــا اللجنـــة المنظمة في 
إخـــراج البطولـــة بأفضل مســـتوى تنظيمـــي، مقدمًا 

سموه التهاني للفرسان الفائزين بالمراكز األولى.

  متابعة المراحل
 وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
تشـــجيع الفرســـان في هذه المشـــاركة عبـــر متابعة 
ســـموه المستمرة لمراحل السباق وتوجيهات سموه 
الدائمة للفرســـان في المراحل خـــالل البطولة التي 

شهدت مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم.

  المشاركة البحرينية
 جاءت المشـــاركة البحرينية عبر تواجد 5 فرســـان 

على النحو اآلتي:
 · الفـــارس عبدالرحمن الزايد على الجواد “جيمس 
ديـــس ســـوفلونس” احتـــل المركـــز الخامـــس حتى 
المرحلـــة الرابعـــة قبـــل أن يتعـــرض جـــواده إلصابة 

حرمته من إنهاء السباق. 
 · الفـــارس عثمـــان العوضـــي علـــى متـــن الجـــواد 
األولـــى  المرحلتيـــن  تصـــدر  كا”  دي  “نيفيرتيتـــي 
والثانيـــة، ودخـــل المرحلـــة الثالثـــة بقـــوة ولكن في 
هـــذه المرحلـــة تعـــرض جـــواده إلصابة مـــا أدى إلى 
عدم اجتيازه الفحص البيطري بعد المرحلة الثالثة. 
 · الفـــارس محمـــد عبدالصمـــد البســـتكي على متن 
الجـــواد “أديـــر فولـــي” وصـــل إلـــى المرحلـــة الثالثة 

بنجاح، ولكنه فضل سحب الجواد. 
 · الفـــارس رائـــد محمـــود علـــى الجـــواد “أزاريا دي 
أرديـــك” أنهـــى المرحلتيـــن األولـــى والثانيـــة ولكـــن 
جـــواده لـــم يجتـــاز الفحـــص البيطري بعـــد المرحلة 

الثانية. 
 · الفـــارس عيســـى جمـــال الســـندي علـــى الجـــواد 

“سافين” خرج بعد انتهاء المرحلة األولى.

  جناحي: منافسة قوية
 أكـــد أحمـــد جناحـــي، مـــدرب الفريـــق الملكـــي، أن 
فـــي  خصوصـــًا  قويـــة  منافســـة  شـــهدت  البطولـــة 
المراحـــل الثالثة األولى التي شـــهدت تفوق الفريق 

الملكي لوال اإلصابات التي تعرضت لها الجياد أثناء 
المراحـــل، مبينـــًا إلـــى أن الفريق حقق مكاســـب من 

هذه المشاركة.
 وقال: “توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل 
خليفـــة فـــي مشـــاركة الفريق لهـــا مكاســـب عديدة، 
والشـــك أن جميـــع البطـــوالت نحقق فيها مكاســـب 
تمهيـــدًا للبطـــوالت القادمـــة التـــي ستشـــهد تواجـــد 

الفريق الملكي”.
 وأضاف “نشـــيد بالجهود البارزة التي بذلتها اللجنة 
المنظمـــة فـــي تهيئـــة األجـــواء المثاليـــة للفرســـان، 
ونشكرهم على هذه الجهود ونبارك لجميع الفائزين 

بالمراكز األولى”.

  الفرسان: المشاركة مكسب للفريق
 عبـــر فرســـان الفريق الملكي للقدرة عن شـــكرهم 
وتقديرهـــم إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة علـــى دعم ســـموه المتواصـــل للفريق في 
المشـــاركة فـــي كأس خـــادم الحرمين الشـــريفين 
للقدرة والتحمل، مشـــيرين إلى أن متابعة ســـموه 

تعد مكسب للفرسان.
 وأثنى الفرسان على حضور ومتابعة سمو الشيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة للفريق طـــوال المراحل 
وحرص سموه على إعطاء الفرسان دفعة معنوية 

عالية من خالل المتابعة المستمرة لسموه.
 وأكـــد فرســـان الفريـــق الملكي أن هناك مكاســـب 

عديدة حققها الفريق في المشاركة، مشيرين إلى 
أنهـــم ســـيبذلون جهدهم في المشـــاركات القادمة 

من أجل التواجد على منصات التتويج.

  الفائزين بالمراكز األولى
الفائزيـــن  البطولـــة تتويـــج  فـــي ختـــام   وجـــرى 
بالمراكـــز األولـــى على النحـــو اآلتي: فـــاز بالمركز 
األوروغـــواي  مـــن  فيديريكـــو  فيرييـــر  األول 
علـــى الجـــواد “أتش ســـي يالـــزا”، والمركـــز الثاني 
ريفيـــروس اندريس من األوروغواي على الجواد 
“أس أم فابريســـيو”، والمركـــز الثالـــث الفرنســـية 
تشـــازيل مارجوت علـــى الجواد “تشـــايتانا ديس 

شيزيس”.

متابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد

بحضور خالد بن حمد وفيصل بن راشد

ناصر بن حمد: حرصنا على تحقيق مكاسب في كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة
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نتائج مباريات األمس

مباريات اليوم

مباريات الغد

البطولة اآلسيوية 20 لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

السعودية2920البحرين

الدوري الفضي لدوري زين لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

سماهيجالساعة 5.30 مساًءمدينة عيسى

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

الدور السداسي لدوري زين لكرة السلة

البطولة اآلسيوية 20 لكرة اليد )النهائي(

المنامة

البحرين

الساعة 7 مساًء

الساعة 6 مساًء

النجمة

قطر
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تأهـــل منتخبنـــا الوطني لكـــرة اليد الى 
المباراة النهائية في البطولة اآلســـيوية 
العشرون، وذلك بعد فوزه على صاحب 
األرض والجمهـــور المنتخب الســـعودي 
بنتيجـــة )29/20( في اللقـــاء الذي جمع 
المنتخبيـــن ضمن منافســـات الدور قبل 

النهائي بالبطولة.
 وضـــرب األحمـــر موعـــدًا فـــي النهائـــي 
اآلســـيوي أمـــام المنتخـــب القطري يوم 
اإلثنيـــن القـــادم وذلك بعد فـــوز األخير 
على إيران في المبـــاراة األولى بنتيجة 

.)34/19(
فقـــد  األمـــس  مبـــاراة  الـــى  وعـــودة   
المبـــاراة  نتيجـــة  منتخبنـــا  اســـتحق 
عطفـــًا علـــى المســـتوى الـــذي كان عليه 
أجـــواء  علـــى  الواضحـــة  وســـيطرته 
اللقـــاء منـــذ الدقائـــق األولـــى، ونجحت 
كتيبـــة األحمر فـــي األســـلوب الدفاعي 
ســـببت  والتـــي  الضاغطـــة  بالطريقـــة 
صعوبة واضحة أمام الهجوم السعودي 
التســـديد  أو  االختـــراق   كيفيـــة  فـــي 
فـــي  عبدالحســـين  وجـــود محمـــد  مـــع 
حراســـة المرمى.  الشـــوط األول انتهى 
بنتيجـــة )16/9(، وأحســـن الفريـــق فـــي 

الخيـــارات  بتنويـــع  الهجومـــي  تعاملـــه 
واإلعتماد على الالعب حســـين الصياد 
فـــي تســـيير األمور بالشـــكل المناســـب 
ســـواء عبـــر التمريـــر الى العـــب الدائرة 

األدوار  وتبـــادل  األطـــراف  العبـــي  أو 
فـــي الخـــط الخلفـــي، حتى بعـــد خروج 
الالعـــب محمد حبيب بالـــكارت األحمر 
مـــن  األخيـــرة  العشـــر  الدقائـــق  فـــي 

الســـيطرة  وتواصلـــت  الشـــوط.   زمـــن 
البحرينية في شـــوطها الثاني بتوســـيع 
الفـــارق الـــى 9 أهداف، فـــي مقابل ذلك 
ســـعى المنتخب الســـعودي الى تقليص 

الفـــارق والعـــودة الى اللقـــاء من جديد، 
المحـــدودة  الهجوميـــة  الحلـــول  أن  اال 
أعطـــت األريحيـــة لمنتخبنـــا واســـتفاد 
المـــدرب أرون من إعطـــاء الفرصة أمام 

أكثر من الالعبين لخلـــق التوازن الفني 
داخـــل الملعب والمحافظـــة على تفوق 
المنتخـــب وهـــو ما تحقق فـــي الخروج 
بنتيجة المباراة عن جدراة واستحقاق.

اللجنة اإلعالمية

“األحمـر” يتأهـل الـى النهـائي اآلسيـوي
بعد فوزه على األخضر السعودي في النصف نهائي

فرحة الالعبين باالنتصار  جانب من اللقاء 

E عبيد ممثاًل لالتحاد الدولي للجنة الطبية بالفورموال
تأكيدا لالمكانيات الهائلة للكوادر الوطنية

أمجد  عبيد

اللجنة اإلعالمية

يســـتضيف برنامـــج “وطنـــي” اليوم 
الســـاعة  مـــن  يبـــث  الـــذي  األحـــد 
9:30 مســـاًء، األميـــن العـــام للجنـــة 
البارالمبيـــة البحرينيـــة علـــى الماجد 
اســـتضافة  عـــن  ســـيتحدث  حيـــث 
مملكة البحرين منافســـات النســـخة 
الثالثـــة مـــن دورة ألعاب غرب آســـيا 
البارالمبيـــة برعاية كريمة من ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينيـــة المقرر إقامتها 

خالل الفترة 28-18 فبراير 2022. 
الجديـــر بالذكـــر، تعتبر الـــدورة ثاني 
أكبـــر دورة في تاريـــخ المملكة ليس 
فقـــط علـــى مســـتوى ذوي العزيمـــة 
وإنما حتى على مســـتوى األســـوياء 

سياســـات  مـــع  متوافقـــة  وتأتـــي 
وأهـــداف المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة والهيئة العامـــة للرياضة، 
أهـــداف  تنفيـــذ  فـــي  والمســـاهمة 
علـــى  والتـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
ضوئهـــا تـــم توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم 
مـــع برنامـــج التنميـــة االنمائي لألمم 

المتحدة.

الحديث عن استضافة البحرين لمنافسات دورة ألعاب غرب آسيا

دعيج بن سلمان يشيد بفوز المهرة “شهامة” بلقب األلف جنيس
أكد اهتمام ودعم خالد بن حمد في تسجيل هذا اإلنجاز الكبير

أشـــاد الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل خليفة 
رئيس مجلـــس إدارة هيئة رعاية شـــؤون 
الخيـــل بالفـــوز الـــذي تحقـــق عـــن طريـــق 
“شـــهامة” ملك سمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
 KHK “ البحرينيـــة، بالمركـــز األول لفريـــق
RACING “ بتحقيـــق لقـــب األلـــف جنيس 
األماراتـــي والمخصـــص للمهـــرات بدرجـــة 
“ليســـتد” على أرضية مضمار ميدان ضمن 
اشـــواط كرنفال كأس دبـــي العالمي بدولة 

االمارات العربية المتحدة الشقيقة. 
 وأكد الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل خليفة 

أن اهتمـــام ودعـــم ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة ســـاهم في تســـجيل هذا 
اإلنجـــاز الكبيـــر الـــذي يضاف إلى سلســـلة 

اإلنجازات التـــي حققها فريق “KHK “ في 
المحافـــل الخارجية، مبينـــًا إلى أن اهتمام 
ســـموه المتواصـــل يعطـــي الفريـــق الحافز 

في مواصلة تحقيق اإلنجازات. 

 وأشاد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
نـــاس  فـــوزي  الوطنـــي  المـــدرب  بجهـــود 
وحرصـــه علـــى تهيئـــة “شـــهامة” لتحقيـــق 

الفوز في هذا المحفل الكبير. 

اللجنة اإلعالمية

علي الماجد

دعيج بن سلمان

التابعـــة  الطبيـــة  اللجنـــة  أصـــدرت 
لالتحـــاد الدولي للســـيارات FIA قرارًا 
بتعييـــن أمجـــد عبيـــد رئيـــس الفريـــق 
لالتحـــاد  التابـــع  البحرينـــي  الطبـــي 
اللجنـــة  للســـيارات عضـــو  البحرينـــي 
الدولـــي  باالتحـــاد  الدوليـــة  الطبيـــة 
الدولـــي  لالتحـــاد  ممثـــالً  للســـيارات 
للســـيارات للفريق الطبي الرسمي في 
ســـباقي الفورموال E والـــذي تحضتنه 
حلبـــة الدرعيـــة بالعاصمة الســـعودية 

الرياض وذلك لتغيب الممثل الرسمي 
ألسباب طارئة.

وبذلـــك يعتبـــر عبيـــد رئيـــس الفريـــق 
البحرينـــي  لالتحـــاد  التابـــع  الطبـــي 
بمهـــام  يقـــوم  عربـــي  أول  للســـيارات 
الدولـــي  لالتحـــاد  الطبـــي  الممثـــل 
للســـيارات، ويأتي قرار الفريق الطبي 
للســـيارات  الدولـــي  لالتحـــاد  التابـــع 
بتعيين الدكتـــور أمجد عبيد نظير لما 
يتمتـــع به مـــن خبـــرة واســـعة ودراية 

كبيـــرة بالقوانيـــن والمتطلبات الطبية 
الدوليـــة  الســـباقات  فـــي  والســـالمة 
والعالميـــة الكبيـــرة، حيث أنـــه يتبوء 
منصب رئيس الفريق الطبي باالتحاد 
البحريني للســـيارات منذ العام 2007 
وحتـــى اآلن، كمـــا أنـــه يتـــوء منصـــب 
عضـــوًا باللجنة الطبية الدولية التابعة 
لالتحـــاد الدولي للســـيارات منذ العام 
2009 وحتى اآلن، ونظير هذه الخبرة 
الواسعة وســـمعة مملكة البحرين في 

مجال رياضة السيارات وطب رياضة 
الســـيارات ومـــا حققتـــه مـــن انجازات 
هائلـــة ومكتســـبات خـــالل الســـنوات 
الماضيـــة وكوادرهـــا الطبيـــة في هذا 
المجـــال وضعت اللجنـــة الطبية ثقتها 
في الدكتور أكجد ليقوم بمهام الممثل 
الطبي لالتحاد الدولي للســـيارات في 

سباق الدرعية.
مـــن جهتـــه أعـــرب أمجـــد عبيـــد عـــن 
فخـــره واعتـــزازه بهذه الثقـــة الدولية 

ليقـــوم بمهـــام ممثـــل اللجنـــة الطبيـــة 
للســـيارات  الدولـــي  لالتحـــاد  التابعـــة 
مؤكـــدًا أن هـــذه المهمـــة إنمـــا تؤكد ما 
وصلـــت إليـــه الكـــوادر البحرينيـــة من 
امكانيـــات كبيـــرة وقادرة على كســـب 
العالميـــة وتأديـــة  اللجـــان  أكبـــر  ثقـــة 
مختلـــف الواجبـــات التـــي تنـــاط لهـــا، 
مؤكـــدًا أنه ســـيبذل قصارى جهده من 
أجل تشريف البحرين والسعودية في 

هذا المحفل الرياضي العالمي.

اتحاد السيارات

اللجنة اإلعالمية

تحت رعاية وبمشاركة صالح بن عيسى 
بن هندي المناعي مستشار جاللة الملك 
لشـــؤون الشـــباب والرياضة يقيـــم نادي 
البحريـــن للتنـــس بطولة “يـــوم البحرين 
الرياضـــي لزوجي التنـــس”، وذلك عصر 

يوم الخميس 10 فبراير 2022.
حيـــث مـــن المتوقع أن يشـــارك 50 العبا 
بنظـــام  ســـتقام  والتـــي  البطولـــة  فـــي 
الزوجي بالقرعـــة، وتقام على 3 مراحل 
تبدأ في الســـاعة الرابعة عصرا، وتستمر 
حتـــى الســـاعة الســـابعة مســـاء، وبعدها 
يتـــم تكريـــم الفائزيـــن بالمراكـــز األولى، 
كمـــا تتضمـــن فعاليـــات النادي فـــي هذا 
اليـــوم إقامـــة تدريبـــات خاصة لناشـــئي 
اللياقـــة  فـــي  تدريبـــات  تشـــمل  النـــادي 
التنـــس،  لعبـــة  فنيـــات  وفـــي  البدنيـــة 
وســـط أجواء ترفيهية محببة للناشئين 
بهدف تشـــجيعهم على ممارســـة التنس 

واإلستمرار في التدريبات.

الرياضـــة  رواد  تكريـــم  فـــي  وكعادتـــه 
البحرينية ومن ســـاهموا بجهـــود كبيرة 
فـــي العمـــل التطوعـــي، يتفضـــل صالـــح 
بن عيســـى بن هندي المناعي مستشـــار 
جاللة الملك لشـــؤون الشباب والرياضة 
نـــادي  ادارة  مجلـــس  أعضـــاء  بتكريـــم 
عملـــوا  والذيـــن  الســـابقين،  البحريـــن 
النـــادي  خدمـــة  فـــي  طويلـــة  لســـنوات 

وكانـــت لهـــم بصمـــات واضحـــة في كل 
االنجازات التي تحققت، ومن المكرمين 
فـــي الحفـــل علـــي عبـــد الحميـــد خنجي 
وميرزا عيســـى السماك والدكتور سامي 
عبـــد هللا دانش وحســـين جعفر المخرق 

وفيصل شرف.
وبهـــذه المناســـبة أعـــرب مجلـــس إدارة 
نـــادي البحريـــن للتنس برئاســـة خميس 

المقلـــة عـــن ســـعادتهم بمشـــاركة نـــادي 
البحريـــن  يـــوم  فـــي  للتنـــس  البحريـــن 
الفعاليـــات،  مـــن  بالعديـــد  الرياضـــي 
مشـــيدين بهـــذه المبـــادرة الرائعـــة مـــن 
ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة، 
البحرينية، والتي تهدف إلى نشر ثقافة 
الرياضـــة بيـــن الجميـــع، كأســـلوب حياة 
الوطـــن وغـــرس  حـــب  علـــى  والتأكيـــد 
مفاهيـــم الرياضة وتعزيز الصحة العامة 

في المجتمع.
بدعـــم ومســـاندة  المجلـــس  أشـــاد  كمـــا 
مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون الشباب 
هنـــدي  بـــن  عيســـى  صالـــح  والرياضـــة 
المناعـــي وباللفتة الجميلـــة منه بتكريم 
الرياضـــة  رواد  مـــن  الوطـــن  أبنـــاء 

البحرينية.

بن هندي سيكرم رواد الرياضة البحرينية

فعاليات متعددة لنادي البحرين بـ “يوم البحرين الرياضي”

صالح بن هندي خميس المقلة
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حصد فريق جامعة العلوم التطبيقية 
لكـــرة القـــدم ثالث نقاط مهمة مســـاء 
أمـــس األول أمـــام جامعـــة البحريـــن 
فـــي  وذلـــك  مقابـــل،  دون  بهدفيـــن 
الجامعـــات  لـــدوري  الرابعـــة  الجولـــة 
فـــي اللقـــاء الذي أقيم علـــى المالعب 
الخارجية التابعـــة لإلتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم. ســـجل الهدفيـــن محمد 
وليـــد )41( ومحمـــد غانـــم )85(، ورفع 
رصيـــده إلـــى ســـت نقـــاط مـــن ثالث 
مباريـــات، فيما بقـــي جامعة البحرين 

على تسع  نقاط من أربع مباريات.
التطبيقيـــة  كان  األول  الشـــوط  فـــي 
األكثـــر وصـــواًل إلـــى مرمـــى جامعـــة 
البحريـــن لينتج عن الســـيطرة انفراد 
البحريـــن  جامعـــة  بحـــارس  وليـــد 
وســـجل هدًفا ترجم ســـيطرة الفريق 

على مختلف أرجاء الملعب.
جامعـــة  آمـــال  علـــى  غانـــم  وقضـــى 
البحريـــن فـــي إحـــراز التعـــادل بهدٍف 
ســـددها  عرضيـــة  تمريـــرة  مـــن  ثـــاٍن 

مباشـــرة بالقـــرب مـــن القائـــم األيســـر 
اندفـــاع  المتصـــاص  الفريـــق  ليلجـــأ 
متواصلـــة  بتمريـــرات  منافســـه 
فريـــق  واصـــل  منظمـــة.  وهجمـــات 
الجامعـــة الخليجية تألقه ودك شـــباك 
بوليتكنك بثمانية أهداف كان نصيب 
مهاجمـــه زيـــاد باســـل ســـلطان نصفها 
)17، 58، 75 و 76(، خليفـــة الـــذوادي 
)8(، فـــواز المـــال )39(، عمـــاد عبـــدهللا 
)79( وصالـــح الســـنجار )90+2(، فـــي 

الجولة الرابعة لدوري الجامعات.
وبهـــذا الفـــوز نـــال الخليجيـــة النقطة 
التاســـعة من ثالث مباريـــات، وتجّمد 
رصيـــد بوليتكنك عند ثالث نقاط من 

أربع مباريات.

“التطبيقية” يزيح جامعة البحرين عن الصدارة

الجولة الرابعة 
لدوري الجامعات 

لكرة القدم



أصيــب عــدد مــن طاقــم عمــل مسلســل “أحــام 
ســعيدة”من بينهم الفنانة يســرا بفيــروس كورونا، 
وهو ما جعل الشــركة المنتجــة تقرر إيقاف التصوير 
بشــكل كامــل لمدة أســبوع، والعــودة مجــددا بعد 
االطمئنان على الحاالت الصحية لجميع المشاركين.

وموجود أطقم مخصصة لمتابعــة اإلجراءات االحترازية 
والتعقيم داخل لوكيشن العمل، وكذلك أحد أفراد األطقم الطبية لمتابعة 

أي تغيرات في الحالة الصحية لألبطال، وعزله بعد التأكد من إصابته.

طرح المطرب الســعودي راشــد الفارس ألبومه الجديد 
بعنوان “كحل وزمام”، ويتضمن 21 أغنية، شــارك فيها 
عدد كبير من الشــعراء والملحنين والموزعين وصناع 
الموســيقى. واألغنية الرئيسة من كلمات األمير بدر بن 

عبدالمحســن، وألحان دحوم الطاسي، الذي لحن أيضا 
في األلبوم أغنية “ســلك حرير”، التي كتبها الشــاعر سعود 

البابطيــن، الذي كتــب أيضا 3 أغان، هي: “هذا يوم” و”ســبحان” وكاهما من 
ألحان ملهم، وأغنية “خلهم يدرون” من كلمات راكان.

كحل وزمامكورونا يضرب يسرا
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حصلت مغنية الراب 
األميركية كاردي بي على 
تعويض بقيمة 4 ماليين 
دوالر، في دعوى تشهير 

رفعتها ضد صاحبة مدونة 
إلكترونية وصفت المغّنية 

بأنها مدمنة كوكايين.

tariq_albahhar

“العين السينمائي” يدعم صناع السينما بمبادرات ثقافية وندوات
شهدت الدورة الرابعة من مهرجان “العين 
الســـينمائي”،  إقامة نـــدوات وورش عمل 
وإبـــرام اتفاقات في خدمة “الفن الســـابع” 
ودعم صناع الســـينما، والتي شـــارك فيها 
نخبة من صناع السينما وبعض مسؤولي 
األفـــكار  لتبـــادل  الدوليـــة،  المهرجانـــات 
واكتســـاب المعرفـــة والخبـــرات خصوًصا 

في عالم صناعة األفالم القصيرة.
وأبـــرم القائمـــون علـــى مهرجـــان “العيـــن 
بيـــن  تعـــاون  اتفاقيـــة  الســـينمائي”، 
مهرجـــان “كراكوف” الســـينمائي البولندي 
القصيـــرة  األفـــالم  فـــي  المتخصـــص 
والوثائقيـــة بمقـــر المهرجـــان فـــي مدينـــة 
العين، بحضور مؤســـس ومدير المهرجان 
عامـــر المـــري، ومدير مهرجـــان “كراكوف” 
الســـينمائي البولندي كريســـتوف جيرارد. 
وتنـــص االتفاقيـــة علـــى التعـــاون وتبادل 
والنـــدوات  الـــورش  وإقامـــة  األفـــالم 
الســـينمائية فـــي الـــدورات المقبلـــة بيـــن 
تســـليط  فـــي  يســـهم  مـــا  المهرجانيـــن، 
الضـــوء علـــى األفـــالم المحليـــة القصيرة 
وعرضهـــا فـــي أوروبـــا، إلظهار المســـتوى 
واإلمكانـــات العالية التي يتمتع بها صناع 
الســـينما اإلماراتيـــون، خصوًصا المواهب 
ســـتعرض  التـــي  الواعـــدة  الســـينمائية 
أفالمهـــا في واحد من أشـــهر المهرجانات 

على مستوى العالم. 

وصـــرح مؤســـس ومدير مهرجـــان “العين 
هـــذه  تعـــزز  المـــري:  عامـــر  الســـينمائي” 
االتفاقيـــة الروابط الثقافية بين صناعاتنا 
اإلبداعية، كما تدعم تطوير قطاع السينما 
فـــي اإلمـــارات مـــن خـــالل خلـــق فـــرص 
جديدة للتعاون من شـــأنها تعزيز وتطوير 
محتـــوى هـــادف يعكـــس قيـــم االحتـــرام 

وقبول اآلخر التي تتبناها الدولة.
وأضاف: سعداء جًدا بالتعاون مع واحد 
مـــن أشـــهر المهرجانـــات العالميـــة التـــي 
والوثائقيـــة،  القصيـــرة  باألعمـــال  تهتـــم 

حيث ســـيتم تقديم العديد من المواهب 
الواعـــدة فـــي الدولة من خـــالل مهرجان 
“كراكـــوف” وعرض أعمالهـــم وإبداعاتهم 
ضمـــن فعاليـــات المهرجـــان فـــي دوراتـــه 

السابقة.
مـــن جانبه، قال كريســـتوف جيـــرارد: إن 
التعـــاون مع مهرجان “العين الســـينمائي” 
خطـــوة جديـــدة ومهمـــة للتعـــرف علـــى 
الخبـــرات  وتبـــادل  اآلخـــر  ثقافـــات 
الســـينمائية، ونحن واثقون بأن الشراكة 
الجديـــدة بين المهرجانين ســـتتيح آفاًقا 

واســـعة لصناع المحتوى الســـينمائي من 
خـــالل إتاحة المجـــال لتطويـــر المهارات 
ومواهـــب  خبـــرات  مـــن  واالســـتفادة 

جديدة.
وتابـــع “إن هـــذه االتفاقية فرصـــة ثمينة 

للتعـــاون، إذ يمكننـــا مـــن خاللهـــا التعلـــم 
واإلبـــداع والتقارب، وإيجـــاد العديد من 
الطرق لترسيخ العمل التعاوني مًعا على 
المســـتويين اإلبداعـــي والمهني بما يعود 

بالفائدة على الطرفين”.

النقد السينمائي

إقامـــة  تـــم  المهرجـــان  هامـــش  وعلـــى 
محاضرة بعنوان “النقد الســـينمائي” التي 
قدمها الناقد الفني طارق الشـــناوي، التي 
تحـــدث مـــن خاللها على أهميـــة النقد في 
المشـــهد  الفنـــي، وتأثيـــره علـــى  المجـــال 

السينمائي عموما في المنطقة.

الفيلم القصير

 وبهـــدف تعليمي تثقيفي للجيل الحالي من 
صناع الســـينما، تم إقامة ورشـــة عمل تحت 
عنوان “االرتقـــاء بحياتك المهنية من خالل 
الفيلـــم القصيـــر” التـــي قدمهـــا المحاضر في 
كلية اإلعالم التطبيقي في أبوظبي ليوونج، 
والتـــي اســـتعرض مـــن خاللها كيفيـــة تنفيذ 
الفيلـــم القصيـــر، وأهميـــة االرتقـــاء بحياتك 
المهنيـــة والتعليمية، بـــدءا من صناعة كتابة 
فيلـــم قصيـــر وتحريـــره إلـــى منتـــج نهائـــي، 
والتركيـــز علـــى الســـيناريو الخـــاص بالفيلم 
)سكريبت(، كما تحدث في أهمية أن صناعة 
الفيلـــم القصيـــر يســـاعد علـــى تعلـــم عمليـــة 

إنتاج فيلم من البداية إلى النهاية.

تســتعد النجمة اللبنانيــة كارول ســماحة لطرح أحدث 
أعمالهــا الفنيــة وأغنيتهــا الجديدة “فوضــى”، المقرر 
طرحها قريبا عبر قناتها على يوتيوب، إذ نشرت البوستر 
الدعائــي لألغنيــة عبر حســابها علــى تويتــر، صحبتها 

بتعليق: “فوضى.. قريبا”.
وطرحت ســماحة مؤخرا أغنيتها “يا شــباب يا بنات”، وهي 

من كلمات وألحان ســليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان، مكس وماستر 
إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.

فوضى سماحة

أيـــة  ال يمكننـــا أن نتعـــرض لمعنـــى 
مســـرحية من المســـرحيات دون أن 
نحـــاول إدراك األثـــر الكلـــي لصـــورة 
الكتيـــب أو كما نســـميه “البوســـتر”. 
فصورة الكتيـــب قد تعطي المتفرج 
المعنـــى  عـــن  األوليـــة  االنطباعـــات 
الكلي للمسرحية قبل العرض، ولهذا 
كنـــت أحرص دائما قبـــل دخولي أي 
مســـرحية فـــي البحريـــن وخارجهـــا 
أن أحمل الكتيب ألكتشـــف تلخيصا 
المســـرح  ألن  أجزائهـــا،  لموضـــوع 
بطبيعتـــه المـــكان الـــذي تقيـــم عليه 
أحـــداث تنبـــع عناصرها فـــي حاضر 
ومقـــدرة  خاصـــة  برؤيـــة  اإلنســـان 
ابتكارية معينة، ولذلك جمع الفنون 
عموما على خشبته، أي أنه جمع هذه 
الـــرؤى العديـــدة لوحـــدة مصدرها. 
ومصمـــم الكتيـــب من المؤكـــد أنه 
جلـــس طويـــال مـــع المخـــرج الذي 
هـــو مفتـــاح الرؤيا الفنية لتفســـير 
النص المسرحي، وصورة الكتيب 
بالنسبة للمسرحية عنصر جوهري 
المفهـــوم  عـــن  أهميـــة  يقـــل  ال 
للمخـــرج،  والدرامـــي  الحركـــي 
وتصميم الديكور والسينوغرافيا 
وغيرهـــا مـــن عناصـــر اإلخـــراج. 
وكل مصمـــم يحاول بكل طاقته 
أن تكون الشـــحنة الفنية لصورة 
الكتيب من نفس نوع ومستوى 

الشـــحنة الدرامية للنـــص المكتوب، 
الـــذي يطلب من الممثل أو الممثلين 

تجسيده.
 ومثلما يستوحي المؤلف الموسيقي 
عناصر اإليقاع الذي يســـتخدمه في 
موسيقاه المســـموعة، كذلك مصمم 
الكتيب أو من يرسم “بوستر” 

المســـرحية يحـــدث تزاوجا فنيا من 
رسمته وبين العمل الدرامي.

وعلى مـــدى ســـنوات طويلة، هيأت 
المســـارح األهليـــة “أوال، الصواري، 
جلجامش، الريف، البيادر، الجزيرة” 
الفنانيـــن  مـــن  للكثيـــر  الفرصـــة 
والمبدعيـــن في رســـم وتصميم 

الكتيبـــات، وكل مدرســـة عبرت عن 
نفسها بطريقة أو بأخرى، وعلى رأس 
الفنانيـــن المخـــرج والفنـــان القديـــر 
عبـــدهللا يوســـف، الذي اســـتطاع أن 
يقدم للمســـرح البحريني أعماال تنبع 
من حياة اإلنســـان المعاصـــر وتمثل 
التطـــور الفكري للكون 

بأســـره، فالفنـــان مـــن صـــدق هضمه 
وابتكاراتـــه وشـــدة  لعناصـــر خلقـــه 
ينتـــج  بإنســـانيته تجعلـــه  ارتباطـــه 
أعماال متصلة بفلســـفة اليوم وبأمل 
الغـــد معتمدا على الحيـــاة بطبيعتها 
ناهال منها خالصة فنه، وهناك أيضا 
الفنـــان خالد الرويعي الذي أنتج 

أعمـــاال تعـــد خيـــر نمـــاذج لقوانيـــن 
وقواعد وفكر المدرســـة التجريبية. 
الرويعي فنان يملك ناصية الحرفية 
الفنيـــة.  الصياغـــة  أصـــول  ويعمـــق 
وال ننســـى الفنـــان صاحـــب الطاقـــة 
الخارقة موســـى حسن، الذي يتكلم 
بلغة فنيـــة غنية بالصـــور التي تعبر 
عن روح اإلبـــداع الحقيقي ويغمرنا 
والفنـــان  المتوهجـــة،  بلمســـاته 
عبدالعزيـــز عبد الحميد الذي أعطى 
شـــكال وحقيقة جديدة لعالم الرؤى، 
محلقـــا  ســـيظل  الســـحري  وعالمـــه 
فـــي عالم مـــن القيم، وهناك أســـماء 
مبدعـــة أخـــرى مثل الفنان محســـن 
الحايكـــي، ومحمـــد صفر، وحســـين 
ميـــرزا، ويحـــي العمـــادي، وحســـين 
عبدعلـــي، ومحمـــود المـــال وغيرهم 
ال يتســـع المجـــال لإلســـهاب بالرؤى 
الرفيعـــة  واألذواق  المختلفـــة 

واألنماط.
المســـرحية إذا أحســـن تقديمهـــا 
على خشبة المسرح فإن أسلوب 
إخراجها وتمثيلهـــا يصبح جزءا 
ال يتجزأ من العرض المســـرحي، 
حتـــى انه يصبح من المســـتحيل 
فصل أســـلوب اإلخـــراج عن نص 
المسرحية نفســـها، وأنا أزيد على 
هذا وأقول إن “كتيب” المسرحية 
بمثابـــة قطعـــة فنيـــة متكاملـــة ال 
يمكن فصمها عن مادة المسرحية.

“كتيب المسرحية” قطعة فنية متكاملة ال يمكن فصمها عن مادة المسرحية
ال يقل أهمية عن المفهوم الحركي والدرامي للمخرج والسينوغرافيا

أسامة الماجد
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أعلنـــت جمعيـــة “ألوانـــي البحريـــن” عن 
األعمـــال  رائـــدات  أمـــام  البـــاب  فتـــح 
البحرينيات العامالت في مجال األزياء 
ذات  والمجـــاالت  الجاهـــزة  والمالبـــس 
الصلـــة للمشـــاركة فـــي الوفـــد التجـــاري 
البحرينـــي الـــذي تعمـــل الجمعيـــة علـــى 
تشـــكيله من أجل زيارة أضخم وأشـــهر 
المعـــارض التجارية في عالـــم المالبس 
الجاهزة يقام في اســـطنبول في الفترة 

من 9 - 11 فبراير 2022.
الجمعيـــة  رئيـــس  نائـــب  وأوضحـــت 
حوريـــة الديري أن المجال مفتوح أمام 
البحرينيـــات صاحبات المشـــروعات أو 
فـــي  المشـــتغلة  التجاريـــة  المؤسســـات 
قطاع األزياء والمالبس للمشـــاركة في 
هـــذه الرحلـــة التجارية إلى إســـطنبول، 

واالســـتفادة مـــن المزايـــا التـــي تقدمها 
الجمعية علـــى صعيد الطيران واإلقامة 

والتنقالت بأسعار مخفضة جدا.
مـــن جانبهـــا، أوضحـــت المنســـق العـــام 
بـــن  عليـــاء  التجاريـــة  الزيـــارة  لهـــذه 
رجـــب أن المعـــرض المقـــرر إقامتـــه في 
إســـطنبول يعد فرصـــة مواتية من أجل 
التعرف على أشـــهر العالمـــات التجارية 
الموضـــة  وعالـــم  األزيـــاء  قطـــاع  فـــي 
والدخول في صفقات تجارية وتطوير 
مشروعات رائدات األعمال البحرينيات 
ومســـاعدتها على التوســـع في األسواق 

اإلقليمية والدولية.
ودعت جميع رائدات وسيدات األعمال 
المهتمـــات بالمشـــاركة إلـــى التوصل مع 

الجمعية .

“ألواني “ تدعم رائدات األعمال 
للمشاركة بمعرض إسطنبول

تعزيز االبتكار من خالل التحسينات المستمرة

“بي نت” تطلق استراتيجيتها المحدثة لتحقيق التميز

أقامـــت شـــركة بي نـــت، الشـــركة الوطنية المســـؤولة 
عـــن البنيـــة التحتية لالتصاالت فـــي مملكة البحرين، 
مؤخًرا ورشـــة العمل اإلستراتيجية األولى لهذا العام 
والتـــي أطلقـــت من خاللهـــا اســـتراتيجيتها المحدثة، 
بحضـــور الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة بـــي نـــت، أحمد 
الدوسري ومســـؤولي الشـــركة من مختلف اإلدارات، 

وذلك بقاعة “المجلس” في النادي الملكي للغولف.
هـــو  الورشـــة  هـــذه  مـــن  الرئيـــس  الهـــدف  أن  يذكـــر 
تحقيـــق التميز التشـــغيلي وتعزيـــز االبتكار من خالل 
التحســـينات المســـتمرة مـــن ِقَبـــل فريـــق ُملهـــم مـــن 
قـــادة الشـــركة، وذلك من منطلق “فريـــق واحد، رؤية 

واحدة”. وقد ســـلطت هذه الورشـــة الضوء على عدة 
محـــاور رئيســـة اشـــتملت على عـــرض رؤية الشـــركة 
تـــم اســـتعراض األهـــداف  المحدثـــة، كمـــا  ومهمتهـــا 
االســـتراتيجية المحســـنة والتي تســـعى بـــي نت من 
خاللهـــا إلـــى المســـاهمة فـــي تحقيـــق رؤيـــة المملكـــة 
لتصبـــح “مملكة ذكية” من خـــالل دعمها ببنية تحتية 

لأللياف البصرية فعالة وموثوقة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بي نت، أحمد 
الدوســـري “إن بي نت تهدف من خالل هذه الورشـــة 
إلى رســـم اســـتراتيجيات العمل داخل الشركة خالل 
السنوات القادمة، والذي يأتي ضمن سياق الخطوات 

التطويريـــة التي تقـــوم بها الشـــركة لتحقيق أهدافها 
وضمان تماشي اســـتراتيجيتها مع تطلعات أصحاب 
المصلحـــة والتـــي تتمحـــور حـــول رضـــى عمالئنا من 
خالل تقديم تجربة عمالء سلســـة، وتكريس الجهود 

للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي لمجتمعنا”.
وحرصـــت بي نـــت من خالل هذه الورشـــة على فتح 
النقـــاش وذلـــك انطالًقـــا مـــن إيمانهـــا بمـــدى أهميـــة 
مناقشة مســـودة الخطة االستراتيجية لكل اإلدارات 
بهـــدف إثرائهـــا بالمزيد من المخرجات التي ستســـهم 
إيجاًبـــا بإنجاحهـــا والتي ســـينبع منها خطـــة تنفيذية 

متكاملة على مدار الثالث سنوات المقبلة.
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علياء رجب حورية عباس

قال رجل األعمال والمرشـــح النتخابات 
“الغرفة” يعقوب العوضي إن دور الغرفة 
أكبـــر مـــن مجـــرد “صنـــدوق بريـــد” بيـــن 
التجار ورجال األعمال وشركات القطاع 
الخـــاص من جهة، والجهـــات الحكومية 
مـــن جهـــة أخـــرى، وذلـــك مـــن خـــالل ما 
تقوم به من اســـتقبال طلبات وشـــكاوى 
التجـــار وتحويلهـــا للجهـــات الحكوميـــة 
ذات الصلـــة، ثم انتظار رد تلك الجهات، 
العالقـــة.  صاحـــب  للتاجـــر  وإرســـاله 
وأضـــاف أن الغرفـــة تقـــوم أحيانـــا فـــي 
مجلســـها بجمع أعضائها مـــن التجار مع 
جهات حكومية مثل هيئة تنظيم سوق 
العمـــل أو الجمارك أو مؤسســـة التنظيم 
همـــوم  حـــول  نقـــاش  ليـــدور  العقـــاري، 
وتحديـــات التجار من جهـــة، وإنجازات 
ومرئيـــات تلـــك الجهـــات الحكومية من 
جهة أخرى، وينتهي االجتماع على هذا 
النحـــو، دون أن يكـــون للغرفـــة دور في 

المتابعة والتنفيذ.

غرفـــة  مـــن  المنشـــود  الـــدور  أن  وأكـــد 
التجارة، ومن مجلـــس إدارتها تحديدا، 
هـــو العمـــل علـــى أرض الواقـــع وليـــس 
مـــن خلـــف المكاتـــب فـــي الدفـــاع عـــن 
مصالـــح التجـــار والقطاع الخـــاص، عن 
وتبنـــي  احتياجاتهـــم  تلمـــس  طريـــق 
مطالبهم، ونقلها إلى الجهات الحكومية 
وإيضاحها والتعـــاون من أجل تنفيذها، 
تمامـــا كمـــا يفعـــل كل شـــخص منتخب 
ناخبيـــه  تمثيـــل  مســـؤولية  يتحمـــل 

وتحقيق مكتسبات لهم.

العوضي: “الغرفة” ليست “صندوق 
بريد” بين التاجر والجهات الحكومية

أعلنـــت شـــركة أندرا 
العامـــة،  للعالقـــات 
الرائدة في  الشـــركة 
مجال التواصل التي 
تتخـــذ مـــن البحرين 
مقـــًرا لهـــا وتختـــص فـــي التكنولوجيـــا 
الماليـــة، مؤخـــًرا عـــن إقامتها للنســـخة 
الـ 12 مـــن حلقات الجلســـات الحوارية 
فـــي التكنولوجيا الماليـــة، وذلك بدعم 
مـــن بيت التمويـــل الكويتـــي- البحرين 

“ بيتك. 
وتأتـــي هـــذه النســـخة مـــن الجلســـات 
الحواريـــة االفتراضيـــة تحـــت عنـــوان 
“أبـــرز محصـــالت عالم المال فـــي العام 
العـــام  اتجاهـــات  واستشـــراف   ،2021
2022”، وســـتقام يـــوم غـــد االثنين 31 
ينايـــر 2021 فـــي تمـــام الســـاعة 1:00 

ظهًرا عبر برنامج زووم. 
للعالقـــات  أنـــدرا   وتســـتضيف شـــركة 
التمويـــل  بيـــت  مـــع  بالشـــراكة  العامـــة 
الكويتي البحرين عدًدا من المتحدثين 

من البنك الذين شـــاركوا في الجلسات 
السابقة، إضافة إلى متحدث من “أيون 
ديجيتال”؛ بهدف تســـليط الضوء على 
الدروس والنتائج الرئيسية لعام 2021، 
فضاًل عن االتجاهـــات والتوقعات لعام 

.2022
ختـــام  الجلســـة  ســـتكون  ذلـــك،  إلـــى 
خـــالل  نوقشـــت  التـــي  للموضوعـــات 
فـــي  الحواريـــة  الجلســـات  حلقـــات 
التكنولوجيـــا الماليـــة األربعـــة الســـابقة 
التـــي يدعمهـــا بيـــت التمويـــل الكويتي 
مناقشـــة  تمـــت  حيـــث  البحريـــن، 
المالـــي،  الشـــمول  مثـــل  موضوعـــات 
الصغيـــرة  المؤسســـات  ورقمنـــة 
المســـتدام،  والتمويـــل  والمتوســـطة، 
المصرفيـــة  الخدمـــات  فـــي  واالبتـــكار 
أنـــدرا  شـــركة  رحبـــت  كمـــا  لألفـــراد. 
جميـــع  بعـــودة  العامـــة  للعالقـــات 
المتحدثين السابقين من بيت التمويل 
الكويتـــي فـــي البحرين الذين شـــاركوا 

سابًقا في الجلسات الحوارية.

“أندرا”: جلسات حوارية تستعرض 
التكنولوجيا المالية

يعقوب العوضي

تمكين الشباب البحريني ليتبوأ مناصب قيادية
:”BIBF“ ...”المعهد يهنئ خريجيه المشاركين في برنامج “المع

هنأ المدير العــام لمعهد البحرين 
والماليــة  المصرفيــة  للدراســات 
)BIBF( أحمــد الشــيخ، خريجيه 
مــن  النســخة األولــى  فــي  الفائزيــن والمشــاركين 
الــذي  الختامــي  الحفــل  خــال  “المــع”،  برنامــج 
نظمتــه وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة برعايــة 
كريمــة من ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة؛ 
بهدف اكتشــاف وصقل وإبراز المواهب الشــبابية 

البحرينية في مختلف المجاالت.

وأشـــاد بهذه المبادرة الشـــبابية التي تترجم رؤية 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة لتطوير 
العمل الشبابي واالرتقاء به من خالل تقديم كافة 
الدعم للشـــباب البحريني وتأهيله وتمكينه لتبوء 

مناصب قيادية في مختلف المواقع والمجاالت.
وأعرب الشـــيخ عن فخره بخريّجي المعهد الذين 
تم تكريمهم من قبل ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
فاطمـــة  ومنهـــم  لجهودهـــم،  تقديـــًرا  خليفـــة  آل 
البســـتكي )خريجة كليـــة لندن لالقتصاد(، ســـعود 
الحـــدي )خريـــج جامعة بانغـــور(، شـــيرين القطان 
)خريجـــة جامعـــة بانغـــور(، ناريـــن آغـــا )خريجـــة 

 ،)ADIF الدبلـــوم المتقدم فـــي التمويل اإلســـالمي
فاطمـــة فروتن ومنيـــرة الجابـــر )خريجتي مؤهل 

.)CIPD إدارة الموارد البشرية
لنـــدن  كليـــة  خريجـــة  باختيـــار  “نفخـــر  وأضـــاف 
لالقتصاد فاطمة البستكي، ضمن الفائزين الثالثة 
األوائـــل مـــن البرنامـــج الوطنـــي “المـــع” للقيادات 
الشـــبابية الواعـــدة، والذيـــن تـــم اختيارهـــم بعـــد 

اجتيـــاز مراحـــل البرنامـــج والخضوع إلـــى عملية 
تقييم دقيقة جًدا وفًقا لمعايير وقوانين معتمدة، 
إذ شـــاركت فاطمـــة في إعـــداد دراســـات واقتراح 
التطلعـــات  تواكـــب  مبتكـــرة  شـــبابية  خدمـــات 
الوطنيـــة، والتـــي كانت أهم المخرجات السياســـة 
الســـكنية  المـــدن  فـــي  الميـــاه  لترشـــيد  الوطنيـــة 

الجديدة ودور العبادة”.

تطوير مهارات ريادة األعمال والتكنولوجيا المهنية
وقعت تفاهمات مع معهد مهندسي الكهرباء... “سيدات األعمال”:

تـــم توقيـــع مذكـــرة تفاهم بيـــن جمعية 
البحرينيـــة، ومعهـــد  ســـيدات األعمـــال 
مهندســـي الكهرباء واإللكترونيات فرع 
الجمعيـــة  مقـــر  فـــي   )IEEE( البحريـــن 
مؤخـــرا. ووقعـــت مذكـــرة التفاهم بين 
أحالم جناحي رئيســـة جمعية ســـيدات 
حســـين  علـــي  و  البحرينيـــة  األعمـــال 
زليـــط رئيـــس معهد مهندســـي الكهرباء 

واإللكترونيات فرع البحرين.
والغـــرض مـــن مذكرة التفاهـــم هذه هو 
إنشاء إطار عملي للتعاون المتبادل بين 
الطرفيـــن لتعزيز دور كلتـــي المنظمتين 
ريـــادة األعمـــال  فـــي تطويـــر مهـــارات 
فـــي مختلـــف  المهنيـــة  والتكنولوجيـــة 
مجـــاالت األعمـــال والتكنولوجيـــا، وفًقا 

للقوانين واللوائح الوطنية.

هـــذا  أن  جناحـــي  أحـــالم  وأوضحـــت 
تعاون بين الطرفين لتنظيم عدة برامج 
داخل المجتمع في التعليم العالي وفي 
قطاعي األعمال. ســـيتمكن المشاركون 
فـــي كال القطاعيـــن من حضور أنشـــطة 

وأحداث ومؤتمرات IEEE المجانية.
وذكـــر علـــي زليـــط أن “معهد مهندســـي 
الكهرباء واإللكترونيات )IEEE( - قســـم 
البحرين يركز على تطوير التكنولوجيا 
لإلنســـانية. لدينـــا مـــا يقـــرب مـــن 300 

عضـــو محتـــرف و 200 طالـــب وخريج 
أعضاء من الجامعات المحلية”.

بنـــت  ايشـــاع  الشـــيخة  وصرحـــت 
محمـــد آل خليفـــة المؤســـس والرئيس 
الكهربـــاء  مهندســـي  لمعهـــد  الســـابق 
واإللكترونيـــات )IEEE( أنه بينما يخدم 
األكاديمييـــن  البحريـــن   -  IEEE قســـم 
والطالب، فإن جمعية ســـيدات األعمال 
األعمـــال،  ســـيدات  تخـــدم  البحرينيـــة 
لخدمـــة  رئيـــس  هـــدف  لـــه  وكالهمـــا 

المجتمع البحريني.
وصرحت ســـفيرة فرع البحرين ومدير 
تســـويق برنامـــج المـــرأة والتكنولوجيا 
دوريـــس مارتـــن أن الجمعيـــة ســـتقدم 
ألعضـــاء المعهـــد عـــددا مـــن الخدمـــات 

مجاًنا.

أحمد الدوسري

التعاون بين الحكومة و“الخاص” يضمن استدامة نمو القطاع العقاري
أكد على استماع “الغرفة” لمتطلبات الشركات... المرشح أحمد يوسف:

أكـــد رجل األعمال أحمد يوســـف علي 
لخـــوض   ”22 “تجـــار  قائمـــة  مرشـــح 
وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  انتخابـــات 
المقـــرر عقدهـــا   30 للـــدورة  البحريـــن 
19 مـــارس المقبـــل، أن قطاع اإلنشـــاء 
أعمـــدة  أكبـــر  أحـــد  يمثـــل  والعقـــار 
االقتصـــاد البحريني، فـــي ظل الطفرة 
شـــهدتها  التـــي  واإلنشـــائية  العقاريـــة 
األخيريـــن،  العقديـــن  خـــالل  المملكـــة 
البيئـــة  تهيئـــة  أهميـــة  علـــى  مشـــددا 
المحفـــزة لالســـتثمار في هـــذا القطاع 
عجلـــة  تحريـــك  فـــي  يســـهم  الـــذي 

وغيـــر  المباشـــر  الرتباطـــه  االقتصـــاد 
المباشر بقطاعات اقتصادية أخرى.

وقـــال إن البرنامج االنتخابـــي للقائمة 
حـــرص على دراســـة واقـــع التحديات 
التي تواجـــه االقتصـــاد البحريني في 
التـــي  االقتصاديـــة  المتغيـــرات  ظـــل 
فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا، وتداعياتها 
التـــي تأثـــرت بهـــا مختلـــف الشـــركات 
اإلنشـــاءات  قطـــاع  فـــي  العاملـــة 
علـــى  الوقـــوف  أجـــل  مـــن  والتعميـــر، 
أهم الصعوبات التـــي تعيق تطور هذا 
أو  التشـــريعية  الناحيـــة  مـــن  القطـــاع 

اإلجرائيـــة التنظيميـــة، والتي تتطلب 
تعاونـــا أعمـــق بيـــن الجهـــات المعنيـــة 
والقطاع الخـــاص للوصول إلى حلول 

تضمن اســـتدامة نمو القطـــاع العقاري 
واســـتمراره في المســـاهمة في الناتج 

المحلي اإلجمالي لالقتصاد الوطني.
وأشـــار مرشـــح قائمـــة “تجـــار 22” إلى 
خـــالل  حرصـــت  البحريـــن  غرفـــة  أن 
أن  علـــى  الماضيـــة  األربـــع  الســـنوات 
تكـــون منصـــة معبـــرة عـــن احتياجات 
ومتطلبـــات أعضائها خاصة في مجال 
القطاع اإلنشـــائي من خالل االستماع 
المباشر للشركات العقارية والمقاولين 
والوســـطاء العقاريين عبر لجنة العقار 

واإلنشاء بالغرفة.

أحمد يوسف



فـــي  ومديريـــن  أعمـــال  أصحـــاب  أجمـــع 
شـــركات علـــى أهميـــة وحداثـــة البرامـــج 
“تمكيـــن”  عنهـــا  أعلنـــت  التـــي  الجديـــدة 
مؤخـــًرا، مؤكديـــن علـــى التطـــور والتنويع 
وقدرتهـــا  المختلفـــة  البرامـــج  هـــذه  فـــي 
علـــى تعزيز فـــرص لدعـــم البحرينيين في 

القطاعات الصناعية والتجارية كافة. 
وقالـــت المدير التنفيـــذي لمراكز الدكتورة 
لميـــاء التخصصـــي لعالج األســـنان بالليزر 
لمياء محمود “استفدت كثيًرا من البرامج 
التي تقدمها “تمكين” وبالذات من برنامج 
وطـــرق  الطبيـــة  واألجهـــزة  المحاســـبة 
تمويلهـــا”، مشـــيرة إلـــى مســـاهمة برامـــج 
“تمكيـــن” في تطوير أعمالها داخل المراكز 
علـــى  والتعـــرف  تديرهـــا،  التـــي  الطبيـــة 
كيفيـــة اســـتخدام األجهـــزة الجديـــدة في 
األسواق لعالج األسنان، مؤكدة استفادتها 
الرواتـــب  ودعـــم  البحرنـــة  برنامـــج  مـــن 
للبحرينييـــن العامليـــن معهـــا، الذي ســـاهم 
بوجهة نظرها في رفع نســـبة البحرنة في 

مركز لمياء لعالج األسنان.
وعن المنتدى التشاوري والبرامج الجديدة 
التـــي أعلنت عنها “تمكين”، أشـــارت لمياء 
إلـــى أن هـــذه البرامج ســـتمنح دعمـــا أكثر 
حســـب حجـــم المؤسســـة، موضحـــة أنـــه 
كلمـــا زاد نشـــاط أعمال المؤسســـة ســـواء 
تجاريـــة أو صناعيـــة أو طبيـــة ســـتحصل 
علـــى دعـــم ومســـاندة واســـتفادة أكثر من 
البرامج الجديدة، مضيفة أن هذه البرامج 
ستساهم في تحفيز المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة لتطويـــر أعمالهـــم وتحقيـــق 

اإلنجازات واألهداف التي تسعى إليها.
وعـــن المســـتوى الشـــخصي قالـــت لميـــاء 
إن “تمكين” ســـاعدتها في تطويـــر أعمالها 
50 %، مضيفـــة “كان ل”تمكيـــن”  بنســـبة 
الفضل في سرعة تحقيق الهدف، إذ بدأت 
العمل بمركـــز واحد واليوم أصبحت أملك 
3 مراكـــز متخصصـــة فـــي عالج األســـنان 

بالليـــزر، كمـــا أن أحـــد هـــذه المراكـــز تـــم 
افتتاحه أثناء جائحة كورونا وذلك لثقتي 

في دعم “تمكين””.

زيادة الدعم لقطاعات التصنيع

مـــن جانبـــه، قـــال رجـــل األعمـــال محمـــد 
عبدهللا “جـــاء لقاؤنا مع الرئيس التنفيذي 
ل”تمكيـــن” حســـين رجـــب مثمـــر، حســـب 
البرنامـــج الـــذي وضعـــه للقـــاء ممثلين من 
القطاعات المختلفة ليعرض عليهم األفكار 
وســـماع آرائهـــم لذلـــك البرامـــج الجديـــدة 
التي أطلقتها “تمكين” لم تعد روتينية، بل 
أصبحت أكثر تخصصا لقطاعات التصنيع 
أكثر مـــن قطاعـــات التجزئة”، مشـــيًرا إلى 
بعـــد  تـــم طرحهـــا  الجديـــدة  البرامـــج  أن 
دراســـة متأنيـــة لكافة القطاعات بالســـوق 
البحرينيـــة، وتـــم إعطـــاء أولويـــة لزيـــادة 
الدعـــم لقطاعـــات التصنيـــع قائـــاًل “يهدف 
دعم القطاع الصناعي لخلق دولة صناعية 
والتركيـــز على زيـــادة التصدير، والتوســـع 
بالصناعـــة المحليـــة إلى خـــارج البحرين”. 
منحـــت  الجديـــدة  البرامـــج  أن  وأضـــاف 
التمويـــل  لحلـــول  جديـــدة  طـــرق  كذلـــك 

للشركات في هذا القطاع.
 وتابـــع عبدهللا “عملي فـــي مجال األغذية 
وتصنيـــع األجبـــان وتعاملت مـــع “تمكين” 
والبرامـــج التـــي كانـــت تطرحهـــا وتميزت 
“تمكيـــن” بحرصهـــا علـــى االســـتماع إلـــى 

العاملين فـــي القطاعـــات المختلفة ورواد 
األعمـــال في ســـوق البحرين ورغبتهم في 
التطـــور وتقييـــم مـــدى احتياجهـــم للدعم 

وبشكل دائم”. 
مـــن جهته، قـــال محمـــد العالـــي “كنت من 
أوائـــل النـــاس الذين اســـتفادوا من برامج 
“تمكيـــن” ضمـــن برنامـــج طـــالل أبوغزالة 
لدعـــم المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة”، 
مشـــيًرا إلـــى أن “تمكيـــن” فكـــرة ناجحـــة 
حســـين  ل”تمكيـــن”  التنفيـــذي  والرئيـــس 
رجـــب يمتلـــك فكـــرا يواكـــب التطـــور في 
ســـوق األعمـــال بالبحرين والعالـــم، ولديه 
رؤيـــة لـــذا أطلـــق علـــى أساســـها البرامـــج 
العالـــي  وأضـــاف  “تمكيـــن”.  لــــ  الجديـــدة 
“البرامج الجديـــدة تحاكي التطور الحالي 
فـــي األعمـــال والقطاعـــات مثـــل التحـــول 
الرقمي والصناعات الجديدة، مشـــيًرا إلى 
أن البرامـــج الجديـــدة تســـاعد القطاعـــات 
الجديدة على النمو، والتحول إلى الرقمنة 

في معاملتها.
تنفيذيـــا  مديـــرا  “أعمـــل  العالـــي  واردف 
لمجموعة شـــركات صناعيـــة تحويلية في 
األلومنيوم والبالســـتيك والميـــاه بحوالي 
7 إلـــى 8 شـــركات، ونشـــاطنا األكبـــر الـــذي 
نركـــز عليـــه منذ فتـــرة للتصديـــر ألكثر من 
40 دولة بالعالم ونتعامل مع أكثر من 150 

عميال حول العالم”.
وفي السياق نفســـه، قال المدير التنفيذي 
لشركة بارسل، علي ضيف “برامج “تمكين” 

الجديـــدة واعـــدة وخاصة لدعم شـــركات 
التقنية”، مضيًفا أنه وأثناء حضوره إحدى 
النـــدوات التشـــاورية مـــع الفريـــق اإلداري 
توجـــه  لديهـــم  بـــأن  أشـــاروا  ل”تمكيـــن”، 
للشركات التقنية ألن تكون هي المستفيد 
األكبر مـــن الدعم الفتـــرة المقبلة”. وأردف 
“تجربتنـــا مع “تمكين” ســـابًقا في البرنامج 
الوطني للتوظيـــف بمعدل 200 ألف دينار 
لمدة 3 ســـنوات وفي ازدياد، وســـاهم في 
حجـــم التوظيف في الشـــركة بمعدل 200 
%، الـــذي انعكـــس علـــى تطويـــر منتجاتنا 
وخدماتنـــا”. وأوضـــح ضيـــف أن شـــركات 
التقنيـــة الواعدة بوصف “تمكين” والتي ال 
تحكمهـــا حدود جغرافية هي المســـتفيدة 
مـــن البرامـــج الجديـــدة، والتـــي توجه لها 
“تمكيـــن” الجـــزء األكبـــر مـــن الدعـــم، مثل 
شـــركات صناعة المواقع اإللكترونية التي 
تخاطـــب العميـــل فـــي الداخـــل والخارج، 
مبينـــا “منذ عامين أو 3 لم يكن في ســـوق 
علـــى  المعتمـــدة  شـــركتنا  غيـــر  البحريـــن 
التوصيـــل إلكترونًيـــا، واليـــوم ونظـــًرا ألن 
األفكار الشـــبابية تفتقـــر إلى الدعم المادي 
وبعد الدعم الموجه من “تمكين” سنشـــهد 
تطورا في هذه الشركات وزيادة عددها”.

الحجيري: االستراتيجية تدعم 

تنافسية القطاع الخاص 

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة 

“الخليج لمستقبل األعمال” أحمد الحجيري 
إن اســـتراتيجية “تمكيـــن” الجديدة تدعم 
تنافســـية القطـــاع الخـــاص البحرينـــي من 
خالل تشـــجيع شـــركات ومؤسســـات هذا 
القطاع على تطوير نماذج أعمالها لتواكب 
توجهات هذه االســـتراتيجية، بما في ذلك 
والتحـــول  الحديثـــة  التكنولوجيـــا  تبنـــي 
الرقمـــي والتركيـــز على اإلبـــداع واالبتكار 
في تقديم المنتجات والخدمات والتوجه 
العمـــل  فـــرص  المزيـــد مـــن  نحـــو تقديـــم 
المجزيـــة للمواطنيـــن، وذلـــك بمـــا يحقـــق 
رؤية الحكومة برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، ويســـرع من 
تحقيق األهداف الطموحة لخطة التعافي 
االقتصادي وينمي القطاعات االقتصادية 

الواعدة في المملكة.
وأضاف الحجيري أن إطالق استراتيجية 
“تمكيـــن” الجديـــدة يأتـــي في وقـــت مهم 
جـــدا تحتـــاج فيـــه الشـــركات البحرينيـــة 
إلـــى دعم نوعـــي فاعل من أجل اســـتعادة 
عافيتهـــا وإعادة تشـــغيلها بكامـــل طاقتها 
التـــي  والنمـــو  التوســـع  خطـــط  وتنفيـــذ 
تأخرت أو توقفت بســـبب الجائحة، ودعا 
جميع الشـــركات والمؤسســـات البحرينية 
هـــذه  لمفـــردات  متأنيـــة  قـــراءة  إلجـــراء 
االســـتراتيجية، وتطوير نموذج عملها بما 
يتناســـب مع توجهات هذه االستراتيجية 
واضحـــة  طريـــق  خارطـــة  ترســـم  التـــي 

أمام كل شـــركة تســـعى لزيـــادة اإلنتاجية 
والربحية واستدامة النمو.

ونـــوه بالجهـــود التـــي بذلهـــا فريـــق عمـــل 
“تمكيـــن” فـــي إعداد هـــذه االســـتراتيجية 
دعـــم  فـــرص  زيـــادة  علـــى  تركـــز  التـــي 
قابليـــة  األكثـــر  البحرينيـــة  المؤسســـات 
للتطـــور والنمـــو والربحيـــة وذات القـــدرة 
وتلبيـــة  وعالمًيـــا  محلًيـــا  التوســـع  علـــى 
المتطلبـــات المتغيرة لألســـواق، معربا عن 
تفاؤلـــه بالبرامج الخمســـة عشـــر الجديدة 
التي تنوي “تمكيـــن” إطالقها، والتي تأتي 
ضمـــن أولويـــة تنميـــة القطاعـــات الواعدة 
وخلق فرص عمـــل واعدة لجعل المواطن 
الخيار األول في ســـوق العمل، وأشار إلى 
تبنـــي “تمكين” نظامـــا تحفيزيا يعمل على 
تشـــجيع المؤسســـات على النمو والتوسع 
وتحقيق أفضل النتائج بما يضمن حصول 
تلـــك المؤسســـات علـــى المزيد مـــن الدعم 

في حال تحقيق التحول الفّعال.
وأكـــد أن “تمكين” ظلت علـــى الدوام ركنا 
المنظومـــة  تطويـــر  أركان  مـــن  أساســـيا 
االقتصاديـــة في مملكـــة البحريـــن، وداعا 
ال غنـــى عنـــه لجميـــع مؤسســـات القطـــاع 
الخـــاص البحرينيـــة القادرة علـــى تحقيق 
أهـــداف هـــذا الدعـــم فـــي تطويـــر أعمالها 
وزيادة قابليتها على التوسع وخلق المزيد 

من فرص العمل أمام المواطنين.
الســـنوي  التشـــاوري  المنتـــدى  أن  يذكـــر 
مباشـــرة  وصـــل  حلقـــة  هـــو  “تمكيـــن”  لــــ 
بينهـــا وشـــركائها الرئيســـيين مـــن العمالء 
والخبـــراء وممثلـــي القطاعـــات المختلفة، 
وذلك لمناقشة احتياجات وتطلعات سوق 
العمل، ومدى مالءمة الحلول التي تقدمها 
“تمكيـــن” من البرامـــج والمبـــادرات لتلبية 
هـــذه االحتياجـــات، إضافـــة إلـــى مراجعة 
أداء السنوات الماضية وأبرز النتائج التي 
تم تحقيقها في اإلستراتيجيات السابقة.

“تمكين” توجه برامجها الجديدة لخدمة القطاع الصناعي والرقمي
الشركات المتطورة و “الصغيرة والمتوسطة” لها نصيب األسد من الدعم... أصحاب أعمال:

لمياء محمودمحمد عبداللهمحمد العالي

أعلنـــت شـــركة “روبـــك إلدارة األصـــول” 
األوروبيـــة التابعـــة لمجموعـــة “جي إف 
إتـــش” عن إنجاز عملية التخارج بنجاح 
من محفظة مستودعات أمازون الست 
مايل اللوجســـتية في أســـبانيا. وتغطي 
المحفظـــة، التـــي تـــم االســـتحواذ عليها 
فـــي العـــام 2020، مســـاحة بمـــا تقـــارب 
140 ألـــف متـــر مربـــع وتضـــم 3 أصـــول 
عالية الجـــودة ذات موقع اســـتراتيجي 
تم تأجيرها لشـــركة أمازون للنقل البري 
أسبانيا. وتشـــكل مستودعات التوصيل 
الســـت مايـــل، جـــزءًا مهمـــًا مـــن شـــبكة 
أمازون اللوجيســـتية األســـبانية سريعة 

التوسع.
وكانت المبيعات عبر اإلنترنت قد بلغت 
مســـتويات غيـــر مســـبوقة مـــن إجمالي 
مبيعـــات التجزئة خـــالل جائحة كوفيد 
19، إذ ارتفعـــت إلـــى الثلـــث فـــي بعـــض 
الدول األوروبيـــة أثناء فترات اإلغالق. 
كما نمت سوق التجارة اإللكترونية في 
أســـبانيا إلـــى أكثر من 5 مليـــارات يورو 

بمعـــدل توســـع يزيد عـــن %13 ســـنويًا 
على مدار العقد الماضي. 

المشـــارك  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
لالســـتثمار فـــي “جـــي إف إتـــش”، نائـــل 
مصطفى “حقق  استثمارنا في محفظة 
مستودعات أمازون الست مايل  العائد 
المستهدف والزيادة المنشودة في رأس 
المال. ووســـط هـــذه الظـــروف المواتية 
فـــي الســـوق، قررنا إجراء خـــروج مبكر 
ومربح لتأمين عائد قوي للمستثمرين”.

“جي إف إتش” تنجز بنجاح تخارًجا 
من محفظة “أمازون” بأسبانيا

البستكي إحدى الفائزات بالمراكز الثالثة األولى في “المع”
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “بيتك” يهنئ الموظفة بإدارة االئتمان

قدم العضـــو المنتدب والرئيـــس التنفيذي 
 “ البحريـــن   – الكويتـــي  التمويـــل  لبيـــت 
بيتـــك”، تهانيـــه وتهانـــي موظفـــي بيتـــك 
مســـعود  فاطمـــة  للموظفـــة  البحريـــن   -
إنجـــاز  مـــن  حققتـــه  مـــا  علـــى  البســـتكي 
مشرف بالبرنامج الوطني “المع” للقيادات 
الموظفـــة  كانـــت  إذ  الواعـــدة،   الشـــبابية 
البســـتكي إحدى الفائزات بالمراكز الثالثة 
األولى في النســـخة األصلية من البرنامج 
والـــذي تقدم له ما يقارب من 300 موظف 

وموظفة من القطاعين العام والخاص.
وتـــم إطـــالق برنامـــج “المع” في نســـخته 
الشـــبابية  القيـــادات  ليســـتقطب  األولـــى 
الوطنيـــة التـــي تتمتـــع بالكفـــاءة والوعي 
أهـــداف  وتتركـــز  المتكامـــل.  الوطنـــي 

بالصفـــوف  االرتقـــاء  علـــى  البرنامـــج 
القيادية الشابة من خالل تحفيز وتنسيق 
فـــي  المهمـــة  المشـــاريع  فـــي  مشـــاركتهم 
المملكة، بجانب اختيارهم لتمثيل المملكة 

في المهام واألدوار الرسمية.
ونجحت البســـتكي والتي تشـــغل منصب 
محلـــل ائتمان فـــي إدارة مراجعة االئتمان 
برنامـــج  باجتيـــاز مراحـــل  “بيتـــك”،  لـــدى 
“المـــع” مـــع تقديـــم مســـتويات رفيعة من 
التمّيـــز، وذلـــك بـــدًءا مـــن مرحلـــة القبـــول 
إلـــى  العمليـــة،  الحالـــة  دراســـة  ومرحلـــة 
أن انتقلـــت بعـــد ذلـــك لمرحلـــة التحديات 
والتـــي تـــم خاللهـــا توزيع المشـــاركين في 
مجموعـــات لتطوير حلول فّعالة وُموجهة 
للنهـــوض بتصنيـــف المملكـــة فـــي مؤشـــر 
تنمية الشباب. وشاركت فاطمة في إعداد 
دراسات واقتراح خدمات مبتكرة تواكب 
التطلعـــات الوطنيـــة، والتـــي كان من أهم 

مخرجاتها إعداد سياســـة وطنية لترشيد 
المياه في المدن الســـكنية الجديدة ودور 

العبادة.
للمرحلـــة  ُمشـــاركين   8 تـــم اختيـــار  وقـــد 
الرابعـــة والنهائيـــة فـــي البرنامـــج، حيـــث 
باشـــروا العمل على اقتـــراح وتطوير عدد 

من السياسات ذات األولوية الوطنية. 
هـــذه  أغتنـــم  أن  “أود  البســـتكي  وقالـــت 
الفرصـــة لتوجيه جزيل الشـــكر واالمتنان 
للقيـــادة الحكيمـــة ولممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، وكذلك 
لبيـــت التمويـــل الكويتي-البحريـــن علـــى 
الالمحـــدودة  والثقـــة  والتشـــجيع  الدعـــم 
بإمكانيات وقدرات الشباب. وأتطلع قدًما 
للمســـاهمة فـــي دعـــم أهـــداف ومســـاعي 
المملكـــة لالرتقاء بالدور الوطني للشـــباب 

في مختلف المجاالت واألصعدة”.

وقال العضـــو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لـ”بيتـــك”، عبدالحكيـــم الخياط “نفخر جًدا 
بفـــوز فاطمة في برنامج “المـــع” للقيادات 
الشـــبابية، ونتقـــدم بالتهنئة علـــى تحقيق 
يعكـــس  والـــذي  الُمشـــّرف  اإلنجـــاز  هـــذا 
تفـــوق وتميز الشـــباب فـــي البحرين. نحن 

نولـــي اهتماًما مســـتمًرا في بيـــت التمويل 
الكويتـــي- البحرين بدعـــم وتطوير جميع 
الكفـــاءات والمواهـــب الُممّيـــزة في فريق 
العمل. كما وُنشـــيد بفكـــرة وأهداف ودور 
هـــذا البرنامـــج الـــذي يرعاه ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي تحفيـــز 

ُمشـــاركة الشـــباب البحريني في المشاريع 
الوطنيـــة بما يعزز من نمو وتقّدم وازدهار 

المملكة.”
مـــن جانبهـــا، قالـــت رئيـــس إدارة المـــوارد 
البشـــرية في بيتك، ســـارة زين العابدين “ 
ســـعدنا بمشـــاركة بيت التمويـــل الكويتي 
– البحريـــن فـــي برنامـــج “المـــع” للقيادات 
الشـــبابية، ويســـرنا أيًضا حصـــول زميلتنا 
البســـتكي علـــى هـــذا المركز المتقـــدم في 
البرنامـــج والـــذي يعكـــس سياســـة بيتـــك 
المتبعـــة فـــي احتضـــان وتنميـــة وتطويـــر 
الطاقـــات الشـــبابية. إذ إننـــا نســـعى دائًمـــا 
إلى تعزيز اإلمكانيات والقدرات الشـــبابية 
الوطنيـــة عبـــر منحهـــم الفـــرص التدريبية 
والتطويريـــة داخـــل وخارج نطـــاق العمل 
وذلـــك بهدف تحقيـــق االرتقـــاء الوظيفي 

والشخصي الذي يطمحون إليه”.

الخياط لدى تكريمه فاطمة البستكي

نائل مصطفى
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إعداد: منى المطلق

بشـــأن  التفاصيـــل  مـــن  ولمزيـــد 
موضوع إنهاء عقد العمل انتظرونا 
األسبوع المقبل في إضاءة قانونية 

مع المحامي حسن العجوز.
نتطلع لمشـــاركتكم واستفســـاراتكم 

عبر البريد اإللكتروني

 السؤال الثاني: أنا صاحب مؤسسة تجارية تحتوي على عدة  «
أقسام وعدد من الموظفين، ونظًرا لقّلة الطلب في ذلك 

القسم وتأثره بتداعيات فيروس كورونا، تقرر إغالق ذلك 
القسم واالستغناء عن خدمات الموظفين فيه، فهل يعتبر 
إنهاء عقود الموظفين غير محددة المدة في ذلك القسم 

فصاًل تعسفًيا أو غير مشروع؟ وهل سأضطر إلى تعويض 
الموظفين عن ذلك الفصل رغم كونه خارًجا عن إرادتي 

كصاحب عمل؟

* اإلجابة:
أّكـــدت المـــادة 110 من قانون العمل فـــي القطاع األهلي على 
جـــواز إنهـــاء صاحـــب العمـــل لعقـــود العمـــل في حـــال إغالق 
المنشـــآت كلًيا أو جزئًيا أو تقليص حجم نشاطها أو استبداله 
بآخـــر بمـــا يمس حجـــم العمالة، وهو مـــا يكون معه اســـتغناء 
المنشـــأة عن عـــدد من العمال لألســـباب المذكورة فـــي المادة 
أعاله، فيكون حينها الفصل مســـتنًدا إلى ســـبب مشـــروع وال 

يمكن اعتباره فصاًل تعسفًيا.
وبتطبيـــق ذلك على الســـؤال أعاله، فإن المـــادة المذكورة قد 

أجـــازت إنهـــاء عقـــود الموظفيـــن؛ بســـبب إغالق أحد أقســـام 
المؤسســـة التجاريـــة، إاّل أّنـــه مـــن الضـــروري مراعـــاة وجوب 
إخطـــار وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة برغبـــة صاحـــب 
العمـــل باإلنهاء وســـببه، ثم إخطـــار العامل بعـــد إخطار وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية.
وهو ما شهدنا تطبيقه في الواقع العملي في المحاكم العمالية، 
حيث الحظنا تطبيق نص المادة المذكورة على الفصل الناتج 
عن اإلغالق الجزئي أو الكلي؛ بســـبب التداعيات االقتصادية 
لفيروس كورونا المســـتجد وبعدم اعتباره فصاًل تعسفًيا بناًء 
علـــى ذلك، إال أن العامل في هذه الحال يســـتحق مكافأة عن 
إنهاء العقد تعادل نصف التعويض المستحق عن حال اإلنهاء 

غير المشروع للعقد.

جواز إنهاء عقود العمل حال إغالق 
المنشآت كلًيا أو جزئًيا

المحامي حسن العجوز
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هبة محسن

الفصل مستنًدا لـ “المادة 
110” وليس تعسفًيا

علي ضيف أحمد الحجيري 
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يذكـــر أن أحمد البنـــاء باإلضافة لمنصبه الحالي، فهو يشـــغل رئيس 
االتحـــاد الدولـــي لمنظمات التدريـــب والتطوير IFTDO، وقد شـــغل 
لشـــؤون تخطيـــط  المســـاعد  العمـــل  ســـابًقا منصـــب وكيـــل وزارة 
التدريب، وكان رئيس مجلس إدارة معهد البحرين للتدريب وعضو 

مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”.  
بـــدأ البنـــاء حديثـــه بالقـــول إن “التحديـــات العالميـــة التـــي تواجـــه 
الحكومات والشـــركات واألفراد كبيرة وتشـــمل تحديات اقتصادية 
وديموغرافية، سياســـية، وتكنولوجية، ولكن يظل العنصر البشـــري 
وتطويـــره وتأهيلـــه من أهـــم التحديـــات”. ويضيف “جـــاءت حديًثا 

التحديات الطبية والتي فرضتها جائحة كورونا”.
ويوضـــح البناء قائـــاً “مواجهة كل هـــذه التحديـــات وتحويلها إلى 
فـــرص يعتمـــد علـــى العقـــول البشـــرية التي تديـــر هـــذه التحديات، 
لذلـــك نحـــن نحتاج إلى عقول تختلف نوًعا ما عن العقول الســـابقة، 
عقـــول تمتلـــك مهارات وإبداعـــات جديدة ومهـــارات حديثة تحول 

التحديات لفرص”.
ويســـتطرد بالقـــول “إقليمًيـــا علـــى مســـتوى الخليـــج ودول مجلس 
التعـــاون نواجـــه ذات التحديـــات، والرؤية هي كيف نهيـــئ مواردنا 
البشـــرية للمســـتقبل؟”، مشـــيرا إلى أن كل الدول المجاورة وضعت 
رؤاهـــا، والبحريـــن تملـــك رؤيـــة 2030 وكل هذه الـــرؤى تعتمد على 

العنصر البشري بشكل كبير جًدا.
وأضـــاف “على ســـبيل المثال، لم تكن هنـــاك أي جامعة في البحرين 
حتـــى منتصـــف الثمانينـــات، وفـــي العـــام 1986 تأسســـت جامعـــة 
البحريـــن. اليـــوم لدينا 17 جامعـــة ُتخرج موارد بشـــرية تحتاج إلى 
تهيئة أكبر لدخول ســـوق العمل بثبـــات. ومن هنا يأتي دور المعاهد 
التدريبيـــة؛ كونهـــا تكميلية لصقـــل المهارات الناعمـــة وتهيئة هؤالء 

الخريجين لكسب مهارات العمل”. 

تأسيس المركز

ويقـــول البنـــاء “بعـــد دخـــول العالـــم الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة تـــم 
تأســـيس مركـــز أوريجين للتدريـــب؛ لوضع قيمـــة جوهرية مضافة؛ 
بهـــدف تعزيـــز وتطويـــر رأس المال البشـــري بصورة عصريـــة تماًما 
تتناســـب مع تحديات المرحلـــة القادمة، وبالتحديـــد ما بعد جائحة 
كورونـــا، من خال التركيز على المؤهـــات والمهارات الدولية بدًءا 

مـــن موظفـــي القطاعين العام والخاص باإلضافـــة إلى الباحثين عن 
عمل ورواد األعمال”.

وتابـــع “وفًقـــا لتقارير منتـــدى االقتصـــاد العالمي المتعلقـــة بوظائف 
المستقبل، تم تصنيف مهارات المستقبل المهمة كالتالي: 

العـــام 2015: حـــل المشـــاكل المعقدة - التعامل مـــع اآلخرين - إدارة 
الموارد البشرية - التفكير الناقد - التفاوض.

العام 2020: حل المشاكل المعقدة - التفكير الناقد – اإلبداع - إدارة 
الموارد البشرية.

التعامل مع اآلخرين

الفعـــال  التعلـــم   - واالبتـــكار  التحليلـــي  التفكيـــر   :2025 العـــام 
وإســـتراتيجيات التعلـــم - حـــل المشـــاكل المعقـــدة - التفكيـــر الناقد 

والتحليل  - اإلبداع ، وروح المبادرة.
ويضيـــف قائـــاً “ضمن اإلحصـــاءات التـــي تضمنها تقريـــر المخاطر 
العالمـــي للعـــام 2021، والذي قام بدراســـة 11 دولـــة ضمن 38 دولة، 
تبين بأن نســـبة البطالـــة قد ارتفعت بمعدل 1.4 % للذكور وبنســـبة 

1.5 % لإلناث منذ سبتمبر 2020 ولغاية نهاية العام 2021.

اتفاقيات مركز أوريجين

وعـــن اتفاقيات معهـــد أوريجين، قال البناء “لدينـــا اتفاقية مع أكثر 
مـــن 13 جهـــة دوليـــة مانحة معتـــرف بها في مجـــاالت وتخصصات 
مختلفـــة، كالتســـويق الرقمي، سلســـلة التوريد وإدارة المشـــتريات، 
إدارة المبيعـــات، إدارة المـــوارد البشـــرية، القانـــون، العاقات العامة 
واإلعـــام، المحاســـبة الماليـــة واإلدارية، الســـفر والســـياحة، اإلدارة 

والقيادة الحديثة، وغيرها”.

أهداف المركز

وعن األهداف التي يســـعى لها مركز أوريجين للتدريب، قال البناء 
“لدينا أهداف واضحة تتناســـق وتنســـجم مع رؤية المملكة ونسعى 
دائمـــًا لتحقيقهـــا حتـــى نضمـــن أن نكون فـــي الصدارة ضمـــن مراكز 
التدريـــب المتميزة في مملكة البحرين وباقي دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، مـــن خال توفير أفضـــل البرامج العالميـــة المتنوعة في 

التدريب ذات القيمة المضافة والمعتمدة دولًيا”، وهي كالتالي:
اكتســـاب األفـــراد المعـــارف المهنيـــة والوظيفيـــة وصقـــل المهارات 
والقـــدرات؛ إلنجـــاز العمل على أكمـــل وجه، تطوير أســـاليب األداء؛ 

لضمان العمل بفعالية.
رفـــع الكفـــاءة اإلنتاجيـــة للفـــرد، تخفيـــف العـــبء علـــى المشـــرفين 
والرؤســـاء، المســـاهمة فـــي معالجـــة أســـباب االنقطـــاع عـــن العمل، 
توفيـــر احتياجات المؤسســـة من القوى العاملـــة، الحد من األخطاء 
واآلالت  واألجهـــزة  واألدوات  العاملـــة  القـــوى  مـــن  واالســـتفادة 
المســـتعملة إلـــى أقصى حد ممكن، مســـاعدة كل موظـــف على فهم 
وإدراك العاقـــة بيـــن عمله وعمل اآلخرين وبين أهداف الجهة التي 

يعمل بها، والجودة واإلتقان في أداء األعمال.

رؤية مركز أوريجين

يستطرد البناء في الحديث عن البرامج التي يقدمها المركز بالقول 
“يتـــم تقديـــم برامجنـــا التدريبية بمنهجيـــة محاكاة ودمـــج مبتكرة 
وحلـــول رقمية متقدمة، مع مراعاة احتياجات الســـوق واتجاهاتها 
المســـتقبلية. كمـــا تـــم تصميم برامجنـــا؛ للتأكد من حصـــول مدربينا 
علـــى الكفايـــة المهنيـــة المطلوبـــة، كالتـــي اعتمدتهـــا منظمـــة العمل 
الدولية ILO ضمن الفئات الثاث للكفاية، وهي المهارات األساسية، 
المهـــارات الفنيـــة، والمهـــارات الجوهريـــة؛ لتطبيقها فـــي بيئة العمل 

المليئة بالتحديات وكيفية تحويلها إلى فرص”.
يذكـــر أن أحمـــد البناء قـــد حقق الكثير من اإلنجـــازات على مختلف 
األصعـــدة، ومـــن ضمنهـــا جوائـــز محليـــة وعالميـــة خـــال مســـيرته  
المهنية، ومنها على ســـبيل المثال منحه وســـام الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفـــة من الدرجة الرابعة من لـــدن عاهل الباد  حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، خصوًصا نظير 
أدائـــه المتميـــز عندما كان مديـــرا عاما للمشـــروع الوطني للتوظيف 

في الفترة من 2003 حتى 2005.
ويشـــغل البناء حالًيا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريجين، 
وهـــي شـــركة دوليـــة رائـــدة فـــي تنظيـــم الفعاليـــات والمؤتمـــرات 
واالستشـــارات اإلداريـــة واســـتضافة كبـــار المفكريـــن والمتحدثيـــن 
والمؤثريـــن عالمًيـــا، مقرها الرئيـــس في البحريـــن وفروعها األخرى 
فـــي ُعمـــان، الســـعودية، واإلمـــارات، باإلضافة ألكثر مـــن 10 مكاتب 
للشـــركاء حول العالم. كما يشـــغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز 
أوريجين للتدريب الحاصل على درجة “ممتاز” من ِقبل هيئة جودة 

التعليم والتدريب في البحرين.

تطوير وتأهيل العنصر البشري من 
أهم التحديات المحلية و العالمية

في لقاء مع “^ االقتصادي”.. رئيس مجلس إدارة 
“أوريجين للتدريب” أحمد البناء:

أحمد البناء متحدثا لـ” البالد”

business@albiladpress.com
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يحتل التدريب مكانة بارزة في خطط التنمية الخاصة بالدول، ســـواء على مســـتوى عالمي أو إقليمي أو محلي، وبتعريف مبســـط  لتنمية الموارد 
البشـــرية، فهـــي زيـــادة عملية المعرفة والمهارات والقـــدرات للقوى العاملة القادرة على العمل في جميع المجـــاالت، والتي يتم انتقاؤها واختيارها 
فـــي ضـــوء ما ُأجري من اختبارات مختلفة؛ بغية رفع مســـتوى كفاءتهم اإلنتاجية ألقصى حد ممكن. فالتدريب والتنمية البشـــرية هو جهد نظامي 

متكامل مستمر يهدف إلى إثراء أو تنمية معرفة الفرد ومهارته وسلوكه ألداء عمله بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية لتمكينه.
وفـــي هـــذا الســـياق التقت “البالد االقتصـــادي”، رئيس مجلس إدارة مركـــز أوريجين للتدريب أحمد البنـــاء ليحدثنا عن دور التدريـــب لتنمية العقل 

البشري وثقل المهارات للعاملين والمقبلين على العمل. 

“أوريجين للتدريب” ُيكرم فوًجا من الكوادر الوطنية الشابة

أوريجيـــن  مركـــز  ^ينظـــم 
وزارة  مـــع  وبالتعـــاون  للتدريـــب 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
وتحـــت رعايـــة الوزيـــر جميل بن 

الثاثـــاء  يـــوم  حميـــدان،  محمـــد 
حفـــل   2022 فبرايـــر   1 الموافـــق 
تكريـــم فـــوج آخـــر مـــن متدربـــي 
الوظيفيـــة؛  المهـــارات  برنامـــج 

إيماًنا بضرورة تشـــجيع الباحثين 
للتدريـــب  ليتجهـــوا  عمـــل  عـــن 
ويطوروا من مهاراتهم، وتشجيع 
المؤسســـات التي توظف الكوادر 

األول  الخيـــار  كونهـــا  الوطنيـــة 
واألمثل للتوظيف.

وســـيتم تكريـــم 50 متدربـــا فـــي 
الوظيفيـــة،  المهـــارات  برنامـــج 

المركـــز  ســـاعد  منهـــم   %  80
مؤسســـات  فـــي  توظيفهـــم  فـــي 
مختلفـــة في البحريـــن، في قطاع 
بالتجزئـــة،  البيـــع  االتصـــاالت، 

اإلنشـــاءات،  اللوجســـتيات، 
العقـــارات،  الداخلـــي،  التصميـــم 
باإلضافـــة إلى توظيف عدد منهم 

في مجموعة أوريجين.

 برعاية  وزير “العمل” ونسبة توظيف 80 % بمختلف القطاعات

إرشيفيةوزير العمل
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صعدت بورصة وول ســـتريت، مســـجلة أفضـــل يوم لها 
حتـــى اآلن فـــي 2022 بعد جلســـة متقلبة أخـــرى لتنهي 
المختلطـــة  الشـــركات  بأربـــاح  اتســـم  صاخبـــا  أســـبوعا 
واالضطرابات الجيوسياســـية وازدياد قوة االحتياطي 

الفيدرالي، بحسب “رويترز”.
وبـــدأت جميـــع مؤشـــرات األســـهم األميركية الرئيســـية 
الثالثـــة علـــى انخفـــاض، لكنهـــا ارتفعـــت بشـــكل متزايد 
مع تقدم الجلســـة. وكان االرتفاع األكبر ألســـهم شركات 

التكنولوجيا.أغلق مؤشـــرا ســـتاندرد أند بورز 500 وداو 
على ارتفاع بعد 5 أيام من التداول المتقلب، لكن مؤشر 

ناسداك ظل ثابتا بشكل أساس على مدى األسبوع.
ورغـــم تحقيـــق “أفضـــل المكاســـب اليومية لهـــذا العام” 
إال أن المؤشـــرات ظلـــت منخفضة نوعا مـــا، إذ انخفض 
مؤشر ستاندرد أند بولز 500 بنسبة 7 % حتى اآلن في 
العام 2022، مع انخفاض مؤشـــري ناســـداك وداو 12 % 

و4.4 % في نفس الفترة الزمنية.

“وول ستريت” تسجل أفضل يوم لها في 2022

 إنشاء صناعات صديقة للبيئة ودعم التجارة التراثية من أولوياتي
 عضو “تجار 2022” صالح الدين لـ^:

ــال، رئــيــس لجنة  ــمـ ــل األعـ  يــخــوض رجـ
األسواق التجارية بغرفة تجارة وصناعة 
 )29( واليتها  المنتهية  للدورة  البحرين، 
مجلس  انتخابات  الدين،  صالح  يوسف 
ضمن   )30( القادمة  للدورة  الغرفة  إدارة 
الدين  صــالح  وقـــال   .”22 “تــجــار  قائمة 
“على  االقتصادي”:  “البالد  لـ  في تصريح 
بإنشاء  االهتمام  توجيه  أولوياتي  رأس 
صــنــاعــات خــفــيــفــة ونــظــيــفــة وصــديــقــة 
التراثية  الــتــجــارة  دعــم  وكــذلــك  للبيئة، 

التي اشتهرت بها مملكة البحرين”.
وأضــــــــاف: “ســنــســعــى لـــدعـــم مــخــتــلــف 
لمواكبة  وتأهيلها  الــحــالــيــة  الــصــنــاعــات 

أسواق جديدة  وإيجاد  الحاصل  التطور 
دول  مــخــتــلــف  ــى  إلـ الــتــصــديــر  لتنشيط 
العالم من أجل وضع مملكة البحرين على 

خريطة الصادرات الخليجية والدولية”.
ــد صـــالح الـــديـــن أنـــه ســيــعــمــل على  وأكــ
دخول  على  والشابات  الشباب  تشجيع 
ودعمهم  والصناعية  التجارية  األســواق 
االقتصادية  الجدوى  دراســات  عمل  في 
البرامج  توفير  والعمل على  لمشاريعهم، 
الوطنية  للكوادر  والتعليمية  التدريبية 

بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتــابــع “خـــالل رئــاســتــي للجنة األســـواق 
اللجان  أعــضــاء  مــع  سعيت  الــتــجــاريــة، 
إلعداد االستبيانات والتواصل مع قطاع 
إدارة  لمجلس  التوصيات  لرفع  األســواق 

الــغــرفــة، وحـــل الــكــثــيــر مـــن الــمــعــوقــات 
التجارية ورصد  األســواق  واجهت  التي 
األســواق  على  كــورونــا  جائحة  تأثيرات 

التجارية”.
ــا تـــواصـــال  ــقــن ــاف “خــل ــ ــ وأضـ
فعاال مع الجهات الحكومية 
المختصة عن طريق غرقة 
البنية  لتطوير  الــبــحــريــن، 

األســـواق  لمختلف  التحتية 
التجارية خصوصا 

األســـــــــــــــــــــواق 
ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ

القديمة”.
ــة  ــ ــب ــســ ــ ــن ــ ــال ــ وب

لــــــــمــــــــلــــــــف 

ــالح الــديــن  ــال صـ ــا، قـ ــورونـ تــداعــيــات كـ
ووقــف  اإليــجــارات  خفض  فــي  “نجحنا 
الجائحة  فــتــرة  خــالل  بعضها  تحصيل 
ــال،  ــمـ دعـــمـــا لــلــتــجــار ورجـــــال األعـ
وشكلنا فرق عمل للتباحث مع 
باألسواق  العاملة  القطاعات 
التحديات  لرصد  التجارية 

والصعوبات التي تواجهها”.
وأشار إلى أن قائمة تجار 
ــل مـــن  ــمــ ــعــ ــ ــت ســ
تشجيع  أجــــل 
الــــــــتــــــــحــــــــول 
الــــــــرقــــــــمــــــــي 
لـــلـــقـــطـــاعـــات 
الــــســــوقــــيــــة 

ــتــجــارة االلــكــتــرونــيــة ودعــم  وتــحــفــيــز ال
والتميز في  األعمال  ريــادة  نحو  التوجه 

مختلف القطاعات.
ــى الـــعـــمـــل  ــ ــل وأكــــــــد صـــــــالح الـــــديـــــن عــ
لــتــكــويــن فــريــق مــتــكــامــل لــلــوصــول إلــى 
 2030 االقتصادية  الــرؤيــة  مستهدفات 
ــال؛ كــونــهــم  ــ ــمـ ــ وتــحــفــيــز أصــــحــــاب األعـ
البحرين،  فريق  مع  ومشاركين  أعضاء 
القوانين  وضــع  في  والمشاركة  والعمل 
المرنة لجذب االستثمارات  واإلجــراءات 
في  يسهم  ما  وهو  والعالمية،  اإلقليمية 
فرص  وتوليد  التجارية  السوق  تنشيط 

عمل للقوى العاملة الشابة.
ــدد عــلــى مــتــابــعــة الــتــحــديــات الــتــي  وشــ
والــمــؤســســات  الــشــركــات  تــواجــه جميع 

ــمــتــوســطــة مع  خــصــوصــا الــصــغــيــرة وال
ــرار اإليــــــــرادات  ــقــ ــتــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى اســ
“سندعم  وأردف  الــمــالــيــة.  والــتــدفــقــات 
الشراكة التجارية بين مختلف القطاعات 
المشترك  الــعــمــل  تحفيز  عــلــى  للتركيز 
وانـــخـــراط الــعــنــصــر الــنــســائــي، الـــذي هو 
ــلــحــركــة االقـــتـــصـــاديـــة كــونــهــن  مــكــمــل ل
خالل  مــن  الحديثة  لــأعــمــال  مبتكرات 

إبداعاتهن الالمحدودة”.
إقامة  مواصلة  على  الدين  صــالح  وأكــد 
مع  الفّعال  التواصل  لتشجيع  الفعاليات 
األعمال  ورجــال  والتجار  الغرفة  أعضاء 
التي  والمعوقات  للتحديات  واالستماع 
تواجههم والعمل على تذليلها بالتواصل 

مع الجهات المعنية.

هبة محسن

أمل الحامد

المثلج بديل الروبيان الطازج مع بدء موسم الحظر الثالثاء
األسعار ثابتة في أسواق البحرين... جزافون لـ “^”:

مع قرب بدء موســـم حظر صيد أو تداول 
البحريـــن،  الروبيـــان فـــي مملكـــة  بيـــع  أو 
توافـــر هـــذا النـــوع مـــن الســـمك بكميـــات 
وفيرة في ســـوق المنامـــة المركزي، أمس، 
إذ أكـــد جزافـــون تواصلـــت معهـــم “البـــالد 
االقتصادي” أن أســـعار الروبيان ثابتة قبل 
بـــدء موســـم الحظـــر، كمـــا أشـــاروا إلى أن 
الروبيـــان المثلج والمجمـــد هو البديل إلى 

الروبيان الطازج.
وأفاد الجزاف علي ســـلمان، تاجر األسماك 
في سوق المنامة المركزي، أن غًدا االثنين 
هـــو آخـــر يـــوم لشـــراء الروبيـــان قبـــل أن 
يبدأ موســـم حظـــر صيد أو تـــداول أو بيع 
الروبيان حيث يدخـــل القرار حيز التنفيذ 
يـــوم بعد غـــد الثالثـــاء الموافـــق 1 فبراير 
المقبـــل ويســـتمر لمدة 6 أشـــهر ولغاية 31 

يوليو 2022.
وذكر ســـلمان أن ســـعر كيلـــو الروبيان من 
الحجم المتوسط تراوح سعره ما بين 3.5 
و4 وبلغ سعر الحجم الكبير 5.5 دينار يوم 

أمس.
وأكد أن قرار الحظر ســـيؤثر على الســـوق 
األطعمـــة  مـــن  الروبيـــان  أن  خصوًصـــا 
البحرية األساســـية في الســـوق، مســـتدال 
علـــى ذلك بمثـــال أن 3 كيلو مـــن الروبيان 
تكفي لعائلـــة بأكملها حيث يتم بيع الكيلو 

الواحد بســـعر دينارين، فـــي حين أن كيلو 
ســـمك الصافـــي يبـــاع بســـعر يتـــراوح مـــا 
بيـــن 3.5 إلى 5 دنانير، وبالتالي فإن ســـعر 
الروبيان أفضل ويوفر الكلفة بشـــكل كبير 

على رب العائلة.
وأشـــار إلـــى أن ســـعر الروبيـــان مـــع بـــدء 
موســـم الحظـــر لـــن يرتفـــع خصوًصـــا انـــه 
سيبدأ موســـم وفرة األسماك وستنخفض 
األســـعار. ولفـــت إلـــى عـــدم وجـــود بدائل 
للروبيان الطازج في الســـوق خالل موسم 
الحظـــر، ولكـــن يتوافـــر الروبيـــان المجمد 
الـــذي ال يلقـــى إقبـــاال كبيـــًرا مـــن الزبائـــن، 
مشـــيًرا إلى أن سعر كيلو الروبيان المجمد 
يعتمـــد علـــى حجمـــه ويتـــراوح مـــا بيـــن 
1.5 دينـــار إلـــى 6 دنانير وتكـــون األحجام 
متفاوتة، ويشهد طلبا متزايد من الفنادق 

والمطاعـــم. وبســـؤاله عـــن زيـــادة اإلقبال 
علـــى شـــراء الروبيـــان قبـــل بـــدء الحظـــر، 
الســـوق  فـــي  الوضـــع  أن  ســـلمان  أجـــاب 
طبيعـــي وليـــس هنالك زيادة فـــي اإلقبال 
بســـبب الحظـــر، ولكـــن يتـــم اإلقبـــال على 

السوق بسبب استالم الرواتب.
وأضـــاف أن النـــاس قبـــل موســـم الحظـــر 
تشـــتري مـــا بيـــن 10 إلـــى 20 كيلـــو مـــن 
واســـتهالكه  بتخزينـــه  وتقـــوم  الروبيـــان 
خـــالل فتـــرة الحظر التـــي تســـتمر لمدة 6 
أشـــهر، لذا فال يحدث إقبال كبير “تهافت” 
علـــى شـــراء الروبيان قبـــل الحظر ويكون 

الوضع طبيعي بالسوق.
مـــن جانبـــه، قـــال الجـــزاف حســـين تاجـــر 
األســـماك في أســـماك دمســـتان في ســـوق 

دمســـتان الشـــعبي إن هنالـــك إقبـــاال على 
شـــراء الروبيان ولكن الكميـــات المتوافرة 
منـــه قليلـــة فـــي ســـوق دمســـتان بســـبب 
هبوب الرياح وعدم دخول الصيادين إلى 
البحـــر لصيد الروبيان، إال أنه أشـــار لتوافر 
الروبيـــان المســـتورد من المملكـــة العربية 

السعودية.
ولفـــت إلـــى أن أســـعار الروبيـــان ثابتة في 
السوق ولم تشهد ارتفاًعا قبل بدء موسم 
الحظـــر، الفتا إلى أن ســـعر الروبيان شـــهد 

زيادة قبل شهر واحد من اآلن.
وذكـــر أنـــه مـــع بـــدء موســـم الحظـــر، فإنه 
الروبيـــان المثلـــج الـــذي تســـتورده شـــركة 
أســـماك دلمـــون يتوافـــر كبديـــل للروبيـــان 

الطازج.

كميات وفيرة من الروبيان معروضة للبيع أمس

تخطط هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلدارة ونشر المحتوى لكلية فاتيل 
للضيافة في وسائل التواصل االجتماعي لعام 2022، وطرحت مناقصة أمس 

بهذا الخصوص في الموقع اإللكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات.

مؤهلـــة  وكاالت  عـــن  الهيئـــة  وتبحـــث 
تأهيـــالً عالًيا لتقديم مقترحات إلنشـــاء 
استراتيجية تسويق وترويجية سنوية 
لكليـــة فاتيـــل للضيافـــة بمـــا فـــي ذلـــك، 
إنشـــاء محتـــوى فـــي وســـائل التواصل 
فيســـبوك،  )انســـتغرام،  االجتماعـــي 
المحتـــوى  ونشـــر  وإدارة  لينكـــدإن(، 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  فـــي 
منهـــا )اليوتيوب، انســـتغرام، فيســـبوك، 

لينكدإن(.
ومـــن المقـــرر أن يتم اســـتالم عطاءات 
الشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 
13 فبرايـــر المقبـــل، علـــى أن يتـــم فتـــح 

المظاريف في اليوم التالي.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وأشـــار 

والســـياحة رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة 
زايـــد  والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
الزيانـــي مؤخـــًرا خـــالل زيـــارة إلـــى أن 
كليـــة فاتيـــل تشـــكل الـــذراع التدريبـــي 
مملكـــة  فـــي  ككل  الســـياحي  للقطـــاع 
البحريـــن، الفًتا إلى دور هذه الكلية في 
تحقيق أهـــداف اســـتراتيجية البحرين 
الســـياحية 2022 - 2026 وخلـــق فرص 
عمـــل نوعية أمـــام المواطنيـــن، وجذب 
المزيـــد مـــن االســـتثمارات فـــي قطـــاع 
الســـياحة، ومكانتهـــا كركيـــزة أساســـية 
لتطـــور القطـــاع وتحقيـــق أهدافـــه فـــي 
تنويـــع مصـــادر الدخل ورفع مســـاهمته 

في الناتج المحلي اإلجمالي.

مناقصة إلدارة “التواصل االجتماعي” بكلية فاتيل
 المحرر االقتصادي

مناقشة تأثير االبتكار في التكنولوجيا المالية على قطاع االستثمار
“المركزي” يرعى منتدى يوم االبتكار في التمويل اإلسالمي 27 فبراير

أعلــن منتــدى يــوم االبتــكار في التمويل اإلســامي عن تنظيم نســخته الثالثة في مملكة البحرين بتاريــخ 27 فبراير 2022 حضوريا في 
فنــدق الخليــج وعن ُبعد تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، وســيناقش المنتدى هذه الســنة آخــر تطورات االبتكار في التكنولوجيا 
المالية والحلول التكنولوجية المبتكرة التي تغير من واقع ومستقبل القطاع االستثماري على مستوى األسواق اإلقليمية والعالمية. 

الثالثة  بنسخته  المنتدى  أعمال  وستنطلق 
بكلمة افتتاحية لمحافظ مصرف البحرين 

جلسة  تليها  ــمــعــراج،  ال رشــيــد  الــمــركــزي 
بمشاركة  المستوى  رفيعة  حوارية 
المالية  التكنولوجيا  نخبة من رواد 
القطاع  فــي  االســتــثــمــار  وخــبــراء 
آل  ياسمين  بينهم  مــن  الــعــقــاري، 

شرف مدير وحدة التكنولوجيا 
في  واالبتكار  المالية 

البحرين  مصرف 
الـــــــــمـــــــــركـــــــــزي، 
ويــــــاســــــمــــــيــــــن 
الـــصـــفـــار مــديــر 
ــات  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ

االقتصادية  التنمية  مجلس  فــي  المالية 
والرئيس  المؤسس  ادهــم  وأنــور  البحرين، 
Crowd-  التنفيذي لشركة كراود تو لف

هيئة  قبل  مــن  المرخصة   ToLive
 FCA البريطانية  المالية  اإلدارة 
ــدم تـــمـــويـــال عــقــاريــا  ــقـ ــتــــي تـ ــ وال
وشريك في منتدى يوم االبتكار 
وسيدير  اإلســالمــي.  التمويل  في 
فينيتا  الــســيــدة  المناقشات 
 IFN تـــان مــديــر تــحــريــر
الــــشــــريــــك اإلعــــالمــــي 

للمنتدى. 
وبهذه المناسبة، قالت 
المدير التنفيذي لفين 

“نحن  زهراء طاهر  كوميونيكيشنس  مارك 
ــرورون بــتــدشــيــن نــســخــة جــديــدة من  ــسـ مـ
منتدى يوم االبتكار في التمويل اإلسالمي 
ــول الــتــحــول  والــــذي تــتــمــحــور جــلــســاتــه حـ
التكنولوجيا  حلول  تساهم  وكيف  الرقمي 
فرص  وخــلــق  االبــتــكــار  تحفيز  فــي  المالية 
قدًما  نتطلع  ونحن  للمستثمرين.  جــديــدة 
لسماع  والمختصين  بــالــخــبــراء  للترحيب 
الراهنة  الــتــطــورات  حــول  نظرهم  وجــهــات 
ــروز الــمــزيــد من  ــ ومــســتــقــبــل الــقــطــاع مــع ب
المالية.  التكنولوجيا  في  الجدد  الالعبين 
نقدر عاليا رعاية مصرف البحرين المركزي 
بيئة  تهيئة  الكبير في  الفضل  له  كان  الذي 
تــنــظــيــمــيــة مــتــطــورة تــدعــم االبـــتـــكـــار في 

المملكة،  مستوى  على  المالية  التكنولوجيا 
ونجدد شكرنا لجميع المتحدثين والشركاء 

المشاركين في المنتدى”. 
من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس 
CrowdTo-  التنفيذي لشركة “كراود تو لف”

 CrowdToLive أنور ادهم “لقد كانت Live
المالية  بالتكنولوجيا  االبتكار  طليعة  في 
اإلسالمية ألكثر من 5 سنوات في المملكة 
المتحدة. وبعد دخولنا في أميركا الشمالية 
دول  في  للتوسع  نتطلع   ،2021 العام  في 
واثقون  ونحن  الخليجي،  التعاون  مجلس 
ريادتها  مواصلة  باستطاعتها  البحرين  بأن 
للعمل المصرفي اإلسالمي ونحن فخورون 
الــمــنــتــدى والــمــشــاركــة فــي جلساته  بــدعــم 
حدث  الى  قدًما  ونتطلع  القّيمة.  الحوارية 
تجاربنا  إشــــراك  بغية  للغاية  ومــهــم  كبير 
الدولية وعرض وجهات نظرنا حول فرص 

السوق والتحديات”.

عمـــان  ســـلطنة  بـــدأت 
الحصـــول  إجـــراءات 
علـــى قـــرض بنحـــو 3.5 
 7 ألجـــل  دوالر  مليـــار 
تحالـــف  مـــن  ســـنوات 
بنـــوك خليجية ومحلية، 
والذي تخطط الســـلطنة 
مـــن  جـــزء  الســـتخدام 
حصيلته إلعـــادة تمويل 

قـــرض بنحـــو 2.2 مليـــار دوالر، بحســـب مـــا ذكرتـــه مصـــادر مصرفيـــة مطلعـــة لـ 
“العربية.نـــت”. وأضافـــت المصـــادر أن القـــرض يعمل علـــى ترتيبـــه تحالف بنوك 
خليجيـــة ومحليـــة من بينها بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي وبنك المشـــرق 
األول وبنـــك المؤسســـة العربيـــة المصرفيـــة ABC، إضافـــة إلـــى بنكيـــن محليين 
مـــن عمـــان. وأوضحت المصـــادر أن القرض يتضمن خيار رفـــع قيمته إلى نحو 4 

مليارات دوالر إذا ما اقتضت الحاجة.
أفـــادت المصـــادر “القـــرض يســـتخدم إلعـــادة تمويـــل قـــرض كانت الســـلطنة قد 
حصلـــت عليـــه في وقت ســـابق من العام الماضـــي. كانت وزارة الماليـــة العمانية 

حريصة على العودة للسوق بحثا عن شروط تمويلية أفضل”.
في مارس من العام الماضي، حصلت السلطنة على قرض بنحو 2.2 مليار دوالر 
ألجـــل 15 شـــهرا يتضمن خيار تمديـــد لمدة عام وهو الخيار الـــذي رفضت وزارة 
المالية العمانية ممارسته بحثا عن شروط تمويلية أفضل علما أن تسعير القرض 

تراوح ما بين 375 - 390 نقطة أساس فوق سعر الليبور.

مصادر: ُعمان تقترض 3.5 مليار دوالر من تحالف بنوك خليجية ومحلية

رشيد المعراج

يوسف صالح الدين


