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البحرين أنموذج عربي وعالمي في تقدم المرأة
المنامة - بنا

الــمــرأة  بــيــوم  الــبــحــريــن  مملكة  تحتفي 
العربية، في األول من فبراير من كل عام، 
وسط إنجازات رائدة عززت من تميزها 
فــي احـــتـــرام حــقــوق الـــمـــرأة والــنــهــوض 
ــي تـــقـــدم الـــوطـــن  ــل فــ ــاعـ ــفـ بــــدورهــــا الـ
المناسبة  هـــذه  فــي  مــؤكــدة  وازدهــــــاره، 
العربية مضيها بعزم وطموح في تعزيز 
به  يحتذى  كأنموذج  الــرائــدة  إنجازاتها 
لــلــمــرأة الــعــربــيــة ولــلــنــســاء فــي مختلف 
أنحاء العالم في تحقيق الشراكة العادلة 

)02(والمتوازنة بين الجنسين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

البلديات  وشــؤون  األشغال  بــوزارة  البحرية  والــثــروة  الــزراعــة  وكيل  أعلن 
أو تداول  الحواج عن بدء فترة حظر صيد  إبراهيم  العمراني  والتخطيط 
أو بيع الروبيان، والذي دخل حيز التنفيذ بدًءا من 1 فبراير الجاري ولغاية 

31 يوليو 2022.
خلف  الوزير عصام  لقرار  ووفقا  الــوزارة  من  حرًصا  يأتي  القرار  أن  وذكــر 
وسعًيا  القطاع  هذا  تنمية  في  يساهم  بما  البحرية  الثروة  على  للمحافظة 
لحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة 

للثروات البحرية.
وأوضح أن القرار يأتي متوافًقا مع القرارات الخليجية فيما يتعلق بحماية 

المخزون السمكي في مملكة البحرين والدول الخليجية.

بدء حظر صيد الروبيان لمدة 6 أشهر
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بإلغاء  قانون  مشروع  على  بالموافقة  النواب  مجلس  صوت 
لسنة   )78( رقم  بقانون  المرسوم  من   )6( المادة  من   )1( البند 
إلغاء  على  ينص  والـــذي  التعطل  ضــد  التأمين  بشأن   2006
استقطاع 1 % من األجور التي يدفعها المؤمن عليهم شهرًيا 
ــراكــات الــمــســددة لــحــســاب الــتــأمــيــن ضد  ضــمــن نــســب االشــت

التعطل.
ــغــاء 1 %   مــن جــانــبــه، قـــال الــنــائــب ســيــدفــاح هــاشــم إن إل
التأمين  صندوق  صالح  في  ليست  الموظفين  من  المحصلة 
سوق  استقرار  على  الحفاظ  في  الكبير  لــدوره  التعطل  ضد 
العمالية في  االتحادات  لم يتم أخذ رأي  أنه  العمل. وأضاف 
جهتها،  من  فيه.  قصور  انــه  معتبرا  القانون  مشروع  تقرير 
قالت النائب زينب عبداألمير إن الحكومة هي الملزمة بكفالة 
المواطن  مسؤولية  وليست  االقتصاد،  تحرك  عبر  العاطلين 

كفالة العاطل. ووأوضحت أن الـ 1 % ضريبة عطالة يدفعها 
)11(موظف عامل وهي غير دستورية.

الدعم  بتقديم  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  أوعز 
لإلمارات بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي 
من اليمن، فيما أكد البنتاغون أن الجيش األميركي 
ســاعــد اإلمـــــارات فــي ردع الــهــجــوم الــصــاروخــي 

األخير.
للصحفيين  بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس  وقــال 
في المكتب البيضاوي، إن اإلمارات “تمكنت بنجاح 
من ردع” صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فجر 
االثنين، مضيفا أنه “على اتصال يومي باإلمارات، 

لمواجهة هذا التهديدات”.
وأشار بايدن إلى أنه أمر وزير الدفاع لويد أوستن 
“بــفــعــل كــل مــا لــديــه” إليــصــال الــدعــم األمــيــركــي 
منطقة  أنحاء  جميع  و”فــي  والسعودية  لإلمارات 

الخليج”.
مــن جــهــتــه، قـــال الــمــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
األميركي  الجيش  إن  كــيــربــي،  جــون  األمــيــركــيــة، 
ساعد اإلمارات في ردع “تهديد صاروخي داخلي” 

على اإلمارات في الساعات المبكرة من االثنين.
وأضاف كيربي، خال مؤتمر صحفي في البنتاغون 

بتنشيط  قــامــت  المتحدة  الــواليــات  أن  االثــنــيــن، 
“بــطــاريــات صــواريــخ بــاتــريــوت”، وأن الــصــاروخ 

الحوثي أسقطته الدفاعات الجوية اإلماراتية.
وأضاف: “نشيد بمهنية القوات المسلحة اإلماراتية 

مؤكدا  ألراضــيــهــا”،  التهديدات  هــذه  مواجهة  فــي 
وقوف الواليات المتحدة مع “اإلمارات والسعودية 
التهديدات  ضد  الدفاع  في  الخليجيين  وشركائنا 

لشعوبهم وأراضيهم”.

بايدن يوجه البنتاغون بدعم الشركاء الخليجيين
عقب الهجمات اإلرهابية... الرئيس األميركي على اتصال يومي باإلمارات

الرئيس األميركي جو بايدن

واشنطن ـ وكاالت

)١٦(

ُولد الشاب أحمد فواز  في تسعينات القرن الماضي برفقة إعاقة بصرية، لم 
تسلبه قدرته االستثنائية على البصيرة، واإلمعان في روح وبواطن األمور. 
أيــن يتجه  البوصلة؟ وإلــى  أيــن  سألته مــرات عــديــدة فــي حـــواري معه: 

مركبك؟
فشدد مرة تلو أخرى على مبدأ ”االستقالية“ قائا: ”أطمح لاستقالية 

على كافة الجهات“.
المستشفيات،  أروقـــة  بين  طفولته  أوقـــات  أغــلــب  قضى  أنــه  وذكـــر 
وأجرى 13 عملية قبل أن يتم الخمس سنوات. وعن حلمه قال: لو 
تمكن من اإلبصار أحلم بالنظر الى األفاك 

والنجوم.

أحمد 
فواز عازفا 
الموسيقى

)07(

عبداألمير: غير دستوري... وهاشم: مع استمرارها

“النواب” يوافق على إلغاء استقطاع الـ 1 %

أجريت 13 عملية لعيني ... أحمد فواز: 

أحلـــم برؤيـــة النجــوم

العهد  ولي  صدر عن 
رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــــــــــوزراء صـــاحـــب 
السمو الملكي األمير 
ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة، قرار رقم )9( 
بتعيين   2022 لسنة 
وزارة  ــي  ــ فـ مــــديــــر 
الــمــالــيــة واالقــتــصــاد 

الوطني.
كما صدر عن صاحب 
ولي  الملكي  السمو 
رئيس مجلس  العهد 
الـــــــوزراء قــــرار رقــم 
 2022 ــة  ــســن ل  )10(

بتعيين مدير في وزارة اإلسكان، وقرار رقم )11( لسنة 2022 بتعيين 
لسنة   )12( رقم  وقــرار  العقاري،  والتسجيل  المساحة  جهاز  في  مدير 

2022 بتعيين 3 مديرين في مؤسسة التنظيم العقاري.

تعيينات في “المالية” و“اإلسكان” 
و“التنظيم العقاري”

المنامة- بنا

)04(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

ليلى مال اهلل | تصوير: رسول الحجيري

األعــلــى  المجلس  رئــيــس  نــائــب  قـــال 
ــلــقــضــاء رئـــيـــس مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز  ل
الــمــســتــشــار عــبــدهللا الــبــوعــيــنــيــن إن 
 2021 للعام  المحاكم  أداء  مؤشرات 
سجلت انخفاضا في التراكم السنوي 
عــدد  ــغ  ــل ب حــيــث   ،%  16.5 بــنــســبــة 
ــدايــة الــعــام  الــقــضــايــا الــجــاريــة فــي ب
الجاري 10478 قضية، في حين بلغ 
عدد القضايا الجارية مع بداية العام 

الماضي 12547 قضية.
الذي  الصحافي  المؤتمر  في  وأشــار 
ــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء  ــقـــده ال عـ
في  المحاكم  إنــجــازات  الســتــعــراض 

العام 2021، إلى أن المحاكم المدنية 
والجنائية والشرعية بجميع درجاتها 
ــعــام الــمــاضــي 73517  نــظــرت فــي ال
ــوى  دعــ  60970 مــتــضــمــنــة  دعــــــوى 

جديدة سجلت في ذات العام.
باالستئناف  الطعون  نسبة  إن  وقــال 
بلغت 24 % فيما بلغت نسبة الطعون 
متوسط  بلغ  حيث   ،%  22 بالتمييز 

التمييز  المحسومة في  الطعون  عمر 
أقــل مــن 4 أشــهــر، مــا يــســاوي معدل 

حسم 103 %.
وأشـــــار فـــي حــديــثــه عـــن إنـــجـــازات 
مــحــاكــم الــتــنــفــيــذ إلـــى أن الــمــحــاكــم 
حققت معدل إنجاز 100 % لطلباتها، 
حيث تلقت 637 ألف طلب جديد تم 

)10(تنفيذها بشكل كامل.

محاكم البحرين تفتتح عامها 
الجديد بـ 10478 قضية جارية

سيدعلي المحافظة

حوراء مرهون

“األهلي المتحد” 
يطلق جوائز برنامج 

حصادي الجديدة 
)22(للعام 2022

“تمكين”: العمل 
جاٍر على قدم وساق 

إلطالق “مهارات 
)05(البحرين”
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تحتفـــي مملكـــة البحرين بيـــوم المـــرأة العربية، في 
األول مـــن فبرايـــر مـــن كل عـــام، وســـط إنجـــازات 
رائـــدة عززت من تميزها في احتـــرام حقوق المرأة 
والنهوض بدورها الفاعل في تقدم الوطن وازدهاره 
في ظـــل المســـيرة التنموية الشـــاملة لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
الدعـــم  بفضـــل  البحرينيـــة  المـــرأة  واســـتطاعت 
الملـــك،  الجاللـــة  صاحـــب  لـــدن  مـــن  الالمحـــدود 
وسياســـات الحكومـــة، ومبادرات المجلـــس األعلى 
للمـــرأة منـــذ تدشـــينه قبـــل عقديـــن برئاســـة قرينة 
جاللة الملك صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة، أن تؤكد جدارتها كشـــريك 
محـــوري فـــي مســـيرة البنـــاء والتنمية المســـتدامة 
على قواعد من المســـاواة وتكافـــؤ الفرص، وتدعم 
الحضـــور المشـــرف للمـــرأة العربيـــة فـــي المحافـــل 

اإلقليمية والدولية.
المجلـــس  مـــن  بمتابعـــة  البحريـــن  وأقـــرت مملكـــة 
األعلـــى للمرأة وبالشـــراكة بين الســـلطات التنفيذية 
والتشـــريعية والقضائيـــة أكثـــر من 150 أمـــًرا ملكًيا 
 وقانوًنـــا وتعديالً تشـــريعًيا وقراًرا وزارًيـــا وتعميًما 
خالل عقدين ماضيين أســـهمت فـــي حماية حقوق 
المـــرأة وتعزيزهـــا، ومن أبرزها: قانون األســـرة رقم 
العنـــف  الحمايـــة  مـــن  وقانـــون   ،2017 لســـنة   )19(
التشـــريعات  مـــن  وغيرهـــا   ،2015 لســـنة  األســـري 
المتطورة بالتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية، 
وفـــي مقدمتهـــا اتفاقية القضاء على جميع أشـــكال 
التمييز ضد المرأة )السيداو( المنضمة إليها المملكة 

عام 2002.
وأســـهمت هـــذه البيئـــة التشـــريعية العصريـــة فـــي 
ضمان االستقرار األسري وتعميق الترابــــط العائلـي، 
وإدمـاج احتياجـات المرأة فـي التنميـة بالتوافق مع 
الخطـــة الوطنية لنهوض المـــرأة البحرينية )-2013

2022(، وترســـيخ العدالـــة بتدشـــين مبنى مســـتقل 
لمحاكم األسرة “مجمع المحاكم الشرعية” في يناير 
2018، ويضـــم قاعـــات محاكـــم ومكتـــب للتوفيـــق 

األسري، وخدمات ومكتب صندوق النفقة.

وشاركت المرأة البحرينية بفاعلية في إثراء الحياة 
الديمقراطية منذ مشاركتها في إعداد ميثاق العمل 
الوطنـــي وإقـــراره، وممارســـة حقوقهـــا السياســـية 
ترشـــًحا وانتخاًبا في االنتخابـــات النيابية والبلدية 
خـــالل الـــدورات الخمـــس الماضيـــة، وحصدهـــا 15 
% مـــن مقاعد مجلس النـــواب و23 % في مجلس 
الشـــورى وتوليها رئاســـة مجلس النـــواب، ومنصب 
النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وتمثيلها 23 
% مـــن أعضـــاء المجالس البلدية وأمانـــة العاصمة، 

و12 % من القضاة.
وارتفعـــت مســـاهمة المـــرأة البحرينيـــة فـــي ســـوق 
العاملـــة  القـــوى  إجمالـــي  مـــن   % 43 إلـــى  العمـــل 
الوطنية، ونســـبة %47 من أصحاب األعمال بفضل 
دعـــم وتشـــجيع المجلـــس األعلى للمـــرأة ومبادراته 
المـــرأة  قـــدرات  المتميـــزة كتدشـــين مركـــز تنميـــة 
البحرينيـــة “ريـــادات”، واســـتحداث محافـــظ مالية 
للمـــرأة،  التجـــاري واالســـتثماري  النشـــاط  لتمويـــل 
ومبادرة “امتياز الشـــرف لرائـــدة األعمال البحرينية 

الشـــابة”، وإنشـــاء وتنظيم اللجنـــة الوطنية لمتابعة 
تنفيـــذ النمـــوذج الوطني بإدمـــاج احتياجات المرأة 
فـــي برنامـــج عمل الحكومة بأمـــر ملكي عام 2011، 
وإنشاء حوالي 53 لجنة لتكافؤ الفرص في القطاع 
الحكومـــي و20 لجنـــة فـــي القطـــاع الخـــاص، و18 
لجنـــة بالمجتمـــع المدني، وانعكاســـاتها على ارتفاع 
نســـبة المـــرأة إلى 55 % مـــن العاملين فـــي القطاع 
الحكومـــي و46 % مـــن الوظائـــف التنفيذيـــة و62 
% مـــن الوظائف التخصصية، إلـــى جانب تصدرها 
الصفـــوف األمامية لفريق البحريـــن بقيادة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
وبنســـبة بتمثيـــل قدرها 75 % مـــن الفريق الوطني 
فـــي مواجهة جائحـــة فيروس كورونا، ومشـــاركتها 
فـــي الحملـــة التـــي أطلقها المجلـــس األعلـــى للمرأة 

“متكاتفين ألجل سالمة البحرين”.
وحققـــت المـــرأة البحرينيـــة نتائـــج متقدمـــة فـــي 
مجـــاالت التنميـــة االجتماعيـــة، بتصنيـــف المملكـــة 
ضمـــن الـــدول المرتفعـــة جـــًدا فـــي مجـــال التنميـــة 

البشرية، وحلولها في المركز الرابع عالمًيا في تفوق 
الفتيـــات على البنين في نتائج التعليم وفًقا لتقرير 
رأس المال البشـــري الصادر عن البنـــك الدولي لعام 
2020، بمعـــدل قيـــد صافـــي بلغ 96 % فـــي التعليم 
األساســـي و 84 % من التعليم الثانوي، وتبلغ نسبة 
طالبـــات مرحلـــة البكالوريـــوس 63 % مـــن اجمالي 
طـــالب هـــذه المرحلـــة ونســـبة طالبات الماجســـتير 
70 % والدكتـــوراة 64 % كما تبلغ نســـبة خريجات 

التعليم العالي 63 %.
أمـــا بالنســـبة للكـــوادر االكاديميـــة فتمثـــل النســـاء 
األكاديميـــة، و23 %  الكـــوادر  مـــن   % 50 نســـبة  
مـــن عمـــداء الجامعـــات لعـــام 2020، و41 % مـــن 
المناصـــب القياديـــة للتعليـــم العالي، وجـــاء إطالق 
المبـــادرة الوطنية للتوازن بين الجنســـين في علوم 
المســـتقبل بما يدعم التوجه نحو االقتصاد الرقمي 
والتكنولوجيـــا الماليـــة وتوظيـــف تقنيـــات الـــذكاء 
االصطناعـــي، مـــع تولـــي المـــرأة مناصـــب تنفيذيـــة 
فـــي العديد من البنوك والشـــركات الوطنية، وفريق 

هيئـــة  إدارة  مجلـــس  ورئاســـة  للفضـــاء،  البحريـــن 
تنظيم االتصاالت.

وتحـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى تحســـين جـــودة 
الحياة الصحية والنفســـية واالجتماعيـــة، والبيئية 
للمرأة والمجتمع، بتقديم أفضل الخدمات الصحية 
واالجتماعية، ومن أبرز مؤشـــراتها ارتفاع متوسط 
العمـــر المتوقـــع عنـــد الميـــالد للمـــرأة إلى 79 ســـنة، 
واســـتفادة أكثـــر مـــن 23 ألف امـــرأة مـــن الخدمات 

اإلسكانية خالل السنوات )2012-2020(.
واكتســـبت المـــرأة البحرينيـــة مكانـــة مرموقة على 
الســـاحتين العربيـــة والدولية، من خالل إســـهامات 
المجلـــس األعلى للمرأة عربيًا، واســـتحقاق صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفـــة قرينة العاهـــل  “قالدة المـــرأة العربية” لعام 
2017  مـــن قبـــل جامعـــة الـــدول العربيـــة واختيـــار 
المـــرأة  العربيـــة، وتولـــي  المنامـــة عاصمـــة  للمـــرأة 
البحرينيـــة رئاســـة الجمعية العامة لألمـــم المتحدة 
2006، ولجنـــة  العـــام  كأول عربيـــة  ومســـلمة فـــي 
 التـــراث العالمي باليونســـكو، ولجنـــة المرأة بجامعة 
الـــدول العربيـــة واألميـــن العـــام المســـاعد للشـــؤون 
االجتماعيـــة بالجامعة، ولجنة شـــؤون عمـــل المرأة 
بمنظمـــة العمل العربية، ونائب رئيس اتحاد اللجان 
األولمبيـــة الوطنيـــة العربية، وعضويـــة لجنة المرأة 
باألمـــم المتحـــدة والمجلـــس التنفيـــذي لهيئة األمم 
المتحـــدة  للمـــرأة ومنظمـــة تنميـــة المـــرأة بمنظمـــة 

التعاون اإلسالمي.
إن مملكـــة البحريـــن بقيادة صاحـــب الجاللة الملك 
وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، وبمتابعـــة مـــن المجلـــس األعلـــى 
للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة قرينة عاهـــل البالد لتؤكد 
في هذه المناسبة العربية مضيها بعزم وطموح في 
تعزيـــز إنجازاتها الرائدة كأنموذج يحتذى به للمرأة 
العربيـــة وللنســـاء فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم في 
تحقيق الشـــراكة العادلة والمتوازنة بين الجنسين، 
بما يضمن األمن والرخـــاء االقتصادي واالجتماعي 
للجميـــع، وتوجهها إلى إطالق خطة وطنية جديدة 
 2023-2030 البحرينيـــة  المـــرأة  تقـــدم  الســـتدامة 
في مجتمع تنافســـي مســـتدام، بالتوافق مع الرؤية 

االقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.

المنامة - بنا

البحرين تحتفي بيوم “العربية”... تمكين المرأة وتكريس المساواة نموذج يحتذى
53 لجنة لتكافؤ الفرص في “العام” و20  بـ “الخاص” و18 بالمجتمع المدني

شمول قانون عربي يضم كل أفراد األسرة في حاالت العنف
أكـــدت األمين العـــام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري أن االســـتقرار 
يشـــغل موقعـــًا  والمجتمعـــي  األســـري 
متقدمـــًا على رادار األولويات الوطنية 
في مملكة البحرين، معربة عن اعتزاز 
المملكـــة بنتائـــج تجربتهـــا فـــي مجال 
تقدم المـــرأة، وبما يدعم هذه التجربة 
نوعيـــة  وسياســـات  تشـــريعات  مـــن 
علـــى صعيـــد التـــوازن بيـــن الجنســـين 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  ومشـــاركة 

اإلرتقاء بمخرجات التنمية الوطنية.
وفي كلمة لها خالل ورشة عمل خاصة 
بـ “إعداد مشروع القانون االسترشادي 
العربـــي لمكافحـــة العنـــف ضـــد المرأة” 
فـــي  العربـــي  البرلمـــان  نظمهـــا  التـــي 
القاهـــرة عبر تقنيـــة االتصـــال المرئي، 
أوضحـــت األنصاري أن محـــور حماية 
المـــرأة البحرينيـــة من العنف األســـري 
وضـــع  مركـــزة،  بمعالجـــات  يحظـــى 
المجلـــس األعلـــى للمرأة إســـتراتيجية 
خاصـــة للعنف األســـري من أجل ضبط 
إدارة عملياتهـــا، وذلـــك بجهد مشـــترك 
مـــع أصحـــاب االختصاص مـــن خبراء 

ومؤسسات مختصة.
وأوضحـــت أن من أبرز مالمح ونتائج 
لحمايـــة  الوطنيـــة  اإلســـتراتيجية 
األســـري، صـــدور  العنـــف  مـــن  المـــرأة 
بإنفـــاذ  المرتبطـــة  القانونيـــة  األدوات 
قانـــون الحمايـــة مـــن العنـــف األســـري، 
واســـتحداث مكاتـــب لحماية األســـرة 
بجميـــع  الشـــرطة  مديريـــات  فـــي 
المحافظات، وتخصيص نيابة لألسرة 
والطفـــل، وتطويـــر جـــودة الخدمـــات 
المقدمـــة مـــن خـــالل برامـــج تدريبيـــة 
بيانـــات  قاعـــدة  وإنشـــاء  مختلفـــة، 
وإحصائيـــات وطنية، وإطـــالق اإلطار 
الوطنـــي لخدمـــات اإلرشـــاد والتوعية 

األسرية.
األنصـــاري  قالـــت  آخـــر،  علـــى صعيـــد 
فـــي كلمتها إنـــه وبالرغم من تســـجيل 
التقاريـــر الدوليـــة الرتفـــاع متزايد في 
وتيرة حاالت العنـــف ضد المرأة حول 

العالم خالل فترة الجائحة المســـتمرة، 
إال أن تلـــك المؤشـــرات تبقى متفاوتة، 
كمًا ونوعًا، بين الـــدول، وهذا يتطلب، 
بطبيعـــة الحال، تطوير وتفعيل أنظمة 
الرصد لقياس حاالت العنف ضد المرأة 
على أسس علمية ومنهجية وبقراءات 
موحـــدة ضمن إطارهـــا الوطني، وهي 
التحديـــات صعوبـــة  أكثـــر  مـــن  لربمـــا 
الموحـــدة  القيـــاس  مســـطرة  لغيـــاب 

والمتفق عليها.

توصية بحرينية بوضع   

وثيقة استرشادية

ونوهـــت األنصـــاري بتوجـــه البرلمـــان 
قانـــون  مشـــروع  إلعـــداد  العربـــي 
استرشـــادي عربي يختص بجانب في 
غاية األهمية، وهي قضية يتفق العالم 
علـــى ضرورة الحد منهـــا، وإن كان من 
الصعـــب القضاء عليها فـــي هذا الزمن 
الصعـــب، خصوصًا في ظل ما نشـــهده 

مـــن تحـــوالت اجتماعيـــة واقتصادية، 
األثـــر،  كارثيـــة  مناخيـــة  وظواهـــر 
ونزاعـــات يطـــول أمدهـــا وتزيـــد مـــن 
بؤس أفرادهـــا، ناهيك عما يترتب عن 
استخدامات التكنولوجيا الحديثة من 
إســـاءات وانتهـــاكات ترتقي لمســـتوى 
الجرائـــم، وتســـتدعي االســـتنفار فـــي 

وجهها باستباقية وحزم.
وأشادت األمين العام للمجلس األعلى 
للمـــرأة بالجهد المقـــدر للبرلمان العربي 
والمتمثـــل  العســـومي  عـــادل  برئاســـة 
فـــي تنظيم هـــذه الورشـــة التي تهدف 
إلـــى صـــدور “ قانـــون عربـــي لمكافحة 
العنـــف ضـــد المـــرأة” لمـــا يشـــكله هـــذا 
الموضـــوع من أهمية وأولوية قصوى، 
البحريـــن توصـــي  وقالـــت إن مملكـــة 
بأن يتم إصدار هذا المشـــروع بصيغة 
“وثيقة استرشادية” تأخذ في االعتبار 
قضيـــة العنـــف األســـري فـــي إطارهـــا 
األوســـع الشـــامل لـــكل أفـــراد األســـرة، 
وبما يراعي خصوصيـــة ودرجة نضج 

تجـــارب الـــدول األعضاء التـــي تمتلك 
معظمهـــا قوانيـــن وتشـــريعات وطنية 
لمكافحة العنف األســـري، وأن تنسجم 
توجهـــات هذه الوثيقـــة مع االتفاقيات 
والمعاهـــدات المبرمة فـــي إطار العمل 

العربي المشترك.

مجريات الورشة 

هـــذا وجـــرت ورشـــة “إعـــداد مشـــروع 
القانون االسترشادي العربي لمكافحة 
العنف ضـــد المرأة” بمشـــاركة عدد من 
ممثلـــي الجهـــات اإلقليميـــة والدوليـــة 
العالـــم  فـــي  المـــرأة  بقضايـــا  المعنيـــة 
العربـــي، واســـتعرضت الورشـــة عـــددا 
مـــن التجـــارب الوطنيـــة العربيـــة فـــي 
مجـــال تطوير التشـــريعات ذات الصلة 
بمكافحـــة العنـــف ضـــد المـــرأة، إضافة 
إلـــى عـــرض التحديـــات التـــي تواجـــه 
تطبيق التشـــريعات الخاصة بمكافحة 
العنـــف ضد المرأة، واختتمت الورشـــة 

العناصـــر  تناولـــت  مفتوحـــة  بجلســـة 
الواجب توافرها في مشـــروع القانون 
االسترشـــادي العربـــي لمكافحة العنف 

ضد المرأة.
وتأتـــي هـــذه الورشـــة فـــي إطـــار عمل 
البرلمـــان العربـــي حالًيـــا علـــى إعـــداد 
عربـــي  استرشـــادي  “قانـــون  مشـــروع 
لمكافحـــة العنف ضد المرأة” من خالل 
لجنة الشـــؤون االجتماعيـــة والتربوية 

والثقافية والمرأة والشباب فيه، وذلك 
انطالقـــا مـــن حـــرص البرلمـــان العربي 
علـــى التشـــاور مـــع الجهـــات المعنيـــة 
بشـــؤون المـــرأة فـــي الـــدول العربيـــة 
بشـــأن أفضل الممارســـات المطبقة في 
الدول العربية والمضامين التي ترغب 
هـــذه الجهـــات تضمينهـــا في مشـــروع 
القانـــون إلعداده بالصورة المثلى التي 

تدعم حقوق المرأة العربية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الحمـايـــة  قـانــــون   صـدور وتفعيــل 
من العنف األسري منذ العام 2015 

1

 إعــداد ومتـابعـــة تنفيــذ اإلستراتيجيـــة 
الوطنية لحماية المرأة من العنف األسري

2

صدور األدوات القانونية المرتبطة بإنفاذ 
قانون الحماية من العنف األسري

3

تخصيص نيابة لألســرة والطفل برئاســة 
امرأة بدرجة قاضي

4

 إنشـــاء قاعدة بيانات وإحصائيات وطنية 
بالتعــــاون مع وزارة الداخليــــة لرصــــد 

ومتابعة حاالت العنف األسري

5

اســتحداث مكاتــب لحماية األســرة في 
مديريات الشــرطة تختــص بتلقي حاالت 

العنف األسري

6

بنــاء القدرات ورفــع القــدرة التخصصية 
لتعزيز مهارات العاملين

7

إطالق اإلطــار الوطني لخدمات اإلرشــاد 
والتوعية األسرية كمرجع تنظيمي

8

 الجهود الوطنية لحماية المرأة 
من العنف األسري



الكتاب،  مــن  الثاني  الفصل  ويسلط 
التحدي  “حـــب  عــنــوان  يحمل  الـــذي 
الــضــوء على عدة  وعــشــق اإلنـــجـــاز”، 
مــحــطــات هــامــة مــن مــســيــرة ســمــوه، 
من بينها ترّؤسه للجنة تفعيل مبادئ 
مــيــثــاق الــعــمــل الــوطــنــي، الـــذي حقق 
الحياة  مناحي  كــل  فــي  نوعيًة  نقلًة 
جــزءًا  بوصفه  البحرين،  مملكة  فــي 
لعاهل  الشاملة  التنموية  المسيرة  من 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
اللجنة  فحققت  خليفة،  آل  عيسى 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
العهد رئيس مجلس الوزراء إنجازاٍت 
ــيــرة، بــمــا رســخــتــه من  تــاريــخــيــٍة كــب
قد  كونها  البحريني،  الواقع  في  قيٍم 
فتحت اآلفاق واسعًة إلدخال أدبيات 
مــيــثــاق الــعــمــل الــوطــنــي إلـــى مناحي 

الحياة كافة. 
آلية  إلــى  أيــضــًا  الفصل  يتطرق  فيما 
استحدثها  التي  واالبتكار  التحديث 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
فــي مجلس  الــــوزراء  رئــيــس مجلس 
التنمية االقتصادية، الذي تم تأسيسه 
أدخــل  عندما  برئاسته،  2000م  عــام 
للتنمية  منتجًا  حضاريًا  ُبــعــدًا  سموه 
الــدوري  التخطيط  عبر  االقتصادية 
ومتابعة  والــســنــوي،  الــســنــوي  نــصــف 

اإلنجاز المتحقق والواجب تحقيقه. 
التي  ــى محطات اإلنــجــاز  أول وكــانــت 
تابعها سمو ولي العهد رئيس مجلس 
االقتصادية  التنمية  لمجلس  الوزراء، 
هو تخفيض الرسوم الجمركية لدعم 
التبادل االقتصادي العالمي. وفي عام 
االتصاالت  سوق  تحرير  تم  2002م، 
مـــن قــبــل هــيــئــة تــنــظــيــم االتـــصـــاالت، 
نوعيًة تجاوز مداها  نقلًة  مما أحدث 
ــُمــســتــهــلــكــون مــحــلــيــًا، واســتــطــاع  ال
خــالل  االقــتــصــاديــة  التنمية  مجلس 
ــى تحقيق  ــ األولـ الــخــمــس  الــســنــوات 
مــكــاســب كــبــيــرٍة فـــي جـــذب رؤوس 
المال األجنبية إلى السوق البحرينية. 
وفي أواخر عام 2018م، أعلن مجلس 
في  نجاحه  عن  االقتصادية  التنمية 
إلى  قياسيٍة  استثماراٍت  استقطاب 
التسعة  األشــهــر  فــي  البحرين  مملكة 

من العام.
ــم صاحب  وتــحــدث الــفــصــل عــن دعـ

ــــي الــعــهــد رئــيــس  الــســمــو الــمــلــكــي ول
في  التقني  للتطور  الـــوزراء  مجلس 
التي  التطورات  أبــرز  فمن  البحرين. 
تــطــويــر  هـــو  2018م  عــــام  شــهــدهــا 
المالية  للتكنولوجيا  الداعمة  البيئة 
فـــي الــمــمــلــكــة، بــمــا فـــي ذلـــك إطـــالق 
المالية،  للتكنولوجيا  البحرين  خليج 
المالية  للتكنولوجيا  مركٍز  أكبر  وهو 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في 
أفــريــقــيــا، كــمــا تــم تــأســيــس صــنــدوق 
دوالر  مــلــيــون   100 بــقــيــمــة  ــة  ــواحـ الـ
ــشــركــات  ــمــويــل ال ــمــســاعــدة فـــي ت ــل ل

الناشئة في الشرق األوسط.
ــة ســـمـــوه،  ــاطــ ــد الـــفـــصـــل إحــ ــرصــ ــ وي
التامة  ودرايته  بالتحديات  ومعرفته 
والواسعة بها، إذ شدد سموه على أن 
تكون  أن  يجب  االقتصادية  التنمية 
تطرق  كما  أوالً،  البحرينيين  لصالح 
للتوجيهات  سموه  تلبية  إلى  الفصل 
االقتصادي،  الشأن  بمتابعة  الملكية 
ــدء بتنظيم  ــب ال حــيــن أعــطــى إشــــارة 
عمٍل  وورش  مــتــخــصــصــٍة  ــواراٍت  ــ حــ
وتطوير  هيكلة  إعـــادة  ُســُبــل  تتناول 

سوق العمل في مملكة البحرين، 
لُيعلن بهذه الُمبادرة بداية 

مــشــروعــه الــحــيــوي في 
ــاد  ــتــــصــ تـــنـــمـــيـــة االقــ

ــوق  ــ وتـــــطـــــويـــــر سـ
ــل، فــكــانــت  ــمــ ــعــ ــ ال

بعد  فعالية  أول 

التكليف هي تدشين “الحوار الوطني 
حول إصالح سوق العمل”، الذي ضم 
والــكــفــاءات  الــخــبــرات  مــن  مجموعًة 
ميادين  في  لها  المشهود  البحرينية 

االقتصاد المختلفة.
وبالنظر إلى مسيرة تطوير سوق العمل 
في مملكة البحرين، نجد أن صاحب 
ــــي الــعــهــد رئــيــس  الــســمــو الــمــلــكــي ول
مجلس الوزراء قد اتبع نهج التشاور 
األطــراف  جميع  ومشاركة  والتوافق 
المعنية في وضع الحلول للمشكالت، 
وإزالة المعوقات عن طريق التطوير، 
الرئيسيين  الشركاء  مرئيات  باستالم 

في ملف 

سوق العمل قبل طرح نقاط االلتقاء 
ــالف. وقـــد واكـــب االقــتــصــاد  ــتـ واالخـ
أحدث ما وصلت إليه دول العالم في 
هيئة  بتأسيس  العمل،  أســواق  مجال 
تنظيم سوق العمل عام 2006م، التي 

بوضع  اخــتــّصــت 
خـــطـــة وطــنــيــة 
ــوق  بـــــشـــــأن ســ

تضمنت  العمل، 
االســتــراتــيــجــيــة 
والــــــســــــيــــــاســــــة 

ــتــشــغــيــل  الــــعــــامــــة ل
واألجنبية،  الوطنية  العمالة 

ــات والــمــعــلــومــات  ــان ــي ــب وجـــمـــع ال
واإلحصاءات المتعلقة بالوضع 

المملكة،  فــي  االقــتــصــادي 
وبــعــد عــقــٍد واحــــٍد من 

حققت  الــتــأســيــس 
الهيئة طفرًة 

كـــــبـــــيـــــرًة 

المقاييس في تحقيق األهداف،  بكل 
ــن الــمــشــاريــع  بــتــطــبــيــق مــجــمــوعــٍة مـ
التوجه  تعتمد  الــتــي  االستراتيجية 
التكنولوجيا  استخدام  في  بالتوسع 

والتقنية الحديثة.
تأسيس  عــن  أيــضــًا  الفصل  وتــحــدث 
يعتبر  الــذي  “تمكين”،  العمل  صندوق 
الكبيرة  الــوطــنــيــة  ــازات  اإلنـــجـ مــن 
في مسيرة التطور التنموي في 
أعماله  انطالق  مع  إذ  المملكة، 
بـــــدأت جـــهـــود فـــريـــق الــعــمــل 
األهــداف،  تلك  بتحقيق  فيه 
التي تدعم االبتكار وإنجاز 
ــــرؤى واالســتــراتــيــجــيــات  ال
استراتيجيٍة  ضـــوء  فــي 
عامٍة ترتكز على الجودة 
وكـــســـب رضــــا الــعــمــالء 

لتحقيق النتائج.
وتــطــرق الــفــصــل أيــضــًا 
ــى تـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم  ــ إلـ
والـــــــتـــــــدريـــــــب، حــيــن 
ــي  ول أن ســمــو  يـــذكـــر 
مجلس  رئيس  العهد 
الوزراء، اّتسم بسعة 
االطـــــــالع مـــقـــرونـــًة 
بخلفيته األكاديمية 
ومـــشـــاركـــة ســمــوه 
فــــــــــي الــــــعــــــديــــــد 
مـــــــن الـــــــنـــــــدوات 
ــرات  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ والـ

ــمــيــة.  ــعــال ــمــيــة وال ــي ــل الــمــحــلــيــة واإلق
ــذي  وعــنــدمــا نــتــحــدث عــن الــتــطــور ال
ــا قــالــه  تــشــهــده الــبــحــريــن، نــتــذكــر مـ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
عن  للتعبير  ــوزراء  ــ ال مجلس  رئــيــس 
ُهناك  أن  بتأكيده  المحوري،  الموقع 
ثالثة عناصر ضرورية لبناء مستقبل 
والتعليم  “التعليم  وهــي  دولـــة،  أيــة 
هذا  أن  على  التشديد  مع  والتعليم”، 
بــل هو  عــابــرة،  االلــتــزام ليس مرحلًة 

اتجاٌه دائم.
ــم تــشــكــيــل الــمــجــلــس األعــلــى  كــمــا تـ
برئاسة  والــتــدريــب  التعليم  لتطوير 
الـــــوزراء سمو  رئــيــس مجلس  نــائــب 
خليفة،  آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ 
ــدى ثـــمـــاره هــيــئــة جـــودة  وتـــكـــون إحــ
في  شرعت  التي  والتدريب،  التعليم 
وفــي  الــوطــنــيــة.  مسؤوليتها  تحمل 
ضوء ذلك ُتثار التوقعات والتقديرات 
مـــبـــشـــرًة بـــشـــأن الــمــســتــقــبــل الـــواعـــد 
أراضــيــهــا،  فــوق  والمقيمين  للمملكة 
المتقدمة،  التعليم  مستويات  بفضل 
البحرين  مملكة  حصول  بعد  خاصًة 
على المرتبة الرابعة بين دول الشرق 
بحسب  التعليم،  مؤشر  في  األوســط 
االستشارية  بوسطن  تقرير مجموعة 

عام 2018م.
إلـــى محطة حلبة  الــفــصــل  ويــمــضــي   
ــُيـــبـــرز جــهــود  ــيــــة، لـ ــ ــــدول الـــبـــحـــريـــن ال
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
قادت  والتي  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
الدولية  البحرين  حلبة  تأسيس  إلــى 
2002م،  عــام  فــي  الــســيــارات  لسباق 
كبيٍر،  حــضــارٍي  كــُمــنــجــٍز  وترسيخها 
وكنموذٍج ُيحتذى به في تأسيس مثل 
هذه المشاريع الرياضية واالقتصادية 

الحديثة. 
ويــخــُلــص هـــذا الــفــصــل مـــن الــكــتــاب 
األمير  الملكي  السمو  أن صاحب  إلى 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، صــاحــب 
بإعمال  جـــدًا  عميٍق  وإيــمــاٍن  بصيرٍة 
قاد  حتى  المتأّنية،  والــدراســة  الفكر 
الــمــشــروع إلــى بــر األمـــان، فأصبحت 
حلبة البحرين الدولية مفخرًة لمملكة 
ــدول مــجــلــس الــتــعــاون  ــ الــبــحــريــن ولـ
لدول الخليج العربية والعالم العربي.

سمــو ولي العهــد رئيـــــس الوزراء 
أدخـــل البحريــن للعالميــــة عبر بوابــــة الحلبـــة

سموه قاد مبادرات كبيرة أبرزها إصالح سوق العمل

جهوده تكللت في تحرير “االتصاالت” وعشق اإلنجاز أهله لترؤس لجنة تفعيل مبادئ “الميثاق”

local@albiladpress.com

األربعاء  2 فبراير 2022 - غرة رجب 1443 - العدد 4859
03

الرفاع - مركز الدراسات

يقدم كتاب “أول الرؤى سلمان”، الذي صدر عن مركز البحرين للدراسات 
االستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، جهدًا مخلصًا للقراءة في 
شـــخصية ومســـيرة ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، الذي عايش المســـؤولية منذ 

طفولته المبكرة. 
ويأتـــي نشـــر هـــذه الحلقـــات عن فصـــول الكتـــاب “أول الرؤى ســـلمان”، 
فـــي إطار الحرص على إثـــراء الذاكرة الوطنية، وإتاحـــة الفرصة أمام 
األجيال القادمة لقراءة النهج الوطني لرجاالت البحرين، واستخالص 
العبـــر والـــدروس من تجاربهم، وإبـــراز دور القيادة فـــي صياغة مبادئ 

وقيم العمل الوطني والتنموي في المملكة.

)7 - 2(

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتجول في حلبة البحرين الدولية 2019
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المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، قرار رقم )10( لســـنة 
2022 بتعييـــن مديـــر في وزارة 

اإلسكان، جاء فيه:
المادة األولى

جمعـــة  مريـــم  الســـيدة  ُتعيـــن 

خميـــس الفليتـــي مديـــًرا إلدارة 
الخدمات اإلســـكانية في وزارة 

اإلسكان.
المادة الثانية

تنفيـــذ  اإلســـكان  وزيـــر  علـــى 
أحـــكام هـــذا القـــرار، وُيعمـــل به 
من تاريخ صدوره، وُينَشـــر في 

الجريدة الرسمية.

الفليتي مديًرا إلدارة الخدمات 
في “اإلسكان”

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، قرار رقم )11( لســـنة 
2022 بتعييـــن مدير فـــي جهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقاري، 

جاء فيه:
المادة األولى

إبراهيـــم  خليـــل  الســـيد  ُيعيـــن 

إلدارة  مديـــًرا  الظاعـــن  ظاعـــن 
جهـــاز  فـــي  العقـــاري  المســـح 

المساحة والتسجيل العقاري.
المادة الثانية

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  علـــى 
تنفيـــذ  العقـــاري  والتســـجيل 
أحـــكام هـــذا القـــرار، وُيعمـــل به 
من تاريخ صدوره، وُينَشـــر في 

الجريدة الرسمية.

الظاعن مديًرا إلدارة المسح 
العقاري في “المساحة”

تعيين 3 مديرين في “التنظيم العقاري”
بقرار من سمو ولي العهد رئيس الوزراء

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، قـــرار رقم 
)12( لســـنة 2022 بتعييـــن مديريـــن في 

مؤسسة التنظيم العقاري، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعين في مؤسســـة التنظيم العقاري كل 

من:
1 - الســـيد حمـــد محمـــد يوســـف هزيم 
والتطويـــر  المعلومـــات  إلدارة  مديـــًرا 

العقاري
عبـــدهللا  أحمـــد  وجـــدان  الســـيدة   -  2
البنعلـــي مديـــًرا إلدارة الموارد البشـــرية 

والمالية

3 - السيدة مهناز غلوم محمد أبوالقاسم 
مديًرا إلدارة العمليات العقارية

المادة الثانية
مؤسســـة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  علـــى 
التنظيـــم العقـــاري تنفيـــذ أحـــكام هـــذا 
القـــرار، وُيعمـــل بـــه من تاريـــخ صدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

المنامة- بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تجمعنا مع الهند عالقات تاريخية عميقة
الدفع بها نحو آفاٍق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس 
وزراء جمهورية الهنـــد الصديقة، ناريندرا 
مودي هنأ ســـموه خالله الرئيس بمناســـبة 

أطيـــب  عـــن  وأعـــرب  الجمهوريـــة،  يـــوم 
تمنياتـــه لجمهورية الهند الصديقة بالمزيد 

من التقدم واالزدهار بهذه المناسبة.
وزراء  رئيـــس  أبلـــغ  االتصـــال،  وخـــالل   
جمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة ســـموه بنقـــل 
تحياتـــه إلى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما نقل 

ســـموه تحيات جاللة الملك لرئيس وزراء 
جمهورية الهند الصديقة.

 وأكـــد ســـموه خـــالل االتصـــال مـــا يجمـــع 
مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة 
مـــن عالقـــات تاريخيـــة عميقة في شـــتى 
المجاالت، وأهمية مواصلة الدفع بها نحو 
آفاٍق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة 

البلديـــن  علـــى  والنفـــع  بالخيـــر  ويعـــود 
والشعبين الصديقين.

وزراء  رئيـــس  دولـــة  أشـــاد  مـــن جهتـــه،   
جمهوريـــة الهند بالمســـتوى المتقدم الذي 
وصلت إليه العالقـــات البحرينية الهندية، 
ا بمـــا تجده الجاليـــة الهندية بمملكة  منوهًّ

البحرين من رعاية واهتمام.

المنامة - بنا

تنمية آفاق الشراكة االقتصادية مع المملكة المتحدة
فرص استثمارية انعكست إيجابياتها على البلدين... وزير المالية:

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة عمق العالقات 
التاريخيـــة االســـتراتيجية الوثيقـــة التـــي 
تربـــط مملكة البحريـــن والمملكة المتحدة 
الصديقـــة، ومـــا تســـتند إليـــه مـــن ثوابـــت 
متينـــة عززها التعاون الثنائـــي القائم بين 
البلديـــن في المجـــاالت كافة خصوصا في 
المجـــال المالـــي واالقتصـــادي، إلى جانب 
مـــا حققتـــه من فـــرص اســـتثمارية واعدة 
البلديـــن  أثرهـــا اإليجابـــي علـــى  انعكـــس 

والشعبين الصديقين.
التجـــارة  وزيـــر  لقائـــه  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
الدوليـــة البريطانـــي رانيـــل جاياواردينـــا، 

وبحضـــور ســـفير المملكـــة المتحـــدة لـــدى 
حيـــث  درمونـــد،  رودي  البحريـــن  مملكـــة 
بمـــا  مشـــيدًا  البريطانـــي  بالوزيـــر  رحـــب 
تشهده عالقات التعاون القائمة والشراكة 
البلديـــن  بيـــن  المتميـــزة  االســـتراتيجية 
الصديقيـــن من تطـــور ونمو مســـتمر على 

األصعـــدة كافة، مؤكدًا أهميـــة البناء على 
فـــي مجـــاالت  مـــا تحقـــق مـــن منجـــزات 
بيـــن  االقتصاديـــة  والشـــراكة  التعـــاون 
البلديـــن الصديقين، والعمـــل على تنميتها 
إلـــى آفـــاق أرحـــب بمـــا يعـــود بالنفـــع على 

البلدين والشعبين الصديقين.

كمـــا جـــرى فـــي اللقـــاء اســـتعراض أوجـــه 
التعـــاون القائـــم بيـــن البلديـــن الصديقين، 
وبحـــث ســـبل تطويـــر مســـارات الشـــراكة 
االقتصاديـــة، ومناقشـــة عدد مـــن القضايا 
ذات االهتمام المشترك وآخر المستجدات 

على صعيد االقتصاد العالمي.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

مواصلة خلق فرص نوعية واعدة ألبناء البحرين
توفير التسهيالت الداعمة للبيئة الجاذبة لالستثمار... وزير المالية:

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
الخطـــط  تنفيـــذ  مواصلـــة  أهميـــة  علـــى 
والبرامـــج بمـــا يلبي تطلعـــات المواطنين 
ويســـهم فـــي خلق فـــرٍص نوعيـــة واعدة 
ألبنائهـــا، من خالل مواصلـــة تعزيز البيئة 
الجاذبـــة والمحفـــزة لالســـتثمار وتوفيـــر 
كافـــة التســـهيالت الداعمة لهـــا باعتبارها 
أحـــد الركائز األساســـية لتحقيق التعافي 
االقتصادي المنشود، مشيرًا إلى ما يتمتع 
بـــه االقتصـــاد فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن 
قـــدرة تنافســـية انعكس أثرهـــا على رفد 

كافة القطاعات االقتصادية.

جاء ذلك لدى لقائه رئيس شراكة أبيردين 
ســـتاندرد وانفســـتكورب لالســـتثمار في 
البنـــى التحتيـــة مايـــكل فالـــون والوفـــد 

المرافـــق، حيـــث رحـــب بفالـــون، مؤكـــدًا 
أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الفاعلة مع 
القطـــاع الخاص بما يعـــزز فرص التطوير 

االقتصاديـــة،  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
منوهـــًا بالـــدور البـــارز الـــذي تضطلـــع بـــه 
المؤسســـات المالية من خالل دعم البنية 
االساســـية المواكبـــة لمتطلبـــات التنميـــة 
فـــي  الفاعلـــة  وإســـهاماتها  المســـتدامة، 
الدفـــع بعجلـــة النمو في كافـــة القطاعات 

االقتصادية.
تعزيـــز  مناقشـــة  اللقـــاء  فـــي  وجـــرى 
أطـــر التعـــاون المشـــترك بيـــن الجانبيـــن، 
ذات  القضايـــا  مـــن  عـــدد  واســـتعراض 
المـــال  قطـــاع  فـــي  المشـــترك  االهتمـــام 
واألعمال، وآخر التطورات والمستجدات 

على صعيد االقتصاد العالمي.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

مشاريع بريطانية بالبحرين لتدوير المخلفات والبنية التحتية
زيادة إنتاج المياه المعالجة في الصرف الصحي باستخدام “الهايبكس”

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصام 
خلف وزيـــر التجارة الدولية البريطاني 
ســـفير  وبحضـــور  جيواردينـــا،  رانيـــل 
المملكـــة المتحـــدة رودريـــك درامونـــد، 
ووكيل شؤون األشـــغال أحمد الخياط 
للصـــرف الصحـــي  المســـاعد  والوكيـــل 
فتحـــي الفـــارع؛ وذلك لبحـــث مجاالت 
التعـــاون المشـــترك في مشـــاريع البنية 

التحتية بين البلدين.
وأثنـــاء اللقاء، تم اســـتعراض مجاالت 
التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في 
مختلف المجاالت الســـيما في مشاريع 
وتدويـــر  الصحـــي  والصـــرف  الطـــرق 
المخلفـــات ومـــدى إمكانية االســـتفادة 
من الخبـــرات البريطانيـــة لتنفيذ بعض 

المشاريع القادمة في مملكة البحرين.
وتـــم فـــي اللقـــاء اســـتعراض مشـــروع 
نظـــام تطويـــر معالجـــة ميـــاه الصـــرف 
الصحـــي ثنائًيـــا )الهايبكس( فـــي مركز 
توبلـــي لمعالجة ميـــاه الصرف الصحي 
الـــذي انتهت الوزارة من تنفيذه مؤخرا 

مـــن قبـــل إحـــدى الشـــركات البريطانية 
العالميـــة الرائدة في مجـــاالت الصرف 
الصحي وهي شـــركة “بلو ووتـــر بايو”، 
إذ  البلديـــن،  بيـــن  تعـــاون مثمـــر  وهـــو 
يهـــدف المشـــروع إلى تحســـين كفاءة 
الميـــاه المعالجة ثنائًيـــا وبالتالي زيادة 

إنتاج المياه المعالجة ثالثًيا في محطة 
توبلي للصرف الصحي.

كما تم تباحث مشاريع الصرف الصحي 
باســـتخدام نظام الهايبكس ومشـــاريع 

الطرق والبنية التحتية. 
مـــن جانبه، تقدم وزير التجارة الدولية 
البريطاني بخالص الشكر والتقدير إلى 
وزير األشغال والبلديات على استقباله 
واهتمامـــه بتعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة، 
مؤكـــًدا اهتمام بالده بتوســـيع مجاالت 
بمـــا يخـــدم  المملكتيـــن  بيـــن  التعـــاون 
المصالح المشتركة، مشيًدا بما تقوم به 
الـــوزارة من جهود واضحـــة في مجال 
النهـــوض بالبنيـــة التحتيـــة فـــي مملكة 
وشـــعبها  للبحريـــن  متمنًيـــا  البحريـــن، 

مزيًدا من النهضة والتطور.

المنامة - وزارة االشغال

المنامة- بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، قرار رقم )9( لسنة 2022 
بتعييـــن مدير فـــي وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعين الســـيد عبدهللا عبدالخالق 
المـــوارد  إلدارة  مديـــًرا  الصبـــاح 
الماليـــة  وزارة  فـــي  الماليـــة 

واالقتصاد الوطني.

المادة الثانية
يتولـــى وزير الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي نـــْدب المديـــر المذكـــور 
هـــذا  مـــن  األولـــى  المـــادة  فـــي 
القرار إلـــى أية جهة من الجهات 

الحكومية.
المادة الثالثة

علـــى وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطني تنفيذ أحكام هذا القرار، 
وُيعمـــل به مـــن تاريخ صـــدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

الصبـــاح مديـــًرا لـ “المــوارد” 
في “المالية”

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

اســـتقبل وزير المالية واالقتصاد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة، القائم بأعمال ســـفارة 
كندا لدى مملكة البحرين والمقيم 

في الرياض بيري كالدروود.
رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
مســـتعرضًا  بكالـــدروود،  الوزيـــر 
التـــي  الثنائيـــة  العالقـــات  معـــه 

تربـــط مملكـــة البحريـــن وكنـــدا. 
كما جـــرى في اللقاء بحث ســـبل 
تعزيز أطر التعـــاون بين البلدين، 
والدفـــع بها نحو آفـــاق أرحب بما 
يصب لصالح البلدين والشـــعبين 
الصديقيـــن، إلـــى جانب مناقشـــة 
عدد من القضايا والمواضيع ذات 

االهتمام المشترك.

تعزيز العالقات الثنائية مع كندا

المنامة - النيابة العامة

االتصـــال  عبـــر  األول  أمـــس  ُعقـــد 
المرئـــي االجتمـــاع الثامن لرؤســـاء 
التفتيش القضائي بالنيابات العامة 
مجلـــس  بـــدول  العـــام  واالدعـــاء 
تـــرأس  وقـــد  الخليجـــي،  التعـــاون 
وفد النيابة العامة بمملكة البحرين 
رئيـــس  األول  العـــام  المحامـــي 
المستشـــار  القضائـــي  التفتيـــش 
أســـامة العوفي، بحضـــور المحامي 
العام وكيل أول التفتيش القضائي 
المستشـــارة أمينة عيسى، ورئيس 

النيابة إبراهيم البنجاسم.
 واســـتعرض المجتمعـــون الالئحـــة 

الموحـــدة االسترشـــادية للتفتيـــش 
النيابـــات  أعضـــاء  أعمـــال  علـــى 
بـــدول المجلـــس،  العـــام  واالدعـــاء 
وتم إدخال تحديثات على وســـائل 
وطرق التفتيش من خالل الوسائل 
اإللكترونيـــة الذكية لقياس مؤشـــر 
العـــام  مـــدار  علـــى  األعضـــاء  أداء 

وتقييم كفاءتهم.
ويأتـــي االجتمـــاع في إطـــار العمل 
على تنفيذ قـــرارات النواب العموم 
والمدعيـــن العاميـــن بـــدول مجلس 
التعـــاون الصـــادرة فـــي اجتماعهـــم 

السنوي للعام 2021.

استعراض الئحة التفتيش على أعمال 
أعضاء النيابات واالدعاء العام بالخليج



“تمكين”: العمل جاٍر على قدم وساق إلطالق “مهارات البحرين”
أعلــن صنــدوق العمــل “تمكيــن” أن العمــل جاٍر على قدم وســاق من أجل إطالق مشــروع مهــارات البحرين 
بحســب توجيهــات المجلــس األعلــى لتطويــر التعليم والتدريب برئاســة نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفة  الــذي ناقش في اجتماعه األخير آخر مســتجدات المشــروع، إذ يقوم 
الصندوق على تنفيذه بالشــراكة مع عدد من المؤسســات الحكومية والخاصة المعنية بالتعليم والتدريب 

ومتطلبات سوق العمل.

ويعتبر مشـــروع مهارات البحرين 
متكاملـــة  وطنيـــة  مبـــادرة  أول 
تعمـــل علـــى وضـــع معاييـــر مهنية 
الوظائـــف  لمزاولـــة  احترافيـــة 
وتلبيـــة  البحريـــن،  فـــي  والمهـــن 
الحاجـــة المتزايـــدة للقـــوة العاملة 
مـــن الكوادر الوطنيـــة الماهرة في 

مختلف القطاعات. 
تقديـــم  إلـــى  المشـــروع  ويهـــدف 
المـــوارد والمصادر واألدوات التي 
ستساعد في التوجيه المهني نحو 
الوظائف والمهارات التي يتطلبها 
ســـوق العمـــل بما يضمـــن االنتقال 
الدراســـة  مرحلـــة  مـــن  الســـلس 
لمرحلة العمل، كما ســـيوفر مصدر 
واضح للمهارات المطلوبة للترقي 
فـــي المســـار المهنـــي أو الوظيفي 
بحســـب التغيـــرات العالميـــة فـــي 

القطاعات المختلفة.
وفي هـــذا الصدد، أعـــرب الرئيس 
التنفيـــذي لـ”تمكين”حســـين رجب 
عـــن ترحيبـــه بالمبـــادرة النوعيـــة، 
ودورهـــا المهـــم فـــي البنـــاء علـــى 
قيمة المهـــارات المهنيـــة والعملية 
الوطنـــي،  االقتصـــاد  تنميـــة  فـــي 
الســـيما فيمـــا يؤكـــد علـــى تلبيـــة 
متطلبات الســـوق المحلي الفعلية 
من المهارات، فـــي ظل التوجهات 
الحاليـــة والمســـتقبلية لمتطلبـــات 
القطاعـــات االقتصاديـــة الواعـــدة 

لمملكة البحرين.
وأوضـــح أن فريق عمـــل “مهارات 
البحريـــن” بصـــدد وضـــع هيكليـــة 
واضحـــة للمهـــارات المطلوبـــة في 
البحريـــن،  بمملكـــة  العمـــل  ســـوق 
مـــن  عـــدد  فـــي  البـــدء  تـــم  إذ 

والواعـــدة  الهامـــة  القطاعـــات 
فـــي إطـــار األهـــداف االقتصاديـــة 
االســـتراتيجية التـــي أعلنـــت عنها 
مملكة البحرين لتعزيز االســـتثمار 
األولويـــة  ذات  القطاعـــات  فـــي 
واإلنتاجيـــة العاليـــة، علـــى أن يتم 
بعـــد تدشـــين المشـــروع تحديـــث 
ومواصلـــة  باســـتمرار،  البيانـــات 
بنـــاء قاعـــدة بيانات شـــاملة تضم 
مؤشرات واضحة ومعايير مهنية 
المطلوبـــة  للمهـــارات  احترافيـــة 
فـــي  والمهـــن  الوظائـــف  لمزاولـــة 

جميع قطاعات سوق العمل. 
وأضاف أنه ضمن هذه المرحلة تم 
بـــدء العمل مع قطاعـــي الخدمات 
علـــى  واالتصـــاالت  المصرفيـــة 
اعتبارهما من القطاعات األساسية 
في ســـوق العمل، وســـيتم إضافة 

قطاعات جديدة مســـتقبال وصوال 
إلى جميع القطاعات، فلكل قطاع 
احتياجاتـــه الخاصة من المهارات 
وأساليب وطرق مختلفة لتلبيتها. 
ومـــن جهتـــه، قـــال مدير مشـــروع 
“مهـــارات البحرين” محمد أحمدي 
إنه يمكن وصف مبـــادرة “مهارات 
البحرين” بأنها “مسرعة للمهارات” 
خاصـــًة فـــي القطاعـــات الواعـــدة، 

فهي تعمل على تلبية االحتياجات 
الحاليـــة  للمهـــارات  المتســـارعة 
والمســـتقبلية بنـــاء علـــى تحليـــل 
مســـتمر لبيانات ومعلومات سوق 
العمـــل، ودعم تطوير بيئـــة التعلم 
والتعليم، وإعـــداد كوادر بحرينية 

ماهرة ومنافسة عالميا.
وأوضـــح أنه تـــم بـــدء العمل على 
مـــن  اعتبـــارًا  المشـــروع  تأســـيس 

أغســـطس الماضـــي، والبـــدء فـــي 
بناء شراكات مع أصحاب األعمال 
والجهـــات الحكومية ذات العالقة 
من خالل تكوين لجان لكل قطاع 
متطلبـــات  علـــى  التعـــرف  بهـــدف 
ســـوق العمـــل، حيـــث ينطلق عمل 
علـــى  باالســـتناد  اللجـــان  هـــذه 
ركيـــزة أساســـية هـــي أن أصحاب 
األعمـــال فـــي القطـــاع الخاص هم 
مـــن يحـــددون احتياجاتهـــم مـــن 
المهـــارات والمســـارات الوظيفيـــة 
لتطويـــر  الالزمـــة  واإلجـــراءات 
الكـــوادر  وتطويـــر  قطاعاتهـــم، 
البحرينيـــة فـــي ســـوق العمـــل بما 
يتيـــح لهم دفع االبتكار وتحســـين 
اإلنتاجيـــة، إضافـــة إلـــى اإلســـهام 
فـــي تقديم حلـــول لتوفير الكوادر 
المؤهلـــة لســـوق العمل بنـــاًء على 
المختلفـــة  القطاعـــات  توصيـــات 
بالشـــراكة بين الجهات الحكومية 

والخاصة.

المنامة - تمكين

محمد أحمديحسين رجب

األهليـــة  الجامعـــة  رئيـــس  أشـــاد 
منصور العالي بالنجاح الذي حققة 
برنامج االرشـــاد المهنـــي بالجامعة 
برعايـــة  حظـــي  والـــذي  األهليـــة 
وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميدان، معبرا عن شـــكره 
لوزير العمل والطاقم القيادي معه 
فـــي الـــوزارة علـــى كل الدعم الذي 
قدمـــوه للبرنامـــج وكذلك مختلف 
المؤسســـات الحكوميـــة والخاصة 
المشـــاركة فـــي تقديـــم 85 ورشـــة 
مـــن   1000 مـــن  أكبـــر  احتضنـــت 

الطلبة الجامعيين والخريجين.
ونوه رئيس الجامعة بالجهد الذي 
بذله أســـاتذة الجامعـــة وموظفيها 
فـــي تنفيـــذ هـــذا البرنامـــج بقيادة 
شـــؤون  عميـــد  بأعمـــال  القائـــم 
الطلبـــة الدكتـــور فيصـــل الشـــويخ 
ومديـــر العالقـــات المهنيـــة الســـيد 
حيـــث  حبيـــب،  محمـــد  حســـين 
اســـتقطب البرنامـــج أكثـــر من 50 
شـــخصية من أرباب بســـوق العمل 
الذيـــن  المهنييـــن  والمختصيـــن 
شـــاركوا بفاعلية في تهيئة الطلبة 
والخريجيـــن لخـــوض غمار ســـوق 
العمـــل مـــن خـــالل إشـــراكهم فـــي 
البرامج التدريبية وإتاحة الفرص 
التدريبية التي تؤهلهم لالستعداد 

بشكل أكثر فاعلية لسوق العمل.

مـــن جهتـــه أكـــد مديـــر العالقـــات 
المهنيـــة بالجامعـــة األهلية الســـيد 
حســـين محمـــد حبيب بـــأن تعاون 
طلبـــة الجامعـــة وخريجيها وروح 
ســـر  لديهـــم  واالجتهـــاد  المبـــادرة 
نجاح برنامج االرشاد المهني الذي 
نفذته الجامعة برعاية وزير العمل 

والتنمية واالجتماعية.
الجامعـــة  خريجـــي  أن  وأوضـــح 
ممن تبـــوءوا مقاعـــد متقدمة في 
مختلـــف قطاعات العمـــل واإلنتاج 
أبـــرز  مـــن  والخاصـــة  الحكوميـــة 
الداعمين والمســـاندين لنجاح هذا 
البرنامج، خصوصا وأن عددا يعتد 
به من خريجي الجامعة قد تبوؤوا 

الســـلطتين  فـــي  مواقـــع متقدمـــة 
وكذلـــك  والتنفيذيـــة  التشـــريعية 
في كبرى الشـــركات والمؤسســـات 
العاملـــة فـــي المملكـــة فضـــال عـــن 
خريجـــي الجامعـــة المتميزين في 
وشـــركات  المصرفيـــة  القطاعـــات 
االتصاالت وغيرهـــا من القطاعات 

الحيوية في المملكة.
وأشـــار حبيـــب إلـــى أهميـــة الدور 
الـــذي يضطلع به عدد من خريجي 
األعمـــال  رواد  مـــن  الجامعـــة 
نجـــاح  قصـــص  حققـــوا  الذيـــن 
رائعـــة ويســـاهمون فـــي توظيـــف 
ضمـــن  الخريجيـــن  مـــن  زمالئهـــم 
والنمـــو  التوســـع  اســـتراتيجيات 

لمشاريعهم الرائدة والمتميزة.
المبـــادرات  أن  حبيـــب  وأكـــد 
المتميـــزة لـــوزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعية وصندوق األمل تمثل 
شـــريكا أساســـيا للجامعـــة األهلية 
فـــي رســـالتها التدريبيـــة وتعاونها 

ســـوق  مؤسســـات  مـــع  اإليجابـــي 
العمـــل، مثنيـــا علـــى جهـــود قســـم 
برامـــج التدريب بالمؤسســـات في 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
متنوعـــة  برامـــج  يقـــدم  حيـــث 
أو  العمـــل  رأس  علـــى  للتدريـــب 

التلمذة المهنيـــة من خالل برنامج 
“فرص”، فيما تقدم مشـــاريع األمل 
التي يحتضنها صندوق األمل عدد 
من المبـــادرات بهدف تنمية الروح 
الريادية ودعم الشـــباب البحريني 

في مجال ريادة األعمال.

المنامة - الجامعة األهلية

80 % من خريجي “األهلية” يستقرون في وظائف مناسبة خالل عام
“اإلرشاد المهني” يستوعب أكثر من ألف طالب بمشاركة 54 مؤسسة

شمس: تطوير الشباب لالرتقاء بمنظومة العمل اإلداري

“بيبا”: ابتكار سياسات جديدة لرفع كفاءة المتدربين
أكد المدير العام لمعهد اإلدارة العامة “بيبا”، رائد شمس، أن المرحلة التدريبية لطلبة الجامعات سواًء 
في القطاع العام أو الخاص يجب أال تكون مجرد مرحلة روتينية إلنجاز المهام التشــغيلية البســيطة 
واجتياز فترة التدريب بنجاح، بل يجب أن يتم تحويلها إلى مرحلة لفهم احتياجات العمل الحكومي 
والقطــاع الخــاص أيًضــا، وتوظيــف المهــارات والقــدرات لالرتقــاء بالمخرجــات مــن خالل اســتحداث 
مبادرات أو سياسات أو ابتكار آليات جديدة إلنجاز المهام اإلدارية. جاء ذلك بمناسبة إطالق المعهد 

لسياسة خاصة برفع كفاءة المتدربين من طلبة الجامعات. 

وأوضـــح شـــمس أن المعهـــد بـــدأ 
بتطبيـــق هـــذه السياســـة بشـــكل 
مـــن  مجموعـــة  علـــى  تجريبـــي 
السياســـة  وأثبتـــت  المتدربيـــن، 
فاعليتهـــا مـــن خـــالل المبـــادرات 
والمهـــام التـــي تمكـــن المتدربون 

من إنجازها.
تأتـــي  المبـــادرة  أن  وأضـــاف 
المعهـــد  رؤيـــة  مـــن  انطالًقـــا 
ومنظـــوره الرامـــي إلـــى تطويـــر 
الشـــباب البحرينـــي وجعله قادًرا 
العمـــل  منظومـــة  إدارة  علـــى 

العـــام  القطاعيـــن  فـــي  اإلداري 
األمثـــل  واالســـتثمار  والخـــاص، 
فـــي الطاقـــات الشـــابة لتحقيـــق 
التطلعـــات التنمويـــة، والترويـــج 
إلى ثقافة األسرة الواحدة وقيم 
بثقافـــة  االرتقـــاء  نحـــو  المعهـــد 

ومفهـــوم العمـــل اإلداري بشـــكل 
عـــام والحكومـــي بشـــكل خـــاص 

في مملكة البحرين.
 وأشاد بالمخرجات اإلدارية التي 
تمكن المتدربيـــن الجامعيين من 
إنجازها خـــالل الفترة التدريبية، 
الوقـــت  توفيـــر  فـــي  وســـاهمت 

والجهد والمال.
وتنوعـــت المبادرات والمشـــاريع 
مـــا بيـــن إعـــداد التقاريـــر المالية 
التـــي  واإلداريـــة  والتدريبيـــة 
الوضـــع  رصـــد  فـــي  ســـاهمت 

اســـتراتيجيات  ووضـــع  الحالـــي 
العمـــل  لمســـتقبل  استشـــرافية 
توفيـــر  فـــي  تســـهم  المؤسســـي 
والبشـــرية،  الماليـــة  المـــوارد 
البحثيـــة  العمليـــة  وتقييـــم 
علـــى  باالعتمـــاد  والتدريبيـــة 
المنهجيـــات العلميـــة نحـــو رفـــع 
وابتـــكار  المقدمـــة،  المخرجـــات 
مجـــال  فـــي  جديـــدة  سياســـات 
التدريـــب والتســـويق والبحـــوث 
نحـــو توظيـــف اإلبـــداع كمحـــرٍك 

رئيس لتسيير العمل الحكومي.

المنامة - “بيبا”

رائد شمس

رجب: توجيه الشباب ومساعدتهم لإلقبال على وظائف مطلوبة

حسين حبيب منصور العالي
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أعلنت وزارة العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف عن إصدار 23 ترخيًصا 
جديــًدا خــال العام 2021 لمزاولة نشــاط تســيير حمات العمــرة وهي: حملة 
األندلس، حملة أبو الحمزة، حملة أركان، حملة القيدوم، حملة البروج، حملة 
الســهاوية، حملــة الموالنــي، حملــة الســماهيجي، حملــة تبــارك، حملــة هال، 
حملــة الســلطان، حملــة قباء، حملة البــدر، حملة القربى، حملــة الراقي، حملة 
الصــادق، حملــة اإلســراء، حملــة العــا، حملــة الوســام، حملــة التوبــة، حملــة 
الســامر، حملــة الزيارة، وحملة شــويطر، ليصبح إجمالــي عدد حمات العمرة 

المرخصة من قبل الوزارة 179 حملة عمرة.

الدينيـــة  الشـــؤون  إدارة  وأشـــارت 
إلـــى أن قســـم شـــؤون الحـــج والعمرة 

قـــام باســـتحداث باقة مـــن الخدمات 
اإللكترونية التي تسهل على الحمالت 

تحديـــث  لحيـــن  وذلـــك  إجراءاتهـــا، 
نظـــام الحـــج اإللكترونـــي القائـــم، بما 
يســـهم في زيادة ســـرعة تفعيل نظام 
العمرة اإللكتروني بالتنسيق مع هيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة، 
كمـــا تـــم اســـتحداث رابـــط إلكتروني 
للمعتمريـــن  يمكـــن  بحيـــث  للجمهـــور 

تقييم أداء الحمالت.
وحرًصـــا مـــن وزارة العـــدل والشـــؤون 
اإلسالمية واألوقاف على تقديم أفضل 
الخدمـــات للمعتمريـــن مـــن المواطنين 
والمقيمين، من خالل متابعة الحمالت 

واالرتقاء بأدائها، قالت إدارة الشـــؤون 
الدينية إن قسم شؤون الحج والعمرة 
يعمـــل علـــى تطويـــر إجـــراءات إصدار 
والعمـــرة،  الحـــج  تراخيـــص  وتجديـــد 
فضـــاًل عن تســـهيل إجراءات التســـيير 
بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العالقـــة 
ســـواء في البحرين أو المملكة العربية 
السعودية الشقيقة، وكذلك العمل على 
تعزيـــز الدور الرقابـــي على مدى التزام 
الحمالت بالقـــرارات واللوائح المنظمة 
للحـــج والعمـــرة وذلـــك بالتنســـيق مـــع 

اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة.

رفـــع المجلس األعلى للشـــئون اإلســـالمية أســـمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة 
الذكرى الحادية والعشـــرين لميثاق العمل الوطني 
والذكـــرى الرابعة والخمســـين لتأســـيس قوة دفاع 

البحرين. 
وفـــي جلســـته االعتيادية التي انعقـــدت أمس عن 
ُبعـــد عبـــر تقنيـــة االتصال المرئي برئاســـة الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بـــن محمـــد بن راشـــد آل خليفـــة، أكد 
المجلـــس أنَّ ذكـــرى ميثـــاق العمـــل الوطنـــي هـــي 
ـــا فـــي تاريـــخ  ذكـــرى غاليـــة شـــكَّلت منعطًفـــا مهمًّ
ـــدت فيهـــا رؤيـــة  البحريـــن الحديـــث؛ حيـــث تجسَّ
القائـــد الحكيـــم، وتضافـــرت فيهـــا جميـــع الجهـــود 
خلـــف قائدها لتبنـــي نهضة تنمويًة شـــاملًة بقيادة 

صاحب الجاللة الملك. 

وأشار المجلس إلى أنَّ إحياء هذه الذكرى العزيزة 
الـــروح  يســـتنهض  النفـــوس  فـــي  واســـتحضارها 
البحرينيـــة الخالقـــة، ويكون مصدر إلهـــاٍم للجميع، 
ودافًعـــا إلـــى التمســـك بقيـــم التعـــاون والتكامـــل، 
وباعًثا على مواصلة العمل والعطاء لخدمة الوطن 

وشعبه. 
خ المبادئ والثوابت  وأضاف أن هذه المناسبة ترسِّ
التـــي انطلـــق منها الميثـــاق، بما يراعـــي قيم الدين 
والعروبـــة والعـــادات والتقاليـــد، ويصـــون الثوابت 
االنتمـــاء  أســـس  ويعـــزز  والحريـــات،  والمنجـــزات 

والتعايش والسالم. 
وفي ســـياق آخر، نوه المجلس بالـــدور الكبير الذي 
تضطلع به قوة دفاع البحرين إلى جانب القطاعات 
المنجـــزات  لصـــون  األخـــرى  والعســـكرية  األمنيـــة 
الوطنية والمكتســـبات التاريخية والدفاع عنها بما 
يحفظ للبالد أمنها واســـتقرارها واستقاللها، سائالً 
هللا تعالـــى أن يديـــم علـــى مملكـــة البحريـــن األمن 

واألمان واالستقرار. 

بعـــد ذلـــك، أشـــاد المجلـــس بتوجيهات ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
بمراجعـــة  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
فـــي  بالصـــالة  الخاصـــة  اإلجـــراءات  وتحديـــث 
الجوامـــع والمســـاجد ودور العبـــادة بما يســـهم في 
عـــودة الصلوات إلى ما كانت عليه في الســـابق مع 
األخذ باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير الوقائية 
الالزمـــة التـــي تمّكـــن المصليـــن مـــن أداء عباداتهم 

وصالتهم في ُيسر وسهولة. 
وأكـــد أنَّ هذه التوجيهات الكريمة تعكس ما توليه 
مملكـــة البحريـــن بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة الملك، 
مـــن اهتمـــاٍم ببيـــوت هللا تعالـــى وإيمـــاٍن بأهميتها 
فـــي النفـــوس، ومـــا تنهـــض به مـــن دوٍر كبيـــٍر على 
تعكـــس  كمـــا  واالجتماعـــي،  الدينـــي  المســـتويين 
مدى االلتـــزام الذي أظهـــره المصلـــون باإلجراءات 
االحترازية والوقائية لحماية أنفســـهم ومجتمعهم 

من الجائحة. 
ن المجلس توجيهات صاحب السمو الملكي  كما ثمَّ

ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء إلـــى مواصلة 
التوســـع فـــي تطبيـــق قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر 
البديلـــة، وأن يتـــوازى ذلـــك مـــع البـــدء فـــي تنفيـــذ 
برنامـــج الســـجون المفتوحـــة بما يكفل االســـتفادة 
مـــن برنامـــج العقوبات البديلة وما يهـــدف إليه من 
غايـــات نبيلة للفـــرد والمجتمع، وذلك ضمن ســـياق 
وتبنـــي  التشـــريعية  المنظومـــة  تطويـــر  مواصلـــة 
المبادرات التي ترسخ األمن وتعزز التطور والنماء 
بما يرفد المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة جاللة 

الملك.
االعتـــداءات  المجلـــس  أدان  آخـــر،  وفـــي ســـياق   
اإلرهابيـــة الجبانـــة التـــي اســـتهدفت بها ميليشـــيا 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  اإلرهابيـــة  الحوثـــي 
الشقيقة ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
كما اســـتنكر جميع األعمال اإلرهابية المشينة التي 
شهدها العالم مؤخًرا والتي تستهدف أمن األوطان 
منادًيـــا  المجتمعـــات،  وتهديـــد  األبريـــاء  وســـالمة 
بضـــرورة تعزيـــز أطـــر التعـــاون الدولـــي لمواجهـــة 

اإلرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه. 
بعد ذلك، اســـتعرض المجلس تقريرين للجنة إبداء 
الـــرأي الشـــرعي بشـــأن طلبيـــن وارديـــن األول مـــن 
المجلس األعلى للصحـــة، والثاني من وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية، وقرر المجلس الموافقة على 

التقريرين. 
كمـــا بحـــث المجلس آخـــر المســـتجدات في خطته 
إلعمـــار الجوامـــع، وأخـــذ علًمـــا فـــي هـــذا الســـياق 
بفتح مناقصـــة صيانة وترميم جامع الشـــيخ حمد 
بالمحـــرق التي تمت مـــن خالل مجلس المناقصات 
ه األمانة  والمزايـــدات بتاريخ 20 يناير 2022، ووجَّ
الفنيـــة  اإلجـــراءات  إنهـــاء  فـــي  لإلســـراع  العامـــة 

والمالية للمشروع لتنفيذه على وجه السرعة.
المذكـــرات  مـــن  عـــدد  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  ثـــم 
المرفوعـــة مـــن األمانـــة العامـــة بشـــأن مشـــروعات 
المجلس المختلفة، واســـتعرض الرسائل والطلبات 
الـــواردة، وبحث ما يســـتجد من أعمال، واتخذ في 

ذلك القرارات الالزمة.

اجتمـــع وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء 
والرئيـــس  المبـــارك،  ناصـــر  بـــن  وائـــل 
التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ 
نواف بن إبراهيم آل خليفة مع أعضاء 
بعثـــة صنـــدوق النقـــد الدولي برئاســـة 
رئيـــس البعثـــة علـــي العيـــد، والذي تم 

عبر تقنية االتصال المرئي.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب الوزير 
بالحضور، مشـــيدًا بمثل هذه اللقاءات 
التي تســـاهم في تبادل وجهات النظر، 
وأن هذه االجتماعات الدورية للجهات 
المعنية فـــي البحرين وصنـــدوق النقد 
أهـــم  وتســـتعرض  تناقـــش  الدولـــي 
التطورات في مجـــال الكهرباء والماء 
وتطـــور البنيـــة التحتيـــة فـــي المملكة، 

وقـــال إن مملكـــة البحريـــن وبناء على 
تســـير  الرشـــيدة  القيـــادة  توجيهـــات 
بخطـــى ثابتـــة نحـــو تحقيـــق أهدافهـــا 
التنموية المنشودة من خالل مبادرات 
حيوية متعددة كان لها عظيم األثر في 

مواصلة النمو اإليجابي في المملكة.
الرئيـــس  أشـــار  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
التعافـــي  خطـــة  أن  إلـــى  التنفيـــذي 
تلعبـــه  الـــذي  والـــدور  االقتصـــادي 
القطاعـــات الواعـــدة ســـاهم فـــي دفـــع 
فـــي  الســـيما  والنمـــو  التقـــدم  عجلـــة 
القطاعـــات التـــي تشـــرف عليهـــا هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء والتـــي تمثلـــت فـــي 
إطالق إستراتيجيات لقطاع الكهرباء 
والماء والطاقة المستدامة التي تمتد 

ومـــدى   ،2026 إلـــى   2022 لألعـــوام 
مســـاهمتها فـــي نمـــو الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي. كمـــا تـــم خـــالل االجتمـــاع 
بحـــث العديـــد مـــن المواضيـــع وتبادل 
وجهـــات النظر حـــول آخـــر التطورات 
علـــى  والمـــاء  الكهربـــاء  مجـــال  فـــي 
الصعيـــد المحلي والعالمـــي، باإلضافة 
إلـــى بحـــث عـــدد مـــن المواضيـــع ذات 

االهتمام المشترك.
وفـــي الختام، شـــكر الوزيـــر والرئيس 
التنفيـــذي رئيـــس البعثـــة علـــي العيـــد 
وأعضـــاء بعثة صندوق النقـــد الدولي 
علـــى الحضور، مؤكدين ضـــرورة عقد 
مثـــل هذه االجتماعـــات؛ لما لها من أثر 

بالغ في التطور والتنمية الشاملة.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - بنا

“العـــدل”: الترخيـــص لـ 23 حملـــة عمـــرة

استكمال صيانة جامع الشيخ حمد على وجه السرعة

“ الكهرباء” تبحث تطور البنية التحتية مع بعثة “النقد الدولي”

تحديث نظام الحج اإللكتروني وإتاحة التقييم للمعتمرين

“الميثاق” منعطف مهّم في تاريخ البحرين الحديث... “األعلى اإلسالمي”:

المملكة تسير بخطى ثابتة لتحقيق األهداف التنموية المنشودة

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

كشـــف المديـــر العـــام لشـــئون المـــدارس 
بوزارة التربية والتعليم محمد مبارك عن 
أنه فـــي ضوء العمـــل بالمعايير المطورة 
لترقيـــة المعلمين التي تم تنفيذها ضمن 
عمليـــات التحديـــث والتطويـــر الداخلية 
تطويـــر  مشـــروع  لتنفيـــذ  المصاحبـــة 
الهيـــكل التنظيمي الجديـــد للوزارة، فقد 
تـــم اعتمـــاد ترقيـــات 421 من منتســـبي 
المؤسســـات المدرســـية الحكومية لشهر 
فبرايـــر الجـــاري، مـــن بينهـــم 374 معلًما 
ومعلًما أوالً تمت ترقيتهم وفق المعايير 
فـــي  مســـاعًدا،  مديـــًرا  و22  المطـــورة، 
حيـــن شـــملت بقيـــة الترقيـــات مختلـــف 
الموظفين مـــن الكادر اإلداري بالمدارس 

الحكومية.
المـــدارس  لشـــئون  العـــام  المديـــر  وأكـــد 
أن وحـــدات التدريـــب المختصة ســـوف 
تستمر في حصر جميع بيانات مستحقي 

الترقيـــات الوظيفيـــة مـــن العاملين على 
الكادر التعليمي وفـــق المعايير المطورة، 
ورفـــع إجراءاتهـــم لالعتماد علـــى امتداد 
العـــام الدراســـي الجاري بشـــكل شـــهري، 
مردفـــا، وفيمـــا يتصـــل بالموظفيـــن على 
الـــكادر اإلداري بالمدارس، فإن التنســـيق 
مـــع جهاز الخدمة المدنية قد بدأ لتثبيت 
ا على  أعداد من الموظفين المكلفين فعليًّ

وظيفتي رئيس الشئون اإلدارية ومنسق 
الشـــئون اإلداريـــة ممن تـــم تكليفهم بعد 

تنفيذ برنامج التقاعد االختياري.
وقـــال إن العمل بـــدأ أيضًا لوضـــع اإلطار 
المطلوبـــة  التدريبيـــة  للـــدورات  العـــام 
بمـــا  االجتماعـــي  اإلرشـــاد  ألخصائيـــي 
يمكنهـــم من تحقيـــق الترقيـــة الوظيفية 
دون اشـــتراط الدبلوم التربوي نظًرا إلى 
عدم ارتباطهم بمســـار المعلم، مؤكًدا أنه 
يجـــري النظر أيًضا فـــي المعايير الخاصة 
بجميع الوظائـــف التعليمية األخرى التي 

تنطبق عليها نفس هذه العناصر.
الخطـــط  تلقـــاه  الـــذي  بالدعـــم  وأشـــاد 
المدرســـية  للمؤسســـات  التطويريـــة 
مـــن المجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليـــم 
والتدريـــب برئاســـة ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء رئيس المجلـــس األعلى لتطوير 

التعليم والتدريب.

بدء التنسيق مع “الخدمة المدنية” لتثبيت رؤساء ومنسقي الشؤون اإلدارية

ترقية 421 موظًفا من منتسبي المدارس الحكومية

محمد مبارك

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء  مجلـــس 
العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة بمكتبهـــا الالعب 
البلوشـــي، حيث  البارالمبي عبدهللا 
هنأتـــه بحصولـــه المركـــز الثالث في 
البطولة اآلسيوية للصاالت المغلقة 
2022 وعلـــى إنجازاتـــه المتحققـــة 
في المحافل الرياضية ومثمنة دور 
الشـــباب مـــن ذوي الهمـــم والعزيمة 
فـــي مختلـــف المحافـــل الرياضيـــة، 
بمـــا أثمـــر عـــن تحقيـــق العديـــد من 
اإلنجـــازات التي تضاف إلى ســـجل 
مملكـــة البحريـــن الحافـــل فـــي هذا 
المجال، وتسهم في تعزيز المسيرة 

الرياضية بالمملكة.
كما أكدت الشـــيخة رنا بنت عيسى 

بن دعيـــج آل خليفة حرص مجلس 
التعليم العالي وتشجيعه لمؤسسات 
التعليـــم العالي لالهتمام باألنشـــطة 
الرياضيـــة للمســـاهمة الفاعلـــة فـــي 

تقدم وازدهار مملكة البحرين.
مـــن جانبه، تقدم البلوشـــي بالشـــكر 

الجزيـــل لألميـــن العـــام علـــى الدعم 
المستمر للشباب والحركة الرياضية 
بالمملكـــة، مقـــدرًا اهتمـــام مجلـــس 
التعليـــم العالـــي الدائـــم بفئـــة ذوي 
تحقيـــق  عـــن  أثمـــر  والـــذي  الهمـــم 

العديد من اإلنجازات.

للمساهمة الفاعلة في تقدم وازدهار البحرين

رنا بنت عيسى لمؤسسات التعليم: اهتموا بالرياضة
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حوراء مرهون

ُولــد الشــاب أحمد فواز في تســعينات القرن الماضــي برفقة إعاقة 
بصرية، لم تســلبه قدرته االســتثنائية على البصيرة، واإلمعان في 

روح وبواطن األمور. 

متفوًقا مع وزير التربية والتعليم

مكرًما 

طفولته مع الدراجة

مع األصدقاء

سألته مرات عديدة في حواري  «
معه: أين البوصلة؟ وإلى أين 

يتجه مركبك؟

علـــى  أخـــرى  تلـــو  مـــرة  فشـــدد   -
”أطمـــح  قائـــا  ”االســـتقالية“  مبـــدأ 

لاستقالية على الجهات كافة“.
وجدته شـــخًصا مســـؤوال، كشـــف عن 
وخياراتـــه  الدراســـي،  تفوقـــه  ذلـــك 
أن  دائمـــا  فّضـــل  إذ  االســـتثنائية، 
يرمـــي بنفســـه فـــي بحار ليســـت آمنة 
لكفيف، فـــكان أول كفيـــف يتخصص 
علـــوم  ثـــم  والكيميـــاء  األحيـــاء  فـــي 

الحاسوب.

ال أدري

سألته في بداية الحوار، هل  «
أنت ثرثار؟ 

- ضحك، وقال ال أدري.. ربما، اســـألي 
ما شئت ولك تعب التلخيص الحًقا.

أول كفيف يدرس علوم الحاسوب

من أنت؟ «

- اســـمي أحمد فـــواز عبدالرحمن، من 
مواليـــد 1994، ولـــدت بإعاقة بصرية، 
تخرجت من جامعة البحرين بشـــهادة 
الحاســـوب  علـــوم  فـــي  بكالوريـــوس 

وأطمح لدراسة الماجستير.
شـــغفي األساســـي هو التقنيـــة، لكنني 
أملـــك هوايـــات أخـــرى متنوعـــة مثل: 
الرياضـــة  القـــراءة،  الموســـيقى، 

والسينما.
درســـت  والعلـــوم،  المعرفـــة  أحـــب 
المعهـــد  فـــي  االبتدائيـــة  المرحلـــة 
البحرينـــي الســـعودي للمكفوفيـــن، ثم 
واصلت دراستي مدمًجا في المدارس 
الحكوميـــة العامـــة وكنـــت أول كفيف 
يتخـــرج مـــن المســـار العلمـــي بمعـــدل 
97.3 %، ثـــم فـــي الجامعة أيضا كنت 
أول كفيـــف في البحريـــن يتخرج من 

تخصص علوم الحاسوب.

13 عملية جراحية لطفل في الخامسة

ماذا تتذكر من طفولتك؟ «

قضيـــت أغلـــب أوقـــات طفولتـــي بين 
 13 وأجريـــت  المستشـــفيات،  أروقـــة 
الخمـــس  عمـــر  أتـــم  أن  قبـــل  عمليـــة 
فـــي محـــاوالت  أهلـــي  ســـنوات. كان 
مســـتمرة إليجاد عاج يرد لي بصري، 
لكن محاوالتهم كلها لم تكلل بالنجاح.

أذكـــر أيضا أنني كنـــت ألعب مع أخي، 
ماعـــدا  طبيعيـــا  وقتـــي  أكثـــر  وكان 
المستشـــفى وتأخـــري 3 ســـنوات عـــن 

االلتحاق بالمدرسة.

كيف تعامل األهل مع ظرفك  «
الصحي؟

تربيت علـــى االعتماد على النفس، أن 
أدبـــر شـــؤوني اليومية لوحـــدي وهذا 
ســـاعدني كثيرا على ممارســـة حياتي 

بشكل طبيعي جدا. 

بعـــض أهالـــي المكفوفيـــن يحاولـــون 
أن يســـاعدون أبناءهـــم فـــي كل أمور 
وتفاصيـــل حياتهم اليوميـــة، وأنا أرى 
بأن هذا التصرف خاطئ؛ ألن الكفيف 
حين يكبر سيضيع في معترك الحياة.

ال أرى شيًئا حتى الظلمة!

ما مرضك تحديدا؟ «

ولـــدُت كفيـــف البصـــر، عيني اليســـرى 
ميتـــة كلًيا، وأرى قليا من الضوء في 
عيني اليمنـــى، وبعض األلوان إذا كان 

التباين بينها عاليا.
بالنســـبة للعيـــن الميتـــة، ال أرى شـــيئا 
حتـــى الظلمـــة أو اللـــون األســـود كمـــا 
يعتقـــد الكثيـــر من النـــاس، ألنها عضو 
ميت في جســـدي، هـــل يمكنك تخيل 
أن تبصر من يدك أو أظافرك؟ بالضبط 
هكذا هـــو. عيني عضو ميت ال عصب 

فيه ليمنح خاصية البصر.

 نقطة تحول

كيف تقبلت إعاقتك البصرية؟ «

ولـــدت هكـــذا، لـــم أملـــك قيمـــة البصر 
ألفقدهـــا، لذلـــك لـــم أشـــعر باختـــاف 

وعشت حياتي طبيعية جدا.
 ماعـــدا بعـــض التفاصيـــل مثـــل تأخـــر 

دخولي للمدرسة 3 أعوام.
وبعـــد أن عرف أهلي المعهد البحريني 
الســـعودي للمكفوفين تغيـــرت حياتي 
بـــدءا  للتعليـــم،  لألفضـــل، وانضممـــت 
بلغـــة برايل، ثـــم األجهـــزة االلكترونية 
والتقنيات الحديثة المساعدة، والبيئة 
الحاضنـــة في المعهـــد فتحت لي آفاقا 
جديدة وجدت من خالها أن بإمكاني 
فعل كل ما أريد في هذا العالم بالصبر 

والمعرفة.
لـــكل شـــيء  بدائـــل  توفيـــر  أســـتطيع 
تقريبـــا، ماعدا ســـياقة الســـيارة وفهم 

الرسوم البيانية.
قبـــل المعهد كنـــت أخاف مـــن األلعاب 
التـــي تتحرك وتخـــرج أصواًتا ألنني ال 
أرى، بل أشعر بحالة غريبة. لكنني في 
المعهد تعودت على األلعاب وتخلصت 

من مشاعر الخوف.

أتمنى رؤية النجوم 

لو تمكنت من اإلبصار مجددا،  «
ماذا تود أن ترى؟

المـــواد العلمية، أود كثيرا لو أســـتطيع 
النظـــر إلى األفـــاك والفضـــاء، النجوم 
والكواكـــب. أرغـــب فـــي رؤيتهـــا فـــي 
الحقيقة، أماكنها ومساراتها، واألجرام. 
الرسوم البيانية والتوضيحية العلمية 

وجداول البيانات.
وجـــوه النـــاس وأشـــكالهم ال تعنينـــي 
وال أرغـــب فـــي رؤيتهم، ألن أشـــكالهم 
لـــن تضيف لي معنـــى، يكفي أن أعرف 
شـــخصياتهم، نبرة أصواتهم تكفيني. 

شكل اإلنسان ال يهمني إطاًقا.

لماذا النجوم والكواكب؟ «

في دراســـتي العلمية تمكنت من لمس 
مجســـمات محسوســـة ألشـــياء كثيرة 
مثـــل جســـم اإلنســـان وقلبـــه. لكننـــي 
لم أجد مجســـًما للفضاء كلـــه، النجوم 
واألجرام. كما ال وجود لمجسمات لكل 
الرسومات البيانية في العالم، ألن في 

كل لحظة يوجد مجسم جديد.

الموسيقى طاقة هائلة

عرفت أنك مهتم بالموسيقى،  «
وتحب العزف. لماذا تميل 

للموسيقى؟

فـــي  الموســـيقى  اكتشـــفت  حيـــن 
طفولتي، شعرت بأنني أضع يدي على 
طاقـــة أو قـــوة هائلـــة وجديـــدة، قـــوة 
للتعبير، التواصل واإلحساس بمشاعر 

مختلفة، وأداة شحن للطاقة.
بدأت مشـــوار الموســـيقى منـــذ الصف 
األول االبتدائي برفقة األستاذة أميرة 
المرشـــدي فـــي المعهد، وكنـــت أتدرب 
معها حتى في الفسحة وفي أي وقت 

ممكن.
كانت لي مشـــاركات موســـيقية كثيرة 
منـــذ كنت طالبـــا فـــي االبتدائية حتى 

اآلن.

االعتماد على النفس

ما سر نجاح الكفيف رغم ما  «
يواجهه من صعوبات في 

الحياة؟

ال أملـــك تعريًفـــا واضًحـــا للنجاح. لكن 
إذا أراد الكفيـــف أن يكـــون لـــه حضور 
وال يعتزل العالـــم عليه أن يعتمد على 
نفســـه، ويخرج مـــن دائرة األمـــان. أن 
يصبـــر ويتحمـــل حتى إذا ســـقط أمام 

الناس أو اصطدم بجدار ما.

طرقت جرسهم

هل تعرضت لموقف مشابه؟ «

كثيًرا لكنني أضحك فقط وينتهي كل 
شيء.

أتذكـــر مـــرة أننـــي كنـــت في ســـفر مع 
أصدقائي، انطفأ نور الكهرباء وذهبت 
لخـــارج شـــقتنا أريـــد تجربـــة إضـــاءة 
المصبـــاح فـــي الممـــر ألعـــرف إن كان 
الخلل في شقتنا أو البناية ككل. وبداًل 
مـــن الضغـــط علـــى مفتـــاح المصبـــاح 
طرقت جرس الشقة المجاورة، وحين 
فتـــح الباب هربت مباشـــرة ولم أعرف 

ماذا أفعل. 

 فرصة عمل

تخرجت من الجامعة قبل 6  «
أشهر تقريبا، ما خططك؟

أبحث عن وظيفـــة حالًيا، وأرغب في 
الحصول على أية فرصة عمل تضمن 
لي استقاال ماديا. ريثما أجد الفرصة 
المناســـبة، أعمل على تطوير مهاراتي 

الـــدورات  مـــن  للعديـــد  وانضممـــت 
والورش عبر االنترنت.

دورات بال شهادات

ما التحديات التي مررت بها؟ «

ال شـــك فـــي أننـــا نعيش فـــي زمن كل 
األنظمة فيه مرتبطـــة بالمادة والمال، 

وبالنســـبة لـــي أكثـــر تحدياتـــي مالية. 
لكننـــي  والســـفر  االستكشـــاف  أحـــب 
الكلفـــة  وتحمـــل  الســـفر  أســـتطيع  ال 
الماليـــة. لكـــن بإمكاني قـــراءة الكتب 
حيث أشـــتري نســـًخا رقمية مجانية. 
وانضم لـــدورات تدريبية مجانية عبر 
االنترنت لكن ال أحصل على شـــهادات 
دفـــع  تشـــترط  المنصـــات  ألن  غالبـــا، 

مبلـــغ 99 دوالرا غالًبـــا للحصـــول على 
الشهادة.

نصائح أستاذي

من الذي أثر في بناء  «
شخصيتك؟

أســـتاذي حســـين األميـــر رحمـــه هللا، 
وتجربته شّكلتني كثيًرا.

الصراحـــة  بالقـــراءة،  ينصحنـــي  كان 
والصدق. أحببتـــه ألن كل ما نصحني 
بـــه كان يفعله، وتأثـــرت به وأصبحت 
قدر اإلمكان ال أنصح أحًدا بشـــيء إال 

إذا كنت أفعله.
اســـتخدام  علـــى  علمنـــي  الـــذي  هـــو 
التقنيـــة  وتطويـــع  الكمبيوتـــر 

الحتياجات الكفيف.

التقنية تعوضني

كيف تعوض فقدان بصرك؟ «

فـــي البداية تقبلت واقـــع أنني كفيف، 
وال أســـتحي مـــن اســـتخدام األدوات 

المساعدة مثل العصا البيضاء. 
األمـــر اآلخر، البـــد من تعلـــم التقنيات 
الرقميـــة  البرامـــج  مثـــل  الجديـــدة، 
الناطقـــة التـــي فتحـــت آفاًقا واســـعة 
للمكفوفيـــن. فـــي الماضي كنـــا ننتظر 
ألشـــهر لتتوافر لنا نســـخة مـــن الكتب 
مكتوبة بلغـــة برايل، لكن التقنية اآلن 
توفـــر لنـــا إمكانيـــة قـــراءة أي كتـــاب 

بالبرامج الناطقة.

الشاي والموسيقى 

كيف تتعامل مع ضغوط الحياة  «
واإلحباطات؟

أشـــرب الشاي وأســـمع موسيقى. وإذا 
لم ينتِه الشـــعور بالضيق أحول كل ما 
أحزنني لفكاهة و ”مسخرة“ وأضحك 
على نفسي وأتخلص من كل المشاعر 

السلبية.
ال أتعـــرض لإلحباط غالبا، إنما للتعب. 
أحياًنـــا ألعب ألعابا الكترونية، اشـــرب 
كرك وأمشـــي مـــع أصدقائـــي، لكن إذا 
كان لـــدي امتحان أو التزام قريب فا 
وقـــت إلرضـــاء النفســـية، فقط أدرس 

واستعد.

االستقاللية

ما طموحك؟ «

أميـــل لألهـــداف قصيرة المـــدى، ألنها 
األســـهل في تحديد الطرق لتنفيذها. 
دراســـة  أتمنـــى  المثـــال  ســـبيل  علـــى 
الماجســـتير وأعـــرف أننـــي يجـــب أن 
أحصـــل على شـــهادة التوفل كشـــرط، 

لذا حصلت على الشهادة.
الهـــدف الوحيـــد الدائـــم والبعيـــد هـــو 
الحيـــاة،  فـــي  االســـتقالية  تحقيـــق 
للنـــاس  والفائـــدة  النفـــع  وتقديـــم 
والمجتمع. ومن هذا المنطلق أّسســـت 
منـــه  ليســـتفيد  االلكترونـــي  موقعـــي 
عمـــوم الناس وخصوصـــا المكفوفين، 
للكتـــب  مراجعـــات  فيهـــا  أنشـــر  إذ 
وشـــروحات تقنية مختلفـــة. وبإمكان 
https:// :الجميـــع زيارته عبر الرابـــط

.fawazar.me

أوتار الحياة

انتهـــى حـــواري مـــع أحمـــد فـــي شـــقته 
المتواضعـــة جـــًدا والتي تزيـــن جدرانها 

شهادات تفّوق وصور تكريم يعتز بها.
واختتم اللقاء عازًفا مقطوعة موسيقية 
مفعمة باألمل والســـكينة، بأصابع كفيف 

أجاد اللعب على أوتار الحياة.

أحمد فواز:
أجريت 13 عملية جراحية 

لعيني... وأحلم برؤية النجوم
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المنامة - بنا

أكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات 
المعلومـــات  هيئـــة  فـــي  والحوكمـــة 
خالـــد  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
المطاوعـــة  بأن مملكة البحرين ومنذ 
العـــام 2017 قـــد اعتمـــدت )سياســـة 
علـــى  أوال(  الســـحابية  الحوســـبة 
المستوى الحكومي تنفيذا لتوجيهات 
الحكومـــة ، وبـــأن هيئـــة المعلومـــات 
والحكومـــة اإللكترونيـــة وفـــي إطـــار 
مســـؤوليتها بتعزيز اســـتثمار المملكة 
لتقنية الحوسبة السحابية، ومواصلة 
صقـــل وتطويـــر الكفـــاءات الوطنية، 
برنامـــج   إطـــاق  عـــن  أعلنـــت  فقـــد 
نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للعمليـــات 
المعلومـــات  هيئـــة  فـــي  والحوكمـــة 
والحكومـــة اإللكترونيـــة  يســـتهدف 
تدريـــب الموظفيـــن المنتســـبين إلـــى 
75 جهـــة حكوميـــة وشـــبه حكوميـــة 
والمندرجـــة ضمـــن العقد المؤسســـي 
بين حكومة مملكة البحرين وشـــركة 
مايكروســـوفت الرائـــدة فـــي مجـــال 

تكنولوجيا السحابة.
وأشـــار المطاوعـــة إلـــى أن البرنامـــج 
ُيعـــد واحـــًدا مـــن بيـــن مجموعـــة من 
المشاريع الوطنية المهمة التي تتطلع 
العـــام  خـــال  تنفيذهـــا  إلـــى  الهيئـــة 
2022 مع عدد من الشـــركات العالمية 
المتميزة فـــي تقديم الحلول الرقمية 
التي تعزز من االبتكار وتســـاعد على 
االرتقـــاء بجـــودة العمـــل الحكومـــي، 
شـــركة  برنامـــج  دورات  بـــأن  مبينـــا 
مايكروســـوفت ستســـاعد علـــى رفع 
كفـــاءة موظفيـــن القطـــاع الحكومي 
وســـتثري خبراتهـــم وقدراتهـــم علـــى 
التعامل السليم مع خدمات الحوسبة 
الســـحابية، وبما ُيســـهم فـــي تحقيق 
صاحـــب  حضـــرة  قيـــادة  تطلعـــات 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، عاهـــل الباد المفـــدى حفظه 
هللا ورعـــاه، وتنفيـــذ قـــرارات اللجنة 
العليـــا لتقنية المعلومات واالتصاالت 
برئاســـة نائب رئيس مجلس الوزراء  
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفة، مشيدا بالمتابعة التي تحظى 
بها الهيئة من وزيـــر الداخلية الفريق 
أول الركـــن الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــد 
هللا آل خليفـــة علـــى صعيد اســـتثمار 
تقنية الحوســـبة الســـحابية وتدريب 

الكفاءات على التعامل عليها.
البحريـــن  مملكـــة  بـــأن  أكـــد  كمـــا 
سياســـة  اعتمـــاد  فـــي  نجحـــت  قـــد 
علـــى  أوالً  الســـحابية  الحوســـبة 
المســـتوى الحكومـــي، وذلـــك بفضـــل 
مـــا وفرته مـــن جاهزية تقنيـــة عالية، 
وبفضـــل الكفـــاءات الوطنية الخبيرة 
والمتخصصـــة والقادرة على التعامل 
مـــع خدمات الســـحابة، مبينا بأن هذا 
إضافـــي  كتدريـــب  يأتـــي  البرنامـــج 
وتدريـــب  صقـــل  عمليـــة  لمواصلـــة 

الكفاءات الوطنية. 
البرنامـــج  هـــذا  إتاحـــة  بـــأن  وذكـــر 
التدريبي يأتي في ضوء التزام هيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة 
بتأميـــن مختلـــف التقنيـــات والحلول 
الرقميـــة لكافـــة الـــوزارات والهيئات، 
والتـــي تمكنها مـــن النهوض بخططها 
الرقمـــي  التحـــول  لتعزيـــز  الراميـــة 
لخدماتهـــا وأنظمتها الســـيما المقدمة 
المواطنيـــن  مـــن  للمســـتفيدين 
والمقيميـــن، وبما يســـهم في االرتقاء 

بجودة العمل الحكومي.
وحول تفاصيـــل البرنامـــج التدريبي 
مـــع  بالتعـــاون  ســـيطلق  والـــذي 
المتوقـــع  مايكروســـوفت، فإنـــه مـــن 
البرنامـــج  دورات  أولـــى  تنطلـــق  أن 
خال شـــهر فبراير من العـــام الحالي 
 3 مـــدار  علـــى  سيســـتمر  والـــذي 
ســـنوات، وهـــي مـــدة العقـــد المبرمة 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  بيـــن 
اإللكترونية وشـــركة مايكروسوفت. 
ويجـــري العمـــل حاليـــا علـــى إعـــداد 
الخطة الزمنيـــة لتنفيذ البرنامج، كما 
ســـيتولى قســـم التدريـــب والتطويـــر 
والحكومـــة  المعلومـــات  بهيئـــة 
كافـــة  إرســـال  عمليـــة  اإللكترونيـــة 

تفاصيل الدورات للجهات الحكومية 
وبالتنســـيق  ثـــم  الحكوميـــة  وشـــبة 
مـــع شـــركة مايكروســـوفت ســـتقوم 
الهيئـــة بتســـجيل اســـماء الموظفيـــن 

المرشحين من قبل جهات عملهم. 
يشار إلى أن بعض الدورات سيخضع 
امتحانـــات  إلـــى  المشـــاركون  فيهـــا 
اجتيـــاز  شـــهادة  علـــى  للحصـــول 
والبعـــض اآلخـــر علـــى شـــهادة إكمال 

بعد انتهاء دوراتهم التدريبية. 
هـــذا وتســـعى الهيئـــة إلى اســـتكمال 
عمليـــة تدريـــب نحـــو )200( موظـــف 
علـــى خدمـــات الحوســـبة الســـحابية 
مـــع نهاية العـــام 2022، ومن المتوقع 
أن يبلغ إجمالي عدد المشـــاركين في 
البرنامج خال الفترة من عام 2022 

إلى 2024 نحو )600( متدرب.
العـــام  المديـــر  علـــق   جانبـــه  ومـــن 
لمايكروسوفت في البحرين وسلطنة 
عمان ســـيف هـــال الحوســـني قائا: 
هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  ســـعداء  “اننـــا 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة 
تســـعى  التـــي  المبـــادرة  هـــذه  فـــي 
إلـــى إعـــداد الموظفيـــن الحكومييـــن 
وتدريبهـــم علـــى تقنيـــات الحوســـبة 
بأفضـــل  وتزويدهـــم  الســـحابية 
المهـــارات العالميـــة لتحويل خدمات 
الحكومـــة رقميًا وتحســـين العمليات 
ورفـــع مســـتوى الخدمـــات المقدمـــة 
للمواطنيـــن. مشـــيرا الـــى ان أهـــداف 
أوالً(  الســـحابية  )الحوســـبة  سياســـة 
لـــن تتحقق اال عبـــر إعداد رأس المال 
البشـــري وتأهيـــل الكـــوادر الوطنيـــة 
للنهوض بمستوى التنمية االقتصادية 
وتحقيـــق أهـــداف الحكومـــة الرامية 
إلـــى بناء اقتصـــاد معرفـــي للباد بما 

يتماشى مع رؤية 2030”.

يستهدف تدريب الموظفين المنتسبين إلى 75 جهة حكومية وشبه حكومية...”الحكومة اإللكترونية”:

إطالق برنامج تدريبي على خدمات الحوسبة السحابية

  

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  قالـــت 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
إنها بـــدأت تنفيذ أعمال مشـــروع 
إنشاء شبكة للصرف الصحي في 
منطقة البديع بمجمع 557، والذي 
يأتـــي اســـتكماالً لجهـــود الـــوزارة 
فـــي ضمـــان توفيـــر بيئـــة صحية 

وسليمة للمواطنين والمقيمين.
وأشـــارت إلى أن المشروع يهدف 
إلـــى خدمـــة مـــا يقـــارب علـــى 43 
وحـــدة ســـكينة فـــي المجمـــع، من 
خـــال إنشـــاء عدد مـــن الخطوط 
الرئيســـية والفرعيـــة وعـــدد مـــن 
غـــرف التفتيـــش، ومـــن المقرر ان 
تســـتغرق اعمال التنفيذ حوالي 8 

أشهر تقريبًا.
وبينـــت أن هـــذا المشـــروع يأتـــي 
تنفيذًا لبرنامج عمل الحكومة في 
تطويـــر خدمات الصـــرف الصحي 
فـــي مختلـــف مناطـــق البحريـــن، 
حيـــث تعمل الـــوزارة علـــى تنفيذ 
العديد من المشاريع التي ستسهم 
في توســـعة دائـــرة المســـتفيدين 

من خدمات الصرف الصحي.
وأشـــارت إلـــى أن المشـــروع يأتي 
االســـتراتيجية  الخطـــة  ضمـــن 
الوطنيـــة التـــي وضعتهـــا الـــوزارة 
للصرف الصحـــي ومعالجة المياه 
وتطويـــر  لتخطيـــط  كأســـاس 
وأنظمـــة  الشـــبكات  وتوســـيع 
المعالجـــة في البحرين مع التطور 
العمراني المتسارع بهدف تحقيق 
المســـتدامين  التنميـــة والتطويـــر 
لهـــذا القطـــاع العـــام فـــي مملكـــة 
البحرين وتوفير أفضل الخدمات 
لكافـــة مناطـــق المملكـــة ولضمان 
للمواطـــن  ســـليمة  صحيـــة  بيئـــة 

والمقيم.
الجدير بالذكر بأنه قد تم ترســـية 
يوكـــو  شـــركة  علـــى  المشـــروع 
بتكلفـــة  المحـــدودة  للهندســـة 
إجمالية وقدرها 129,178 ديناًرا.
بدوره، أشاد ممثل الدائرة الثالثة 
بمجلـــس بلـــدي الشـــمالية العضـــو 
البلدي محمد الدوســـري بالجهود 
التـــي تقـــوم بهـــا وزارة االشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
البنيـــة  توفيـــر  فـــي  العمرانـــي 

التحتية والتي تسهم في االرتقاء 
والتنســـيق  العامـــة،  بالصحـــة 
والتعـــاون المســـتمر بين الـــوزارة 

والمجالس البلدية، مؤكدًا أن هذا 
المشـــروع مـــن أولويات مشـــاريع 

البنية التحتية في الدائرة.

تخدم 43 وحدة سكينة وبكلفة 129 ألف دينار

شبكة للصرف الصحي بمجمع 557 في البديع

شـــاركت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
الدولـــي  التحالـــف  منظمـــة  مؤتمـــر  فـــي 
لحماية التراث في مناطق النزاع - “ألف” 
الثانـــي للمانحين، أمس األول في متحف 
اللوفر بالعاصمة الفرنســـية باريس، حيث 
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  افتتحـــه 
ماكرون، وحضره وزيرة الثقافة الفرنسية 
الخارجيـــة  ووزيـــر  باشـــيرو  روزيليـــن 
الفرنســـي جان ايف لودريان، وعدد كبير 
الوزراء والمسؤولين الحكوميين رفيعي 

المستوى وممثلي منظمات دولية.
وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
إن المؤتمـــر يؤكد أهميـــة التعاون الدولي 
من أجل تساهم في الحفاظ على التراث 
الثقافـــي المادي وغير المـــادي، وذلك في 
وتعزيـــز  بالمجتمعـــات  االرتقـــاء  ســـبيل 
التنميـــة المســـتدامة. وتوجهـــت بالشـــكر 
إلـــى منظمة ألِـــف على دعوتها للمشـــاركة 
في المؤتمر، مشيدة بجهودها في تمكين 
التـــي  للتحديـــات  العاجلـــة  االســـتجابة 
يوجههـــا التـــراث الثقافـــي فـــي المنطقة. 
وأردفت: “إن البحرين، وعبر اســـتضافتها 
للمركـــز اإلقليمي العربـــي للتراث العالمي، 
تدعـــم كافـــة الجهـــود التي تحافـــظ على 
المواقع المعرضة للخطر من خال تقديم 
االستشـــارات والدعـــم المـــادي والتقنـــي، 
إضافـــة إلـــى التعاون مـــع كافـــة المعنيين 
والمهتميـــن من مؤسســـات دولية، وعلى 

رأسها منظمة ألِف.
إنشـــائه،  ومنـــذ  المركـــز  أن  وأوضحـــت 
كانـــت إحدى ركائـــز اســـتراتيجية المركز 
إطـــاق المشـــاريع التـــي تحمـــي التـــراث 

الثقافي المعرض للخطر، وباألخص خطر 
اإلرهـــاب والتطـــّرف الذي يســـّوغ لنفســـه 
اســـتهداف التراث الثقافـــي. ولقد وجدنا 
خـــال عملنـــا تجاوبًا كبيرًا مـــن قبل كافة 
شـــركائنا من مؤسســـات عربيـــة حكومية 
وغيـــر حكوميـــة، من أجـــل تعزيـــز مكانة 

التـــراث وحمايتـــه والعمـــل علـــى إنجـــاز 
ملفـــات الترشـــيح لقائمة التـــراث العالمي 

لليونيسكو.
وخـــال المؤتمـــر، قـــّدم المركـــز اإلقليمي 
العربـــي للتـــراث العالمـــي مداخلـــة حـــول 
المشروع المشـــترك مع منظمة ألِف لدعم 

جهود الحفاظ على مدينة شـــبام اليمينة 
المســـجلة علـــى قائمـــة التـــراث العالمـــي 

المعرض للخطر.
وأقيـــم المؤتمر الثانـــي للمانحين بمبادرة 
من الجمهورية الفرنســـية الرئيس الحالي 
لاتحـــاد األوروبي. ويعـــد المؤتمر فرصة 

للـــدول المختلفة مـــن حول العالـــم لدعم 
جهـــود المجتمـــع الدولي وتعزيـــز التزامه 
البلـــدان  فـــي  الثقافـــي  التـــراث  بحمايـــة 
التـــي تشـــهد نزاعـــات، إضافـــة إلـــى إلقاء 
الضوء على دور التراث في دعم التنمية 

المستدامة وتحقيق السلم والمصالحة.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اإلرهـاب يسـّوغ لنفسـه استهـداف التـراث الثقـافـي
دعم بحريني لحماية المواقع المعرضة للخطر... مي بنت محمد:

الشيخة مي بنت محمد تشارك في المؤتمر 



بدء حظر صيــد وبيـــع الروبيـــان لمـــدة 6 أشهـــر
أعلن وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
إبراهيـــم  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الحـــواج عن بـــدء فتـــرة حظر صيد 
أو تـــداول أو بيـــع الروبيـــان، والذي 
دخل حيز التنفيذ بدًءا من 1 فبراير 

الجاري ولغاية 31 يوليو 2022.
وذكـــر أن القـــرار يأتـــي حرًصـــا مـــن 
الـــوزارة ووفقـــا لقـــرار الوزير عصام 
خلف للمحافظة على الثروة البحرية 

بما يســـاهم فـــي تنمية هـــذا القطاع 
وســـعًيا لحمايـــة المخزون الســـمكي 
في مملكة البحرين لتحقيق التنمية 

المستدامة للثروات البحرية.
وأوضـــح أن القـــرار يأتـــي متوافًقـــا 
مع القـــرارات الخليجية فيما يتعلق 
فـــي  الســـمكي  المخـــزون  بحمايـــة 
مملكة البحرين والـــدول الخليجية، 
منوًها إلى أن وكالة الزراعة والثروة 
البحريـــة لن تألوا جهدًا في مواصلة 

الجهود التي تصب في الصالح العام 
للمملكـــة وتحقـــق الحمايـــة الكاملـــة 
للمخزون السمكي ورفع اإلنتاجية. 

ونصت المادة األولى من القرار على 
أنـــه يحظر صيد الروبيان في المياه 
اإلقليميـــة لمملكـــة البحريـــن اعتباًرا 
مـــن 1 فبرايـــر ولغايـــة 31 يوليو من 
كل عـــام، فيمـــا نصت المـــادة الثانية 
أنه “يحظر وجود شباك أو أدوات أو 
آالت أو أية وســـيلة لصيـــد الروبيان 

علـــى ظهـــر القـــوارب فـــي المناطـــق 
المحـــددة لصيـــد الروبيـــان، وكذلك 
كان  إذا  القـــوارب  رســـو  مناطـــق 
الغرض مـــن وجودها صيد الروبيان 
خـــال فترة ســـريان الحظر المشـــار 
إليهـــا فـــي المـــادة األولـــى مـــن هـــذا 

القرار”.
وأشـــارت المـــادة الثالثـــة مـــن القرار 
وتـــداول  عـــرض  يحظـــر  أنـــه  إلـــى 
الروبيـــان الطـــازج والمبـــرد والمثلج 

وغير المصنع في األسواق واألماكن 
العامـــة لغـــرض التســـويق أو البيـــع، 
خال فترة ســـريان الحظـــر المقررة 

بموجب أحكام القرار.
وأوضحـــت المادة الرابعة أن كل من 
يخالـــف أحـــكام هـــذا القـــرار يعاقب 
بالعقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )20( لســـنة 
2002 بشأن تنظيم صيد واستغال 

وحماية الثروة البحرية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

دعوة أولياء األمور لترسيـــخ القيــم لدى أبنائهـم
التحقيق مع 6 أحداث ألقوا عبوات حارقة على الشرطة... رئيسة نيابة األسرة والطفل:

قالت رئيســة نيابة األســرة والطفل إن النيابة العامة تلقت بالغًا من االدارة األمنية من قيام 
ســتة أطفــال لــم يتجاوزوا الخامســة عشــرة من العمر بإلقــاء زجاجات حارقة علــى الدوريات 
المتمركزة لحراســة مركز شــرطة ســترة، وتضررت نتيجة ذلك ســيارة مدنية تصادف وقوفها 

بالمكان، فيما تبين أنه سبق ارتكاب هؤالء لألطفال وقائع مماثلة.

 وأوضحـــت رئيســـة نيابـــة األســـرة والطفـــل، 
البـــاغ،  فـــي  التحقيـــق،  باشـــرت  النيابـــة  أن 
حيـــث اســـتمعت إلـــى أقـــوال األطفال الســـتة، 
بوصـــف أنهم معرضون إلحدى حـــاالت الخطر 
المنصوص عليها في قانون العدالة االصاحية 

المعاملـــة  ســـوء  مـــن  وحمايتهـــم  لألطفـــال 
بارتكابهـــم جريمة صناعة واســـتخدام عبوات 
قابلة لاشـــتعال والتجمهر والشغب واالعتداء 
على األشـــخاص والممتلكات العامة والخاصة، 
فأقر خمســـة منهـــم وقالوا إن الطفل الســـادس 

كان معهـــم أثناء ارتكاب الواقعة، وتم عرضهم 
علـــى االخصائيـــة االجتماعية لدراســـة حالتهم 
االجتماعية والنفســـية وإعداد التقارير الازمة 
لذلـــك، حيـــث ثبـــت مـــن التقاريـــر االجتماعيـــة 
والنفســـية المودعة وجود ميول عدوانية لدى 
األطفال تجاه المجتمع، وأن تصرفاتهم ناشـــئة 

عن التمرد والامباالة. 
 وقالـــت إنـــه فـــي إطـــار حـــرص النيابـــة العامة 
علـــى تطبيق أحكام قانـــون العدالة االصاحية 
لألطفـــال وفاعلية نفـــاذ أحكامه، وبناًء على ما 
أوصـــت به هذه التقاريـــر بالتحفظ عليهم، فقد 

أمـــرت النيابة بإيداعهم إحدى دور مؤسســـات 
العمـــل  لـــوزارة  التابعـــة  االجتماعيـــة  الرعايـــة 
والتنميـــة االجتماعيـــة، كمـــا تـــم عرضهـــم على 
قاضـــي محكمـــة العدالـــة االصاحيـــة الصغرى 
للطفـــل والـــذي أمر باســـتمرار التحفـــظ عليهم، 
تمهيـــدا إلحالتهم لمحكمـــة العدالة اإلصاحية 

الكبرى للطفل.
 مـــن ناحية أخرى، دعت رئيســـة النيابة أولياء 
األمور إلى االضطاع بمســـئولياتهم في رعاية 
أوالدهـــم واالهتمام بترســـيخ القيـــم والمبادئ 
األخاقيـــة فـــي نفوســـهم وتجنيبهـــم الظروف 

التي تســـمح بتعريضهم للخطر، وأكدت حرص 
النيابـــة العامـــة مـــن جانبها على إعمـــال أحكام 
بـــكل  وإنفاذهـــا  االصاحيـــة  العدالـــة  قانـــون 
فاعلية ومراعاة المصالح الفضلى لألطفال في 
كل إجراءاتهـــا، وتحقيـــق مقاصـــد القانون في 
شأن رعاية وضمان حماية الطفل من التعرض 
للخطـــر والعمل عند ثبوت انحرافه على تقويم 

سلوكه وإعادة تأهيله لاندماج في مجتمعه.

المنامة - بنا
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المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة التنفيذ بـــأن نيابة 
التنفيـــذ أتمـــت إجـــراءات تنفيـــذ حكم 
قضائـــي نهائـــي بإزالـــة أجزاء مـــن عقار 
مخالـــف، وذلـــك دون وجـــود ترخيـــص 
مـــن الجهة اإلدارية المختصة والمملوك 
للمحكـــوم عليه في محافظـــة المحرق. 
وذلـــك بعد صدور حكم جنائي بالغرامة 
1000 دينـــار وإزالـــة األجـــزاء المخالفة 

في العقار.
وباشـــرت نيابة التنفيذ بمخاطبة بلدية 
المحرق بصفتها الجهة اإلدارية المعنية 

بتنفيـــذ الحكـــم الصـــادر بالتنســـيق مـــع 
مديريـــة محافظـــة المحـــرق وبحضـــور 
المحكـــوم عليـــه بعـــد إعانـــه بالحكـــم 

بشخصه.

إزالة أجزاء من عقار مخالف بالمحرق

“الجعفرية” تحقق في سقوط “سقف” بمأتم الهملة
إعداد تقرير شامل عن الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية

الوكالء أكدوا العمل على توفير الشحنات المطلوبة على دفعات في فبراير

األوقـــاف  إدارة  مديـــر  صـــرح 
الجعفريـــة محمـــد الحســـيني بأّن 
فـــي  التحقيـــق  باشـــرت  اإلدارة 
الصالـــة  ســـقف  ســـقوط  أســـباب 
الجانبيـــة في مأتم الهملة بالكائن 
المحافظـــة الشـــمالية فـــور وقوع 

الحادث.
وأوضح أّن اإلدارة ومنذ ســـقوط 
موجـــة  مـــع  بالتزامـــن  الســـقف 
األمطـــار الكبيـــرة التـــي شـــهدتها 
المملكـــة مـــع بداية العـــام الجاري 
بادرت إلى زيـــارة المأتم ومعاينة 
الموقـــع وبـــدأت فـــي إعـــداد ملف 

متكامـــل عـــن الحـــادث الـــذي لـــم 
يسفر عن أية إصابات ولله الحمد، 
حيـــث إن الســـقف كان عبارة عن 
صفائـــح مـــن األلمنيـــوم، كمـــا أن 
القائمين على المأتم بادروا بإزالة 

المخلفات بعد الحادثة مباشرة.
األوقـــاف  إدارة  مديـــر  وأشـــار 
الجعفريـــة إلـــى أنـــه انطاقـــًا من 
ســـامة  علـــى  الدائـــم  الحـــرص 
دور العبـــادة ومرتاديهـــا، ســـتبادر 
اإلدارة إلعـــداد تقرير شـــامل عن 
الحـــادث بالتنســـيق مـــع الجهـــات 

المعنية.

المنامة - األوقاف الجعفرية

يشمل الطازج والمثلج غير المصنع في األسواق... “الزراعة”:

إبراهيم الحواج

القبض على 7 آسيويين بحوزتهم مخدرات بـ 14.4 ألف دينار
تـــمـــكـــنـــت شــــرطــــة مــكــافــحــة 
الـــمـــخـــدرات بـــــــاإلدارة الــعــامــة 
لــلــمــبــاحــث واألدلــــــة الــجــنــائــيــة 
وفي إطار سعيها لحفظ النظام 
القبض  الجريمة من  ومكافحة 
7 آسيويين في واقعتين  على 
كمية  وبــحــوزتــهــم  منفصلتين 
المخدرة،  الهيروين  مــادة  مــن 
بحوالي  قيمتها  تــقــدر  والــتــي 

14400 دينار.
ــه  ــأنـ بـ اإلدارة  وأوضــــــحــــــت 

حــول  ــومــات  مــعــل ورود  فــــور 
أعمال  مباشرة  تم  القضيتين، 
البحث والتحري والتي أسفرت 
المذكورين  هوية  تحديد  عــن 

والقبض عليهم.
الـــعـــامـــة  اإلدارة  وأشــــــــــارت 
إلى  الجنائية  واألدلة  للمباحث 
المضبوطات،  تــحــريــز  تــم  أنـــه 
القانونية  اإلجــــراءات  واتــخــاذ 
الــــــازمــــــة، تـــمـــهـــيـــًدا إلحـــالـــة 

القضيتين للنيابة العامة.

المنامة - وزارة الداخلية

الجالهمة: “نهرا” تتابع وضع مخزون جهاز “االختبار السريع”
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  صرحـــت 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحيـــة )نهـــرا( مريـــم الجاهمة بأن 
الهيئـــة تتابـــع مع الـــوكاء والموردين 
توفيـــر الكميـــات المطلوبة مـــن جهاز 
كورونـــا  لفيـــروس  الســـريع  االختبـــار 
)كوفيد19-( لألســـواق المحلية، حيث 
قامـــت الهيئـــة بالتحقـــق مـــن توافـــر 
المحليـــة،  األســـواق  فـــي  الكميـــات 
والتواصـــل مـــع الـــوكاء والمورديـــن 

لتوفيـــر الكميات الازمـــة والتأكد من 
لمملكـــة  الشـــحنات  تســـليم  مواعيـــد 
العمـــل  أن  أكـــدوا  الذيـــن  البحريـــن، 
جار علـــى توفير الشـــحنات المطلوبة 
لمملكـــة البحريـــن علـــى دفعـــات فـــي 

فبراير الجاري.
الهيئـــة  إلـــى أن  وأشـــارت الجاهمـــة 
جهـــاز  علـــى  الطلـــب  عمليـــة  تتابـــع 
كورونـــا  لفيـــروس  الســـريع  االختبـــار 
فـــي مختلـــف الصيدليـــات المرخصة، 

مؤكدة أنه بإمـــكان الوكاء المحليين 
الجهـــاز  الســـتيراد  لهـــم  المصـــرح 
المورديـــن،  مـــع  مباشـــرة  التواصـــل 
لتوفيـــر الكميـــات المطلوبة لألســـواق 

المحلية.
ولفتـــت إلـــى أن الهيئـــة حريصة على 
التنسيق والتعاون المستمر وممارسة 
اختصاصاتها وفق المهام المنوطة بها 
بما يسهم في تحقيق جودة الخدمات 

الصحية وتعزيز استدامتها.

المنامة - بنا

مريم الجالهمة
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قـــال نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء 
رئيس محكمة التمييز المستشـــار عبدهللا 
المحاكـــم  أداء  مؤشـــرات  إن  البوعينيـــن 
لعـــام 2021 ســـجلت انخفاضا في التراكم 
الســـنوي بنســـبة 16.5 %، حيـــث بلغ عدد 
القضايـــا الجارية في بدايـــة العام الحالي 
10478 قضية، في حين بلغ عدد القضايا 
الجاريـــة مع بداية العـــام الماضي 12547 

قضية.
وأشار خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده 
الســـتعراض  للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس 
إنجـــازات المحاكم خالل العام 2021، إلى 
أن المحاكم المدنية والجنائية والشرعية 
العـــام  خـــالل  نظـــرت  درجاتهـــا  بجميـــع 
الماضـــي 73517 دعـــوى متضمنة 60970 

دعوى جديدة سجلت في ذات العام.
ولفت إلـــى أن تلك القضايـــا توزعت على 
46436 قضيـــة فـــي محاكـــم أول درجـــة، 
و11800 قضيـــة في محاكم االســـتئناف، 
و2734 قضيـــة بمحكمـــة التمييـــز، حيـــث 
بلغ عدد القضايا المحســـومة منها 63039 
دعوى، وبمتوســـط 5 أشـــهر لعمر الدعوى 

الجارية في الدرجة القضائية الواحدة.

وذكـــر أن مؤشـــر ســـرعة حســـم الدعـــاوى 
حقـــق تقدمـــًا على مســـتوى أداء المحاكم 
العام، وذلك بمعدل الحســـم السنوي 104 
%، وبذلـــك تكـــون 90 % مـــن الدعوى قد 
حسمت في أقل من 6 أشهر و73 % منها 

حسمت في أقل من 3 أشهر. 
وقال إن نسبة الطعون باالستئناف بلغت 
24 % فيما بلغت نســـبة الطعون بالتمييز 
22 %، حيـــث بلغ متوســـط عمـــر الطعون 

المحســـومة في التمييز أقل من 4 أشـــهر، 
ما يساوي معدل حسم 103 %.

وأشـــار في حديثه حول إنجازات محاكم 
التنفيـــذ إلـــى أن المحاكـــم حققـــت معدل 
إنجـــاز 100 % لطلباتها، حيث تلقت 637 
ألف طلب جديد تم تنفيذها بشكل كامل، 
حيث لم ترحل أي طلبات تنفيذ من العام 

2021 للعام الجاري.
ولفت إلى أن 93 % من القرارات القضائية 

في محاكم التنفيـــذ اتخذت خالل 5 أيام 
عمـــل، فـــي حيـــن أن 82 % مـــن القرارات 

القضائية اتخذت خالل يوم واحد.
ونوه البوعينين بمشـــروع المنفذ الخاص، 
مشـــيرًا إلـــى أن هذا المشـــروع ســـيحدث 
تغييـــرًا إيجابيـــًا في العمـــل القضائي، من 
خالل متابعة اإلجـــراءات اإلدارية، وتتبع 
أمـــوال المنفذ ضده وإحالته على محكمة 
التمييـــز للحجز عليه واتخـــاذ اإلجراءات 

المناسبة.
وأشـــار إلـــى أن إتاحـــة التقاضـــي باللغـــة 
اإلنجليزيـــة والتعاقـــد مـــع قضـــاة أجانب 
عن طريق عقود العمل الجزئي، وبحسب 
رغبـــة األطـــراف المتنازعـــة، ســـاهم فـــي 
تقديـــم خدمـــة متميـــزة لقطـــاع األعمـــال 
اللغـــة  تمثـــل  الـــذي  وغيرهـــا  والصـــارف 
اإلنجليزية اللغة األساسية في التعاقدات 

والمعامالت.

محاكم البحرين تفتتح عامها الجديد بـ 10478 قضية جارية
تصفير 637 ألف طلب تنفيذ وتعيين قضاة أجانب بعقود عمل جزئي... البوعينين:

قال رئيـــس إدارة التفتيش القضائي 
بالمجلس األعلى للقضاء المستشـــار 
التفتيـــش  إن  المعـــال  عبدالرحمـــن 
القضائي واصل بالتنســـيق والتعاون 
المتابعـــة  القضائـــي  اإلشـــراف  مـــع 
المقدمـــة  للشـــكاوى  المســـتمرة 
وإعـــداد التقاريـــر الفنيـــة، حيـــث بلغ 

عـــدد التقارير المعدة مـــن قبل إدارة 
التفتيـــش القضائـــي 52 تقريـــًرا على 
مختلـــف دوائـــر المحاكـــم فـــي العام 
2021، إضافة إلى 331 شكوى واردة 

من المتقاضين والمراجعين.
الصحفـــي  المؤتمـــر  خـــالل  وأشـــار 
الذي عقده المجلـــس األعلى للقضاء 
الســـتعراض إنجازات المحاكم خالل 

العـــام 2021 إلـــى أن المجلـــس أطلق 
النســـخة الرابعـــة من مشـــروع قضاة 
المســـتقبل لعـــام 2021 و2022، وبلغ 
مجمـــوع الطلبات التي تلقتها األمانة 
للقضـــاء  األعلـــى  للمجلـــس  العامـــة 
طلـــب،   725 بالمشـــروع  لاللتحـــاق 

حيث تم قبول 585 منها.
ولفت إلى تلقي لجنة التظلمات على 

قـــرارات لجنة التحقق من اســـتيفاء 
الشـــروط 39 تظلمـــًا، تـــم قبـــول 12 

طلًبا منها.
وذكـــر أن مترشـــحي مشـــروع قضاة 
و2022   2021 للعـــام  المســـتقبل 
المقابلـــة  لمرحلـــة  المجتازيـــن 
 33 عددهـــم  والبالـــغ  الشـــخصية 
مترشـــًحا، منهـــم 27 رجاًل و6 نســـاء، 

انتقلـــوا إلـــى مرحلـــة التدريـــب التي 
المترشـــحون  يجتازهـــا  أن  يجـــب 

لتعيينهم في السلك القضائي.
وأشار إلى أن األمانة العامة للمجلس 
األعلـــى للقضاء مع معهد الدراســـات 
برامـــج  نفـــذ  والقانونيـــة  القضائيـــة 
تدريبيـــة متخصصـــة لعـــدد 117 من 
القضاة من مختلف المحاكم المدنية 

والجنائيـــة والشـــرعية ضمن برنامج 
التدريـــب المســـتمر، وبذلـــك بلغ عدد 

الساعات التدريبية 896 ساعة. 
ولفـــت إلـــى أن 512 ســـاعة تدريبيـــة 
المحاكـــم  مـــن  القضـــاة  حضرهـــا 
المدنيـــة، و288 ســـاعة مـــن المحاكم 
الجنائيـــة، و96 ســـاعة تدريبيـــة مـــن 

المحاكم الشرعية.

التفتيــش القضائــي نظــر 331 شكــوى فــي 2021
27 رجاًل و6 نساء اجتازوا مقابلة “قضاة المستقبل”... المعال:

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

جانب من المؤتمر الصحافي 
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“النواب”: دعمنا متواصل لقوة الدفاع
رفــع مجلــس النــواب أســمى آيــات التهانــي وعظيــم التبريــكات، إلــى 
عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمد آل خليفة،  بمناســبة الذكرى الرابعة والخمســين لتأســيس قوة 

دفاع البحرين.

وأعـــرب المجلـــس عن بالـــغ فخره 
واعتـــزازه، بمـــا حققته المؤسســـة 
العســـكرية الرفيعـــة، من إنجازات 
وتقـــدم وتطـــور، طوال مســـيرتها 
مملكـــة  وخدمـــة  المتميـــزة، 
األمنيـــة  وسياســـتها  البحريـــن، 
والعســـكرية الحكيمة، وما حققته 
من مكانة رفيعة، وجاهزية عالية، 
وقـــدرات  متميـــزة،  واحترافيـــة 
مـــن  ســـطرته  ومـــا  متطـــورة، 
تضحيـــات كبيرة، وجهـــود بارزة، 
وعزيمـــة  ثابتـــة،  وطنيـــة  بـــروح 

صادقة، وإرادة صلبة، في الدفاع 
عـــن أمن الوطـــن، والحفـــاظ على 
وفـــي  ومكتســـباته،  مقدراتـــه 
والمخلصـــة  الباســـلة  المشـــاركة 
مـــع القوات العســـكرية في الدول 
الشـــقيقة والصديقـــة لحفـــظ أمن 
واستقرار دول وشعوب المنطقة.

التـــام  دعمـــه  المجلـــس  وأكـــد 
والمتواصل لقـــوة دفاع البحرين، 
ويســـجل عميـــق الشـــكر والتقدير 
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  إلـــى 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 

خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
الدفـــاع،  قـــوة  منتســـبي  وجميـــع 
ســـائال المولـــى عـــز وجـــل الرحمة 
والمغفرة لشـــهداء الوطن األبرار، 

الذيـــن ضحوا بأنفســـهم الطاهرة، 
ودمائهم الزكية، في ميادين العزة 
والكرامـــة والشـــرف، دفاعـــا عـــن 

مصالح الوطن واألمة العربية.

تباطؤ حركة التوظيف أثناء الجائحة... حميدان:

5569 باحًثا عن عمل أغلقت ملفاتهم ألسباب متعددة
العمـــل  وزيـــر  ^اســـتعرض 
جميـــل  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
حميـــدان، حركة توظيف وتســـجيل 
الباحثين عن عمـــل في العام 2021، 
تعاملـــت  مـــن  إجمالـــي  أن  مؤكـــدا 
معهـــم الوزارة في 2021 بلغ عددهم 
47.095 حالـــة و بمعدل شـــهري يبلغ 
من 15 إلى 17 ألف باحث عن عمل.

وبيـــن أن عـــدد العاطليـــن فـــي العام 
2020 ارتفع إلـــى 18.976 باحثًا عن 
عمل، بســـبب تباطؤ حركة التوظيف 

أثناء الجائحة.
وذكر ان عـــدد حاالت الخارجين من 
قوائـــم العاطلين في العام 2021 بلغ 

31.913 حالـــة، موضحـــًا ان إجمالي 
المتوظفين الذين خرجوا من قوائم 
العاطلين بلغ 26.344 متوظفا، منهم 
20.636 مـــن المســـجلين فـــي قوائم 
العاطلين بالوزارة، فضالً عن 5.569 
حالة أغلقـــت ملفاتهم للتوظيف في 
القطـــاع العـــام أو اســـتخراج ســـجل 
تجـــاري أو العـــودة لمقاعد الدراســـة 
أو عـــدم المراجعـــة أو عـــدم الجدية 
فـــي قبول فـــرص العمـــل المناســـبة، 
الـــوزارة  اســـتكملت  حالـــة  و5.708 
القطـــاع  فـــي  توظيفهـــم  إجـــراءات 
الخاص مـــن خارج قوائـــم العاطلين 

المسجلين.

النائـــب  ^قـــال 
عقـــود  إن  بوعنـــق  خالـــد 
المستشـــارين فـــي الوزارات 
والمؤسســـات  والهيئـــات 
ديـــوان  حســـب  الحكوميـــة 
تمتـــد  المدنيـــة  الخدمـــة 
لعاميـــن فـــي حيـــن لـــم يتـــم 
تزويدنـــا بالعقود وال األرقام 
الســـؤال  مـــن  المطلوبـــة 

الموجه. 
البحرينيون  وتســـاءل: ”هل 
هـــذه  لشـــغل  أكفـــاء  غيـــر 

المناصـــب“، وتابـــع: “هنـــاك مستشـــارون بحرينيـــون يعلمـــون في دول 
الخليج، ومنهم األطباء ممن يعملون في الواليات المتحدة األميركية”.

 وأضاف أن هناك من المستشارين المتقاعدين الذين عادوا على رأس 
عملهـــم يحصلـــون علـــى راتبين، يمكـــن توظيف 4 مواطنيـــن بميزانية 
راتب المستشـــار الواحد، متســـائال “أين التوزان المالي الذي تســـعى له 

الجهات الحكومية”.
وأردف بوعنـــق أن المستشـــارين بشـــركة طيـــران الخليـــج يتقاعـــدون 
برواتـــب تصل إلى 4 آالف دينار، ويعودون على رأس عملهم بحصيلة 

تصل إلى 13 الف دينار، وهو ما يتجاوز رواتب الوزراء.

بوعنق: مستشارون بحرينيون يعملون بالخليج

العشيري وآل عباس

عبداألمير: غير دستورية... وهاشم: مع استمرارها

“النواب” يوافق على إلغاء استقطاع الـ1 %
النـــواب  مجلـــس  ^صـــوت 
قانـــون  مشـــروع  علـــى  بالموافقـــة 
بإلغـــاء البنـــد )1( من المـــادة )6( من 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )78( لســـنة 
2006 بشـــأن التأميـــن ضـــد التعطل 
والـــذي ينـــص على إلغاء اســـتقطاع 
يدفعهـــا  التـــي  األجـــور  مـــن   %  1
المؤمـــن عليهم شـــهرًيا ضمن نســـب 
لحســـاب  المســـددة  االشـــتراكات 

التأمين ضد التعطل.
 مـــن جانبه، قال النائب ســـيد فالح 
هاشـــم إن إلغـــاء الــــ 1 % المحصلة 
مـــن الموظفيـــن ليســـت فـــي صالح 
صندوق التأمين ضد التعطل لدوره 
الكبيـــر فـــي الحفـــاظ على اســـتقرار 
ســـوق العمـــل. وأضـــاف انه لـــم يتم 
أخـــذ رأي االتحـــادات العماليـــة فـــي 

تقرير مشـــروع القانـــون، معتبرا أنه 
قصور فيه.

وأضـــاف “ســـاهمت الســـحوبات من 
الصنـــدوق التعطل في جهود الدولة 
في العامين الماضيين واستفاد منها 
جميع الشرائح في المجتمع، وهو ما 
يفرض تدعيـــم الصندوق ال تقليص 
الدعـــم عنه”، معتبرا أن االســـتقطاع 

إيجابي على الوطن والمواطن.
زينـــب  النائـــب  قالـــت  مـــن جهتهـــا، 
هـــي  الحكومـــة  إن  عبداألميـــر 
عبـــر  العاطليـــن  بكفالـــة  الملزمـــة 
تحرك االقتصاد، وليســـت مسؤولية 
المواطن كفالة العاطل، ووأوضحت 
أن الــــ %1 ضريبـــة يدفعهـــا موظف 

عامل وهي غير دستورية.

النائـــب  ^قالـــت 
عـــدد  إن  الحايكـــي  كلثـــم 
البرامـــج  مـــن  المســـتفيدين 
مـــن  الفتـــرة  فـــي  التدريبيـــة 
2018 إلـــى أكتوبر 2021 “بلغ 
مســـتفيدين،  و909  ألفـــا   18
تـــم توظيـــف 10 آالف و198 
مستفيدا منهم أي بما نسبته 

 . % 53.9
وأضافت أن نصف من ُدربوا 
لم يتم توظيفهم وأن النسبة 
البرامـــج  فـــي  خلـــل  مؤشـــر 

التدريبية المدعومة بأموال كبيرة.
وتابعـــت أن هنـــاك بحرينييـــن يعانـــون من  حالـــة عدم االســـتقرار جراء 
الســـماح ألصحـــاب عمـــل بتوظيـــف مواطنيـــن مدعومة رواتبهـــم بعقود 
مؤقتـــة ومن ثـــم وفور انتهـــاء فترة الدعـــم يتم إنهـــاء توظيفهم وعدم 

التجديد لهم والبحث عن آخرين لديهم دعم جديد.
 وأكملـــت هنـــاك مخاوف من أن تكون الدورات التدريبية ليســـت ســـوى 
تجارة وتشـــابك مصالح الســـتحصال أموال كبيرة وبعـــض المعاهد هي 
ألجانـــب وليســـت لبحرينييـــن، دون انعـــكاس ملمـــوس علـــى العاطليـــن 
البحرينيين، آملة أن تساهم هذه الدورات في عملية توظيفهم بوظائف 

الئقة وبرواتب مجزية.

الحايكـي: نصـف المتدربيـن عاطلـون

ليلى مال اهلل  / تصوير عبد الرسول الحجيري

خالد بوعنق

وزير العمل 

النفيعي: أكثر من 3 آالف مدرس أجنبي في “الحكومية”

“النواب”: البحرينيون أحق بالتوظيف في المدارس الخاصة
^وافـــق مجلس النواب على 
مشـــروع قانـــون من حيـــث المبدأ 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام المرســـوم 
 1998 لســـنة   )25( رقـــم  بقانـــون 
التعليميـــة  المؤسســـات  بشـــأن 
والـــذي  الخاصـــة،  والتدريبيـــة 
يهـــدف الـــى إعطـــاء األولوية في 
التوظيـــف للبحرينيين الحاصلين 
علـــى المؤهـــالت الالزمـــة لشـــغل 
الوظائـــف التعليميـــة والتدريبيـــة 

في القطاع الخاص.
 مـــن جهتـــه، قـــال النائـــب أحمـــد 
المـــدارس  عـــدد  إن  الســـلوم 
الخاصـــة يصـــل إلـــى 75 مدرســـة 
تســـتوعب  أكثـــر مـــن 40 % مـــن 
طالبنا، مطالبـــا بوضع خطة إلزام 
بتوظيـــف  التخصصـــات  بعـــض 

المواطنين.
وقـــال النائب محمد العباســـي إن 

وزارة التربية والتعليم تبرر وجود 
عـــدد مـــن األجانـــب فـــي وظائف 

تعليمية باللغة العربية لعدم توافر 
مواطنيـــن مؤهليـــن لشـــغلها، وهو 
التبريـــر ذاتـــه للمـــدارس الخاصة 
لتوظيفها كـــوادر تعليمية أجنبية 
لتعليم المناهج باللغة االنجليزية.
توظيـــف  معاييـــر  مـــا  وتســـاءل: 
المعلميـــن في الحكومـــة والقطاع 
الواســـطة  أن  مضيفـــا  الخـــاص؟ 
هي معيار توظيـــف المعلمين في 

الوزارة.
 وقال النائب إبراهيم النفيعي إن 
هنـــاك 8639 جامعيـــا عاطـــال عـــن 
العمل فـــي ديســـمبر 2021 ينبغي 
إحاللهم محل اكثر 3000 مدرس 
اجنبي فـــي المـــدارس الحكومية 
قبـــل مطالبـــة المـــدارس الخاصـــة 

بتوظيف المواطنين.

السلوم والكوهجي برواق البرلمان

^وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى 
االقتراحيـــن بقانـــون بتعديـــل بعض 
 )1( بقانـــون رقـــم  المرســـوم  أحـــكام 
لســـنة 1996، بشـــأن الكهرباء والماء 

لتعديل تعرفة استهالك الكهرباء.
محمـــود  النائـــب  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
غيـــر  طفـــرات  هنـــاك  إن  البحرانـــي 
منطقيـــة لفواتيـــر الكهربـــاء في ظل 
لهيئـــة  الحكومـــي  الدعـــم  تقليـــص 
الكهرباء والماء، واعتبر أن الشروط 
التـــي تضعهـــا الهيئة للحصـــول على 
الدعم فيها إجحاف لشـــريحة كبيرة 

من البحرينيين.
 وقال إن الهيئة تميز بين المواطنين 

علـــى  الدعـــم  علـــى  الحصـــول  فـــي 
أساس حاالتهم االجتماعية.

 مـــن جانبـــه، أوضح النائـــب عمار آل 
محـــدودي  المواطنيـــن  أن  عبـــاس 
تعرفـــة  مـــن  متضـــررون  الدخـــل 
الكهربـــاء والماء، وقـــد تصل فاتورة 
بعـــض األســـر في فصـــل الصيف إلى 
250 دينـــارا وهـــو مبلـــغ كبيـــر علـــى 

األسر محدودة الدخل.
وتابـــع أن هناك مشـــكلة فـــي طريقة 
إعـــادة  مؤيـــدا  التعرفـــة،  احتســـاب 
فـــي  خصوصـــا  التعرفـــة  احتســـاب 
المنـــازل التـــي تعيش فيهـــا أكثر من 

أسرة واحدة.

خفـض تعـرفـة استهـالك الكهـربـاء

مناقشات بمنصة الحكومة

سطرت تضحيات كبيرة في خدمة الوطن

رئيسة مجلس النواب

كلثم الحايكي
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محرر الشؤون المحلية

أكـــدت فعاليـــات وطنية وقانونيـــة أهمية 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  توجيهـــات 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، فيمـــا يتعلق 
قانـــون  تطبيـــق  فـــي  التوســـع  بمواصلـــة 
والبـــدء  البديلـــة،  والتدابيـــر  العقوبـــات 
فـــي تنفيـــذ برنامـــج الســـجون المفتوحة، 
لمواصلـــة  يأتـــي  التوجـــه  أن  موضحيـــن 
تطويـــر المنظومـــة التشـــريعية بمـــا يرفـــد 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.
تطبيـــق  فـــي  التوســـع  مســـاعي  وثمنـــوا 
برنامـــج العقوبـــات البديلـــة وإعـــادة دمج 
المســـتفيدين مـــن البرنامج فـــي المجتمع 
المحـــددة، موضحيـــن  الضوابـــط  حســـب 
ارتبـــاط مفهـــوم األمـــن بتحقيـــق التنميـــة 
والـــذي تضطلـــع بـــه مملكـــة البحرين وفق 
فتطـــور  المختلفـــة،  الوطنيـــة  مبادراتهـــا 
التشـــريعات فـــي مملكـــة البحريـــن حقـــق 
الريادة على مســـتوى الوطـــن العربي، كما 
أصبـــح مواكبا ألحـــدث الممارســـات حول 

العالم.
وأشـــاد رئيـــس االتحـــاد العربـــي لحقـــوق 
لحقـــوق  معـــا  جمعيـــة  ورئيـــس  اإلنســـان 
العربـــي  عيســـى  المستشـــار  اإلنســـان 
البـــالد  لعاهـــل  الســـامية  بالتوجيهـــات 
بخصوص بدء العمل بالسجون المفتوحة 
والتوســـع فـــي العقوبات البديلـــة وتطوير 
آليات التعامل مع هذه الفئة من المواطنين 
بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز اللحمـــة الوطنيـــة 
وإعادتهـــم للمجتمع بشـــكل إيجابي، وهي 
التـــي يحـــرص جاللتـــه  والمبـــادئ  القيـــم 
علـــى تكريســـها منذ انطالق ميثـــاق العمل 
للنهـــج  الوطنـــي والتـــي تمثـــل اســـتمرارا 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي سياســـة  الرصيـــن 
والتزامها بنهج قائـــم على العناية بحقوق 

اإلنسان.
ولفـــت العربـــي إلـــى أن توجيهـــات ســـمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء تأتي 

الســـامية  الملكيـــة  الرؤيـــة  مـــع  لتتكامـــل 
لجاللة الملك والتي تعنى بتنفيذها وزارة 
الداخليـــة بإمكانياتها االحترافيـــة العالية 
فـــي  المؤسســـات اإلصالحيـــة  إدارة  فـــي 
مملكـــة البحريـــن، فالتوجيهـــات تنـــم عـــن 
وعـــي تام ومعرفـــة دقيقة بمـــدى الحاجة 
إلعـــادة تأهيل هـــذه الفئة مـــن المواطنين 
اســـتراتيجية  مـــع  متكامليـــن  ليكونـــوا 
مملكـــة البحريـــن بشـــأن الهويـــة الوطنيـــة 
للمملكـــة والتـــي تؤكـــد على االلتـــزام التام 
بالقيم والمبادئ اإلنســـانية التي ترسخت 
لحقـــوق  العالمـــي  اإلعـــالن  انطـــالق  منـــذ 
اإلنســـان والعديد من التشـــريعات الدولية 
التـــي تؤكد علـــى إيالء نزالء المؤسســـات 
اإلصالحيـــة االهتمـــام الـــالزم والمالئم مع 
التعامـــل  وضمـــان  الدوليـــة  التشـــريعات 
اإليجابـــي بما يتواكب مـــع خطط وبرامج 
التنمية الشـــاملة فـــي أوطانهم، فوجود ما 
يقـــارب أربعـــة آالف مســـتفيد حتـــى اآلن 
مـــن برامـــج العقوبـــات البديلـــة يبين مدى 
المبـــادرات  هـــذه  تفعيـــل  علـــى  الحـــرص 
اإلنســـانية ويعـــزز االســـتفادة المجتمعيـــة 
منهـــا، وتضمـــن التمتـــع بهـــا على مســـتوى 
المجتمـــع  صعيـــد  علـــى  وأيضـــا  األفـــراد 

واألسرة الحاضنة لهؤالء األفراد. 
المجتمـــع  مؤسســـات  أن  العربـــي  وأكـــد 
المدنـــي على دراية واســـعة بما يحظى به 
نزالء المؤسســـات اإلصالحية من معاملة 
متميـــزة تتوائم مـــع القيم والمبـــادئ التي 

تحث عليها التشـــريعات الدوليـــة المعنية 
وزارة  تبديـــه  وبمـــا  اإلنســـان،  بحقـــوق 
الداخليـــة برئاســـة وزير الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة مـــن حرص 
علـــى تعزيـــز كفاءة كافة األجهـــزة المعنية 
بـــإدارة المؤسســـات االصالحيـــة وأجهـــزة 
حفـــظ وتطبيق النظام والقانون، بشـــراكة 
وتكاملية مع كافة األطراف الفاعلة السيما 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والمنظمات 
غيـــر الحكوميـــة الدوليـــة المعنيـــة بتعزيز 

احترام حقوق اإلنسان.
الـــذكاء  وخبيـــر  الباحـــث  وأوضـــح 
االصطناعـــي اإلقليمـــي جاســـم حاجي أن 
طـــرح موضـــوع تطويـــر قانـــون العقوبات 
البديلـــة فـــي مملكـــة البحرين ومـــا تحقق 
فيه من منجزات تقنية يأتي ليبين فاعلية 
التقنيات العلمية في إيجاد بدائل تختص 
بمجـــاالت كثيرة، وما الســـجون المفتوحة 
ســـوى نمـــوذج متطـــور لمـــا يتـــم تنفيـــذه 
فـــي الـــدول المتقدمـــة، فهنـــاك ممارســـات 
صناعيـــة وتقنيـــة ذكيـــة تضمـــن التعامـــل 
األمثل وتحقق االستفادة من اجل تطوير 

المجتمع.
الـــذكاء  اســـتخدامات  حاجـــي  وأكـــد 
االصطناعي في الكثير من المجاالت منها 
مجـــال التشـــريع فهو جـــزء مـــن منظومة 
متكاملـــة أفرزهـــا واقـــع مـــا بعـــد جائحـــة 
كورونـــا، الســـيما وأن النظرة المســـتقبلية 
لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 

مجلس الـــوزراء تؤكد تطويـــر نظم العمل 
المختلفـــة بمـــا يحقـــق أفضل الممارســـات 
العالميـــة، ولفـــت إلـــى أن وزارة الداخليـــة 
ووزارة العـــدل يمثـــالن نمـــوذج حـــي على 
التطـــور التقنـــي الـــذي يعتمـــد علـــى علوم 
المســـتقبل من أجل تحقيق جـــودة العمل 
بمـــا يعـــود بالنفـــع والفائـــدة علـــى الوطـــن 

والمواطن.
حقوقيـــون  مجموعـــة  رئيـــس  وأكـــد 
مستقلون سلمان ناصر أن مملكة البحرين 
تقطـــف اليوم ثمار توجيه صاحب الجاللة 
الملك، فـــي أبريل 2019 للحكومة، بتعزيز 
إمكاناتها من أجل التطبيق الفعال ألحكام 

قانون العقوبات البديلة.
وبين ناصـــر أن توجيهات صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
جاءت اســـتكماالً لتوجيهـــات جاللة الملك 
ولما تحقق من تطور بالمنظومة القضائية 
بمملكة البحرين، ولفت إلى أن التوسع في 
تطبيق قانون العقوبة البديلة رسخ مبادئ 
التطويـــر بالمنظومـــة القضائيـــة والعقابية 
إذ إن العقوبـــات البديلـــة لهـــا العديـــد مـــن 
الجوانـــب اإليجابيـــة، فمن ناحيـــة الدولة، 
فـــإن التوســـع في اســـتخدامها يـــؤدي إلى 
انخفـــاض أعـــداد المســـجونين، األمر الذي 
سيتيح للدولة القيام بإجراء عملية تأهيل 
حقيقي للســـجناء، وأن عقوبة العمل العام 
كبديـــل للعقوبات الســـالبة للحرية يضمنها 
القانـــون الجديد، كما يجـــب أن نؤكد على 

أن العقوبـــات البديلـــة تهـــدف إلى إصالح 
الفرد وتقلـــل من الضرر الذي قد يقع عليه 
شـــخصًيا أو على أفراد أسرته من الناحية 

االجتماعية.
وأكـــد ناصر مضـــي مملكة البحريـــن قدمًا 
فـــي تطويـــر المنظومـــة العقابية بمـــا يعزز 
ويحمـــي الفـــرد والمجتمـــع، فقـــد تضمـــن 
 7 تحديـــث  البديلـــة  العقوبـــات  قانـــون 
عقوبات بديلة عن األحكام األصلية وهي: 
واإلقامـــة  المجتمـــع،  خدمـــة  فـــي  العمـــل 
د، وحظـــر ارتياد  الجبريـــة في مـــكان محدَّ
مـــكان أو أماكـــن محـــددة، والتعهـــد بعدم 
التعـــرُّض أو االتصال بأشـــخاص أو جهات 
معينة، والخضـــوع للمراقبـــة اإللكترونية، 
والتدريـــب،  التأهيـــل  برامـــج  وحضـــور 
ـــرر الناشـــئ عـــن الجريمـــة،  وإصـــالح الضَّ
وتطلـــع إلى التوســـع في هـــذه اإلجراءات 
لتشـــمل المحكومين في قضايا المرور مع 
الحفـــاظ على ســـيادة القانـــون والحقوق، 
مـــن  يقـــي  البديلـــة  العقوبـــة  فاســـتخدام 
اآلثار االجتماعية واالقتصادية واألسرية 
والنفســـية، وتمنى أن تشـــمل الخدمة في 
أعمال اإلغاثة والدفاع المدني ومســـاعدة 
المرضـــى والمعاقيـــن ومـــن فـــي حكمهـــم 
ليتحقـــق الهدف من العقوبـــة البديلة وهو 
أن يكـــون عمـــالً منتًجا، فهـــذا القانون عزز 
مـــن مكانـــة البحرين الحقوقيـــة بالمجتمع 
الدولي كما أكد تطور المنظومة القضائية، 
عبـــر إمكانيـــة تحقيـــق األمن واالســـتقرار 

ســـيادة  إطـــار  فـــي  والمواطـــن  للوطـــن 
القانـــون، وهي مهمة تســـتلزم فـــي المقام 
األول تطبيًقـــا صحيًحا للقانون وما يحمل 
فـــي طياته مـــن قيـــم العدالة والمســـاواة، 
وااللتزام بمعايير ومبادئ حقوق اإلنسان، 

والحفاظ على األسرة والمجتمع.
ومن جانبها أوضحت رئيس مركز المنامة 
لحقوق اإلنســـان المحاميـــة دينا اللظي إن 
توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة 
العقوبـــات  قانـــون  تطبيـــق  فـــي  التوســـع 
والتدابير البديلة، يســـهم بشـــكل رئيســـي 
فـــي ترجمـــة التشـــريعات ودعـــم القانـــون 
الذي تتميز به مملكة البحرين عن كثير من 
دول العالـــم وخاصـــة التي ترفع شـــعارات 
حقـــوق اإلنســـان دون تطبيقهـــا، مشـــيرة 
إلـــى إن البحريـــن ماضيـــة فـــي مكافحـــة 
المســـاس  دون  مرتكبيهـــا  ورد  الجريمـــة 
بحقـــوق المجني عليهـــم والمتضررين من 
الجريمة، وُيعد توازنًا مع طموح المحكوم 
عليـــه في العـــودة إلى طبيعـــة حياته قبل 
ارتـــكاب الجريمـــة، ورغبتـــه فـــي الحفاظ 
علـــى حياته األســـرية ووظيفتـــه وتعليمه 
دون أي مساس بسبب قضائه محكوميته 

لمدة طويلة عقابًا على ارتكابه الجريمة.
قانـــون  إن  اللظـــي  المحاميـــة  وذكـــرت 
العقوبـــات البديلـــة مـــن أســـمى الخطوات 
التـــي تنظـــر إلـــى المحكـــوم مـــن الجانـــب 
اإلنســـاني في حـــال التأكد من أنه يتوخى 
إصالحـــه وإعـــادة إدماجهم فـــي المجتمع 
العـــام  والصالـــح  مصلحتـــه  لتحقيـــق 
وفـــي مقدمتهـــا اســـتتباب األمـــن واألمان 
ومكافحة الجريمة قبل وقوعها، وتجنيب 
المواطنين والمقيميـــن أي تبعات للجرائم 
المرتكبـــة، والمحافظـــة في الوقت نفســـه 
علـــى المنظومـــة العدليـــة وعـــدم اختاللها 
بمـــا ال يؤثر على تقـــدم المملكة في جميع 
المجاالت وازدهارها اجتماعيًا واقتصاديًا 

وحقوقًا.

المنامة- بنا

“البديلة”... ترسيخ لمبادئ التطوير بالمنظومة القضائية والعقابية
السجون المفتوحة نموذج رائد في الدول المتقدمة... فعاليات وطنية وقانونية:

جاسم حاجيعيسى العربيسلمان ناصردينا اللظي

الوطنيـــة  الشـــخصيات  مـــن  عـــدد  أكـــد 
العهـــد  ولـــي  توجيهـــات  أن  والحقوقيـــة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي االمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
ان التوســـع في تطبيق قانـــون العقوبات 
والتدابيـــر البديلـــة والبـــدء فـــي تطبيـــق 
نظـــام الســـجون المفتوحـــة، تـــدل علـــى 
مـــا يتمتـــع به ســـموه مـــن نظرة إنســـانية 
وحضاريـــة تجاه من دفعت بـــه الظروف 
جريمـــة،  وارتـــكاب  القانـــون  لمخالفـــة 
ليحظـــى بفرصته و الدعـــم الالزم للعودة 

الى حضن المجتمع بكرامة.
واشـــاروا إلى أن توجيهات سموه أثلجت 
والمســـرات  األفـــراح  وأطلقـــت  الصـــدور 
في مملكـــة البحرين، تنفيـــذا للتوجيهات 
الملكيـــة الســـامية التـــي تدفـــع بمواصلـــة 
التوســـع فـــي تطبيـــق قانـــون العقوبـــات 
لمرحلـــة  واالنتقـــال  البديلـــة  والتدابيـــر 
الســـجون  برنامـــج  تنفيـــذ  فـــي  جديـــدة 
المفتوحة، مؤكدا أن قائد مســـيرة الوطن 
صاحـــب الجاللـــة الملك حريـــص على أن 

يعيش جميع أبناء شعبه حياة كريمة.
وأشـــاد رئيس مأتم العجـــم الكبير محمد 
بلجيك بتوجيهات صاحب السمو الملكي 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
فـــي تطبيـــق قانـــون  التوســـع  بمواصلـــة 
العقوبـــات والتدابيـــر البديلة وأن يتوازى 
ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون 
المفتوحة بما يكفل تعزيز االســـتفادة من 
برنامـــج العقوبات البديلة وما يهدف إليه 

من غايات نبيلة للفرد والمجتمع.
وأكـــد بلجيـــك أن الجهـــود الحثيثـــة التي 
التنميـــة  متطلبـــات  كل  لمواكبـــة  تبـــذل 
والتقدم، وسوف تظهر منافعها اإليجابية 
علـــى المحكوميـــن وأســـرهم، مؤكـــًدا أن 
توجيهات ســـمو ولي العهـــد تمثل ضمانة 
للحفـــاظ علـــى ســـالمة المجتمـــع، حيـــث 
أن البحريـــن تجاوزت العديـــد من الدول 
فـــي تحقيق العدل اإلنســـاني، وســـتؤدي 
هذه التوجيهـــات لتعزيز حماية النســـيج 

االجتماعي، وانخفاض الجريمة.
وثمـــن رئيس مآتم مـــدن خليل المنصور، 

توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، بمواصلة 
التوســـع فـــي تطبيـــق قانـــون العقوبـــات 
فـــي تنفيـــذ  البديلـــة، والبـــدء  والتدابيـــر 
الســـجون المفتوحة في األشـــهر المقبلة، 
والذي ســـيكون له أثر كبير على استقرار 
المجتمـــع وتأميـــن حياة كريمـــة للعائالت 
وإعـــادة دمـــج المحكومين فـــي المجتمع 

مرة أخرى.
الداخليـــة علـــى  المنصـــور وزيـــر  وشـــكر 
الجهـــود التـــي تبذلها الـــوزارة في تطبيق 
والســـجون  البديلـــة  العقوبـــات  قانـــون 

المفتوحة.
وثمـــن فيصـــل حســـن بـــن رجـــب الدعـــم 
والرعاية المســـتمرة التـــي يوليها صاحب 
السمو الملكي  ولي العهد رئيس الوزراء، 
الدائـــم  ووقوفـــه  جميعـــا  وطنـــه  ألبنـــاء 
بجانبهـــم في كافـــة الظـــروف واألوقات، 
بالمواطـــن  ســـموه  اهتمـــام  يؤكـــد  ممـــا 

البحريني والمقيمين على أرض الوطن.
وأضـــاف بـــن رجـــب أن توجيهات ســـموه 
فـــي تطبيـــق قانـــون  التوســـع  بمواصلـــة 
والبـــدء  البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات 
فـــي تنفيـــذ برنامـــج الســـجون المفتوحة 
بمـــا يكفـــل تعزيز االســـتفادة مـــن برنامج 
العقوبـــات البديلـــة، ومـــا يهـــدف إليه من 
غايات نبيلة للفرد والمجتمع، كان لها بالغ 
األثر علـــى األمهات واآلباء بعودة النزالء 
لذويهـــم وأهاليهم ومجتمعهم، ليســـهموا 

في بنائه ورفعته وتطوره.
كمـــا أعـــرب بـــن رجـــب عـــن بالـــغ شـــكره 
وتقديـــره إلـــى كافـــة اإلدارات واألقســـام 
بـــوزارة الداخلية على الجهود البارزة في 
تنفيـــذ هـــذه التوجيهات الكريمـــة، منوًها 
بالنجاحـــات واإلنجـــازات التـــي حققتهـــا 
وزارة الداخلية من خالل إطالق البرامج 
والـــدورات الخاصـــة بالعقوبـــات البديلة، 
لتنفيـــذ  العامـــة  اإلدارة  بالذكـــر  خاصـــة 
األحكام والعقوبات البديلة ودورها البارز 

في هذا الشأن.
وأكد مدير المعهد الديني هشام الرميثي، 
أن توجيهات صاحب الســـمو الملكي ولى 

العهد رئيس مجلس الوزراء، في التوسع 
فـــي تطبيـــق قانـــون العقوبـــات والتدابير 
البديلـــة بما يتـــالءم مع البدء فـــي تنفيذ 
برنامـــج الســـجون المفتوحة في األشـــهر 
المقبلـــة، يعـــزز قيـــم التســـامح والمظاهر 
اإلنســـانية في أبهى صورها، ويســـهم في 
جعل المحكوم عنصرا فاعال محبا لوطنه 
وطاقـــة متجـــددة تمنعه من العـــودة إلى 
ارتكاب الجرم بما يســـهم فـــي اندماجهم 
في المجتمع بعد تأهيلهم نفسًيا ومعنوًيا 
واجتماعًيـــا، مشـــيدا بمـــا توفـــره مملكـــة 
البحريـــن من رعاية كريمـــة واهتمام بالغ 

بالمواطن البحريني.
وأكـــد الرميثـــي أن التوجيهـــات الكريمـــة 
لســـموه ليســـت بمســـتغربة علـــى قيـــادة 
جاللة الملك، والتـــي جعلت البحرين في 
مصـــاف الـــدول المتقدمـــة التـــي تواكـــب 
والمواثيـــق  الممارســـات  كافـــة  وتراعـــي 
اإلنســـان،  بحقـــوق  المتعلقـــة  الدوليـــة 
مشـــيرا إلى أن التوسع في تطبيق قانون 
العقوبات البديلة يعد شاهدا للعيان على 
النقلـــة النوعيـــة التـــي حققتهـــا المملكـــة 
في مجال تعزيز حقوق اإلنســـان، ســـائال 
المولـــى العلي القديـــر أن يحفظ صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، وأن ينفع به البـــالد والعباد وأن 
يجعله مفتاحا لكل خير للبحرين وأهلها.

الوطنيـــة  بالجهـــود  الرميثـــي  وأشـــاد 
لفريـــق أول  الداخليـــة  المخلصـــة لوزيـــر 
بـــن عبـــدهللا أل خليفـــة،  الشـــيخ راشـــد 
ومـــا يؤديـــه رجـــال األمـــن البواســـل مـــن 

رســـالة عظيمة في كافة المواقع والمهام 
وســـالمة  أمـــن  لحفـــظ  والمســـؤوليات 

المملكة ومواطنيها.
وقالـــت شـــرف المزعـــل أســـتاذ التاريـــخ 
الحديـــث بجامعة البحرين، إن توجيهات 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، بمواصلـــة التوســـع في 
تطبيـــق قانون العقوبـــات البديلة وتنفيذ 
برنامج السجون المفتوحة تنم عن رؤية 
إنســـانية عميقة ترســـخ مبادئ المواطنة 
وحقوق اإلنســـان التي أرســـاها المشروع 

اإلصالحي لجاللة الملك.
وأكـــدت المزعل أن هـــذا التوجيه الكريم 
لســـموه ينحاز إلـــى ثقافة االســـتثمار في 
اإلنســـان، وتعزيز اندماجـــه في المجتمع، 
وتأهيـــل المتعثرين من أبناء الوطن على 
كافـــة المســـتويات، تجســـيدا للتوجهـــات 
الحضاريـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي جعـــل 
اإلنســـان محورا لكل جهد تنموي، ورؤية 
قيـــادة جاللة الملك التي تتســـم بالحكمة 

واالستنارة.
وتقدمت اســـتاذة علم االجتماع بجامعة 
البحرين أحالم القاسمي بالشكر والتقدير 
إلـــى صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، لتوجيهات سموه 
العقوبـــات  فـــي تنفيـــذ قانـــون  بالتوســـع 
والتدابير البديلة التي تســـتهدف مواكبة 
أحـــدث النظم الديمقراطية والسياســـات 
المحكوميـــن  إلدمـــاج  الفعالـــة  العقابيـــة 
نفســـًيا  تأهيلهـــم  مـــع  المجتمـــع  فـــي 
أن  إلـــى  مشـــيرة  واجتماعًيـــا،  ومعنوًيـــا 

هـــذه التوجيهـــات تأتي تماشـــًيا مع الفكر 
للمواثيـــق  الحديـــث  الجنائـــي والعقابـــي 

والعهود الدولية في هذا المجال.
وبينـــت القاســـمي أن القانون يعـــد قانونا 
عقابيـــا واصالحيـــا مجتمعيا فـــي الوقت 
الحبـــس  عقوبـــة  اســـتبدال  إن  إذ  ذاتـــه، 
بعقوبة بديلة يضمن تحقيق الفائدة على 
الفـــرد والمجتمـــع، كمـــا يراعـــي الظـــروف 
االجتماعية ويأخذ باألســـباب اإلنســـانية، 
كما أنه يعطي مســـاحة أوسع في تطبيق 

العقوبات البديلة.
ونوهـــت إلـــى جهـــود وزارة الداخلية في 
تطبيـــق هذا القانون وتنفيذه، والذي عزز 
من كفاءة ومكانة المنظومة التشـــريعية 
المســـتوى  علـــى  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 

الدولي.
واشـــادت خبيرة التواصل بيـــن الثقافات 
والتنـــوع والمستشـــارة الدولية في ادارة 
الموارد البشـــرية ديبورا سوالو بالتجربة 
نظـــام  بتوســـيع  الجديـــدة،  البحرينيـــة 
مـــع تطبيـــق  تزامنـــًا  البديلـــة،  العقوبـــات 
برنامج الســـجون المفتوحـــة. وقالت في 
حديـــٍث لها لتلفزيون البحرين عن مبادرة 
الســـجون المفتوحة: أعتقـــد عندما تفكر 
أي حكومـــة فـــي تغييـــر نظام الســـجون، 
وتغييـــر فلســـفة تطبيـــق العقوبـــة، فهـــذا 
المراجعـــة  علـــى  قـــدرة  أن هنـــاك  يعنـــي 
وتطوير النظام، إذ ســـيعود بالفائدة على 

البلد”.
وأضافـــت “إن أي بلـــد بغـــض النظـــر عـــن 
المسميات، يحب أن يفكر في اتخاذ مثل 

هـــذه الخطوة. نحن في المملكة المتحدة 
وأوربا الغربية، نتحدث عن الديمقراطية. 
وانظمة الســـجون، علينا أن نتذكر الثورة 
والحرب األهلية في القرن الثامن عشـــر. 

لقد تطورنا وقطعنا أشواطا مهمة”.
وأكـــدت عضـــو مجلس الشـــورى نانســـي 
اإلصالحـــي  أن   المشـــروع  خضـــوري، 
صاحـــب  قواعـــده  أرســـى  الرائـــد  الـــذي 
الجاللـــة الملـــك،  فتـــح اآلفـــاق الواســـعة 
أمـــام الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
لإلســـهام فـــي تحقيـــق النمـــاء واالزدهار 
في مملكة البحريـــن، مبينة أن ما حققته 
المملكـــة مـــن مراتب متقدمـــة في مجال 
والتأهيـــل  واإلصـــالح  اإلنســـان  حقـــوق 
للمحكومين يعتبر ثمرة النهج اإلصالحي 

لجاللته.
وثمنت خضوري عالًيا توجيهات صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، بمواصلـــة التوســـع فـــي تطبيق 
البديلـــة،  والتدابيـــر  العقوبـــات  قانـــون 
مـــع البـــدء فـــي تنفيـــذ برنامج الســـجون 
المفتوحة، مشـــيدة بالجهـــود التي يبذلها 
ســـمو ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
فـــي تنفيذ توجيهات ورؤى جاللة الملك، 
والتـــي كان لهـــا األثر الطيـــب في تحقيق 
المســـتويات  كل  علـــى  متقدمـــة  نتائـــج 
الوطنية، الســـيما تنفيـــذ قانون العقوبات 
والتدابير البديلة التي حظيت بإشـــادات 
دولية، وعكســـت قـــوة وحكمة الخطوات 
تتخذهـــا  التـــي  والتنمويـــة  اإلصالحيـــة 

مملكة البحرين.
وذكرت خضوري أن نجاح وزارة الداخلية 
بقيادة وزير الداخلية، في تطبيق القانون 
وفـــق برامـــج وخطـــط منظمـــة، عكســـت 
مســـتوى كفاءة وجاهزية الوزارة، وتقدم 
إمكانياتها للتعاطي الســـريع واالستجابة 
والقانونيـــة  التشـــريعية  للمســـتجدات 
الحديثة، وإرادتها للتطور والتماشـــي مع 
المبادئ والمعايير الدولية، مؤكدة حرص 
الســـلطة التشريعية على تطوير منظومة 
التشـــريعات الوطنيـــة بما يمكن ويســـاند 

الحكومة في تنفيذ خطط عملها.

شخصيات: “السجون المفتوحة” أثلجت صدور األهالي
توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء في التوسع  بـ“البديلة” تؤكد النظرة اإلنسانية

نانسي خضوريمحمد بلجيكديبورا سوالو
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أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويله الى
 )شركة ذات مسؤولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة )مسمار بالتفورم( والمملوكة للسيد/السيدة )نزار مامون خليل ابراهيم 
الموءيد( والمسجلة بموجب القيد رقم )138047(، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة 
الفردية( المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسؤولية محدودة( برأسمال وقدره )1,000(
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن جزء من أصول

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)نزار مامون خليل ابراهيم الموءيد( بنسبة )90(%  

)فالت 6 البز البحرين ذ.م.م( بنسبة )10(%

تاريخ :30/1/2022
) CR2022- 15596( إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة/ صفاء مبارك احمد العميري بتحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيد/ احمد هشام عيسى احمد العيد فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد          االسم التجاري

57811-1       مركز اللونا للتجميل
57811-5       هوفيز كوفي الونج

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى 

شركة ذات مسؤولية محدودة

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

المسماة االحبة للتجارة والمملوكة للسيد/السيدة رحمه علي ناصر محمد والمسجلة بموجب القيد رقم 

ذات  شركة  إلى  القيد  وتحويل  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،92181-13

مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة 

التالية  للشركاء  مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  والتزامات  وموجودات  أصول  من  جزء  عن  الفردية( 

أسماؤهم:

ABOOBAKKAR KURUKKAN PADINHARE PURAYIL بنسبة 50 %

 رحمه علي ناصر محمد بنسبة 50 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

مقاوالت اليد الحرة 
سجل تجاري رقم 71673

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة مقاوالت 
اليد الحرة المسجلة بموجب القيد رقم 71673، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( 

وتعيين .السادة علي محمد حسين محسن احمد اسماعيل مصفيا للشركة .
عنوان المصفي

علي محمد حسين محسن احمد اسماعيل
)+ 973( 33371333 

m36555561@gmail.com

تاريخ :2022/1/31
 CR2022-15830 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تحويل  بطلب  الشعله  علي  عبدهللا  :غاليه  أدناه  المعلنة  إلينا  تقدمت 
المحل التجاري التالي : إلى السيدة / سناء مهدي علي عبدالعال فعلى 
كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 3 - 58501

االسم التجاري : صالون الطاهره للحالقة النسائية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة مركز داماس لطب األسنان ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد محمد طه الجاسم مالك 

شركة مركز داماس لطب األسنان ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )141281(، بطلب تغيير اسم الشركة 

من:  مركز داماس لطب األسنان ذ.م.م   

DAMAS DENTAL CENTER W.L.L

الى: مركز داماس الطبي ذ.م.م 

DAMAS  MEDICAL CENTER W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة معهد األلفية الحديثة العالي للتدريب والتعليم – فرع لشركه اجنبية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد جواد 

احمد جابر عباس باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة معهد األلفية الحديثة العالي 

طالبا  رقم 129504،  القيد  بموجب  والمسجلة  اجنبية،  لشركه  فرع  والتعليم –  للتدريب 

التجاري،  السجل  من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 

لسنة   21 رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

CR 2022-14363 : إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب  اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

قيد رقم  : 31-24326 

اسم التاجر: جواد منصور مال حسن سرحان

االسم التجاري الحالي: مجوهرات  السرحاني

االسم التجاري الجديد: السرحاني للتجارة العامة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة سهم الشرق األوسط للتجارة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة شركة سهم الشرق  

األوسط للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )114700(، بطلب تغيير اسم الشركة من:  

)شركة سهم الشرق األوسط للتجارة ذ.م.م( 

)SAHEM MIDDLE EAST TRADING COMPANY W.L.L(

الى: 

)شركة سهم الشرق األوسط للتسوق ذ.م.م(  

)SAHEM MIDDLE EAST MARKETING COMPANY W.L.L(

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

13األربعاء  2 فبراير 2022 - غرة رجب 1443 - العدد 4859



15 األربعاء  2 فبراير 2022 - غرة رجب 1443 - العدد 4859 Vacancies Available
ABU ALI GENTS TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM 

ACTION Contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34315344  or  ACTION.BH@HOTMAIL.COM 

MADEENA BAZAR TRADING WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39839739  or  SAYEDHELPLINE888@GMAIL.COM 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

Al Basateen Construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33242888  or  shabanbh@gmail.com 

GULF RESEARCHER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR RESEARCHER 

 suitably qualified applicants can contact

 33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM 

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com 

ADNAN YOUSAF INTERIOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ADNAN11031995@GMAIL.COM 

JAWAHER GULF GARAGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17212628  or  JAWAHERGULF.CO@GMAIL.COM 

SUN UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 

 suitably qualified applicants can contact

 17343363  or  SUNSHADE.BH@GMAIL.COM 

BAZIL FOR Sale of second-hand goods WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17694844  or  ABDULREDHA21@GMAIL.COM 

UMAR HAYAT CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66907626  or  ABCDEF1234098765@GMAIL.COM 

Mohammed Ashraf Upholstery 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39336677  or  Ashrafrana029@gmail.com 

LEAD LINE ALUMINUM W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39562021  or  LEADLINEALUMINIUM@GMAIL.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 

SAMRIYAH RESTAURANT - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

THE M SUITE 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 39444614  or  IMAGINATION-WORLD@LIVE.COM 

KAIFA INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34444913  or  SAJBONWLL@GMAIL.COM 

TRISQUARE CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39303786  or  NEXGEN.BH@GMAIL.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 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.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 

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 

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 

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 

RANGER LOGISTICS GENERAL TRADE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  INTERPRETER 

 suitably qualified applicants can contact

 38834999  or  SULTAN@RANGERLOGISTICS.NET 

Astro Motors 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 32032323  or  ASTRO.MOTORS.BH@GMAIL.COM 

KADAR MOHAIDEEN to complete buildings. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36619159  or  SALES1ALFATIMA@GMAIL.COM 

BAHRAIN MOBILITY INTERNATIONAL CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17687555  or  BUSULTAN@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

Arjundeep Cleaning & Maintenance & Contracting  Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39468624  or  AMAR@ARJUNDEEP.COM 

Basma Security 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

AZIZ ALZARQI CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17276232  or  TAXI55TAXI@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.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 

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 

DANUBE HOME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17877093  or  SHEFI.SADDAR@ALDANUBE.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 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

GULF ALUMINIUM KITCHEN UTENSILS INDUSTRY 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(METAL PRESS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17830173  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

BAHRAMAN SAFFRON 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17345634  or  ARDALZAFARAN.BH@GMAIL.COM 

ALBURSHAID WELDING & BLACKM ITH WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17671967  or  zakar12188@gmail.com 

HUSSAIN AMER BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39804488  or  HUSAINAMER.CONTR@GMAIL.COM 

COMILLA ZAKIR TRADING CENTER BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17600580  or  ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM 

SABAR AYOOB REASTURANT AND GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Gulf Integrated Vertical Solutions WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17722211  or  YASMEEN@AREFSADEQ.COM 

GLOBAL POWER SYSTEMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17769104  or  GLOBALPS@BATELCO.COM.BH 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877184  or  ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FLAME-CUTTER(HAND) 

 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.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 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

ARAD  TOWERS CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785250  or  info@aradgroup.net 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

CAPITAL SECURITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 66646662  or  ABDULLA_ALASOOMI@HOTMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

ACADIA SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17776657  or  INSTANT.BH@GMAIL.COM 

AHMED MOHAMMED HASAN ALKOOHEJI 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17620190  or  AHMED@HAWACENTER.COM 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ELEC.ELEVATORS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & SONS B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

BU RASHID WELDING AND FABRICATION WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39687408  or  A.RAHMAN.SHAHEEN@GMAIL.COM 

New Sport for Tailoring 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39840990  or  LOVE-WED@HOTMAIL.COM 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

SITRA FRESH FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34317971  or  ALBELAL@YAHOO.COM 

Terratest Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39442002  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

GOLDEN MOTOR CARS SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17404020  or  INFO@GOLDEN-MOTOR.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ABDULNABI ABDULLA JUMA   HASAN (113541) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39033735  or  MWEELJAMAL@GMAIL.COM 

AL HADI TOWER CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17621220  or  HABIB.3@HOTMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17580517  or  ATEQA@TAHACORP.COM 

ATHERLAND CONTRACTING CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39722232  or  almohin111@hotmail.com 

Beroa Abu Obaid Industrial Insulation Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  ABUOBAIDGROUB@GMAIL.COM 

Foodcorp W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33670559  or  cristine@maicombah.com 

LA MARIA BEAUTY SALON - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36894641  or  SHYAMACHARYA307@GMAIL.COM 

SAEED AHMED AND ZIARAT TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33622831  or  SAEEDAHMEDANDZIARATTRADINGWLL@GMAIL.COM 

ATHERLAND CONTRACTING CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39722232  or  almohin111@hotmail.com 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

Aryana  Cargo Company W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33522351  or  Buayaan75@gmail.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

IRONEX SALE OF SECOND HAND GOODS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33622831  or  SAEEDAHMEDANDZIARATTRADINGWLL@GMAIL.COM 

SURPRISES TRADING CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

DAR MASAA SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 37371334  or  BATOOL313@GMAIL.COM 

ENOVA ENERGY AND FACILITIES MANAGEMENT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17564855  or  FRAMALHEIRA@DALKIA.AE 

SHAMS AL BATOOL COLD STORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 

 suitably qualified applicants can contact

 33362233  or  SISA2727@HOTMAIL.COM 

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39881145  or  bujassim398@yahoo.com 

DOLPHIN LAUNDRY - PARTNERSHIP CO 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17230231  or  SANTANAPLAZA41@YAUOO.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

HALLIBURTON WORLDWIDE LTD. 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST (INDUSTRIAL PROJECTS) 

 suitably qualified applicants can contact

 33514499  or  SULTAN.AL-SHEHRI@HALLIBURTON.COM 

FAJER AL KHALEEJ TRADING WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36115469  or  fajeralkhaleej@gmail.com 

TMAM Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 66666250  or  KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN ELECTRICAL WORKS 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.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 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33342299  or  supersteelwll@gmail.com 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

AL SEEF WORK DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36002346  or  AHMED.ALSAMAHIJI94@GMAIL.COM 

Lazard Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17728630  or  lazardcontracting@gmail.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

ASCON CONTROL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456590  or  pambavasan@amadbaeed.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

Lazard Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17728630  or  lazardcontracting@gmail.com 

ALTHURAYA AUTO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17769607  or  BIJUALTHURAYA@GMAIL.COM 

The Arch Hotel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 

has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 

 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

KRASNADAR PETS SUPPLY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 33342299  or  supersteelwll@gmail.com 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

SUDAIS CARGO CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39256262  or  PAKPRO21@YAHOO.COM 

PKM CONSTRUCTION & CARPENTRY WORKSHOP WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 37799786  or  PKMCON786@GMAIL.COM 

INSAF CARGO CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17233791  or  SAEED.HTC@HOTMAIL.COM 

AMAD BAEED ELECTRICAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17456590  or  PAMBAVASAN@AMADBAEED.COM 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

Bloom Secure Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710506  or  MOHAMMED.J551@GMAIL.COM 

Steps Rehabilitation Center W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE CLERK 

 suitably qualified applicants can contact

 17246256  or  WARASHDAN@GMAIL.COM 

Bloom Secure Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17710506  or  MOHAMMED.J551@GMAIL.COM 

MY CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  INFO@MYCAFEBH.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

Kraum And Spruk Technologies W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17564960  or  ASHOKRMA@GMAIL.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

IRONEX SALE OF SECOND HAND GOODS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33622831  or  SAEEDAHMEDANDZIARATTRADINGWLL@GMAIL.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

Ajial Aluminum Factory W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17233996  or  GM@AJIAL.COM.SA 

RAMEE ROSE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17616167  or  hrg.bh@rameehotels.com 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

REHAN AND NAUMAN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  REHANBH65@GMAIL.COM 

JBF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

Smart and Glamour Salon 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  HAZIMALSUIDAN@GMAIL.COM 

JUICE TIME RESTAURANT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 39448689  or  BAHRAIN.REG@TAGORG.COM 

FIITJEE INDIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 

 suitably qualified applicants can contact

 77155966  or  ANIRUDDHA.BARANWAL@FIITJEE.COM 

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 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36262227  or  ANWAR123@GMAIL.COM 

ALSOWAIFYA RESTAURANT WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 38888668  or  GHAREEB93@OUTLOOK.COM 

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 

ALSALWA MEAT FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

ALBANDAR FURITURE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM  
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Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

NEW IDEA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  HABIB73ALI@HOTMAIL.COM 

Anus contracting co.w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33311986  or  M.ANUSCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

ICE-CREAM KHALIFA TOWN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39855322  or  TAQWA-33@HOTMAIL.COM 

NEW SKY TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17211920  or  NEWSKYBAHRAIN@GMAIL.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

EMAN AHMED MOHAMED GHULOOM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33189258  or  EMOO12345@HOTMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

MOHAMMED JALAL CATERING 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

SECRET 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33219353  or  secret.bh.secret@gmail.com 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

NEW IDEA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  HABIB73ALI@HOTMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

Serba Dinamik International Petroleum Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17231030  or  FABIO@E-SERBADK.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

Serba Dinamik International Petroleum Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17231030  or  FABIO@E-SERBADK.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

EURO EXPRESS TRANSPORTS Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

BAHRAIN MODERN MILLS & ROASTERS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17343604  or  BMMR74@YAHOO.COM 

UNITY SOFTWARE SOLUTIONS FZ-LLC - BRANCH OF FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17252929 

ALFARDAN GOLDSMITHS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535027  or  ALFARDANJEWELLERS@GAMIL.COM

ALKHAHER PETS AND AQURIUM 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33135299  or  SANARLINEMFP@GMAIL.COM 

GRNATA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

ABDULRAHMAN BARAKAT ABDULLA  ALBIN ALI 

has a vacancy for the occupation of

  FARMER 

 suitably qualified applicants can contact

 39414313  or  KHAWLA.UOB@GMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

ALFADHEL ELECTRICAL B.S.C (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  JOINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400440  or  accounts@alfadhelbizgroup.com 

AMWAJ ALKHULOOD CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37757772  or  Albadry-10@hotmail.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

STYLE HAUTE COUTURE Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17141142  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

ChemDry Bahrain  WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17581144  or  pzak62973@gmail.com 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

N. C. R. (BAHRAIN) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17203644  or  PANAYIOTIS.HAILIS@NCR.COM 

MASAYEF LEBANON RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 36665797  or  ALJEEL.CON@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

GARLIC BROASTED - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17777777  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL 360 SECURITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33323235  or  hr@jaradahfish.com 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17414070  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

Adaa Building Solutions W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

AL GALIA  HOME CONSTRUCTIONS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39475014  or  PRANAVBABU1892@GMAIL.COM 

AL THIQA VEGETABLES & FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39141982  or  abdul-71samad@hotmail.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

ALTASAHUL FACTORY FOR GOLD & JEWELLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17262610  or  tasahulbh@gmail.com 

JOZ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39602650  or  JOZGROUP@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 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDS 

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 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

3lines Restaurant S P C 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17761311  or  sadeq.hasan@gnj-group.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 

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 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

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 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

ALSAATI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR QUANTITY SURVEYOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17588796  or  ali.qattan@AECOM.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 

FATIHA KHAIR GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39858990  or  BS@DWBC-BH.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

Wingate trading 

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 33173318  or  SMUSHREGI@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 

NEW TECH MARBLE TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17246710  or  BABU@NEWTECHMARBLE.COM 

SHINY WHEEL CAR WASH AND POLISHING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39332347  or  SIMSIM_F@HOTMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 

has a vacancy for the occupation of

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Future Vision Trading service 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34444129  or  BINRAJAB2007@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

Shakespeare and co wll 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251315  or  sales@lucky4group.com 

BHATIA TECHNICAL SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36364536  or  NARAINA@BATELCO.COM.BH 

OASIS TEAM TOURS AND TRAVELS 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 37720166  or  ALLSHOP2011@GMAIL.COM 

SIT AL SHAM CATERING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33933899  or  INFO@SITALSHAM.COM 

ALTAKATUF CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 16161618  or  altakatuf.bh@gmail.com 

SUWAIKET RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 39236082  or  JMSHETTY11@HOTMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Shakespeare and co wll 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM 

The Sun Real Estate and Trading 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 34440829  or  support@bonyanlimitless.com 

MOROCCAN PALACE SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 

 suitably qualified applicants can contact

 17211110  or  ABUJHAD@GMAIL.COM 

Hot Pack Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36361073  or  ABDUL@HOTPACK.AE 

CORTADO CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33301918  or  CORTADO.BH@GMAIL.COM 

NANI FASHION 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

VOLCANO  RESTAURANT & LOUNGE 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17232105  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

NANI FASHION 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

MOROCCAN PALACE SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 

 suitably qualified applicants can contact

 17211110  or  ABUJHAD@GMAIL.COM 

NET UNLIMITED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 35531722  or  INFOCORPB@GMAIL.COM 

W Cafe 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36030287  or  WCAFE.BH@GMAIL.COM 

W Cafe 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 36030287  or  WCAFE.BH@GMAIL.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  abuobaidgroup@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 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

HOTERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.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 

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 

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 

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 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.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 

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 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

HAMEED ISA YAQOOB RAHMA SAH SAYEH 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39880034  or  HAMEED3988@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

NESTO EXPERTS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  HANEEF.M@WESTERNINT.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 

EMIRGAN SUTIS 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17178505  or  M.BARHAM@ARMADAGROUPCO.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

Georgia Fashions 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17294445  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

Phoenicia tower hotel 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  MBARKFHD220@GMAIL.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

WOOD MOOD CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 39883455  or  MANAGER.ICC1@GMAIL.COM 

AL AREEN LEISURE AND TOURISM CO THE LOST PARADISE OF DILMUN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17845151  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

CAFE LILOU 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

ALYAMAMAH GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39259633  or  MHD11136@GMAIL.COM 

ALREDA TRADING AND CONTRACTING GROUP B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17785851  or  aliam@batelco.com.bh 

M. D. JOZ ELECTRONICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39999887  or  JOZGROUP@BATELCO.COM.BH 

FELFELA 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17255161  or  ippbahRain@gmail.com 

ARABIAN POOLS FOR SWIMMING POOLS CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33212302  or  ABNESTATE@GMAIL.COM 
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واشنطن ـ العربية.نت

إن  بايـــدن  إدارة  فـــي  مســـؤولون  قـــال 
الواليات المتحـــدة وحلفاءها األوروبيين 
النـــووي  االتفـــاق  اســـتعادة  وشـــك  علـــى 
القديم الذي حد من برنامج إيران النووي، 
كما أن الصفقة المحتملة ستشـــمل إفراجا 
متبـــادال لألســـرى األميركييـــن، وال تعالـــج 
برنامـــج الصواريـــخ اإليرانية الباليســـتية 
ســـلوك  وال  اإليرانيـــة  الميليشـــيات  وال 
طهران المزعزع لالستقرار، وفقا لصحيفة 

نيويورك تايمز األميركية.
وأضـــاف التقريـــر أن األمـــر متـــروك اآلن 
لخامنئـــي فـــي طهـــران، ليقـــرر مـــا إذا كان 
النظام مستعدًا لتفكيك الكثير من معدات 

إنتاجه النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وحـــذر مســـؤولو اإلدارة من أنـــه ليس من 
الواضـــح مـــا إذا كان ســـيتم التوصـــل إلى 
اتفاق نهائي، وبالنســـبة إليران من المحتم 
أن يذهب هذا القرار إلى المرشـــد األعلى. 
وبينمـــا ال يـــزال البعـــض متشـــكًكا بشـــدة 
فـــي أن إيـــران ســـتوافق فـــي النهاية على 
الشـــروط التـــي تتـــم مناقشـــتها اآلن، قال 
أن  “يمكننـــا  الخارجيـــة:  وزارة  مســـؤول 
نـــرى طريًقا إلى صفقـــة إذا تم اتخاذ هذه 
القـــرارات”. وقال مســـؤول ثـــان رفيع في 
اإلدارة أيضـــا إن المحادثـــات وصلـــت إلى 
مرحلة صنـــع القرار، وتحدث المســـؤوالن 
بشـــرط عدم الكشـــف عن هويتهما؛ بسبب 

حساسية المفاوضات.

العودة لالتفاق النووي مع إيران باتت وشيكة

طرابلس ـ وكاالت

مجلـــس  باســـم  متحـــدث  قـــال 
النـــواب الليبي أمس الثالثاء إن 
المجلـــس أكد إبالغ األمين العام 
لألمـــم المتحـــدة “بوقف التدخل 
الليبـــي”،  الشـــأن  فـــي  األجنبـــي 
قائـــال إن علـــى وزارة الخارجية 
اتخاذ مـــا يلزم الحترام ســـفراء 
الـــدول األجنبية للقانـــون الليبي 

واألعراف الدبلوماسية.
وقـــرر تشـــكيل لجنـــة بالتشـــاور 
للدولـــة  األعلـــى  المجلـــس  مـــع 
لتقديم مقتـــرح بتعديل اإلعالن 
للبرلمـــان  وإحالتـــه  الدســـتوري 
واعتمـــاده  عليـــه  للتصويـــت 

“باعتباره مشروعا للدستور”.
هللا  عبـــد  المتحـــدث  وأضـــاف 

بليحـــق علـــى فيســـبوك أن 
مـــن المقـــرر أن تحيـــل 

اللجنة مقترح تعديل 

اإلعالن الدســـتوري بعد اعتماده 
المفوضيـــة  إلـــى  البرلمـــان  مـــن 
لالنتخابـــات  العليـــا  الوطنيـــة 
لالســـتفتاء عليه، مشيرا إلى أن 
غالبية اللجنة ســـيتم تشـــكيلهم 

من الخبراء وبشروط محددة.
وذكر أن البرلمـــان قرر أيضا في 
علـــى  العمـــل  الثالثـــاء  جلســـته 
إعادة النظر في رؤساء األجهزة 

الرقابية ووكالئهم.
الدولـــي،  األمـــن  مجلـــس  وكان 
أصدر قـــرارًا مّدد بموجبه لثالثة 
أشـــهر فقط تفويـــض بعثة األمم 
المتحـــدة السياســـية فـــي ليبيا، 
بـــه  تقّدمـــت  وســـط  حـــّل  فـــي 
لنـــزاع  بريطانيـــا لوضـــع حـــّد 
أميركي-روسي حول هذه 
أيامـــًا  اســـتمّر  المســـألة 

عّدة.

البرلمان الليبي يدعو لوقف التدخل األجنبي
رانغون ـ أ ف ب

خلـــت شـــوارع وأســـواق بورما أمس 
االعتياديـــة،  الحركـــة  مـــن  الثالثـــاء 
ودخـــل الســـكان في إضـــراب صامت 
في الذكرى األولى لالنقالب العسكري 
الـــذي أطـــاح بالزعيمـــة المدنيـــة أونغ 
مـــن  األول  فـــي  تشـــي  ســـو  ســـان 
فبرايـــر 2021، وأنهـــى عمليـــة انتقال 
ديمقراطـــي كانت قد بدأت قبل عقد، 
في وقت تواصل فيه األمم المتحدة 

وواشنطن الضغط على الجنراالت.
وكانـــت العاصمـــة االقتصاديـــة للبالد 
وأغلقـــت  أمـــس  مهجـــورة  رانغـــون 
العديـــد مـــن المتاجـــر أبوابهـــا. وتـــّم 
االلتزام باإلضراب على نطاق واســـع 
في جميـــع أنحاء بورما، الســـيما في 
والية شـــان )شـــرق( ووالية كاشـــين 

)شمال( ومانداالي )وسط(.
ســـّكان  أحـــد  وقـــال 

األنباء  لوكالـــة  رانغون 

الفرنســـية “في المنطقة التي أسكنها، 
ال أحـــد يخـــرج مـــن المنـــزل وقـــوات 

األمن تسّير دوريات”.
وكتبت معارضة لالنقالب عبر تويتر 
“إن الصمـــت هو أقوى صـــراخ يمكننا 
إطالقـــه فـــي وجـــه العســـكر وقمعهم 

الدامي”.
ونفـــذ عدد مـــن اإلضرابـــات الصامتة 
منـــذ انقالب األول مـــن فبراير 2021 
ضد أونغ ســـان ســـو تشـــي، بمـــا فيها 
إضراب في ديســـمبر أصبحت خالله 

الشوارع فارغة.
وحـــذر الجنـــراالت مـــن أن مثل هذه 
خيانـــة  تعتبـــر  أن  يمكـــن  األعمـــال 
تهديدهـــم  إلـــى  إضافـــة  عظمـــى، 
باالســـتيالء علـــى الشـــركات التـــي 
ُيشـــّجع  فيمـــا  مغلقـــة،  ســـتبقى 
أنصارهـــم ســـكان بورما على 

الوشاية.

إضراب صامت في بورما بعد عام على االنقالب
بيروت - وكاالت

نقـــل وزيـــر خارجيـــة الفاتيكان، 
بـــول ريتشـــارد غاالغيـــر، أمـــس 
الثالثـــاء، خـــالل زيارتـــه بيروت 
للرئيـــس اللبناني ميشـــال عون، 
قلق البابا فرنسيس على الوضع 
فـــي لبنـــان، مؤكـــدا أنـــه يرغـــب 

بزيارة لبنان قريبا.
وقال وزيـــر خارجيـــة الفاتيكان 
ريتشـــارد  بـــول  المونســـنيور 
غاالغيـــر فـــي تصريـــح من قصر 
بعبـــدا: “البابـــا فرنســـيس طلـــب 
منـــي أن أعبـــر لكـــم عـــن قربـــه 
منكـــم وقلقه علـــى الوضع، وهو 
يعتقد أن اإلصالحات ستســـاعد 
لبنان، إلى جانـــب دعم المجتمع 

الدولـــي، فـــي المحافظـــة على 
هويته الخاصة”.

وأكـــد أن “أي إضعاف 
المسيحي  للحضور 

التـــوازن  يدمـــر  أن  شـــأنه  مـــن 
الداخلـــي وهوية لبنـــان وأود أن 
أنتهز الفرصة ألعبر عن تعاطفي 
مع ضحايا االنفجار المروع الذي 
ضـــرب مرفأ بيروت، وعســـى أن 
يحظى جميع اللبنانيين وأهالي 
وتحقيـــق  بالتعزيـــة  الضحايـــا 

العدالة”.
وأضاف: “البابا فرنســـيس سبق 
يـــزال  لبنـــان كان وال  وقـــال إن 
ويجب أن يبقى مشـــروع سالم، 
ورسالته هي أن يكون للتسامح 
والتعددية وواحة لألبدية حيث 
تلتقي جميع الطوائف واألديان 
واضعـــة المصلحـــة العامة فوق 
وقـــال:  الخاصـــة”.  مصالحهـــا 
لـــي  أكـــد  فرنســـيس  “البابـــا 
أنـــه يرغـــب بزيـــارة لبنان 

قريبا”.

الفاتيكان: البابا يرغب في زيارة لبنان قريًبا

برهم صالح رئيًسا 
للمرة الثانية

أكــــدت الــقــيــاديــة فــي االتـــحـــاد الــوطــنــي 
ــيـــخ، أمـــس  الـــكـــردســـتـــانـــي ريـــــــزان الـــشـ
اتفقت  السياسية  الكتل  أن  الــثــاثــاء، 
للمرة  رئيسا  صالح  برهم  يكون  أن  على 

الثانية.
وقـــالـــت لـــــــ”آر تـــــي”، إن “جــمــيــع الــكــتــل 
صالح  اخــتــيــار  عــلــى  اتــفــقــت  السياسية 

رئيسا للجمهورية للمرة الثانية”.
وأضافت، أن “جلسة مجلس النواب التي 
الحالي،  الشهر  مــن  السابع  فــي  ستعقد 
والية صالح  لتجديد  التصويت  ستشهد 

في رئاسة العراق”.

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الثالثاء،  «
بتنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات 

الحوثية في مأرب وتعز خالل 24 ساعة.
وأضاف التحالف أن االستهدافات في مأرب  «

وتعز دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف 
الميليشيات.

هذا، ولقي 15 من عناصر ميليشيا الحوثيين  «
حتفهم، وأصيب آخرون، اليوم الثالثاء، بغارات 

لمقاتالت التحالف غرب مدينة تعز.
وكانت الميليشيات الحوثية تقصف من خالل  «

هذه اآلليات أحياء سكنية في بالد الوافي والعنين 

غرب تعز محدثة خسائر مادية وبشرية في صفوف 
المدنيين.

ونقلت وكالة األنباء اليمنية عن مصدر عسكري  «
قوله إن “مقاتالت التحالف استهدفت بغارتين 

مواقع تمركز ميليشيا الحوثي اإلرهابية في 
منطقة الصراهم، نتج عنها مصرع 15 عنصراً 
وإصابة آخرين وتدمير عربة وطقم عسكري”.

وذكر المصدر أن “غارات أخرى استهدفت فجر  «
الثالثاء موقعًا للميليشيات في مدخل منطقة 

الصراهم أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من 
عناصر الميليشيات وتدمير أطقم عسكرية”.

في السياق نفسه، كشف قائد “اللواء 17 مشاة”  «
العميد عبدالملك األهدل، عن تقدمات كبيرة 
حققتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية 

وبإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية 
في مختلف جبهات القتال بمحور تعز، جنوب 

غربي اليمن.
وقال العميد األهدل إن قوات الجيش حررت  «

خالل الساعات الماضية “تباب الجبيرية والصفراء 
والقاعدة في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي، 

غرب محافظة تعز” بإسناد كبير وفاعل من طيران 
تحالف دعم الشرعية.

التحالف ينفذ 17 عملية استهداف ضد الحوثي

عقب الهجمات اإلرهابية... بايدن على اتصال يومي باإلمارات لمناقشة التهديدات

بايدن يوجه بدعم الشركاء الخليجيين
جـــو  األميركـــي  الرئيـــس  أوعـــز 
بايـــدن بتقديـــم الدعـــم لإلمـــارات 
بعـــد الهجمات التي شـــنتها جماعة 
أكـــد  فيمـــا  اليمـــن،  مـــن  الحوثـــي 
البنتاغـــون أن الجيـــش األميركـــي 
ســـاعد اإلمارات فـــي ردع الهجوم 

الصاروخي األخير.
جـــو  األميركـــي،  الرئيـــس  وقـــال 
بايـــدن، للصحفييـــن فـــي المكتـــب 
البيضـــاوي، إن اإلمـــارات “تمكنـــت 
صـــاروخ  ردع”  مـــن  بنجـــاح 
باليســـتي أطلقـــه الحوثيـــون فجر 
االثنيـــن، مضيفا أنـــه “على اتصال 
يومـــي باإلمـــارات، لمواجهـــة هـــذا 

التهديدات”.
وأشـــار بايـــدن إلـــى أنـــه أمـــر وزير 
الدفـــاع لويد أوســـتن “بفعل كل ما 
لديـــه” إليصـــال الدعـــم األميركـــي 
لإلمارات والســـعودية و”في جميع 

أنحاء منطقة الخليج”.
وتناول بايدن الهجوم الصاروخي 
خالل اجتماع مع أمير قطر الشيخ 
تميـــم بن حمد آل ثاني، الذي يزور 

واشنطن حاليا.
مـــن جهتـــه، قـــال المتحدث باســـم 
جـــون  األميركيـــة،  الدفـــاع  وزارة 
األميركـــي  الجيـــش  إن  كيربـــي، 

ســـاعد اإلمـــارات فـــي ردع “تهديد 
صاروخـــي داخلي” علـــى اإلمارات 

في الساعات المبكرة من االثنين.
مؤتمـــر  خـــالل  كيربـــي،  وأضـــاف 
صحفي في البنتاغون االثنين، أن 
الواليات المتحدة قامت بتنشـــيط 
باتريـــوت”،  صواريـــخ  “بطاريـــات 
وأن الصـــاروخ الحوثـــي أســـقطته 

الدفاعات الجوية اإلماراتية.
وأضـــاف كيربـــي: “نشـــيد بمهنيـــة 

اإلماراتيـــة  المســـلحة  القـــوات 
التهديـــدات  هـــذه  مواجهـــة  فـــي 
ألراضيها”، مؤكدا وقوف الواليات 
المتحدة مع “اإلمارات والسعودية 
فـــي  الخليجييـــن  وشـــركائنا 
الدفـــاع ضد التهديدات لشـــعوبهم 

وأراضيهم”.
وفي وقت ســـابق، قالت اإلمارات 
إنها دمرت منصة إطالق صواريخ 
باليســـتية في الجوف اليمنية في 

ســـاعة مبكـــرة من صبـــاح االثنين، 
صواريـــخ  اعترضـــت  أن  بعـــد 
باليستية كانت متجهة نحو البالد.
إلـــى هذا، تـــدرس واشـــنطن إعادة 
اليمـــن  فـــي  الحوثييـــن  تصنيـــف 
أعقـــاب  فـــي  إرهابيـــة  منظمـــة 
الهجـــوم الحوثـــي علـــى أبوظبـــي، 
والذي قوبل بإدانة واسعة النطاق 
والمشـــرعين  بايـــدن  إدارة  مـــن 

األميركيين.

واشنطن ـ وكاالت

الرئيس األميركي جو بايدن

القدس ـ أ ف ب

إلـــى  الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  انضمـــت 
منظمـــات حقوقيـــة أخـــرى واتهمـــت في 
إســـرائيل  الثالثـــاء  أمـــس  صـــدر  تقريـــر 
بارتـــكاب جريمة “الفصـــل العنصري” ضد 
أنهـــم  علـــى  ومعاملتهـــم  الفلســـطينيين 
“مجموعـــة عرقية أدنى”، بينما اســـتبقت 
وســـارع  برفضـــه.  التقريـــر  إســـرائيل 

الفلسطينيون الى الترحيب به.
الـــذي  “أمنســـتي”  تقريـــر  فـــي  وجـــاء 
نشـــر أمـــس “ينبغـــي مســـاءلة الســـلطات 
اإلســـرائيلية على ارتـــكاب جريمة الفصل 

العنصري ضد الفلسطينيين”.
النســـخة  وأضـــاف، وفـــق مـــا جـــاء فـــي 
العربية، “إســـرائيل تفرض نظام اضطهاد 
وهيمنـــة على الشـــعب الفلســـطيني أينما 
تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل 
إســـرائيل  فـــي  المقيميـــن  الفلســـطينيين 
واألراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة، فضالً 

عن الالجئين النازحين في بلدان أخرى”.
ويعيش قرابـــة 6,8 ماليين يهودي وعدد 
مماثـــل تقريبـــا مـــن العـــرب في إســـرائيل 
والقدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع 

غزة، وفق المعطيات الرسمية.
وكانـــت منظمة “هيومـــن رايتس ووتش” 
المنظمـــة المدافعـــة عـــن حقوق االنســـان 
أبريـــل  فـــي  اتهمـــت  نيويـــورك  ومقرهـــا 

2021 فـــي تقريـــر لهـــا إســـرائيل بارتكاب 
“جريمتيـــن ضـــد اإلنســـانية” عبـــر اتباعها 
سياســـة “الفصل العنصري” و”االضطهاد” 

بحق عرب إسرائيل والفلسطينيين.
“الفصـــل  مصطلـــح  اســـتخدام  وأثـــار 
العنصري” غضب الســـلطات اإلســـرائيلية 
التي شـــجبت التقرير واعتبرته “منشـــورا 
دعائيا” غير متصل “بالحقائق و األرض”.

تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني

“أمنستي” تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم “فصل عنصري”

مؤتمر صحافي لمنظمة العفو الدولية في القدس

عواصم ـ وكاالت

أكـــدت موســـكو، أمـــس الثالثـــاء، أنها لن 
تتراجع فـــي مواجهة التهديـــدات بفرض 

عقوبات أميركية عليها.
يأتـــي تأكيد موســـكو هذا وســـط تصاعد 

التوتر مع الدول الغربية بشأن أوكرانيا.
وقالت الســـفارة الروســـية في واشـــنطن 
في حســـابها على فيســـبوك إن “واشنطن 
وليســـت  التوتـــرات  يؤّجـــج  مـــن  هـــي 
موســـكو”. وأضافـــت الســـفارة الروســـية 
بانتبـــاه  ونســـتمع  نتراجـــع  “لـــن  قائلـــة 
للتهديـــدات بعقوبات أميركيـــة”، وفقا لما 
ذكرتـــه فرانس برس. وأشـــارت الســـفارة 
الروســـية فـــي واشـــنطن إلـــى أن الجنود 
الـــروس “ال يهّددون أحـــًدا” وأن من “حّق 
روسيا السيادي” أن تنقل جيشوها ضمن 
أراضيهـــا. يأتـــي ذلك، فيما حـــذر الرئيس 
األميركي، جو بايـــدن، من أنه “إذا تخلت 
روســـيا عـــن المســـار الدبلوماســـي وغزت 

أوكرانيا، فســـتتحمل المسؤولية وتواجه 
عواقب وخيمة وسريعة”.

مـــن جانبـــه، قـــال وزيـــر الدفاع ســـيرغي 
شـــويغو، إن القـــوات البحريـــة والجويـــة 
المنـــاورات  خـــالل  تتـــدرب  الروســـية 
علـــى  وفبرايـــر،  ينايـــر  فـــي  الضخمـــة 
حمايـــة المصالـــح القوميـــة الروســـية في 
الوزيـــر  وشـــدد  والبحـــار.  المحيطـــات 

الروســـي، على أن هـــذه المناورات تهدف 
مـــن  العســـكرية  للتهديـــدات  للتصـــدي 

مختلف االتجاهات.
إلـــى ذلـــك، قـــال وزيـــر الدفـــاع األوكراني 
أليكســـي ريزنيكـــوف، إن طائـــرة شـــحن 
أميركيـــة نقلـــت مـــن الواليـــات المتحـــدة 
إلـــى  األســـلحة  مـــن  السادســـة  الدفعـــة 

أوكرانيا منذ 22 يناير.

وصول الشحنة السادسة من األسلحة األميركية إلى أوكرانيا

روسيا “لن تتراجع” بمواجهة التهديدات بعقوبات أميركية

واشنطن حذرت روسيا من غزو أوكرانيا

أربيل ـ آر تي
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قبـــل أن تقرأ شـــيئا عن ســـيرة داعيـــة “الالعنـــف” المهاتما غانـــدي، هل كنت 
تظـــن أن بوســـع هـــذا الرجـــل أن يقود أكبر عمليـــة لتحرير بـــالده وتخليصها 
من وحشـــية االســـتعمار؟ كان الظّن أن الرجل الذي ُعرف بدعوته الســـلمية 
أنـــه لـــم يكن ســـوى واحدا من البســـطاء الطيبين الذين ال تتجـــاوز أحالمهم 
العيـــش فـــي قريته الوادعـــة، بيد أّن صاحب هذا الجســـم الضئيـــل قاد أكبر 
عملية تحرير في القرن العشرين، أي أنه تحول من حرفة رعي األغنام إلى 

حرفة التحرير.
نعـــم كان رافضـــا هيمنـــة القوى االســـتعمارية وبســـط ســـيطرتها علـــى بالده 
ونهب خيراتها. إّن المســـتعمرين تســـكنهم عقيدة أن شـــعوب آسيا وأفريقيا 
وكل البلدان التي تنتمي للعالم الثالث من السهل استعبادها ولقرون طويلة 
لمجـــرد أنهـــا تمتلـــك القوة، واتباعها سياســـة فرق تســـد التي كانت الســـالح 
األشّد فتكا، وظنت أنها من خالله يمكنها البقاء إلى ما شاء هللا، لكنها كانت 
واهمة. كما كان المســـتعمر يراهن على أّن الفقر وحده كاف لقهر واســـتعباد 
الشـــعوب، وأنه من االســـتحالة أن يخرج بينها زعيم بحجم المهاتما غاندي، 
ولـــم يكـــن يخطر ببال القوى المســـتعمرة أن تتوحد األمـــة الهندية ذات يوم 

تحـــت قيـــادة هذا الزعيـــم التاريخّي االســـتثنائّي، لكن ما اجترحته شـــعوب 
الهند لم يكن له أي مثيل بين كل الشعوب. انطلق المقهورون والمحرومون 
والمســـحوقون ينددون بالممارسات الالإنسانية لالستعمار الذي حرمهم من 
أبســـط حقوقهم كبشـــر، وذاكرتهم مثقلة بما يمارسه المســـتعمر من همجية 

وقهر.
كان نضـــال الشـــعب الهنـــدي وبطوالتـــه مثار إعجـــاب كل بلـــدان العالم، فلم 
يكن يتصور أحد أن المقاومة الســـلمية أو الالعنف التي تفتقت عنها ذهنية 
غانـــدي بوســـعها أن تربـــك االســـتعمار، واألدهى أنهـــا جعلته يعيد حســـاباته 
ومخططاتـــه بالبقـــاء إلـــى أمد بعيد، وأجبرتـــه في النهاية علـــى الرحيل. ثم 
إّن الموت بالنســـبة إليهم بات أمرا ال مفر منه، ألنه يبقى خيارا حتميا إلنقاذ 

الوطن.
مـــن هنا فـــإّن الكتاب الذي اشـــتغل عليه األســـتاذ الباحث عبدالنبي الشـــعلة 
“غانـــدي وقضايا العرب والمســـلمين” حول شـــخصية وعبقريـــة غاندي جاء 
معبرا عن شخصية القائد الملهم غاندي، ذلك أّن هذا الزعيم يعد واحدا من 

الزعامات النادرة، بل إنه يعد أيقونة للشعوب المقهورة.

sm.adnan56 
@hotmail.com

محمد المحفوظ

غاندي أيقونة النضال

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

للتواصل: 17111483

الثقافة والفن بمجلس النواب.. عبء ومن عمل الشيطان
قضيـــة عدم اهتمام مجلس النواب بالحركة الثقافية والفنية مطروحة 
منـــذ زمن بعيد، فقد طرحت فـــي الصحافة وطرحها األفراد والمجالس 
والمنتديات والجمعيات، والغريب أن مسألة “تطنيش” الثقافة والفنون 
أصبحـــت حركة متصاعدة متكاملة في مجلس النواب، وفي كل فصل 
تشريعي نشاهد نماذج متشابهة في بعض حركتها ولها من القدرة على 
إقصاء الثقافة والفنون على اعتبارها ليســـت من المواضيع األساســـية 
ذات األثـــر الفعـــال في تطـــور المجتمع وخدمة قضايـــاه، ولعل الصديق 
الفنـــان خالـــد الرويعي فك الطالســـم فـــي الورقة التي قدمهـــا قبل أيام 
في ملتقى المنبر التقدمي وحملت عنوان “الثقافة.. الشعب الغائب في 
البرلمان” ونشـــرتها “البالد”، فقد جاء بإحصائيات وأرقام تشـــغل العقل 
والقلـــب وتطـــرح تفســـيرات وتأويـــالت وألوانا مـــن التشـــاؤم تبين أين 

موقفنا في دنيا الثقافة والفنون.
يقول الرويعي: “عندما نتحدث عن الثقافة ليس بمعناها الواســـع وإنما 
نعني بها مظاهرها “الفكر واألدب والفنون واللغة والقراءة ونمط الحياة 
المرتبط بالفنون كالمالبس والتراث المادي وغير المادي”، نحن نتحدث 

إذا عن قطاعات عدة: المؤسسات الثقافية األهلية، األندية، المؤسسات 
التعليمية، المؤسســـات الرســـمية واألهلية الحرفيـــة، المهارات الفردية، 
قطاعات اإلنشـــاء المرتبطة بمهارات الفنون كمكاتب العمارة وتخطيط 

المدن، مؤسسات الدعاية واإلعالن واالبتكار، التلفزيون.
هذا يعني أننا نتكلم عن حوالي مئة ألف مواطن معنيين بشكل مباشر 
بالثقافـــة بغض النظـــر عن المتلقـــي أو الجمهور المتقاطع مـــع الثقافة. 
فـــي المحصلـــة هـــذه ليســـت حســـابات رســـمية إنمـــا اجتهاد شـــخصي 
لتبيان عدد العاملين في الحقل الثقافي ليحوز هذا العدد على اهتمام 
المجلـــس الوطنـــي إن كانت المســـألة بقيـــاس أعـــداد المواطنين الذين 
يهمهـــم الوضع الثقافـــي.. لكن هذا ليس مهمًا، المهم هو إدراك ما تفعله 

الثقافة للبلد”.
بإمكان القارئ المهتم العودة إلى الورقة التي نشـــرتها “البالد” في عدد 
يـــوم أمس الثالثاء، ليطلع علـــى الحواجز المصطنعة البالية الموضوعة 
أمـــام الثقافـــة والفنـــون فـــي مجلـــس النـــواب، وكأنها عـــبء ومن عمل 

الشيطان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

دخلت األزمة اليمنية نفقا مظلما في اآلونة األخيرة، السيما بعد أن بلغ إرهاب 
الحوثي حدا ال يمكن الصمت عليه، أو السكوت تجاهه. لم تعد قضية اإلرهاب 
الحوثي قضية يمنية داخلية، يحاول فيها فريق الشر واإلرهاب كسب معركة 
أو معـــارك علـــى األراضـــي اليمنيـــة التي تعيـــش مأســـاة حقيقية حولـــت البلد 
الســـعيد إلـــى جحيـــم مقيم، بل باتت إشـــكالية إقليمية تؤثر على أمن وســـالم 

إقليم برمته، وعلى أمان واطمئنان سكانه.
ال يبدو إطالق الصواريخ الباليستية على دول الجوار، السيما المملكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية المتحدة، أمرا يمكن التساهل معه دوليا، غير أن 
نظرة أعمق للمشهد توضح لنا أن الحوثي ليس إال دالة لمدلول واضح للعيان، 

األ وهو إيران.
الذين يتابعون الصحف والمجالت األجنبية، الســـيما األميركية، في األســـابيع 
األخيـــرة، يدركون أن هناك فاصال كبيـــرا بين إدارك اإلعالم والرأي العام لواقع 
حـــال الحوثـــي اإلرهابـــي من جهـــة، ولتصريحات السياســـيين والذيـــن أدمنوا 
اللعب بل والغزل على المتناقضات من جانب ثان. يرى الشارع وأصحاب كبار 

األقـــالم أنه البد من اتخاذ إجراء حاســـم وحـــازم مع إيران، ومنعها من تهريب 
األسلحة إلى الحوثي، غير أن اإلدارات الحكومية الغربية السيما األميركية، ال 
تبالي بالمشهد، وال حتى بالتقارير الدولية التي تصدر عن المؤسسات األممية.

قبـــل نحـــو أســـبوعين تســـربت مـــن األمم المتحـــدة بعـــض األنباء عـــن التقرير 
الخـــاص بتهريب الحرس الثوري اإليراني أســـلحة وبكميات كبيرة للحوثيين، 
ومنهـــا مـــا يدخل في صناعـــة الصواريخ الباليســـتية، وقد خيـــل للمراقبين أن 
مجلـــس األمن الدولي ســـيطالب بعقد جلســـة فورية واتخاذ قـــرارات صريحة 
وواضحة لقطع الطريق على تشجيع اإلرهاب الحوثي إيرانيا، غير أن شيئا لم 
يتحـــرك، وكأن هنـــاك حالة من التواطؤ الدولي مع ما يجري هناك على األرض، 
وهـــو أمر يتســـق والســـعي األميركي المهمـــوم والمحموم وغيـــر المفهوم لعقد 
صفقـــة مـــع اإليرانيين بأي ثمـــن وتحت أية ظروف. لم تتعلـــم إدارة بايدن من 
تجربة اتفاق 2015 ســـيئ الســـمعة خالل إدارة أوباما، وهاهي اليوم ال تحفل 
بما يجري ألقرب حلفائها في المنطقة جراء اعتداءات الحوثي. “المقال كامال 

في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

عن سالم اليمن وإرهاب الحوثي

يوم المرأة العربية
تحتفـــل المرأة العربية ومنظماتها بيوم المـــرأة العربية في األول من فبراير من 
كل عام، حيث تعزز الدولة وأفراد المجتمع حقوق المرأة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعيـــة والمهنيـــة والحقوقيـــة والمجتمعيـــة، وكذلك مشـــاركتها الوطنية 
والمجتمعيـــة وفـــي جميـــع المجـــاالت، وتـــم تعديـــل بعـــض القوانين فـــي بعض 
األقطار العربية لتحقيق مشـــاركة مجتمعية للمرأة بغرض تحقيق المساواة بين 
الجنســـين، ولتكفل ما يمكن من الحقوق النســـوية، وأقطار أخرى مازالت تعاني 
فيهـــا المرأة األمرين.. الُعنف األســـري والُعنف المجتمعـــي في بيئة تدار بقوانين 
ذكوريـــة بدائية تخنق المـــرأة وتزيدها أوجاًعا وتجاهاًل بوجودها كإنســـانة، وال 
مـــن نصيٍر لها ســـوى مجموعـــة من الخطابـــات والبيانات التي تنـــادي بنيلها ولو 

جزءا من حقوقها.
تعدد نضال المرأة العربية في الحقل النسائي لنيل تحررها المجتمعي، وتفاعاًل 
مـــع قضايـــا مجتمعهـــا العربـــي، وتحوي الذاكـــرة العربيـــة العديد من الشـــاعرات 
واألديبـــات والصحافيـــات واألكاديميـــات والمعلمات والناشـــطات االجتماعيات 
وغيرهـــن الالتـــي تمـــردن ضد أوضـــاع المـــرأة، وناضلن لذلـــك، فَمَهـــدَن الطريق 
ليكتمـــل نضوج الخطاب النســـوي. وتقف المرأة العربيـــة اليوم في أقطار عربية 
عديدة في طليعة الرافضين لسياســـات اإللغاء والعدوان على حقوقها وحقوق 
بالدهـــن، وفـــي خنـــدق واحد مـــع الرجـــال. تمكين المـــرأة العربية فـــي مجتمعها 
ركيزة أساســـية لتقدم المجتمع العربي، ونيل حقوقها ُيساهم بالتعجيل بدورها 
كشـــريك متكافئ للنهوض بوطنها العربي، وبتغيير أوضاعه، وإن ســـن ما يمكن 
مـــن التشـــريعات وإطـــالق المبـــادرات لدعم قضايـــا المـــرأة ودورهـــا المجتمعي 
واإلنســـاني والثقافـــي يكون نافـــذة فاعلة لتحرير المجتمع الشـــرقي الذي يرزح 
تحت ســـيطرة التقاليد والعادات البالية التي تعيق تقدم المجتمع وَتحُول دون 

تقدم المرأة وتعرقل مشاركتها.
تاريخًيـــا شـــاركت المرأة الرجل مراحل االســـتقالل والكفـــاح الوطني في جبهة 
ـ دور كشـــريك فاعل وُمميز في مســـيرة  ــــ وال يزالـ  واحـــدة متراصـــة، وكان لهـــاـ 
العمـــل الوطني والتنموي. وتفخر البحرين بعطاء نســـائها وحضورهن الُمَشـــِرف 
في مجاالت العمل المدني والعســـكري والسياسي والحقوقي واالجتماعي، وما 
بلغته المرأة من مكانة مجتمعية مرموقة انعكست على إسهامات المرأة وإثبات 

ذاتها في مسيرة التنمية الوطنية.

عبدعلي الغسرة

“الفصول األجمل” لجاللة العاهل المفدى
 بعـــض األحـــداث والوقائع تأتي تباًعا وهي تحمل بشـــائر الخيـــر، وهكذا عهدنا 
بالدنـــا الغاليـــة في العهد الزاهر لحضرة ســـيدي صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، بل وهكذا نطوي كل 
صفحة تمضي لنفتح الصفحات الجديدة الحافلة بالتفاؤل واألمل والتطلعات، 

وهي في حقيقتها “الفصول األجمل” التي وعدنا بها مليكنا المفدى.
دعونـــا أيها القراء الكـــرام نذهب إلى يوم األحد 30 يناير 2022، لنتأمل ما جاء 
في استقبالين، األول هو استقبال جاللة العاهل المفدى صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما هللا 
ورعاهما، ونقرأ فيه باختصار، الثوابت البحرينية الراسخة في مسار دفع عجلة 
البناء والتنمية من جهة، وفي مســـار منهج السالم والحوار كخيار استراتيجي 
بما يشمله من حسن الجوار واالحترام المتبادل والعالقات المشتركة ومحاربة 

فكر التطرف والكراهية لتحقيق األمن واالستقرار واالزدهار لصالح الشعوب.
اللقـــاء اآلخـــر هـــو اســـتقبال صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء معالي وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
ركن الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية بحضور معالي الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفة آل خليفـــة وزير الماليـــة واالقتصاد الوطنـــي، وجوهر اللقاء 
مواصلة التوســـع فـــي تطبيق قانون العقوبـــات والتدابير البديلـــة، وأن يتوازى 
ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج الســـجون المفتوحة بما يكفل تعزيز االستفادة 
مـــن برنامـــج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع. 
وفـــي الحقيقة، هي فترة وجيزة قياســـية وراءها هـــدف وطني عميق بتكليف 
معالي الوزير تنفيذ برنامج السجون المفتوحة خالل األشهر القادمة في سياق 
مواصلـــة تطويـــر المنظومـــة التشـــريعية بمـــا يرفد المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيـــادة جاللة العاهل المفدى. وفي منظوري المتواضع، فإن توجيهات صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن العقوبات البديلة والتوسع 
فيهـــا؛ واعتماد نظام الســـجون المفتوحة بمثابة إضافـــة كبيرة ومتفردة لمملكة 
البحريـــن علـــى صعيـــد تطبيق المبـــادرات والبرامـــج المحققة ألعلى مؤشـــرات 
حقـــوق اإلنســـان وتوفير الحياة الكريمة وإعادة دمـــج المحكومين في مختلف 
القضايا بمجتمعهم كعناصر منتجة وفاعلة تخدم بالدها؛ وليس في وســـعنا إال 

أن نشيد بتوجيهات سموه حفظه هللا ورعاه.
ثم؛ من األهمية بمكان أن نربط ما تحقق بالجهود وكذلك المبادرات التي نجح 
في إرســـائها معالي الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، فقد 

أضافت مرحلة جديدة في اإلصالح والتأهيل، وهذا إنجاز تنموي كبير.

عادل المرزوق



اللجنة األولمبية

اســـتقبل األميـــن العـــام للجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة فـــارس 
مصطفى الكوهجي بمكتبه في ضاحية السيف، رئيس االتحاد 
البحريني للدراجات الهوائية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

ورحـــب الكوهجي برئيـــس اتحاد الدراجات الهوائية، مشـــيدا 
بالجهـــود التي يبذلها االتحاد لتطوير اللعبة والنهوض بها على 
مختلف األصعدة، مؤكدا أهمية هذه الرياضة؛ بوصفها واحدة 
مـــن أهـــم الرياضـــات األولمبيـــة المدرجـــة فـــي دورة األلعـــاب 
األولمبية، وإحدى أكثر الرياضات شعبية وممارسة في العالم.

وبحـــث الكوهجي مع رئيس اتحاد الدراجات الهوائية اإلعداد 
والتحضيـــر؛ للمشـــاركة بأولمبياد باريـــس 2024، مؤكدا أهمية 
دعم مختلف الالعبين وتوفير األرضية المالئمة لهم، وتسخير 
أشـــكال الدعـــم والرعاية كافـــة؛ للدفع بهم نحـــو خطف بطاقة 
التأهـــل لأللعـــاب األولمبية القادمة، كما بحث مع الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة احتياجـــات ومتطلبـــات االتحـــاد للفتـــرة 

المقبلة، ومن بينها األمور الخاصة بأولمبياد باريس 2024.
وأكـــد الكوهجي حـــرص اللجنة األولمبية على دعم ومســـاندة 
االتحـــادات الرياضيـــة، ومـــن بينها اتحـــاد الدراجـــات الهوائية 
بمـــا يـــؤدي إلى توســـيع رقعة اإلنجـــازات وتحقيـــق المزيد من 

النجاحات، متمنيا لالتحاد المزيد من التوفيق والنجاح.
وبدوره، عبر الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن تقديره للدور 
الـــذي تلعبه اللجنة األولمبية البحرينية برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة في دعم االتحـــادات الوطنية، مثمنا 
اهتمامها باتحاد الدراجات الهوائية، وأكد حرص االتحاد على 
مواصلـــة الجهـــود؛ بهـــدف االرتقـــاء باللعبة وتحقيـــق تطلعات 
ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، وإحـــراز المزيد من 

اإلنجازات في االستحقاقات القادمة.

ناقش معه التحضيرات ألولمبياد باريس 2024

الكوهجي يستقبل رئيس اتحاد الدراجات الهوائية

الكوهجي لدى استقباله رئيس اتحاد الدراجات الهوائية

اللجنة اإلعالمية

حقـــق فريـــق تطويـــر تعادال صعبـــا علـــى فريق DHL فـــي دوري 
الشركات والمؤسسات لكرة القدم بهدفين لكل منهما في المباراة 
التـــي جمعتهما أمس األول لحســـاب األســـبوع التاســـع واألخير. 
وأقيمـــت المباراة على ملعـــب نادي ألبا بالرفـــاع. ويختتم اليوم 
الدوري منافســـاته بلقاء يجمـــع بين فريقي بابكو والكهرماء في 
تمام الســـاعة الخامســـة مســـاًء. وتقام المباراة على ملعب نادي 

ألبا بالرفاع.
وبالتعـــادل الصعـــب فـــي لقائه فريـــق DHL، حقق فريـــق تطوير 
المركـــز الثالـــث فـــي المســـابقة بعدمـــا أصبـــح رصيـــده 9 نقـــاط، 
حيـــث جـــاء اللقاء مثيـــرا ونديا بيـــن الفريقين في ظـــل الصراع 
على تحقيق المركز الثالث، ورغم البداية الســـريعة لتطوير الذي 
ســـجل هدفـــا عنـــد الدقيقـــة الثامنة عـــن طريق الالعب ســـلمان 
محمـــد، إال أن DHL دخـــل أجـــواء اللقـــاء بقـــوة بعد مـــرور الربع 
الســـاعة األولـــى، وقدم أداء هجوميـــا مميزا مـــع التألق الواضح 
للمهاجـــم صالـــح العجمـــي الذي ســـجل ثنائية فـــي الدقيقة “20” 
و”32” ليقود الفرقة الصفراء للخروج من الشوط األول متقدمة 

بهدفين مقابل هدف. 
وانعكســـت النتيجـــة علـــى األداء فـــي الحصـــة الثانيـــة، حيـــث 

ســـاهمت فـــي رفع نســـق اللقـــاء والندية فـــي لقاء مفتـــوح عاب 
عليـــه إضاعة الفرص الســـهلة وعدم اســـتغاللها جيدًا، ومن ثغرة 
دفاعية تمكن تطوير من معادلة النتيجة بعد مرور الربع الساعة 
األولى بواســـطة عبدالرحمن شـــعبان، ومع تكرار إضاعة الفرص 
وانخفاض مســـتوى اللياقـــة البدنية اســـتمرت النتيجة متعادلة، 

وانتهى اللقاء بالتعادل اإليجابي بهدفين لكل منهما.
أدار اللقـــاء الحكـــم خالد علي، وعاونه عبدالســـالم فواز وســـيف 

هالل، وراقب المباراة محمد مرتضى.

لقاء ختام الدوري بين الكهرماء وبابكو اليوم

تطوير يتعادل مع DHL بدوري الشركات

جانب من اللقاء 
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حلبة البحرين الدولية

اللجنة اإلعالمية

ضمــن أبــرز اســتعدادات حلبــة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق 
األوســط” الســتضافة أكبــر حــدث رياضــي اجتماعي واقتصــادي في مملكــة البحرين 
وفي منطقة الشرق األوسط سباق الـFORMULA 1 – جائزة البحرين الكبرى لطيران 

الخليج 2022 والذي سيقام في الفترة من 18 وحتى 20 مارس المقبل.

عقـــد مســـؤولو اإلدارة التنفيذيـــة لحلبـــة 
الـــوزارات  وممثلـــي  الدوليـــة  البحريـــن 
والهيئـــات الحكومية فـــي مملكة البحرين 
االجتماع التنســـيقي الســـنوي وذلك ضمن 
االســـتعدادات الســـتضافة جائزة البحرين 
44 يومـــا فقـــط علـــى  بقـــاء  الكبـــرى مـــع 
اســـتضافة الســـباق العالمـــي، وذلـــك يـــوم 

أمس في فندق الفور سيزون.
وترأس االجتماع التنسيقي الشيخ سلمان 
بـــن عيســـى آل خليفـــة الرئيـــس التنفيذي 
لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة وعدد مـــن كبار 
مســـؤولي الحلبـــة مـــن مختلـــف اإلدارات، 
حيـــث يقام االجتماع ســـنويا قبل انطالق 
السباق العالمي، وذلك ضمن االستعدادات 
له ولتكاتف جهـــود جميع وزارات المملكة 
والهيئـــات الحكوميـــة مـــع حلبـــة البحرين 
الدولية لضمان نجاح أكبر حدث يقام في 

منطقة الشرق األوسط.
 – والســـالمة  األمـــن  أول  مديـــر  وقـــدم 
الشـــؤون الحكوميـــة بشـــارة عبده بشـــارة 
الســـباق  عـــن  عرضـــا  االجتمـــاع  خـــالل 
العالمـــي وأبرز فعالياته والخطة الســـنوية 

أيضـــا  االجتمـــاع  وتضمـــن  الســـتضافته، 
عرض لخطة حلبة البحرين الدولية وأبرز 
اإلجراءات التي ســـتتخذها الحلبة وإدارة 
الفورمـــوال 1 في مجال الصحة والســـالمة 
للمســـاهمة فـــي مكافحة انتشـــار فيروس 

كورونا كوفيد 19.   
باإلضافة إلى الحملة الترويجية للســـباق، 
االســـتعدادية  الخطـــة  عـــرض  تـــم  كمـــا 
الســـتقبال جماهير الفورمـــوال 1 القادمين 
مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم، حيـــث أنطلق 

العـــد التنازلـــي الســـتضافة النســـخة الـ 18 
النطـــالق بطولـــة العالـــم للفورمـــوال 1 في 

مملكة البحرين.

وجديـــر بالذكر أن ســـباق الفورموال 1 لهذا 
العـــام ســـينطلق كجولة أولـــى وافتتاحية 
من البطولة العالمية للفورموال 1 للموســـم 

البحريـــن  جائـــزة  ســـباق  ويعتبـــر   ،2022
الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1 2022 
حدًثا مميزا لمملكة البحرين، حيث ينطلق 

الســـباق تحت شـــعار “عصر جديد”، ليمثل 
أكبـــر تغيير فـــي القوانيـــن والقواعد ضمن 

تاريخ رياضة السيارات.

أعلن نادي باريس اف سي الذي يلعب 
في الدوري الفرنســـي للدرجة الثانية 
تحـــت شـــعار فيكتوريـــوس البحرين 
عـــن توقيعـــه مـــع الُمهاجـــم المغربـــي 
خالد بو طيب قادمًا من نادي لو هافر 

بعقد يمتد لُمدة عام ونصف العام. 
ويمتلـــك خالد خبرة واســـعة وتجربة 
الُممتـــازة  الدرجتيـــن  فـــي  عميقـــة 
والثانيـــة، حيـــث لعب 96 ُمبـــاراة في 
الدرجـــة  فـــي  و31  الثانيـــة  الدرجـــة 
الُممتازة. وسجل خالل ُمشاركاته 36 

هدفًا في الُمسابقتين. وإضافة لذلك، 
مثل خالد الُمنتخـــب المغربي في 20 

ُمباراة، سجل خاللها 8 أهداف. 
المحترفيـــن  لعالـــم  خالـــد  ووصـــل 
عقـــد  أول  وقـــع  حيـــث  متأخـــرًا، 
احترافـــي، وهـــو في الــــ 27 من عمره 
وذلـــك مـــع نـــادي غازيليك أجاكســـيو 
الذي ساهم بتحقيقه لصعود تاريخي 
لـــدوري الدرجة الُممتـــازة. وبعد ذلك، 
انضم إلى تيـــري لوري الذي كان على 
معرفة بمواهبه خالل وقتهما معًا في 
ناديي اجاكســـيو ونادي ستراسبورغ، 

وُيعتبـــر مـــن الُمهندســـين الرئيســـيين 
الدرجـــة  إلـــى دوري  النـــادي  لصعـــود 
الُممتـــازة. وبعـــد نجاحـــه في فرنســـا، 
انتقـــل خالـــد إلـــى تركيـــا، وتحديـــدًا 
إلـــى نادي يينـــي ماالتياســـبور، حيث 
لعب لُموســـمين دافع فيهما عن ألوان 
النـــادي تركيـــا فـــي 51 مباراة، ســـجل 
فيهـــا 17 هدفـــا قبـــل أن ينتقـــل إلـــى 

الدوري المصري لنادي الزمالك. 
للـــدوري  عـــاد   2020 العـــام  وفـــي 
الفرنســـي، حيـــث وقـــع مـــع نـــادي لـــو 
هافر. وســـجل هذا الموسم 15 هدفا. 

وســـيرتدي خالـــد رقم 13 مـــع النادي 
الباريسي. 

وقـــال خالـــد بعـــد توقيعـــه عقـــده مع 
نـــادي باريس اف ســـي: “لقد جذبتني 
أهـــداف النـــادي الكبيـــرة. إنهـــا فرصة 
عظيمـــة، حقيقـــة أنني أعـــرف تييري 
لـــوري، وفابيـــان لوفيفر ســـاهمت في 
تشـــجيعي على االنضمام. أعرف بكل 
تأكيـــد ما أنا بصدد تجربته، ســـتكون 
للدرجـــة  أصعـــد  بـــأن  رائعـــة  قصـــة 
الدرجـــة  أنديـــة  أحـــد  مـــع  الممتـــازة 
جانب من توقيع العقدالثانية، وخصوصًا مع الُمدرب لوري”.

استعداًدا النطالق العصر الجديد من موطن رياضة السيارات بالشرق األوسط

يمتلك خبرة واسعة وتجربة عميقة

ا مع الوزارات والمؤسسات الحكومية “الحلبة” تعقد اجتماًعا تنسيقيًّ

خـالــد بوطيــب ُيوقـع مـع نـادي بـاريــس اف سـي

جانب من االجتماع التنسيقي



احتدام المنافسة بين 62 جواًدا في السباق الـ 18 للخيل
ينظـــم نـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الســـباق  المقبـــل  الجمعـــة  يـــوم  الخيـــل 
الثامن عشر لهذا الموسم، والذي سيقام 
على كؤوس مجموعة آل شريف وكأس 
شركة كراون اندستريز، وكأس الحصان 
“عالـــي ســـبرنت”، وكأس الواهـــو للجياد 
العربية، وذلك على مضمار سباق النادي 

بمنطقة الرفة بالصخير.
وشهدت القائمة النهائية للسباق مشاركة 
62 جـــوادًا فـــي األشـــواط الثمانيـــة بعد 
إجراء التداخيل النهائية وسط توقعات 
بأن يشـــهد الســـباق منافســـات محتدمة 
في ظل تقارب المســـتويات بين الجياد 
المرشحة للمنافسة في أغلب األشواط.

للجيـــاد  النهائيـــة  القائمـــة  وجـــاءت 
النحـــو  علـــى  الســـباق  فـــي  المشـــاركة 
التالـــي: الشـــوط األول يقـــام على كأس 

الواهـــو للفئـــة الثالثة من جيـــاد الدرجة 
األولـــى لخيل البحريـــن العربية األصيلة 
“الواهـــو” مســـافة 1400 متـــر، والجائزة 
2000 دينـــار، وبمشـــاركة 6 جيـــاد، وهي 
الحمدانـــي   -  1695 عافـــص  “كحيـــان 
 -  1675 عافـــص  كحيـــان   -  1764
كحيـــان عافـــص 1708 - عبيـــان 1777 

- كحيان العاديات 1813”.
الشـــوط الثانـــي يقـــام على كأس شـــركة 
كراون اندســـتريز لجياد ســـباق التوازن 
متـــر،   1400 مســـافة  محلـــي”  “إنتـــاج 
 7 وبمشـــاركة  دينـــار،   2000 والجائـــزة 
جيـــاد، وهي “بات موبايل - وي وون ات 
ســـيكس تايمز - شداد - لحوق - ذي بلو 

دين - مدار - رماية”.
الشـــوط الثالـــث يقام للجيـــاد المبتدئات 
متـــر،   1800 مســـافة  محلـــي”  “إنتـــاج 
 9 وبمشـــاركة  دينـــار،   2000 والجائـــزة 

جيـــاد، وهـــي “المختـــار - باهـــر - جـــارح 
- راميـــات - اراده - هجيـــر - مغيـــره - 

منشود - زيشان”.
الشـــوط الرابـــع يقـــام على كأس شـــركة 
كراون اندســـتريز لجياد ســـباق التوازن 
“مستورد” مســـافة 1800 متر، والجائزة 
3000 دينار، وبمشاركة 13 جوادا، وهي 
“ال ماكوينا - نيو كاســـيكل - كالدونيان 
كروســـيد - هولد ســـواي - لو اوف وان - 
ابـــرس دارك- وايلد هيـــرو - بورغاتوري 
- سســـبكت باكـــج - كنـــغ اوف ذي ثرون 
- ويســـت سوفولك - سايدو ايندر - بيغ 

براون بير”.
كأس  علـــى  يقـــام  الخامـــس  الشـــوط 
مجموعـــة آل شـــريف للفئـــة الثانية من 
 1200 مســـافة  محلـــي”  “إنتـــاج  جيـــاد 
متـــر مســـتقيم، والجائـــزة 3000 دينـــار، 
وبمشـــاركة 5 جياد، وهي “بريث تيكنج 

- ديراب - دوشانبي - الدره - محايده”.
كأس  علـــى  يقـــام  الســـادس  الشـــوط 
الحصـــان “عالي ســـبرنت” للفئـــة الثانية 

مـــن جيـــاد الدرجـــة األولـــى “مســـتورد” 
مســـافة 1000 متر مســـتقيم، والجائزة 
5000 دينـــار، وبمشـــاركة 7 جياد، وهي 

“سن ســـبرايت- أوراق- فيرست اديشن 
تايـــم - مبـــادل - ســـويندلر -  كـــودي   -

عسل”.
كأس  علـــى  يقـــام  الســـابع  الشـــوط 
ســـباق  لجيـــاد  شـــريف  آل  مجموعـــة 
التوازن “مســـتورد” مســـافة 1400 متر، 
 9 وبمشـــاركة  دينـــار،   4000 والجائـــزة 
جيـــاد، وهـــي “نيبـــو - بريـــث اوف اير - 
تيمـــر ليـــن - فوربدن النـــد - مياس - ان 
فيغل - األبرار - غولد سبنر - ناين زيرو 

بيلو”.
علـــى  يقـــام  واألخيـــر  الثامـــن  الشـــوط 
كأس مجموعة آل شـــريف لجياد جميع 
الدرجات والمبتدئات “مستورد” مسافة 
دينـــار،   3000 والجائـــزة  متـــر   2400
وبمشـــاركة 7 جيـــاد، وهي “ريكفري ران 
- اركتـــك فيغـــا - دوام - تـــول اوردر - 

انكورج - سن اوف نور ماندي”.

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

عقـــدت اللجنـــة المنظمة العليـــا لـــدورة ألعاب غرب 
آســـيا البارالمبية - البحرين 2022 التي تســـتضيفها 
الجـــاري  فبرايـــر  شـــهر  خـــال  البحريـــن  مملكـــة 
اجتماعات لها برئاســـة الشـــيخ محمـــد بن دعيج آل 
خليفـــة رئيس اللجنة البارالمبيـــة البحرينية، رئيس 
اللجنـــة المنظمـــة العليـــا، وذلك عبر تقنيـــة االتصال 
المرئـــي عـــن بعد، بحضـــور من جهـــة اللجنة كل من 
األميـــن العـــام للجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة علـــي 
الماجـــد، والمديـــر التنفيذي إلدارة الشـــؤون المالية 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة،  واإلداريـــة الشـــيخ أحمـــد 
والمبـــادرات  الرياضـــة  إلدارة  التنفيـــذي  والمديـــر 
حســـن عبداللطيف وممثل من الـــوزارات والهيئات 
والحكومية وزارة شئون الشباب والرياضة ووزارة 
المواصات ووزارة شئون االعام ووزارة الداخلية 
ووزارة الصحـــة والفريق الوطني لمكافحة كورونا، 
ووزارة  والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة 

االشغال، وشركة مطار البحرين. 
وفي بداية االجتماع، رفع الشـــيخ محمد بن دعيج 
آل خليفة خالص الشـــكر والتقدير إلى مقام حضرة 
صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 

عاهـــل البـــاد المفدى وإلـــى صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء  على دعمها الكبير والامحدود في 
سبيل تحقيق مملكة البحرين لاستضافة المتميزة 
للـــدورة، مشـــيًدا فـــي ذات الوقـــت باهتمـــام ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ودعم سموه 
للـــدورة منوها برعاية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية للـــدورة والتي 
تمثل دافعا قويا لجميع الكوادر العاملة الستحضار 
أســـباب النجـــاح للحـــدث اإلقليمـــي وإخراجه بحلة 

تنظيمية زاهية. 
وأشـــار الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج آل خليفـــة إلـــى 
الـــدور البارز والهام الذي تقوم به مختلف الوزارات 
والهيئـــات والحكوميـــة والقطاع الخـــاص وحرصها 
الموصول على العمـــل بروح الفريق الواحد إلنجاح 
الـــدورة البارالمبية التي تتضمن العديد من األلعاب 
الرياضيـــة المخصص لـــذوي العزيمة، مؤكـــًدا أن ما 
يقـــوم به ممثلو الجهات المختلفة ســـيكون أساســـا 

وقاعـــدة قوية نحو انطاق مملكة البحرين لتنظيم 
وإخراجهـــا  للـــدورة  واســـتثنائية  متميـــزة  نســـخة 
بصورة تليق باسم البحرين التي باتت قبلة مفضلة 

إلقامة واستضافة مختلف التظاهرات الرياضية. 
 وبيـــن الشـــيخ محمد بن دعيـــج آل خليفة أن عمل 

جميـــع الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة فـــي الدورة 
يســـير بصـــورة احترافية ومتميزة االمـــر الذي يدل 
علـــى االهتمـــام الكبيـــر مـــن قبلهـــم بالـــدورة وكافة 
مكوناتهـــا التنظيميـــة مشـــيرا إلـــى أهميـــة مواصلة 
العمـــل وبصـــورة مضاعفـــة مـــن قبـــل كافـــة أعضاء 

اللجـــان والحـــرص علـــى تطبيق الخطـــط والبرامج 
التـــي تســـاهم في إنجاح الدورة مـــن كافة النواحي 
اللجـــان  ألعضـــاء  متمنيـــا  واإلداريـــة  التنظيميـــة 

التوفيق والنجاح في مهام عملهم. 
 وخـــال اللقاء ناقش المجتمعـــون النقاط المدرجة 
بعـــض  عـــرض  تـــم  حيـــث  األعمـــال  جـــدول  علـــى 
اإلحصائيـــات الخاصـــة بـــدورة األلعـــاب البارلمبيـــة 
المملكـــة  اســـتضافتها  والتـــي  للشـــباب  اآلســـيوية 
مؤخر، ثم تم تقديم عرض تعريفي عن دورة ألعاب 
غرب آســـيا البارالمبية وما تتضمنه من لجان عاملة 
فـــي الـــدورة والمنتخبات المشـــاركة والشـــخصيات 
الوفـــود التـــي ســـتحضر المنافســـات باإلضافـــة الى 
عـــرض األلعاب الرياضيـــة التي ســـتتضمنها الدورة 
والمنشـــآت الرياضيـــة التـــي ســـتحتضنها، كمـــا تـــم 
االســـتماع الـــى وجهات نظر وأفـــكار أعضاء اللجنة 
المنظمـــة العليـــا والرامية الى تحقيق ســـبل النجاح 

للدورة. 
 وفـــي ختـــام اللقاء، جدد الشـــيخ محمـــد بن دعيج 
آل خليفة شـــكره وتقديره إلى جميع أعضاء اللجنة 
المنظمـــة العليا وجميـــع اللجان العاملـــة في الدورة 

متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم.

اللجنة اإلعالمية

محمد بن دعيج يترأس اجتماع اللجنة المنظمة العليا لبارالمبية غرب آسيا
تأكيد أهمية العمل بروح الفريق الواحد إلنجاح الدورة

جانب من اللقاء

لقطة من السباقات 

اللجنة اإلعالمية

تأهلـــت أنديـــة البحريـــن والمنامة ومدينـــة عيســـى والحالة إلى 
الـــدور نصف النهائي لمســـابقة كأس االتحـــاد البحريني للبولينج 

إلخراج المغلوب، والتي تقام على صالة مركز أرض المرح.
البحريـــن تأهـــل لنصف النهائي بعدما فـــاز على أم الحصم 2622 
نقطـــة مقابـــل 2151 نقطة لألخير. أما المنامـــة، فإنه تأهل بعدما 
فـــاز على نادي الصم 2467 نقطة مقابل 2027 نقطة. أما الحالة، 
فتأهـــل بعدما فاز علـــى الرفاع 2387 نقطـــة مقابل 1853 نقطة، 

فيما تأهل مدينة عيسى مباشرة.
وســـتقام منافســـات الدور نصف النهائي اليوم األربعاء 2 فبراير 
2022، حيث يلتقي البحرين والمنامة، ومدينة عيســـى والحالة، 
والفائز من كل مباراة سيتأهل للنهائي الذي من المؤمل أن يقام 

يوم األحد 6 فبراير على صالة مركز أرض المرح.
وكان العـــب نـــادي المنامـــة أحمـــد الخاجة تـــوج بطا لمســـابقة 
كأس األســـاتذة للدوري المحلي العام للبولينج للموسم الرياضي 
2021. وتوج نادي البحرين بطا للدوري العام للبولينج للموسم 
الرياضـــي 2021 بعدما جمع في رصيـــده 92 نقطة، وحقق نادي 
المنامـــة المركـــز الثانـــي في ســـلم الترتيب العام بعدمـــا جمع 71 
نقطـــة، بينما جاء نادي أم الحصم بالمركز الثالث بعدما جمع 58 

نقطـــة في رصيده، ونادي الحالة بالمركز الرابع 57 نقطة، ونادي 
الصم خامســـا 32 نقطة، ونادي مدينة عيســـى سادسا 22 نقطة، 

ونادي الرفاع سابعا 4 نقاط.

اليوم يتحدد طرفا النهائي

تأهل 4 أندية لنصف نهائي كأس اتحاد البولينج

فريق البحرين 

فريق المنامة

اســـتضافتها،  حـــول  تحـــوم  كانـــت  التـــي  الشـــكوك  بعـــد 
تأكـــد اســـتمرار تنظيـــم بطولة األنديـــة الخليجيـــة الثامنة 
والثاثيـــن للكـــرة الطائـــرة على أرض المملكة خال شـــهر 

مارس المقبل، بمشاركة النادي األهلي ممثل المملكة.
ووفقـــا لقرار المكتـــب التنفيذي لرؤســـاء اللجان األولمبية 
الخليجيـــة الـــذي عقد مؤخـــرا عبر تقنية االتصـــال المرئي 
اللجـــان  بعـــض  مـــن  المرفوعـــة  الخطابـــات  علـــى  وبنـــاء 
التنظيميـــة الرياضيـــة أوصـــى المكتب التنفيذي الســـماح 
بتنظيم بطولة األندية الخليجية للكرة الطائرة في مارس 
وبطولة األندية الخليجية لكرة اليد بضيافة دولة الكويت 

لتقام في مايو أو يونيو القادمين.
وبنـــاء علـــى التوصيـــة الخاصـــة باســـتمرار حـــل اللجـــان 
التنظيمية لأللعاب الرياضية فإن عملية التنظيم ســـتكون 
عبـــر االتحاد المحلي واللجـــان األولمبية ولن يكون للجان 
التنظيميـــة أي دور حتـــى الوقـــت الحالي، بانتظـــار القرار 

النهائي لرؤساء اللجان األولمبية.
يشار إلى أن قرعة بطولة األندية الخليجية للكرة الطائرة 

أقيمـــت قبـــل عـــدة أشـــهر حيـــث ســـيبدأ األهلي مشـــواره 
بماقـــاة النصر اإلماراتي 6 مـــارس وتليها مواجهة الهال 
الســـعودي 7 مارس ثم القادسية الكويتي 9 مارس وتليها 
مواجهة الكامل والوافي العماني 10 مارس وأخيرا يلتقي 

الشرطة القطري 12 مارس.
وكانـــت آخـــر بطولـــة اقيمـــت بدولـــة الكويـــت 2020 وفاز 
بلقبهـــا الشـــرطة القطـــري وجـــاء داركليب ثانيـــا والكويت 

الكويتي ثالثا.

بمشاركة األهلي... وبموعدها السابق

استمرار استضافة البحرين لخليجي 38 للكرة الطائرة

جانب من آخر بطولة خليجية في 2020

Sports@albiladpress.com19
األربعاء  2 فبراير 2022 - غرة رجب 1443 - العدد 4859

النعيمي بطل كأس رئيس دولة 
اإلمارات للصيد بالصقور

حقـــق صقارو مملكة البحرين انتصارات بارزة 
في بطولة كأس رئيس دولة اإلمارات العربية 

المتحدة الشقيقة للصيد بالصقور. 
وفاز الصقار الشاب علي خالد النعيمي بالمركز 
األول فـــي شـــوط جيـــر شـــاهين فئـــة الفروخ، 

بينما حقق فريق “BHR” في الشوط ذاته.
كمـــا جاء بدر عبدالوهـــاب الهاجري في المركز 

الرابع للشوط ذاته.
وفي شـــوط جير قرموشـــة فئة الفروخ، حقق 
الصقـــار فيصـــل بـــن مفـــرح العجمـــي المركـــز 

الثالث. جانب من تتويج الصقار علي النعيمي بكأس رئيس دولة اإلمارات

لجنة الموروث

سبورت
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 ،C’mon C’mon جديد السينما فيلم
وتدور قصته بعد أن تطلب منه 

شقيقته رعاية ابنها، يشرع صحافي 
في اإلذاعة رحلة عبر البالد مع ابن 

شقيقته الصغير؛ ليريه الحياة بعيًدا 
عن لوس أنجلوس.

دراما من بطولة “واكين فينيكس” 
حاز على تقييمات إيجابية مرتفعة، 

ويستحق المشاهدة جدا!

tariq_albahhar

قاسم حداد في كتاب يجمع قصائد شعرية عالمية
والشـــباب  الثقافـــة  وزيـــرة  شـــهدت 
الكعبـــي  بنـــت محمـــد  نـــورة  باإلمـــارات 
العالـــم”،  شـــعر  “شـــجرة  كتـــاب  إطـــالق 
الـــذي يجمع قصائـــد شـــعرية عالمية من 
أجـــل األمل والحب والســـالم، وذلك في 
الجناح الوطني لدولة اإلمارات بمعرض 
إكســـبو 2020 دبـــي، وبحضـــور أصحاب 
عمـــل  إماراتيـــة  أســـرة  وهـــم  المبـــادرة 
أفرادهـــا على تنســـيق وتحرير وتصميم 

الكتاب بشكل إبداعي مبتكر.
يضـــم الكتاب قصائـــد ألكثر من 405 من 
كبار شعراء العالم من 106 دول، بعضهم 
مرشـــحون لجائزة نوبل لآلداب ومديرو 
مهرجانـــات شـــعرية عالميـــة ومشـــرفون 
على مجالت ومنابر الثقافة في القارات 
األدب  أســـاتذة  إلـــى  إضافـــة  الخمـــس، 
فـــي جامعـــات العالـــم والذين يشـــاركون 
األدبـــي  العمـــل  هـــذا  فـــي  بنصوصهـــم 
العالمـــي الذي يصـــدر باللغـــة اإلنجليزية 
فـــي نســـخٍة إلكترونية من ألـــف صفحة 
بمناســـبة اجتمـــاع ثقافـــات دول العالـــم 
علـــى أرض اإلمارات في معرض إكســـبو 

2020 دبي.
أشـــرف على الكتاب الشاعر عادل خزام 
أحد أبرز األسماء الشعرية في اإلمارات، 
إذ أصـــدر حتـــى اآلن 15 كتاًبـــا وحصـــد 

عددا من الجوائز.
 انطولوجيا هذه الشـــجرة تتكون من 12 
غصًنا، ويحوي كل غصن نحو 35 شاعًرا 
تتـــوزع أوراق قصائدهـــم علـــى أغصـــان 
مختلفـــة ويحمل كل غصٍن عنواًنا فرعًيا 
مع ثيمة مبتكرة في التصميم لكل غصن 

مستوحاة جميعها من فكرة الشجرة.
يشـــارك فـــي الكتـــاب كبار شـــعراء العالم 

المعروفيـــن من بينهم الشـــاعرالبحريني 
الكبير قاسم حداد،و البلجيكي جيرماين 
لـــآلداب  لنوبـــل  المرشـــح  دراجنبـــرودت 
رنـــدون  فرنانـــدو  والكولومبـــي   ،2017
منســـق حركـــة الشـــعر العالمي مؤســـس 
ومدير مهرجان ميديلين الدولي للشعر، 
واألميركـــي مايكل روثينبيرغ مؤســـس 
حركة 100 ألف شـــاعر من أجل التغيير، 

واإليطالية كلوديا بيجينو المدير القاري 
ألوروبـــا فـــي مهرجـــان الشـــعر العالمـــي، 
أبـــرز  أحـــد  سكســـينا  راتـــي  والهنديـــة 
األســـماء فـــي “حركـــة كريتيا الشـــعرية” 
رئيـــس  تيرخيـــن  وفاديـــم  الهنـــد،  فـــي 
اتحاد كتاب روســـيا السابق والبريطانية 
جيني لويس أســـتاذة الشعر في جامعة 
أكســـفورد ونحـــو 65 شـــاعًرا عربًيـــا مـــن 
بينهـــم شـــربل داغـــر ووديـــع ســـعادة من 
الســـعودية  مـــن  المـــال  وأحمـــد  لبنـــان  
وعلي جعفـــر العالق من العراق وســـيف 
الرحبـــي مـــن عمـــان وأحمد ســـويلم من 
مصر وحســـن نجمي مـــن المغرب وعلي 
أبوخطـــاب من فلســـطين وخلـــود المعال 
مـــن اإلمارات ونشـــمي مهنا من الكويت. 
مـــن دول  بمشـــاركات  والقائمـــة تطـــول 
وأســـتراليا  وأوروبـــا  وآســـيا  الصيـــن 
جميعهـــم  لشـــعراء  واألميركيتيـــن 
يتبـــوؤون مكانـــة مرموقـــة فـــي حركـــة 
الشعر العالمي. وسوف يتم توزيع نسخة 
الكتـــاب اإللكتروني إلى جميع الشـــعراء 
المشـــاركين في القارات الخمس، إضافة 
إلـــى توفيـــره إلـــى عـــدد مـــن المكتبـــات 
العالميـــة والجامعـــات مـــن حـــول العالم، 
ويمكـــن أيًضـــا تحميلـــه مـــن على أشـــهر 

منصات الكتب على االنترنت.

سيكون جمهور المسرح في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم األربعاء 2 
فبراير مع العرض األول لمســـرحية” تخريف” التي يقدمها مســـرح أوال على 
صالـــة البحريـــن الثقافية، كباكورة أعمالـــه لهذا العام. المســـرحية من تأليف 
وإخراج الفنان حســـين العصفور، وتمثيل الفنـــان القدير أنور أحمد، والفنان 
حســـن العصفـــور، والفنانـــة نـــورة عيـــد، والفنانة أســـماء الذوادي، ومســـاعد 

المخرج جاسم العالي، مع اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية المتبعة.
المسرحية تناقش معاناة الفنان المسرحي وهمومه في المجتمع، كما تشهد 
عودة الفنان أنور أحمد إلى خشـــبة المســـرح بعد فترة طويلة توقف خاللها 
وانحصر نشـــاطه فـــي العمل اإلداري بمســـرح أوال فترة طويلـــة، موضحا – 
أي أنـــور - أن مـــا جعلـــه يخوض هذه التجربة األفـــكار الجديدة التي طرحها 
المؤلـــف العصفـــور وطريقـــة االســـتفزاز التـــي تحـــرض الممثـــل علـــى قبـــول 
التجربـــة، فالنص يالمس هموم الفنانين والمثقفين والمســـرحيين في البلد، 
وما يتعرضون له من صعاب. المسرحية من فصل واحد ومدتها 50 دقيقة.

ا متنوًعا يجسد عراقًة وثقافًة وتاريًخا طوياًل السعودية تحتضن إرًثا عمرانيًّ
تبذل الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصاميم في الســعودية ســمية 
الســليمان جهــودًا حثيثــة فــي هــذا اإلطــار؛ لتعزيــز وتنميــة القطــاع، وتمكين 
المواهــب المتميــزة؛ بهــدف االرتقــاء بجــودة الحيــاة وجعــل الســعودية فــي 
طليعة المشهد اإلبداعي العالمي، مع تأكيدها على االعتزاز بدورهم، وتحقيق 

التميز العمراني.

ســمــيــة الــســلــيــمــان الــمــتــخــصــصــة في 
اختارتها  والتصميم  الــعــمــارة  مــجــال 
قائمة  ضمن  بــزنــس”  “أريــبــيــان  مجلة 
السعودية  فــي  تأثيرًا  امـــرأة   50 أكثر 

للعام 2021.
فــي لــقــاء “مــســافــات الــبــالد” تحدثت 
ــة الــتــي  ــشــامــل عـــن اإلســتــراتــيــجــيــة ال
فــي مــشــروعــهــا؛  الــهــيــئــة  إلــيــهــا  تستند 
في  والتصميم  العمارة  قطاع  لتطوير 
العمراني  التصميم  وثقافة  السعودية، 
الجديد، والمحافظة على روح وتاريخ 

المدينة، وكان التالي:

 يا ترى، ما الجهود التي تقدمونها  «
لتمكين المواهب المتميزة؛ بهدف 

جعل السعودية في طليعة 
المشهد اإلبداعي العالمي؟

الهيئة  إســتــراتــيــجــيــة  بـــإطـــالق  قــمــنــا 
المواهب  تمكين  فــي  ستسهم  والــتــي 

أهم  وأحـــد  المتميزة،  الوطنية 
دعـــم وتمكين  هــو  بــرامــجــهــا 

في  والممارسين  المهتمين 
قطاع العمارة والتصميم. 
بــدورهــا  الهيئة  وتعمل 
فــــــي تـــنـــظـــيـــم ســــوق 
ــعــمــارة  عــمــل قـــطـــاع ال

والـــتـــصـــمـــيـــم ورفــــع 
المخرجات  جـــودة 

ــيــــة  ــمــ ــيــ ــ ــل ــعــ ــتــ ــ ال
يضم  لــلــقــطــاع. 

ذلــــــــــــــــــــــــــك 

تحفيز نمو الوظائف في قطاع العمارة 
واحتضان  إقــامــة  وأيــضــًا  والتصميم، 
لتوفير  بالقطاع؛  المتعلقة  الفعاليات 
فرص جديدة، والتواصل والربط بين 
الــمــمــارســيــن الــســعــوديــيــن فــي مجال 
فنون العمارة والتصميم. باإلضافة إلى 
إلى  الوصول  المزيد من فرص  إتاحة 
المهني  والتطوير  التعليمية  البرامج 
المستمر، وتحسين جودة قطاع فنون 
التنافسية  وقدرته  والتصميم  العمارة 
الدولية، كما تعمل الهيئة على تحسين 
أحــدث  واستقطاب  البحثية،  الــمــواد 
ــدة في  ــ ــرائ ــ ــار ال ــكــ الــمــمــارســات واألفــ
مجال فنون العمارة والتصميم، ودعم 

المؤسسات األكاديمية في المجال.

 حدثينا بوضوح عن ميثاق الملك  «
سلمان العمراني؟

ــك ســـلـــمـــان  ــ ــل ــ ــم ــ ــاق ال ــ ــث ــ ــي مــ
العمراني هو أحد أهم 
مـــبـــادرات  وأول 
تــطــلــقــهــا هــيــئــة 
العمارة  فنون 
ــم  ــيـ ــمـ ــصـ ــتـ والـ
ــتــوجــيــه مــن  ب
الثقافة  وزيـــر 
األمــــــيــــــر بــــدر 
بــــــن عـــبـــدهللا 
بن  محمد  بــن 
آل  فــــــرحــــــان 
ــود.  ــ ــعـ ــ سـ

إن ميثاق الملك سلمان العمراني يأتي 
الحرمين  ــادم  خــ لــمــســيــرة  اســتــلــهــامــًا 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
المعماري  الوجه  رسم  في  حفظه هللا 
واحتفاًء  الرياض،  لمدينة  والحضاري 
ــتــي حـــرص عــلــى وجــودهــا  بــالــقــيــم ال
منطقة  فــي  العمرانية  المشاريع  فــي 

الرياض أثناء إمارته لها. 
ــى خــلــق منهجية  إلـ الــمــيــثــاق  يــهــدف 
من  العمراني  التميز  لتحقيق  وطنية 
خالل خلق بيئات عمرانية تعتمد على 
وتحاكي  البيئي  الــثــقــافــي  الـــمـــوروث 
الـــتـــطـــورات الــمــســتــقــبــلــيــة. تــتــشــرف 
بهذه  والتصميم  العمارة  فنون  هيئة 
بــدورهــا  وتعتز  الــكــبــيــرة،  المسؤولية 
الوطنية  المنهجية  هــذه  تقديم  فــي 
مرجعًا  لتكون  متكاملة؛  وثيقة  فــي 
لجميع من لهم دور في تحقيق التميز 
في القطاع العمراني وتحسين جودة 

الحياة ألفراد المجتمع كافة.

 في رأيك كيف نستطيع تعزيز الهوية 
العمارة  فنون  خالل  من  الوطنية 

والتصميم في المنطقة؟

العربية  المملكة  تحتضن 
ــســعــوديــة إرثــــا عــمــرانــيــا  ال

مــتــنــوعــا يــجــســد عــراقــة 
مختلفة  مناطق  وثقافة 
ــمــهــم  تـــعـــكـــس الــــــــدور ال
ألصـــالـــة فــنــون الــعــمــارة 
والـــتـــصـــمـــيـــم، وبــالــطــبــع 
التركيز على تنمية قطاع 
والتخطيط  التصميم 

ــرى مثل  الــحــضــري والــقــطــاعــات األخــ
الــداخــلــي،  والتصميم  البيئة،  عــمــارة 
ــاعـــي، والــتــصــمــيــم  ــنـ ــتــصــمــيــم الـــصـ ال
االرتــقــاء  فــي  سيسهم  الــجــرافــيــكــي، 
الفنون  هذه  وإبــراز  الوطنية،  بالهوية 

في المنطقة.

العمارة  في  التصميم  فنون  أهمية  ما    
بالنسبة لِك شخصيا؟

يتجزأ  ال  جـــزء  هــي  التصميم  فــنــون 
عن العمارة، تكمن أهميته في إعطاء 
النظرة المتجددة دائما. هنالك نوع من 
العالقة بين العنصر المصمم والمصمم 
المجتمع،  أو  اإلنــســان  كــان  ســـواء  لــه 
فرصا  يخلق  العالقة  من  النوع  وهــذا 
لــلــتــجــدد وإعـــــادة الــنــظــر فـــي واقــعــنــا 
وطريقة التعبير عنه مع توفير مساحة 

للتحسين بطريقة أو أخرى.

 لماذا غابت الهوية الخليجية األصيلة  «
عن بعض المدن والعمارات السكنية؟

قــــرارات تتابعية  إلـــى  الــغــيــاب  يــرجــع 
العمارة  وكــذلــك  بالتخطيط  مرتبطة 
التي ال تحتوي على قيود. في بدايات 
التوسع العمراني في جميع المدن كان 
الموجود  على  للحصول  تطلع  هــنــاك 
في الخارج “اإلعجاب الخارجي” ذلك 
بشكل متراكم على المدينة، ولكن هذا 
أن  يـــعـــنـــي  ال 

المدينة ال تعبر عن تجمع هذه الهويات 
في  نحن  اآلن  والــتــطــلــعــات.  الــفــرديــة 
ننظر  عــنــدمــا  مختلفة،  وعـــي  مــرحــلــة 
مفقود؛  جانب  بوجود  نشعر  للمدينة 
ــود ارتـــبـــاط في  ــعــدم وجــ ــك ل ــ وذل
الهوية العامة أو الواسعة 
العمرانية عموما.

 هل يجب أن يعكس التصميم  «
العمراني المتقدم روح المدينة 

وثقافتها؟

هو  الــمــديــنــة  فــي  يــوضــع  تصميم  أي 
أو  ذوق  أو  رغــبــة  أو  لفكرة  انــعــكــاس 
هوية، تختلف التسمية، ولكن تأثيرها 
وعــي؛  مرحلة  فــي  نحن  اآلن  واحـــد. 
الرضا عن  بعدم  الشعور  يتملكنا  لذلك 
ــعــاكــاســات الــمــوجــودة في  بــعــض االن
هوية  تغيير  الصعب  ومــن  الــمــديــنــة. 
إذا  لذلك  جـــذري،  بشكل  الــمــدن 
لم يكن التغيير على هيئة 
مــشــاريــع عــمــرانــيــة 
سيكون  كــبــيــرة 
تــعــديــل الــهــويــة 
صعب  العمرانية 

جدا.

الرئيس التنفيذي لـ “فنون العمارة والتصاميم” في السعودية:

سمية السليمان

قاسم حداد

جائزة أفضل بوستر لبحث علمي “في جامعة نيوكاسل“. «

جائزة األمير محمد بن فهد للتفوق العلمي. «

كما مثلت بلدها السعودية في كل من: الهند والنمسا والواليات المتحدة  «
األمريكية وبريطانيا.

جوائز 

عمارة الحجاز

“تخريف” تعيد أنور أحمد إلى المسرح

طارق البحار

محرر مسافات 
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يســـر فنـــدق الخليـــج البحريـــن احتفاًل 
بالعـــام الصيني الجديد - عام النمر- أن 
يعلن عـــن إعادة افتتاح مطعم تشـــاينا 
المطاعـــم  مـــن  واحـــد  وهـــو  جـــاردن، 
الصينيـــة المفضلة فـــي البحرين وذلك 
يوم أمس الثالثاء 1 من فبراير 2022.

يســـتقبل  الخاصـــة،  المناســـبة  وبهـــذه 
فندق الخليج الشـــيف الشهيرة أنيتا لو 
الحاصلة على نجمة ميشالن في الفترة 
ما بين 1 حتى 5 فبراير 2022. يذكر أن 
ألنيتا لو خبرة واسعة في عالم الطهي، 
إذ إنها أحد الفائزين بلقب “توب شيف” 
الشـــهير، كما أنها أحـــد خريجي برنامج 
أيرون شيف في مدينة نيويورك. ومن 
خالل زيارتها ستقدم أنيتا لو إبداعاتها 
المذهلـــة لـــزوار مطعـــم تشـــاينا جاردن 

ولفترة محدودة.

كمـــا أنهـــا ســـتنظم درًســـا للطبـــخ يـــوم 
الســـبت الموافـــق 5 فبراير تســـّلط فيه 
الضوء على شـــغفها بمـــزج النكهات من 
مختلـــف دول العالـــم في طبـــق واحد. 
وإضافة للجوائز واأللقاب التي حصلت 

عليهـــا أنيتـــا لـــو، فقـــد كانت هـــي أيًضا 
أول طاهيـــة تتعـــاون في إعداد عشـــاء 
رســـمي وخاص في البيت األبيض. لذا 
ومن المؤكد أن أسرارها في فن الطهي 

الصيني ل ينبغي تفويتها.

الشيف أنيتا لو الحاصلة على نجمة ميشالن تزور فندق الخليج

إعادة افتتاح المطعم الصيني  “تشاينا جاردن” بالبحرين

تواصـــل طيـــران الخليج، بتحويـــل عقود 
عدد مـــن موظفيهـــا البحرينيين من عقود 
مغلقة ذات أجل محدد إلى عقود مفتوحة 
غير محددة المدة؛ وذلك بناًء على سعيها 
الدائـــم للحفاظ على الكفـــاءات البحرينية 

وتشجيعها على التطوير والنماء.
وفـــي معـــرض تعقيبه على هـــذه المبادرة، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  قـــال 
لطيـــران الخليـــج وليـــد العلـــوي “نواصـــل 
في عزمنـــا لتأمين مســـتقبل قوانا العاملة 
البحرينيـــة مـــن موظفـــي طيـــران الخليج 
الذيـــن بدأنا معهـــم مؤخًرا مبـــادرة تثبيت 
عقودهم؛ وذلـــك لحرص الناقلـــة الوطنية 
علـــى بحرنـــة وظائفها والهتمـــام بحقوق 
الموظـــف البحرينـــي العامل لديهـــا. لطالما 
مملكتنـــا  خدمـــة  أعيننـــا  نصـــب  وضعنـــا 
الغالية، والـــذي يمثل المواطـــن البحريني 

عامـــاًل  وبالتالـــي  منهـــا،  يتجـــزأ  ل  جـــزءا 
أساسًيا من أولوياتنا. جزيل الشكر أتوجه 
بـــه لمجلس إدارة طيـــران الخليج لمباركة 
هـــذه الخطوة اإليجابيـــة، وهنيًئا لزمالئي 
شـــملتهم وستشـــملهم  الذيـــن  وزميالتـــي 
هـــذه المبـــادرة، وأتمنـــى للجميـــع المزيـــد 
مـــن النجـــاح والتقدم فـــي تحقيق أهداف 
مملكـــة  خدمـــة  وفـــي  الوطنيـــة  الناقلـــة 

البحرين”.
وتلتـــزم طيـــران الخليـــج بالســـتثمار في 
القـــوى العاملة البحرينية، وتفخر بريادتها 
لبرنامـــج البحرنة فـــي المملكـــة من خالل 
توفيـــر الفـــرص للكفـــاءات المحلية وذوي 
قطاعـــات  مختلـــف  فـــي  للعمـــل  الخبـــرة 
الوطنيـــة  الناقلـــة  تواصـــل  كمـــا  الناقلـــة، 
توفيرها للفـــرص للمواطنيـــن البحرينيين 

لتولي مناصب إدارية عليا في الناقلة.

“طيران الخليج” تواصل تحويل عقود موظفيها لمفتوحة

“البحرين والكويت” يقدم تسهيالت لمشاريع السياحة بـ50 مليون دينار
من ضمنها مركز المعارض والمؤتمرات الجديد

قـــام وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة رئيـــس 
مجلـــس إدارة هيئة البحرين للســـياحة والمعارض، 
زايد الزياني، برفقة وفد من بنك البحرين والكويت 
يترأســـه رئيـــس مجلـــس إدارة البنـــك مـــراد علـــي 
مـــراد والرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة بنـــك البحرين 
والكويـــت عبدالرحمـــن ســـيف والرئيـــس التنفيذي 
لهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض ناصـــر قائدي 

والنائب بدر الدوســـري، بزيارة لموقع مشروع مركز 
البحريـــن الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديـــد 

بالصخير.
وأطلع الوزير الزيانـــي والوفد المرافق له على خط 
ســـير المشـــروع الذي يعـــد من أضخم المشـــروعات 
التـــي تنفذهـــا هيئة البحريـــن للســـياحة والمعارض 
والتـــي ستســـاعد فـــي تقويـــة مكانتهـــا كأحـــد أبـــرز 

المراكز الستثمارية في المنطقة.
كمـــا أكد الوزير الزياني اعتـــزاز الحكومة بما تنجزه 
مؤسســـات القطـــاع المصرفي في مملكـــة البحرين 
مـــن نتائـــج إيجابية متقدمة ولفتة تســـهم بشـــكل 
مباشـــر في تعزيز النمو القتصادي وتنشيط حركة 
الســـتثمار فـــي القطـــاع، إضافـــة إلـــى التشـــريعات 
واألنظمـــة التـــي كان لهـــا بالـــغ األثـــر فـــي اســـتقرار 

القطـــاع ونموه المســـتمر، منوهًا بالتســـهيالت التي 
حصـــل عليهـــا المشـــروع عبـــر اتفاقيـــة التســـهيالت 
الماليـــة للهيئة بقيمة 50 مليـــون دينار من قبل بنك 
البحرين والكويت، لدعم مشاريع القطاع السياحي 
والمعارض التـــي تنفذها الهيئة في مختلف مناطق 
القطـــاع  لخدمـــة  وتســـخيرها  البحريـــن،  مملكـــة 
الســـياحي والقتصـــاد الوطنـــي والتـــي مـــن ضمنها 

مشروع مركز المعارض والمؤتمرات.
المشـــروع  لتنفيـــذ  عـــن ســـروره  الوزيـــر  كمـــا عبـــر 
نموذجًيـــا  موقًعـــا  ســـيخلق  الـــذي  الســـتراتيجي 
لســـتضافة األحـــداث والفعاليـــات العالميـــة وبيئـــة 
مناســـبة لســـتقطاب األعمـــال والفـــرص التجاريـــة 
المحليـــة والعالميـــة للمنطقـــة، مما ســـيحدث بدوره 

نقله نوعية في القطاع السياحي المحلي.

صـــرح الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة درة 
البحرين، أكبر منتجع ســـكني فاخر في 
مملكـــة البحريـــن، ياســـر الحمـــادي، أن 
الشـــركة بصدد إطـــالق المرحلة الرابعة 
من المشروع النموذجي الرائد للشركة، 
عـــن  قريًبـــا  البحريـــن  درة  ســـتعلن  إذ 

مشروعها “المرجان 5”.
العمـــل  فريـــق  أن  الحمـــادي  وأضـــاف 
بالشركة قد أنهى بالكامل الستعدادات 
إلطالق المشروع الجديد والمتوقع ذلك 
خـــالل الربع الثاني من العام الحالي، إذ 
تم النتهاء من جميـــع أعمال التصميم 
للمخطـــط الرئيـــس الجديـــد للجزيـــرة، 
إضافـــة إلى التصاميـــم المعمارية للفلل 
الجديدة، ووقع الختيار على الجزيرة 
العاشـــرة من سلســـلة جـــزر منتجع درة 
البحرين والخامســـة مـــن جزر المرجان 

ليقوم عليها مشروع “المرجان 5” لتضم 
أكثـــر مـــن 200 فيـــال ســـكنية، إضافـــة 
إلـــى العديـــد مـــن المرافـــق الضروريـــة 
والترفيهية المختلفة التي تخدم جميع 

سكان منتجع درة البحرين.

ومـــن المقـــرر أن تبـــدأ حملة التســـويق 
لفلـــل  الحجـــوزات  وتلقـــي  الفعلـــي 
المشـــروع فـــور النتهـــاء من بنـــاء فلل 
العـــرض وتدشـــينها للجمهـــور الكريـــم، 
والتي ســـوف يبدأ العمل في بنائها في 
القريـــب العاجـــل، إذ روعي في تصميم 
العائلـــة  احتياجـــات  الجديـــدة  الفلـــل 
خـــالل  مـــن  والســـتمتاع  لالســـترخاء 
تصميـــم حديـــث وعصـــري ذو إطاللـــة 

بحرية أو شاطئية.
يذكـــر أن مشـــروع درة البحرين قد بدأ 
تدشـــينه فـــي 2003، وتـــم تســـليم فلل 
المرحلتين األولـــى والثانية في 2009، 
كما تم تســـليم فلل المرحلة الثالثة في 
2014، إذ يتكـــون المشـــروع حالًيـــا من 
أكثر من 1200 فيال موزعة على 9 جزر 

سكنية.

ياسر الحمادي

يضم أكثر من 200 فيال سكنية

“درة البحرين” تعلن قرب طرح مشروعها الجديد “المرجان 5”

جوائز نقدية بقيمة 650 ألف دوالر في رمضان

إعالن النسخة 21 من “ادخار الوطني” 2022
 )NBB( كشف بنك البحرين الوطني
لبرنامـــج  اســـتحداثه  عـــن  مؤخـــًرا 
نســـخته  فـــي  الوطنـــي”  “ادخـــار 
الحادية والعشـــرين، للنصف األول 
هـــذا  ويصـــادف   .2022 عــــام  مـــن 
العـــام حلـــول ذكرى تأســـيس البنك 
الخامسة والســـتين، ويعتزم البنك 
بهـــذه المناســـبة تقديـــم المزيد من 
مجزيـــة  بجوائـــز  للفـــوز  الفـــرص 
وممنهجـــة لتحمـــل الرقـــم النقـــدي 

“65” ضمن جميع هذه الجوائز.
وانطالقًا من وعده للعمالء بالبقاء 
أقـــرب لهـــم، يعتـــزم البنـــك إطـــالق 
هذه النســـخة عبر تقديم عدد أكبر 
مـــن الجوائز لتشـــمل عـــدد أكبر من 
العمـــالء الفائزيـــن ضمـــن البرنامج 
المشـــاركين فيـــه  وتوســـيع نطـــاق 
ليقـــدم بذلـــك فرص أكثـــر لمختلف 
القطاعـــات.  جميـــع  مـــن  األفـــراد 
ويعتـــزم البنك خالل شـــهر رمضان 
نقديـــة  جوائـــز  تقديـــم  الفضيـــل 
اإلجماليـــة  قيمتهـــا  تبلـــغ  مجزيـــة 
أميركـــي،  دولر  ألـــف   650,000
وذلـــك لمائـــة فائـــز محظـــوظ. كمـــا 
ويســـعى البنك لمنح عشرة فائزين 
محظوظيـــن فرصـــة الفـــوز بجوائز 
قيمتهـــا  تقـــدر  مجزيـــة  نقديـــة 

دولر  ألـــف   650,000 اإلجماليـــة 
أميركي خالل شهر يونيو القادم.

 ويشجع البنك العمالء الكرام على 
إيـــداع وادخـــار المزيـــد مـــن المبالغ 
الخاصـــة  التوفيـــر  حســـابات  فـــي 
بهم، وذلك لمضاعفة فرص فوزهم 
برنامـــج  مـــن  العـــام  هـــذا  بجوائـــز 
تـــزداد  حيـــث  الوطنـــي”،  “ادخـــار 
فرصهـــم بالفـــوز، كلمـــا زادت مبالغ 
ادخارهم على مدار العام. والجدير 
بالذكـــر بأنه أصبح بإمـــكان العمالء 
تحويل إيداعاتهم بكل سهولة عبر 
اســـتخدام أجهـــزة اإليـــداع النقدي 
أنحـــاء  مختلـــف  فـــي  المنتشـــرة 
المملكـــة، أو عبر تطبيـــق الخدمات 

.”NBB Digital“ المصرفية الرقمية
وفي تعليقه حول هذه النسخة من 
البرنامج، صرح صباح عبد اللطيف 
الزيانـــي رئيس تنفيـــذي للخدمات 
المصرفية لألفراد في بنك البحرين 
الوطنـــي قائـــالً: “إنـــه لمـــن دواعـــي 
ســـرورنا أن نعلـــن عـــن اســـتحداثنا 
لجوائـــز برنامـــج “ادخـــار الوطنـــي” 
لهـــذا العــــام، ونأمل مـــن خالل ذلك 
مكافأة المزيد من عمالئنا األوفياء 
الجوائـــز  مـــن  مجزيـــة  بمجموعـــة 
النقديـــة، وذلـــك فـــي وقـــت نتطلع 
تأســـيس  بذكـــرى  لالحتفـــاء  فيـــه 
البنـــك الخامســـة والســـتين، ونحن 
بالبقـــاء  وعدنـــا  علـــى  مســـتمرون 
أقرب لعمالئنا الكرام. ولذا، نحرص 

بدورنـــا علـــى نشـــر ثقافـــة الدخـــار 
بينهـــم وتشـــجيعهم علـــى التوفيـــر 

لتحقيق أهدافهم الشخصية”.
الوطنـــي”  “ادخـــار  برنامـــج  يتيـــح 
لعمالء فرصة الحصول على أرباح 
للحصـــول  الحاجـــة  دون  ســـنوية 
علـــى شـــهادة، مـــع ميـــزة الســـحب 
اإليـــداع  وإجـــراءات  الالمحـــدود 
العمـــالء  يـــزود  ممـــا  الميســـرة، 
المبالـــغ  اســـتخدام  فـــي  بالمرونـــة 
التوفيـــر  حســـابات  فـــي  المودعـــة 
الخاصـــة بهـــم، إلى جانـــب منحهم 
فـــرص فـــوز متزايـــدة، وذلـــك عنـــد 
إيداع مدخراتهم وزيادة رصيدهم 
الســـريع”  “التوفيـــر  حســـابي  فـــي 

.”Savewave”و

صباح الزياني

بعائد متوقع 1.5 %

لصكوك التأجير اإلسالمية الحكومية قصيرة األجل
أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركـــزي بأنه تمت 
تغطية اإلصدار رقم 198 من صكوك التأجير 
اإلســـالمية الحكوميـــة قصيـــرة األجـــل التي 
يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن 
حكومة مملكـــة البحرين. تبلغ قيمة اإلصدار 
26 مليـــون دينـــار بحريني لفترة اســـتحقاق 

182 يوًمـــا تبـــدأ فـــي 3 فبرايـــر 2022 إلـــى 4 
أغســـطس 2022. ويبلغ العائـــد المتوقع لهذه 
الصكـــوك 1.52 % مقارنة بســـعر العائد 1.65 
% لإلصـــدار الســـابق بتاريـــخ 6 يناير 2022، 
علمـــا بأنه قـــد تمت تغطيـــة اإلصدار بنســـبة 

.% 393
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مليون دينار

وزير “الصناعة” يطلع على مســتجدات مشروع مركز المعارض الجديد
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اجتمعت وكيل وزارة الصناعة والتجارة والســياحة إيمان الدوســري، بسفير دولة إسرائيل 
لــدى مملكــة البحريــن آيتــان نائــي، بحضــور الوكيــل المســاعد للتجــارة المحليــة والخارجيــة 
الشــيخ حمد بن ســلمان آل خليفة، وذلك بمناســبة تعيينه ســفيرا لدى مملكة البحرين، إذ تم 

خالل االجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

عـــن  الدوســـري  أعربـــت  االجتمـــاع،  وأثنـــاء   
تمنياتها الصادقة للسفير الجديد بالتوفيق في 
المهمة الدبلوماســـية، وأكدت بأنها تتطلع إلى 
تعميـــق التعاون بين البلديـــن، مؤكدة أن مثل 

هذه اللقـــاءات والتطـــورات االقتصادية التي 
تشـــهدها العالقـــات بيـــن البحرين وإســـرائيل 
ســـتفتح البـــاب أمام التبادل التجـــاري وتعزيز 

فرص التعاون االستثماري بين الجانبين.

وكيل “الصناعة”: نتطلع لتعميق التعاون بين البحرين وإسرائيل
اللقاءات الثنائية تعزز فرص التبادل التجاري واالستثماري

الدوسري مستقبلًة السفير آيتان نائي

سوفرات سيغال

أعلـــن البنك األهلي المتحد – البحرين 
عـــن إطـــالق جوائـــز برنامـــج حصادي 
للتوفير الجديـــدة للعام 2022 بجوائز 
قيمتها خمسة ماليين دوالر أميركي.

ويعـــد أهم تغيير فـــي جوائز حصادي 
لهـــذا العام هو وجـــود جوائز قيمة كل 
شهر. وهناك 400 فرصة للفوز بجائزة 
جوائـــز  وأربـــع  أميركـــي،  دوالر  ألـــف 
بقيمـــة خمســـين ألـــف دوالر أميركـــي، 
أربـــع جوائـــز بقيمـــة مئـــة ألـــف دوالر 
أميركـــي وأربـــع جوائز بقيمـــة مليون 

دوالر أميركـــي علـــى مدار هـــذا العام، 
ممـــا يمّكن العمالء مـــن تحقيق جميع 

أحالمهم.
الرئيـــس  نائـــب  علـــق  جهتـــه،  ومـــن 
الخدمـــات   - للمجموعـــة  التنفيـــذي 
المصرفيـــة لألفـــراد في البنـــك األهلي 
قائـــالً:  ســـيغال،  ســـوفرات  المتحـــد، 
“نحـــن نؤمـــن بدعـــم عمالئنـــا لتحقيق 
أحالمهـــم مهمـــا كانت أحجامهـــا؛ ولذا 
جوائـــز  تتضمـــن   ،2022 العـــام  فـــي 
برنامج حصادي جوائز شـــهرية بقيمة 
ألـــف دوالر أميركـــي إلـــى 50 عميـــاًل، 
كما يمكن ألربعـــة فائزين محظوظين 
بجائزتنـــا البالغـــة خمســـين ألف دوالر 

أميركـــي شـــراء ســـيارة أحالمهـــم أو 
تغطيـــة تكلفـــة تعليـــم أبنائهـــم. نقدم 

أيًضـــا جوائـــز يمكـــن أن تســـاعد فـــي 
تغطيـــة االلتزامـــات الماليـــة، أو بـــدء 
عمـــل تجاري جديد، أو تأمين شـــؤون 
األســـرة بأربـــع جوائز بقيمـــة مئة ألف 
ستســـتمر  وأخيـــًرا،  أميركـــي.  دوالر 

المقدمـــة  الكبـــرى  األربـــع  الجوائـــز 
فـــي العـــام 2021 وســـُتمنح للفائزيـــن 
المحظوظيـــن في العـــام 2022 الذين 
ســـيحصلون على جائزة نقدية قدرها 

مليون دوالر أميركي لكل منهم.
برنامـــج  عـــن جوائـــز  البنـــك  ســـيعلن 
خـــالل  مـــن   2022 للعـــام  حصـــادي 
مهرجـــان حصـــادي الـــذي ســـيقام في 
مجمع األفنيوز خالل عطلة نهاية هذا 
األسبوع ابتداًء من يوم الخميس إلى 
يوم الســـبت، حيـــث يتضمـــن الحدث 
أنشطة ترفيهية عائلية وجوائز فورية 
لـــزوار مهرجان حصـــادي والعديد من 

المفاجآت. 

يذكـــر أن كل 50  دينـــارًا بحرينيـــًا يتم 
اســـتثمارها فـــي حســـاب حصـــادي أو 
شـــهادة توفيـــر حصـــادي أو الشـــهادة 
اإللكترونيـــة لمـــدة  15 يومـــًا أو أكثـــر 
تمنـــح العميـــل فرصـــة واحـــدة للفوز. 
عندمـــا  العمـــالء  فـــرص  تتضاعـــف 
يحتفظون بأرصدتهم ألكثر من ثالثة 
أشـــهر وتتضاعف ثالث مـــرات عندما 

يحتفظون بها ألكثر من ستة أشهر.
سيتم السحب على جوائز قدرها مئة 
ألف دوالر أميركـــي لفائز واحد، وألف 
دوالر أميركـــي لخمســـين فائـــزا خالل 
شـــهر فبراير. وآخر موعد لإليداع هو 

8 فبراير.

“األهلي المتحد” يطلق جوائز برنامج حصادي الجديدة للعام 2022
في مهرجان عطلة نهاية األسبوع بقيمة 5 ماليين دوالر

تجـــاوزت القيمة الســـوقية للشـــركات العامة 
المدرجـــة في بورصـــة البحرين بنهاية شـــهر 
ينايـــر الماضـــي 10.89 مليار دينار، مســـجلة 
ارتفاًعا على أساس شهري بنحو 75.7 مليون 
دينـــار، مـــا نســـبته 0.7 % مقارنـــة بتســـجيل 
10.8 مليـــار دينار في ديســـمبر الماضي، كما 
ارتفعت القيمة الســـوقية على أساس سنوي 
بقرابـــة 1.78 مليار دينار ما نســـبته 19.6 % 
مقارنـــة بتســـجيل 9.1 مليار دينـــار في يناير 

.2021
وأقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام بنهايـــة يناير 
نقطـــة،   1,809.82 مســـتوى  عنـــد  الماضـــي 
مســـجال ارتفاًعا 12.57 نقطة ما نســـبته 0.7 
%، كما أقفل مؤشـــر البحرين اإلسالمي عند 
مستوى 756.65 نقطة مسجال ارتفاًعا 4.93 

نقطة أي ما نسبته 0.7 %.
وبلغـــت قيمـــة األســـهم المتداولـــة فـــي يناير 
الماضـــي، 16.58 مليون دينـــار تقريًبا بزيادة 
ديســـمبر  بشـــهر  قياًســـا   %  18.51 بنســـبة 
الماضي، كما ارتفعت كمية األسهم المتداولة 

بنســـبة 54.52 % لتصل إلى 122.67 مليون 
ســـهم. فـــي حيـــن انخفـــض عـــدد الصفقـــات 

بنسبة 3.6 % لتصل إلى 1,687 صفقة.
وتركز التداول علـــى قطاع الخدمات، حيث 
تـــم تـــداول مـــا قيمتـــه 7.14 مليـــون دينـــار، 
مســـتحوًذا بذلك على 43.09 % من إجمالي 

قيمة األسهم المتداولة.
واســـتحوذ البحرينيـــون علـــى 72.77 % من 

إجمالـــي قيمـــة التـــداوالت فـــي شـــهر ينايـــر 
الماضـــي تمثل ما قيمتـــه 12.1 مليون دينار، 
في حين استحوذت الجنسيات األخرى على 

27.23 % تمثل ما قيمته 4.5 مليون دينار.
كمـــا اســـتحوذ البحرينيـــون علـــى 74.34 % 
مـــن إجمالـــي كميـــة األســـهم المتداولـــة فـــي 
شـــهر ينايـــر الماضي، فـــي حين اســـتحوذت 
مـــن   %  25.66 علـــى  األخـــرى  الجنســـيات 

إجمالي كمية األسهم المتداولة.
أما الشركات الخمس األكبر حجًما من حيث 
القيمة السوقية التي شكلت قرابة 7.7 مليار 
دينار، ما نسبته 71.11 % من إجمالي القيمة 
السوقية للشركات المدرجة بالبوصة، فكانت 
كالتالي: البنك األهلي المتحد جاء أوال بقيمة 
ســـوقية بلغت 3.5 مليار دينار تقريًبا )32.24 
% مـــن إجمالـــي القيمة الســـوقية للبورصة(، 
ثانًيا شـــركة ألمنيوم البحرين )ألبا( بنحو 1.2 
مليـــار دينـــار )11.41 %(، ثالًثـــا بنك البحرين 
الوطنـــي بنحـــو 1.2 مليـــار دينـــار )11.4 %(، 
رابًعـــا شـــركة البحريـــن لالتصاالت الســـلكية 
والالســـلكية )بتلكـــو( بنحـــو 958 ألـــف دينـــار 
)8.8 %(، وأخيـــًرا بنـــك البحريـــن والكويـــت 

بنحو 790.9 ألف دينار )7.26 %(.
يذكر أن البورصة مدرجة بها 42 شركة تحت 
قطاعات )المواد األساسية، الصناعات، السلع 
االســـتهالكية الكماليـــة، الســـلع االســـتهالكية 
األساســـية، المال، االتصاالت والعقارات(، مع 
شـــركة غير بحرينية )بنك مســـقط(، وشـــركة 

بحرينية مقفلة )سيكو(.

10.9 مليار دينار القيمة السوقية لبورصة البحرين
البحرينيون يستحوذون على 72.77 % من التداوالت في يناير

البحرين وبريطانيا تبحثان التعاون االستثماري والفرص الجديدة لتوسيع الشراكة
أكـــد وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
زايد الزياني أن المملكة المتحدة شريك 
استثماري رئيس على المستوى العالمي، 
االقتصاديـــة  العالقـــات  حجـــم  وأن 
جـــاء  مطـــردا  نمـــوا  تشـــهد  والتجاريـــة 
التاريخيـــة  العالقـــات  لحجـــم  انعكاســـا 
المتميـــزة بين البحريـــن وبريطانيا وذلك 
تحقيقا للرؤى االســـتراتيجية المشتركة 

والطموحة بين الجانبين.
جـــاء ذلـــك خـــالل االجتماع الـــذي عقده 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر 
مـــع وزيـــر التجـــارة الدوليـــة البريطانـــي 
رانيـــل جيواردينـــا، بمكتبـــه أمـــس وذلك 
بحضور وكيـــل وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة إيمـــان الدوســـري، والوكيـــل 
المســـاعد للتجـــارة المحليـــة والخارجية 
خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 

وبحضـــور ســـفير المملكة المتحـــدة لدى 
مملكـــة البحريـــن رودي درامونـــد، وعدد 

من كبار المسؤولين في كال الجانبين.
ويأتـــي هذا االجتمـــاع في إطـــار الزيارة 
الرســـمية التـــي يقـــوم بها وزيـــر التجارة 
الدولية البريطاني رانيل جيواردينا، إلى 
مملكة البحرين، إذ ناقش خالله الجانبان 
االســـتثماري  الثنائـــي  التعـــاون  أطـــر 
نطـــاق  لتوســـيع  الجديـــدة  والفـــرص 
الشـــراكة القائمـــة، بما يخـــدم التوجهات 
والرؤى االستراتيجية والتنموية للبلدين 

الصديقين.
وخـــالل االجتمـــاع تـــم بحـــث عـــدد مـــن 
الموضوعـــات موضع االهتمام المشـــترك 
والســـبل الكفيلـــة بتطوير وزيـــادة حجم 
المرحلـــة  فـــي  الثنائيـــة  االســـتثمارات 
المقبلـــة، حيث أكـــد الوزير حرص مملكة 

التعـــاون  أوجـــه  تعزيـــز  علـــى  البحريـــن 
الثنائـــي مع المملكـــة المتحـــدة في كافة 
المجاالت السيما التجارية منها، كما لفت 

إلـــى الدور الـــذي يمكـــن أن يلعبه القطاع 
الصديقيـــن  البلديـــن  كال  فـــي  الخـــاص 
والـــذي يمكن أن يســـهم بشـــكل كبير في 

تحقيق األهداف المشتركة.
وأشاد الوزير الزياني بالتطورات الجيدة 
منذ تدشـــين اتفاقية التجارة الحرة بين 

الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول 
العربيـــة والمملكـــة المتحـــدة والتـــي تـــم 
اإلعالن عنها أكتوبر الماضي لعام 2021، 
إذ تعـــد اتفاقية التجـــارة الحرة بين دول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية 
مـــع المملكـــة المتحـــدة صفحـــة جديـــدة 
مـــن العالقـــات العميقة واالســـتراتيجية 
تشـــكله  لمـــا  وذلـــك  الطرفيـــن  بيـــن 
العالقـــة الثنائيـــة من عمق اســـتراتيجي 
وتاريخـــي، وســـطرت هـــذه المرحلة منذ 
إعالن التدشـــين الرســـمي العام الماضي 
دول  بيـــن  الحـــرة  التجـــارة  لمفاوضـــات 
والمملكـــة  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
المتحـــدة من العالقـــات التجارية منهجا 
جديـــدا يضاف لما تم بنائـــه من عالقات 
تجارية و اســـتثماريه راســـخة ومتميزة 

عبر القرون.

الزياني ملتقيا وزير التجارة الدولية البريطاني

الزياني يشيد بتطورات اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج والمملكة المتحدة

أمل الحامد
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واألخيــرة مــن األعمــال اإلنشــائية لمبنــى المســافرين الجديــد واالطــالع علــى 
Hill In�  المســتجدات يرافقــه ممثلــو استشــاري المشــروع “هيــل إنترناشــيونال
ternational” وممثلــو المقــاول ومســؤولون مــن شــركة مطــار البحريــن، حيــث 
اســتمع لشــرح تفصيلــي عــن برنامــج ومراحــل ســير العمل ومــا تم إنجــازه حتى 
اآلن والمراحــل التــي قطعها المقاول الرئيســي منذ بــدء العمل به في فبراير من 
2021 موجهًا بضرورة التقيد بالبرنامج المعد لضمان إنهاء المشروع في الوقت 

المحدد وتذليل جميع المعوقات إلكمال المشروع على أكمل وجه.

وبهذه المناســـبة، أكد وزيـــر المواصالت 
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  أن  واالتصـــاالت 
مشروع مبنى المسافرين الجديد يسير 
علـــى قـــدم وســـاق بفضل مـــا يحظى به 
مـــن اهتمـــام الحكومة الموقرة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، مثنيًا الوزيـــر بالتقدم 
المحـــرز حتـــى اآلن، حيـــث بلغت نســـبة 
أن  مؤكـــًدا   ،%  80 مـــن  أكثـــر  اإلنجـــاز 
حســـب  تســـير  الموقـــع  فـــي  األعمـــال 
الخطـــة الزمنيـــة المحـــددة لالنتهاء منه 
في الربع الثاني من عام 2022، مشـــيًدا 
بالجهـــود المبذولـــة التـــي أدت إلى بلوغ 
هذه المرحلة، ومؤكًدا أهمية االســـتمرار 
بنفـــس وتيرة العمـــل من أجـــل االنتهاء 
فـــي الوقت المحـــدد، موضًحا أن أعمال 
المرحلـــة الثانيـــة من المشـــروع تتضمن 
بنـــاء ثـــالث بوابـــات مغـــادرة متصلة بـ7 

جســـور هوائيـــة أحدهمـــا يتســـع لطائرة 
بالحافـــالت  مغـــادرة  وبوابـــات   ،380
باإلضافـــة إلى المرحلة الثالثة واألخيرة 
مـــن نظـــام تزويد وقـــود الطائـــرات، مما 
يمكـــن المطـــار مـــن النمـــو علـــى المـــدى 

البعيد.
 كما توجه كمال بن أحمد محمد بالشكر 
والتقدير إلى القائمين على تنفيذ األعمال 
اإلنشـــائية التـــي يتـــم تنفيذهـــا حســـب 
الخطـــة الزمنيـــة دون أن تتأثـــر عمليات 

الطيـــران في مبنى المســـافرين الجديد، 
مضيفًا بأن عام 2022 سيشهد استكمال 
برنامـــج تحديث مطـــار البحرين الدولي 
الذي يعـــد من أضخم االســـتثمارات في 
تاريـــخ قطاع الطيـــران بالمملكـــة، وأحد 
التنمويـــة  الوطنيـــة  المشـــاريع  أضخـــم 

وأهمهـــا فـــي قطـــاع الطيـــران منـــذ أكثر 
مـــن 20 عاًمـــا، فإلى جانـــب االنتهاء من 
المرحلـــة الثانية من المشـــروع في الربع 
الثانـــي من هذا العام، شـــهدنا التدشـــين 
الرســـمي للعمليات التشغيلية في مجّمع 
مســـتودعات وقـــود الطائـــرات الجديـــد 

الـــذي يضم 3 خزانات لوقـــود الطائرات، 
وبالتالـــي تـــم إيقـــاف العمـــل كلًيـــا فـــي 
مســـتودعات وقـــود الطائـــرات القديمـــة 
الواقعـــة فـــي منطقـــة عـــراد، كما ســـيتم 
خالل األسابيع القادمة البدء في تقديم 
خدمات الطيران الخاص لرجال األعمال 

وأصحـــاب الطائـــرات الخاصة من خالل 
مبنـــى الطيران الخاص مما يشـــّكل قوة 
دافعـــة رئيســـّية لقطاع التجـــارة خاصة 
فـــي ظل النمـــو االقتصادي المطـــرد، كما 
ســـيدعم نمـــو قطـــاع الســـياحة والســـفر 

لعقود قادمة.

أكثر من 80 % اإلنجاز بالمرحلة الثانية لـ “مبنى المسافرين الجديد”
تتضمن 3 بوابات مغادرة متصلة بـ7 جسور هوائية أحدهما يتسع لطائرة 380
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“تــاب  الماليــة  التكنولوجيــا  شــركة  أطلقــت 
بايمنتــس”، والتــي تــزاول أعمالهــا فــي منطقــة 
دول مجلــس التعــاون الخليجيــة، مركزهــا فــي 
البحريــن فــي 2020. وقدمــت الشــركة خــالل العــام الماضــي خدماتها لنحــو 30 ألف 
متجــر جديــد في جميــع أنحاء المنطقة، وذلــك نتيجة تبنيها الحلــول المبتكرة التي 
تســعى إلــى تلبيــة احتياجــات المســتثمرين والتجــار اإلقليمييــن والدولييــن الذيــن 
يتطلعون إلى االســتفادة من ســوق التجارة اإللكترونية المزدهرة في دول مجلس 

التعاون الخليجي، والتي تقدر قيمتها حالًيا بنحو 29 مليار دوالر.

وتخدم “تـــاب بايمنتس” التجار حول 
العالـــم بمقدرتهـــا علـــى تصميم حلول 
الدفـــع فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا مـــن خـــالل اتباعهـــا 
نهجـــًا متعـــدد األبعاد يشـــمل خدمات 
متعلقـــة بمقاصـــة الدفوعـــات، وطرح 
المنتجـــات، والتكنولوجيـــا، وعالقات 
األعمـــال، والبيئة التشـــريعية. وتمثل 
خدمـــات الشـــركة مثـــل حلقـــة وصـــل 
بين مختلف العمالء في جميع أنحاء 
العالـــم وربطهـــم بالمنطقـــة مـــن خالل 
مـــا تتيحه من شـــبكة لعمليـــات الدفع، 
الدفـــع  بشـــبكات  اتصالهـــم  وتســـهيل 

المحلية المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
والكويـــت والبحريـــن وقطـــر وعمـــان 

واألردن ولبنان ومصر.
وسعت الشركة لتأسيس عملياتها في 
البحريـــن فـــي 2020؛ لالســـتفادة مـــن 
قطـــاع الخدمات المالية المتقدم الذي 
تحظى به المملكـــة، إلى جانب الكلفة 
والتشـــريعات  التنافســـية  التشـــغيلية 
المتطـــورة، إذ تعتبـــر البحرين حاضنة 
لواحد مـــن أكثـــر قطاعـــات الخدمات 
فـــي  عراقـــة  والمصرفيـــة  الماليـــة 
المنطقـــة والـــذي يعمـــل فيـــه أكثر من 

350 مؤسســـة ماليـــة، ويشـــكل نحـــو 
17.3 % مـــن الناتج المحلي اإلجمالي 
غيـــر النفطـــي فـــي المملكـــة، وهـــو ما 
يجعل من هذا القطاع مســـاهمًا رئيسًا 
أنـــه  كمـــا  البحرينـــي،  االقتصـــاد  فـــي 
سيلعب دورًا رئيسًا في خطة التعافي 
االقتصادي للمملكة التي جرى اإلعالن 

عنها في أكتوبر الماضي.
وتوجـــد خمس شـــبكات محلية للدفع 
فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجية، 
وشبكتان اثنتان في مصر، إلى جانب 
شـــبكات الدفـــع الدوليـــة، وهـــذا يعني 
ارتفـــاع كلفة التشـــغيل على شـــركات 
التجارة اإللكترونية الساعية لتوسيع 
عروضها إقليميًا، وهو ما يميز شـــركة 
“تـــاب بايمنتـــس” التي تتيـــح خدمات 
لتســـهيل ممارســـة األعمـــال التجارية 
في المنطقة دون عناء إنشـــاء مكاتب 
وتراخيـــص وحســـابات بنكية في كل 
دولة؛ نظـــًرا للنهج متعدد األبعاد الذي 

تتبعه الشركة. 

وقـــال المؤســـس المشـــارك والرئيـــس 
التنفيـــذي لــــ “تاب بايمنتـــس” علي أبو 
الحســـن “نحـــن ســـعداء بمعـــدل النمو 
الـــذي  البحريـــن  فـــي  عملياتنـــا  فـــي 
حققنـــاه بفضل ما تحظى بـــه المملكة 
مـــن بيئـــة عمـــل وتشـــريعات مواتية، 
ومســـتفيدين بمزاولة أعمالنا في بيئة 
تتميز بتشريعاتها المتقدمة والداعمة 
لالبتـــكار فـــي القطاع المالي وتشـــكل 

خيـــارًا جاذبـــًا لـــه، كمـــا أننـــا نقـــدر مـــا 
قدمه لنا مجلـــس التنمية االقتصادية 
مـــن دعـــم، والذي لعـــب دورًا بارزًا في 
استقطاب استثمارنا إلى البحرين إلى 
جانـــب الدور المهم لمصـــرف البحرين 
المركـــزي في إرشـــادنا وتوجيهنا نحو 
تأســـيس أعمالنـــا فـــي إطار تشـــريعي 
صحـــي يخـــدم أنشـــطتنا الماليـــة في 
المملكـــة، وقـــد تمكن فريقنـــا في أقل 
مـــن عـــام مـــن ضمـــان الحصـــول على 
قاعدة كبيرة من العمالء في البحرين 

والمنطقة”.
“ومـــن خـــالل  الحســـن  أبـــو  وأضـــاف 
مـــا نتبعـــه من نمـــوذج تشـــغيلي، فإننا 
نســـاهم في ملء فجوة ســـوق حلول 
ألي  المنطقـــة  مســـتوى  علـــى  الدفـــع 
حجـــم من األعمال التجارية خصوصا 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  الشـــركات 

وبشكل تنافسي من حيث القيمة”.
ومـــن جانبهـــا، قالت المديـــر التنفيذي 
االســـتثمارات  اســـتقطاب  إلدارة 

التنميـــة االقتصاديـــة، دالل  بمجلـــس 
بوحجي “نحن مســـرورون بأن نشـــهد 
تحقيـــق “تـــاب بايمنتس” نموًا ســـريعًا 
فـــي البحريـــن باالســـتفادة مـــن البيئة 
الماليـــة  الخدمـــات  لقطـــاع  الداعمـــة 
الرائد في المملكة، والتي تســـاهم في 
تشـــجيع الشـــركات علـــى النمـــو. ومن 
خـــالل عملنـــا مـــع شـــركات علـــى غرار 
“تـــاب بايمنتـــس”، فإننـــا نســـاهم فـــي 
تشـــجيع النمـــو المرتقب فـــي التجارة 
اإللكترونية، وهو القطاع الذي يتوقع 
أن يصـــل حجمـــه إلـــى 50 مليار دوالر 
فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجية 
بحلول 2025، كما ستســـاهم التركيبة 
السكانية الشابة والكفوءة في مجال 
“تـــاب  مركـــز  بتزويـــد  التكنولوجيـــا 
بايمنتـــس” الجديـــد بجميـــع المواهب 
المحلية التي يحتاجها، حيث يشـــكل 
البحرينيون أكثر من 65 % من القوى 
العاملـــة في مجـــال الخدمـــات المالية 

في المملكة”.

“تاب بايمنتس” تزيد قاعدة عمالئها بـ 60 % في عام واحد
أطلقت مركزها بالبحرين في 2020... وتدعم 80 % من مدفوعات المستهلكين

دالل بوحجي

يعتمـــد بنك الســـالم األنظمة والحلول 
التـــي تقدمهـــا شـــركة “آوت سيســـتمز 
تقديـــم  أجـــل  مـــن  OutSystems”؛ 
عمليـــة إعـــداد خاصـــة بعمالئـــه، األمر 
الـــذي يســـمح لهـــم بإعداد حســـاباتهم 
بســـرعة وســـهولة عبر تطبيـــق الهاتف 
المحمول الخاص بالبنك، حيث احتاج 
البنـــك إلـــى حل رقمي ســـهل جدًا؛ من 
أجـــل الحفاظ على اســـتمرارية خدمة 
مملكـــة  فـــي  العمـــالء  آالف  عشـــرات 

البحرين، الموزعين بين تجار التجزئة 
وعمـــالء آخريـــن من أفراد وشـــركات، 
وهذا مـــا وفرته الحلـــول المقدمة من 

“آوت سيستمز”.
فقـــد بحث البنك لفترة من الوقت عن 
الحـــل المصرفـــي الرقمـــي الصحيـــح، 
حيـــث نظـــر فـــي المراحـــل األولى من 
عمليـــة تحديـــد النطـــاق فـــي العديـــد 
مـــن الحلول الجاهـــزة التي ثبـــت أنها 
أو  الثمـــن  باهظـــة  أو  للغايـــة  جامـــدة 
صعبـــة التنفيذ. فالتحـــدي كان يتمثل 
في إيجاد حل ينســـجم بشـــكل مالئم 
مـــع البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة الحالية 
لشـــركة الســـالم لمتطلبـــات الشـــريعة 

األساسية.

ولكـــن مع بـــدء جائحـــة “كوفيـــد19-” 
أدت حالة عدم االســـتقرار إلى توقف 
العديـــد مـــن المـــوارد الماليـــة لعمـــالء 
البنـــك، فاســـتجاب البنـــك لهـــذا األمـــر 
مـــن خالل توفير شـــريان مالي حيوي 
لألشـــخاص الذيـــن هم بحاجـــة لذلك. 
كان  النمـــو،  ســـريع  مصرفـــًا  وكونـــه 
مـــن الواجب عليـــه تلبيـــة احتياجات 
عمالئـــه، مـــن خـــالل تقديـــم خدمـــات 
الشـــريعة  مـــع  ومتوافقـــة  فريـــدة 
اإلســـالمية آلالف العمـــالء فـــي جميع 
أنحـــاء مملكـــة البحريـــن، دون إغفال 
أهميـــة االبتكار واإلبـــداع في الحلول 

المقدمة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قال رئيس قســـم 

االبتكار لدى مصرف الســـالم البحرين 
محمد الشـــهابي “عندما انضممت إلى 
الشـــركة فـــي 2018، تجلـــت مهمتـــي 

التـــي  الرقميـــة  القنـــوات  فـــي تعزيـــز 
نقدمهـــا لعمالئنا. ففي بادئ األمر، كان 
مجمل تركيزنـــا محصورا في الجانب 
المؤسســـي مـــن العمل، ولكن ســـرعان 
مـــا أصبـــح واضحـــًا أنـــه يتعيـــن علينا 
التعامـــل مـــع تجربـــة العميـــل بشـــكل 
شامل إن كنا نرغب في بناء مجموعة 
فاعلة حقًا من القنوات الرقمية. لذلك، 
قمنا بتوســـيع آفاقنا لتشمل الخدمات 

المصرفية لألفراد أيضًا”.
“وباعتمادنـــا حلـــول  الشـــهابي  وتابـــع 
شركة “آوت سيستمز”، شاهدنا تحوالً 
تتعـــاون  التـــي  الطريقـــة  فـــي  كبيـــرًا 
فيهـــا مؤسســـاتنا، ففي الســـابق كانت 
الخدمـــات الرقميـــة إلى حد مـــا فكرة 

مؤجلة، وســـيتم تصميم منتج جديد 
وبنـــاؤه واعتمـــاده قبـــل أن تتـــاح لنـــا 
الفرصـــة حقـــًا للتفكيـــر فـــي المكـــون 
الرقمي لهذا المنتج. ولكن اآلن، يعمل 
فريق االبتكار لدينا جنبًا إلى جنب مع 
فريـــق تطوير المنتجات؛ لخلق تجربة 

رقمية متماسكة لعمالئنا”.
لقد نما فريق تطوير “آوت سيســـتمز” 
المتواجـــد فـــي مصـــرف الســـالم لحد 
10 موظفيـــن؛ ممـــا يدعم اســـتمرارية 
التحـــول الرقمي لتجربة العمالء دون 
انقطاع. فالفريق مبدع ويقوم بإنشاء 
تطبيقات ومنصات بشـــكل أسرع من أي 

وقٍت مضى.

“السالم” يوفر شريان الحياة المالي للعمالء خالل “كوفيد 19”
البنك يعتمد األنظمة والحلول المقدمة من “آوت سيستمز”

محمد الشهابي

 برنامج تحديث 
المطار  من أضخم 

االستثمارات 
بقطاع الطيران

جانب من األعمال في المبنىالوزير كمال متفقدا أعمال مبنى المسافرين الجديد
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التغييرالسعر 0.1390.000 دينار
زين البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.002-0.098 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.65+0.925 دوالر
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.60+0.334 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.57+0.880 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

طالبوا بالشفافية في طرق صرفها واالستفادة من الخدمات المقدمة

رجال أعمال بحرينيون يؤيدون الضريبة على أرباح الشركات بشروط

نبيل أجور جمال فخرو فاروق المؤيد

ارتفاع أسعار الخرسانة والطابوق في السوق المحلية
ديناران ونصف إضافية لكل متر مكعب بدًءا من 1 فبراير

قال عاملون في مجال مواد البناء إن أسعار الخرسانة الجاهزة والطابوق ومختلف 
منتجات الخرسانة ارتفعت اعتباًرا من أمس الثالثاء، بنسبة تقدر بنحو 12.5 %. 

وعزا المدير العام لشركة المنارتين، ميسان الخميري، ذلك إلى االرتفاع في مدخالت 
اإلنتــاج خصوًصــا مــادة الكنكــري الرئيســة فــي مــواد الخرســانة والطابــوق ومختلف 

المنتجات.

وقـــال الخميري إن شـــركات الكنكري في 
راس الخيمة زادت أسعارها مطلع فبراير 
الجـــاري بمقـــدار 700 فلس لـــكل طن إلى 
جانـــب ضريبـــة القيمـــة المضافـــة، حيـــث 
وصلـــت الزيـــادة لقرابـــة 800 فلـــس فـــي 

الطن الواحـــد ليرتفع بذلك الطن من نحو 
5.1 دينار إلى قرابة 5.9 دينار.

وأشـــار الخميري إلى أن الزيادة بدأت منذ 
أمس األمر الذي اضطر شركات الخرسانة 
إلـــى تحميـــل الزيـــادة للمســـتهلك، مضيفا 

أن أســـعار األســـمنت ارتفعت بدورها منذ 
مطلـــع العام الجـــاري، األمر الـــذي انعكس 

على مجمل األسعار.
الطلـــب  مســـتوى  أن  الخميـــري  وبيـــن 
الحالي لم يتغير مع استمرار المشروعات 
الحكوميـــة والخاصـــة، حيـــث إن الزيـــادة 
المحـــدودة لـــن تؤثـــر علـــى قـــرار المـــاك 
والمســـتثمرين وأصحـــاب المشـــاريع فـــي 

المضي قدما في مشروعات البناء.
التســـويق  مســـؤول  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
وأبنائـــه،  زهيـــر  شـــركة  فـــي  والمبيعـــات 
الخرســـانة  شـــركات  أن  محمـــد،  حســـين 

بدأت في زيادة أسعار الخرسانة الجاهزة 
بأكثـــر مـــن دينارين ونصـــف الدينار للقدم 
المكعب الواحد لتناهز األســـعار قرابة 31 
دينـــاًرا مقارنـــة مع نحـــو 28.5 دينـــار قبل 

يومين.
وقـــال محمـــد إن الزيادة انعكســـت كذلك 
ارتفعـــت  حيـــث  الطابـــوق،  أســـعار  علـــى 
إلـــى ديناريـــن لـــكل 100 طابوقـــة لبعـــض 
الشـــركات، وذلـــك مـــن 24 إلـــى نحـــو 26 
ا في  دينـــاًرا. وبيـــن أن هنـــاك ارتفاًعـــا عامًّ
أســـعار مـــواد البناء فـــي الفتـــرة األخيرة، 
الفتـــة إلى أن أســـعار الحديـــد التي كانت 

قـــد ارتفعـــت فـــي وقت ســـابق، مســـتقرة 
حاليـــًا عند نحو 288 ديناًرا للطن، مشـــيرا 
إلى أن أســـعار االســـمنت زادت بنحو 100 
فلس للكيس الواحد لدى جميع الشركات.
مـــن جانبـــه، قـــال المديـــر العـــام لشـــركة 
المتحـــدة لألســـمنت، فيصـــل شـــهاب، إن 
أسعار االســـمنت ارتفعت منذ مطلع العام 
الجـــاري؛ بســـبب أســـعار المصدريـــن مـــع 

زيادة أسعار الطاقة ومادة الكلنكر.
الصناعـــة  وزارة  أن  إلـــى  شـــهاب  وأشـــار 
والتجـــارة والســـياحة حريصـــة للتواصل 
مـــع مختلـــف الشـــركات مـــن أجـــل ضمان 
علـــى  واالطـــاع  اإلمـــدادات  انســـيابية 
التطـــورات، مبينـــا أن الشـــركات المـــزودة 
وعـــدت  المحليـــة  بالســـوق  لإلســـمنت 

بمراجعة األسعار كل ثاثة أشهر.

3 بحرينيات بقائمة “فوربس” ألقوى 50 سيدة أعمال بالشرق األوسط
المؤيد تتصدر األسماء المحلية

ضمت قائمة فوربس لـ )أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق األوسط 2022( 3 سيدات بحرينيات، 
هن: المدير اإلداري لمجموعة يوسف خليل المؤيد وأوالده منى المؤيد، الرئيس التنفيذي لسيكو نجالء 

الشيراوي، والرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة البحرين نرجس جمال.

وتصـــدرت المدير اإلداري لمجموعة يوســـف خليل 
المؤيـــد وأوالده منى المؤيـــد، محلًيا قائمة فوربس 
ألقوى 50 سيدة أعمال في الشرق األوسط، وحلت 
بالمرتبة 13 بمنطقة الشـــرق األوســـط، وهي المدير 
اإلداري لمجموعـــة يوســـف خليـــل المؤيـــد وأوالده، 
إذ تعمـــل المجموعة في قطاعات مختلفة، تشـــمل: 
الســـيارات واإللكترونيات والســـلع الفاخرة. وتمثل 
المجموعـــة أكثر من 300 عامة تجارية عالمية، بما 
في ذلك: نيســـان وفورد وســـوني وتوشيبا. وتعمل 

المؤيـــد لـــدى الشـــركة منـــذ 20 عاًمـــا. وشـــغلت في 
ديســـمبر 2018، عضويـــة مجلس الشـــورى بتكليف 

من جالة الملك. 
أمـــا فـــي المرتبـــة الثانيـــة محلًيـــا فجـــاءت الرئيس 
التنفيـــذي لســـيكو؛ نجاء الشـــيراوي، وبالمرتبة 42 
لمنطقة الشرق األوســـط، وتولت الشيراوي منصب 
الرئيس التنفيذي في العام 2014. وســـجلت سيكو 
أرباًحـــا بقيمـــة 9.4 مليون دوالر خال األشـــهر الـ 9 
األولى من العام 2021 بزيادة بنسبة 107 % مقابل 

الفتـــرة المماثلة في العـــام 2020. كما أنها عضو في 
مجلس إدارة مجلس التنمية االقتصادية.

وفي المرتبة الثالثة محلًيا، حلت الرئيس التنفيذي 

للعمليـــات فـــي بورصـــة البحريـــن نرجـــس جمـــال، 
وبالمرتبـــة الـ 50 لمنطقة الشـــرق األوســـط، وترأس 
جمال قســـم التحول الرقمي فـــي بورصة البحرين، 

وهي مسؤولة عن دمج ممارسات الحوكمة البيئية 
واالجتماعيـــة وحوكمة الشـــركات وبناء الشـــراكات 
مـــع البورصـــات الخليجيـــة. وفـــي نوفمبـــر 2021، 
وقعت البورصة اتفاقية شـــراكة مع ســـوق أبوظبي 
االســـتثمارات  وتعزيـــز  لتســـهيل  الماليـــة  لـــألوراق 
بيـــن البلديـــن. وبصفتها رئيس لجنة المســـاواة بين 
الجنسين في البورصة فقد أيدت مبادرة العمل من 

المنزل في العام 2020.
وضمـــت قائمـــة فوربس للعـــام الجاري 19 جنســـية 
مختلفـــة تعملـــن في 17 قطاًعـــا، إذ ضمت القائمة 7 
ســـيدات أعمال من اإلمارات و7 سيدات أعمال من 
مصـــر، كما ضمت القائمة 4 ســـيدات أعمال لكل من 

السعودية والمغرب والكويت وسلطنة عمان.

منى المؤيد نجالء الشيراوي نرجس جمال

اتفـــق رجـــال مـــال وأعمال فـــي البحرين 
على أن استحداث دولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة ضريبـــة اتحاديـــة علـــى أربـــاح 
الشـــركات أمر غير مرفـــوض تطبيقه في 
البحرين، ولكن في المقابل البد أن يكون 
هناك مزيد من الشفافية في طرق صرف 
هذه األموال التي ســـتجمع من الضرائب 
وكذلـــك الخدمـــات التي سيســـتفيد منها 
رجـــل األعمال بعد التزامه بدفع الضريبة 

على أرباح شركاته.
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال رجـــل األعمال 
فـــاروق المؤيـــد “فـــرض ضرائـــب بشـــكل 
دائـــم بالطبـــع أمـــر غيـــر مرحب بـــه، لكن 
فـــي الوقت نفســـه نحـــن كرجـــال أعمال 
ال نرفـــض هـــذا الموضـــوع”، مشـــيرًا إلـــى 
أهمية أن يكون هناك مزيد من الشفافية 
فـــي عـــرض ميزانية الدولة فـــي حال تم 
تطبيـــق ضريبـــة علـــى أربـــاح الشـــركات؛ 
للتعرف على مجمـــوع األموال المحصلة 

من الضرائب وطرق صرفها.
من جانبه، أوضح الشـــريك التنفيذي في 
“كـــي بي أم جي – البحرين، جمال فخرو 
أنه ليس من المســـتبعد أن تلجأ البحرين 
إلـــى فرض ضريبة على أرباح الشـــركات، 
مشيرًا إلى صعوبة االستمرار في اعتماد 
المملكـــة علـــى النفـــط والقيمـــة المضافة 
والرســـوم لتمويل ميزانيتهـــا، منوهًا إلى 
أن كل دول العالـــم تمـــول ميزانياتها من 

الضرائـــب، فالضريبـــة أمـــر حتمـــي وأحد 
الحلول التي يجب التفكير فيها.

وأردف قائـــاً “مبـــدأ الضريبـــة لـــن يكون 
عامـــا مؤثـــرا على حجـــم االســـتثمارات 
فـــي البحريـــن، ولن يتســـبب فـــي عزوف 
فـــي  أموالهـــم  ضـــخ  عـــن  المســـتثمرين 
إلـــى  منوهـــًا  بالبحريـــن،  تقـــام  مشـــاريع 
أن البحرينييـــن المســـتثمرين فـــي دولـــة 
األمـــارات لـــن يســـتطيعوا االمتنـــاع عـــن 
دفع الضريبة في حـــال تطبيقها”، مؤكدًا 
أن فرض الضريبة في أسواق ناجحة لن 

يؤدي إلى عزوف االستثمار فيها. 
اليـــوم  الضريبـــة  أن  فخـــرو  وأوضـــح 
تســـتخدم كأداة للرقابـــة علـــى األمـــوال 
وتدفقهـــا ونظافتها، مشـــيرا إلى االتفاق 
الـــذي تـــم منذ عدة أشـــهر على مســـتوى 
العالـــم ووقعت عليه 48 دولة من ضمنها 
البحريـــن ودول الخليج األخـــرى والذي 
عالميـــة  ضريبـــة  فـــرض  بضـــرورة  أقـــر 
قيمتهـــا 15 % فـــي العام على الشـــركات 
الكبـــرى فـــي العالـــم ليكـــون هنـــاك نـــوع 
مـــن الحمايـــة للـــدول التـــي تملـــك هـــذه 

الشركات. 

واســـتطرد قائـــاً “العالـــم يتجـــه لفـــرض 
ضرائـــب أكثـــر وتضييـــق الخنـــاق علـــى 
التهرب الضريبي واالســـتثمارات الكبيرة 
معتـــادة علـــى االســـتثمار فـــي دول بهـــا 
قوانيـــن بفـــرض الضرائـــب، موضحـــًا أن 
المســـتثمر يتجه إلى الدول التي تشتمل 
على ضرائب أقل وتوفر تسهيات أكثر. 
واتفـــق رجل األعمـــال نبيل أجـــور مع ما 
جاء آنفا بحتمية التعرف على الخدمات 
التي ستعود على رجل األعمال في حال 
تـــم تطبيق الضريبة مثـــل دولة اإلمارات 
أو دول الخليـــج األخـــرى، مؤكـــدًا أن أي 
رجـــل أعمال ال يرفض أن يشـــارك الدولة 
بنســـبة مـــن أربـــاح شـــركاته، ولكـــن فـــي 
الوقـــت نفســـه البـــد أن يكـــون علـــى علم 
بطرق صرف هذه األموال ويســـتفيد من 

خدمات توفرها له الدولة في المقابل.
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  أن  يذكـــر 
المتحدة أعلنت منذ يومين أنها ســـتقوم 
باســـتحداث ضريبـــة اتحادية على أرباح 
األعمال تسري على السنوات المالية التي 
تبدأ من األول من يونيو 2023. وأشارت 
إلـــى أن نظـــام ضريبة الشـــركات المطبق 
في الدولة ســـيكون ضمن األنظمة األكثر 
تنافســـية دوليًا، حيث ســـُتطبق الضريبة 
بنســـبة أساســـية تبلغ 9 % ونسبة تبلغ 0 
% على األربـــاح الخاضعة للضريبة التي 
ال تتجاوز 375 ألف درهم إماراتي؛ لدعم 

األعمال الناشئة واألعمال الصغيرة.
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