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

أعلنت شـــركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة 
وخدمـــة  الماليـــة  التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي 
فـــي مملكـــة  اإللكترونيـــة  الماليـــة  المعامـــات 
البحريـــن، أخيـــًرا عـــن تســـجيل نمـــّو هائل في 
حجـــم معامات الدفع عبـــر اإلنترنت في العام 
2021، حيـــث بلـــغ معـــدل معامـــات الدفع من 
خـــال نظـــام التحويـــات الماليـــة اإللكترونـــي 

(EFTS) 159.32 مليون معاملة، بارتفاع بنسبة 164 % وبقيمة إجمالية 
تفوق 20 مليار دينار في العام 2021، مقابل 16 مليار دينار تم تسجيلها 

في العام 2020، أي بزيادة قدرها 26 %.

“بنفت”: معامالت مالية إلكترونية 
بـ 20 مليار دينار في 2021
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أعلـــن بنـــك الســـام عـــن تحقيـــق 
صافـــي أربـــاح عائدة للمســـاهمين 
بمبلـــغ 5.1 مليـــون دينـــار بحريني 

(13.6 مليـــون دوالر( فـــي الربع الرابع من العـــام 2021، بالمقارنة مع 
1.1 مليون دينار )2.8 مليون دوالر( في الربع الرابع من العام 2020، 

أّي بزيادة قدرها 381 %.

21.4 مليون دينار صافي أرباح 
بنك السالم 2021 بزيادة 134 %
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حـــّذر الرئيـــس االميركي جـــو بايدن 
نظيره الروســـي فاديمير بوتين في 
مكالمة هاتفية أمس من أن الواليات 
وتفـــرض  بحـــزم  “ســـترد  المتحـــدة 
تكاليف باهظة وفورية على روســـيا” 

إذا غزت أوكرانيا.
شـــدد  األبيـــض،  البيـــت  وبحســـب 
بايدن على أنـــه “فيما تبقى الواليات 
الـــى  للجـــوء  مســـتعدة  المتحـــدة 
الدبلوماســـية، بالتنســـيق الكامـــل مع 
حلفائنا وشـــركائنا، نحن مســـتعدون 
لســـيناريوهات  نفســـه  الوقـــت  فـــي 

أخرى”. 
علـــى صعيد متصل، قال مســـؤولون 
أميركيـــون، أمس، إن واشـــنطن تعد 
خطـــة إلخـــاء ســـفارتها فـــي كييـــف 

تحسبا ألي غزو روسي ألوكرانيا. 
وأشاروا إلى أن الخارجية األميركية 

ســـتعلن خطـــة إجـــاء دبلوماســـييها 
من الســـفارة بكييف، مع احتمال نقل 

عدد مـــن الدبلوماســـيين األميركيين 
غرب أوكرانيا عند الحدود البولندية، 

وسط تكهنات أميركية وأوروبية عن 
غزو روسي وشيك ألوكرانيا.

قـــرع طبـــول الحــرب بأوكرانـيـــا
بايدن يحذر بوتين: “كلفة باهظة وفورية” للغزو

عواصم - وكاالت
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األنصاري في حوار شامل مع “^” بمناسبة ذكرى الميثاق:

ا من رئاسة البحرينية لـ “الشورى” أو البلديات ال مانع دستوريًّ

فـــي  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  قـــال 
روســـيا االتحاديـــة أحمـــد الســـاعاتي 
إن األوضـــاع فـــي روســـيا علـــى خيـــر 
مـــا يـــرام، حيـــث ال توجـــد أي مظاهر 
لتوترات أمنية في العاصمة الروسية 
موســـكو التـــي يتواجـــد فيهـــا الطلبة 
البحرينيـــون، وإنهم ينعمـــون بأجواء 
مســـقرة وآمنة ويمارســـون أنشطتهم 

الســـفير  وأكـــد  طبيعـــي.  بشـــكل 
لــــ  خـــاص  تصريـــح  فـــي  الســـاعاتي 
“الباد” أن الســـفارة علـــى تواصل مع 
جميع البحرينييـــن المتواجدين على 

األراضي الروسية.
ولفت إلى أن البحرينيين الموجودين 
فـــي روســـيا ال يتجـــاوز أكثـــر من 50 

بحرينيًا في الوقت الراهن.

الساعاتي لـ “^”: البحرينيون 
بروسيا ينعمون بأجواء آمنة

دعـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن المواطنيـــن، فـــي بيـــان أمـــس، 
إلـــى عدم الســـفر ألوكرانيا في الوقـــت الراهن، داعيًة فـــي ذات الوقت، 
المواطنين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرتها حفاًظا على سامتهم، 
وذلـــك نظًرا للتطـــورات األخيرة التي تمر بها أوكرانيا وعدم االســـتقرار 
األمني. ولطلب المساعدة يرجى التواصل على وزارة الخارجية )مكتب 

العمليات(: 0097317227555.

دعوة المواطنين إلى عدم السفر ألوكرانيا
المنامة - وزارة الخارجية

سيدعلي المحافظة

أجرى الحوار: راشد الغائب

ال تـــرى األمين العـــام للمجلس األعلى 
مانـــع  أي  األنصـــاري  هالـــة  للمـــرأة 
دستوري أو قانوني أو تنظيمي من أن 
تصل المرأة البحرينية لرئاسة مجلس 
أو  البلديـــة  المجالـــس  أو  الشـــورى 
مجلس أمانة العاصمة وفق مســـطرة 
الكفـــاءة والخبرة المتراكمـــة النوعية 

لبلوغ هذه المراكز او استحقاقها.
جاء ذلك في حوار شامل مع صحيفة 
الســـنوية  الذكـــرى  بمناســـبة  “البـــاد” 
للتصويـــت على ميثاق العمل الوطني 
“بيعـــة  تســـميه  أن  ـــل  تفضِّ كمـــا  أو 

)04 - 05(البحرين الثالثة”.

السماح للمستشفيات والمراكز الخاصة والصيدليات 
بإصدار شهادة لالختبار السريع للمسافرين عبر “الجسر”

المنامة -نهرا

المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  أصـــدرت 
والخدمـــات الصحيـــة تعليماتهـــا إلـــى جميـــع 
المستشـــفيات والمراكز الطبيـــة والصيدليات 
إصـــدار  بإتاحـــة  البحريـــن  بمملكـــة  الخاصـــة 
شـــهادة معتمـــدة ومختومة لنتيجـــة االختبار 
الســـريع الذي يمكن إجراؤه للراغبين بالســـفر 
عـــن طريق جســـر الملـــك فهـــد، باإلضافة إلى 

.)PCR( توافر الفحص المختبري

األنصاري: خدمات الدولة اإلسكانية عادلة في توجهاتها وتراعي ظروف األسرة 



القضيبية - مجلس النواب

أكدت رئيســـة مجلس النواب فوزية 
بنـــت عبـــدهللا زينـــل عمـــق العالقات 
واألخويـــة  الوطيـــدة  التاريخيـــة 
المتميزة التي تربط مملكة البحرين 
وجمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة، 
وما تشهده تلك العالقة بين البلدين 
الشـــقيقين مـــن تقارٍب مطـــرد وتناٍم 
مســـتمر، ومـــا يجمعهمـــا من شـــراكة 
متكامـــل  تنســـيق  ومســـار  عميقـــة، 
ظـــل  فـــي  المجـــاالت،  جميـــع  فـــي 
حرص واهتمـــام القيادة في البلدين 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  الشـــقيقين، 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
جمهوريـــة  رئيـــس  وأخيـــه  خليفـــة، 
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة عبدالفتـــاح 

السيسي.
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأشـــادت 
بمستوى التنسيق والتعاون المشترك 
التنمويـــة،  المجـــاالت  جميـــع  فـــي 
التـــي تجمع بين البلدين الشـــقيقين، 
مثمنـــة الحـــرص علـــى توســـعة أطر 
المتميـــز  والتعـــاون  الثنائـــي  العمـــل 
بين حكومة مملكة البحرين برئاسة 
وولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، ورئيس مجلس 
الوزراء فـــي جمهورية مصر العربية 
الشـــقيقة مصطفى مدبولي، تحقيًقا 
يصـــب  وبمـــا  المشـــتركة،  للغايـــات 
والشـــعبين  البلديـــن  مصلحـــة  فـــي 

الشقيقين.
جـــاء ذلـــك خـــالل جلســـة مباحثات 
مجلـــس  بمقـــر  عقـــدت  مشـــتركة 
النـــواب امس )الســـبت( بين رئيســـة 
النـــواب، ورئيـــس مجلـــس  مجلـــس 
النواب المصري الشـــقيق المستشـــار 
حنفي جبالي، والوفـــد النيابي رفيع 
المســـتوى المرافـــق، حيـــث تم بحث 
بيـــن  البرلمانيـــة  العالقـــات  تطويـــر 
البلدين وسبل توطيدها في المرحلة 
آليـــات  تطويـــر  ومناقشـــة  المقبلـــة، 
العمل المشـــترك وتفعيل االتفاقيات 
بيـــن  المبرمـــة  التفاهـــم  ومذكـــرات 
المجلسين التشـــريعيين في البلدين 
الشـــقيقين، وتبـــادل وجهـــات النظـــر 
بشـــأن عدد من القضايـــا والمواضيع 
اإلقليميـــة والدوليـــة ذات االهتمـــام 

المشترك.
من جانبه،نوه رئيس مجلس النواب 
القيـــادة  حكمـــة  أن  إلـــى  المصـــري 
الرشـــيدة في مملكة البحرين جعلت 
منهـــا واحة لألمن واألمـــان والتنمية 
والتعايـــش والســـالم فـــي المنطقـــة 
والعالـــم، ومشـــيدًا بعمـــق العالقـــات 
البحرينيـــة المصريـــة الوثيقـــة، ومـــا 
يربط البلدين والشـــعبين الشـــقيقين 
والتكامـــل،  التالحـــم  أواصـــر  مـــن 
مختلـــف  فـــي  المتميـــز  والتعـــاون 
الفاعـــل  والتنســـيق  المجـــاالت، 

والمستمر.

زينل: توطيد العالقات البرلمانية 
مع مصر في المرحلة المقبلة

وزير العدل: التكافل االجتماعي يرسي قيم التالحم والتراحم

“بيت التمويل الكويتي” يتبرع لسهم الغارمين بـ 3.7 مليون دينار
أكد وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علي بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة حـــرص صنـــدوق 
الـــزكاة والصدقـــات على عقد شـــراكة 
الرســـمية  القطاعـــات  بيـــن  حقيقيـــة 
واألهليـــة، لالرتقاء بـــأداء ومخرجات 
مؤسســـة ُتعنـــى بالركـــن الثالـــث مـــن 
الحنيـــف  اإلســـالمي  الديـــن  أركان 
لتمـــارس دورهـــا التوعـــوي والخيري، 
يؤصـــل  اجتماعـــي  لتكافـــل  وصـــواًل 

معاني التالحم والتراحم.
العضـــو  ذلـــك خـــالل اســـتقباله  جـــاء 
لبيـــت  التنفيـــذي  الرئيـــس  المنتـــدب 
)البحريـــن(  الكويتـــي  التمويـــل 
عبدالحكيم الخيـــاط، بحضور كل من 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية  وكيـــل 
القاضـــي عيســـى المناعـــي، والوكيـــل 
المســـاعد للشـــؤون اإلســـالمية محمد 
القطـــان، ورئيـــس التدقيـــق الشـــرعي 
الكويتـــي  التمويـــل  لبيـــت  الداخلـــي 
عيســـى الدويشان، وأمين سر مجلس 
اإلدارة لبيت التمويل الكويتي محمد 
عبدهللا، ومدير إدارة التنفيذ بالوزارة 
ورئيـــس صنـــدوق  بوحمـــود،  جاســـم 

الزكاة والصدقات صالح حسين.
وقـــد أعـــرب الوزيـــر خالل اللقـــاء عن 
شـــكره وتقديره إلســـهامات مجموعة 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي المتواصلـــة 
والمميزة لمشـــاريع الصندوق، السيما 
التبرع السخي الذي حظي به مشروع 
الخامســـة  بنســـخته  الغارميـــن  ســـهم 
للعـــام 2021م، الفتـــًا إلـــى أن تعـــاون 
الجهـــات الداعمـــة ألنشـــطة الصندوق 
ســـاهم في استمرار أنشطته وتحقيق 
مؤكـــدًا  الواقـــع،  أرض  علـــى  أهدافـــه 
الحـــرص علـــى تعزيـــز هـــذا التعـــاون 
المتميـــز بيـــن البنك وصنـــدوق الزكاة 
والصدقـــات لتحقيق أهدافـــه المعلنة 

في خدمة المجتمع.
مـــن جانبـــه، صـــرح الخيـــاط بـــأن هذا 
إيمـــان  مـــن  انطالًقـــا  يأتـــي  التبـــرع 
الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  مجموعـــة 

بضـــرورة دعـــم كل الجهـــود الرســـمية 
واألهليـــة الراميـــة لتحقيـــق التكافـــل 
االجتماعـــي، مشـــيًدا بالـــدور الفاعـــل 
الـــزكاة  صنـــدوق  بـــه  يقـــوم  الـــذي 
والصدقات بمساعدة مختلف الشرائح 
المحتاجة، كما شـــكر الوزير والقائمين 
على المشـــروع على الشـــفافية التامة 
التـــي تم مـــن خاللها تنفيذ المشـــروع 
بآليـــة واضحـــة ومعاييـــر دقيقـــة ممـــا 
عـــزز الثقـــة واالطمئنان بيـــن المتبرع 

والصندوق.
مبـــادرة  الخيـــاط  اســـتعرض  كمـــا 
الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  مجموعـــة 
الغارميـــن  ســـهم  لمشـــروع  بتبرعهـــم 
فـــي نســـخته الخامســـة بدعـــم كبيـــر 
مـــن مجلـــس اإلدارة ورئيســـها حمـــد  
المرزوق، وكذلك اســـتعرض تاريخهم 
العريـــق فـــي دعـــم المشـــاريع الهادفة 
عكـــف  التـــي  الخيريـــة  وتبرعاتهـــم 
عليهـــا بيـــت التمويـــل الكويتـــي منـــذ 
تأسيسه في 1977، كما أشار إلى أبرز 
مســـاهماتهم وتكاتـــف القائميـــن عليه 
بمبـــادرات تعـــزز التكافـــل االجتماعي 
ومـــد يـــد العـــون لفعـــل الخيـــر، وأكـــد 
الخيـــاط عزمهـــم على االســـتمرار في 
دعـــم أنشـــطة الصنـــدوق بمـــا يســـاهم 
في تحقيق أهدافه وتوســـيع أنشطته 
للشـــراكة  المثلـــى  الصـــورة  وإبـــراز 
خدمـــة  فـــي  المتواصـــل  والعطـــاء 

المجتمع.
التمويـــل  بيـــت  أن  الخيـــاط  وذكـــر 
ســـهم  لمشـــروع  تبـــرع  الكويتـــي 
الغارمين في نســـخته الخامسة خالل 
العـــام 2021 بمبلغ وقدره 3,745,950 
دينـــار، وذلـــك بعـــد إقـــرار المبلـــغ مـــن 
قبـــل مجلـــس إدارة المجموعـــة، كمـــا 
شـــكل فريًقـــا لمتابعة ســـير المشـــروع 
واالطالع على تجربة مملكة البحرين 

في تنفيذ هذا المشروع.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد أن أطلـــق صنـــدوق 
لـــوزارة  التابـــع  والصدقـــات  الـــزكاة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
مشـــروع ســـهم الغارمين في نســـخته 
الخامسة نهاية فبراير من العام 2021، 
والـــذي أتى انطالقًا من رؤية صندوق 
الزكاة والصدقات في اإلسهام الفّعال 
لتعزيـــز التكافـــل االجتماعـــي والعمل 
ينعكـــس  بمـــا  المؤسســـي،  الخيـــري 
أثـــره فـــي خدمة المجتمـــع وخصوًصا 
الحاجـــات المجتمعيـــة الملّحة، حامالً 
رسالة التوعية بأهمية الزكاة كفريضة 
شـــرعية، وتنميـــة مصادرهـــا، وتطوير 
آليات جمع وصرف الزكاة والصدقات 
للمســـتحقين، وفًقا لألســـس الشرعية 
والرقابية من أجل الوصول إلى أعلى 
والمصداقيـــة،  الشـــفافية  مســـتويات 
وإن هـــذه البـــادرة المجتمعية ُتجســـد 
للديـــن  الحضاريـــة  المعالـــم  أحـــد 

شـــعب  بـــه  يتمتـــع  ومـــا  اإلســـالمي، 
للخيـــر  دائـــم  ســـعي  مـــن  البحريـــن 
ســـهم  مشـــروع  وُيعنـــى  واإلحســـان. 
الغارمين بســـداد مديونيـــات من ثبت 
إعســـارهم وتوجـــد إجـــراءات جبرية 
ومعاييـــر  بشـــروط  ضدهـــم،  جاريـــة 

شرعية معتمدة.
يذكـــر أنه قد تـــم تشـــكيل فريق عمل 
مشترك من الجانبين، وضع من خالله 
خطة العمل مع عقد اجتماعات دورية 
لمتابعـــة ســـير المشـــروع واإلجراءات 
لمبـــادئ  تعزيـــزًا  لتنفيـــذه  المتخـــذة 
المصداقيـــة والشـــفافية، وذلـــك عبـــر 
االطـــالع التـــام من قبـــل المتبرع على 
مجريـــات تنفيـــذ المشـــروع للوصـــول 
إلى النتائج المرجوة بحسب المعايير 
المطلـــوب  واالشـــتراطات  الشـــرعية 
الـــزكاة عبـــر  توافرهـــا فـــي مســـتحق 
ســـهم الغارمين. وقـــام صندوق الزكاة 
مـــن  المكلـــف  والفريـــق  والصدقـــات 
الوزارة بتنفيذ مراحل المشـــروع، كما 
بادر الصندوق بالقيام بدور الوســـاطة 
مع عدد من الدائنين بهدف المساهمة 
فـــي تخفيـــض الديـــون عـــن عـــدد من 
المعســـرين فـــي إطـــار مشـــروع ســـهم 
الغارمين، وقد ســـاهمت هذه المبادرة 
في إســـقاط مبلغ وقدره مليون و400 
ألف دينار وهو ما شـــكل إضافة مهمة 

في دعم سهم الغارمين.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
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لقد تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس ا�دارة بتاريخ 12 فبراير 2022 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

بنك السالم ش.م.ب.
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

هذه البيانات تم تلخيصها من البيانات المالية الموحدة والتي تم إصدار رأي تدقيق غير معدل من قبل شركة كي بي ام جي (KPMG) بتاريخ 12 فبراير 2022.

الدخل التشغيلي
دخل التمويل 

دخل من الصكوك 
(خسارة) صافي من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

دخل / (خسارة) من العقارات
الرسوم والعموالت، صافي

حصة الربح من شركات زميلة
إيرادات أخرى

مجموع الدخل التشغيلي

مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية
مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ¶جل

العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
حصة المجموعة كمضارب ووكيل 

حصة المجموعة كمضارب
رسوم وكالة للمجموعة

حصة حاملي حسابات االستثمار من ا¶رباح
صافي الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
تكاليف الموظفين

تكلفة المباني
استهالك

مصروفات تشغيلية أخرى
مجموع المصروفات التشغيلية

الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة 
صافي مخصص انخفاض القيمة

صافي ربح السنة
العائد إلى:

-   مساهمي البنك
-   حصة غير مسيطرة 

العائد على السهم ا�ساسي والمخفض (فلس)

بيان الدخل الموحد

الرصيد في 1 يناير
أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 32

الرصيد في ١ يناير 2021 (معدل)
صافي ربح السنة  

الحركة في القيمة العادلة
الحركة من االحتياطي إلى بيان الدخل

إعادة تحويل عمالت أجنبية
مجموع ا�يرادات والمصروفات المحتسبة

أرباح أسهم نقدية لسنة 2019
خسارة التعديل 

دعم من الحكومة 
شراء أسهم خزينة

الحركة في حصة غير مسيطرة
معامالت مع حصة غير مسيطرة

الرصيد في 31 ديسمبر 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) ا¶نشطة التشغيلية
صافي النقد المستخدم في ا¶نشطة االستثمارية 

صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من ا¶نشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في 1 يناير
النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

بيان التدفقات النقدية الموحد

  

    
    
    
 

    
    
 
 
 

 
 

    
    
    

 
    

    
 
 

    
 
 
 
 

    
 

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي

إيداعات لدى مؤسسات مالية 
صكوك سيادية

صكوك الشركات
موجودات التمويالت 

موجودات ا�يجارات التمويلية
استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

عقارات استثمارية
عقارات للتطوير

استثمار في شركات زميلة
موجودات أخرى

الشهرة 
مجموع الموجودات

المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، وحقوق ملكية
    المساهمين، وحصة غير مسيطرة

المطلوبات
إيداعات من مؤسسات مالية

حسابات جارية للعمالء
تمويل مرابحة ¶جل

مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات 

حقوق حاملي حسابات االستثمار
عقود وكالة من مؤسسات مالية
عقود وكالة ومضاربة من العمالء

مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار
حقوق ملكية المساهمين 

رأس المال
أسهم الخزينة 

عالوة إصدار أسهم
أرباح مستبقاة / خسائر متراكمة

احتياطيات 
مجموع حقوق ملكية المساهمين

حصة غير مسيطرة 
مجموع حقوق الملكية

 مجموع المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار،
    وحقوق ملكية المساهمين،  و حصة غير مسيطرة

بيان المركز المالي الموحد

 

312021 ديسمبر

ألف دينار بحريني

309,149
133,860
613,403
26,285     

806,968
555,909

91,591     
57,961     
2,943        

14,533
45,998
25,971

2,684,571

126,891
482,739
100,216
53,789     

763,635

299,607
1,324,570

1,624,177

241,972
(12,473)

209
19,531     
47,012

296,251
508

296,759

2,684,571

    

    

    
    

    
    
    

   
   
   
    
   

   
   

   

    

    

   

   

ألف دينار بحريني

288,266
37,965

393,108
16,395

814,449
469,363

98,034
67,586

12,036
35,237
25,971

 2,261,353

116,883
363,970

221,671
52,282

754,806

264,784
960,596

 1,225,380

230,450
(7,530)
12,209
(5,549)
51,186

280,766

281,167

 2,261,353

2,943

401

31 ديسمبر 2020

76,357
22,421
(2,981)

56
8,239
2,697

462
107,251

(4,154)
(2,876)

(68,425)
552

31,896

(35,977)
64,244

17,033
1,866
1,283

13,675
33,857        

30,387
(9,163)
21,224

21,367
(143)

21,224

9.1

ألف دينار بحريني

312021 ديسمبر

74,863         
19,481         
(8,964) 
(1,825) 
7,406           
1,953           
3,665 

96,579         

(4,265) 
(5,559) 

(60,186) 
925 

29,926 

(29,335)       

57,420         

14,759         
2,293           
1,882           

11,091 

30,025         

27,395         
(18,277)       

9,118           

9,142           
(24) 

9,118           

3.9

ألف دينار بحريني

312020 ديسمبر

ألف دينار بحريني

     104,302 

     453,966 
   (222,127)
   (127,537)

     291,645 
     395,947 

312021 ديسمبر

ألف دينار بحريني

        (7,864)

     (31,326)
     (38,854)
       62,316 

     299,509 
291,645

312020 ديسمبر

312021 ديسمبر

 281,167
57

 281,224
21,224

(312)
(483)
(201)

20,228

        
        

(4,943)
250

296,759

ألف دينار بحريني

312020 ديسمبر

 320,074
-
-

 9,118
 1,587

 (241) 
 (561)

9,903

(8,551)
 (24,768)

2,143
 (772)
 (274)

  (16,588)
 

 281,167

ألف دينار بحريني

-
-
-

-
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الذكرى السنوية للتصويت على ميثاق العمل الوطني
Û  بالمكتسبات واإلنجازات زاخرة  في مرحلة 

ستحتفل مملكتنا الغالية غًدا بذكرى ميثاق 
التصويت  فــي  شــارك  ــذي  ال الوطني  العمل 
الــبــحــريــنــيــيــن  90 % مـــن  عــلــيــه أكـــثـــر مـــن 
اإلرادة  أقــرتــه  والـــذي  للتصويت  المؤهلين 
بنسبة   2001 فبراير   14 يــوم  في  الوطنية 
أصبح  وقــد  الشعب.  أصـــوات  مــن   % 98.4
ــام الــخــالــدة فــي تاريخ  ــك الــيــوم مــن األيـ ذل

وطننا الحبيب.
Û  انبثقت قد  كانت  الوطني  الميثاق  فكرة  إن 

ــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك  مــــن طـــمـــوحـــات صـ
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــاد 
الوطني  العمل  “تعزيز  لـ  وتطلعاته  المفدى 
والديمقراطي ودفع مسيرة التطور السياسي 
ــنــمــو واالزدهــــــار  ــــى األمـــــام بــمــا يــحــقــق ال إل
بتشكيل  جالته  فأمر  البحريني”  لمجتمعنا 
لجنة وطنية عليا من ذوي الكفاءة والقدرة 
وأن  الميثاق،  مشروع  إلعــداد  واالختصاص 
ُتــعــرض الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــلــمــشــروع على 
شرائح  جميع  فيه  تمثل  عام  شعبي  مؤتمر 
وفئات المجتمع إلقراره، إال أن قناعة جالته 
على  بعرضه  األمــر  إلــى  ارتــقــت  وطموحاته 
اســتــفــتــاء عـــام يــقــول الــشــعــب فــيــه كلمته؛ 
أنها كانت رؤية حضارية  األيام  أثبتت  وقد 
جالته  ثقة  عكست  ثاقبة  ونظرة  متقدمة 
ــادرة لم  ــ بــشــعــبــه، وكـــانـــت خــطــوة جــريــئــة نـ
يسبق لها مثيل في عالمنا العربي والقت كل 

التقدير واإلعجاب على المستوى الدولي.
Û  أو الساحقة  األغلبية  موافقة  أصبحت  لقد   

اإلجماع الوطني الذي تحقق في الرابع عشر 
المرجعيات  أهــم  من   2001 عــام  فبراير  من 

وااللتزام  والبيعة  العهد  وتجدد  تؤكد  التي 
تتويًجا  وجــاء  الملكي،  الدستوري  بالنظام 
وقفها  التي  الوطنية  المواقف  من  لسلسلة 
والتي  الحديث  تاريخهم  في  البحرينيون 
رّسخت شرعية الحكم والنظام في وجدانهم، 
وكان في مقدمة تلك المواقف دعوة الشعب 
ومكوناته  وأطيافه  تاوينه  بكل  البحريني 
خليفة  آل  علي  بن  عيسى  الشيخ  ِقَبل  من 
لتولي  1869م  الــعــام  ــراه( فــي  ثـ )طــيــب هللا 
الحكم في الباد ومجابهة األطماع األجنبية 

التوسعية.
Û  الشيخ له  المغفور  الراحل  األمير  عهد  وفي 

عيسى بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه 
كان للشعب البحريني بكل أطيافه ومكوناته 
هّب  عندما  شامخة  تاريخية  وقــفــة  أيــًضــا 
لجنة  نظمته  الـــذي  االستفتاء  فــي  ــارك  وشـ
األمم  منظمة  عن  المنبثقة  الحقائق  تقصي 
المتحدة، رافًضا ادعاءات األطماع األجنبية 
بقيادته وباستقاله وبهويته  مؤكًدا تمسكه 

العربية اإلسامية.
Û  لــقــد كــــان إقــــــرار مــيــثــاق الــعــمــل الــوطــنــي

المشروع  األســـاس وقــاعــدة النــطــاق  حجر 
المسيرة  الملك، وانطاق  اإلصاحي لجالة 
ــتــنــمــويــة الــحــضــاريــة لــمــمــلــكــتــنــا الــغــالــيــة  ال
ــة حديثة،  بــنــاء أســســهــا كــدول والســتــكــمــال 
إلى  وللتحول  والمؤسسات،  القانون  ــة  دول
المسار الديمقراطي وترسيخ قيم المواطنة 
والواجبات،  بالحقوق  وعاقتها  واالنتماء 
الوطني  التوافق  الميثاق مبادئ  أرسى  وقد 
وقيم العدالة واالنفتاح والتعايش والتسامح 
ــزز مفاهيم  اإلنـــســـان وعــ ــرام حــقــوق  ــتـ واحـ

بما  صورها  بمختلف  الحريات  وممارسات 
في ذلك حرية التعبير  وحرية الفكر وحرية 
احترام حريات  وأكد على ضرورة  المعتقد، 
اآلخــريــن وعـــدم الــمــســاس أو االنــتــقــاص أو 
التجني على معتقداتهم ومقدساتهم واعتبر 
ــرأي مـــن الــعــوامــل  ــ ــتـــاف الـ ــتــعــدديــة واخـ ال
احترامها  يــجــب  الــتــي  األســاســيــة  واألمــــور 

أيًضا. 
Û  الــمــبــادئ والــقــيــم تضمنها دســتــور كــل هـــذه 

الباد المعدل الصادر في 2002 ومشت على 
هديها جميع األنظمة والقوانين.

Û  ــرار والـــيـــوم وبــعــد مــــرور 21 عــاًمــا عــلــى إقـ
ميثاق العمل الوطني نرى الكثير من مبادئه 
ممارسات  أمامنا في صورة  تتجسد  وقيمه 
وقوانين وأنظمة ومؤسسات، ونرى التجربة 
تنمو ويشتد عودها، ونرى مسيرة اإلصاح 
على  منطلقة  ــازالـــت  مـ ــاء  ــن ــب وال والــتــنــمــيــة 
الــرغــم مــن الــصــعــوبــات والــتــحــديــات بفضل 
اإلنــجــازات  ونــرى  وشعبها،  قيادتها  عزيمة 
تتحقق،  الوطنية  والــشــراكــة  والمكتسبات 
وتتعزز من خالها مقومات الدولة الحديثة، 
اإلرادة  ثبات  ونــرى  الحقوق،  دائــرة  وتتسع 
تحقيق  من  الدولة  لتمكين  تتجذر  الوطنية 
المزيد من المنجزات بعد أن أصبح الميثاق 
ومّكننا  حمانا  الــذي  الــواقــي  ــدرع  ال الوطني 
مــن الــوقــوف والــصــمــود فــي وجــه التقلبات 

والتحديات واألخطار.
Û  ويكفينا فخًرا أن نقف، في هذه العجالة أمام

العمل  ميثاق  استحقاقات  من  فقط  واحــد 
الوطني وهو ما حققته المرأة البحرينية من 
استكمال  من  بــجــدارة  وتمّكنها  مكتسبات، 

بــمــا فـــي ذلـــك حقوقها  مــنــظــومــة حــقــوقــهــا 
السياسية كافة، إلى أن أصبحت اليوم تتبوأ 

قيادة السلطة التشريعية.
Û  العمل ميثاق  إقـــرار  مــن  أشهر  بضعة  فبعد 

الـــمـــرأة وعطائها  لـــدور  ــًرا  الــوطــنــي، وتــقــدي
بتأسيس  أميري  مرسوم  صدر  وإسهاماتها؛ 
لــلــمــرأة بــرئــاســة صاحبة  الــمــجــلــس األعــلــى 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي  السمو 
تمكين  على  ليعمل  هللا(  )حفظها  خليفة  آل 
ريادي  بدور  ينهض  ولكي  البحرينية،  المرأة 
ــا، ورســـم  فـــي تــحــصــيــن وتــفــعــيــل حــقــوقــه
التنفيذ  وخــطــط  وبــرامــج  االستراتيجيات 
المبادرات  زخم  استمرار  لضمان  والمتابعة 
والجهود المبذولة لتحقيق المبادئ واألهداف 
التي تضّمنها ميثاق العمل الوطني المتعلقة 
البحرينية،  الــمــرأة  ومكانة  ــدور  ب بــاالرتــقــاء 
وقد نجح المجلس األعلى للمرأة بشكل باهر 

وبارز في تحقيق أهدافه وطموحاته.
Û  وبقيادة صاحب الجالة الملك المفدى وولي

عــهــده األمــيــن رئــيــس الــــوزراء الــمــوقــر فقد 
ميل  األلــف  رحلة  في  طويًا  شوًطا  قطعنا 
ومازلنا  األولـــى؛  بالخطوة  عــادة  تبدأ  التي 
من  المزيد  إلى  نتطلع  وشعًبا  قيادًة  جميًعا 
ذكـــرى  وإن  واالســتــحــقــاقــات،  ــازات  ــجــ ــ اإلن
ميثاق العمل الوطني تدعونا جميًعا للتفاؤل 
وااللتفاف  صفوفنا  ورّص  بأنفسنا  والثقة 
حول قيادتنا، والتمسك بالقيم التي أرساها 
نسمح  وال  ــام  األمــ إلـــى  ننظر  وأن  الــمــيــثــاق 
عام  وكل  للوراء،  تدفعنا  أن  التحدي  لرياح 

وأنتم بخير.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة
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حصول المرأة على 
ميراث عقاري  أصبح 

عبًئا ألنه يلغي 
حقها بالسكن

ضرورة اصدار قانون 
لإلحصاءات الرسمية 

وعمر التشريع 
الحالي 45 سنة

قيادة سمو قرينة عاهل البالد الفريدة في مجال العمل الوطني سر من أسرار وصفة التجربة البحرينية

األميـن العــام للمجلـس األعـلى للمــرأة في حـوار شــامل مــع “^” بمنـــــــــاســبة ذكـــرى الميثـــاق:

وبشـــأن تفاوت االحصاءات بشـــأن عدد مـــن الموضوعات العامة، 
ومـــن بينها اختـــالف احصاءات حاالت الطالق، رأت بأن الســـبيل 
للوصول الحصاءات دقيقة يقوم على أمرين، األول جرى بإنشاء 
المرصد الوطني لمؤشـــرات التوازن بين الجنسين ومتابعة تنفيذ 
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والسبيل اآلخر ضرورة 
تطويـــر القانـــون المعني باإلحصاء والتعداد فـــي مملكة البحرين، 
الـــذي يعـــود إلى العـــام 1977، ونرى مـــن األهمية بمـــكان، االتجاه 
نحو إصدار قانون محدث لإلحصاءات الرســـمية لتنظيم جمعها، 
وإنتاجها، ونشـــرها، ولتمتاز بالدقة والشـــفافية على المســـتويين 

المحلي والدولي. 
وحـــول الحديـــث المتكـــرر عـــن زيـــادة الباحثـــات عن العمـــل وأن 
بطالتنـــا مؤنثـــة، لفتت األنصـــاري الى أنه ألنـــه ال يوجد ما يضبط 
عدد مرات االســـتفادة من خدمة الحصول على بدل التأمين ضد 
التعطل، فبحســـب الواقع فإن صنـــدوق التعطل يتحول إلى جهة 

عمل يدفع راتبًا إلى ما ال نهاية.
وقالـــت: هناك حاجة ملّحة لتعديـــل قانون التعطل بضوابط ترفع 
مـــن مســـتوى تنافســـية البحرينـــي والبحرينية في ســـوق العمل، 
ـــه ألغراض ذات  وتراعي حســـن اســـتثمار أمـــوال الصندوق لتوجَّ
جـــدوى تقررهـــا الدولـــة بحســـب ما تراه مـــن أولويـــات ونواقص، 
ع البحرينـــي وال يتحول  وهذه مســـألة يجـــب أن ينظر لها المشـــرِّ
القانـــون فـــي غيـــاب المعالجـــات الســـليمة إلـــى عـــالج بالبنـــدول 

وتسكين مؤقت لأللم. 
وفيما يأتي نص الحوار الشـــامل مع األمين العام للمجلس األعلى 

للمرأة هالة األنصاري والذي أجري عبر االتصال المرئي:

البيعة الثالثة

يعتبر ميثاق العمل الوطني نقلة جديدة لمسيرة مشاركة  «
المرأة البحرينية تمثلت في االستفتاء الشعبي، فما هي 

قراءتكم لهذه القصة التاريخية لمشاركة المرأة؟

هـــي فعـــالً قصـــة تاريخيـــة بـــدأت المـــرأة البحرينيـــة   -
صياغتهـــا قبـــل 21 عامـــًا ضمـــن حـــراك وطنـــي شـــامل رفـــع مـــن 
مستوى مشـــاركتها إلى أفق جديد مع استئناف الحياة البرلمانية 
واســـتكمال حقوق المرأة السياســـية – كناخبة ومرشـــحة – وكما 

توافقت عليه اإلرادة الوطنية. 
ومـــن وجهـــة نظري، فاالســـتفتاء الشـــعبي الذي نتجـــت عنه بيعة 
البحريـــن الثالثـــة، كان لها طابع خاص ووقع كبيـــر على معنويات 
جميـــع المواطنين، وتحولت ســـاحة البحرين الجامعة والموحدة، 
تحت رعاية المشـــروع الوطني الشـــامل لصاحـــب الجاللة العاهل 
المفـــدى، إلـــى ميدان يتجـــدد بالعطـــاء، وخالل مســـيرة العقدين، 
دخلـــت المـــرأة البحرينية في اختبار حقيقـــي، وفي تقديرنا، نجد 

بأنها تفوقت فيه على نفسها.
 وال يختلـــف أثنـــان اليـــوم، على أن مـــا تقدمه قرينـــة عاهل البالد 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، ، مـــن دعم ومســـاندة نابعة من 
الرعايـــة والعنايـــة الملكية، هو عنصر مـــن عناصر النجاح في ذلك 
االختبـــار، والمســـتمر بتذليـــل الكثيـــر مـــن التحديـــات وبـــث روح 

التشجيع والتحفيز وإلهام األجيال الشابة.
 وأجد شـــخصيًا بأن تلك الرؤية الرحبة لسموها وقيادتها الفريدة 
فـــي مجال العمل الوطني بشـــكل عام، هو بمثابة ســـر من أســـرار 
وصفـــة التجربة البحرينية، ولعّلي متفائلـــة للمرأة البحرينية، في 
ظل كل ما تقدم، بمســـتقبل باهر لهـــا وبالمزيد من قصص النجاح 

الساطعة، بإذنه تعالى. 

فيصل الوصول

من بعد ثقة مجلس النواب في انتخاب امرأة بحرينية  «
كرئيسة لمجلس النواب، هل ترون أن الوقت بات مؤاتيًا 

لتتولى المرأة البحرينية رئاسة مجلس الشورى أو 
المجالس البلدية أو مجلس أمانة العاصمة؟

 كل ما تقدم في سؤالكم متاح للمرأة البحرينية، وال أجد أي مانع 
سواء كان دستوريًا أو قانونيًا أو تنظيميًا بأن تصل لهذه المواقع 
القياديـــة أو غيرهـــا من المناصب التي لها مـــن الوجاهة واألهمية 
والضرورة بأن تكون المرأة حاضرة ومشاركة فيها، ألنه في نهاية 
المطـــاف تكون “الكفاءة” والخبـــرة المتراكمة النوعية هي فيصل 

الوصول أو استحقاق تلك المناصب.
وهنـــاك مواقـــع قياديـــة كثيرة علـــى القـــدر ذاته مـــن األهمية في 
قطاعـــات ذات مـــردود كبيـــر علـــى نمـــو االقتصـــاد الوطنـــي، وتم 
تخصيـــص الكثيـــر مـــن المـــوارد لتدريب وتهيئـــة النســـاء للتدرج 
في مجاالتها ومســـارات العمل فيها، كقطـــاع الطاقة واالتصاالت 
وإدارة الثـــروات وعلـــوم المســـتقبل والقطـــاع المصرفـــي والمالي 
وغيرهـــا مـــن القطاعات التـــي تعمل الدولة على تنشـــيطها لتنويع 

إيرادات االقتصاد غير النفطي. 
خالصـــة القول هنا، إن تقدم المـــرأة في جميع المجاالت الوطنية 
وبصـــورة متســـقة ومتوازنـــة هو مـــا يجـــب أن نركز عليـــه، المهم 
كمحصلـــة نهائيـــة هـــي طبيعـــة وحجـــم مســـاهمتها فـــي التنميـــة 

الوطنية.

التحديات االسكانية

يربط المجلس من خالل الخطة الوطنية لنهوض المرأة  «
البحرينية بين جودة حياة المرأة وحصولها على سكن 

مستقر ومالئم، فما هي التحديات التي تواجهها 
المرأة في الحصول على الخدمات اإلسكانية، وما هي 

تطلعاتكم في هذا الشأن؟

- خدمـــات الدولـــة اإلســـكانية هي خدمـــات عادلة فـــي توجهاتها 
وتراعـــي ظـــروف األســـرة وتتعامل مـــع الرجل والمـــرأة على قدم 
المساواة، هذا من حيث التوجه العام. ولكن إذا نزلنا إلى الميدان 
العملـــي، نجـــد هنـــاك عـــددًا مـــن التحديات التـــي تواجههـــا المرأة 
البحرينية، بعضها يعـــود لرغبة المتقدمة للخدمة باالنتظار لحين 

توافر المسكن المناسب... حجمًا وموقعًا مناطقيًا. 
تبقى هناك بعض التحديات التي تواجه المرأة البحرينية المعيلة 
في هذا الشأن، وسببها، بأن بعض القرارات تركز على الرجل كرب 

لألسرة، مما أدى إلى اآلتي:
- ارتفـــاع أعداد قوائم االنتظار الخاصة بالمرأة البحرينية مقارنة 
باألسرة التي يعيلها رجل، وهذا الجانب مرتبط بحداثة القرارات 
التنظيميـــة التـــي منحت المرأة عـــددًا من االمتيازات لالســـتفادة 
من الخدمات اإلســـكانية للدولة. وبنـــاًء على ذلك، نجد بأن أغلب 
طلبات االنتظار تجعل المرأة خارج نطاق الخدمة مع بلوغها لسن 
الخمســـين، ويتحول طلبها بحســـب النظام المعمول به باسم أحد 
أبنائها أو بناتها، وبطبيعة الحال، يخســـر األبناء المجال مســـتقبالً 

لطلب وحدة سكنية.
- هنـــاك تحٍد يرتبط كذلـــك بإلغاء الطلب اإلســـكاني عندما يرتفع 
مصـــدر دخـــل المرأة، وهذا جانب يجب النظر فيه، ألنه ال يســـمح 
لألسرة صاحبة الدخل المتجاوز للحد األقصى، وهو 1200 دينار، 
للحصول على خدمة إســـكانية بديلة كالســـكن االجتماعي )مزايا( 

ضمن مشاريع القطاع الخاص.
- أضـــف إلـــى ذلك الحاجـــة إلى إعـــادة النظر في القـــرار رقم )90( 
لســـنة 2019 الذي ألغى االستثناءات المقررة لصالح المرأة عندما 
تكـــون مالكـــة لعقارات آلـــت إليها عن طريق الميـــراث، التي تكون 
أحيانًا عبئًا على المرأة وليس مصدر ثراء لها، بسبب صغر حصتها 
مثالً في الميراث، أو وجود مشكالت تتعلق بالعقار الذي آل إليها.
اإلســـكانية  والسياســـات  النظـــم  تكـــون  أن  يتطلـــب  كلـــه  وهـــذا 
المتغيـــرات والظـــروف  المرونـــة والديناميكيـــة لتســـتوعب  مـــن 
االجتماعيـــة للمـــرأة المعيلة لضمان اســـتقرارها المعيشـــي أســـوة 

بع من التجارب الدولية. بالمتَّ

ارتباكات مؤقتة

 هل رصد المجلس األعلى للمرأة أية إشكاليات خالل  «

جائحة كوفيد19- ذات العالقة باستقرار األسرة وجودة 
حياتها، وما هي مرئياتكم لمعالجتها؟

 بشـــكل عـــام وفـــي ضـــوء متابعـــات المجلـــس األعلى للمـــرأة وما 
اســـتثنائية  مـــن خدمـــات وحوافـــز وإجـــراءات  الدولـــة  قدمتـــه 
للمواطـــن البحرينـــي – رجـــل كان أو امـــرأة – ال توجـــد إشـــكاالت 

مربكة أو مقلقة لالستقرار األسري أو الشأن الصحي ألفرادها. 
وبحسب رصد المجلس، يتضح وجود بعض “االرتباكات المؤقتة” 
فرضتها ضرورة الحفاظ على ســـالمة المجتمع والحد من انتشار 
الفيـــروس، مثـــالً، عنـــد تنفيـــذ أحـــكام الرؤيـــة كصعوبـــة اســـتالم 
األطفال في المراكز االجتماعية بســـبب غلقها في حينه، وتحفظ 
األطـــراف على ذلـــك العتبارات وضـــرورات التباعـــد االجتماعي، 
وكان للمجلس هنا تدخل واضح الحتواء ذلك، حيث قام الفريق 
المعنـــي بمتابعـــة 219 أســـرة، وتوصلوا مشـــكورين إلـــى توافقات 
مـــع حوالـــي 208 حـــاالت. ويتابـــع الفريق إلى هـــذه اللحظة وضع 
األطفـــال وسالســـة تنفيـــذ األحكام التـــي تتطلب على الـــدوام أن 
تحّل في إطار توافقي ال عقابي، وقد استقر حال القضايا بإعادة 

فتح ثالثة مراكز اجتماعية لتنفيذ األحكام.
إشـــكال آخر رصده المجلس في هذه الفترة تحديدًا، وهو وجود 
صعوبـــات تتعلـــق بتحديـــث الحالـــة االجتماعيـــة وتثبيتهـــا فـــي 
األوراق الرســـمية، لعدم إمكانية الســـفر لظـــروف الجائحة، عندما 
يتـــم الزواج أو الطالق خـــارج مملكة البحرين. ففـــي حين تعتمد 
وزارة العدل والشـــئون اإلسالمية واألوقاف إجراءات معينة في 
تصديـــق وثائق الـــزواج والطالق أو الهجـــران أو الوفاة مع وزارة 
الخارجيـــة والســـفارات، إال أنـــه ال يتـــم تســـجيلها وتوثيقهـــا فـــي 
ســـجالت الدولة، وبالتالي ال ُتحّدث الحالـــة االجتماعية الجديدة 
للفرد، ويترتب على ذلك إما استمرارًا في االستفادة من خدمات 

الدولة أو حرمانًا منها. 
ويعمـــل المجلـــس األعلـــى للمـــرأة - حاليـــًا - علـــى إيجـــاد حلـــول 
عمليـــة لذلك، بالتعاون مـــع الجهات المختصة علـــى صعيد الربط 
اإللكترونـــي لقواعـــد البيانـــات الشـــخصية بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والـــدول المجـــاورة، كالـــدول الخليجية كمرحلة أولى، بما يســـهل 

على المواطنين مسألة تحديث سجالتهم الشخصية.
ومـــن جانـــب آخـــر، كان للمجلـــس متابعـــة ودور في بيـــان أهمية 
السياســـات والنظـــم اإلداريـــة المرنة فـــي القطاع العـــام والخاص 
الرتباطها المباشـــر بتمكين األســـر العاملة مـــن التوفيق بين مهام 
العمل والتزاماتها األســـرية، وإليجاد بيئة عمل مساندة ومشجعة 
علـــى رفـــع اإلنتاجيـــة والتأقلـــم مـــع المســـتجدات التـــي تفرضهـــا 
الجائحـــة علينا كأفراد اســـتعدادًا لما يســـمى “بالواقـــع الجديد”... 

“The New Normal” ومتطلباته.
وهنـــاك نقطـــة مهمة يجب توضيحها في ســـياق ســـؤالكم لمعرفة 
دور المجلـــس فـــي دعم األســـرة البحرينية خالل هـــذه الظروف، 
باســـتثناء  بتقديـــم مرئياتـــه وتوصياتـــه  المجلـــس  قيـــام  وهـــي 
اإلعانـــات االجتماعيـــة والدعم الحكومي مـــن التنفيذ على أموال 
المدين مراعاة ألسرته التي يجب أن ال تعاني بسبب التنفيذ على 
أموال رب األســـرة أو بســـبب غيابه خالل فترة حبســـه، وذلك من 
خالل صدور المرسوم بقانون رقم )22( لسنة 2021 بشأن التنفيذ 

في المواد المدنية والتجارية.

غير دقيقة

مازال المجتمع يتداول إحصاءات غير دقيقة عن حاالت  «
الزواج والطالق، فما السبيل للوقوف على إحصائية 
رسمية واضحة؟ وهل بالفعل توجد زيادة في حاالت 

الطالق مثلما يردد بعض النواب؟

 فعالً، هناك صيغة تداول غير دقيقة لإلحصائيات ليس ألنها غير 
صحيحة من مصادرها، ولكن تترجم خارج الســـياق الزمني لتلك 
اإلحصائيات، أو بسبب اختالف طريقة قراءة مؤشر الطالق على 

المستوى الوطني. 
وللوصـــول لذلك هنـــاك أكثر من صيغـــة، األولى، بأن نســـتند على 
اإلحصائيـــات الرســـمية لهيئة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية، 

التـــي توضـــح لنـــا بـــأن هنـــاك انخفاضـــًا في عـــدد وثائـــق الطالق 
للبحرينيـــات للعـــام 2020 مقارنة بعـــام 2019، التي انخفضت من 

1,615 إلى 1,406، بنسبة نزول تبلغ 13 %.
أمـــا الصيغـــة األخرى، فهي قيـــاس إجمالي حاالت الطـــالق للمرأة 
البحرينية من إجمالي البحرينيات من الســـكان، ويتبين هنا بأنها 
اســـتقرت عنـــد 1 % خـــالل الفتـــرة 2020-2019، كمـــا أن معـــدل 
الطـــالق العـــام في مملكة البحريـــن بلغ 1.5 حالة طـــالق لكل ألف 
مـــن الســـكان للعـــام 2020 وهـــو نوعًا مـــا، أقل بقليل، مـــن المعدل 
الخليجـــي البالـــغ 1.7 حالـــة طـــالق. وعمومـــًا، نالحـــظ أن هنـــاك 
ارتفاعـــًا في معظم دول العالم لحـــاالت الطالق كنتيجة للظروف 

االجتماعية واألعباء االقتصادية التي أربكت استقرار األسر.
ويهيـــب المجلـــس األعلـــى للمرأة هنا بـــأن يتوجـــه المعنيين بهذه 
المؤشـــرات للمرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين عبر 
موقعه اإللكتروني www.scwstats.bh، كأحد المصادر الرسمية 
في الدولة والتي توضح اإلطار الزمني عند المقارنات بين نســـب 

الطالق للزواج، وبحسب ما شرحنا آنفًا.

قانون اإلحصاءات

هذا يعني بأنكم مازلتم تواجهون تحديات على صعيد  «
تصنيف المؤشرات بحسب الجنس وتعميم مفهوم التوازن 

بين الجنسين على مستوى اإلحصاءات الرسمية؟

 مـــع إنشـــاء المرصـــد الوطني لمؤشـــرات التـــوازن بين الجنســـين 
ومتابعـــة تنفيـــذ الخطـــة الوطنية لنهـــوض المـــرأة البحرينية منذ 
العـــام 2013 نجـــد بـــأن التحـــدي فـــي طريقـــه للتطويـــع، فاليـــوم 
أصبح لدينا مســـتودع وطني يشـــتمل على حوالي 4000 مؤشـــر 

وإحصائية مصنفة حسب الجنس. 
ومســـألة تصنيـــف البيانـــات بهـــذا الشـــكل هـــو ليـــس شـــكل مـــن 
أشـــكال التزيـــد أو التصعيب على الجهات التـــي تعمل على وضع 
السياسات والبرامج التنموية، بل على العكس، هي وسيلة علمية 
موضوعية تســـاعد متخـــذي القرار على رصد المـــوارد وتوظيفها 
توظيفـــًا ســـليمًا، وبالتالي منحهـــم المزيد من القـــدرة على تقييم 

جدوى العمل وقياس تأثيره. 
وامتـــالك البحريـــن لمؤشـــر وطنـــي يقيـــس الفجـــوة بيـــن الرجـــل 
والمـــرأة في التنمية المســـتدامة، وما يتفرع من هذا المؤشـــر من 
تصنيفات وتفصيالت هو دليل آخر على نجاح الدولة في تحقيق 
هذا الهـــدف، ولكن يبقى جانب واحد وهو كيفية المحافظة على 
هـــذا اإلنجـــاز وضبط عملياتـــه، ويتمثل ذلك، في تطويـــر القانون 
المعنـــي باإلحصـــاء والتعداد في مملكة البحريـــن، الذي يعود إلى 
العـــام 1977، ونرى من األهمية بمكان، االتجاه نحو إصدار قانون 
محدث لإلحصاءات الرســـمية لتنظيم جمعها، وإنتاجها، ونشرها، 

ولتمتاز بالدقة والشفافية على المستويين المحلي والدولي. 

عالج بالبندول

مازلنا نالحظ أن عدد الباحثات عن العمل يزيد عن عدد  «
الباحثين، فما الصعوبات التي تواجه المرأة في التوظيف 

وبخاصة في القطاع الخاص؟ وهل تجدون أن زيادة 
مميزات بدل التعطل أثرت على إدماج المرأة في سوق 

العمل وهل آن األوان لتعديل قانون التعطل؟

قبل الرد بنعم أو ال على مســـألة تعديل قانون التعطل من عدمه، 
يجـــب التوضيـــح أن لهذا القانون فائدة كبيـــرة بتقديمه لنوع من 
الدعـــم المـــادي للباحث عن العمـــل خالل فترة النظـــر في الفرص 
المتاحـــة مهنيـــًا أو تدريبيًا للدخول في ســـوق العمـــل، ولكننا إلى 
اليـــوم لم نســـتطع أن نضـــع ضوابط االســـتفادة من بـــدل التعطل 

ترشد االستفادة منه.
وبحســـب مـــواد هـــذا القانـــون بتعديالته األخيـــرة بالعـــام 2019، 
ارتفعـــت فتـــرة اســـتفادة الباحـــث عن العمـــل من 6 إلى 9 أشـــهر، 
وزادت قيمـــة البـــدل للجامعيين مـــن 150 دينارًا إلـــى 200 دينار، 
دون وجود أي ســـقف لعدد مرات التســـجيل لهذه الخدمة. ولنقل 

إن الباحث “ألف” قد سجل في الصندوق اليوم، ستدفع له أو/   لها 
الدولة 200 دينار لمدة 9 أشهر، وفي حال لم يحصل على وظيفة 
مناســـبة، يقـــف االشـــتراك لمـــدة 3 أشـــهر، ليعـــود بعدهـــا الباحـــث 

بالتسجيل، وهكذا دواليك.
وقد انعكس ذلك ســـلبًا على ارتفاع نســـبة النساء المسجالت في 
الصنـــدوق باالعتمـــاد علـــى تســـهيالته والرفـــض المتكـــرر للفرص 
المقدمـــة، باإلضافـــة إلـــى عـــدم تســـجيلهن تحـــت مظلـــة التأمين 
االجتماعي للعديد من المشـــاريع المرخصة كالســـجالت التجارية 

االفتراضية مثالً.
وهنـــاك العديـــد مـــن األســـباب التي لـــن أتطـــرق لتفصيالتهـــا ألنه 
موضـــوع يطول شـــرحه، كقدرة القطـــاع الخاص على اســـتيعاب 
احتياجـــات المـــرأة ومراعـــاة جوانـــب التوفيـــق بين مســـؤوليات 
المنـــزل والعمـــل، كخيـــارات العمـــل عن بعـــد أو العمـــل الجزئي أو 
التشـــاركي أو تنظيم فرص العمل الحـــر )الفري النس(، وهل لدينا 

برامج إعادة تأهيل وتدريب مركزة لما هو مطلوب في السوق.
 أو قد تكون أحد تلك األسباب ببساطة عدم الجدية في استثمار 
الفرص المقدمة ألنه ال يوجد ما يضبط عدد مرات االستفادة من 
الخدمة، فبحســـب الواقع فإن صنـــدوق التعطل يتحول إلى جهة 

عمل يدفع راتبًا إلى ما ال نهاية.
وبالتالـــي، الجـــواب علـــى ســـؤالكم هو نعـــم... هناك حاجـــة ملّحة 
لتعديـــل قانـــون التعطـــل بضوابـــط ترفـــع من مســـتوى تنافســـية 
البحريني والبحرينية في ســـوق العمل، وتراعي حســـن اســـتثمار 
ـــه ألغـــراض ذات جـــدوى تقررهـــا الدولة  أمـــوال الصنـــدوق لتوجَّ
بحســـب مـــا تراه مـــن أولويات ونواقـــص، وهذه مســـألة يجب أن 
ع البحرينـــي وال يتحـــول القانـــون فـــي غيـــاب  ينظـــر لهـــا المشـــرِّ

المعالجات السليمة إلى عالج بالبندول وتسكين مؤقت لأللم. 

مشروع مهم

ما الجديد لدى المجلس خالل فترة العمل القادمة  «
لمواكبة برامج التعافي االقتصادي لما بعد الجائحة وبما 

يحافظ على المرأة البحرينية كقوة عاملة؟ 

يســـتمر المجلـــس األعلـــى للمـــرأة فـــي تنفيـــذ مبادراتـــه الداعمـــة 
لمشـــاركة المـــرأة وتقدمهـــا في ســـوق العمـــل، ونعمل حاليـــًا على 
تـــدارس عدد من مجاالت التعاون لرفع مســـتوى مشـــاركة المرأة 
البحرينية العاملة فيها، وسيتم اإلعالن عن ذلك في وقت قريب 
بإذن هللا. ويأتي مثل هذا التعاون منبثقًا من اهتمام تلك الجهات 

بكل ما له عالقة بتحقيق التوازن بين الجنسين في قطاعاتها.
ومـــن المبادرات ذات العالقة بالمشـــاركة االقتصادية للمرأة، نركز 
فـــي هذه المرحلة على كيفية تطوير المحفظة المالية المخصصة 
لصاحبـــات األعمـــال، وهي محفظـــة “ريادات” المنشـــأة في 2016 
بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية و”تمكين”، والتي دعمت حوالي 
300 رائدة عمل لتأســـيس أو تطوير مشـــروعها وبإجمالي قروض 
بلـــغ 6,974,754 دينار بحريني. ولعبت المحفظـــة دورًا كبيرًا في 
التخفيـــف مـــن تراكم األعبـــاء وااللتزامـــات المالية علـــى رائدات 
األعمال خالل فترة الجائحة االستثنائية وتشجيعهن على تنويع 

مشاريعهن بصورة مبتكرة للتأقلم مع تحديات المرحلة. 
وفـــي هذا الســـياق، يتشـــاور المجلس األعلى للمـــرأة حاليًا مع كل 
مـــن بنك البحريـــن للتنمية و”تمكين” على جانـــب تطوير مميزات 
المحفظـــة لتســـتوعب وتلبي المتغيـــر والجديد في قطـــاع ريادة 
األعمال بتشـــجيع االبتـــكار والتنميـــة الرقمية، والخـــروج بحلول 
جديـــدة ترفـــع جاهزيـــة المشـــاريع وقدرتهـــا علـــى المنافســـة في 
األســـواق العالمية، باإلضافة إلى اســـتحداث مبادرات استثمارية 
جديـــدة فـــي المحفظـــة، نذكر منهـــا على ســـبيل المثـــال، التمويل 

الجماعي والمالئكي لتعزيز قيمة أصول المحفظة المالية.
وال نغفل هنا عن ذكر مركز “ريادات”، فهو مشروع مهم ومحوري 
ضمن باقة المشـــاريع االقتصادية التي يعمل المجلس على دعمها 
بالتعـــاون مع بنـــك البحريـــن للتنمية أيضًا، كمحطـــة من محطات 
تـــدرج صاحبـــات األعمـــال. وبحســـب آخـــر المســـتجدات لتطوير 
عمل المركز ليكون منصة شـــاملة ومركزًا للتميز في مجال ريادة 
األعمـــال، تعمـــل كل مـــن شـــركتي “إدامة” و”مياســـم” علـــى تنفيذ 
مخرجـــات دراســـة تقيمية قـــام بها البنـــك بالتعاون مـــع المجلس 
للتغلـــب علـــى التحديـــات الســـابقة التي كانـــت تواجه المشـــاريع 
المحتضنة ودور المركز، وســـيتم الكشف خالل الفترة المقبلة عن 
تفاصيل هذا العمل، الذي ســـيكون، بإذن هللا، إضافة نوعية لباقة 
المشـــاريع والمبـــادرات الوطنيـــة المســـاندة للمؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة. 
ومـــن ضمن مبـــادرات المجلس التي اســـتحدثها في هـــذا المجال 
لتحفيز وتشـــجيع دخول المرأة لمجال ريادة العمل الحر، نواصل 
بتنفيـــذ مبادرة امتياز الشـــرف لرائدة األعمال البحرينية الشـــابة، 
التـــي تســـتقبل حاليـــًا المشـــاركات فيهـــا، وتركـــز مواضيعها - في 
الـــدورة الحالية - على المشـــاريع التجارية التي صمدت في وجه 
الجائحـــة وتأقلمت مـــع كل جديد جاءت بـــه، كمواكبة التطورات 
التكنولوجيـــة المتســـارعة مثـــل التكنولوجيـــا الماليـــة وتفرعاتهـــا 
المختلفة، وغيرها من األنشـــطة االقتصاديـــة غير التقليدية التي 
مـــن الممكن أن تســـهم فـــي انتعاش اقتصـــاد الدولـــة، كالمجاالت 
الســـياحية والغذائيـــة والخدمـــات اللوجســـتية... إلـــخ، وتتوجـــه 
المبـــادرة هـــذه المـــرة الســـتقطاب فئـــة جديـــدة، وهـــم صاحبـــات 

السجالت التجارية االفتراضية.

وجاهة التقرير

بعد عشرين عام من إنشاء المجلس األعلى للمرأة  «
ومسيرة عمل مباركة على صعيد العمل المؤسسي، هل 
نتحدث أكثر عن مبادرات المجلس بشأن حوكمة تطبيقات 

تكافؤ الفرص في الجهاز الحكومي، وماهي آليات 
العمل النوعية التي تميزت فيها تجربة مملكة البحرين 

على صعيد استدامة تقدم مشاركة المرأة؟

هي مســـيرة مباركة، دون أدنى شك، وبعون من هللا، أسهمت في 
أن يكـــون لمملكة البحرين مكانـــة متقدمة بنموذج خاص يتعامل 

بحرفية واستباقية ويستمع للداخل الوطني أوالً وأخيرًا. 
ويســـتند المجلس اليوم في مسيرته إلى منظومة عمل متكاملة، 

فدســـتوره اليوم الخطة الوطنيـــة لمتابعة تقدم المرأة البحرينية، 
وآليـــة إنفاذهـــا هـــي النمـــوذج الوطنـــي للتـــوازن بيـــن الجنســـين، 
وهـــو برنامج وضعـــت تفصيالته منـــذ العام 2010، وتـــم تجريبه 
وتطويره، بصورة تشاركية، ليرتقي، بحسب النتائج، إلى مستوى 
تســـتطيع سلطات الدولة ومؤسساتها، دون استثناء، على تفعيل 

وتنفيذ التزاماتها من خالل هذا النموذج بنسخته الحالية. 
ومـــن أبرز ما نتـــج عن هذا النموذج، إنشـــاء وتفعيل لجان نوعية 
بجميع القطاعات لمتابعة استدامة تحقيق التوازن بين الجنسين، 
وتضميـــن الموازنـــة العامة لعنصـــر االســـتجابة الحتياجات المرأة 
واألســـرة، وقيـــام ديوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية اليـــوم بإفراد 
جزئيـــة خاصـــة للتدقيق في مدى التزام مؤسســـات القطاع العام 
بتعليمـــات ديـــوان الخدمة المدنية عند إنشـــاء وتفعيل دور لجان 
تكافؤ الفرص وتعاميم وزارة المالية واالقتصاد الوطني بالنســـبة 
للموازنـــات، كمـــا يتطـــرق التقريـــر، لعـــدة فجـــوات ذات العالقـــة 

بأولويات المرأة البحرينية. 
ونتـــج عن النمـــوذج، كذلـــك، وضع تقريـــر خاص لقيـــاس الفجوة 
بين الجنســـين وطنيًا يصدر كل ســـنتين، ونرصد، في هذا الشأن، 
تجاوبـــًا كبيـــرًا للســـلطة التشـــريعية والقطاع الخـــاص يتمثل في 
تبنـــي توصيات التقرير، وهذا مؤشـــر إيجابـــي يؤكد على وجاهة 
مـــا يطرحـــه التقريـــر ودليـــل إضافي على التـــزام جميع الشـــركاء 
بمســـؤوليتهم إزاء ســـد الفجوات ودعم تقدم مشاركة المرأة في 

كل مجاالت الحياة العامة. 
ونتطلـــع في هذا الشـــأن، إلى المزيد من المبادرات التي ستســـهم 
فـــي تفعيل دور الجهات اإلشـــرافية بالقطاعات المختلفة لمتابعة 
تنفيـــذ التوصيـــات بالمؤسســـات التابعة لهـــا، وبتطويـــر العالقات 
التشـــاركية بيـــن جميـــع األطـــراف الوطنية المســـئولة عـــن تنفيذ 

النموذج في إطار من التكامل والشفافية.

حضور مؤثر

الحظنا زيادة نشاط مملكة البحرين على الساحة الدولية  «
في ملف المرأة خالل السنوات األخيرة، ولقد كان 

للمجلس األعلى للمرأة دور بارز في هذا الجانب، فما 
تقييمكم لألثر الذي تمكن المجلس من تحقيقه على هذا 

الصعيد؟ وما تطلعاتكم لما هو مقبل؟

هـــذا مجـــال يحرص المجلـــس األعلى للمـــرأة علـــى تفعيله بحكم 
اختصاصاته وبتوجيهات كريمة من صاحبة السمو الملكي رئيسة 
المجلـــس، الســـتثمار ونقل خبرات المجلـــس دوليًا من خالل فتح 
قنـــوات متعـــددة للتبادل المعرفـــي ولنقل مســـتجدات وتطورات 

التجربة الوطنية. 
وكان لمملكـــة البحرين، بتمثيل مـــن المجلس، حضور مهم ومؤثر 
علـــى الســـاحة الدولية إثر التعـــاون المثمر مـــع المنظمات األممية 
والدولية، وأصبحت تجربتهـــا الفريدة، بخصوصيتها ومضمونها، 
في وضع وتنفيذ سياســـات تنموية في مجال “حوكمة تطبيقات 
التوازن بين الجنسين”، محل اهتمام تلك المنظمات. فمثالً، تبنت 
هيئـــة األمم المتحدة للمـــرأة جائزة األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة العالميـــة لتمكيـــن المـــرأة، واعتمدتهـــا كأحـــد أدواتهـــا 
التحفيزيـــة إلنفـــاذ أهدافها كجهـــة دولية لتحقيق أمـــن اقتصادي 

واجتماعي مستدام للمرأة.
ونتطلع إلى أن تتمكن الجائزة، في نسخها القادمة، من استقطاب 
عـــدد أكبر من المترشـــحين مـــن الناشـــطين والمبتكرين وصانعي 
األثـــر والتغيير في مجال دعم تمكيـــن وتقدم المرأة من كل دول 

العالم.
ويســـعى المجلـــس األعلى للمرأة كذلـــك الســـتثمار عضوياته في 
العديد من المحافل والمنصات الدولية وبيوتات الخبرة والمراكز 
البحثية، باإلضافة إلى استكشـــاف قنوات جديدة إليصال صورة 
المرأة البحرينيـــة كما يجب، ولتوضيح أثر الجهود الوطنية التي 
تعمـــل في اتجاه يضمـــن للمرأة ثباتًا واســـتقرارًا وارتقاًء في هذا 

الوطن ومن أجله.

هالة األنصاري متحدثة للزميل راشد الغائب

األنصاري: تطوير المحفظة المالية لصاحبات األعمال وتشاور مع بنك التنمية و”تمكين”

ا من رئاسـة البحرينية لـ “الشورى” أو البلديات اشتراطات “التعطل” رفعت عدد المسجالت بالصندوق... وال مـــــــــانع دستوريًّ

ـــه ـــة لمشـــاركة المـــرأة بصياغت ـــة وقصـــة تاريخي ـــن الثالث ـــة البحري ـــاق هـــو بيع  الميث

خالل مسيرة عقدين دخلت البحرينية في 
اختبار حقيقي وتفوقت على نفسها

ارتفاع أعداد قوائم االنتظار في “اإلسكان” للمرأة 
البحرينية مقارنة باألسرة التي يعيلها رجل

يجب أن نركز على تقدم المرأة في جميع 
المجاالت وبصورة متسقة ومتوازنة 

أغلب طلبات االنتظار في “اإلسكان” تجعل 
المرأة خارج نطاق الخدمة مع بلوغها سن الـ 50

استثناء اإلعانات والدعم الحكومي من التنفيذ على أموال المدين مراعاة ألسرته 
من مرئيات المجلس األعلى

نتطلع إلى أن تستقطب جائزة سمو األميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة عدداً أكبر من المترشحين من الناشطين والمبتكرين وصانعي األثر والتغيير

لتمكيـــن المـــرأة التـــي يرتفـــع راتبهـــا عـــن 1200 دينـــار باالســـتفادة مـــن بيـــوت “مزايا”

ال تــرى األميــن العــام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري أي مانع دســتوري أو قانوني أو 
تنظيمي من أن تصل المرأة البحرينية لرئاســة مجلس الشــورى أو المجالس البلدية أو 

مجلس أمانة العاصمة وفق مســطرة الكفاءة والخبرة المتراكمة النوعية لبلوغ هذه 
المراكز او استحقاقها.

وقالت في حوار شــامل مع صحيفة “البالد” بمناســبة الذكرى الســنوية للتصويت 
ل أن تســميه “بيعة البحريــن الثالثة” أن  علــى ميثــاق العمــل الوطنــي أو كما تفضِّ
المــرأة البحرينيــة انخرطــت فــي قصة تاريخيــة بصياغة الميثاق قبــل 21 عاما 
ضمــن حــراك وطنــي شــامل رفــع مــن مســتوى مشــاركتها إلــى أفــق جديــد مــع 
اســتئناف الحيــاة البرلمانيــة واســتكمال حقــوق المــرأة السياســية – كناخبــة 

ومرشحة – وكما توافقت عليه اإلرادة الوطنية. 
وفي موضوع آخر، طالبت األنصاري بحصول المرأة التي يرتفع دخلها ألكثر 
من 1200 دينار بالحصول على خدمة اسكانية مثل السكن االجتماعي )بيوت 

وشــقق مزايــا(. ودعت إلعــادة النظر في قرار وزاري ألغى االســتثناءات 
المقــررة لصالــح المــرأة عندمــا تكــون مالكة لعقــارات آلت إليها 

عــن طريــق الميــراث، التي تكــون أحيانــًا عبئًا علــى المرأة 
وليس مصدر ثراء لها، بســبب صغر حصتها مثالً في 

الميــراث، أو وجود مشــكالت تتعلــق بالعقار الذي 
آل إليها.

أجرى الحوار: راشد الغائب

ال توجد إشكاالت مربكة أو مقلقة لالستقرار األسري خالل كورونا

معدل الطالق العام في البحرين بلغ 1.5 حالة طالق لكل ألف من السكان للعام 2020 

توجه لربط إلكتروني لقواعد البيانات الشخصية بين البحرين والدول الخليجية

ا على تطوير المحفظة المالية المخصصة لصاحبات األعمال نركز حالّيً

نعمل حاليًا على تدارس تعاونات ترفع مستوى المشاركة االقتصادية للمرأة

إعادة فتح 3 مراكز اجتماعية وتوافقات مع 208 حاالت لتنفيذ أحكام الرؤية

انخفاض عدد وثائق الطالق للبحرينيات للعام 2020 مقارنة بـ 2019 بنسبة 13 %

المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين مستودع وطني يشتمل على 4000 مؤشر وإحصائية  

عدم الجدية أحد أسباب عدم استثمار الفرص المقدمة للعمل وال ضبط لمرات االستفادة من “التعطل”
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ألزمــت المحكمــة الصغــرى الدائــرة األولى مطلقا بأن يؤدي إلــى مطلقته مبلغ 300 دينــار؛ تعويضا أدبيا بإلزامه 
بتســجيل ســيارة طــراز 2008 لــدى اإلدارة العامــة للمــرور والســجالت الرســمية وإصــدار شــهادة ملكيــة بذلــك 
وتحميلــه المناســب مــن المصاريــف وأتعــاب المحامــاة. وفي التفاصيل أنــه بعد زواج دام قرابة 6 ســنوات وقع 
أبغض الحالل وافترق الزوجان، وعليه طالبت الزوجة طليقها بأن يرد السيارة التي اشترتها وسجلتها باسمه 
أنــه  إال  الطــالق،  بعــد  باســمها  ليســجلها 

رفض ذلك.

رجب  فاطمة  المحامية  وقــالــت 
دعــوى  بــرفــع  قــامــت  موكلتها  إن 
فيها  وطــالــبــت  المحكمة  لـــدى 
للتحقيق  الـــدعـــوى؛  إحـــالـــة 
ــة تــســلــيــم  ــعــ ــ ــتــثــبــت واق ل
السيارة  عليه  الــمــدعــى 
لدى  باسمه  وتسجيلها 
اإلدارة العامة للمرور 
ــتـــي  واألضــــــــــــــرار الـ
وإلــزام  بها،  لحقت 
بأن  عليه  المدعى 
يــــــؤدي لــلــمــدعــيــة 
مبلغا نقديا وقدره 
ديـــــنـــــار   3000
أو  الــســيــارة  قيمة 
إعـــــــادة تــســجــيــلــهــا 
العامة  اإلدارة  لــدى 
ــة  ــ ــركـ ــ لـــــلـــــمـــــرور وشـ

التأمين.
ــــت بــــإلــــزام  ــب ــ ــال ــا طــ ــمــ كــ
يــؤدي  بـــأن  الــمــدعــى عليه 

للمدعية مبلغ 3000 دينار تعويضا 
عن الضرر المادي والمعنوي الذي 
تمكنها  ــدم  عــ ــراء  ــ جـ بـــهـــا؛  لــحــق 
وامتناع  بالسيارة  االنــتــفــاع  مــن 
ــن تــســلــيــمــهــا  ــى عــلــيــه عــ ــدعـ ــمـ الـ
وتسجيلها باسم مطلقته وإلزامه 

بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
قيام  وأثناء  موكلتها  أن  وذكرت 
العالقة الزوجية قامت بتسجيل 
الــمــدعــى عليه  بـــاســـم  الـــســـيـــارة 
بينهما؛  مسبق  اتــفــاق  على  بــنــاء 
ــول عـــلـــى مــبــلــغ  ــصـ ــحـ بـــغـــرض الـ
اشتراك تأميني أقل لصغر سنها، 
عن  امتنع  عليه  الــمــدعــى  أن  إال 
الفرقة  حصول  بعد  السيارة  رد 
عما  فضال  بذلك،  مطالبتها  رغــم 
لــحــق بــهــا مــن ضـــرر مـــادي تمثل 
بديلة  ســـيـــارة  اســتــئــجــارهــا  فـــي 
بها  لحق  عما  فضال  الستخدامها 
من أضرار أدبية فيما استشعرته 
من حــزن وأســى جــراء ما تقدم؛ 
ــر الـــذي حـــدا بــهــا إلـــى إقــامــة  األمـ

دعواها.
تقدم  المدعى عليه  أن  وأضافت 
بــعــدم اختصاص  بــدفــاعــه ودفـــع 
وتمسك  الدعوى  بنظر  المحكمة 
السيارة  ببيع  المدعية قامت  بأن 
لـــه بــثــمــن مــقــســط بــمــقــدار 150 
المدعى  دينارا شهريا، وقد سدد 
حساب  في  المقسط  الثمن  عليه 

المدعية.

اإلثبات  شهود  المحامية  وأكدت 
المدعية هي من يملك  أن  أكدوا 
السيارة، وقامت بشرائها بعد أن 
تــحــصــلــت عــلــى قـــرض شخصي 
على  المترتبة  األقساط  وسددت 
ــه تــم تسجيل  ــقــرض، وأنـ ذلـــك ال
السيارة باسم المدعى عليه؛ كون 
وبغرض  الــســن  فــي  أنــهــا صغيرة 

الحصول على مبلغ تأمين أقل.

بأن  يثبت  ما  المحامية  وقدمت 
ــن مــعــرض  ــادر مـ ــــصــ ــال ال اإليــــصــ
السيارات، وتقييد ملكية السيارة 
باسم موكلتها لدى اإلدارة العامة 
بوليصة  ابتداء، وصدرت  للمرور 
اليوم  فــي  الــســيــارة  عــن  التأمين 
في  وتحديدا  الشراء  من  التالي 

تاريخ 19/07/2017 باسمها أيضا 
مؤمنة حتى  الــســيــارة  وأضــحــت 

تاريخ 30/11/2017.
موكلتها  سداد  للمحكمة  وأثبتت 
ثـــمـــن الــــســــيــــارة لــــــدى مـــعـــرض 
السيارات وتسجيل السيارة عند 
التأمين  بوليصة  وصدور  شرائها 
ــي مـــن الــشــراء  ــتــال فـــي الـــيـــوم ال
عليه  المدعى  أقسم  ثم  باسمها، 
أخرى  ملكية  شهادة  باستصدار 
للسيارة في 21/11/2017 باسمه 
لتاريخ انتهاء التغطية التأمينية 
يكن  لم  موكلتها،  باسم  الصادرة 
الــحــصــول عــلــى مبلغ  بــغــرض  إال 
حلول  عند  للسيارة  أقــل  تأمين 
ميعاد تجديد التأمين سيما وأنه 

يكبر المدعية سنا.
لم  عليه  الــمــدعــى  أن  وأضـــافـــت 
يقدم ما يثبت أنه اشترى السيارة 
دينارا   150 بواقع  مقسط  بثمن 
لموكلتها،  المبالغ  تلك  وتحويل 
ــم يــثــبــت تــعــلــق الــتــحــويــالت  ــ ول

المالية التي أجراها.
الصغرى  المحكمة  قضت  وعليه 
لصالح موكلتها بتسجيل السيارة 
باسمها لدى اإلدارة العامة للمرور 
باسمها،  ملكية  شــهــادة  وإصـــدار 
الضرر  عــن  تعويضها  عــن  فضال 

األدبي الذي لحق بها.

بعــد أن اتفــق الطرفــان علــى الــزواج اشــترطت الفتــاة البحرينيــة في 
عقــد الــزواج أن تبقــى على رأس عملهــا في دولة اإلمــارات؛ باعتبارها 
موطــن عمــل زوجهــا أيضا، وهو مــا وافق عليه الــزوج؛ كونه يعمل هو 
اآلخر في ذات الدولة، وعليه اســتأجر شــقة هناك لتكون بيت الزوجة 
وتبــدأ رحلــة الحيــاة الزوجية التي لم تدم طويــال. ولم يكن مضى من 
عمر الزواج سوى 5 أشهر فقط لتفاجأ الزوجة بترك الزوج لها وحيدة 
فــي الغربــة دون ســبب وال ســابق إنذار، وعاد إلى وطنــه، مديرا ظهره 
لهــا دون معيــل أو نفقة، في أشــد األوقات كانــت بحاجة إلى من يقف 

معها، وهي حامل في أشهرها األولى.

بعد عودتها إلى أهلها في البحرين 
شاكية لهم سوء حظها، وكيف أن 
ركيكا ولم يصمد مع  كان  زواجها 
استدعاء  تــم  وعليه  عقبة،  أول 
الزوج في جلسة مصالحة حضرها 
االتفاق  ليكون  الــزوجــان وذووهــا 
على أن يعودا إلى دولة اإلمارات 
ويستقرا في مسكن الزوجية، وأن 
يفي الزوج بالتزاماته الزوجية من 
نفقة وغيرها، إال أن الصدمة التي 
هي  الثانية  للمرة  الــزوجــة  تلقتها 
رغم  بيتهما  إلى  بها  يلحق  لم  أنه 
ــام أهله  الــوعــود الــتــي وعــدهــا أمـ

وتركها هناك دون سند وال معيل.
ــزوجــة وال أهــلــهــا من  لــم تــيــأس ال
ـــه يــعــتــرف  ــ الــــــزوج خــصــوصــا وأن
الخالفات  بــإصــالح  ويعد  بجرمه 
وأن يــعــود إلـــى مــنــزل الــزوجــيــة، 

قــدوم  بعد  الــحــال حتى  واســتــمــر 
التزمت فيه  مولوده األول والذي 
والنفقة  وأهــلــهــا إلعــالــتــه  الــزوجــة 

عليه.
وبعد مضي عام ونصف العام من 
هجران الزوج زوجته وتيقنها من 
ــم تــكــن إال كــالمــا لم  ــوده ل أن وعــ
دعوى  رفعت  شــيء،  منه  يتحقق 
على زوجها بالتطليق؛ لضرر الهجر 
المفاجأة  أن  إال  اإلنـــفـــاق،  ــدم  وعـ
على  مقابلة  دعـــوى  رفــعــه  كــانــت 
منزله  إلــى  عودتها  طلب  زوجــتــه 
المعروف،  وفق  بالطاعة  وإلزامها 
وإســــقــــاط نــفــقــتــهــا حـــــال ثــبــوت 

نشوزها.

المحامية  الــزوجــة  وكيلة  وقــالــت 
الــمــحــكــمــة  إن  الـــصـــبـــاغ  ابـــتـــســـام 
إال  الصلح،  الطرفين  عرضت على 

أنه موكلتها رفضت وصممت على 
الطالق.

وبــعــد االســتــمــاع لــلــشــهــود وتــأكــد 
ممن  الــزوجــة  ذوي  مــن  المحكمة 
الزوج  بأن  الصلح  جلسة  حضروا 
بــإصــالح  ــد  ووعــ بخطئه  اعــتــرف 
األمور بالعودة إلى منزل الزوجية 
واإلنــفــاق على زوجــتــه وابــنــه، إال 
عام  عليها  مضى  الوعود  هذه  أن 
منها  يتحقق  ولـــم  ــعــام  ال ونــصــف 
الغربة  الزوجة في  شيء، وبقيت 

بال معيل وال نفقة للطفل.
وفي المقابل لم يثبت شهود النفي 
دعواهم بأن الزوج كان يتردد على 
وإنفاقه  وإعالتها  الــزوجــة  مــنــزل 
ــده مــنــهــا، وعــلــيــه قضت  ــ عــلــى ول
المحكمة الكبرى الشرعية بتطليق 
الزوجة طلقة بائنة للضرر وتحرير 
وثيقة الطالق بعد صيرورة الحكم 

بائنا.
الـــدعـــوى  رفـــــض  الـــــــزوج  أن  إال 

واستأنف 
الــــــحــــــكــــــم، 

ــه  مــوضــحــا أن
أن  بـــــدعـــــواه 
أول  مــحــكــمــة 
ــم  ــ درجــــــــــــــــة ل

في  جهدا  تبذل 
ذات  اإلصـــــــــــالح 
ــيـــن، وذهـــبـــت  ــبـ الـ
الضرر  إثبات  إلــى 
بــمــوجــب شــهــادة 
أقــــــــــرب الــــنــــاس 

للزوجة، مدعيا أنها 
مــن منزل  خــرجــت 

مبرر  دون  الزوجية 
شرعي، مطالبا بإلغاء 

زوجته  وإلـــزام  الحكم 
بــــالــــرجــــوع إلــــــى مـــنـــزل 

الزوجية الكائن في المملكة 
ــة، وفــي  ــعـــوديـ ــسـ الــعــربــيــة الـ

مع  بنشوزها  الحكم  رفضها  حال 
أتعاب  مقابل  بالمصاريف  إلزامها 

المحاماة عن درجة التقاضي.
ــمــقــابــل دفـــعـــت الــمــحــامــيــة  فـــي ال
ابـــتـــســـام الـــصـــبـــاغ عـــن مــوكــلــتــهــا 
الحكم  وتأييد  االستئناف  برفض 
الشهود  بشهادة  المعزز  المستأنف 
الزوجة  على  الضرر  حصول  على 
عند  اتفقا  الــزوجــيــن  وأن  السيما 
إبرام عقد الزواج أن تبقى الزوجة 

رأس  عــلــى 
استأجر  وقد  عملها 

ــارات؛  ــزوج شقة فــي دولـــة اإلمــ الـ
الطرفين،  عمل  موطن  باعتبارها 
إال أنه بعد خمسة أشهر من الزواج 
ترك الزوج الزوجة بمفردها وغادر 
منفق  أو  معيل  دون  وطــنــه  إلـــى 

هاجرا إياها مدة 
قبل  السنة  سنة ونصف 

رفعها الدعوى.
وعليه حكمت محكمة االستئناف 
الــعــلــيــا الــشــرعــيــة األولــــى برفض 
االستئناف وتأييد الحكم مع إلزام 

الزوج بالمصروفات.

ابتسام الصباغ

 فاطمة بن رجب
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البحرينيون يدينون لجاللة الملك بالمحبة والوالء
دول الخليج عصية على أذناب إيران... السعيدي:

ه سفير دولة اإلمارات العربية  توجَّ
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  المتحـــدة 
بـــن  بـــن حمـــدان  الشـــيخ ســـلطان 
زايـــد آل نهيـــان، بخالـــص التهانـــي 
والتبريـــكات لعاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وحكومة وشـــعب مملكـــة البحرين 
الكريم بمناســـبة االحتفال بالذكرى 
العمـــل  ميثـــاق  إلصـــدار  ال21 

الوطني.
وقال الشـــيخ ســـلطان بـــن حمدان، 
بهـــذه  صحافـــي  تصريـــح  فـــي 
 14 يـــوم  إن  الوطنيـــة،  المناســـبة 
فبرايـــر 2001 يمثـــل بداية انطالق 
مشـــروع وطنـــي كبيـــر خّطـــه قائد 
النهـــوض  نفســـه  علـــى  آَل  عظيـــم 

بوطنه على مختلف الصعد، وجعل 
ا  مـــن مملكة البحرين نموذًجا عالميًّ
واالنفتـــاح  والتســـامح  للتعايـــش 
والتنميـــة  والعدالـــة  االقتصـــادي 
وحريـــة اإلعـــالم والتعبيـــر وتقـــدم 

المرأة والمجتمع المدني النشط.
وأكد الســـفير أن الميثـــاق الوطني 
اّتســـمت  عمـــا  صـــدٍق  بـــكل  ـــر  عبَّ

الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  بـــه 
لجاللـــة الملـــك، فقـــد أكـــد الميثاق 
علـــى الهوية الحضاريـــة والثقافية 
للبحريـــن وعلى االعتـــزاز باالنتماء 
إلى العروبة واإلسالم وإلى مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، وكـــّرس القيم 
زت عبر التاريخ  الحضارية التي ميَّ
حضـــارة البحريـــن كبلـــد للتســـامح 
الدينـــي والثقافـــي واالنفتـــاح على 
العالـــم، في إطار مـــن الحفاظ على 

روح األســـرة البحرينيـــة الواحـــدة 
التي هـــي عمـــاد الوحـــدة الوطنية 
التي تشكل القاعدة الصلبة لحماية 
أمن البالد واســـتقرارها، وانطالقها 
نحـــو التطور والتحديـــث ومواكبة 

الحضارة العالمية المعاصرة.
وأضـــاف أنـــه بعـــد مـــرور 21 عاًمـــا 
اإلصالحيـــة  التجربـــة  هـــذه  علـــى 
الفريـــدة، يشـــعر كمواطـــن خليجي 
بالفخر لما تحققـــه مملكة البحرين 
التصـــورات  مـــن إنجـــازات فاقـــت 
تنفيـــًذا لـــرؤى وتوجيهـــات جاللـــة 
الملـــك، ومتابعة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، معرًبا عن تمنياته أن تشهد 
مملكة البحريـــن المزيد من التقدم 
واالزدهار وأن تنعم باألمن واألمان 

واالستقرار.

أكد الشيخ جاسم السعيدي أن تصريحات االرهابي 
المدعو حسن نصر هللا تؤكد مدى الحقد والكراهية 
التـــي يحملهـــا اإلرهابي ضد مملكـــة البحرين ودول 
الخليج العربي، رافضا تدخله المســـتمر في الشـــأن 
البحرينـــي والخليجي مـــن خالل خطاباته الســـامة 

واكاذيبه الملفقة. 
وأشـــاد الســـعيدي بالمســـيرة االصالحيـــة المباركـــة 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، والمشـــروع االصالحـــي لجاللته 
الذي أرســـى دعائم االمـــن والديمقراطية والســـالم 
حيـــث ينعـــم الشـــعب البحرينـــي بكل حقوقـــه وهو 
بدوره يبادل المحبة والوالء لقائد المســـيرة. واشاد 

الشيخ الســـعيدي بجهود الحكمة بقيادة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، والتي تصب في 
مصلحـــة المواطنين عبر توفير البرامج والمشـــاريع 
واتخـــاد كل مـــا يلزم لتوفير العيش الكريم للشـــعب 
بالدعـــم  العالـــم  دول  وأشـــادت جميـــع  البحرينـــي، 
والرعاية. وتوجه الســـعيدي للمدعو حسن نصر هللا 
صاحـــب العقـــل الدمـــوي بالقـــول “‘إن دول الخليج 
العربـــي عصية عليه وكل أذناب إيران، رافًضا عبث 
الخاليـــا النشـــطة والنائمـــة صاحبـــة العنـــف باألمن، 
متمنًيا دوام نعمة األمن واألمان للشـــعب البحريني 

والخليجي.

المنامة - السفارة اإلماراتية

مكتب الشيخ جاسم السعيدي

الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان

جاسم السعيدي

البحرينيون بروسيا ينعمون بأجواء مستقرة وآمنة

سفير اإلمارات: أفتخر كمواطن خليجي بإنجازات البحرين

50 مواطناً بموسكو للدراسة... السفير الساعاتي لـ “^”:

“الميثاق” كّرس قيم التسامح الديني واالنفتاح على العالم

قـــال ســـفير مملكـــة البحريـــن في روســـيا 
االتحاديـــة أحمـــد الســـاعاتي إن األوضاع 
فـــي روســـيا علـــى خير مـــا يـــرام، حيث ال 
توجـــد أي مظاهـــر لتوتـــرات أمنيـــة فـــي 
العاصمة الروســـية موســـكو التي يتواجد 
فيهـــا الطلبـــة البحرينيون، وإنهـــم ينعمون 
ويمارســـون  وآمنـــة  مســـقرة  بأجـــواء 
أنشـــطتهم بشـــكل طبيعي.= وأكد السفير 
الســـاعاتي في تصريح خاص لـ “البالد” أن 
السفارة على تواصل مع جميع البحرينيين 
الروســـية.  األراضـــي  علـــى  المتواجديـــن 
ولفت إلى أن البحرينيين المتواجدين في 
روسيا ال يتجاوز أكثر من 50 بحرينيًا في 
الوقت الراهن، وذلك بعد تخرج عدد منهم 
ومغـــادرة البعض لجامعـــات أخرى نتيجة 
اإلغالقـــات التـــي رافقت انتشـــار فيروس 
كورونا. وأشـــار إلى أن الحدود األوكرانية 
الروســـية تبعد عن العاصمة موســـكو نحو 
1000 كيلومتـــر، وهو ما يشـــيع أجواء من 
الطمأنينـــة لقاطنـــي العاصمـــة مـــع فـــرض 

نشوب أي نزاع. 

التزلج على الجليد

من جهته، قال المواطن عبدهللا الشمروخ 
الطـــب  لدراســـة  موســـكو  فـــي  الموجـــود 
“إن الحيـــاة فـــي العاصمـــة الروســـية تبدو 
مظاهـــر  أي  توجـــد  وال  جـــدًا،  طبيعيـــة 
لتوترات أمنية، مشيرًا إلى أن التوترات ال 

أثر لها إال في وسائل اإلعالم”.
ولفـــت إلـــى أن غالبيـــة البحرينييـــن فـــي 
روســـيا يتواجدون في العاصمة موســـكو 
وهـــم  الطبيـــة،  العلـــوم  يدرســـون  حيـــث 
يمارسون مختلف األنشطة اليومية بشكل 
طبيعـــي، فضـــالً عـــن األنشـــطة الترفيهية 

كالتزلج على الجليد في حلبة التزلج.

وأشـــار إلـــى وجـــود قنـــاة تواصـــل فعالـــة 
للطلبة مع الســـفارة، وحتى الوقت الراهن 
لـــم يتـــم التواصـــل معهم بـــأي أمـــر يتعلق 
بالحرب وما يتطلبه الوضع من احترازات 

أو إجراءات إجالء وغيرها.
وذكـــر أن أحـــد األمور البـــارزة التي يلمس 
الطلبـــة أثرهـــا نتيجـــة أخبـــار الحـــرب هي 
ارتفـــاع أســـعار الـــدوالر وانخفـــاض ســـعر 
صرف الروبل الروســـي، ممـــا يعود عليهم 

إيجابًا نتيجة ارتفاع سعر الدوالر.
فـــي  البحرينييـــن  أعـــداد  أن  إلـــى  ولفـــت 
روســـيا كانت تصل إلى نحو 150 شخصًا، 
إال أن هـــذا العـــدد تقلـــص كثيـــرًا نتيجـــة 

تخرج العديد منهم.
وأشـــار إلى أن حرية التنقل وسهولته بين 
مازالـــت  وبيالروســـيا  وأوكرانيـــا  روســـيا 
أن  إلـــى  الفتـــًا  وعلـــى طبيعتهـــا،  متاحـــة 
المسافة بين موسكو والحدود األوكرانية 

تستغرق نحو 7 ساعات بالسيارة.

الحرب الغامضة

أنبـــاء دق طبـــول الحرب وإجـــالء البلدان 
رعاياها من أوكرانيا فرضت هيمنتها على 
وسائل اإلعالم في األيام القليلة الماضية.
يقول الخبير البيئي والبلدي شبر الوداعي 
الـــذي كان أحـــد البحرينييـــن الذين قضوا 
ردحًا من الزمان في مدينة كييف العاصمة 
األوكرانيـــة لدراســـة القانون، وكـــّون فيها 
عالقـــات إنســـانية عميقـــة وواســـعة، فـــي 
تعليقـــه علـــى أنبـــاء الحـــرب: إن العالقات 
واالجتماعيـــة  التاريخيـــة  والروابـــط 
الشـــعبين  تجمـــع  التـــي  واالقتصاديـــة 
الروســـي واألوكراني تشكل حصانة قوية 
ضـــد نشـــوب أي حـــرب بين البلديـــن، وهو 
مـــا ترجمته األزمات الســـابقة بين البلدين 
والتي انتهت ببناء جســـر مـــن التفاهمات. 
وأشـــار إلـــى أن الشـــعب األوكرانـــي الـــذي 
قضـــى ســـنوات مـــن عمـــره فـــي ضيافتـــه 

وتربطـــه بأبنائـــه عالقات إنســـانية عميقة 
يتحلى باألخالق الحميدة والطيبة وينزع 
للسالم. ولفت إلى أنه على تواصل مستمر 
مـــع معارفـــه وأصدقائـــه بأوكرانيـــا، حيث 
يصفون له مشهد الحياة العامة بالطبيعي، 
ويعتقـــدون أن مـــا يجري ال يتعـــدى كونه 
حربًا نفســـية وإعالمية. وذكر أن العائالت 
القريبـــة مـــن الحدود الروســـية األوكرانية 
تجمـــع بينهـــا روابـــط وعالقـــات متداخلة، 
وهو ما يصعب عملية نشوب حرب شاملة 
بيـــن البلدين، كما أنه شـــهد فتـــرة انفصال 
أوكرانيا عـــن االتحاد الســـوفياتي، واألمر 
لـــم ينعكـــس بـــأي تأثيـــرات على النســـيج 

االجتماعي بين الشعبين.
وقـــال إن أقســـى تجربـــة عايشـــها خـــالل 
تواجـــده فـــي أوكرانيا كانت حيـــن وقوع 
انفجار مفاعل تشـــرنوبل، الذي يمثل حربًا 

غامضة حيث يصعب فيها اتخاذ القرار.
وعبـــر عن ثقتـــه الكبيرة بأن أغلب ســـكان 
األريـــاف ليـــس لديهـــم أي علـــم بالحـــرب 
وال يديـــرون بـــاالً لألخبار المتواتـــرة عنها، 
ليقينهـــم أنهـــا ال تعـــدو أكثـــر مـــن حـــرب 
إعالمية نفسية، وأن العالقات التي تجمع 
البلديـــن تســـتبعد احتمـــال نشـــوب حـــرب 

بينهما.

طالب البحرين بموسكو من داخل الجامعة شبر الوداعي أحمد الساعاتي

21 عاًما على الميثاق
Û  يصــادف يــوم غد االثنين مــرور 21 عاًما على إطالق ميثاق العمل الوطني

المعــروف بالمشــروع اإلصالحــي الكبيــر لحضــرة صاحــب الجاللــة الملــك 
حفظه هللا ورعاه وأيده في مسعاه. 

Û  لقد مرت هذه السنين الطويلة علينا ونحن نعيش في رحاب هذا المشروع
الحضاري الكبير الذي جاء من أعلى قمم الهرم السياســي ليتلقفه الشــعب 
بــكل ترحــاب وارتيــاح وإيمــان بالتغييــر، ورغم هــذه الســنوات الطويلة إال 
أننــا مازلنــا نــرى هذا الميثاق الوطني الفتي في مختلف ممارســات حياتنا، 
فــي مجلــس نيابــي ومجلــس شــورى يقومــان بالتشــريع والرقابــة علــى 
األداء الحكومــي، ومحكمة دســتورية عليا ونيابــة عامة وفصاًل كاماًل بين 
الســلطات، مؤسســات مجتمــع مدني ترعــى وتراعي فــي مكنونها الوطني 
كل مــا رســخه هــذا المشــروع اإلنســاني الكبيــر مــن دون تــردد أو تلكــؤ أو 
مهاتــرات، لقــد أصبــح للوطن درًعا وســيًفا اســمه ســيادة القانــون، وأصبح 
للجزيــرة الخالبــة دور فــي صــون تعاليــم الديمقراطيــة التــي تــؤدي إلــى 
الشــراكة المجتمعية في كل شــيء ، وليس إلى المناكفات السياســية التي 

ال تغني وال تسمن من جوع.
Û  لقــد غّيــر الميثــاق حياتنــا وأصبــح لدينــا ذلــك الفكــر المؤسســي النابع من 

قناعــات، والمتفاعــل مــع كيانــات، والمؤمن بأنه ال يحــك جلدك مثل ظفرك 
وأن أهــل مكــة أدرى بشــعابها، لقــد أصبــح لدينــا ديمقراطيــة علــى مقــاس 
إيماننــا بقدراتنــا أعمــق،  شــعبنا وليــس علــى مقاســات اآلخريــن، أصبــح 
وقناعتنا بتاريخنا أكبر، ودورنا في إرســاء مبادئ التعايش والتســامح بين 
األمم، أشــمل وأروع، لقد تعلمنا من الميثاق خصال المحبة والســالم التي 
كانت متجذرة في روح شــعبنا وســتظل، لكن الميثاق الوطني والمشــروع 
اإلصالحــي الكبيــر جــاء ليؤســس على واقــع، ويطلق قناعات شــعب ظلت 
حبيســة لمكنونــه اإلنســاني ولــم تنطلــق إال بإطالق هذا المشــروع الوطني 

الكبير.
Û  :وعندما جاء هذا المشــروع من أعلى قمم الهرم السياســي تساءل البعض

ولماذا لم يأِت من القاعدة الشعبية العريضة، ولكن إذا تلقفته هذه القاعدة 
بــكل هــذا الترحــاب وكل هذه القناعــات وكل هذا التصويــت: بنعم الكبيرة 
بالتحديــد مــن 98.4 % مــن الذين جاءوا وهم مؤمنــون بالفكرة، مباركون 
لهــا، هنــا أراد شــعب البحريــن العظيــم أن يكتــب تاريًخا جديًدا لبــالده، أن 
ا أجمل بإذن  يحقق ســبًقا في رزنامة األزمنة الجميلة لتضيف زمًنا بحرينيًّ
هللا، وهنــا نعــود لنســتلهم العبــر والــدروس مــن ميثاقنــا الوطنــي المجيــد، 
وكيــف أنــه َرَأَب الصــدوع وقضــى علــى المهاتــرات، ووضــع منهًجــا قويًمــا 
للممارسة السياسة المؤسسية وليست تلك المارقة عبر الحدود، لقد وضع 
الميثــاق الوطنــي منهــج حياة ألنشــطتنا وممارســاتنا اليومية فــي القضاء 
تبــادل اآلراء  القائمــة علــى  السياســية  والصحافــة والتعليــم والممارســة 
والقناعــات، وتلــك الســائدة مــن خــالل حريــة تعبير مســئولة، وقــدرة على 

التدبير من كل صاحب علم وصاحب قلم. 
Û  األهليــة الجامعــات  قيــام  أطلــق  عندمــا  الكبيــر  دوره  الميثــاق  كان  هنــا 

والخاصــة ألول مــرة فــي التاريــخ وكنــت قد تشــرفت بأمر من أميــر البالد 
آنــذاك بــأن أتــرأس قطــاع التعليم في اللجنــة العليا للميثــاق وكان صاحب 
الجاللــة وكل أعضــاء اللجنــة مؤمنيــن بإطــالق حريــة تأســيس الجامعات 
الخاصة باعتبارها منارات إشعاع علمي وحضاري، وها نحن اليوم وقد مر 
على ميثاقنا الوطني 21 عاًما من عمره المديد وعلى تأسيس أول جامعة 
خاصــة فــي المملكــة هــي الجامعــة األهليــة، ألــم يِحــن الوقــت لكــي تكــون 
المساواة بين جناحي التعليم العام والخاص “آتية ال ريب فيها” وال خوف 
منهــا؟ ألــم يحن الوقت بأن تتظلل هذه الجامعات برعاية قيادتنا الحكيمة 
شــأنها في ذلك شــأن الجامعات الحكومية الرائدة؟ أعتقد أن روح الميثاق 
الوطني ال تفرق بين حكومي وخاص فنحن أمام حقوق المواطنة ســواء، 

وخلف قيادتنا سواء مخلصين أوفياء وكل عام وأنتم بخير.

د. عبد اهلل الحواج

سيدعلي المحافظة

طالب بحرينيون بموسكو يمارسون نشاط التزلج على الجليد

الوداعي: انفجار 
تشرنوبل... أصعب 
تجربة عشتها أثناء 

وجودي بأوكرانيا

مواطنون من موسكو: 
نتزلج على الجليد ونذهب 

للجامعة ونمارس 
أنشطتنا بشكل طبيعي

السفارة البحرينية 
بروسيا توفر قناة 
تواصل فعالة مع 

الطلبة



عـــن  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أعلنـــت 
االســـتثنائي  التســـجيل  بـــاب  فتـــح 
لطلبـــة االنتســـاب عـــن طريـــق المنـــازل 
الدراســـي  العـــام  مـــن  الثانـــي  للفصـــل 
والراغبيـــن  للخريجيـــن  2021/2022م، 
في تحســـين المعـــدل والطلبـــة المتوقع 
مـــن  الفتـــرة  خـــال  وذلـــك  تخرجهـــم(، 
الثاثـــاء 15 فبراير وحتـــى الثاثاء 22 
فبراير 2022م. ويشمل التسجيل طلبة 
المرحلـــة الثانوية الخريجيـــن )المتبقي 

لهـــم 36 ســـاعة أو أقل(، وطلبـــة التعليم 
وطلبـــة  الخريجيـــن،  والمهنـــي  الفنـــي 
العاميـــن  لخريجـــي  المعـــدل  تحســـين 
الدراسيين )2019/2020 2020/2021-( 
فقـــط، وســـوف يكـــون التســـجيل بملء 
اســـتمارة تقديـــم الطلـــب علـــى الرابـــط 

اإللكتروني اآلتي: 
https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=oeT_Cp
w_90aTVwafLBO6BPa0i8ctMu5
Mh7j27THB7lpUQzZCUk40UjNN

 U002TUhFWEpIRlRNNFdZSS4u
أو عن طريق QR كود المرفق. 

وعنـــد االنتهـــاء من مـــلء البيانات، يتم 
إرســـال المستندات المطلوبة عبر البريد 
اإللكترونـــي الموجـــود فـــي االســـتمارة، 
إجـــراءات  اســـتكمال  يتـــم  وســـوف 
مركـــز  والدفع فـــي  الطالـــب  تســـجيل 
المراجعين فـــي وزارة التربية والتعليم 
بمدينة عيســـى، في حال الموافقة على 

الطلب برسالة عبر البريد اإللكتروني.
المطلوبـــة  المســـتندات  وتشـــمل  هـــذا 

للبحرينيين: آخر شهادة وسجل دراسي 
للطالب، وإفادة التخرج لطلبة تحســـين 
المعـــدل، ونســـخة مـــن بيانـــات البطاقة 
الذكيـــة مقـــروءة، أمـــا بالنســـبة للطلبـــة 
هـــي:  فمســـتنداتهم  البحرينييـــن  غيـــر 
آخـــر شـــهادة وســـجل دراســـي للطالب، 
وإفـــادة التخرج لطلبة تحســـين المعدل 
الحاصليـــن عليهـــا من مملكـــة البحرين، 
ونســـخة مـــن البطاقة الذكيـــة مقروءة، 
ورســـالة إدارة التعليـــم الفنـــي والمهني 
الخريجيـــن،  الصناعـــي  المســـار  لطلبـــة 

بمملكـــة  الفعليـــة  اإلقامـــة  ونســـخة 
البحرين خال مدة الدراســـة، ونســـخة 
مـــن عقـــد الـــزواج للـــزوج أو الزوجـــة / 
شـــهادة الميـــاد، مـــع نســـخة مـــن جواز 

السفر للزوج أو الزوجة أو األم.
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”Kiosk“ ومنصات الـ ”bahrain.bh“ أنجزوا معامالت بطاقة الهوية عبر
حجز المواعيد إلكترونيًّا للراغبين بالحضور لـ”مراكز الخدمة”

أكـــد الشـــيخ صباح بن حمـــد آل خليفة 
مدير إدارة الهوية والســـجل الســـكاني 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  أن 
لألفـــراد  وّفـــرت  قـــد  اإللكترونيـــة 
والجهات الحكومية وأصحاب األعمال 
باقة متنوعة من خدمات بطاقة الهوية 
ـــا عبـــر موقع البوابـــة الوطنية  إلكترونيًّ
منصـــات  خـــال  ومـــن   ،”bahrain.bh“
 ،)Kiosk( المطـــورة  الذاتيـــة  الخدمـــة 
والتي تتيح لهم ســـرعة إنجاز مختلف 
معامـــات البطاقـــة، دون الحاجـــة إلى 
أخـــذ مواعيـــد مســـبقة وزيـــارة مراكـــز 
تقديـــم الخدمـــة، داعيًا جميـــع العماء 
الخدمـــات  هـــذه  مـــن  االســـتفادة  إلـــى 
اإللكترونيـــة والتـــي تســـهم فـــي حفظ 

وقتهم وجهدهم.
كما أكد الشـــيخ صباح بن حمد ضرورة 
حـــرص والتـــزام العمـــاء الراغبين في 
بطاقـــة  لمراكـــز  الشـــخصي  الحضـــور 
المتعلقـــة  معاماتهـــم  إلنجـــاز  الهويـــة 
بإصـــدار أو تجديـــد بطاقـــة الهويـــة أو 
إصـــدار بـــدل فاقد أو تالـــف أو تحديث 
بيانـــات الشـــريحة بحجـــز مواعيدهـــم 
مـــن  ومســـبقة،  إلكترونيـــة  بصـــورة 
واالستفســـار  الحجـــز  خدمـــة  خـــال 
عـــن المواعيـــد والمتاحـــة عبـــر البوابـــة 
الوطنية “bahrain.bh”، والتي تمّكنهم 
مـــن حجز موعـــد جديد أو االستفســـار 

عن المواعيد أو إلغائها.  
وقـــال، ســـيكون بإمـــكان العمـــاء بعـــد 
ـــا مراجعـــة  حجـــز مواعيدهـــم إلكترونيًّ
مراكز الخدمة إلنجاز معاماتهم منّوًها 
فـــي الوقت نفســـه بـــأن جميـــع المراكز 

التابعـــة للهيئـــة، والتـــي تشـــمل مركـــز 
خدمـــات بطاقـــة الهويـــة )فـــرع مدينـــة 
عيســـى(، ومركز خدمات البطاقة )فرع 
المحرق(، ترحب باســـتقبال المراجعين 
ـــا مـــن األحـــد إلـــى الخميـــس مـــن  يوميًّ
الســـاعة  الســـاعة 7:30 صباًحـــا حتـــى 
5:30 مســـاًء مـــا عـــدا يومـــي الجمعـــة 
والســـبت. كما يســـتقبل مركـــز خدمات 
البطاقة )فرع ميناء سلمان( المراجعين 
مـــن األحـــد إلـــى الخميس من الســـاعة 
7:30 صباًحـــا حتى 2:00 ظهـــًرا. داعًيا 
في الوقت نفســـه العماء عند مراجعة 
إنجـــاز  وبعـــد  الهويـــة  بطاقـــة  مراكـــز 
معاماتهـــم إلـــى المشـــاركة فـــي تقييم 
مســـتوى وجودة الخدمـــة التي ُقدمت 
االســـتجابة  رمـــز  بمســـح  وذلـــك  لهـــم، 
الســـريعة )QR( المتاح لهم على مكاتب 

الموظفين بمراكز بطاقة الهوية.
كما كشـــف الشـــيخ صباح بـــن حمد عن 
أبـــرز معامـــات وإحصائيـــات خدمـــات 
ـــا  إلكترونيًّ المنجـــزة  الهويـــة  بطاقـــة 
خـــال شـــهر يناير مـــن العـــام 2022، إذ 

بّيـــن أن إجمالـــي عـــدد خدمـــات بطاقة 
ـــا عبر البوابة  الهويـــة المنجزة إلكترونيًّ
الوطنيـــة والتـــي تـــم تســـليمها للعماء 
عبر البريد قـــد بلغت أكثر من )19820( 
معاملـــة، وبلغ مجمـــوع معامات طلب 
الحصول على رقم شخصي مميز نحو 
138 معاملـــة. وطباعة )2494( إشـــعاًرا 
ـــا لخدمات بطاقـــة الهوية عبر  إلكترونيًّ
البوابة الوطنية، مـــع تنفيذ )131( طلًبا 
إلصـــدار رقم وحدة المنشـــأة، مع إنجاز 
عبـــر  الهويـــة  لبطاقـــة  معاملـــة   2882

منصة أجهزة الخدمة الذاتية.
وبشـــأن إبـــراز خدمـــات بطاقـــة الهوية 
والتـــي يمكن للعماء إنجـــاز معاماتها 
الوطنيـــة  البوابـــة  عبـــر  أو  ـــا  حضوريًّ
“bahrain.bh”، فقد بّين الشـــيخ صباح 
بـــن حمد آل خليفة مديـــر إدارة الهوية 
والســـجل الســـكاني أن مـــن أبـــرز هـــذه 
الخدمات خدمات العائلة والتي تشمل 
خدمات إصـــدار أو تجديـــد البطاقة أو 
إصـــدار بدل فاقـــد أو تالف، والخدمات 
الشـــاملة والتـــي تتيـــح إصـــدار بطاقـــة 
الهويـــة لخـــدم المنـــازل ومن هـــم دون 
تجديـــد  جانـــب  إلـــى  العاشـــرة،  ســـن 
وإصدار بدل فاقد أو تالف للبحرينيين 
وغيـــر البحرينيين، وخدمة إصدار رقم 

تحديـــث  وخدمـــات  مميـــز،  شـــخصي 
بيانـــات البطاقة مثل تحديث العناوين 
الســـكنية وإصدار رقم وحدة أو منشأة 
تشـــمل  والتـــي  العناويـــن  وخدمـــات 
طلـــب تعديل أو إلغاء عنـــوان موجود، 
وطباعـــة شـــهادة العنـــوان، إلـــى جانب 
الذاتيـــة  الخدمـــة  منصـــات  خدمـــات 
المطـــورة )Kiosk( والتـــي تضـــم ثاثـــة 
أنـــواع مـــن الخدمـــات، وهـــي تحديـــث 
شـــريحة بطاقة الهوية والتسجيل في 
خدمة اإلشـــعارات الوطنية وتحديثها، 

وخدمة قارئ البطاقة.
مـــن  المزيـــد  علـــى  وللحصـــول  هـــذا، 
المعلومـــات واالستفســـار عـــن خدمات 
الخدمـــات  ومختلـــف  الهويـــة  بطاقـــة 
التـــي  اإللكترونيـــة  والتطبيقـــات 
للعمـــاء  يمكـــن  فإنـــه  الهيئـــة  تقدمهـــا 
ومقترحاتهـــم  استفســـاراتهم  تقديـــم 
الوطنـــي  النظـــام  عبـــر  وماحظاتهـــم 
أو  )تواصـــل(  والشـــكاوى  للمقترحـــات 
والـــذي  تواصـــل،  تطبيـــق  خـــال  مـــن 
يمكـــن تحميلـــه من خال زيـــارة متجر 
bah� “تطبيقـــات الحكومة اإللكترونية 
rain.bh/apps”، أو االتصـــال المباشـــر 
الحكوميـــة  الخدمـــات  اتصـــال  بمركـــز 
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المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

الشيخ صباح بن حمد

المنامة - وزارة الداخلية

أعلنت شؤون الجنســـية والجوازات 
واإلقامة انه ابتداء من غدا )االثنين( 
ســـيتم تفعيـــل نظام حجـــز المواعيد 
 ،”MAWAEID“ المســـبقة عبر تطبيق
حيث بإمكان المراجعين اليوم االحد 
الســـاعة الخامســـة مســـاء البـــدء في 
حجز المواعيد لزيارة مراكز الخدمة.
ويمكـــن مـــن خـــال التطبيـــق، حجز 
طريـــق  عـــن  المســـبقة  المواعيـــد 
 ”APP store“ تحميـــل التطبيـــق مـــن
أو “Play store”، ومـــن ثـــم تســـجيل 
البيانـــات الشـــخصية واختيـــار مركز 

نـــوع  وتحديـــد  المطلـــوب،  الخدمـــة 
الخدمـــة المطلوبة والتاريخ والوقت 
المناســـب، كمـــا يوفر التطبيـــق أيضًا 
خاصيـــة تعديـــل أو إلغـــاء المواعيد، 
وســـيكون لكل شـــخص حجـــز موعد 
واحـــد فقط عـــن طريق إدخـــال رقم 

الهوية.
في حال وجود اي استفســـار بإمكان 
مركـــز  مـــع  التواصـــل  المراجعيـــن 
االتصال علـــى الرقم 17077077 من 
يوم االحد الى الخميس من الســـاعة 

7:30 صباحًا إلى 6:00 مساء.

”MAWAEID“ الجوازات”: تطبيق جديد لحجز المواعيد عبر“

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

في إطار الشــراكة مع القطاع الخاص في تقديم خدمات التوثيق، كشــفت 
وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف عــن إنجــاز كتــاب العــدل 
الخاصين أكثر من 62 ألف معاملة، بما نســبته 72 % من إجمالي معامات 

التوثيق التي بلغت نحو 86 ألف خال العام 2021.

وقال وكيل العدل والشؤون اإلسامية 
واألوقاف القاضي عيســـى المناعي إن 
إدارة التوثيـــق بالـــوزارة ومنـــذ بدايـــة 
 2018 العـــام  فـــي  بالمشـــروع  العمـــل 
بعـــد تعديل القانـــون وإصدار القرارات 
ذات العاقـــة شـــكلت فريق متخصص 
معني بمتابعة ســـير عمـــل كتاب العدل 
الخاصين ومباشـــرة االشراف والرقابة 
االداريـــة والفنيـــة علـــى أعمالهـــم وفقًا 
الحـــكام القانـــون والئحتـــه التنفيذيـــة 

والقرارات الصادرة تنفيذا له.
بالـــوزارة  التوثيـــق  وأوضـــح أن إدارة 
ووفًقـــا لاختصاصـــات المقـــررة قامت 
بمراجعـــة جميـــع المعامـــات المنجـــزة 
عـــن طريـــق كتـــاب العـــدل الخاصيـــن، 
وذلك للتأكد من اســـتيفائها للمتطلبات 
القانونية وإرفاق المســـتندات الازمة، 
وآليـــة  اإلشـــراف  عمليـــة  أن  مبيًنـــا 
المراجعـــة تتـــم بشـــكل مســـتمر علـــى 
أعمـــال كاتـــب العـــدل الخـــاص، وذلـــك 
عن طريـــق النظام اإللكتروني المعتمد 
الذي يربط بيـــن إدارة التوثيق وكتاب 

العدل المرخصين، حيث يوفر خاصية 
االطاع المباشر على المعامات.

وأشـــار إلـــى أن إدارة التوثيـــق قامـــت 
مـــن  معاملـــة  ألـــف   24 نحـــو  بإنجـــاز 
المجمـــوع الكلـــي فـــي العـــام الماضي، 
وذلـــك مـــن خـــال المكتـــب الرئيســـي 
بمجمـــع التأمينـــات االجتماعية، وفرع 
المحاكـــم بالمبنـــى الرئيســـي للـــوزارة، 
المســـاحة  بجهـــاز  التوثيـــق  وفـــرع 

والتسجيل العقاري.
وذكر أن البيانات اإلحصائية للسنوات 
األربـــع الماضية أظهرت تزايد مضطرد 
فـــي أعـــداد المعامـــات المنجـــزة مـــن 
قبل الموثقين الخاصيـــن، مثمًنا نجاح 
هـــذا النموذج من الشـــراكة مع القطاع 
الخـــاص في تعزيـــز خدمـــات التوثيق 
عبـــر تســـهيل إجراءاتها للمســـتفيدين 
مـــن األفراد والشـــركات والمؤسســـات، 
من خال اســـتيعاب هـــذا العدد الكبير 
مـــن المعامات، وتوفيـــر خيارات أكثر 
ســـرعة ومرونـــة مـــن حيـــث إمكانيـــة 
إنجازها لما بعد أوقات العمل الرسمية، 

وكذلك الحصول على خدمات التوثيق 
في مختلف محافظات المملكة.

وأفـــاد بأنـــه طبقـــا للقرار بشـــأن تنظيم 
أعمـــال والتزامـــات وجـــزاءات كاتـــب 
العـــدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق، 
يجوز لكاتب العدل الخاص القيام بكل 
أو بعـــض أعمـــال التوثيـــق المنصوص 
عليهـــا فـــي القانـــون، وان عـــدد كتـــاب 
 )66( حالًيـــا  يبلـــغ  الخاصيـــن  العـــدل 
موثًقا، منهم 53 للغة العربية، و13 للغة 
اإلنجليزيـــة، فيما تضـــم إدارة التوثيق 
)19( موثًقـــا، مؤكـــًدا  للـــوزارة  التابعـــة 
العمـــل على تعزيز دور الموثق الخاص 
المرخصيـــن  عـــدد  زيـــادة  خـــال  مـــن 

لمزاولة أعمال كاتب العدل الخاص.

لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  وكان 
المحاكم والتوثيـــق محمد عبدالرحيم 
بوجيـــري أعلن مؤخًرا عـــن فتح الباب 
لتلقـــي طلبـــات الدفعـــة الخامســـة من 
الراغبيـــن بالترخيـــص لمزاولـــة أعمال 
الموثـــق الخـــاص للغـــة العربيـــة، ممـــن 
المقـــررة،  الشـــروط  فيهـــم  تتوافـــر 
وذلـــك حتـــى 17 فبرايـــر 2022، وذلك 
مـــن خـــال مـــلء االســـتمارة المعـــدة 
لذلـــك والمنشـــورة على موقـــع الوزارة 
وارســـالها رفـــق المســـتندات المطلوبة 
notary�appli�  عبر البريد االلكتروني
cations@moj.gov.bh، والـــذي يأتي 
ذلـــك في إطار الســـعي لتعزيز خدمات 
التوثيق في إطار الشـــراكة مع القطاع 

الخاص.
يذكـــر أنه ُيشـــترط فـــي مقـــدم الطلب 
وأال  الجنســـية،  بحرينـــي  يكـــون  أن 
يشـــغل وظيفـــة لدى الغيـــر، وأن يكون 
قـــد أمضى في األعمـــال القانونية مدة 
ال تقـــل عـــن 4 ســـنوات ، و أن ال يكـــون 
قـــد ســـبق شـــْطب اســـمه مـــن ســـجل 
كاتـــب العدل الخـــاص، وأن يوفر مقرًا 
لمزاولـــة أعمـــال التوثيـــق، كمـــا يتعين 
االختبـــارات  اجتيـــاز  المتقـــدم  علـــى 
التدريبيـــة  والبرامـــج  والمقابـــات 

المقررة.

المناعي أشاد بالشراكة مع “الخاص” في تعزيز خدمات التوثيق

كتاب العدل الخاصين ينجزون 72 % من إجمالي معامالت 2021
كاتب العدل

معامالت التوثيق 
الُمنجرة

التوثيق العام
والخاص 

إحصائيات
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62+
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خاص 66

53 موثق للغة العربية
13 موثق للغة اإلنجليزية

23+

موثق
عام 19

ألف ألف 

عيسى المناعي

كيو آر كود تسجيل المنازل 2022

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

المنامة - النيابة العامة
نفـــذت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل ممثلـــة بقطاع 
بالمحافظـــة  تفتيشـــية  حملـــة  القانونـــي  الضبـــط 
الجنوبية بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات 
الصناعـــة  ووزارة  الداخليـــة  بـــوزارة  واإلقامـــة 
والتجـــارة والســـياحة، ومديريـــة شـــرطة محافظة 

الجنوبية، شملت عدًدا من مواقع العمل بالمحافظة. 
وأســـفرت الحملـــة عـــن ضبط عـــدد مـــن المخالفات 
التـــي تتعلـــق بأحـــكام قانـــون هيئـــة تنظيم ســـوق 
العمـــل وقانـــون اإلقامـــة بمملكة البحريـــن، وضبط 
عـــدد مـــن العمـــال المخالفيـــن لألنظمـــة والقوانين، 
واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها.  ولفتت الهيئة 

إلى أن هذه الحملة تأتي استمراًرا للجهود المكثفة 
التـــي تبذلها هيئة تنظيم ســـوق العمل بالتعاون مع 
وزارة الداخليـــة والجهـــات الحكومية ذات العاقة 
لتطويـــر بيئـــة العمـــل والتصـــدي لـــكل الممارســـات 
التـــي مـــن شـــأنها أن تؤثـــر علـــى تنافســـية وعدالة 
ومرونة سوق العمل، عاوة على تأثيراتها السلبية 

علـــى األمن االجتماعي. وأكـــدت الهيئة أهمية دور 
المجتمع فـــي دعم جهود الجهـــات الحكومية التي 
ا  ـــا واجتماعيًّ تســـعى للمحافظـــة على المجتمع أمنيًّ
ـــا، داعيـــة الجمهـــور لإلباغ عن  ـــا واقتصاديًّ وصحيًّ
أية شـــكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة 

غير النظامية.

  صـــرح رئيـــس نيابـــة محافظـــة المحـــرق 
بـــأن النيابـــة العامـــة تلقت باًغا مـــن إدارة 
مكافحة المخدرات بتمكن ضباط الجمارك 
بمطار البحرين الدولي من ضبط متهم من 
الجنســـية اآلســـيوية إثـــر محاولته تهريب 
مادة يشـــتبه أنها الشـــبو المخدرة وقد بلغ 
وزنهـــا 3550 جراًمـــا وذلـــك بتخبئتهـــا في 
مواضـــع خفيـــة بحقيبـــة الســـفر للحيلولـــة 
ترويجهـــا  بقصـــد  وذلـــك  كشـــفها  دون 
واالتجار فيها بالباد. وقد باشـــرت النيابة 
العامـــة التحقيق فـــي الواقعة فـــور تلقيها 
الباغ واســـتجوبت المتهم وأمرت بحبسه 
ـــا علـــى ذمـــة التحقيـــق، وندبـــت  احتياطيًّ
الخبراء المختصيـــن لفحص المضبوطات 
وطلبـــت تحريات الشـــرطة، هـــذا ومازالت 
التحقيقات مستمرة لسماع شهود الواقعة 
تمهيًدا إلحالة المتهم ومن يثبت اشـــتراكه 

في الجريمة للمحاكمة الجنائية.

ضبط آسيوي حاول تهريب 
3550 جراًما من الشبو

ضبــــط عــــدد مــــن العمـالــــــة المخـالفــــــة فـــــي “الجنـــوبيــــــــــة”

فتــح التسجيــل لطلبــة المنــازل بــدًءا من بعـد غـد
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

19820 إجمالي 
عدد خدمات 

بطاقة الهوية 
ا  المنجزة إلكترونّيً

138 مجموع 
معامالت طلب 

الحصول على رقم 
شخصي مميز 
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المنامة -بنا

أكد األمين العام للمؤسســـة الملكية 
مصطفـــى  اإلنســـانية،  لألعمـــال 
الســـيد، أن مملكـــة البحرين راكمت 
خبراتها وتجاربها في مجال رعاية 
عاهـــل  لرؤيـــة  تحقيقـــًا  األطفـــال، 
البالد، صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وتوجيهات 
وولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، وبإشراف ممثل 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية  جـــالل 
الشـــيخ  ســـمو  الشـــباب،  وشـــؤون 

ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، وذلك 
عبر اســـتراتيجية محددة المعايير 
وبأســـلوب احترافـــي وفقـــًا ألعلـــى 

مؤشرات الجودة والتمّيز.
جاء ذلـــك خالل زيارتـــه دار رعاية 
األطفـــال فـــي العاصمـــة األردنيـــة، 
عّمـــان، يرافقـــه وفٌد من المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، وهذه 
الـــدار هـــي إحدى الـــدور الحكومية 
التابعة لـــوزارة التنمية االجتماعية 
التي تعنى برعاية وحماية األطفال 

الذكور من عمر 10 إلى 16 سنة.

السيد: البحرين راكمت خبراتها برعاية األطفال

سفير البحرين بواشنطن: العالقات تساهم في تطور البلدين لمستقبل أكثر ازدهارًا

رؤية 2030 أكثر قابلية للتحقيق بالتعاون مع القطاع الصناعي األميركي
شارك سفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
أثنـــاء زيارتـــه لواليـــة  راشـــد آل خليفـــة، 
كولـــورادو، فـــي اجتمـــاع نظمتـــه منظمـــة 
 Colorado Business Roundtable
بالتعـــاون مـــع مركـــز التجـــارة العالمي في 
دينفـــر، وهـــي منظمـــة غيـــر ربحيـــة غيـــر 
حزبيـــة تتكـــون مـــن مديريـــن تنفيذييـــن 
ومـــن كبـــار رجـــال األعمـــال فـــي الواليـــة 
يعملون على تعزيز البيئة االقتصادية في 

كولورادو.
وأعرب السفير عن اعتزاز مملكة البحرين 
بالشـــراكة االســـتراتيجية التاريخيـــة مـــع 
الواليـــات المتحدة األميركيـــة في العديد 
المجـــاالت  ومـــن ضمنهـــا  المجـــاالت  مـــن 
االقتصاديـــة والتجاريـــة وفـــي مقدمتهـــا 
اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة وإنشـــاء منطقة 
مملكـــة  فـــي  األميركيـــة  الحـــرة  التجـــارة 
مملكـــة  حـــرص  أن  وأضـــاف  البحريـــن. 
البحرين على االستمرار في تطور وانفتاح 
البيئـــة االقتصاديـــة التـــي أرســـى دعائمها 

النهـــج اإلصالحـــي لعاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبالمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، عطفًا 
على أن رؤية مملكة البحرين االقتصادية 
للتحقيـــق  قابليـــة  أكثـــر  ســـتكون   2030
بالتعاون مـــع القطاع الصناعـــي األميركي 
بمـــا فيهـــا الصناعـــات المرتبطـــة بمنظمـــة 
Colorado Business Roundtable، وأن 
العالقات ستســـاهم في تطور كال البلدين 
الصديقين لتحقيق مســـتقبٍل أكثر ازدهاًرا 

واستقراًرا.
وشـــارك فـــي االجتمـــاع العديـــد مـــن كبار 
القطاعـــات  مختلـــف  مـــن  المســـؤولين 
االقتصاديـــة ومـــن أبرزهم مســـؤولون من 
مجال الفضاء، وصناعة أشباه الموصالت، 
أوجـــه  مناقشـــة  تـــم  حيـــث  والطيـــران، 
التعـــاون في مجـــاالت األعمـــال والتجارة 
والتعليم والســـياحة بيـــن والية كولورادو 

ومملكة البحرين.
كمـــا حضرت االجتمـــاع، روز صقـــر ممثلة 

التجارة لمملكة البحرين في واشنطن.

المنامة - وزارة الخارجية
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ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact
 17722333  or  info@alghanah.com 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 17592120  or  haifa@alrowishgroup.com 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34561904  or  MANDJBH@GMAIL.COM 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17358100  or  ashraf.nour@yokogawa.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34561904  or  MANDJBH@GMAIL.COM 

Ashkal moain cold store 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36652226  or  AGDCLMRA@GMAIL.COM 

MKAR AQUA ART GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 66399355  or  MKAR@KAR-GROUP.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

MASALA VILLAGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 39148048  or  EBUSHEHAB@GMAIL.COM 

GG CONSTRUCTION AND CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 36941976  or  ggccbahrain@gmail.com 

APACHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36604099  or  AISMAILTOP10@GMAIL.COM 

Genuine fabrication W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33190650  or  GENUINEFABRICATION@HOTMAIL.COM 

NAWAF AUTO REPAIRING BODY WORK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34177711  or  NAWAFHUSAIN33@GMAIL.COM 

DEVICE CARE FOR MOBILE REPAIRING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRMAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33105010  or  DEVICECARE.BH@GMAIL.COM 

NAWAF AUTO REPAIRING BODY WORK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34177711  or  NAWAFHUSAIN33@GMAIL.COM 

Noor alnibras food stuff 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33999803  or  ALABEDHABIB@GMAIL.COM 

LIALI MAXIM RESTAURANT AND GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33029408  or  ASHRAF_222.2@HOTMAIL.COM 

RASHID AHMED AL AMER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17773318  or  ALAAMER51@GMAIL.COM 

BURJ USMAN 88 DECOR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33262669  or  USMANALIALI604@GMAIL.COM 

FOUZIYA INTERNATIONAL - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

SILVER POINT ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34556557  or  BHH-77@HOTMAIL.COM 

ALMZOON TEXTILES FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36838355  or  ALMZOON.BH@GMAIL.COM 

SECTIONS FOR WEBSITES AND APPLICATIONS SERVICES ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33287081  or  SPEEDLINE.BH@GMAIL.COM 

AL SAWIQA BUILDING MANTNIC 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  NUSRAT.HAMEED1965@GMAIL.COM 

ALQUBAITI BUTCHER SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460605  or  aalmaaraj@gmail.com 

OLYMPIA SPORTS PRO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17725275  or  admin@alireza-group.com 

ALABUL RESTAURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39442545  or  ALJANAHI6120@GMAIL.COM 

AL SAWIQA BUILDING MANTNIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  NUSRAT.HAMEED1965@GMAIL.COM 

ALERTIYAH SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312203  or  ALTAMIES.ARTS@GMAIL.COM 

HABIB PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17896399  or  Hussain240@hotmail.com 

WALI MOHAMMED TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223297  or  ANAYATABDULHAMEED@YAHOO.COM 

AREEBA SECOND HAND GOODS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM 

AL SAWIQA BUILDING MANTNIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  NUSRAT.HAMEED1965@GMAIL.COM 

FUJI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17641616  or  HEJAIR.D.C@GMAIL.COM 

ABDULLA M.ALI E.EDHRABOOH(AMIR ALDHALAM-10954) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39403141  or  ABDULLA.101@HOTMAIL.COM 

GULF ARMOR TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17712492  or  isacchristopher26@yahoo.com 

SECTIONS FOR WEBSITES AND APPLICATIONS SERVICES ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33287081  or  SPEEDLINE.BH@GMAIL.COM 

ANWAR AKTHER ANWAR CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES CO.  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649908  or  bhbd2030@gmail.com 

AL SADAQA CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17735363  or  alsadaqa112019@gmail.com 

ZAYANI MOTORS CO 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17703703  or  hrghareeb@gmail.com 

SAUDI ARCHIRODON LTD. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17530172  or  s.rony@archirodon.net 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

BESTOW CONSULTANCY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33716669  or  BESTOWSERVICESCO@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALMUNTAZAH 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  HR@ALMEER.COM.BH 

KANOO VEHICLE LEASING (TOYOTA Rent-A-Car & Leasing) B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

EBRAHIM MOOSA TECHNICAL ELECTRONIC SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39864444  or  I.ALSALMAN@GMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17358100  or  ashraf.nour@yokogawa.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.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 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

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

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

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33390628  or  NAVED.NAVED@GMAIL.COM 

MANDALI KABAB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39962223  or  SADIQ_77@HOTMAIL.COM 

SHATAT ROAD FOR OFFICE MANAGEMENT SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17322963  or  NIJOMY.A.A.B@HOTMAIL.COM 

SHATAT ROAD FOR OFFICE MANAGEMENT SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17322963  or  NIJOMY.A.A.B@HOTMAIL.COM 

FOUZIYA INTERNATIONAL - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

RABEA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39459967  or  HASSANMOHD987@GMAIL.COM 

B.R.D Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33344151  or  SHMS200@HOTMAIL.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17580444  or  YMOWALI@HOTMAIL.COM 

Attar Green House gate 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39440363  or  IRFAN_RASHEED@HOTMAIL.COM 

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM 

KROOF MARKETS FOR FOODSTUFFS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39992727  or  HR@EAMCO.BH 

B.R.D Construction 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33344151  or  SHMS200@HOTMAIL.COM 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

Amanaat Recovery Solutions 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39686896  or  f.mahmood_85@hotmail.com 

CLEAN HAND TO SUPPORT FACILITIES 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39852512  or  DFR.2030@HOTMAIL.COM 

MALKA MANSOOR MOHAMMED ALSITRI 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 13377716  or  MOHDEID8704@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

ALGHANAH WOOD DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17722333  or  MOHD@ALGHANAH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

UM RANIA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33546738  or  UMALI6030@GMAIL.COM 

AL NAFAQ CONTRACTING & EXCAVATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642553  or  SJAWAD@SADAH.BIZ 

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

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

LAYAN AUTO PARTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33822643  or  LAYANTRUCKPARTS@GMAIL.COM 

ATARED GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33668771  or  BAHRAIN_MERCURY_GARAGE@HOTMAIL.COM 

MASAR PLUS WELDING AND BLACKSMITH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39683558  or  REDHA20942@HOTMAIL.COM 

Ever Plas Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830115  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HALA@ALMOAYYEDCG.COM 

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 

Hind matai 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37263821  or  yusufhasanali58@gmail.com 

Bawa food trading company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17274043  or  BAIWON@HOTMAIL.COM 

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

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

TEXSIM TRADING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39050093  or  nassarksd@gmail.com 

MARTINIZING LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 66751252  or  HR@AZCSBH.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 

AMMAR OPTICIAN (PARTNERSHIP) 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17590301  or  ABOAMMAR72@HOTMAIL.COM 

ALKHLEEJIYA JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33753342  or  JAFFAR6006@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ALBAIT ALNAQI CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 36656647  or  ALBAITALNAQI.BH@GMAIL.COM 

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

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  HR@issbh.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 

MATRIX TOWER CONTRACTING COMPANY PARTNERSHIP OWNED BY HASAN ABDU 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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 

SAIDATY KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33301918  or  mohdalkooheji86@gmail.com 

SHAWARMA MAMA RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

Quick stop & shop market W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35097850  or  TRQMINHAS@YAHOO.CA 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN/ASST.(MECH.EQUIP.MAINT.) 
 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net 

DELL FZ-LLC 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNT EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 77779590  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

Al wisham food trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33523333  or  WISHAMMARKET@GMAIL.COM 

AL WAHADAT BULDING CONTRACTING> 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 36656647  or  alwahadat.bh@gmail.com 

VOLONTE WELLNESS CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39478999  or  NOORA.Z@GMAIL.COM 

HASSAN LARI GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

AL WAHADAT BULDING CONTRACTING> 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 36656647  or  alwahadat.bh@gmail.com 

Raj Design Court N Associates. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39498060  or  SAHARAJANS@GMAIL.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33161298  or  EIDANFURNITURE@HOTMAIL.COM 

GLOCAL AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39333024  or  YOUNISSROOR@GMAIL.COM 

BEST ATLAS RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33344352  or  JHUBAISHI@GMAIL.COM 

Salman PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300025  or  S.SHABANI@RMEBH.COM 

THE DIAMOND 21 SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 17612774  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

Ganny Saints Paradise Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 33344352  or  JHUBAISHI@GMAIL.COM 

Ganny Saints Paradise Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33344352  or  JHUBAISHI@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

BLACK DIAMOND CORNER CAFE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 36878500  or  K_MIQBAL@YAHOO.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

THE GROVE RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  HRGROUP.BH@GMAIL.COM 

AL ASHIQA PALACE FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17412477  or  ABBAS69@BATELCO.COM 

HABIB EBRAHIM ABBAS RAMADHAN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33335919  or  INFO@SKYLIMITTRANSPORT.COM 

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

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

EPHURIA DECOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33433262  or  ephuria@gmail.com 

Quick kangaroo for delivery 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17003371  or  MOHDBAH1986@GMAIL.COM 

VISION PLUS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ARTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 77082842  or  ABAOBADA1710@GMAIL.COM 

KHALIL EBRAHIM JUMA   SABAH (138184) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37783904  or  SABAHKHALIL42@GMAIL.COM 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

CALIFORNIA EXCAVATIO CONSTRUCTION & HEAVY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(CONSTRUCTION COMPACTOR) 
 suitably qualified applicants can contact

 17610065  or  CALIFORNIAHY@GMAIL.COM 

AL - FARES FOOD PACKING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17783009  or  maaasd@batelco.com.bh 

HISO ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17414978  or  ALJAD25@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37722884  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

ALMEABAD ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33157387  or  ALMEABAD81@GMAIL.COM 

Dorat Samaheej Markets 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35360036  or  AQAG@HOTMAIL.COM 

FIREX BAHRAIN FOR SAFETY ITEMS COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 36555075  or  molcy@firexbahrain.com 

Shahwaiz contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33897992  or  A3DOCUMENT36@GMAIL.COM 

NOOR ALHUDA Plastic Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33328722  or  NOORALHUDAPLASTIC@GMAIL.COM  
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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 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Seventies Karak 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

BARDEX CONSTRUCTION MATERIAL INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939934  or  bardex.bh@gmail.com 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

JASIM MOHAMED STEEL MAINTENANCE CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39059029  or  VINODYESODHAR@GMAIL.COM 

GREEN PEACE TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17330334  or  gpthassan@gmail.com 

TAQSEEM OASIS FOR CLEANING &POTTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39242133  or  YACOOOOOB@HOTMAIL.COM 

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

  PLUMBER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

Al Hammadi Commodity Contracts Brokerage Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33366414  or  HAMMADIEXP@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

Class Plus hospitality and cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39636404  or  AMAZONE199880@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

ALMAZAYA CONSTRUCTION Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17689966  or  lemazaya@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ARIZONA CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33866849  or  RAHMANADRALI1@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

ALUBOND MIDDLE EAST CO. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33601524  or  ALNADWIGROUP@OUTLOOK.COM 

BAB TOMA ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34445199  or  ALILS_1982@HOTMAIL.COM 

ALMAZAYA CONSTRUCTION Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17689966  or  lemazaya@hotmail.com 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

WADI AALI COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39337343  or  MUSHAIMEA_2008@HOTMAIL.COM 

KAMAL WORLD ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39692711  or  ARKAMAL@YAHOO.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

AL AADHAMIYA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39960552  or  mohdunion@gmail.com 

Rover gate repering and spar parts 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39865407  or  ROVERGATE@GMAIL.COM 

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

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

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 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  info@batsco.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 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39287383  or  account@nicbh.com 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

Regency hotel 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17227777  or  MOHAMMED.SANAD@IHG.COM 

ALFORSAN CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784882  or  ALASCO@BATELCO.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.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 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536773  or  EBRAHIM@alomoghani.COM 

FALAZEEN AND SWEETS BU JAMAL FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER, PASTRY COOK & CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 17335298  or  BUJAMALMARKET@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

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

ELECTRONIC CLICKS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 33425963  or  ZAHEERJANJUA354@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.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 

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 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

FOOD WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37381111  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

AL NEAIM FRISH MEAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17253737  or  jassimpalace@yahoo.com 

Segment Arabia WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33310444  or  info@segmentarbia.com 

DIAMOND SHINE LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33265898  or  DAWOODRAO111@GMAIL.COM 

Opal nail Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39776769  or  OPALNAIL@HOTMAIL.COM 

ALSAMMAK DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  SALWE1970@HOTMAIL.COM 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

FOUR LEAF CONTRACTING AND REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39609352  or  KARIMI_HUSSAIN@HOTMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ODYSSEY TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39874874  or  BOMAHBOOB@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AMMA BUSINESS CONSULTANCY- Bahraini Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17262541  or  JOJISH@GULFCOMPUTERS.IN 

A R CLOUD INFOTECH CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33382535  or  RAHRAKSON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ESTBRAQ PRESSING 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 36736737  or  M.ALSULAITI86@GMAIL.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 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

PYRAMID OF DISCOUNTS    W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33004082  or  KHALED33004082@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33660482  or  SARWARBH7@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.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 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

FATTO 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

KINDALI MARKETING & EVENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESERVATIONS CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 37277717  or  AITMAAI@HOTMAIL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17558558  or  careers@bh.lulumea.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.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 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

FIDA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448080  or  BURASHEDDOCUMENT@YAHOO.COM 

FAN TAIL CONSTRUCTION MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

Sama Albahrain General Services  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

FAN TAIL CONSTRUCTION MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

SANT PETERBURG DEMOLTION AND PREPARATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38002311 

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  Fatema.Meftah@movenpick.com

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AL AHBAB TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

GHULAM MURTAZA RASHEED AHMED INTERIOR DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37137994  or  GHULAMAHMED4050@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.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 

ALNAIM GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39678349  or  jassimpalace@yahoo.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17565333  or  Sayed.helal@keoic.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39839427  or  KTBCONSTRUCTIONBH@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 

Sama Albahrain General Services  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

HUSSAIN ALOWAINATI SHADE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hussainowainatiholding@batelco.com.bh 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

Fast solution AC services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008304  or  A.SAIF@W.CN 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39440363  or  IRFAN_RASHEED@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

Sama Albahrain General Services  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33144460  or  ALJUOFON@HOTMAIL.COM 

AL AHBAB TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

DANAT ALNUWAKTHAH CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17009270  or  AHMADJAJ@HOTMAIL.COM 

JAMAL NASER NAJEM ALROMAITHI 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39114191  or  ESSA_85@LIVE.COM 

Easy and Fast Business Solutions 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231939  or  MKAS.TRADING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

Mohammed AL Shughul Cleaning Houses 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 36261011  or  mohmda2010@gmail.com 

AL AHBAB TRADING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17125204  or  ALAHBAB.CO@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17329715  or  NASER.BUJANDAL@BAS.COM.BH 

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

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17329715  or  NASER.BUJANDAL@BAS.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 

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 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33328444  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

JARADAH FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

JARADAH FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

M.B.C.E SPECIALIZED CONSTRUCTION OWNED BY AWAL COMMERCIAL SERVIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17230808  or  NAEEM6683@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 
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 عواصم - وكاالت

قتـــل ســـتة مدنييـــن بينهم طفـــان جراء 
قصف صاروخي لقوات النظام اســـتهدف، 
أمـــس الســـبت 12 فبرايـــر ، بلـــدة معـــارة 
فـــي  إدلـــب  لمحافظـــة  التابعـــة  النعســـان 
شـــمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان.
وقـــال المرصـــد، إن قصفـــًا بريًا اســـتهدف 
منـــزالً فـــي بلـــدة معـــارة النعســـان الواقعة 
شـــمال شـــرقي مدينة إدلـــب والقريبة من 
ســـيطرة النظـــام، أدى إلـــى مقتـــل “ســـتة 
مدنييـــن مـــن عائلـــة واحـــدة، هـــم رجان 
المرصـــد  وأفـــاد  وامرأتـــان”.  وطفـــان 
بســـقوط جرحى آخرين، بعضهم في حالة 

خطرة.
وأظهـــرت صـــور نشـــرتها وكالـــة الصحافة 
النعســـان،  معـــارة  بلـــدة  فـــي  الفرنســـية 
أكـــواب شـــاي مكســـرة علـــى األرض عنـــد 
مدخـــل المنـــزل الـــذي كانـــت توجـــد فيـــه 
العائلـــة أثناء الهجوم.وبدأ القصف حوالى 
الســـاعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت 
وســـمع   ، فبرايـــر   12 الســـبت  غرينتـــش، 
الســـكان فـــي وقـــت الحق رشـــقات قصف 
متتالية، بحسب الوكالة. من ناحية أخرى 
أفاد المرصد بمقتل “شـــخص جراء قصف 
صاروخي من قبل قوات النظام على بلدة 

تقاد بريف حلب الغربي”.

قصف صاروخي للجيش السوري يودي بـ6 مدنيين في إدلب

عواصم - وكاالت

قـــال رئيـــس حكومة 
الوحـــدة الليبية عبد 
الدبيبـــة  الحميـــد 
أمس الســـبت، إنه “ال 
دون  لليبيـــا  وجـــود” 
حقيقيـــة  مصالحـــة 
الليبييـــن. بيـــن 
الدبيبـــة  وأضـــاف 

في كلمـــة بثتها منصـــة “حكومتنا” 
أن  “فيســـبوك”،  علـــى  الرســـمية 
الرئاســـي  والمجلـــس  الحكومـــة 
يدعمـــان ملف المصالحة في ليبيا، 
الفتًا إلى بذل كل الجهود لتحقيق 

ذلك.
وانتقـــد الدبيبـــة قـــرارات مجلـــس 
مـــا  قـــال إن  إذ  النـــواب األخيـــرة، 
يحـــدث تحت قبـــة البرلمان الليبي 
“عبث يشـــوبه التزوير والتدليس”. 
القـــرارات  فـــرض  أن  مـــن  وحـــّذر 

“بالمغالبـــة والتزوير” 
فـــي  أدى  مـــا  هـــو 
السابق لجر ليبيا إلى 

الحروب واالقتتال.
وأضـــاف: “إذا كنتـــم 
تشـــريعات  تريـــدون 
تدعـــم  وقوانيـــن 
فالحـــل  المصالحـــة 
وال  الســـريعة،  االنتخابـــات  فـــي 
للتمديـــد”. كما دعـــا رئيس حكومة 
الوحـــدة الليبييـــن للتظاهر في كل 
المياديـــن يـــوم 17 فبراير للمطالبة 
التمديـــد.  ورفـــض  باالنتخابـــات 
وقـــال الدبيبـــة إنه ســـيعلن في 17 
فبرايـــر عـــن خطة إلجـــراء العملية 
االنتخابية فـــي ليبيا.وكان الدبيبة 
قـــد وعـــد الجمعـــة بوضـــع قانـــون 
األزمـــة  لحـــل  جديـــد  انتخابـــات 

السياسية في الباد.

الدبيبة يدعو أنصاره للتظاهر ويتهم البرلمان بالتزوير
عواصم - وكاالت

أعلن مكتب اإلعام بالرئاسة اللبنانية 
متمســـك  عـــون  ميشـــال  الرئيـــس  أن 
فـــي  البرلمانيـــة  االنتخابـــات  بإجـــراء 
مجلـــس  أن  إلـــى  مشـــيرًا  موعدهـــا، 
الـــوزراء، ســـيدرس الثاثـــاء المقبـــل، 
الماليـــة،  الصعوبـــات  تذليـــل  كيفيـــة 

لتوفير اعتمادات إجراء االنتخابات.
وذكـــر  بيـــان أمـــس ، أنـــه “منعـــًا ألي 
الجمهوريـــة  رئيـــس  فـــإن  التبـــاس، 
بإجـــراء  متمســـك  عـــون،  ميشـــال 
االنتخابـــات البرلمانيـــة فـــي موعدهـــا 

المحدد في 15 مايو المقبل”.
وأضاف البيان “أما بالنسبة إلى تذليل 
الصعوبات الماليـــة التي تواجه توفير 
هـــذه  إلجـــراء  الازمـــة  االعتمـــادات 

الـــوزراء،  مجلـــس  فـــإن  االنتخابـــات، 
ســـوف يـــدرس طلـــب وزارة الداخلية 
التدابيـــر  التخـــاذ  الصـــدد،  هـــذا  فـــي 
الازمة، واالعتمادات المطلوبة لذلك، 
فـــي جلســـته المقـــررة يـــوم الثاثـــاء 

المقبل، في قصر بعبدا”.
يشـــار إلـــى أنه مـــن المقـــرر أن يصوت 
اللبنانيون في الداخل، الختيار مجلس 
نيابـــي جديـــد، يـــوم األحـــد الموافـــق 
لــــ 15 مايـــو المقبـــل، فيمـــا ســـيصوت 
سيشـــاركون  الذيـــن  الموظفـــون، 
باالنتخابات، يـــوم الخميس 12 مايو.
اللبنانييـــن  تصويـــت  ســـيجري  فيمـــا 
بالخـــارج، يـــوم الجمعـــة الموافـــق لـ 6 
مايو، أو يوم األحد الموافق لـ 8 مايو.

عون: االنتخابات البرلمانية اللبنانية في موعدها
عواصم - وكاالت

الرئيـــس  يبـــدأ 
التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان غـــد االثنين 
إلـــى  رســـمية  زيـــارة 
 ، االمـــارت  دولـــة 
خالهـــا  يبحـــث 
العاقـــات  تعزيـــز 
والشـــراكة  الثنائيـــة 

االستراتيجية بين البلدين ونقلها إلى 
مســـتوى متقدم، بعد أن شـــهدت في 
نهايـــة 2021 نقلة نوعية، تزامنت مع 
زيارة صاحب الســـمو الشـــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
لتركيا تلبية لدعـــوة الرئيس التركي، 
لتكـــون محطـــة رئيســـية فـــي طريق 

تعزيز العاقات بين البلدين.
وحـــرص  اهتمـــام  الزيـــارة  وتؤكـــد 
قيادتي البلدين على تبادل الزيارات، 

دفـــع  فـــي  لاســـتمرار 
العاقـــات الثنائية إلى 
آفـــاق جديدة واســـعة 
مـــن التعـــاون المثمـــر، 
قيـــادة  تؤمـــن  حيـــث 
اإلمـــارات بـــأن تعزيـــز 
الثنائيـــة  العاقـــات 
لـــن يســـهم فقـــط فـــي 

الحفاظ على المصالح المشتركة.
ونشـــأت العاقات الدبلوماســـية بين 
العـــام  مـــن  أبريـــل   1 فـــي  الدولتيـــن 
1977، وافتتحـــت الســـفارة التركيـــة 
فـــي أبوظبي فـــي العـــام 1979، وفي 
الملحقيـــة  افتتحـــت   1999 العـــام 
العسكرية التركية في أبوظبي، وفي 
1983 افتتحت ســـفارة االمارات في 
أنقـــرة، وافتتحـــت القنصليـــة العامـــة 
لامـــارات فـــي إســـطنبول فـــي العام 

.1989

أردوغان يبدأ غدا زيارة رسمية إلى اإلمارات

رئيس تركمانستان 
يتنحى

أعلن رئيس تركمانستان، قربانقلي بردي 
منصب  عــن  تنحيه  أمــــس،  مــحــمــدوف، 

رئيس الجمهورية السوفييتية السابقة.
ــام تــركــمــانــيــة عن  ــ ــائـــل إعـ ونــقــلــت وسـ
محمدوف، البالغ من العمر 64 عامًا، قوله 
كرئيس  عامًا   15 قضائه  بعد  يرغب  إنه 
إلى  السلطة  تسليم  فــي  لتركمانستان، 
ــًا. وحــــــددت الــلــجــنــة  ــنـ ــادة أصـــغـــر سـ ــيـ قـ
االنــتــخــابــيــة فـــي تــركــمــانــســتــان، مــوعــد 
إجراء االنتخابات الرئاسية المبكرة في 

12 مارس المقبل.

إجالء دبلوماسيين.. ودول عديدة دعت مواطنيها لمغادرة كييف

قرع طبول الحرب بأوكرانيا وال جديد في االتصال الهاتفي بين بوتين وبايدن
قال مسؤول أميركي كبير إن المكالمة الهاتفية التي 
جرت أمس بين الرئيس جو بايدن ونظيره الروسي 
فاديميـــر بوتيـــن لـــم تؤد إلـــى “تغيير أساســـي” في 
الموقف بشـــأن األزمة األوكرانية.وصرح المســـؤول 
للصحافيين طالبا عدم كشف هويته أن المشاورات 
كانت “احترافية وعميقة واســـتمرت أكثر من ساعة 
بقليـــل. لـــم يحصل تغييـــر جوهري فـــي الديناميات 

المستمرة منذ أسابيع”.
وكانـــت الرئاســـة الفرنســـية قـــد أعلنـــت الســـبت أن 
مـــع  اتفـــق  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
الرئيس الروســـي فـــي اتصال هاتفـــي على مواصلة 
الحوار بشـــأن أوكرانيا.وذكـــرت وكالة فرانس برس 
أن االتصـــال بيـــن بوتيـــن وماكـــرون حـــول أوكرانيا 

امتد إلى ساعة و40 دقيقة.
وقال قصر اإلليزيه في بيان إن ماكرون نقل لبوتين 
قلـــق أوروبـــا مـــن تداعيـــات التصعيد فـــي أوكرانيا، 

وحثه على حوار جاد من أجل وقف التصعيد.
وذكـــر االليزيـــه أن المحادثات تطرقت إلى شـــروط 
ضمـــان األمـــن واالســـتقرار فـــي أوروبـــا، وتطبيـــق 
اتفاقيـــة مينســـك فـــي أوكرانيـــا، وهـــي االتفاقيـــة 
الخاصة بوقف األعمال العســـكرية بين االنفصاليين 
والجيش األوكراني وتنفيذ خارطة لتحقيق السام.

وفي وقت ســـابق، أعلـــن المتحدث باســـم الكرملين 
دميتـــري بيســـكوف، أن الرئيســـين الروســـي بوتين 
واألميركـــي جو بايدن بصـــدد إجراء اتصال هاتفي، 
مســـاء الســـبت، فيمـــا تقـــرع طبـــول الحرب بســـبب 
األزمـــة األوكرانيـــة حيث تزيد التكهنـــات األميركية 

واألوروبية بغزو روسي وشيك على كييف.
علـــى صعيـــد متصـــل، قـــال مســـؤولون أميركيـــون، 
أمس ، إن واشـــنطن تعد خطة إلخاء ســـفارتها في 
كييف تحســـبا ألي غزو روســـي ألوكرانيا، وأشـــاروا 
إلـــى أن الخارجيـــة األميركيـــة ســـتعلن خطة إجاء 
دبلوماســـييها من الســـفارة بكييف، مع احتمال نقل 
عـــدد من الدبلوماســـيين األميركيين غـــرب أوكرانيا 
عنـــد الحـــدود البولنديـــة، وســـط تكهنـــات أميركيـــة 

وأوروبية حول غزو روسي وشيك ألوكرانيا.
وربمـــا يظـــل عدد قليل من المســـؤولين فـــي كييف، 
لكـــن مـــن المقـــرر أن يتـــم إرســـال الغالبيـــة العظمى 
مـــن حوالي 200 أميركي في الســـفارة أو نقلهم إلى 
أقصى غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود البولندية، 
حتـــى تتمكـــن الواليـــات المتحـــدة مـــن االحتفـــاظ 

بوجـــود دبلوماســـي فـــي البـــاد. ولـــم تعلـــق وزارة 
الخارجية على األمر.

“ســـبوتنيك”  لوكالـــة  قـــال مصـــدر مطلـــع  وتزامنـــا، 
قنصلييـــن  وموظفيـــن  دبلوماســـيين  إن  الروســـية 
روس بدأوا مغادرة أوكرانيا، فيما أعلنت روسيا أنها 
تبقي على ســـفارتها في كييـــف مفتوحة لكنها تعلن 

عن تخفيض عدد الطاقم.
مـــن جهته، أكـــد وزيـــر الخارجية األميركـــي أنتوني 
بلينكن، أمس من دولة فيجي، أن واشنطن ال تعرف 
ما إذا كان الرئيس الروســـي فاديميـــر بوتين اتخذ 
قرار غزو أوكرانيا أم ال، إال أنه حذر من أنه “ إذا قرر 
بوتين شـــن عمل عسكري سنفرض عقوبات شديدة 
على روســـيا.. نحن مســـتعدون ألي خيار ســـتتخذه 
روســـيا بشأن أوكرانيا”. وقال إن الرئيس جو بايدن 
وضع القدرات المطلوبة للرد بسرعة على أي تصرف 

عسكري روسي.
جيـــك  األميركـــي  القومـــي  األمـــن  مستشـــار  وكان 
ســـوليفان، قـــال إن االجتياح الروســـي ألوكرانيا قد 
يبـــدأ بـــأي لحظة بقصف جـــوي يتبعه اجتيـــاح بري، 
داعيا جميـــع األميركيين لمغادرة أوكرانيا خال 24 

ساعة.

غزو روسي ألوكرانيا قبل 20 فبراير.
وأكـــد ســـوليفان خـــال مؤتمـــر صحافي أن روســـيا 
الحـــدود  علـــى  جنـــدي  ألـــف   100 نحـــو  حشـــدت 
األوكرانيـــة، الفتـــا إلـــى أن التقاريـــر االســـتخباراتية 

تشـــير إلـــى احتمالية غزو روســـي ألوكرانيا قبل 20 
فبراير.

 وانضمت كل من ألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا 
وفنلنـــدا إلـــى الدول التـــي دعت مواطنيهـــا لمغادرة 
أوكرانيا في أســـرع وقت وســـط توتـــر الوضع حول 
ذلـــك البلـــد. كما دعـــت دول عربية، مثل الســـعودية 
واإلمارات والكويت واألردن وغيرها، مواطنيها إلى 
عـــدم الســـفر إلى كييـــف أو تأجيل أي خطط للســـفر 

إلى أوكرانيا في الوقت الحالي.
وحثـــت وزيـــرة الخارجيـــة الكنديـــة ميانـــي جولي 
مواطنيهـــا على مغادرة أوكرانيـــا على الفور وقالت: 
“بينمـــا نواصل العمل عن كثب مع شـــركائنا ومراقبة 
الوضـــع، أحـــث جميـــع الكندييـــن فـــي أوكرانيا على 

اتخاذ اإلجراءات الازمة ومغادرة الباد اآلن”.
ودعا رئيس الوزراء األســـترالي ســـكوت موريسون 
مواطنـــي الباد إلى مغـــادرة أوكرانيا، قائا: “نحترم 
قراراتهـــم، لكـــن نصيحتنـــا لهم واضحـــة للغاية: هذا 
وضـــع خطيـــر للغاية، ومن أجل ســـامتكم يجب أن 

تحاولوا مغادرة أوكرانيا”.
البـــاد  مواطنـــي  نيوزيلنـــدا  حكومـــة  وأوصـــت 
الموجودين في أوكرانيا بمغادرتها على الفور “طالما 

تتوفر الرحات التجارية إلعادتهم إلى الوطن”.
وقامـــت فنلنـــدا بتحديث نشـــرة الســـفر الخاصة بها 
ألوكرانيـــا. وطالبـــت الخارجيـــة الفنلنديـــة مواطني 
البـــاد بمغـــادرة أوكرانيا علـــى الفور بســـبب “تفاقم 

الوضع األمني   واستحالة التنبؤ بتطوراته”.

عواصم - وكاالت

قوات روسية

عواصم - وكاالت

المناهضـــة  التظاهـــرات  عـــدوى  انتقلـــت 
للتدابيـــر الصحية التي ُنظمـــت في كندا، 
حيث يشـــل ســـائقو الشـــاحنات العاصمة 
أوتاوا، إلى عدة دول، بينها فرنســـا حيث 
وصلـــت قوافـــل المحتجيـــن إلـــى باريس 

صباح أمس.
و تحولـــت حركـــة “قافلـــة الحريـــة” التـــي 
الكنديـــون  الشـــاحنات  ســـائقو  بدأهـــا 
المعارضـــون لفـــرض التطعيـــم مـــن أجـــل 
عبـــور الحـــدود مـــع الواليـــات المتحـــدة، 
بســـرعة إلـــى احتجاجـــات ضـــد التدابيـــر 
وبالنســـبة  كنـــدا،  فـــي  برمتهـــا  الصحيـــة 
لبعض المتظاهرين ضد حكومة جاســـتن 

ترودو.
وفي فرنسا، نزل آالف المعارضين لشهادة 
التلقيـــح ضـــد كوفيـــد19- التـــي دخلـــت 
حيـــز التنفيـــذ فـــي 24 ينايـــر، ومعارضـــو 
الحكومـــة، الذيـــن تمركـــزوا علـــى أبـــواب 

العاصمة، إلى الشارع مجددًا صباح أمس 
وانضمت اليهم مئات الســـيارات وعربات 
التخييـــم والشـــاحنات الصغيـــرة للتظاهر 
فـــي باريس رغم قـــرار المنـــع الصادر عن 
الســـلطات العازمة علـــى الحؤول دون أي 

شل للحركة.
المتظاهـــرون  يتمركـــز  نيوزيلنـــدا،  وفـــي 

المناهضـــون للقـــاح امـــام مقـــر البرلمـــان 
منـــذ الثاثـــاء وشـــكلوا “مخيـــم الحرية”. 
وحاولت الشرطة تفريقهم بدون جدوى، 
مما أدى إلى صدامات عنيفة. تم توقيف 
عـــدد  وارتفـــع  شـــخًصا.   120 مـــن  أكثـــر 
المتظاهريـــن مـــن نحـــو 250 فـــي البداية 

إلى قرابة 1500.

في كل من  كندا وأميركا وفرنسا ونيوزيلندا وغيرها

التظاهرات المناهضة للتدابير الصحية تجتاح العالم

جانب من التظاهرات في فرنسا

 عواصم - وكاالت

طالبـــت منظمـــات مجتمـــع مدنـــي يمنيـــة 
وإقليميـــة ودولية، الجمعيـــة العامة لألمم 
بتصنيـــف   ،193 الــــ  بأعضائهـــا  المتحـــدة 
جماعـــة  االنقابيـــة  الحوثـــي  ميليشـــيا 
الحقيقـــي  الخطـــر  مـــن  إرهابية.وحـــذرت 
الذي يمثله نهج ميليشـــيات الحوثي على 
الســـام في اليمن، وتهديد الســـلم واألمن 
الدوليين.وأكـــد بيـــان حقوقـــي صـــادر عن 
المســـتقات  للنســـاء  اليمنـــي  االئتـــاف 
باالشـــتراك مـــع 90 منظمة مجتمـــع مدني 
تجـــاوب  أن  ودوليـــة،  وإقليميـــة  محليـــة 
المجتمع الدولي بســـرعة تصنيف ميليشيا 
ووضعهـــا  إرهابيـــة،  كجماعـــة  الحوثـــي 
علـــى قوائم اإلرهـــاب العالميـــة، ومحاكمة 
قياداتهـــا في محكمـــة الجنايـــات الدولية، 
الضغـــط  سياســـة  إنجـــاح  فـــي  سُيســـهم 
القصـــوى علـــى جماعة الحوثـــي اإلرهابية 
بوقـــف جرائمهـــا وتجفيـــف منابـــع دعمها، 

ويســـهم بتعزيـــز فـــرص الســـام وإيصـــال 
المساعدات اإلنسانية إلى مستحقيها.

وأضـــاف” نتابـــع بقلـــق بالغ جرائـــم جماعة 
وبشـــكل  عمـــدًا  ترتكبهـــا  التـــي  الحوثـــي 
يومي عـــن طريق قصف األعيـــان المدنية 
والمنشـــآت الحيويـــة فـــي المـــدن اليمنيـــة 
المكتظـــة بالســـكان وفي المملكـــة العربية 

العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  الســـعودية 
المتحدة بالصواريخ البالســـتية والطيران 
المســـير وما ينتج عنها من قتل وإصابات 
للمدنيين دون أن تحرك تلك الجرائم- التي 
ترتقـــي إلى جرائم حـــرب- ضمير المجتمع 
الدولـــي، الُمطاَلـــب اليوم بوقفهـــا بقرارات 

تضمن عدم تكرارها في المستقبل” .

محذرة من الخطر الحقيقي للميليشيات على السلم واألمن

90 منظمة تطالب بتصنيف الحوثي “جماعة إرهابية”

من جرائم الحوثيين 

عشق أباد- د.ب.أ
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للتواصل: 17111483

حسن نصر اهلل... أحد طقوس الضحك والبالهة والغباء
ثالثـــة وجوه بـــرزت في تاريـــخ المنطقة الحديث تألـــق نجمها في 
ميـــدان الكذب واإلرهاب وتجارة المخدرات والرجعية السياســـية 
والتعبئـــة الدائمة ضد دول الخليج خصوًصا البحرين والســـعودية 
واإلمـــارات، أحدهـــم المجرم واإلرهابي حســـن نصـــر هللا المعروف 
في الشـــارع اللبناني بأنه السبب األول وعصابته في كل ما يعانيه 
البلد من تدهور وانفالت وخروج عن صف العروبة وتفريق الكلمة.

نقول لهذا الغبي... عندما أراد التاريخ أن ينهي وثنية امبراطورية 
الرومان، اختار بيت نجار ليخرج منه طفل فقير، ولما أراد أن يضع 
حـــدا لنابليـــون لم يهزمـــه إال عند والتـــرو، وقريًبا ســـتكون نهايتك 
وشـــراذم حزبك على يد الشـــعب اللبناني الذي يطمح إلى التعاون 
والسالم، وستطل برأسك من الثغرات كالجرذ ألنك اعتدت العيش 
فـــي الجحـــور وتحـــت األرض، وكأن هنـــاك جاذبيـــة مغناطيســـية 

تسحبك إلى الحضيض أو جحر جهنم.
عملـــت ما عملت إلثارة الشـــغب فـــي المجتمع البحريني وفشـــلت، 
وتحالفت مع الفوضويين واإلرهابيين على أمل أن ترضي أسيادك 

الطغـــاة في إيران، وأيًضا فشـــلت، لهذا نـــراك تفكر في حياة أخرى 
وفي طريق آخر تسلكه وفي مغامرات غبية أخرى تخوض غمارها، 
ولـــن تجد غير الثرثـــرة و”الكالم الفاضي” الذي يـــدل على التخبط 
وضيـــاع البوصلـــة وتضييـــق الخنـــاق علـــى الحوثـــي وردود الفعل 
الدوليـــة تجـــاه األعمـــال اإلرهابية التي طالت األراضي الســـعودية 
واإلماراتية وقرب عملية إسقاط حكم الطغمة الحاكمة في إيران، 

مصدر العداء للبشرية.
لمملكـــة البحريـــن مكانتهـــا الدوليـــة ذات التأثير الحقيقـــي والقوي 
ألســـمى غايـــات اإلنســـان، وهـــي أرض الســـالم والقانـــون والمحبة 
والتســـامح، ولـــن تنفع كلمـــات الظلمـــة المتطاولة كأبخـــرة العفونة 
التـــي تخـــرج مـــن جحرك فـــي تغييـــر أي شـــيء، فالطريـــق أمامك 
عاريـــة كالحـــة ولن تجـــد غير الهـــواء الالفح يثقـــب وجهك، فأنت 
صفقـــة خاســـرة ومهرج وأحـــد طقوس الضحك والبالهـــة والغباء، 
بل والترفيه بالمواصفات والجودة، فإذا أردنا أن نضحك ونتسلى 

ننظر ونستمع إليك.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

النواب وثالث سنوات عجاف
أحاديـــث كثيرة، ومناوشـــات، أقرأها بين الجمهـــور في “قروبات 
الواتســـاب” وفـــي لقـــاءات األصدقـــاء، عـــن أداء النـــواب، وعـــن 
اإلحبـــاط الذي يوجده البعض منهم، بـــأداء هش، وميت، ال طعم 

له وال رائحة.
هـــذا الصـــوت المرتفـــع والناقد مـــن المواطن، لـــم يـــأت “تبليا” أو 
مناحسة أو حسدًا لهذا النائب أو ذاك، بل مخرجات يواكبها األلم، 
والزفرات الحارة، والغضب، والتأفف، بعد ثالث ســـنوات عجاف 

من األداء الضعيف والمحرج.
وكمـــا أوصل الناخب بصوته المرشـــح النيابي للمجلس، ليتحول 
بقـــدرة قـــادر مـــن مواطن عـــادي، بســـيط، ال يعرفـــه الـــرأي العام، 
إلـــى عضـــو مجلس تشـــريعي مشـــهور، تتصـــدر صـــوره الصحف 
والمنصـــات، ويتمتع بحصانة وجواز خـــاص، ومخصصات مالية 
ومزايـــا أخرى عديدة، فإن المطلوب منه بالمقابل، تبييض الوجه 
بكل شـــاردة وواردة، عمال، وأداء، وتحركا، وتصويتا، واجتماعا، 
وأن ال يجحـــد حقيقـــة ما قدمه الناخب ألجلـــه من خدمة جليلة، 

وأن ال يعيش الدور على حسابه بأي شكل كان.
نفســـه  إال  يمثـــل  ال  فهـــو  المواطـــن،  إرادة  يخالـــف  نائـــب  وكل 
ومصالحـــه، وكل نائـــب ال يـــرد علـــى الهاتـــف، وال يفتـــح مكتبـــا 
خدميا، وال يستقبل طلبات المواطنين، وال يشرف على متابعتها 
مع الوزراء والمســـؤولين بنفســـه، غير جدير بإعادة ترشحه مرة 

أخرى، ومن يرشحه يستحق ما سيأتيه منه الحقا.
نحـــن ال نريـــد نواب “سوشـــال ميديـــا” أو نواب دروع وشـــهادات 
تقديـــر، أو نواب مجامـــالت، نحن نريد نوابا أبطـــاال، يعبرون عن 

اإلرادة الشعبية، وعما يريده أبناء بلدهم.
وُأذكـــر هنا أن المواطن ال يطلب الكثير، ولم يكن كذلك أبدًا، لكن 
اإلشكالية تكمن في بعض النواب، ممن جاءوا للمجلس من رحم 
الشـــارع، وهم يعرفون جيدًا هموم النـــاس، واحتياجاتهم، لكنهم 

يتغيرون مع تغير الظروف، وللحديث بقية.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

في ظل الخراب الذي جلبه حســـن نصر هللا على لبنان الذي ابتلي به 
وبأمثالـــه من الطائفييـــن والعمالء الذين يأكـــون بالطائفية واختراق 
األوطـــان وتمزيقهـــا، لـــم يعد أمام نصر هللا ســـوى البحـــث عن معارك 
أخـــرى وهميـــة، وأن يختلـــق مشـــكالت خارج لبنـــان ســـعيا لمواصلة 

السيطرة على أتباع ومريدي الحزب هنا وهناك.
حســـن نصـــر هللا وحزبه اإليراني هو قدر لبنان األســـود منذ إنشـــائه، 
فهـــو يعيش علـــى األرض اللبنانية ولكنه بمثابـــة امتداد وذراع لدولة 
أخرى، وبمثابة ســـكين فـــي خاصرة الدولة اللبنانية، ووســـيلة ضغط 
وعبء دائم على هذه الدولة التي بســـببه ال تســـتطيع أبدا أن تصبح 

دولة كاملة السيادة، وال تستطيع أن تكون سيدة قرارها.
نصر هللا يحاول حاليا أن يخفف الضغط عن إيران، ويحاول أن يثير 
أية زوابع ممكنة في أرجاء المنطقة ويشعل الفتن في البحرين وفي 
دول الخليـــج، لكـــن محاوالتـــه لم يعد لهـــا تأثير تمامـــا مثل صواريخ 

ومســـيرات الحوثـــي اإليرانيـــة التـــي يتـــم إطالقهـــا من وقـــت آلخر، 
لكـــن محاوالته لم يعد لها تأثير بعد أن انكشـــفت كل شـــعاراته وأخذ 
الدولة التي يعيش على أرضها إلى طريق مســـدودة بفعل سياســـاته 
الطائفية، وبالتالي لن يســـتمع إليه أحـــد خارج األرض التي يزعم أنه 
ينتمـــي إليهـــا، في حين أنـــه ينتمي فقط للولي الفقيـــه الذي يصدر له 

جميع األوامر.
لقد أحسنت الفعاليات البحرينية األخيرة التي تولت كشف تدخالته 
الســـافرة فـــي شـــؤون البحريـــن ودول الخليج وقامـــت بإظهاره على 
حقيقته أمام الناس، فالبد أن يعرف الجميع أن حسن نصر هللا ليس 
ســـوى واحـــد من أكبر قـــادة اإلرهاب وتجـــار المخـــدرات، وأنه قد آن 
األوان لكي يخلع ثوب المقاومة الذي طالما خدع به أصحاب العقول 

البسيطة.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

محاوالت نصر اهلل البائسة

ذكـــرت وكالـــة تســـنيم شـــبه الرســـمية أن إيران كشـــفت عـــن صاروخ 
باليســـتي جديـــد يصـــل مـــداه إلـــى 1450 كيلومتـــرا أطلق عليه اســـم 
“خيبر شكن” أي “مدمر القلعة”، واصفة إياه بأنه من النوع بعيد المدى 
مـــن “الجيل الثالث” وبالغ الدقة، تـــم تطويره من قبل الحرس الثوري 

اإليراني.
يأتي هذا اإلعالن وسط تطورات متناقضة تتعلق بالسياسة اإليرانية 
بيـــن ميلشـــيا “حوثيـــة” إرهابيـــة مدعومة مـــن طهران تقـــوم بتوجيه 
ضربـــات صاروخية ضد أهداف مدنية خـــارج األراضي اليمنية، وبين 
جمـــود أو تباطـــؤ في مفاوضـــات القوى الكبـــرى فيما يتعلـــق بالنووي 
اإليراني، وبين محاوالت وادعاءات إيرانية بأنها تســـعى للتقارب مع 
الجيـــران وإعـــادة العالقـــات لطبيعتها التي تســـهم في حل مشـــكالت 
وأزمـــات المنطقـــة وتحاول طهران نســـيان أن هذا الهـــدف ال يتحقق 
إال على أرضية راســـخة من الثقة التي تطمئن الدول األخرى بأهداف 
ونوايا وسياسات طهران، في الوقت الذي تصر فيه على إثارة المزيد 
من الشـــكوك ســـواء بتســـارع معـــدالت تخصيـــب اليورانيـــوم وصوال 
للقنبلـــة النوويـــة اســـتغالال لبـــطء حركـــة التفـــاوض الدولـــي وتراخي 
الضغـــوط، أو بمثـــل هـــذه االكتشـــافات الصاروخيـــة الباليســـتية ومـــا 

تحملـــه من تهديدات إقليمية خطيرة وما تمثله من ســـالح وأداة بيد 
الميليشيات اإلرهابية التابعة إليران. 

هـــذه التهديـــدات والمخاطر عبر عنها بوضوح المتحدث باســـم وزارة 
الدفـــاع األميركية نيد برايـــس، في تعليقه على الصاروخ الباليســـتي 
الجديـــد بقولـــه: “إيران تطور برامـــج الصواريخ الباليســـتية المصممة 
ألغراض هجومية إللحاق األذى واألضرار التي قد تكون قاتلة للدول 
األخـــرى والشـــعوب وحلفائنـــا وشـــركائنا.. نحـــن ننظـــر إلى هـــذا األمر 
علـــى أنه قضيـــة تهديد لألمن القومي في المنطقة لشـــعبنا ومنشـــآتنا 

ومنشآت حلفائنا وشركائنا”.
أمـــا على الصعيد النـــووي، فقد أكد وزير الخارجيـــة األميركي بلينكن 
أّن بالده “مســـتعّدة” للجوء إلى خيارات أخرى إذا فشـــلت مفاوضات 
إحياء االتفاق النووي، مضيًفا: “الوقت ينفد مّنا فعال ألّن إيران تقترب 
أكثـــر فأكثر مـــن اللحظة التي يمكن فيها أن تنتـــج، خالل فترة زمنية 

قصيرة جدا، ما يكفي من المواد االنشطارية لصنع سالح نووي”.
ويبـــدو أن المجتمـــع الدولـــي عليه اآلن أن يعطي مزيـــدا من االهتمام 
لتحديد هذه الخيارات األخرى وكيفية تنفيذها حماية ألمن واستقرار 

المنطقة والعالم.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

ا” بعيد المدى إنتاج طهران “باليستيًّ

من سقط في البئر؟
لم يســـقط ريان في البئر وحده، ســـقطنا جميعا معه، هوت قلوبنا 
علـــى عمـــق ٣٢ مترا ويزيد، وارتطمت أدمغتنا بوابل من األســـئلة 
والتكهنات، هل مازال الطفل على قيد الحياة أم ال، هل أخرجوه؟ 
هـــل أكل فـــي البئـــر؟ هل اســـتطاع أن يتنفس؟ وبينمـــا ننعم يوما 
تلـــو اآلخـــر بدفء أســـرتنا في نهاية يوم شـــاق تابعنـــا فيه أخبار 
ريـــان يبقى الطفـــل وحده داخل البئر في ظلمـــات ودرجة حرارة 
منخفضة! أية مشـــاعر تلك التي عايشـــها ذاك الجسد الصغير في 

أيام خمسة متتالية جريحا وحيدا جائعا!
علمـــت منـــذ اللحظات األولـــى لالنتهاء مـــن الحفر وعـــدم إخراج 
الطفل أنه على األغلب قد رحل عن عالمنا، وأعتبر أن ما قامت به 
الســـلطات في المغرب كان عين الصواب أمام الحشود المجتمعة 
التـــي كانـــت تمـــأل المكان، فقد آثـــروا أن يخرجوه ليـــال بعد إقامة 
حواجز بشـــرية والتأكد من أن وســـائل اإلعالم المحلية والعالمية 
لـــن تلتقط له صورا وغادروا كســـرعة البرق مـــن المكان ثم أعلنوا 
وفاتـــه، التعامـــل مع األزمة من حيث إعالن الوفـــاة كان بتقديري 
أكثـــر مـــن رائع، فلـــو تم اإلعالن عـــن وفاته منذ اللحظـــات األولى 
لتوقـــف الحفـــر، وفي موقع الوفاة لكان ســـاد هـــرج ومرج عظيم 
ولكنـــا نندب خيبات األمل والمئـــات من المتوفين جراء ذلك كله، 

لكنها حكمة إدارة األزمات وخصوصا اإلعالمية.
رحـــل ريان مخلفا وراءه درســـا كبيرا حول جهـــود وعطاء الدول 
ألبنائهـــا، رحل ريان مخلدا قصته لتعاطف اإلنســـانية مع الطفولة 
دون االهتمـــام بجنـــس أو عـــرق أو ديانـــة.. رحم هللا طيـــر الجنة 

وربط على قلب والديه.



تواصل اإلثارة ببطولة خالد بن حمد للبولينج
تواصلت المنافســة واإلثارة على المراكز األولى في مســابقة العموم ببطولة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة األولى للبولينج، 
والتــي ينظمهــا االتحــاد البحرينــي للبولينــج حتــى 26 فبرايــر الجاري، على صالــة مركز أرض المــرح، برعاية كريمة مــن النائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة، بعدما خطف الالعب الفلبيني “إيمرسون” صدارة الترتيب 2039 نقطة تاركا أحمد فريد في المركز الثاني 2026 نقطة.

زيـــاد  الســـعودي  الالعـــب  وجـــاء 
 1903 الثالـــث  بالمركـــز  الخليـــوي 
 Dante Tisdom نقطـــة، واألمريكـــي
بالمركز الرابع 1895 نقطة، وعيســـى 
تقـــي بالمركز الخامـــس 1893 نقطة، 
وعبـــدهللا عبدالكريـــم سادســـا 1807 
نقطـــة، وعيســـى خالـــد ســـابعا 1786 
نقطـــة، وعلـــي درويـــش ثامنـــا 1554 
نقطة، والفلبيني جان ميدين تاســـعا 
1297 نقطـــة، وعلـــي المـــاس عاشـــرا 

1252 نقطة.

وضمـــن منافســـات فئـــة الكبـــار )مـــن 
50 عـــام فما فوق( واصـــل األمريكي 
مركـــز  اعتـــالء   Dante Tisdom
الصدارة 1895 نقطة، ويليه يوســـف 
العلـــي ثانيـــا 1810 نقطـــة، وســـامي 
ســـلوم بالمركـــز الثالـــث 1436 نقطة، 
 1120 رابعـــا  الشـــاووش  ومحمـــد 
نقطـــة، ومحمـــد دراج خامســـا 1090 
نقطة، وعارف مرســـل سادسا 1083 
نقطـــة، وعبداللطيـــف راشـــد ســـابعا 
968 نقطـــة، ومحمـــد المرباطي ثامنا 

892 نقطة، وحســـين بوشهري تاسعا 
555 نقطة، ومحمد علي عاشرا 394 

نقطة.
وحصـــل العب نـــادي الحالة يوســـف 
العلـــي على الجائـــزة اليومية ألفضل 

ثالثة أشواط 684 نقطة.
مســـابقة  منافســـات  إطـــار  وفـــي 
ســـلطان  ريـــم  احتفظـــت  الســـيدات 
بمركز الصدارة 1003 نقطة، وجاءت 
السعودية نهلة الداس بالمركز الثاني 
993 نقطـــة، والســـعودية نـــور صالح 

ثالثـــة 811 نقطـــة، ومارســـيل صالح 
رابعـــة 791 نقطـــة، ومـــروة ســـلطان 
خامســـة 741 نقطـــة، ومريـــم مـــدارا 
سادســـة 509 نقطـــة، ونورة ســـلطان 
ســـابعة 493 نقطة، وليلـــى الجناحي 
ثامنـــة 462 نقطـــة، ومريـــم عبـــدهللا 
تاســـعة 322 نقطة، وفاطمة عبدهللا 

عاشرة 293 نقطة.

بنا

ايمرسون يتصدر 
ترتيب الرجال وريم 
سلطان في قمة 

السيدات

من المنافسات

نجاح اليوم الرياضي ثمرة دعم واهتمام جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء
أكد أنه رسخ المبادئ والقيم وإعالء شأن الرياضة... ناصر بن حمد:

أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة أن النجـــاح الكبير الـــذي حققه اليوم 
الرياضـــي البحرينـــي جـــاء بفضـــل دعـــم عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة الـــذي دائمـــا مـــا يوجـــه إلـــى تفعيـــل 
المبادرات الهادفـــة لتحفيز فئات المجتمع كافة 
على الممارســـات اإليجابية التي ترســـخ أسمى 
المبـــادئ والقيم وإعالء شـــأن الرياضة، وجعلها 

نمط حياة يومي.
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
إلـــى أن توجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بتخصيـــص نصـــف يـــوم 
عمل للنشـــاط الرياضي بمناسبة اليوم الرياضي 
الوطني لمملكة البحرين، وتوجيه سموه الكريم 
لكل الـــوزارات والهيئات الحكوميـــة إلى تنظيم 
فعاليـــات مثلـــت دافعـــا قويـــا مـــن أجـــل تنظيم 

المزيد من االنشطة الرياضية والحركية الهادفة 
الـــى تشـــجيع جميـــع ابنـــاء الشـــعب البحرينـــي 
لممارســـة  المملكـــة  أرض  علـــى  والمقيميـــن 

الرياضة.
 ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بدعم 

النائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لفعاليـــات اليـــوم الرياضي 
وحرص ســـموه علـــى متابعة اإلجـــراءات كافة، 

األمر الذي ســـاهم فـــي تحقيق النجـــاح النوعي 
الكبيـــر للفعاليـــات ووصولها الـــى األهداف التي 
وجـــدت مـــن أجلها فـــي نشـــر مفاهيـــم الرياضة 

وجعلها أسلوب حياة يومي.
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأضـــاف   

خليفـــة أن الفعاليـــة الرئيســـة أقيمـــت في حلبة 
البحريـــن الدولية وتضمنـــت العديد من البرامج 
والفعاليـــات الرياضية المبتكرة والتي ســـاهمت 
في اجتذاب العديد من فئات المجتمع لممارسة 
الرياضـــة والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي هـــذا اليـــوم 
الرياضـــي المهم، مشـــيدا بالجهـــود الكبيرة التي 
بذلتهـــا اللجنة المنظمـــة لليـــوم الرياضي والتي 

تمكنت من إخراجه بحلة تنظيمية زاهية. 
 وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
عـــن تقديـــره للجهود البارزة التـــي بذلها االتحاد 
برئاســـة عيســـى  للجميـــع  للرياضـــة  البحرينـــي 
عبدالرحيم، مقدرا سموه جهود اللجنة المنظمة 

العليا واللجان العاملة كافة. 
 واشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
بتفاعـــل جميع المؤسســـات الحكومية والقطاع 
الخـــاص والقطاعات التعليمية مع أهداف اليوم 
الرياضي من خالل تنظيم العديد من الفعاليات 
الرياضية التي تتوافق مع روح هذا اليوم المهم 
وتشـــجع الجميع على ممارسة الرياضة وجعلها 

جزءا أساسيا من حياتهم اليومية.

تغطية - المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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تغطية - اللجنة اإلعالمية

 أشــاد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بانضمام شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( إلى داعمي 
مهرجــان كأس صاحــب الجاللــة الملــك للقدرة لفئات العموم والناشــئين واالســطبالت الخليجية الخاصة 
الذي سينظمه االتحاد الملكي في الفترة من 17 حتى 19 فبراير الجاري في قرية البحرين الدولية للقدرة. 

 وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أن دخـــول شـــركة ألبـــا إلى 
الداعميـــن ألكبـــر مهرجـــان لســـباقات 
القـــدرة يؤكـــد دور الشـــركة الرائد في 
دعـــم القطاعيـــن الشـــبابي والرياضي 
خصوصـــًا ان المهرجـــان يضـــم نخبـــة 
للحصـــول  الطامحيـــن  الشـــباب  مـــن 
علـــى اللقـــب الغالـــي، مشـــيرًا ســـموه 
إلـــى أن الدعـــم يجســـد دور الشـــركة 
في المســـاهمة لتحقيـــق كامل النجاح 
للمهرجـــان كمـــا أنـــه تعكـــس بصـــورة 
واضحة االســـتراتيجية التي تنتهجها 
الشـــباب  ودعـــم  لرعايـــة  الشـــركة 

والرياضة في المملكة. 

 مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس االتحـــاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القدرة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل 
خليفة أن دعم شركة ألمنيوم البحرين 
)ألبـــا( للمهرجان يجســـد تحقيق رؤية 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
في تطوير سباقات القدرة البحرينية 

واالرتقاء بها. 
 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة أن الدعم سيســـهم 
بـــال شـــك فـــي نجـــاح المهرجـــان وأن 
كل  تســـتحق  الشـــركة  مـــن  الخطـــوة 
التقدير واالشادة وتؤكد دورها البناء 
فـــي المســـاهمة بتحقيـــق مزيـــد مـــن 

التقديم واالزدهار لسباقات القدرة. 
 وأشاد سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفة بالدور البارز لرئيس مجلس 
إدارة شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن )ألبـــا( 
الشـــيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل 
خليفـــة وحرصـــه على المســـاهمة في 
تحقيـــق نجاح أغلى ســـباقات القدرة، 
معربًا ســـموه عن شـــكره وتقديره إلى 

الشركة على هذا الدعم. 
 وفـــي الســـياق ذاتـــه، أعـــرب رئيـــس 
مجلس إدارة شـــركة ألمنيوم البحرين 
)ألبـــا( الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان بـــن 
دعيـــج آل خليفـــة عـــن فخـــر واعتزاز 
الشـــركة بدعـــم أغلى ســـباقات القدرة 

في الموسم البحريني، مبينًا أن وجود 
الشـــركة كداعم للمهرجان الذي يحمل 
أسم الفارس األول في المملكة عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة يعتبـــر مصدر فخر 

واعتزاز للشركة وجميع منتسبيها. 
 وأشـــار الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان بن 
الشـــركة  أن  إلـــى  خليفـــة  آل  دعيـــج 
تجـــد مكانـــًا مثاليـــًا ومناســـبًا لتأكيـــد 

االســـتراتيجية التـــي يخطهـــا مجلس 
اإلدارة فـــي دعـــم القطـــاع الرياضـــي 
مهرجـــان  أن  خصوصـــًا  البحرينـــي 
كأس صاحب الجاللة الملك لسباقات 
القـــدرة يحتضـــن نخبـــة مـــن الشـــباب 
المراكـــز  تحقيـــق  علـــى  المتنافســـين 

األولى. 
علـــى  حريصـــة  الشـــركة  أن  وبيـــن   
االرتقـــاء  عمليـــة  فـــي  المســـاهمة 

التـــي  البحرينيـــة  القـــدرة  بســـباقات 
بفضـــل  متعـــددة  إنجـــازات  ســـجلت 
رؤية وتطلعات ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة والجهود البارزة التي 
يبذلها سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفـــة وأعضـــاء مجلـــس االدارة، 
للفروســـية  الملكـــي  لالتحـــاد  متمنيـــًا 
التوفيـــق  كل  القـــدرة  وســـباقات 

والنجاح.

عيسى بن عبداهلل: دور بارز للشركة في دعم سباقات القدرة

ناصر بن حمد: انضمام “ألبا” لرعاية مهرجان جاللة الملك للقدرة محل تقدير واعتزاز

إعــادة قــرعة “خليجي 38 للطــائـــرة”

قال أمين ســـر االتحاد البحريني للكرة 
الطائـــرة فـــراس الحلواجـــي إن قرعـــة 
منافســـات بطولـــة األنديـــة الخليجيـــة 
الــــ 38 المقرر لها أن تقام بشـــهر مارس 
ســـتعاد  المملكـــة  أرض  علـــى  المقبـــل 
عـــن  نادييـــن  اعتـــذار  بعـــد  مجـــدًدا 

المشاركة.

وكانـــت مراســـم القرعـــة قـــد أجريـــت 
وهـــم  أنديـــة  ســـتة  بمشـــاركة  ســـابًقا 
األهلـــي البحريني المســـتضيف، الهالل 
الســـعودي، القادســـية الكويتي، الكامل 
والوافـــي العمانـــي، النصـــر اإلماراتـــي، 

الشرطة القطري.
وأضـــاف الحلواجي لـ “البالد ســـبورت” 
أن قرعة البطولة ستجرى ألربعة أندية 
بعـــد اعتـــذار كلٍّ من: الهالل الســـعودي 

والنصـــر اإلماراتـــي، حيـــث تـــم اعتماد 
أربعـــة أنديـــة وهـــم األهلـــي البحريني 
والقادسية الكويتي، والكامل والوافي 
لتقـــام  القطـــري  والشـــرطة  العمانـــي، 
البطولة بمشـــاركة أربعة أندية على أن 
تجـــرى القرعـــة خالل االجتمـــاع الفني 

الذي يسبق البطولة.
أن تجـــرى  المؤكـــد  فـــي حكـــم  وبـــات 
تعديـــالت علـــى جـــدول البطولـــة بعـــد 

انســـحاب الناديين وإعـــادة القرعة كما 
ســـيتم تغيير نظام البطولـــة من خالل 
تطبيـــق نظـــام الـــدوري مـــن دور واحد 
لجميـــع األنديـــة المتباريـــة ثـــم يلعـــب 
األول مـــع الرابـــع والثانـــي مـــع الثالـــث 
يتأهـــالن  والفائـــزان  النهائـــي  بنصـــف 
للنهائي على أن يتم اإلعالن عن جميع 
تلك اللوائح والقوانين خالل االجتماع 

الفني.

حسن علي

الشيخ دعيج بن سلمان سمو الشيخ عيسى بن عبدالله سمو الشيخ ناصر بن حمد 



عيسى بن عبداهلل يتوج محمود عبدالقادر بلقب المسابقة الكبرى
توج ســـمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفة رئيس االتحاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القدرة، بحضـــور نائب رئيس 
الشـــيخ  للرياضـــة ســـمو  العامـــة  الهيئـــة 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة، الفـــارس 
المتميـــز محمـــود عبدالقـــادر مـــع جواده 
“زيفـــا” بلقـــب المســـابقة الكبـــرى ببطولة 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
القـــدرة لقفـــز الحواجـــز والتـــي أقيمـــت 
العســـكري  الرياضـــي  االتحـــاد  بميـــدان 
مـــن  الفرســـان  مـــن  واســـعة  بمشـــاركة 
مختلف اإلســـطبالت المحليـــة وبحضور 
أمين ســـر االتحاد غالب العلوي، ورئيس 
لجنـــة العالقات العامة واإلعالم باالتحاد 
الملكي مديـــر المكتـــب اإلعالمي ومركز 
المعلومات لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة، توفيق الصالحي.
وأشـــاد ســـموه بالمســـتوى الفني الراقي 
الذي وصلت إليـــه رياضة القفز بالمملكة 
مؤكـــدًا  الفرســـان،  جميـــع  ومســـتويات 
ســـموه أن مجلـــس إدارة االتحاد الملكي 
واللجنـــة  القفـــز  لجنـــة  مـــع  وبالتنســـيق 
المنظمـــة حريص علـــى متابعة مجريات 
دائمـــًا  والعمـــل  والبطـــوالت  المســـابقات 
علـــى تطويرهـــا، وبين ســـموه أن رياضة 
الخيـــل بالمملكـــة تحظـــى بدعـــم ملكـــي 
كبيـــر واهتمـــام ومتابعة دائمة من ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشئون 
الشـــباب، رئيس المجلس األعلى للشباب 
لالتحـــاد  الفخـــري  الرئيـــس  والرياضـــة، 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
ومـــن ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 

البحرينية.

ج الفائزين  عيسى بن عبداهلل يتوِّ
بالمسابقة الكبرى 

ج سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل    وتوَّ
خليفة الفارس محمـــود عبدالقادر بلقب 

بالمراكـــز  والفائزيـــن  الكبـــرى  المســـابقة 
األولـــى في هـــذه المســـابقة، حيث تمكن 
عبدالقـــادر مع جواده “زيفـــا” من تحقيق 
المركـــز األول فـــي هـــذه المســـابقة وهي 
مسابقة جولتين على مسلكين مختلفين 
ضد الزمن وارتفاع حواجزها 140 ســـم، 
ســـرعة المســـلك 350 متر/دقيقة بأفضل 
زمن وبلغ 65.50 ثانية وخمســـة أخطاء، 
فيما جاء في المركز الفارس حسين داد 
هللا من فريق وزارة الداخلية مع الجواد 
“تشـــامبين” فـــي المركز الثانـــي بزمن بلغ 
المركـــز  فـــي  65.74 ثانيـــة و6 أخطـــاء، 
الثالـــث جـــاء الفـــارس هيثـــم البســـتكي 
مـــن فريـــق وزارة الداخليـــة مـــع الجـــواد 
“الباتـــرون” بزمـــن بلـــغ 72.47 ثانيـــة و8 
أخطـــاء وفي المركـــز الرابع جاء الفارس 
ســـلطان الرميحي مع الجـــواد “تايتوس” 

بزمن بلغ 78.85 ثانية و44 خطأ.  
  وقـــد شـــهدت هـــذه المســـابقة تنافســـًا 
قويًا وبرز فيها الفارس الناشـــئ ســـلطان 
فرســـان  أصغـــر  كان  الـــذي  الرميحـــي 
الصغيـــر  الرميحـــي  وظهـــر  المســـابقة، 
بإمكانيـــات عاليـــة نافس فيها الفرســـان 
الكبـــار فـــي الميـــدان حظـــي علـــى إثرها 
بإعجـــاب واستحســـان جميـــع الحضـــور 
الذيـــن صفقـــوا لـــه بحـــرارة عنـــد إنهائـــه 

المسابقة بنجاح. 

الرميحي يتعملق ويخطف الصدارة 
والوصافة 

  شهدت المسابقة الثالثة منافسات قوية 
ومشـــاركة واســـعة وهي أولى مسابقات 
الكبار )مســـابقة على مرحلتين( وارتفاع 
حواجزها 110 سم وسرعة المسلك 350 
متر/دقيقـــة حيـــث كان التألـــق واإلبداع 

مـــن قبـــل فـــارس فريـــق وزارة الداخلية 
هـــذه  الـــذي كســـب  الرميحـــي  معيـــوف 
المســـابقة لنفسه وتغلب على نفسه فيها 
أيضًا، فالمركـــز األول كان من نصيبه مع 
جـــواده “آيريـــش” عندمـــا أنهى المســـلك 
38.50 ثانيـــة، وفـــي  بلـــغ  بأســـرع زمـــن 
المركـــز الثاني كان مـــن نصيب الرميحي 
أيضـــًا مع جـــواده اآلخر هوليـــوود منهيًا 
المســـلك بزمـــن قـــدره 40.31 ثانيـــة، أما 
المركـــز الثالث فلم يكـــن بعيدًا أيضًا عنه 
فقد أحرزه أخوه األصغر الفارس الناشئ 
المتميـــز ســـلطان الرميحـــي مـــع الجـــواد 
لوبي بزمن بلـــغ 41.39 ثانية، في المركز 
الرابع جـــاء الفارس عبدهللا العوضي مع 
الجـــواد كاتاليـــا بزمـــن بلـــغ 43.29 ثانية، 
فـــي المركز الخامس جـــاء الفارس خالد 
جناحـــي مـــن فريـــق وزارة الداخليـــة مع 
الجـــواد ترينوف بزمـــن بلغ 45.03 ثانية، 
وفي المركز الســـادس جاء الفارس سيد 

محمد خلف مع الجواد “كاندي بزمن” بلغ 
45.08 ثانية. 

 غزوان مع “مستر دوغالس” و”تي” 

يخطف لقب ووصافة مسابقة 

السرعة

للمتقدميـــن  الرابعـــة  المســـابقة  فـــي    
)مســـابقة الســـرعة( وارتفـــاع حواجزهـــا 
متـــر/  350 المســـلك  ســـرعة  ســـم،   120
دقيقة تمكـــن الفارس المخضرم ســـامي 
غـــزوان مـــع جـــواده “مســـتر دوغـــالس” 
من كســـب لقـــب هـــذه الجولـــة بتحقيقه 
ثانيـــة ودون   54.81 بلـــغ  زمـــن  ألســـرع 
أي خطـــأ، ولـــم يتوقف غـــزوان في هذه 
المســـابقة عـــن كســـب المراكـــز المتقدمة 
فقـــد حـــّل وصيفـــًا فيهـــا أيضـــًا ولكن مع 
جواده اآلخر “مستر تي” الذي أنهى معه 
المسلك بزمن بلغ 55.10 ثانية ودون أي 
خطـــأ أيضـــًا، أما فـــي المركـــز الثالث فقد 

جـــاء الفارس أنس عبـــودي مع الجوادي 
دوري بزمـــن بلغ 62.98 ثانية، في المركز 
مـــع  العوضـــي  عبـــدهللا  الفـــارس  الرابـــع 
الجـــواد “كاتاليا” بزمن بلـــغ 63.06 ثانية، 
فـــي المركـــز الخامـــس الفـــارس معيوف 
الرميحـــي من فريـــق وزارة الداخلية مع 
الجواد “هوليوود” بزمن بلغ 55.83 ثانية 
و8 أخطاء وفي المركز الســـادس جاءت 
الفارســـة “غريـــس رودنـــي” مـــع الجـــواد 
“كونتنـــدور” بزمـــن بلـــغ 56.95 ثانية و8 

أخطاء. 

البستكي يحصد لقب حاجز الجوكر 

  في المســـابقة الخامســـة مســـابقة جمع 
وارتفـــاع  الجوكـــر  حاجـــز  مـــع  النقـــاط 
حـــّدة  ارتفعـــت  ســـم   130 حواجزهـــا 
األخيـــرة  الكلمـــة  وكانـــت  المنافســـات 
هيثـــم  الداخليـــة  وزارة  فريـــق  لفـــارس 
البســـتكي مع الجـــواد “الباتـــرون” والذي 

دخـــل كآخـــر الفرســـان المشـــاركين فـــي 
هذه المسابقة محققًا المركز األول بزمن 
بلـــغ 44.72 ثانية و44 نقطـــة، وجاء في 
المركـــز الثاني الفارس محمود عبدالقادر 
مع الجواد “زيفـــا” بزمن بلغ 47.99 ثانية 
و44 نقطـــة، فـــي المركز الثالـــث الفارس 
دفـــاع  قـــوة  فريـــق  مـــن  ســـيف  محمـــد 
البحريـــن مـــع الجواد “أوال بـــي دي إف” 
بزمـــن بلـــغ 46.96 ثانيـــة و43 نقطة، في 
المركـــز الرابـــع جاء الفارس ســـلمان فرج 
مع الجواد “ماي بريشز” بزمن بلغ 50.88 
ثانيـــة و41 نقطـــة، في المركـــز الخامس 
جاء فارس فريق وزارة الداخلية حسين 
دادهللا مـــع الجواد “تشـــامبين” بزمن بلغ 
44.16 ثانيـــة و38 نقطـــة وفـــي المركـــز 
الســـادس جاء الفارس محمد سيف مرة 
أخـــرى مـــع الجـــواد “أوداســـي” بزمن بلغ 

45.01 ثانية و38 ثانية.

تغطية - اللجنة االعالمية

بحضور سلمان بن 
محمد في مسابقات 

العموم ببطولة االتحاد 
الملكي لقفز الحواجز

نجحت التايكواندو البحرينية في تسجيل نتيجة متميزة في ختام منافسات 
بطولــة الفجيــرة الدوليــة للتايكوانــدو للفــرق واألنديــة، التــي نظمهــا االتحاد 
اإلماراتي للتايكواندو في الفترة -6 8 فبراير، بحصول العب فريق أكاديمية 
اإلمبراطــور للتايكوندو عبدهللا الحدي على الميدالية الذهبية والمركز األول 
في فئة الناشئين وزن فوق 61 كيلوغراما، وحصول العبة فريق مركز الدوي 
الدولي للرياضة والفنون القتالية نوف حسن محمد على الميدالية البرونزية 

والمركز الثالث في فئة الناشئين وزن 51 كيلوغراما. 

األول  النائـــب  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه   
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، بالنتيجة المميزة 
الحـــدي  عبـــدهللا  الالعـــب  حققهـــا  التـــي 
والالعبـــة نوف محمد في هذه المشـــاركة، 
مؤكدا سموه أن النتيجة تأتي تأكيدا على 
النتيجـــة التي حققها الالعب والالعبة في 
بطولـــة كأس العـــرب التـــي ســـبقت إقامة 
منافســـات دوليـــة الفجيـــرة للتايكوانـــدو، 
مشـــيرا ســـموه إلى أن النتيجـــة تعكس ما 
يتمتع به الالعبان الناشئان من مستويات 
كبيرة، والتي ســـتنعكس على مشـــوارهما 

فـــي تحقيـــق مزيد مـــن النتائج المشـــرفة 
فـــي  البحرينيـــة  التايكوانـــدو  لرياضـــة 

مختلف المشاركات القادمة. 
 وقـــال ســـموه: “نفخـــر بعطـــاء أبطالنا في 
مختلـــف البطـــوالت والمشـــاركات، والتي 
وحرصهـــم  العاليـــة  قدراتهـــم  تعكـــس 
علـــى التمثيـــل المشـــرف لمملكـــة البحرين 
والمنافســـة على إحراز النتائج اإلنجازات 
ورفع علم البحرين عاليا في هذه المحافل 
ســـعادته  عـــن  ســـموه  معربـــا  الرياضيـــة”، 
بالنتيجة والمســـتويات التـــي قدمها أفراد 
الفـــرق البحرينية المشـــاركة فـــي البطولة، 
البحرينيـــة  للتايكوانـــدو  ســـموه  متمنيـــا 

مزيدا من النجاحات. 

 مـــن جانبـــه، أعـــرب نائـــب رئيـــس الهيئـــة 
العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني 
لأللعاب القتالية ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمـــد آل خليفـــة، عن ســـعادته بالنتيجة 
الحـــدي  عبـــدهللا  الالعـــب  حققهـــا  التـــي 
والالعبة نوف محمد في البطولة الدولية، 
مؤكدا ســـموه أن النتيجة عكســـت حرص 
الالعبين على الظهور بشـــكل مشـــرف في 
هـــذا الملتقـــى الرياضي، حيـــث نجحا من 
خالل ذلـــك في تعزيز وجـــود التايكواندو 
البحرينية في المشاركة، على الشكل الذي 

ســـاهم وصولهـــا لمنصـــة التتويـــج وحصد 
اإلنجازيـــن، مشـــيدا ســـموه بجهـــود الفرق 
البحرينية المشـــاركة في البطولة، متطلعا 
التايكوانـــدو  رياضـــة  تحقـــق  أن  ســـموه 
مزيـــدا من اإلنجازات التي تضاف لســـجل 

الرياضة البحرينية. 
 مـــن جهته، قال رئيـــس االتحاد البحريني 
للتايكوانـــدو عبدهللا الـــدوي: “إن النتيجة 
الحـــدي  عبـــدهللا  الالعـــب  حققهـــا  التـــي 
بالفخـــر  تبعـــث  محمـــد،  نـــوف  والالعبـــة 
واالعتـــزاز والتـــي انعكســـت علـــى نجـــاح 

مشـــاركة التايكوانـــدو البحرينيـــة في هذا 
الحدث الدولي”، مشيدا بالمستويات التي 
قدمهـــا أفـــراد الفـــرق البحرينيـــة في هذه 
البطولـــة، مؤكـــدا أن اتحـــاد التايكوانـــدو 
يســـير وفـــق آليـــات العمـــل التـــي رســـمها 
القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس 

برئاســـة سمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل 
خليفة، لتنفيـــذ البرامج والخطط الداعمة 
لتطويـــر الرياضـــة، ودفعهـــا لتحقيق مزيد 
مـــن النتائـــج المشـــرفة، والتـــي تعـــزز مـــن 
موقـــع البحرين على صعيد الرياضة قاريا 

ودوليا.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يشيد بإنجاز الحدي ونوف محمد في دولية الفجيرة للتايكواندو
سموه أعرب عن سعادته بالنتيجة ومستويات الفرق البحرينية في البطولة

سمو الشيخ سلمان بن محمد سمو الشيخ خالد بن حمد

الالعب عبدالله الحدي

   تتويج الفائزين بالمسابقة الخامسة

 تتويج الفائزين بالمسابقة الرابعة

تتويج الفائزين بالمسابقة الكبرى

 تتويج الفائزين بالمسابقة الثالثة
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للمشـــاركة  اإليجابيـــة  النتائـــج  تواصلـــت 
البحرينيـــة فـــي بطولة أبوظبـــي الدولية )ب( 
لجمـــال الخيـــل العربيـــة بعـــد أن غـــرد البطل 
“د محبـــوب” خـــارج الســـرب محققـــًا نتيجـــة 
عاليـــة والمركز األول ليتأهل للمنافســـة على 
لقـــب بطل األبطـــال في البطولة التي تشـــهد 

مشاركة واسعة.
 وحقـــق البطـــل “د محبـــوب” معـــدال وقـــدره 

92.00 متصـــدًرا المجموعـــة ومحقًقـــا المركز 
األول. 

 وســـوف يمثـــل الفحـــل “د محبـــوب” الفريق 
الملكـــي البحرينـــي وهـــو من ضمن 6 أســـماء 
تنافســـت في البطولة باســـم الفريـــق الملكي 
مشـــاركة  مجموعـــة  وكذلـــك  البحرينـــي 
مجموعـــة مـــن مـــالك األســـطبالت الخاصـــة 
الذيـــن حرصـــوا علـــى تمثيـــل البحريـــن خير 
تمثيل في هذا المحفل، سيكون “د محبوب” 
باألضافـــة للفرس العـــروس “جهندرا” ورقتي 

مملكـــة البحريـــن فـــي أمســـية يـــوم األبطال 
إحـــدى  لحصـــد  كبيـــر  طمـــوح  مـــع  األحـــد 

الميداليات. 
 وجـــاءت النتائـــج كالتالـــي: فئـــة المهور عمر 
)3 ســـنوات(: المهـــر “اي ام اس الفهـــد” للمالك 
فريـــق البحرين الملكي المركـــز الرابع بمعدل 
91.20، والمهر “اس جي فيلق” للمالك مربط 
النســـيم المركز الثامن بمعدل 90.70، والمهر 
“باسل الشهاب” للمالك فاضل عباس الجمري 

المركز الثاني والعشرين بمعدل 88.70.

 وفـــي فئـــة األفحـــل عمـــر )6-4 ســـنوات أ(: 
الفحل “مشـــتبه الزبير” للمالـــك مربط النوادر 
المركـــز الرابع بمعدل 90.60، والفحل “اي تي 
البـــراق” للمالـــك مربط اطيـــاب المركز الثالث 
عشـــر بمعدل 91.20، وفي فئـــة األفحل عمر 

)6-4 ســـنوات ب(: الفحل “د محبوب” للمالك 
الفريق الملكي البحريني المركز األول بمعدل 
92.00، وفـــي فئـــة األفحـــل )9-7 ســـنوات(: 
الفحـــل “قطب الشـــقب” للمالك مربط النوادر 

المركز السابع بمعدل 90.70.

نتيجة مميزة لـ “د محبوب” ببطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل
اللجنة اإلعالمية
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عّبرت النجمة “كيرستين 
دانست” عن سعادتها 

لتلقي ترشيحها 
األوسكاري األول 
مع زوجها جيسي 
بليمونز عن فيلم 

 The Power“
 ”of the Dog
وقالت: ”من 

الجنون أننا لعبنا 
دور زوجين 
مًعا وحصلنا 

على ترشيحينا 
األول مًعا، إنه 

أشبه بقصة من 
القصص الخيالية“.

tariq_albahhar

قصص “الفالنتاين”... لماذا مصر تحتفل مرتين به كل عام؟
هنـــاك العديد من الروايـــات المتعلقة بقصـــة “الفالنتاين”، 
لكـــن تشـــير الرواية األكثر انتشـــارًا إلـــى أن فالنتاين كان 
كاهنـــًا عـــاش في رومـــا، خـــالل القـــرن الثالـــث الميالدي، 
واعتقلـــه اإلمبراطـــور الرومانـــي، خالل فتـــرة االضطهاد 
الديني للمســـيحية بســـبب تزويجه العّشاق المسيحيين، 
فـــي مخالفة ألوامر كالوديـــوس الثاني، الذي منع الزواج 
العتقـــاده أنه الســـبب وراء عزوف الشـــباب عـــن الخدمة 

العسكرية.
وبحسب “بي بي سي” يربط دارسو األدب يوم الفالنتاين 
إلى قصيدة كتبها الشاعر اإلنجليزي، جيفري تشوسرعام 

1380، تكريًمـــا لملك إنجلترا ريتشـــارد 
الثانـــي، فـــي عيد خطبته 
األول علـــى آن من مملكة 

بوهيميـــا، جـــاء فيها: “وفي 
يـــوم عيد القديس فالنتين... حين 

يأتـــي كل طائـــر بحثـــًا عـــن وليـــف 
لـــه، فـــي مســـتهل الربيـــع اإلنجليزي”. 

وافتـــرض قـــراء القصيـــدة، على ســـبيل 
الخطأ، أن تشوسر كان يشير إلى الرابع عشر 

من فبراير باعتباره “الفالنتاين”!
واليـــوم يعـــد الفالنتايـــن مـــن األيـــام الجميلـــة فـــي العام 
لالحتفـــال بالحـــب والســـعادة حـــول العالم، وفـــي أجواء 
جميلـــة ورائعة، وأصبح بالرغم من التحفظات من أشـــهر 
األعياد انتشـــاًرا في مختلف أرجـــاء العالم، وفيه يتبادل 

واألخـــوات  األمهـــات  حتـــى  أو  والمتزوجيـــن  العشـــاق 
والرســـائل  الهدايـــا  أجمـــل  والزميـــالت 
الجميلة، التي تعبر عن صدق محبتهم 
منـــذ  ووفائهـــم  إخالصهـــم  ومـــدى 
ســـنوات طويلـــة، وتتزيـــن المحـــالت 
اســـتعداًدا لـــه منذ مطلع شـــهر فبراير، 
حيث يروج بيع الزهور والشكوالتة 
والبطاقات ربمـــا، حتى أصبح هذا 
ا عنـــد البعض،  اليـــوم يوًمـــا تجاريًّ
تبـــادل  مـــن  األمـــر  تطـــور  حيـــث 
الـــورود والشـــوكوالتة إلى الهدايا الثمينـــة عند الرجال 
إلى النساء والماركات العالمية واختيار المطاعم الكبيرة 

بالرغم من بساطته.
يحتفـــل المصريـــون بالفالنتاين مرتيـــن، االحتفال األول 
يتزامـــن مع االحتفال العالمي بهذه المناســـبة، بينما يحّل 

االحتفال الثاني في 4 نوفمبر من كل عام، والسبب وراء 
ذلك، يعود إلى أن االحتفال العالمي تعود قصته إلى نهاية 
القـــرن الـ 18 بعد دفاع القديـــس “فالنتاين” وظلَّ احتفال 
مصر بالفتانتين في اليوم العالمي فقط حتى عام 1974 
بعـــد أن قرر الكاتب الصحافـــي المصري “مصطفى أمين” 
نشـــر فكرة االحتفـــال بالحب في صحيفة “أخبـــار اليوم” 
المصرية، وأن يضم اليوم االحتفاء باألصدقاء والعشـــاق 
والعائلة وال يقتصر على العشاق فقط. وذكر أمين واقعة 
دفعتـــه لهذا االقتـــراح وقتها، قائاًل: “أثنـــاء وجودي بأحد 
أحياء القاهرة القديمة، رأيت جنازة ال يســـير فيها ســـوى 
3 أفـــراد فقـــط، وتفهمت أن الســـبب وراء غياب الحضور 
عـــن الجنـــازة، أن هذا الرجل لم يكـــن يحب أحًدا وال أحد 
يحبـــه”.   ومن هنـــا خصص أمين، يـــوم 4 نوفمبر من كل 
عام لالحتفاء بمشاعر الحب ليست فقط بين العشاق بل 

بين األصدقاء وأفراد العائلة الواحدة.

اتعود للسينما مجدًدا النجمة المحبوبة جينيفر لوبيز بفيلمها الغنائي  «
الرومانسي الجديد Marry Me مع النجم أوين ويلسون بعد مرور 25 عاًما على 
آخر مرة تعاون فيها النجمان سويًّا في إحداث شبه حقيقة لحياتها الشخصية 

لنجمة بوب ”كات فالديز“ التي توشك على الزواج من نجم الموسيقى 
”باستيان“ في حفل كبير، لكنها تكتشف خيانته قبل لحظات قليلة من الحفل، 

ا من أحد الحضور! فتقرر الزواج عشوائيًّ
ا في البحرين بمناسبة “الفالنتاين” مبني على الرواية  « الفيلم الذي يعرض حاليًّ

المصورة التي تحمل االسم نفسه من تأليف بوبي كروسبي وتشارك بنفسها 
في إنتاج الفيلم ووصفت الدور للصحافيين بأنه ممتع كما تقدم أغنية أصلية 
خالل أحداثه. وفي مقابلة جديدة لها في برنامج ”Today” قالت لوبيز إنها امرأة 

ال تستطيع الحياة بدون زواج وقالت: ”أنا بطبعي رومانسية، لطالما كنت كذلك، 
لقد تزوجت عدة مرات، ومازلت أؤمن بالسعادة األبدية بالتأكيد”.

يذكر أن جينيفر لوبيز تزوجت ثالث مرات، كان زوجها األول هو الممثل أوجاني  «
نوا، تزوجته من 1997 إلى 1998، وفي عام 2001 تزوجت من كريس جود، وزوجها 

الثالث هو مارك أنتوني، الذي تزوجته عام 2004، وفسخت خطبتها التي 
استمرت عامين مع أليكس رودريجيز، ومؤخًرا رجعت للنجم بن أفليك بعد 

انفصال 20 عاًما.

“Marry Me”... فيلم “الفالنتاين” في البحرين
طارق البحار

إعداد طارق البحار

كان كاهنًا عاش في روماالكاتب المصري مصطفى أمين

هـــذا الموضـــوع ال يقـــدم صـــورة شـــاملة 
للمســـرح البحريني منذ بداية عهد ميثاق 
العمـــل الوطنـــي حتـــى 2022، وال تقييمـــًا 
مدارســـها  بمختلـــف  المســـرحية  للحركـــة 
واتجاهاتها، فكل المســـارح األهلية عملت 
رواجـــًا  القـــت  أعمـــاالً  وقدمـــت  بجديـــة 
بـــه، ولكنـــه مجـــرد موضـــوع  ال يســـتهان 
لتســـليط الضـــوء علـــى تجارب مســـرحية 
تســـتحق الدراسة والكشـــف – بالنسبة لي 
شـــخصيًا - قدمت في عهـــد ميثاق العمل 
الوطنـــي فـــي الفتـــرة مـــن 2001 – 2022  
وكان اإلبـــداع فيهـــا واضحـــًا للعيـــان وتم 
تقديـــم العمـــل الفني المســـرحي في أعلى 
قيمـــه، من حيـــث االلتـــزام والدقـــة، وهذا 
النشـــاط والتميز ليـــس المظهـــر اإليجابي 
الوحيـــد، فهنـــاك أيضـــًا مظاهـــر إيجابيـــة 

أخرى مثـــل ظهور 

عدد من المخرجين الشـــباب ذوي الثقافة 
المســـرحية العاليـــة التـــي تمكنهم من فهم 
الجيـــدة،  المســـرحية  النصـــوص  وتنفيـــذ 
وهنـــاك أيضـــًا عدد مـــن الممثليـــن خرجوا 
علـــى التقليـــد الخطابـــي فـــي المســـرح 
ومكنتهـــم قدراتهم وثقافتهم من أداء 
أدوارهم بما يتناسب مع هذه األدوار. 
فما لم يوجد رجل المسرح وهو أوالً 
وقبـــل كل شـــيء الممثـــل المثقـــف 
القـــادر علـــى تفهـــم النـــص المحـــب 
لفنـــه حبًا يضّحي فيه بكل شـــيء 
آخـــر، فـــال يمكـــن أن تقـــوم للفـــن 

المسرحي قائمة.

 “عذاري” 

الشـــرقاوي،  علـــي  تأليـــف 
وإعـــداد وســـيناريو وإخراج 
جمعـــان الرويعي، وعرضت 
فـــي يونيـــو 2003، ومثلت 
مهرجـــان  فـــي  البحريـــن 
القاهـــرة الدولي للمســـرح 

إنتـــاج   .2004 فـــي ســـبتمبر  التجريبـــي 
مسرح أوال.

“سرور”

تأليـــف إبراهيم بوهندي، إخراج عبدهللا 
ملك، أعيد عرضها في مايو 2006 ضمن 
عروض مهرجان أوال المسرحي الثاني. 

إنتاج مسرح أوال.

“متروشكا”

مـــن إعـــداد إبراهيـــم خلفـــان وعبـــدهللا 
الســـعداوي، وعرضـــت العـــام 2007 مـــن 

إنتاج مسرح الصواري.

“إيفا”

خالـــد  وإخـــراج  فاضـــل  وليـــد  تأليـــف 
الرويعـــي. إنتـــاج مســـرح الصـــواري عام 
2001. شـــاركت في المهرجان الخليجي 
بدولـــة قطر وفـــازت رانيا غـــازي بجائزة 
أفضـــل ممثلـــة والرويعي جائـــزة أفضل 

سينوغرافيا.

 “آباء للبيع” 

خليفـــة  إعـــداد  محمـــد،  قاســـم  تأليـــف 
العريفي وإخراج طاهر محسن. عرضت 

في نوفمبر 2011. إنتاج مسرح أوال.

“الكراسي”

تأليف يوجين يونسكو، معالجة وإخراج 
حســـين العصفـــور. عرضـــت فـــي 2017 
ومثلـــت البحرين في مهرجان الشـــارقة 
المســـرحي الخليجـــي  وفـــاز العصفـــور 
بجائزة أفضل ممثل.، وفاز الفنان القدير 
عبـــدهللا يوســـف بجائزة أفضـــل ديكور. 

إنتاج مسرح أوال

“إلى ريا”

تأليـــف جمـــال الصقـــر، وإخـــراج جمـــال 
قرطـــاج  أيـــام  فـــي  شـــاركت  الغيـــالن. 

المسرحية 2019. إنتاج مسرح أوال.

“المفتاح” 

للكاتـــب الســـوري نـــور الدين الهاشـــمي، 

خلفـــان  إبراهيـــم  وإخـــراج  وإعـــداد 
وعرضـــت عام 2018 ومن إنتاج مســـرح 

الصواري. 

“المهاجران”

ترجمـــة  ميرومروجـــي،  ســـرافو  تأليـــف 
علي الشـــيراوي، وإخراج جمال الغيالن. 
شـــاركت في مهرجـــان القاهرة للمســـرح 

التجريبي 2010. إنتاج مسرح أوال.

“البقشة”

وإخـــراج  عبـــدهللا،  إســـماعيل  تأليـــف 
عبدهللا ملـــك، قدمت العام 2018، إنتاج 

مسرح جلجامش.

“هدوء تام”

تأليف يوسف الحمدان، وإخراج عبدهللا 
البكـــري، ومثلـــت البحرين فـــي مهرجان 
ديســـمبر  التجريبـــي  للمســـرح  القاهـــرة 
2021 وفازت بجائزة المواهب التمثيلية 

الواعدة. إنتاج مسرح جلجامش.

“ تخريف “  

انتاج مسرح أوال 2022 .
تأليف وإخراج حسين العصفور . 

كمـــا أســـلفت، تلـــك العـــروض هـــي التي 
العمـــل  ميثـــاق  مســـيرة  فـــي  شـــدتني 
الوطنـــي لغايـــة اليـــوم، وبالتأكيـــد هناك 
العديـــد من المســـرحيات التي لم يتســـع 
أو حالـــت ظـــروف  لمشـــاهدتها  الوقـــت 
معينـــة دون متابعتهـــا، ويمكننـــي القول 
إنه على مدى الســـنوات الماضية جربت 
المســـارح األهليـــة أشـــكاالً جديـــدة فـــي 
المســـرح، والواقع أن محاوالت التجديد 
هي دائمًا دليـــل الحيوية، ومن الطبيعي 
- مـــا دمنـــا نبحـــث عـــن حركة مســـرحية 
نشـــيطة في هذه الفتـــرة - أن يالزم هذا 
النشاط أيضًا حركة للخروج من الجمود 

الشكلي.
البيـــادر،  جلجامـــش،  الصـــواري،  “أوال، 
األعمـــاق،  مـــن  لكـــم  شـــكرًا  الريـــف”... 
فأنتـــم مـــن روائـــع مناهل الثقافـــة والبد 
تتضاعـــف  أن  المقبلـــة  المرحلـــة  فـــي 
المســـؤوليات إلى الحد الـــذي يكون فيه 
مســـرحنا البحريني في طليعة المسارح 
واألنفـــع  األرفـــع  تقديـــم  عبـــر  العربيـــة 
التحـــاد  موصـــول  والشـــكر  الفـــن،  فـــي 
البحرينييـــن  المســـرحيين  جمعيـــات 
برئاسة الصديق الناقد يوسف الحمدان، 
علـــى الكفـــاح والجهـــد في ســـبيل رفعة 
المســـرح البحريني وخدمـــة الفنان، هذا 
االتحـــاد الذي ســـد فراغًا كبيـــرًا، وختامًا 
بـــكل  أقول:المســـرح هـــو منبـــر الحيـــاة 
أفراحها ومآســـيها فـــي كل أرجاء وطننا 

العربي الكبير.

تجارب مسرحية تستحق الدراسة والكشف ُعرضت في عهد “الميثاق”
من المظاهر اإليجابية ظهور مخرجين شباب ذوي ثقافة مسرحية عالية

أسامة الماجد

عبدالله السعداوي

مسرحية إلى ريا مسرحية هدوء تاممسرحية الكراسي مسرحية آباء للبيع مسرحية المفتاح

عبدالله ملك خالد الرويعي إبراهيم خلفان
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البحرين أصبحت على 
خريطة السياحة 

العالمية والنهوض 
بقطاع الضيافة 

هبة محسن

هبة محسن

ــال، رئــيــس  عـــلـــق رجـــــل األعـــــمـــ
خوضها  المتوقع  “رواد”  قائمة 
انتخابات غرفة تجارة وصناعة 
محمد   ،)30( لــلــدورة  الــبــحــريــن 
الترشح  شــروط  على  ــفــردان،  ال
ــتــــي أعــلــنــتــهــا  ــ ــات ال ــابـ ــتـــخـ لـــانـ
البند  المشرفة، خصوصا  اللجنة 
المتعلق بضرورة مرور أكثر من 
في  المترشح  سجل  على  عــام 
الغرفة، بالقول “طبقًا للتوصيات 
إلعطاء  الحكومة  أعلنتها  التي 
مـــســـاحـــة أكــــبــــر لــلــمــؤســســات 
للتمثيل  والمتوسطة  الصغيرة 
في الغرفة والمشاركة في صنع 
الـــقـــرار بــاالقــتــصــاد الــبــحــريــنــي، 
يجب إلغاء هذا البند واستبداله 
بــــــأن يــــكــــون الـــســـجـــل نــشــطــا 
ومسددا الرسوم كافة، وال توجد 
الفرصة  متأخرات عليه؛ إلتاحة 
نعمل على  الذين  األعمال  لرواد 
المعترك  لــخــوض  اســتــقــطــابــهــم 
االنــتــخــابــي ومــمــارســة الــحــيــاة 
صنع  في  والمشاركة  التجارية 

الــقــرار فــي االقــتــصــاد والــغــرفــة 
هم  الشباب  هـــؤالء  أن  باعتبار 

عماد المستقبل”. 
ــردان تــصــريــحــه  ــ ــفـ ــ ــتـــم الـ ــتـ واخـ
النظر  بــإعــادة  اللجنة  “نــطــالــب 
في هذا الشرط؛ إلتاحة الفرصة 
الــوقــت  وفـــي  للترشح  للجميع 
ــه نــــؤيــــد االشــــتــــراطــــات  ــفـــسـ نـ

األخرى”.

الفردان: نطالب بإلغاء بند مرور أكثر 
من عام على سجل المترشح بـ “الغرفة”

ال نبحث عن “شو إعالمي” بل نتائج على أرض الواقع... ناس:

نعمل لصالح االقتصاد الوطني... وفي النهاية الكل مستفيد
أكــد رجــل األعــمــال، رئــيــس قائمة “تــجــار 22” 
الغرفة  وأعضاء  التجار  آراء  لجميع  احترامه 
في  الــقــيــاس  مسطرة  أن  مــوضــًحــا  الحاليين، 

القرارات الصادرة عن الغرفة القانون.
22” أشار  “ تجار  لقاء بثته قنوات قائمة  وفي 
ناس الى أن “الغرفة عملت في الدورة السابقة 
على 3 محاور هي التمثيل والدفاع عن مصالح 
سواء  الرسمية  الجهات  مع  البحريني  التاجر 
الحكومية او السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
وتمثيل البحرين والترويج لها في الخارج مع 
وجود  الى  الفتا  والمؤتمرات،  المعارض  إقامة 
الخارجية والمشاركة في  الزيارات  الغرفة في 

الزيارات الرسمية.
البحرين عضو أصيل في  أن  إلى  ناس  وأشــار 
الخليجية،  الـــغـــرف  اتـــحـــاد  إدارات  مــجــالــس 
والتي  العربية  الجامعة  من  المنبثق  والعربية 
16 غرفة تجارية مشتركة، منها  تندرج تحتها 
والغرف  الفرنسية،  العربية  التجارية  الغرفة 
العربية البريطانية، والغرف العربية األميركية، 
خلق  في  يسهم  بما  األلمانية،  العربية  والغرف 
مستدامة  واســتــثــمــاريــة  اقــتــصــاديــة  عــاقــات 
على  البحرينية  االقتصادية  القطاعات  لخدمة 

مختلف المستويات.

أن  يمنع  القانون  أن  اللقاء  في  نــاس  وأضــاف 
ا كما يطالب بعض  تكون الغرفة صندوًقا خيريًّ
التجار، منوها إلى أنه ال توجد مثل هذه األمور 
المستويين  على  كــافــة  التجارية  الــغــرف  فــى 

اإلقليمي والعالمي.
وكشف ناس أن الغرفة في السابق ومنذ العام 
الــدعــم  عــلــى  تعتمد  ميزانيتها  كــانــت   ،2006
 500 نحو  يبلغ  كان  الذي  الحكومة  من  المادي 
العجز  من  لسنوات  تعاني  وكانت  ديــنــار،  ألــف 
أثر عليها فى تغطية رواتب  بما  الميزانية  في 
الموظفين التابعين للهيكل اإلداري كذلك إقامة 
أن خصص  منذ  أنه  الفعاليات، مؤكدًا  وتنظيم 
األمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة أرًضا 
لمبنى الغرفة باإلضافة الى قرار وزير الصناعة 
أصبح  العضوية  بإلزامية  والسياحة  والتجارة 
مالي  مورد  للغرفة  مالي وجعل  استقرار  هناك 

ثابت تعتمد عليه.
كانت  الغرفة  بــأن  البعض  اتهامات  على  ا  وردًّ
بعيدة كل البعد عن التاجر البحريني خصوصا 
أثناء جائحة كورونا، قال ناس إن الغرفة لعبت 
إذ  كــورونــا،  فيروس  جائحة  في  كبيرة  أدواًرا 
العهد  ــي  إلــى ول رفــعــت  الجائحة  بــدايــة  ومــنــذ 
الملكي  السمو  ــوزراء صاحب  ال مجلس  رئيس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة مبادرة لتعاون 
القطاعين العام والخاص متضمنة خطة 
تأثيرات  على  للتغلب  عاجلة  طــوارئ 
ــارس 2020  فــيــروس كــورونــا فــي مـ
المقترحات  من  عــدد  تضمنت 
والــتــي تــم األخــذ بعدد منها 
األولــى  المالية  الحزمة  فــي 
ولعل  الحكومة  اطلقتها  التي 
من أبرزها إعفاء جميع أعضاء 

الغرفة من االشتراكات السنوية للغرفة لمدة 6 
أشهر،   6 لمدة  العمل  رســوم سوق  أشهر، وقف 
على  المترتبة  البنكية  للفوائد  “تمكين”  تحمل 
قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة 

6 أشهر.
وتابع ناس “نؤمن بأهمية حصد نتائج المبادرات 
وتنفيذها على أرض الواقع وال نسعى لإلعان 

عنها والتباهي بها”.
للدورة  الغرفة  إدارة  أن مجلس  ناس  وأوضــح 
29 لم يكن يبحث عن “شو إعامي” بقدر حصد 
الواقع  أرض  على  وتنفيذها  المبادرات  نتائج 
إلى  مشيًرا  التجاري،  والشارع  القطاع  لخدمة 
بالغرفة  لعمله  األول  اليوم  ومنذ  المجلس  أن 
العام 2018 تمكن من إيقاف تنفيذ قرار زيادة 
الذي كان قد  التجارية  الرسوم على السجات 
يصل إلى نحو 1000 دينار، وتم إقناع الحكومة 
للسجل  ديناًرا   150 بمقدار  الرسوم  تكون  بأن 
بما يوفر نحو 850 ديناًرا على التاجر في العام 
الواحد، بجانب دور الغرفة في الحزمة المالية 
الثانية حيث كانت ضمن فريق العمل “برنامج 
ــان جــــزًءا من  ــذي كـ ــ اســتــمــراريــة األعـــمـــال”، ال

صندوق السيولة الثاني. 
ولفت ناس الى أن منهجية مجلس اإلدارة في 
29 وتبنيه للدراسات المقرونة باألرقام  الدورة 
المشترك  التنسيق  وتــيــرة  زيـــادة  فــى  ساهمت 
االقــتــصــادي،  القطاع  يــخــدم  بما  الحكومة  مــع 
فقط  تعتمد  ال  الغرفة  سياسة  أن  إلــى  منوًها 
على مصلحة التاجر بل تشمل مصلحة وحماية 
)الكل  بنظرية  “نعمل  قائاً  الوطني،  االقتصاد 
مــوزونــة يستفيد منها  ــرارات  قــ ربــحــان( وفــق 
الجميع بما فيها المواطن الذي يعد األساس في 

مسارات التنمية االقتصادية كافة.

“زين البحرين” و“يونيبال” تبرمان شراكة لدعم الشباب بمزايا سخّية

مكاسب اقتصادية كبيرة من تنظيم البحرين لسباقات “الفورموال 1” حتى 2036

ُتعّد األولى من نوعها في المملكة

الخطوة تعد حافًزا كبيًرا ومهمًّا لخطط التعافي وللقطاع الخاص... آل الشيخ:

ُيعد  حــدث  فــي  البحرين”،  “زيــن  دخلت 
األول في تاريخ االتصاالت في المملكة، 
مزيد  إلضفاء  “يونيبال”  مع  شراكة  في 
الشباب  مــن  أعضائهما  ــى  إل القيمة  مــن 
ــائـــق، إذ  ــدقـ تــتــخــطــى الــجــيــجــابــايــت والـ
سيستمتع أعضاء زين الشباب بعالم من 

المزايا السخية.
عماء  يحصل  الشراكة،  هــذه  وبموجب 
باقات  فــي  المسجلين  الــبــحــريــن”  “زيـــن 
ــاب عــلــى أكــثــر مـــن 200 عـــروض  ــشــب ال
ــاء الــبــحــريــن  ــحـ ــن جــمــيــع أنـ حــصــريــة مـ
 ”iMachines”و  ”Cinepolis“ مــثــل 
متتبع  وغيرها،   ”Doseو  Wingman”و
المدخرات إلظهار مدى تقدمهم، وقسائم 
بكثير.  ذلــك  من  وأكثر  كمكافآت  رقمية 
وتشارك “زين” وجهة نظر “يونيبال” في 

أن الشباب بالمملكة يستحقون األفضل، 
المعاملة  خــال  مــن  ذلــك  يثبتون  وهــم 
التي يتلقونها ومنحهم المزيد من المزايا 
من  يجعل  وبشكل  المتميزة  والــمــنــافــع 

حياتهم أكثر إمتاًعا.
الــجــديــد،  يــونــيــبــال  ومـــع إطـــاق تطبيق 
وبالمشاركة   - البحرين”  “زيــن  ستحقق 
مع “يونيبال” - فوائد أكبر للطاب، حيث 

فئات  عبر  “يونيبال”  خصومات  ستمتد 
يوفر  التطبيق  أن  سيما  وال  مختلفة، 
والمقاهي  المطاعم  في  خاصة  عــروضــًا 
ومـــراكـــز الــتــجــمــيــل والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
الكثير.  وغيرها  اإللكترونية  والمتاجر 
أصبحت  ساسة،  أكثر  التجربة  ولجعل 
بطاقة الطالب اآلن رقمية بنسبة 100%، 
بطاقة  حمل  الــطــاب  على  يتعين  ال  إذ 

هوية فعلية، ألن بطاقة الطالب الرقمية 
لـــدى “يــونــيــبــال” تــكــون بــحــوزتــهــم أينما 
يذهبون وكل ما يحتاجونه هو الموبايل.

ولطالما حرصت “زين البحرين” على أن 
الشبابية.  الــمــبــادرات  طليعة  فــي  تكون 
ــــــا، نـــجـــحـــت “زيـــــــن الـــبـــحـــريـــن”  وســــــويًّ
الــفــجــوة بطريقة  ــيــبــال” فــي ســد  و”يــون

حديثة وسهلة ورقمية تماًما.

التنفيذي  المدير  صرح  المناسبة،  وبهذه 
شركة  في  لألفراد  والمبيعات  للتسويق 
على  تعليًقا  الكتبي  عمار  البحرين،  زين 
هذه الشراكة قائاً: “تعاوننا مع “يونيبال” 
“زين  توفره  الذي  الفريد  الضمان  يجسد 
باقات  في  المسجلين  للعماء  البحرين” 
المتاحة،  التسهيات  بــأفــضــل  الــشــبــاب 
ــى تــطــويــر تلك  ــ ونــتــطــلــع بــاســتــمــرار إل

لعماء  متعددة  خيارات  وتوفير  المزايا 
والوصول  لاتصال  لدينا  الشباب  باقة 
المصممة  “يونيبال”،  مثل  منصات  إلــى 
المملكة.  في  الطاب  لمجتمع  خصيًصا 
وكجزء من تعاوننا هذا، سيتمكن عماؤنا 
Hai- (الحاليون من الوصول إلى عضوية 
العماء  سيتمكن  وبموجبها  مجاًنا،   )ba
الحصرية  الـــعـــروض  إلـــى  الـــوصـــول  مــن 
والــخــصــومــات والــقــســائــم الــرقــمــيــة، إلى 
جانب العديد من المزايا األخرى، ونأمل 
المقدمة  بــالــمــزايــا  عــمــاؤنــا  يستمتع  أن 

لهم”.
مــن جــانــبــه، صـــرح عــلــي الــعــلــوي العضو 
المنتدب لشركة يونيبال قائاً: “تأسست 
المجتمع  أن  إدراك  أســاس  على  يونيبال 
الــطــابــي فــي الــبــحــريــن بــحــاجــة للدعم 
ــمــســانــدة. فـــإن هـــذه الــشــراكــة تظهر  وال
أجلهم،  مــن  يعمل  مجتمعنا  أن  لشبابنا 

وأننا نهتم بهم ونعمل على إسعادهم”.

أكــد رجــل األعمــال، ومالــك شــركة “مونتريــال” للســيارات، وعضــو مجلــس األعمــال 
السعودي البحريني، إبراهيم عبدهللا آل الشيخ، أن، “إعالن “الفورموال 1” عن تجديد 
عقدهــا مــع البحريــن لمــدة 10 ســنوات أخــرى، بحيــث تكــون المملكــة ضمــن روزنامــة 
“الفورمــوال 1” حتــى عــام 2036، يعــّد مكســًبا كبيــًرا للمملكــة وشــهادة عالميــة بنجــاح 
البحريــن فــي تنظيــم جائــزة البحرين الكبــرى رغم التحديــات والصعوبات الســيما ما 

يتعلق بجائحة فيروس كورونا )كوفيد19(”.

“الــدور االقتصادي  وشدد آل الشيخ على 
ــيــرة الــتــي  ــكــب والــمــنــافــع االقـــتـــصـــاديـــة ال
ــذا إن  ــ ــحــريــن، وهـ ــب تــحــصــدهــا مــمــلــكــة ال
حرص  على  يــدل  فإنما  شـــيء،  على  دّل 
القيادة الرشيدة ووالة األمر في البحرين، 
ــح تــطــويــر ونــمــاء  عــلــى مـــا هـــو فـــي صــال
أن  معتبرًا  الــوطــنــي”،  االقتصاد  وازدهـــار 
ا  كــبــيــًرا ومهمًّ الــخــطــوة تعد حــافــًزا  “تــلــك 
والخطط  االقــتــصــادي  الــتــعــافــي  لخطط 
ــقــطــاع الـــخـــاص من  ــل االســتــراتــيــجــيــة ل
أجــل زيـــادة االســتــثــمــار وحــركــة التجارة 

واألسواق بما يؤدي بشكل مباشر إلى نمو 
اقتصادي مستدام يخدم فرص التوظيف 
السنوي  الدخل  من  مباشر  بشكل  ويزيد 
على  بالخير  يــعــود  بــمــا  الــخــاص  للقطاع 
القطاعين العام والخاص على حد سواء”.

النتائج  “تــلــك  أن  إلـــى  الــشــيــخ  آل  ونـــوه 
المبهرة والمتحققة على أرض الواقع فيما 
نتاج  هي   ”1 “الفورموال  بسباقات  يتعلق 
عاهل  من  المباركة  السديدة  التوجيهات 
الباد حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
ومتابعة  وبإشراف  آل خليفة،  بن عيسى 

صاحب  مــن  وحــكــيــمــة  ورشـــيـــدة  حثيثة 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء”.
ــال ومــــالــــك شــركــة  ــ ــمـ ــ وأكــــــد رجـــــل األعـ
الكبير  “النجاح  على  للسيارات  مونتريال 

البحرين  مملكة  حققته  الـــذي  والمتميز 
التنظيم  مــن خــال  عــامــًا   18 مـــدار  على 
والــذي   ”1 “الــفــورمــوال  لسباقات  المتميز 
خريطة  على  البحرين  ووضع  العالم  أبهر 
ــفــورمــوال 1” حــول  ــاضــات ســبــاقــات “ال ري
في  السيارات  رياضة  أن  السيما  العالم، 
واهــتــمــاًمــا  ا  نــمــوًّ تشهد  الــبــحــريــن  مملكة 
الشرق  في  زخًما  تكتسب  أنها  كما  كبيًرا 
من  احتضان جيل جديد  ومــع  األوســـط، 

جماهير هذه الرياضة المتميزة والمثيرة، 
تميزها  الــبــحــريــن  مملكة  تــواصــل  دائــًمــا 

وتقدمها ونجاحها الكبير”.
واعتبر آل الشيخ أن “النجاح الباهر لحلبة 
استضافة  خــال  مــن  الــدولــيــة،  البحرين 
فعاليات إقليمية ودولية كبرى في رياضة 
البحرين  جائزة  سباق  أبرزها  السيارات، 
 ،”1 “1لفورموال  لـ  الخليج  لطيران  الكبرى 
وتمديد سباق البحرين حتى العام 2036، 
التحتية  البنية  على  عالمية  شــهــادة  هــو 
المتطورة في المملكة، والتي تسهم بشكل 
مباشر في ازدهار االقتصاد الوطني ودفع 

عجلة النمو االقتصادي”.
وذكر أن “عوائد استضافة حلبة البحرين 
الكبرى  البحرين  جــائــزة  لسباق  الــدولــيــة 
كبيرة،   ،”1 لـــ”الــفــورمــوال  الخليج  لطيران 
حيث يجني االقتصاد الوطني فوائد جمة 

السياحية،  القطاعات  على صعيد  السيما 
والمطاعم،  الــتــرفــيــه،  وأمــاكــن  والــفــنــادق 
استقطاب  بسبب  ــمــواصــات،  ال وقــطــاع 
هذه  عشاق  من  ضخمة  ألعــداد  البحرين 
الرياضة العالمية من األشقاء الخليجيين 

والعرب واألجانب”.
“الــبــحــريــن  أن  ــــى  إل الــشــيــخ  آل  وخــلــص 
18 عاًما محط أنظار  أصبحت على مدار 
هذا  تنظيم  في  االستمرار  نتيجة  العالم، 
المايين  يتابعه  الـــذي  العالمي،  السباق 
البحرين  أصبحت  ثم  ومــن  العالم،  حــول 
على خارطة السياحة العالمية األمر الذي 
من  البحرينية  الضيافة  بقطاع  ينهض 
خال استضافة عشاق تلك الرياضة في 
فنادق البحرين، وهو األمر الذي يصب في 
صالح االقتصاد الوطني من خال إنعاش 

حركة األسواق والتجارة والسياحة”.

عقب توقيع االتفاق أثناء إبرام الشراكة بين الجانبين

إبراهيم آل الشيخ

محمد الفردان

سمير ناس

المواطن هو األساس في 
عمليات التنمية االقتصادية 

 نحترم كل اآلراء والمواقف بما 
فيها المختلفة والمعارضة 
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مليون دينار

 أعلــن بنــك الســام عــن تحقيــق صافي أرباح عائدة للمســاهمين بمبلغ 5.1 مليون دينــار بحريني )13.6 مليون دوالر أميركي( خــال الربع الرابع من العام 
2021، بالمقارنــة مــع 1.1 مليــون دينــار بحرينــي )2.8 مليون دوالر أميركي( خال الربــع الرابع من العام 2020، أّي بزيادة قدرها 381 %. وجاءت الزيادة 
في صافي الربح مدفوعة بالعائدات المرتفعة من أنشــطة األعمال األساســية للبنك وذلك مقارنة بالفترة الســابقة. وقد بلغت ربحية الســهم 2.2 فلس 
)5.8 سنت أميركي( عن الربع األخير للعام 2021، مقارنة مع 0.5 فلس )1.3 سنت أميركي( في الربع نفسه من العام 2020 مما يعكس زيادة بنسبة 340 
%. بينمــا بلــغ إجمالــي الدخــل التشــغيلي 25.7 مليون دينار بحريني )68.2 مليون دوالر أميركي( فــي الربع الرابع من العام 2021، بزيادة قدرها 15.1 %، 

من 22.3 مليون دينار بحريني )59.2 مليون دوالر أميركي( المسجلة في الربع الرابع من العام 2020.

وقد ســـجل البنك ارتفاًعا في أرباحه للســـنة 
 2021 ديســـمبر   31 فـــي  المنتهيـــة  الماليـــة 
بنســـبة 134 % حيـــث ارتفـــع صافـــي الربح 
العائد للمســـاهمين ليبلـــغ 21.4 مليون دينار 
بحرينـــي )56.7 مليـــون دوالر أميركـــي( عن 
العـــام 2021، مقارنـــة مـــع 9.1 مليـــون دينار 
بحرينـــي )24.2 مليـــون دوالر أميركـــي( عن 
العـــام 2020. بينمـــا بلـــغ العائـــد على الســـهم 
9.1 فلس )24.1 ســـنت أميركي( للعام 2021 
مقابل عائد 3.9 فلس )10.3 ســـنت أميركي( 
فـــي عـــام 2020، أي بزيـــادة قدرها 133 %. 
وبلغ إجمالي الدخل التشـــغيلي على أساس 

ســـنوي 107.3 مليون دينار بحريني )284.5 
مليون دوالر أميركي( للسنة المنتهية في 31 
ديســـمبر 2021، بزيادة قدرهـــا 11.1 % من 
96.6 مليـــون دينار بحرينـــي )256.2 مليون 
دوالر أميركي( المسجلة للسنة المنتهية في 

ديسمبر 2020.
 296.3 كمـــا بلـــغ مجمـــوع حقـــوق الملكيـــة 
مليـــون دينـــار )785.8 مليـــون دوالر( بنهاية 
بمبلـــغ  مقارنـــة   ،2021 العـــام  مـــن  ديســـمبر 
280.8 مليـــون دينـــار )744.8 مليـــون دوالر( 
للفترة نفســـها للعام 2020 أي بزيادة بمعدل 
5.5 %. وكذلـــك، ارتفـــع إجمالـــي األصـــول 

بشـــكل مضطرد خـــال العـــام 2021، محقًقا 
زيـــادة نســـبتها 19 % ليصل إلـــى 2.7 مليار 
دينـــار )7.1 مليـــار دوالر (، مقابـــل 2.3 مليـــار 
دينار )6.0 مليار دوالر ( في ديســـمبر 2020. 
وقـــد ترافـــق مـــع هـــذا النمـــو أيًضـــا تحســـن 
جوهـــري فـــي جـــودة األصـــول خـــال العام 
التمويـــات  انخفـــض حجـــم  2021، حيـــث 
المتعثرة بشـــكل كبير ليمثل فقط %2.1 من 
إجمالي محفظة التمويات بفضل مبادرات 
التحصيـــل الفعالة التي نفذها البنك الجودة 
العاليـــة للتمويـــات الجديـــدة. كمـــا حافـــظ 
المصرف على نســـبة عاليـــة من كفاءة رأس 

المـــال التي بلغـــت 28.5 % في العام 2021، 
مقابل 26.5 % في العام 2020.

وعلـــى ضـــوء هـــذا األداء القوي فـــي 2021، 
لـــدى  التوصيـــة  اإلدارة  قـــرر مجلـــس  فقـــد 
الجمعيـــة العموميـــة بتوزيـــع أربـــاح أســـهم 
بنســـبة 7 % مـــن رأس مـــال البنـــك الصـــادر 
والمدفوع بالكامل )4 % أرباح أســـهم نقدية 
و3 % أرباح أســـهم منحـــة( بمجموع 16.35 
مليون دينار )43.4 مليون دوالر (، وذلك بعد 
اســـتيفاء الشـــروط والموافقات الازمة من 

قبل المساهمين والجهات الرقابية.
وبهـــذه المناســـبة، قال رئيـــس مجلس إدارة 
بنـــك الســـام، الشـــيخ خالـــد بـــن مســـتهيل 
المعشـــني “انعكس التنفيذ الناجح لمبادرات 
النمو بشـــكل إيجابي على أداء البنك القوي 
فـــي العـــام 2021، حيـــث شـــهدت الخدمات 
المصرفية األساسية انتعاًشا مدفوًعا بالنمو 
الذاتـــي لجميع قطاعـــات األعمال في البنك. 
نحـــن نتطلع إلى االســـتمرار علـــى هذا النهج 

وتحقيـــق المزيد من النجاحات بإذن هللا بما 
يتماشـــى مع تطلعاتنـــا االســـتراتيجية على 

مدى السنوات المقبلة”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
للمجموعـــة لدى بنك الســـام، رفيق النايض 
“لقـــد تمكنا بفضـــل هللا وتوفيقه مـــن تعزيز 
مكانـــة البنك الرائدة فـــي العام 2021، حيث 
قمنـــا بإطـــاق منتجـــات وخدمـــات مبتكـــرة 
لارتقـــاء بتجربـــة زبائننـــا المصرفية. عاوة 
على تدشين الرؤية المؤسسية وذلك إيذاًنا 
بعصـــر جديد مـــن التحول واحتضـــان رؤية 
واعيـــة وموجهة نحو الهدف والتي تجســـد 
هويتنا في بنك الســـام. وعليه، مّكنتنا هذه 
المبـــادرات مـــن تحقيـــق نمـــو قـــوي، وزيادة 
حصتنـــا فـــي الســـوق، وتعزيـــز مكانتنـــا. إن 
أداءنـــا القـــوي عبـــر مختلـــف األصعـــدة لهـــو 
شـــهادة على النهـــج الطموح للبنـــك وقدرته 

على البروز والتميز”.

 أعلنـــت طلبـــات، المنصـــة التقنيـــة الرائدة 
في مجال التجارة الســـريعة في المنطقة، 
عـــن تقديـــم عـــروض مميـــزة تلبـــي جميع 

احتياجات العماء بمناسبة الفالنتاين. 

األزهار الحمراء كانت األكثر شيوًعا 

في المملكة العام 2021

ترمز األزهار الحمـــراء للحب والجمال مع 
لمســـٍة من الشجاعة، حيث ُتعد من الهدايا 
الكاســـيكية التـــي ال تفقـــد قيمتهـــا، ألنها 
ُتعّبـــر عن االهتمام والحب لآلخرين. لذلك 
شـــهدت إقبـــاالً كبيرًا فـــي المنطقـــة خال 
العام الماضـــي تعبيرًا عن واحٍد من أعظم 

المشاعر اإلنسانية على اإلطاق. 

“بيتيت باستيل” هي األكثر مبيًعا 

باقـــة الـ”بيتيت باســـتيل” هي الباقة األكثر 

رواًجا في المملكة في الفالنتاين من العام 
الماضـــي، حيـــث تتألـــف الباقـــة مـــن عـــدة 
ورود و أوراق مغلفـــة بشـــرائط مـــن اللون 

“التيفاني”. 

الشوكوالتة على شكل قلب من 

أفضل الهدايا في الفالنتاين 

شـــهدت منصة طلبات العام الماضي إقبااًل 
غير مســـبوٍق على أنواع الشوكوالتة على 
شـــكل قلب، حيـــث كانت األكثـــر طلًبا بين 
العمـــاء ألنهـــا طريقـــة مميزة فـــي التعبير 

عن الحب واالهتمام.

الفراولة، طعٌم مميز زّين يوم الحب 

العام الماضي

كانـــت الفراولـــة مـــن أبـــرز أنـــواع الفواكـــه 
وأكثرهـــا طلًبـــا بمناســـبة الفالنتاين 2021، 
لمـــا تتميـــز بـــه مـــن لـــوٍن جـــّذاب ورائحـــة 
لطيفة لتعّبر عن أجمل المعاني الشاعرية.

الطعام من وسائل التعبير عن الحب

احتفل عماؤنـــا بالفالنتاين العام الماضي 

أصنـــاف  مختلـــف  طلـــب  خـــال  مـــن 
المأكـــوالت مـــن المطابـــخ العالميـــة، إال أن 
الطلب األكبـــر كان على المطبخ األميركي 

كانـــت  حيـــث  البرجـــر؛  وجبـــة  وتحديـــًدا 
عروض الوجبات الســـريعة المشتركة هي 

األكثر مبيًعا. 

ال غنى عن الحلويات في الفالنتاين 2022

ُتعتبر الحلويات من أشهر األصناف ضمن 
تقاليـــد الفالنتاين، وتشـــهد طلبـــات اليوم 
إقبـــااًل كبيـــًرا علـــى اآليـــس كريـــم بشـــكٍل 
خاص، و “كريب” الشوكوالتة الذي يشكل 
نوع حلوى الشوكوالتة األكثر مبيًعا العام 
الماضـــي. وتدخل الحلويـــات ضمن قائمة 
المأكـــوالت التي تســـاعد في التخلص من 
التعـــب والتوتر، لذلك ُتعّد وســـيلًة لتدليل 

الحواس في هذه المناسبة المميزة.

وتؤكـــد طلبـــات علـــى جاهزيتهـــا الكاملـــة 
الستقبال طلبات العماء خال الفالنتاين 
وتلبيتهـــا وفـــق أعلـــى درجـــات الحـــرص 
وبأقصـــى ســـرعة ممكنة، وتدعو الشـــركة 
عماءهـــا لاطـــاع علـــى أبـــرز العـــروض 

المتوافرة على منصة طلبات. 
ُيمكـــن تنزيـــل تطبيـــق طلبات مـــن متاجر 
أو   ”iOS App Store“ التطبيقـــات 
Huawei Ap�“ أو ”Google Play Store“

.”pGallery

صافي أرباح بنك السالم للعام 2021 بزيادة 134 %

شركة “طلبات” تستقبل “الفالنتاين” بعروض مميزة

ارتفاع إجمالي األصول بنسبة 19 % ليصل إلى 2.7 مليار دينار

منصة التقنية الرائدة تكشف التوجهات األكثر رواًجا في المناسبة العالمية
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الطلب األكبر على المطبخ األميركي 
ووجبة البرجر العام الماضي

إقبال غير مسبوٍق على أنواع الشوكوالتة 
على شكل قلب

ترمز األزهار الحمراء للحب والجمال مع 
لمسٍة من الشجاعة

رفيق 
النايض

 الشيخ 
خالد 

المعشني

جـــددت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
والخطـــوات  اإلجـــراءات  لكافـــة  دعمهـــا 
النمـــو  لتحقيـــق  الراميـــة  الحكوميـــة 
االقتصادي واالســـتدامة المالية لصناديق 
التقاعـــد، معربة عن دعمهـــا الكامل لحزمة 
اإلصاحـــات التي أجريـــت بهدف الحفاظ 
علـــى صناديق ومعاشـــات التقاعـــد للوفاء 
بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمشتركين.

واعتبـــرت الغرفـــة أن تمريـــر االصاحـــات 
الســـلطة  بهـــا  تقدمـــت  التـــي  العشـــرة 
التنفيذية في أغســـطس 2020، مسؤولية  
وطنية تســـهم في تعزيز التدفقات المالية 
لصناديـــق التقاعد وتحافـــظ على مصالح 
 - الحكومـــة   “ الثاثـــة  االنتـــاج  اطـــراف 

أصحاب األعمال – العمال”.
وقالـــت الغرفـــة إن الموافقـــة علـــى تمرير 
االصاحات الحكوميـــة الراهنة للصناديق 

التقاعديـــة يضمن عـــدم تأثر المكتســـبات 
مســـتحقات  حمايـــة  فـــي  ويســـاهم 
المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، 
لتلـــك  اإلســـتجابة  أهميـــة  علـــى  مشـــددة 
األولويات بشـــكل فوري بما يضمن حماية 
حقوق جميع الخاضعين ألحكام القوانين 
التقاعديـــة والتأمينيـــة، وأن أي تعديـــات 

أخرى يمكن التوافق حولها مستقباً.
وحـــول التعديـــات التـــى نوقشـــت خال 
اإلجتمـــاع المشـــترك الـــذى جمـــع الفريـــق 
الحكومـــي مـــع لجنتا الخدمات بمجلســـي 
النواب والشورى، دعت الغرفة إلى أهمية 
بيـــن  القائمـــة  التشـــاورات  فـــى  إشـــراكها 
الســـلطتين التشـــريعية واألخـــذ بمرئياتها 
رئيســـيا  ممثـــاً  باعتبارهـــا  وتوصياتهـــا 
آرائـــه  عـــن  والمعبـــرة  الخـــاص  للقطـــاع 
وحمايـــة مصالحه، فيما يتعلـــق بالحديث 

حـــول  إدخـــال غير البحرينييـــن في نظام 
هـــذا  وأن  الســـيما  االجتماعـــي،  التأميـــن 
الطرح يحّمل القطاع الخاص أعباء مالية 
إضافية إلى جانب تأثيراته الســـلبية على 
معدالت الســـيولة لدى الشـــركات، وعاوة 
علـــى ذلـــك فـــان حـــاالت متعـــددة تربـــك 
ادمـــاج االجانـــب فـــي صناديـــق التقاعـــد، 
مثـــل حـــاالت هـــروب العامـــل االجنبي أو 
إخالـــه بعقد العمل أو انتقاله إلى صاحب 
عمل آخر بعد مرور ســـنة ميادية واحدة، 
وفقـــًا لمـــا ينص عليـــه القانـــون، الفتًة إلى 
أن هنـــاك تســـاؤالت كثيـــرة لـــدى أصحاب 
المقترحـــة  بالتعديـــات  تحيـــط  األعمـــال 
ومـــن  المدفوعـــة  االشـــتراكات  ومصيـــر 
المهم والضروري توضيحها للوقوف على 
متطلبـــات هذا القطاع وتذليـــل المعوقات 

أمامه في مواجهة التحديات المختلفة.

“الغرفة”: دعم كامل لحزمة اإلصالحات للحفاظ على الصناديق التقاعدية
ضرورة تمرير اإلصالحات العشرة على صناديق التقاعد فالحفاظ عليها مسؤولية وطنية



ثمنت جمعية المستثمرين األجانب 
األخير  الحكومة  قرار  البحرين  في 
للمستثمرين  الذهبية  اإلقامة  بمنح 
والـــمـــوهـــوبـــيـــن  ــال  ــ ــمـ ــ األعـ ورواد 
رئيس مجلس  وقال  والمتقاعدين. 

ــادي  ــ فـ ــة،  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الـ إدارة 
المجالي، إن هذا التوجه 

سيعزز تنافسية المناخ 
االستثماري في مملكة 

وسيسهم  البحرين 
بــاســتــقــطــاب مــزيــد 
ــن االســـتـــثـــمـــارات  مـ

للمملكة  ــمــواهــب  وال
كـــمـــا يـــعـــزز تــنــافــســيــة 

مـــــمـــــلـــــكـــــة 

ــا  ــا واجــتــمــاعــيًّ الــبــحــريــن اقــتــصــاديًّ
الدولية  المعايير  من  العديد  ضمن 

النشطة في هذا المجال. 
المجالي إن  مــن جــانــب آخـــر، قــال 
البحرين  في  األجانب  المستثمرين 
للقرارات  كبيرة  ثقة  يــولــون 
الحكومية الصائبة والتي 
تحفظ  أن  شــأنــهــا  مـــن 
ــوازن لــاقــتــصــاد  ــ ــتـ ــ الـ
الـــــــوطـــــــنـــــــي أمـــــــــام 
ــة  ــجــّم الـــتـــحـــديـــات ال
والــضــغــوطــات الــتــي 
اقتصاديات  تواجهها 

العالم.

المجالي: “اإلقامة الذهبية” تعزز 
تنافسية البيئة االستثمارية
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التطبيقيـــة،  العلـــوم  جامعـــة  أطلقـــت 
فـــي إطـــار حرصها علـــى تشـــجيع طلبة 
المـــدارس على التفـــوق العلمي، وتنمية 
روح الـــوالء واالنتمـــاء لديهم، واإلعاء 
مـــن قيـــم التنافـــس الشـــريف بينهم في 
المجـــاالت العلميـــة والثقافية، مجموعة 
مـــن المســـابقات لطلبـــة المـــدارس فـــي 
مملكة البحريـــن، انطاقًا من دورها في 
خدمـــة المجتمع المحلي بما يســـهم في 

خدمة هذه الباد وقيادتها العليا.
وتحرص الجامعة على تكريس الجهود 
لخلق الفرص لطلبتها والمجتمع المحلي، 
بهـــدف المســـاهمة فـــي عمليـــة التنميـــة 
المستدامة للوطن، حيث تسعى إلى أن 
تكـــون جامعـــة متميزة علـــى الصعيدين 

المحلـــي والدولي في مجـــاالت التعليم 
والتعلم، والبحث والشـــراكة المجتمعية 
المجتمعيـــة  مســـؤوليتها  مـــن  انطاقـــًا 
التصنيفـــات  أظهـــرت  أن  بعـــد  خاصـــة 
العالمية والعربيـــة تميزها على مختلف 
رائـــدة  باعتبارهـــا جامعـــة  المســـتويات 
التطبيقـــي  التعليـــم  فـــي  الّتمّيـــز  تعـــّزز 
والبحث العلمي في البحرين والمنطقة.
مـــع  تماشـــيًا  المســـابقات  هـــذه  وتأتـــي 
رؤيـــة الجامعـــة ورســـالتها التـــي تلتـــزم 
بخدمـــة المجتمـــع كجـــزء أساســـي مـــن 
هـــذه  تتنـــوع  حيـــث  اســـتراتيجيتها، 
المسابقات بهدف تمكين طلبة المدارس 
وإبداعاتهـــم  قدراتهـــم  إطـــاق  مـــن 
ميولهـــم  تحديـــد  علـــى  ومســـاعدتهم 

الدراســـية بشـــكل يمّكنهـــم مـــن اختيـــار 
التخصص الجامعي المناسب.

من جانبهـــا، أوضحت مديرة التســـويق 
أن  محســـن  رقيـــة  العامـــة  والعاقـــات 
المســـابقات التي ستقام خال الفترة ما 
بين شهر فبراير إلى شهر أبريل من العام 
الجـــاري تتناول مجموعة من المواضيع 
التـــي تتعلق بريادة األعمـــال، واالبتكار، 
الماليـــة  والمحاســـبة  والتســـويق، 
القانونيـــة،  والمواضيـــع  واالســـتثمار، 
ومجاالت علوم الحاســـوب، وتطبيقات 
الهاتـــف المحمول، والتصميـــم الداخلي 
والجرافيكـــي، والمناظرات، والمواضيع 

ذات العاقة بالهندسة، واالستدامة.
وصرحت مديـــرة التســـويق والعاقات 

العامـــة أن الهـــدف من هذه المســـابقات 
تعزيـــز ودعـــم مواهـــب طلبـــة المدارس 
وتشـــجيعهم على اختيار المسار العلمي 
المناســـب بعـــد التخـــرج مـــن المدرســـة، 
مشـــيرًة إلى أن الجامعـــة رصدت جوائز 
ماديـــة قيمـــة للفائزين بالمراكـــز الثاثة 
لتشـــجيع  مســـابقة  كل  مـــن  األولـــى 
الطلبـــة على إبـــراز قدراتهـــم ومواهبهم 
فـــي المجـــاالت المختلفـــة، كما شـــجعت 
المـــدارس على حـــث طلبتها للمشـــاركة 
فـــي  ألهميتهـــا  المســـابقات  هـــذه  فـــي 
الطـــاب ومســـاعدتهم  صقـــل مواهـــب 
علـــى تطويرها، بما ينعكس على تطوير 

قدراتهم في المجاالت المختلفة.

“التطبيقية” تطلق مجموعة من المسابقات العلمية لطلبة المدارس
لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب

أعلنت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية 
وخدمة المعامالت المالية اإللكترونية في مملكة البحرين، أخيًرا عن تسجيل 
بلغ  العام 2021، حيث  في  اإلنترنت  عبر  الدفع  معامالت  هائل في حجم  نمّو 
 EFTS)) معدل معامالت الدفع من خالل نظام التحويالت المالية اإللكتروني
159.32 مليون معاملة، وذلك بارتفاع بنسبة 164 % وبقيمة إجمالية تفوق 20 
مليار دينار بحريني في عام 2021، وذلك مقابل 16 مليار دينار بحريني تم تسجيلها في العام 

2020، أي بزيادة قدرها 26 %. 

 Fawri بلس  “فـــوري  مــعــامــات  عــدد  بلغ   وقــد 
معاملة،  مليون   140.6 القنوات  جميع  عبر   ”+
 4.4 لتتجاوز   %  196 بنسبة  ارتــفــاًعــا  مسجلة 
مليار دينار بحريني في القيمة اإلجمالية خال 
بحريني  دينار  مليار   2.2 بـ  مقارنة   2021 العام 
في العام 2020، وذلك بزيادة بلغت 97 %، في 
حين ارتفعت معامات “فوري بلس” عبر تطبيق 
“بنفت بي” فقط بنسبة 109 % لتصل إلى قيمة 
إجمالية تجاوزت 4.1 مليار دينار بحريني في 
بـ 1.9 مليار دينار بحريني  2021، مقارنة  العام 

خال العام 2020. 
عاوة على ذلك، بلغ عدد المعامات عبر خدمة 
مسجلة  معاملة،  مليون   Fawri)، 9.63) “فــوري 
اإلجمالية  القيمة  لتتجاوز   ،% 11 بنسبة  زيادة 
خال  بحريني  ديــنــار  مليار   15.2 للمعامات 
2021، وذلك مقارنة بـ 13.4 مليار دينار بحريني 

في 2020، بزيادة تبلغ 14 %. 
وفي السياق ذاته، تم إجراء 9.11 مليون معاملة 
بلغ  بارتفاع   ،)Fawateer) “فواتير”  خدمة  عبر 
117 % لتتجاوز قيمتها اإلجمالية 640 مليون 
 463 مقابل   ،2021 الــعــام  فــي  بحريني  ديــنــار 
 ،2020 العام  بحريني ُسجلت في  دينار  مليون 
معامات  ارتفعت  كما   .%  38 نسبتها  بــزيــادة 
 158 بنسبة  بــي”  “بنفت  تطبيق  عبر  “فــواتــيــر” 
دينار  مليون   122 تجاوزت  إجمالية  بقيمة   %
بحريني في العام الماضي، في حين بلغت 60 
مليون دينار بحريني خال العام 2020، بزيادة 

بلغت 102 %.

المالية  التحويات  نظام  مــدفــوعــات  ارتفعت 
اإللكتروني من خال تطبيق “بنفت بي” بنسبة 
في  بحريني  دينار  مليار   4.8 لتتجاوز   % 111
دينار  مليار   2.3 مــن  أكثر  مقابل   2021 الــعــام 

بحريني في العام 2020.
إجمالي  بــلــغ   ،2021 ــعــام  ال نــهــايــة  حــلــول  ومـــع 
ألف   860 بــي”  “بنفت  تطبيق  مستخدمي  عــدد 
العام  نهاية  فــي  ألــًفــا   688 بـــ  مقارنة  مستخدم 
2020. وقفز إجمالي معامات الدفع عبر مسح 
 3.6 ليتجاوز   )QR) السريعة  االستجابة  رمــز 
 1.2 بـ  مقارنة   2021 العام  في  معاملة  مليون 
حجم  بلغ  كما   .2020 العام  في  معاملة  مليون 
للعام  مليون   5.5 مــن  أكثر  الــوقــود  مدفوعات 
بزيادة   ،2020 للعام  مليون   2.3 مقابل   2021

قدرها 134 %.
إلى ذلك، فقد بلغ إجمالي عمليات التحقق عبر 
اعرف عميلك  الوطنية ومنصة  الرقمية  الهوية 
خال  عملية   eKYC) 204,277) اإللــكــتــرونــي 
العام 2021، مقارنة بـ 73,067 عملية في 2020، 
وذلك بزيادة قدرها 180 %، في حين أجريت 
277,297 عملية تحقق عبر (eKYC( حتى يومنا 

هذا.
يشار إلى أن مركز البحرين للمعلومات االئتمانية 
الذي تديره شركة بنفت قد قام بإصدار إجمالي 
264,271 تقرير ائتمان في العام 2021، مقارنة 
بـ 264,824 تقريًرا في العام 2020. وتم إصدار 
الوطنية  البوابة  عبر  إلكترونًيا  تقريًرا   34,407
لمملكة البحرين “Bahrain.BH” في العام 2021.

“بنفت” تسجل معامالت مالية إلكترونية بإجمالي 20 مليار دينار في 2021
164 % الزيادة بمدفوعات نظام التحويالت المالية اإللكتروني

اإلجمالي القيمة

ت المالية اإللكترونية
التحويال

ت بي
ن بنف

م

نظام التحويالت
المالية اإللكتروني 2020 - 2021

(eKYC)
خدمة اعرف عميلك إلكترونيا
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بشـــأن  التفاصيـــل  مـــن  ولمزيـــد 
موضوع إنهاء عقد العمل انتظرونا 
األسبوع المقبل في إضاءة قانونية 

مع المحامي حسن العجوز.
نتطلع لمشـــاركتكم واستفســـاراتكم 

عبر البريد اإللكتروني

السؤال: أمضيت في خدمة المؤسسة أكثر من  «
عشر سنوات وقررت إنهاء العقد معهم، فما هي 

اإلجراءات التي يجب عليَّ القيام بها؟ وما هي 
حقوقي؟

اإلجابـــة: يحق لك إنهاء عقد العمـــل بإخطار مدته ثالثين 
يوًمـــا، المـــادة 99 البنـــد (أ( يجـــوز لـــكل مـــن طرفـــي العقد 
إنهاءه بعد إخطار الطرف اآلخر قبل اإلنهاء بثالثين يومًا 
علـــى األقل، ويظل عقد العمل قائًمـــا خالل مهلة اإلخطار 

ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع االلتزامات الناشئة عنه.
وإذا كان إنهـــاء العقد من قبل صاحب العمل جاز االتفاق 

على أن تزيد مهلة اإلخطار على ثالثين يوًما.
(ب( إذا تـــم إنهـــاء العقد دون مراعـــاة مهلة اإلخطار، ألزم 
الطرف الذى أنهى العقد بأن يؤدي للطرف اآلخر تعويًضا 
عن المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى 

منها بحسب األحوال.
وإذا كان اإلنهـــاء مـــن قبـــل صاحـــب العمل تحســـب مهلة 

اإلخطـــار أو ما تبقى منها ضمن مـــدة خدمة العامل، وإذا 
كان اإلنهـــاء من جانب العامل انتهى العقد من وقت تركه 

العمل.
 أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالحقوق فإنـــه إذا انتهـــت عالقة العمل 
ُيـــؤّدى للعامل أجره وجميع المبالغ المســـتحقة له فوًرا إال 
إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على 
صاحـــب العمل في هـــذه الحالة أداء أجـــر العامل وجميع 
مستحقاته خالل مدة ال تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك 

العمل وفًقا للبند (4( للمادة 40.
كمـــا يســـتحق العامل غير الخاضع ألحـــكام قانون التأمين 
عنـــد إنهـــاء عقد عمله مكافـــأة بواقع أجر نصف شـــهر عن 
كل ســـنة من سنوات العمل الثالث األولى، وأجر شهر عن 
كل سنة من السنوات الالحقة من السنوات الالحقة عليها 
ويســـتحق العامل المكافأة عن كســـور السنة بنسبة المدة 
التـــي قضاها في الخدمة لدى صاحـــب العمل وفًقا للمادة 

116 من قانون العمل في القطاع األهلي.

اإلجــراءات والحقــوق
عنـد إنهـاء عــقد العمــل

المحامي حسن العجوز

فادي المجالي
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17 مؤسسة تجارية تقدمت للحماية من الدائنين
المصادقة على خطة شركتين وحسم قضية واحدة

أصحاب متاجر المعدن النفيس لـ “^”:

إقبال ضعيف على أسواق الذهب في “الفالنتاين”

تشـــهد متاجر الذهـــب والمجوهرات 
فـــي مملكـــة البحريـــن انتعاًشـــا فـــي 
المناســـبات ومن بينها خـــال عيدي 
و  األم  ويـــوم  واألضحـــى،  الفطـــر 
“الفالنتايـــن”، إال أن التوقعـــات كانت 

مختلفة هذا العام.
ذهـــب  محـــات  أصحـــاب  وأكـــد 
“البـــاد  لــــ  وآللـــئ  ومجوهـــرات 
ضعيـــف  اإلقبـــال  أن  االقتصـــادي” 
علـــى متاجـــر الذهـــب والمجوهرات 
ســـعر  ارتفـــاع  منهـــا  أســـباب  لعـــدة 
الذهب ووصوله إلى قرب 20 ديناًرا 
للغرام الواحـــد عيار21، ورفع القيمة 
ســـعر  علـــى   %  10 إلـــى  المضافـــة 

الذهب والمصنعية”.
وأفـــاد صاحـــب مجوهـــرات أصيلـــة، 
علـــي الصائـــغ، أن لديهـــم عـــروض لــــ 
هنالـــك  ليـــس  أنـــه  إال  “الفالنتايـــن”، 
إقبـــال علـــى ســـوق الذهـــب لشـــراء 
المصوغـــات الذهبية فـــي الفالنتاين، 
عازًيـــا أســـباب قلـــة المتردديـــن على 
سوق الذهب لشـــراء المعدن األصفر 
إلى ارتفاع سعر الذهب في األسواق 
العالميـــة، ورفع القيمـــة المضافة إلى 
10 % مطلـــع العـــام الجـــاري، كما أن 
اإلقبـــال علـــى شـــراء الذهـــب عموًما 
متدٍن خـــال الفالنتاين، مشـــيًرا إلى 
أن نهايـــة العـــام الماضي شـــهد إقبااًل 
كبيًرا على شراء واقتناء المصوغات 

الذهبية.
ولفـــت الصائـــغ إلـــى أن الفالنتايـــن ال 

يشـــهد إقبـــااًل علـــى اقتنـــاء الذهـــب 
األم  يـــوم  أن مناســـبة  بيـــد  ا،  ســـنويًّ
هي األكثر إقبااًل على شـــراء الذهب، 
مشـــيًرا إلـــى أن “مجوهـــرات أصيلة” 
بطـــرح  األم  عيـــد  ليـــوم  تســـتعد 
موديـــات جديـــدة وعروض تشـــمل 
وإضافـــة  العلـــب  وتزييـــن  تغليـــف 
الـــورود، وتخفيـــض ســـعر المصنعية 

على بعض القطع.
مجوهـــرات  صاحـــب  قـــال  بـــدوره، 
الشـــهابي، طه الشهابي “قمنا بتجهيز 
موديات جديدة لــــ “الفالنتاين”، كما 
افتتحنـــا متجـــر آللـــى الشـــهاب فـــي 
ســـوق واقف بالقـــرب من مجوهرات 

الشهابي”، مشـــيًرا إلى أنه تم تجهيز 
مجوهـــرات مرصعة باللؤلؤ الطبيعي 
البحرينـــي، وهنالـــك شـــهادات للؤلـــؤ 

الطبيعي.
ولفـــت إلـــى عـــدم وجود إقبـــال على 
بعـــد  الذهبيـــة  المصوغـــات  شـــراء 
رفـــع القيمـــة المضافـــة إلـــى 10 %، 
عـــن شـــراء  عـــزوف  مؤكـــًدا وجـــود 
الذهب بســـبب ارتفاع أسعار الذهب 
أمـــس  دينـــار   19.8 إلـــى  ووصولـــه 

)السبت( أي نحو 20 ديناًرا.
ولفـــت إلى أن يـــوم عيد األم هو أهم 
مناســـبة في العام، مرّجًحا أن يكون 
النـــاس قامـــوا بشـــراء حاجتهـــا مـــن 
المصوغـــات الذهبية لهذه المناســـبة 
قبـــل مطلع العام الجاري أي قبل رفع 

القيمة المضافة إلى 10 %.
ـــا، ارتفـــع الذهب نحـــو 1.1 %،  عالميًّ
هذا األســـبوع إذ زادت المخاوف من 
الجيوسياســـية  التضخم والتوترات 

الطلب على األصول اآلمنة.

توقعات بزيادة 
عدد المرتادين 

في “يوم األم” 

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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األحد
ارتفعـــت أســـعار النفـــط 3 % عند أعلى مســـتوياتها 13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443  

منـــذ 7 ســـنوات بعـــد أن أدى تصاعـــد المخـــاوف من 
قيام روســـيا، وهـــي أحد كبار منتجـــي الطاقة، بغزو 
أوكرانيا إلى زيادة المخاوف من قلة إمدادات النفط 
الخام العالميـــة. وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 
عنـــد اإلغـــاق 3.03 دوالرات أو 3.3 % إلـــى 94.44 
دوالر للبرميـــل، فـــي حين ارتفع خام غرب تكســـاس 

إلـــى   %  3.6 أو  دوالر   3.22 األميركـــي  الوســـيط 
93.10 دوالر للبرميـــل. والمس الخامان القياســـيان 
أعلـــى مســـتوياتهما منـــذ أواخـــر 2014 متجاوزيـــن 
المســـتويات القياســـية التـــي ســـجلها االثنـــان كمـــا 
سجا مكاسب لألســـبوع الثامن على التوالي وسط 
مخـــاوف متزايـــدة بشـــأن اإلمـــدادات العالميـــة مـــع 

تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.

ارتفاع أسعار النفط 3 % ألعلى مستوى في 7 سنوات

17 شـــركة ومؤسســـة تجاريـــة، للحصـــول  تقدمـــت نحـــو 
علـــى الحماية مـــن الدائنين بموجب قانون إعـــادة التنظيم 
واالفـــاس والـــذي صدر قبل نحـــو أربعة أعوام، لمســـاعدة 
المؤسســـات  أحجـــام  وتفاوتـــت  المتعســـرة.  الشـــركات 
ومديونياتهـــا مـــن عشـــرات اآلالف إلى مئـــات المايين من 

الدنانير.
وبـــدأت شـــركة “جارمكـــو” أول حـــاالت طلـــب الحماية من 
الدائنيـــن بموجب القانـــون الجديد وذلك فـــي مطلع 2019 
لتلحقها بعد ذلك عدد من الشركات والمؤسسات، حيث إن 
“جارمكو” هي المؤسســـة الثانية من بين المؤسســـات التي 
تـــم التوصل لخطة بشـــأن إعادة التنظيـــم فيها بينما معظم 
القضايـــا مازالت قائمة مع تســـوية قضية واحدة لمؤسســـة 
صغيـــرة. وصدر قانون إعـــادة التنظيم واإلفاس في العام 

2018، حيـــث يهـــدف إلـــى إعـــادة تنظيـــم الديـــون وتجنب 
تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكنًا، وإتاحة إمكانية 

استمرار عمله وتعديل أوضاعه.
ووفقـــًا لقـــرار وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف 
رقم )72( لســـنة 2018 بشأن سجل اإلفاس، يتاح االطاع 
للكافـــة علـــى البيانـــات المتعلقة بالدعـــوى وأطرافها وأمين 

ْفليسة. التَّ
وتحـــدث المحامي محمـــد الذوادي عن القانـــون بالقول إن 
القانون رقم )22( لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم 
واإلفـــاس، إضافـــة نوعيـــة مميـــزة فـــي تشـــريعات مملكة 
ْفليســـة  البحريـــن، تهـــدف إلـــى المحافظـــة علـــى أصـــول التَّ
ْفليســـة إلى أقصى حــــد  وحمايتها وتعظيم قيمة أصول التَّ
ممكــــن، من خال نظر إجراءات اإلفاس بنزاهة وشفافية 
وفاعليـــة وعلـــى نحـــو عـــادل ويتســـم بالســـرعة والتنظيم، 
ـــب تصفيته كلما  باإلضافـــة إلـــى إعادة تنظيم المدين وتجنُّ

كان ذلـــك ممكنًا على نحو معقول، فضاً عن كفالة التوزيع 
العـــادل علـــى الدائنيـــن، وضمـــان معاملـــة الدائنيـــن الذيـــن 
تتماثـــل مطالباتهـــم علـــى قـــدم المســـاواة، ومعاملـــة جميع 
األشخاص الذين تكون لهم مصلحة في إجراءات اإلفاس 

بشكل منصف.
وأشـــار إلى أن هذا القانون يســـهم في تعزيز بيئة البحرين 
االســـتثمارية وجـــذب االســـتثمار والتأثيـــر بشـــكل إيجابي 
علـــى اقتصاد مملكـــة البحرين واالرتقاء به على المســـتوى 
الدولـــي، خصوصًا أنه يســـاهم في تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة ورؤيـــة 2030 التـــي وضعتهـــا األمـــم المتحـــدة 
وصدقـــت عليها غالبيـــة الدول، وأبرز هـــذه األهداف العمل 
الائـــق ونمـــو االقتصـــاد، والصناعـــة واالبتـــكار والهيـــاكل 
األساســـية، باإلضافـــة إلى الحـــد من أوجه عدم المســـاواة، 

فضاً عن عقد الشراكات لتحقيق األهداف.
وأوضح الذوادي أنه ُيمكن للشـــركات المتعثرة ماليًا إيجاد 

مخـــرج مـــن ضائقتهـــا الماليـــة مـــن خـــال هـــذا 
القانـــون، بما يســـاعد في تجنـــب التصفية 

بإعـــادة هيكلتهـــا مـــن جديـــد وتعديـــل 
أوضاعهـــا المالية، لتقف على قدميها من 

جديد وتزاول نشـــاطها بأكثـــر فاعلية، في 
سبيل المحافظة على الكيانات االقتصادية 

البشـــرية  المـــوارد  بيـــن  الموازنـــة  مـــع ضـــرورة 
والعاقـــات التجارية فـــي المجتمع، ووضع خطة 

إلعادة تنظيم وهيكلة الشـــركة بشكل يوازن 
بين مصالحها ومصالح الدائنين.

وأشـــار إلى أن القانـــون يضمن العديد 
تســـاعد  التـــي  اإلجـــراءات  مـــن 
الشـــركات المتعثـــرة فـــي تحقيـــق 

ذلك األمر.

مرشح قائمة “تجار 22” رجل األعمال جميل الغناه:

تعزيز القدرات التنافسية للمقاول البحريني على مستوى المنطقة

جميل الغناه

أكد مرشح قائمة “تجار 22”، النتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين 
للـــدورة الثاثيـــن ، رجـــل األعمـــال جميـــل  الغنـــاه، أهميـــة مواصلـــة 
التواصـــل الفعال بين الغرفـــة والتجار من أجل اســـتمرار الدفاع 
عـــن مصالـــح أعضائهـــا ودعـــم قدراتهم في خدمـــة االقتصاد 
الوطني. وشـــدد على أهمية وضع اآلليات الازمة لحماية 
المقـــاول البحرينـــي الذي يمثـــل العصب الرئيـــس للقطاع 
اإلنشـــاء والتعميـــر فـــي مملكـــة البحريـــن، مشـــيرا إلـــى 
أن البرنامـــج االنتخابـــي للكتلـــة يتبنـــى مبـــادرة 
للعمـــل على إلزام الجهـــات المعنية بتصنيف 
الشـــركات العقارية لجعـــل األولوية للمقاول 
البحرينـــي فـــي المشـــروعات االســـتراتيجية، 
التنافســـية علـــى  ثـــم تعزيـــز قدرتـــه  ومـــن 

مستوى المنطقة. 
وطالب الغناه بوضع األطر الازمة لتسريع 
وتيرة المشـــروعات اإلســـكانية وتعزيز ثقة 

المنتفعيـــن بمبادرات الشـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص، وهو األمر 
الـــذي يعزز مســـاهمة القطـــاع العقاري فـــي االقتصاد الوطنـــي كأحد أهم 

القطاعات التي تدر عوائد في الناتج المحلي اإلجمالي.
وأشـــار إلـــى ضـــرورة تعزيـــز التأمين علـــى قطـــاع المقاوالت عبـــر توفير 
وعـــاءات تأمينيـــة ضد جميع األخطـــار من أجل توفير الحماية الشـــاملة 
لمصالـــح المقاولين وأصحاب المشـــاريع وكذلك مقاولـــي الباطن لتغطية 

الضرر أو الخسائر التي تلحق عادة بمشاريع الهندسة المدنية. 
وأكد الغناه، على أهمية العمل على نقل خبرات شركات المقاوالت الكبرى 

إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع العقاري.
وأشـــار إلى العمل على تشـــجيع العمالة الوطنية في االنخراط في قطاع 
اإلنشـــاءات، عبر تشجيع الجهات المعنية بالتعليم والتدريب على توفير 

البرامج الازمة لحث فئة الشباب على اقتحام هذا القطاع الواعد.
وتطرق إلى أهمية ترســـيخ فلسفة تطويرية للمشروعات اإلنشائية بفكر 
تصميمي هندســـي متجدد حتـــى تلبي احتياجات التطـــور العمراني في 

مملكة البحرين.

الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  تخطـــط 
الحلبـــة،  فـــي  مبنـــى جديـــد  لبنـــاء 
ومـــن أجـــل تحقيـــق ذلـــك طرحـــت 
مناقصـــة فـــي الموقـــع اإللكترونـــي 
والمزايدات،  المناقصـــات  لمجلـــس 
على أن يفتح الباب أمام الشـــركات 
الراغبة فـــي التقـــدم للمناقصة إلى 
يـــوم األربعـــاء الموافـــق 23 فبراير 
الجـــاري، ليتم فتـــح المظاريف في 

اليوم التالي.
فـــإن  المناقصـــة،  وصـــف  ووفـــق 
الحلبة ترغب في بناء مبنى مكتب 
جديـــد بـــه مرحـــاض واحـــد كامـــل 
والتكييـــف  الصحيـــة  األدوات  مـــع 
والهيكليـــة.  الكهربائيـــة  والعناصـــر 

طريـــق  عـــن  التعييـــن  وســـيكون 
مناقصة داخلية عامة.

الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  وتضـــم 
خمســـة مضاميـــر معتمـــدة من قبل 
ممـــا  للســـيارات،  الدولـــي  االتحـــاد 
يسمح للحلبة باستضافة مجموعة 
مًعـــا. ويســـتضيف  الســـباقات  مـــن 
الكبـــرى  الجائـــزة  ســـباق  مضمـــار 
الـــذي يبلـــغ طولـــه 5.412 كيلومتًرا 
بانتظام الســـباقات الدولية، بما في 
ذلك ســـباق جائزة البحرين الكبرى 
 ،1 للفورمـــوال  الخليـــج  لطيـــران 
وبطولة التحمل العالمية، وسباقات 
كتحدي البورش “جي تي 3 الشرق 

األوسط” والفورموال 2 و3.

بناء مبنى جديد بـ “حلبة البحرين الدولية”
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