
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

فـــي ضوء إعالن وزارة التربية والتعليم عودة الدوام 
الكامل بواقع 5 أيام في األســـبوع للطلبة الذين اختار 
أوليـــاء أمورهم نظام التعلم عبـــر الحضور الفعلي مع 
طـــرح خيـــار التعلـــم الكامـــل عبـــر المنصـــات الرقمية، 
وذلـــك اعتبـــاًرا مـــن يـــوم األحـــد المقبـــل الموافـــق 20 
فبرايـــر الجاري، عقد قطاع شـــؤون المدارس اجتماًعا 
بالمـــدارس  العليـــا  المدرســـية  القيـــادات  جميـــع  مـــع 
مدرســـة،  مديـــري   208 عددهـــم  والبالـــغ  الحكوميـــة 
برئاســـة المدير العام لشـــؤون المدارس محمد مبارك، 
وبحضور نوال الخاطر، وعدد من الوكالء المساعدين 
ومديـــري ومديـــرات اإلدارات التعليميـــة والمســـاندة 

والمستشارين.
وتم في االجتماع مناقشة آليات تطبيق عودة الدوام 
المدرســـي بواقـــع 5 أيام في األســـبوع، واســـتعدادات 
بنظـــام  االلتحـــاق  فـــي  الراغبيـــن  الطلبـــة  اســـتقبال 
الحضـــور، وكذلك الترتيبات الالزمـــة للطلبة الراغبين 

في االنتقال إلى نظام التعلم الرقمي.

“التربية”: التعلم عن بعد 
خيار متاح للطلبة

المنامة - بنا

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، بحضور ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، في قصـــر الصخير 
نفتالـــي  إســـرائيل  دولـــة  رئيـــس وزراء  أمـــس، 
بينيـــت الذي يـــزور البالد. ورحـــب جاللة الملك 
برئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي، معرًبـــا عن تطلعه 
إلى أن تســـهم زيارته في دفـــع عالقات التعاون 
إلـــى مزيد مـــن الخطـــوات اإليجابيـــة المتقدمة 

التي تخدم المصالح المتبادلة.
وأكـــد صاحب الجاللـــة الملك أن رؤيـــة المملكة 
ونهجهـــا يقومـــان على مبـــادئ ثابتة من حســـن 
الجوار واالحترام المتبادل وتعزيز قيم التفاهم 
والحوار والتعاون والتعايش السلمي والتسامح 
والتقـــارب بين الشـــعوب،معرًبا جاللته عن أمله 
في أن يعّم األمن والســـالم واالســـتقرار منطقة 
الشـــرق األوســـط بمـــا يعـــود بالخيـــر والرخـــاء 

واالزدهـــار على دولهـــا وشـــعوبها والعالم أجمع. 
وأكد الجانبان في اللقاء مواصلة دعم العالقات 
الثنائيـــة والعمل المشـــترك بما يعـــزز مصالحهما 
ويخـــدم األمن واالســـتقرار والتنميـــة واالزدهار 
فـــي المنطقـــة. وقـــال جاللـــة الملـــك “إن زيـــارة 
رئيـــس وزراء دولـــة إســـرائيل ســـتكون زيـــارة 
مثمـــرة وناجحة بســـبب عزيمتـــه وقيادته نحو 
جهد متكامل مشترك لتحقيق األفضل للشعبين 

إن شاء هللا. أشكرك على الحضور”.
فيمـــا قـــال رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي”جاللة 
الملك، لقد كان شرًفا عظيًما لزيارة شعبك الرائع 
فـــي مملكـــة البحرين، وأنـــا معجب بشـــجاعتك 
ناقشـــنا  ولقـــد  دولتـــك،  بنـــاء  علـــى  وعزيمتـــك 
العديد من األمور لبناء جسور جديدة وهيكلية 
وأتطلـــع  اســـتدامة،  وأكثـــر  أقـــوى  لعالقـــات 
لالســـتمرار فـــي هـــذه العالقة الرائعـــة، كما يقال 

بالعربية )إن شاء هللا(”.

زيارة بينيت ناجحة لقيادته نحو جهد متكامل مشترك لتحقيق األفضل للشعبين... العاهل:

نهجنا حسن الجوار واالحترام المتبادل والتقارب بين الشعوب

)٠٢(

)04(
)06(

11

ا لطائرة النسور“األفالم اليابانية” في المتحف7000 مدني ألغام الحوثي“آركابيتا” تطرح محفظة استثماريةال حبس للمدين علي حبيب محترًفا خليجيًّ
وافق مجلس النواب على  «

مشروع بقانون باستحداث نظام 
قانوني متكامل للتنفيذ القضائي 

في المواد المدنية والتجارية، 
يحظر حبس المدين المنفذ 

ضده، ويخصخص بعض مهام 
التنفيذ.

أعلنت أمس الشركة العالمية  «
لالستثمارات البديلة “آركابيتا غروب 
هولدنغز” )“آركابيتا”( طرح محفظة 

آرك فينتك، استثمرت في حصص 
أقلية في 5 شركات تقنية مالية 

)فينتك( عالية النمو، تقّدر قيمتها 
اإلجمالية بأكثر من 4 مليار دوالر.

كشف وزير اإلعالم اليمني  «
معمر اإلرياني، أن األلغام 

والعبوات الناسفة التي زرعتها 
ميليشيا الحوثيين تسببت 

بمقتل وإصابة أكثر من 7000 
مدني في البالد، غالبيتهم من 

النساء واألطفال.

تقيم السفارة اليابانية في البحرين  «
بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة 

واآلثار بدعم من مؤسسة اليابان 
مهرجان األفالم اليابانية 2022، في 

التواريخ التالية: 16، 17،18، 19 من شهر 
فبراير الجاري، بقاعة المحاضرات 

بمتحف البحرين الوطني.

عزز األهلي صفوفه بصانع ألعاب نادي  «
النجمة علي حبيب ليدعم طائرة النسور 

على سبيل اإلعارة كالعب محترف 
خليجي في بطولة األندية الخليجية 
الثامنة والثالثين التي ستحتضنها 

المملكة بضيافة األهلي خالل الفترة من 
4 لغاية 13 مارس المقبل.
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اجتماع ممثلي الجمعيات خيانة للوطن وتهديد للوحدة... فعاليات وطنية:

البحرين لن تعود ألحداث فبراير 2011... وال لالستقواء بالخارج

اســـتنكرت عـــدد من الفعاليـــات الوطنية قيـــام ممثلي 
الشـــؤون  وبحـــث  بالتواصـــل  الجمعيـــات  مـــن  عـــدد 
الداخلية البحرينية مع جهة خارجية، وأكدت أن ذلك 

هـــو بمثابة خيانـــة للوطـــن والعمالة للخـــارج، وتهجم 
علـــى الســـلم األهلي، ومشـــددين أن المملكـــة لن تعود 

للفوضى مجدًدا مثلما حصل في فبراير 2011.
بمـــا  يفخـــرون  البحريـــن  مملكـــة  أبنـــاء  أن  وأكـــدوا 
يتمتعـــون بـــه من أجواء انفتاح وحريـــة أكدها ميثاق 

العمل الوطني، ورســـخ دعائمها المشـــروع اإلصالحي 
لصاحـــب الجاللـــة الملك، لتشـــهد البحريـــن قفزة غير 
مسبوقة في دور ونشاط مؤسسات المجتمع المدني، 
ا  القائمة على أســـس وطنية واعتبارها شـــريًكا أساسيًّ

)08 - 09(في صناعة التنمية.
)23(

صناعة األلواح الشمسية 
بالبحرين تشهد ازدهاًرا

تشـــهد البحريـــن ازدهاًرا في صناعة األلواح الشمســـية مع االهتمـــام المتزايد من قبل 
الشـــركات والمؤسســـات الحكومية باالســـتدامة والمســـؤولية البيئية التـــي باتت من 

المتطلبات الحديثة لقياس أداء الشركات.
وقـــال مديـــر عام شـــركة ســـوالرتيك، وهي إحدى أكبـــر مصانع الطاقة الشمســـية في 
البحريـــن، ربيـــع عبـــدهللا، إن هناك اهتمامـــًا متزايدًا من قبل الشـــركات البحرينية في 
تركيب أنظمة إنتاج الطاقة الشمسية مع تنامي الوعي بأهمية االستثمار واالستدامة 

)23(واستخدام الطاقة النظيفة والموفرة للكلفة.

جســـدت بتلكـــو ريادتهـــا لقطـــاع االتصاالت فـــي المملكة، عبـــر خدماتها 
االســـتثنائية لشـــبكات إنترنت الموبايل، حيث حققت متوســـط ســـرعة 
تحميـــل البيانـــات للهواتـــف المحمولـــة بلـــغ 158 ميجابايت فـــي الثانية 
في ديســـمبر الماضي، مما عزز من موقع بتلكو ضمن التصنيف العالمي 
ا وفق دراسة  لسرعة تحميل البيانات، لتصبح صمن العشر األوائل عالميًّ
أجرتهـــا ونشـــرتها شـــركة “Ookla” علـــى موقعها اإللكترونـــي خالل هذا 

األسبوع.
ا في تطبيقات اختبار شبكات  وتعد شركة Ookla الشركة الرائدة عالميًّ

البرودباند وشبكات الهاتف النقال وتحليل البيانات.

“بتلكو” ضمن العشرة األوائل بالتصنيف 
العالمي لسرعة إنترنت الموبايل

)22(
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دعم فريق “ريد إكستريم” وتعزيز إنجازاته... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

زيادة مشاركات البحرين في مسابقات رياضة السيارات
المنامة - بنا

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفة المكانة التـــي تحتلها رياضة 
سباقات الســـيارات على المســـتوى اإلقليمي 
والعالمـــي، الفًتـــا ســـموه إلـــى الحـــرص علـــى 
فـــي  البحرينيـــة  الفـــرق  مشـــاركات  تعزيـــز 
المســـابقات اإلقليمية والدوليـــة بما يعزز من 
مكانـــة المملكة في رياضة الســـيارات، منوًها 
ســـموه بنتائج الشـــراكة بين شـــركة ممتلكات 
البحريـــن القابضـــة )ممتلـــكات(، وبرودرايـــف 
البريطانيـــة وأهميته في دعم فريق البحرين 
ريـــد إكســـتريم وتعزيـــز إنجازاتـــه فـــي عالـــم 

سباقات الرالي.
ســـباقات  رياضـــة  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
الســـيارات شـــهدت تنوًعا كبيًرا فـــي المنطقة 
ما أكســـب الفرق خبرات تراكمية أسهمت في 
ا لفريق البحرين  تطوير هـــذه الرياضة، متمنيًّ
ريد إكســـتريم التوفيق في مشاركاته المقبلة 

العالـــم  بطولـــة  مـــن  الثانيـــة  الجولـــة  ومنهـــا 
للراليـــات الصحراويـــة الجديـــدة فـــي دولـــة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
جـــاء ذلـــك لـــدى حضـــور ســـموه فـــي حلبـــة 
البحرين الدولية جانًبا من االســـتعراض الذي 

نظمه فريق  “البحرين ريد اكستريم” وشركة 
)ممتلـــكات(  القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات 
لســـيارة “برودرايـــف هانتـــر” التـــي تعتبر أحد 
ثمرات الشراكة بين شركة ممتلكات البحرين 

القابضة )ممتلكات(، وبرودرايف.
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اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، بحضور ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، في قصر 
الصخيـــر أمـــس، رئيـــس وزراء دولة إســـرائيل 

نفتالي بينيت الذي يزور البالد.
الـــوزراء  برئيـــس  الملـــك  جاللـــة  ورحـــب 
اإلســـرائيلي، معرًبـــا عـــن تطلعه إلى أن تســـهم 
زيارتـــه فـــي دفـــع عالقـــات التعاون إلـــى مزيد 
من الخطوات اإليجابية المتقدمة التي تخدم 

المصالح المتبادلة.
 كمـــا اســـتعرض جاللتـــه مـــع رئيـــس الـــوزراء 
اإلســـرائيلي مختلف جوانب التعـــاون الثنائي 
بين البلدين وفرص تعزيزه وتنميته وبخاصة 
فـــي القطاعات الحيوية التـــي تحظى باهتمام 
متبـــادل بما يحقق تطلعاتهما إلى آفاق أوســـع 
من التعاون والعمل المشـــترك المثمر في إطار 
ما تضمنه إعالن تأييد الســـالم، واتفاق مبادئ 

إبراهيم الموقعان بين الجانبين.
وأكـــد صاحب الجاللة الملـــك أن رؤية المملكة 
ونهجهـــا يقومـــان على مبادئ ثابتة من حســـن 
قيـــم  وتعزيـــز  المتبـــادل  واالحتـــرام  الجـــوار 
التفاهم والحوار والتعاون والتعايش الســـلمي 
الشـــعوب،معرًبا  بيـــن  والتقـــارب  والتســـامح 

جاللتـــه عـــن أمله فـــي أن يعّم األمن والســـالم 
واالســـتقرار منطقة الشرق األوســـط بما يعود 
بالخير والرخاء واالزدهار على دولها وشعوبها 

والعالم أجمع.
وأكـــد الجانبان خالل اللقاء على مواصلة دعم 
العالقـــات الثنائيـــة والعمل المشـــترك بما يعزز 

مصالحهما ويخدم األمن واالستقرار والتنمية 
واالزدهار في المنطقة.

وكلف جاللته رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنقل 

تحياته وتقديره لرئيس دولة إسرائيل إسحق 
هرتزوغ، وتمنياته للشـــعب اإلسرائيلي بدوام 

التقدم واالزدهار.
ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
عـــن شـــكره وتقديره لصاحـــب الجاللـــة الملك 
على حفاوة االســـتقبال وكـــرم الضيافة، معبرًا 
عن ســـعادته بزيارة مملكـــة البحرين لمواصلة 
تعزيز التعاون المشترك لما فيه صالح البلدين، 
منوًهـــا بمـــا يوليـــه جاللـــة الملـــك مـــن حـــرص 
واهتمـــام بتعزيز التعاون الثنائـــي بين البلدين 
في مختلف المجاالت، متمنًيا لمملكة البحرين 

وشعبها دوام النماء واالزدهار.
وقـــال جاللـــة الملـــك “إن زيـــارة رئيـــس وزراء 
دولة إســـرائيل ســـتكون زيارة مثمرة وناجحة 
بســـبب عزيمتـــه وقيادتـــه نحو جهـــد متكامل 
مشـــترك لتحقيـــق األفضل للشـــعبين إن شـــاء 

هللا. أشكرك على الحضور”.
فيمـــا قال رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي”جاللة 
الملـــك، لقـــد كان شـــرًفا عظيًمـــا لزيارة شـــعبك 
معجـــب  وأنـــا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الرائـــع 
بشـــجاعتك وعزيمتك على بنـــاء دولتك، ولقد 
ناقشـــنا العديد من األمور لبناء جسور جديدة 
اســـتدامة،  أقـــوى وأكثـــر  لعالقـــات  وهيكليـــة 
وأتطلع لالســـتمرار فـــي هذه العالقـــة الرائعة، 

كما يقال بالعربية )إن شاء هللا(”.

المنامة - بنا

نهجنا حسن الجوار واالحترام المتبادل والتقارب بين الشعوب
رئيس وزراء إسرائيل لجاللته: معجب بشجاعتك في بناء دولتك... العاهل:

آفـــاق أوســـع مـــن التـعـــاون والعـمـــل المشـتــــرك المثـمــــر فـــي القطـاعـــات الحيــويــــة

زيــارة بينيــت ناجحــة لقيادتــه نحــو جهــد متكامــل مشــترك لتحقيــق األفضــل للشعبيــن

نجني اليوم ثمار المشروع اإلصالحي لجاللة الملك
“الميثاق” أتى بثوابت راسخة وقيم إنسانية عالية... سمو الشيخة ثاجبة:

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة من ســـمو 
الشـــيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة، 
رفعت فيها إلى المقام السامي لصاحب الجاللة 
ملك البالد، أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات، 
بمناســـبة الذكـــرى الحادية والعشـــرين النطالق 
ميثـــاق العمل الوطني الذي صوت عليه شـــعب 

مملكة البحرين باألغلبية العظمى.
وأكـــدت ســـمو الشـــيخة ثاجبة بنت ســـلمان بن 

حمد آل خليفة في برقيتها، أن مشـــروع جاللة 
الملـــك اإلصالحـــي الحضاري الشـــامل يعبر عن 
قاعدة دستورية قانونية متينة تنظم العالقات 
الدســـتورية  الدولـــة  مؤسســـات  بيـــن  والعمـــل 
والقانونيـــة، لنجنـــي ثمارها اليـــوم من خالل ما 
تحقـــق مـــن إنجـــازات ومكاســـب عـــادت بنفعها 
علـــى المواطنيـــن الكرام، وعلـــى كل من يعيش 
علـــى هذه األرض الطيبة، متعايشـــين مرتكزين 
على ما أتي به ميثاق العمل الوطني من ثوابت 
راســـخة وقيـــم إنســـانية عاليـــة مـــن التســـامح 
والتعايـــش والعدالـــة، حتـــى أصبحـــت البحرين 

اليـــوم مثاالً يحتذى بـــه إقليميـــًا ودوليا، داعية 
ســـموها المولى القديـــر أن يحفـــظ جاللته وأن 
يديم عليه نعمة الصحة والســـعادة، وأن يســـدد 

على طريق الخير والتوفيق خطاه.
الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  وتلقـــى 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، برقية تهنئة من سمو الشيخة ثاجبة 
بنـــت ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، رفعـــت فيها 
إلى ســـموه، أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات، 
بمناســـبة الذكـــرى الحاديـــة والعشـــرين إلقـــرار 
ميثـــاق العمـــل الوطني. وأكدت ســـمو الشـــيخة 

ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة، ما تحقق 
مـــن مكاســـب وطنية كبيـــرة في ظل المســـيرة 
التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجاللة الملك، 
ومنهـــا تنظيـــم العمـــل والعالقة بين مؤسســـات 
الدولـــة القانونية والدســـتورية بمـــا يعود بالنفع 
علـــى أبنـــاء البحريـــن، منوهة بخطـــط وبرامج 
الحكومـــة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء المحققة للتطلعات 
الملكية السامية الرامية لخير البحرين وأبنائها، 
داعيـــة هللا تعالى أن يحفظ ســـموه وأن يســـدد 

على طريق الخير خطاه.

المنامة - بنا
المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
برقيـــة تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهوريـــة 
وذلـــك  نوســـيدا،  جيتانـــاس  ليتوانيـــا 
بـــالده،  اســـتقالل  ذكـــرى  بمناســـبة 
أعـــرب فيها جاللته عـــن أطيب تهانيه 
وتمنياته له، بموفور الصحة والسعادة 

بهذه المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ 
رئيس ليتوانيا 

بذكرى االستقالل
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أكـــد ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة أن مملكة البحرين 
الـــدول  مـــع  التعـــاون  علـــى  حريصـــة 
الشـــقيقة والصديقـــة لترســـيخ أســـس 
المنطقـــة  فـــي  واالســـتقرار  الســـام 
لمواصلـــة تحقيـــق التطلعـــات التنموية 
المنشـــودة لبلدان ومواطنـــي المنطقة، 
مشـــيًرا إلى نهـــج المملكة الـــذي يرتكز 
دوًما على إرساء قيم التفاهم والحوار 
الســـلمي، ومـــا  والتســـامح والتعايـــش 
لدعـــم  مســـتمر  اهتمـــام  مـــن  توليـــه 
ومســـاندة كافـــة الجهـــود الدوليـــة من 
أجل تعزيز مساعي االستقرار والتنمية 

المستدامة في المنطقة والعالم.
 جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه، بقصـــر 
القضيبيـــة امـــس، رئيـــس وزراء دولـــة 
إســـرائيل نفتالـــي بينيـــت، الـــذي يـــزور 
مملكـــة البحرين في زيارة رســـمية لها، 
بحضـــور عـــدد مـــن أصحـــاب المعالـــي 
والســـعادة وكبـــار المســـؤولين، حيـــث 
دولـــة  وزراء  برئيـــس  ســـموه  رحـــب 
إســـرائيل فـــي مملكـــة البحريـــن، ونوه 
ســـموه بأهميـــة مواصلـــة تعزيـــز العمل 
المشـــترك وتعزيـــز مجـــاالت التعـــاون، 
في ضـــوء توقيع إعان تأييد الســـام 
واتفـــاق مبادئ إبراهيم بما يســـهم في 
تحقيق المصالح المشتركة والتطلعات 
المنشـــودة، ويفتـــح آفـــاق أرحـــب لنمو 
ويعـــود  الثنائيـــة  العاقـــات  وتطـــور 

بالخير والنماء على البلدين. 
وعقد صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات 
مع رئيس وزراء دولة إســـرائيل، حيث 
تم استعراض المواضيع ذات االهتمام 
المشترك وأهم القضايا على الساحتين 
تعزيـــز  وســـبل  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 
مســـارات التعاون بيـــن مملكة البحرين 

ودولة إسرائيل على كافة األصعدة.
كمـــا أقام صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء مأدبة 
أصحـــاب  مـــن  عـــدد  بحضـــور  غـــداء، 
المعالـــي والســـعادة وكبار المســـؤولين، 
لرئيـــس وزراء دولـــة إســـرائيل والوفد 

المرافق.

المنامة - بنا

الوصول بالعالقات البحرينية اإلسرائيلية آلفاق أرحب
سموه يعقد جلسة مباحثات مع بينيت لبحث مسارات التعاون... ولي العهد رئيس الوزراء:

 نهج المملكة يرتكـز دوًمــا علــى إرســاء قيــم التفاهــم والحــوار والتسامــح والتعايــش السلمــي
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المنامة - بنا

المنامة - مجلس التنمية االقتصادية

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
بقصـــر  بمكتبـــه  خليفـــة  آل  مبـــارك 
كريـــغ  ســـتيفن  الســـفير  القضيبيـــة 
ســـفيًرا  تعيينـــه  بمناســـبة  بونـــدي، 
للواليـــات المتحـــدة األميركيـــة لدى 

مملكة البحرين.
 ورحـــب ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
مبـــارك آل خليفة بالســـفير، مشـــيًدا 
ســـموه بالمســـتوى المتميز لعالقات 
الصداقـــة التاريخية التي تربط بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيـــة، وتطلعهما الدائم لتعزيز 
مختلـــف  فـــي  الثنائـــي  التعـــاون 
مصالـــح  يخـــدم  بمـــا  المجـــاالت 

الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن 
ويدعـــم مســـاعيهما الراميـــة لتعزيز 
األمن واالســـتقرار علـــى الصعيدين 
متمنًيـــا  والدولـــي،  اإلقليمـــي 
للســـفير التوفيـــق فـــي أداء مهامـــه 

الدبلوماسية.
 مـــن جانبـــه، عبـــر الســـفير ســـتيفن 
كريـــغ بونـــدي عـــن شـــكره وتقديره 
مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  لســـمو 
آل خليفـــة علـــى اســـتقباله، مؤكـــًدا 
حرص بالده علـــى المضي بعالقات 
الصداقة مع مملكـــة البحرين آلفاق 
أرحـــب على المســـتويات كافـــة بما 
يحقـــق المصالح المشـــتركة للبلدين 

والشعبين الصديقين.

الخارجيـــة  وزيـــر  بحضـــور 
اطلـــع  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
إســـرائيل  دولـــة  وزراء  رئيـــس 
نفتالـــي بينيت على عـــرٍض قدمه 
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية 
االقتصاديـــة خالد حميدان، حول 
االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس 
وخططـــه وآليـــات عملـــه لتحقيق 
أهداف رؤية البحرين االقتصادية 
2030، إلى جانب اســـتراتيجياته 
لجـــذب المزيـــد من االســـتثمارات 
البحريـــن،  لمملكـــة  المباشـــرة 
خصوصا على صعيد التكنولوجيا 
المصرفيـــة  والخدمـــات  الماليـــة 

اإللكترونيـــة  والتجـــارة  الرقميـــة 
وتكنولوجيـــا معلومـــات االتصال، 
عبر توفير التسهيالت والخدمات 
للمستثمرين من مختلف األسواق 
خلـــق  فـــي  يســـهم  بمـــا  العالميـــة 
الفـــرص النوعيـــة ألبنـــاء البحرين 
فـــي  المملكـــة  مكانـــة  وتعزيـــز 

المنطقة.
 كمـــا جـــرى خـــالل اللقـــاء بحـــث 
الثنائيـــة  العالقـــات  تعزيـــز  ســـبل 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
إسرائيل في المجال االستثماري، 
إلـــى جانـــب اســـتعراض مجـــاالت 

التعاون الثنائي بين البلدين.

محمد بن مبارك: مستوى متميز للعالقات مع أميركا

تعزيز العالقات مع إسرائيل بالمجال االستثماري

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
تحتلهـــا  التـــي  المكانـــة  خليفـــة 
رياضة ســـباقات الســـيارات على 
والعالمـــي،  اإلقليمـــي  المســـتوى 
الحـــرص  إلـــى  ســـموه  الفًتـــا 
الفـــرق  مشـــاركات  تعزيـــز  علـــى 
المســـابقات  فـــي  البحرينيـــة 
يعـــزز  بمـــا  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
مـــن مكانـــة المملكة فـــي رياضة 
الســـيارات، منوهًا ســـموه بنتائج 
الشـــراكة بيـــن شـــركة ممتلـــكات 
)ممتلـــكات(،  القابضـــة  البحريـــن 
وبرودرايف البريطانية وأهميته 
فـــي دعـــم فريـــق البحريـــن ريـــد 
إكســـتريم وتعزيـــز إنجازاته في 

عالم سباقات الرالي.
رياضـــة  أن  إلـــى  وأشـــار ســـموه 
سباقات السيارات شهدت تنوًعا 
كبيـــًرا فـــي المنطقـــة مـــا أكســـب 
الفـــرق خبرات تراكمية أســـهمت 
ا  في تطوير هذه الرياضة، متمنيًّ
لفريـــق البحريـــن ريـــد إكســـتريم 
التوفيـــق في مشـــاركاته المقبلة 
ومنها الجولـــة الثانية من بطولة 

الصحراويـــة  للراليـــات  العالـــم 
اإلمـــارات  دولـــة  فـــي  الجديـــدة 

العربية المتحدة الشقيقة.
جاء ذلك لدى حضور ســـموه في 
حلبـــة البحرين الدولية جانًبا من 

االســـتعراض الـــذي نظمـــه فريق  
“البحرين ريد اكستريم” وشركة 
القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات 
)ممتلـــكات( لســـيارة “برودرايـــف 
هانتـــر” التـــي تعتبر أحـــد ثمرات 

الشـــراكة بيـــن شـــركة ممتلـــكات 
)ممتلـــكات(،  القابضـــة  البحريـــن 
المجموعـــة  وبرودرايـــف، 
البريطانيـــة المعروفـــة فـــي عالم 
والهندســـة،  الســـيارات  ســـباق 

حيث قـــام فريـــق البحريـــن ريد 
إكســـتريم مـــن مركزه فـــي حلبة 
البحريـــن الدوليـــة بإعـــادة بنـــاء 
ســـيارة سيباســـتيان “برودرايف 
هانتـــر” بالكامـــل، بعـــد أن دخـــل 

الفريـــق تاريـــخ رالـــي داكار فـــي 
الســـعودية كأول فريـــق يحقـــق 
مراكـــز متقدمـــة ويكمل الســـباق 
بســـيارات تعمـــل بالجيـــل التالي 

من الوقود المستدام المتطور.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لممتلكات خالد الرميحي: “عندما 
قمنـــا بإعـــالن شـــراكتنا قبل نحو 
عاميـــن كانت لدينا رؤية ومهمة، 
وها نحن اليوم نحتفل بإنجازات 
الفريق، فإلى جانب بناء ســـيارة 
ســـباق اســـتثنائية وفريـــق عمل 
رائـــع، تســـاهم هذه الشـــراكة في 
تنويع اقتصاد المملكة في مجال 
التكنولوجية، وخلق  الصناعـــات 
فـــرص العمـــل، وتعزيـــز الخبرات 
المحليـــة، باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز 
مكانـــة البحريـــن كمركـــز للتميـــز 

التكنولوجي في المنطقة”.
خـــالل  الجمهـــور  وحظـــي 
لتجربـــة  بالفرصـــة  االســـتعراض 
ســـيارة “برودرايـــف هانتـــر”  مـــع 
بطل الراليات العالمي المخضرم 
سيباســـتيان لوب، الحاصل على 
بطـــل العالـــم فـــي الراليات تســـع 

مرات.

المنامة - بنا

زيادة مشاركات البحرين في مسابقات رياضة السيارات
دعم فريق “ريد إكستريم” وتعزيز إنجازاته... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

“قدها” برهان للقدرات الشبابية وتحدٍّ فريد من نوعه
فتح باب التسجيل وجوائز نقدية كبرى... ناصر بن حمد:

أكد مستشار األمن الوطني قائد 
الحرس الملكي سمو اللواء الركن 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
أن دعـــم الشـــباب البحريني نابع 
مـــن رؤية عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، مشـــيًرا ســـموه إلـــى 
أن جاللتـــه دائًما مـــا يوجه بخلق 
منصـــات وتحديات كبـــرى إلبراز 
القـــدرات العالية التـــي يتمتع بها 
الشـــباب البحرينـــي فـــي مختلف 

المجاالت.
جاء ذلك بمناسبة توجيه سموه، 
الـــذي  “قدهـــا”  برنامـــج  بتنظيـــم 
القـــدرات  إبـــراز  علـــى  ســـيرتكز 
الشبابية لدى الشـــباب البحريني 
فـــي التحمـــل والقـــوة وتأكيد ما 
يتمتـــع به الشـــباب البحريني من 

قدرات عالية.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة “إننا نســـتلهم البرامج 
المتنوعة للشـــباب البحريني من 
لـــدن رؤية وحكمة ســـيدي الوالد 
الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  عاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عبـــر خلـــق منصـــات وتحديـــات 
كبـــرى للشـــباب البحرينـــي إلبراز 
قدراتهـــم في مختلـــف المجاالت 
وتأكيـــد مـــا يتمتـــع بـــه الشـــباب 
أن  بعـــد  المعطـــاء  البحرينـــي 
برهـــن بأنه قـــادر علـــى أن يكون 

المستقبل المشرق للمملكة”.
وأضـــاف ســـموه “يأتـــي برنامـــج 
“قدهـــا” تنفيـــًذا للرؤيـــة الملكيـــة 
السامية في مجال رعاية الشباب 
قدراتهـــم  وإبـــراز  وتمكينهـــم 
ومواهبهم في مختلف المجاالت 
منهـــا القوة والتحمـــل، حيث إننا 
نراهن دائًما على قدرات الشباب 
فـــي اإلبـــداع والـــذي  البحرينـــي 

يؤكـــد بـــأن معدنه مـــن ذهب في 
مختلف المجاالت”.

األمـــن  مستشـــار  ســـمو  وتابـــع 
الوطني قائد الحرس الملكي “لقد 
شـــهدت الفترة الماضية سلســـلة 
من البرامج المتنوعة التي تهدف 
إلى اكتشاف المواهب البحرينية 
الشـــابة ونحن نحرص دائًما على 
صقل هذه المواهـــب وتطويرها، 
وســـوف يكـــون لبرنامـــج “قدها” 
خطـــوات مســـتقبلية كبـــرى على 

المستوى الشبابي”.
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأكـــد 
البرنامـــج  أن  خليفـــة  آل  حمـــد 
التلفزيونـــي مبني على مجموعة 
خاللهـــا  مـــن  يمـــر  تحديـــات 
لقيـــاس  بمهمـــات  المشـــاركين 
قـــوة تحملهم وقدراتهـــم وهو ما 
ســـينتج عن العديـــد من القدرات 
البحرينيـــة الخارقة التي تتطلب 
مهارات جســـدية وذهنيـــة عالية 

الجتياز التحديات.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن الشـــباب 
بنـــاء  أســـاس  هـــم  البحرينـــي 
لمملكـــة  المشـــرق  المســـتقبل 
الرهـــان  نجـــدد  وإننـــا  البحريـــن، 
الدائم على القدرات الكبيرة التي 

يتمتع بها الشباب البحريني.

ولفـــت ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفـــة إلـــى أن إطالق 
برنامـــج  مـــن  األولـــى  النســـخة 
“قدها” يمثل المســـتقبل المشرق 
للقـــدرات المتميزة التـــي يمتلكها 
الشباب البحريني، متمنًيا سموه 
لكافـــة  والنجـــاح  التوفيـــق  كل 
المشاركين في البرنامج وعكس 
للمســـتويات  العاليـــة  الصـــورة 
الشـــباب  التـــي يمتلكهـــا  البـــارزة 

البحريني في كافة المجاالت.

فتح باب التسجيل

وفتحت اللجنة المنظمة لبرنامج 
“قدها” باب التســـجيل للمشاركة 
فـــي البرنامـــج الفريـــد مـــن نوعه 
فـــي نســـخته األولى عبـــر الموقع 
إن  إذ   ،gadha.tv االلكترونـــي 
البـــاب مفتـــوح لكافـــة المدنييـــن 

للمشاركة في البرنامج.

أن  المنظمـــة  اللجنـــة  وأكـــدت 
الشـــباب  سيشـــمل  البرنامـــج 
البحرينـــي فقـــط وأال يقـــل عمـــر 
المشـــترك عـــن 18 عاًمـــا، إضافـــة 
إلـــى أن بـــاب االشـــتراك مفتـــوح 
للراغبين الذيـــن يتمتعون بلياقة 

جسدية عالية أو رياضية.

جوائز كبرى

عـــن  المنظمـــة  اللجنـــة  وأعلنـــت 
دينـــار  آالف   10 تخصيـــص 
لصاحـــب المركـــز األول، والمركز 
5 آالف  الثانـــي ســـيحصل علـــى 
دينار، إضافـــة إلى جائزة 3 آالف 

دينار لصاحب المركز الثالث.
وتأتـــي الجوائز الكبرى تجســـيًدا 
مـــن دعم واهتمام ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
بتشجيع الشـــباب على المشاركة 

في البرنامج.

المنامة - بنا

 سمو الشيخ ناصر بن حمد



يتحدث الفصـــل الرابع من الكتاب عن 
روافد شخصية صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
باعتبـــار أن أول منبع في حياة ســـموه 
تلك التربية، إلعداد شـــخصية قيادية 
بحمايـــة  النهـــوض  مســـؤولية  تحمـــل 
اإلرث، وتلبيـــة رغبات أبنـــاء البحرين، 
واإلسهام في رفع عزة الخليج العربي، 

وكل أرجاء الوطن العربي.
ويمضي الفصل لإلشارة إلى أن عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، طـــّوق )ِبْكَرُه( وقّرة 
عينـــه بأطـــواق المســـؤولية التاريخية 
ُمنـــُذ أول صباه، لذلك لم يكن مصادفًة 
فـــي حياة صاحب الســـمو الملكي ولي 
أن   ، الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد 
أول هديـــٍة في حياته كانت من الملك 
األب، )خيـــر جليـــس ومنبـــع الحكمـــة(، 
فقـــد كانـــت رســـالة صاحـــب الجاللـــة 
عاهل البالد لولـــّي عهد البحرين وآلل 
خليفـــة أوالً، وألهـــل البحريـــن ثانيًا... 
ولمـــن يريـــد التعلم مـــن جاللـــة الملك 
والتقـــاط إشـــارات حكمتـــه دائمـــًا: “إن 
أول ما سُأســـّلح به قّرة عيني، هديتي 
له كتابي )الضوء األول(، قصة السياج 
تصـــون  التـــي  والرمـــاح،  والســـيوف 

األوطان وتعمل على ازدهارها”.
ويبيـــن الفصل أنه وُمنـــُذ تلك اللحظة، 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  أقبـــل صاحـــب 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه 
ا  هللا، على شـــرف التكليـــف، ُممتثاًل برًّ
وإخالًصا، راغًبا ُملّبًيا بالقلب... وهكذا 
)الضـــوء  بقلبـــه  كتابـــه  حمـــل ســـموه، 
األول(، وطـــاف الدنيا يجمع كل ضوٍء 

معرفي في الكون كله.
فمضـــى ســـموه مثـــل طلـــوع الصبـــح، 
واشـــنطن  العالميـــة  المعرفـــة  لبيـــوت 
وكامبـــردج، ُينقب فـــي معاني التاريخ 
وهكـــذا  الُمســـتقبل،  ضـــوء  ليســـتلهم 
جمـــع ُكل ما كان يشـــبه قـــدره، ليكون 
عـــون الّربان، والســـاعد الصلب لجاللة 
الملك القائـــد، وصورًة لوعي البحرين، 
الطيـــب، والصلب، والمـــرن، والواعي، 

والُمستقبلي.
فلقد جمع صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه 
هللا بين العلم والســـالح الواعي، الذي 
يبنـــي ويصنـــع األمـــن، ويصـــون األمل 
واألمـــان، وما بين الرؤيـــة االقتصادية 

فـــرص...  إلـــى  التحديـــات  وتحويـــل 
)أمـــر  تنفيـــذ...  فـــي  ســـموه  انغمـــس 
الملك(. وكانت البحرين ُتعانق السماء، 
ونجماتهـــا الليليـــة تتدّلـــى، ُتغني لولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى جهـــوده فـــي نهضـــة 
مملكة البحرين، التي بدت شمًســـا في 

وضح النهار.
كانـــت اجتماعـــات ســـموه التوجيهية، 
مجلـــس  مـــن  ألعضـــاء  خميـــس،  ُكل 
الـــوزراء والمديرين العاميـــن، والُتجار 

وأهـــل العلـــم، فـــي اللجنـــة التنفيذيـــة 
لمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة، تمتـــد 
السياســـات  إقـــرار  ُبغيـــة  لســـاعات، 
والخطـــط الُمســـتقبلية، لتتحـــول إلـــى 

ندوة حواٍر وطني.
ويتطـــرق الفصـــل إلـــى معنى األســـرة 
بـــه،  ونـــادى  كّرســـه  الـــذي  الواحـــدة، 
وألـــّح عليـــه صاحـــب الجاللـــة عاهـــل 
ا،  البـــالد، فقـــد أشـــاع مفهوًمـــا سياســـيًّ
دون  البحريـــن  مملكـــة  يخـــّص  ربمـــا 
ســـواها، هو مفهوم )المدرسة األسرية 
الخليفية(، التي كان من أول المؤمنين 

هـــو  علـــى تحصينهـــا  والعامليـــن  بهـــا 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، علـــى ُخطى 

والده صاحب الجاللة عاهل البالد.
فالبناء األســـري، كمـــا جاء في الفصل، 
الُحكـــم  فلســـفة  علـــى  جديـــًدا  ليـــس 
)الّزبـــارة(  الخليفـــي، فُمنـــُذ أن نشـــأت 
كقلعة حكـــٍم آلل خليفة العام 1762م، 
رّســـخ آل خليفـــة الكـــرام روح األمـــان 
واالســـتقرار والتبـــادل التجـــاري الُحر، 
وُحريـــة التنقـــل والمالحـــة واإلقامـــة، 

على أساٍس أسري.

والبحريـــن، ُمنـــُذ أن تشـــرفت بالُحكـــم 
الخليفي على يدي أحمد الفاتح، وهي 
ـــُد لصعـــوٍد هدُفـــه إدراك الوحـــدة  ُتمهِّ
الوطنيـــة، فقـــد أنشـــأ آل خليفـــة عبـــر 
مئات الســـنين فكر الُحرية والتسامي، 
واحتـــرام  والمواطنـــة  والتســـامح 
المفاهيـــم  وتفـــاوت  الُمعتقـــدات، 
االقتصاديـــة، فغـــدت مملكـــة البحرين 
على ما هي عليه من هذا التنوع الفذ، 
وامتالكهـــا لهذه الطاقـــة الخالقة التي 
تهـــب األمـــان والرضا، مـــن أول لحظٍة 
ُيالمُس فيها المواطن أو الُمقيم أرض 

مملكة البحرين.
وجاء فـــي الفصـــل أن الـــرؤى الملكية 
التســـامح،  قيـــم  لترســـيخ  الســـامية 
انبثقـــت عنهـــا متابعـــة مســـتمرة مـــن 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء،  لتعزيز هذه 
القيم، لتصير جزًءا من أرض البحرين، 
ومجالس البحرين ومدارس البحرين، 
ومؤسسات البحرين، وأن هذا التصّور 
الخليفـــي هـــو مـــا صنـــع مـــن البحرين 

مملكًة للُحب والمواطنِة الصالحة.
وُيحّلل الفصل أســـباب تميـــز النموذج 
التســـامح،  فـــي  وتفـــّردِه  البحرينـــي 
الخليفـــي  الُحكـــم  أن  رأســـها  وعلـــى 
عمـــل وكافـــح لصناعـــة ُمجتمٍع يشـــبه 
ُحكامه آل خليفة كلهم، وعلى رأســـهم 
صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد، فـــي 
التســـامح وبث روح االحترام للجميع 

والُمساواة. 
لقـــد تفـــّردت مملكـــة البحريـــن بميـــزة 
التســـامح، التي رعاها وقررها صاحب 
الجاللـــة عاهـــل البـــالد، لتضمـــن فيهـــا 
مؤسســـات الدولـــة وإطاراتهـــا ُحريـــة 
العبادة، وُممارسة الشعائر الدينية لُكل 
األديـــان، وتعاقبـــت أجيـــاٌل مـــن أبناء 
البحريـــن ترّبـــت على احتـــرام التنوع. 
ولم يكن ُمســـتغرًبا أن صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء قد صنع منهًجـــا للديمقراطية 
الُمجتمعيـــة، وأرســـى نموذًجـــا للمودة 

والتراحم.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء
الـدرع الحصيـــن لـ “المـدرســة األســريــة الخليفيــة”

جاللة الملك سّلح قرة عينه بكتاب “الضوء األول” ليطوف به أرجاء العالم

ســـموه جمع بين العلم والســـالح الواعي والرؤية االقتصادية وتحويل التحديات إلى فرص

الرفاع - مركز الدراسات

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

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

وقيم العمل الوطني والتنموي في المملكة. 
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل حميـــدان، النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الشـــورى جمال فخـــرو، وذلك 

امس الثالثاء، في مكتبه بالوزارة.
وأثنـــاء اللقـــاء، أطلـــع حميـــدان النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــى 
مســـتجدات عمـــل الـــوزارة فـــي تنفيـــذ 
برامجها العديدة في المجاالت العمالية 
فضـــاًل  االجتماعيـــة،  الرعايـــة  وتعزيـــز 
عـــن بحث تعزيـــز التعاون بيـــن الوزارة 
والسلطة التشـــريعية، في إطار السعي 
المشـــترك لالرتقاء بالخدمات التنموية 
المقدمة للمواطنين، خصوصا ما يتعلق 
منهـــا بدعـــم جهـــود إدمـــاج المواطنين 
بالقطاع الخـــاص وضمان اســـتقرارهم 
بيئـــة  وتحســـين  مهنًيـــا،  وتطويرهـــم 
عبـــر  بالمنشـــآت  واإلنتاجيـــة  العمـــل 
تنفيـــذ العديد مـــن المبـــادرات النوعية، 

الرعايـــة  تعزيـــز  جهـــود  إلـــى  إضافـــة 
االجتماعيـــة لمختلـــف فئـــات وشـــرائح 
المواطنيـــن وتقديم الخدمات لهم بكل 
يســـر عبر المنصـــات التقنيـــة والبرامج 

االلكترونية.
وأشاد فخرو بجهود الوزارة في مجال 
تأهيل الكوادر الوطنيـــة وإدماجها في 
ســـوق العمـــل، مؤكـــًدا دعـــم المجلـــس 

للمبـــادرات التـــي تعـــزز فـــرص توظيف 
مختلـــف  فـــي  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
التخصصات الوظيفية وتســـريع وتيرة 
إدماجهم في منشـــآت القطاع الخاص، 
بخدمـــات  ذاتـــه  اإلطـــار  فـــي  منوًهـــا 
الرعايـــة التي توفرها الـــوزارة لمختلف 
الشـــرائح المجتمعيـــة بمـــا يضمـــن لهـــم 

العيش الكريم.

مشيًدا بتأهيل الكوادر الوطنية وإدماجهم في سوق العمل

حميدان يطلع فخرو على مستجدات برامج توظيف المواطنين

وزير العمل والتنمية االجتماعية ملتقًيا النائب األول لرئيس مجلس الشورى

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التعليـــم  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  زارت 
العالـــي نائب رئيـــس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بن دعيـــج آل خليفة كلية فاتيل للضيافة، 
التقـــت خاللهـــا مديـــر الكلية الشـــيخ خالد 
نائـــب  وبحضـــور  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن 
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة 
وأعضـــاء  الصيرفـــي  فاطمـــة  والمعـــارض 

الهيئتين اإلدارية واألكاديمية.
وتفقدت األمين العـــام مرافق الكلية التي 
تضـــم قاعـــات دراســـية وأخـــرى للتدريب 
مناهـــج  علـــى  واطلعـــت  كمـــا  العملـــي، 
الكليـــة وخطط تطويرها التي تســـهم في 
اســـتضافة واســـتقطاب طلبة من مختلف 
دول العالم للدراســـة والتدريب في مملكة 
البحريـــن، منوهـــة بمـــدى جاهزيـــة الكلية 
الخدمـــات  وتقديـــم  الطـــالب  الســـتقبال 
التعليمية بالجودة المطلوبة والتي تعكس 

التعليـــم  مؤسســـات  دور  تعزيـــز  أهميـــة 
العالي في دعم القطاعات األخرى كقطاع 
الســـياحة بما يســـهم في االستثمار األمثل 
األداء  كفـــاءة  ورفـــع  الوطنيـــة  بالكـــوادر 
وفـــق أولويات خطة التعافـــي االقتصادي 
وبما يتماشـــى مـــع أهداف رؤيـــة البحرين 
االقتصاديـــة 2030. وفـــي ختـــام الزيـــارة، 
أعربت األميـــن العام عـــن تقديرها لجهود 

جميع القائمين على هذا الصرح وما يقوم 
بـــه مـــن دور مهـــم فـــي منظومـــة التعليـــم 
العالـــي بمملكـــة البحريـــن، مؤكـــدة حرص 
مجلـــس التعليم العالي علـــى توفير البيئة 
الجاذبـــة لالســـتثمار فـــي التعليـــم، وإنجاز 
المشـــاريع الرامية لالرتقاء بقطاع التعليم 
العالـــي وتخريج أجيـــال متمكنة من كافة 

المهارات المطلوبة في سوق العمل.

رنا بنت عيسى تؤكد جهوزية “فاتيل للضيافة” الستقبال المتعلمين

استقطاب طلبة العالم للدراسة والتدريب في البحرين

local@albiladpress.com
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ا بحث استعدادات العودة للمدارس بواقع 5 أيام أسبوعيًّ
في ضوء إعالن وزارة التربية والتعليم عودة الدوام الكامل بواقع 5 أيام في 
األسبوع للطلبة الذين اختار أولياء أمورهم نظام التعلم عبر الحضور الفعلي 
مــع طــرح خيــار التعلــم الكامــل عبر المنصــات الرقميــة، وذلك اعتبــاًرا من يوم 
األحد المقبل الموافق 20 فبراير الجاري، عقد قطاع شؤون المدارس اجتماًعا 
مع جميع القيادات المدرســية العليا بالمدارس الحكومية والبالغ عددهم 208 
مديــر ومديــرة مدرســة، وذلــك برئاســة المديــر العام لشــؤون المــدارس محمد 
مبــارك بــن أحمــد، وبحضــور نــوال الخاطــر، وعــدد مــن الــوكالء المســاعدين 

ومديري ومديرات اإلدارات التعليمية والمساندة والمستشارين.

وتـــم خـــالل االجتمـــاع مناقشـــة آليـــات 
تطبيـــق عودة الـــدوام المدرســـي بواقع 
واســـتعدادات  األســـبوع،  فـــي  أيـــام   5
اســـتقبال الطلبة الراغبين في االلتحاق 
الترتيبـــات  وكذلـــك  الحضـــور،  بنظـــام 
الالزمـــة للطلبـــة الراغبين فـــي االنتقال 

إلى نظام التعلم الرقمي.
 وشـــدد المديـــر العام لشـــؤون المدارس 

علـــى أهميـــة تحديد نقـــاط االتصال مع 
أوليـــاء األمـــور، والعمـــل على اســـتقبال 
فـــي حضـــور  الراغبيـــن  الطلبـــة  جميـــع 
اللجـــان  وتشـــكيل  المدرســـي،  اليـــوم 
المختصة باإلشـــراف على عملية تسيير 
اليـــوم الدراســـي طبًقـــا لكامـــل الطاقـــة 
االســـتيعابية في كل مدرسة، مع حسن 
استغالل جميع الموارد البشرية في كل 

مؤسسة مدرسية.
وبيـــن محمد مبـــارك أن حصص التربية 
الرياضية سوف تكون متاحة في جميع 
المدارس، مع ضـــرورة االلتزام بعمليات 
التنظيـــف والتعقيم للمرافـــق الرياضية 
بعـــد كل حصـــة مـــن حصـــص التربيـــة 
الرياضية. وفيما يتعلق بالفسحة، فإنها 
ســـتكون وفًقا لإلجراءات التي تحددها 
كل مدرســـة بمـــا يضمن تقســـيم أوقات 
الفسحة وساحات ومرافق المدرسة مع 

وجود مشـــرفين علـــى الطلبة في جميع 
المواقع.

وفيمـــا يخـــص عمليـــات التقويـــم التـــي 
نظـــام  علـــى  بنـــاء  المـــدارس  ســـتتبعها 
الدراســـة بواقع 5 أيام في مقابل التعلم 
الرقمـــي بشـــكل كامـــل، أوضـــح المديـــر 
العام أن قطاع التعليم ســـيقوم بتعميم 

آليـــة التقويـــم التـــي ســـيتم اتباعها من 
قبل المدارس قبل نهاية هذا األســـبوع، 
وأنهـــا ستتســـم بالمرونـــة للتعامـــل مـــع 

مختلف الظروف.
مـــن جانبهـــا، أوضحـــت وكيـــل الـــوزارة 
واألداء  واالســـتراتيجيات  للسياســـات 
أن الخدمـــات الرقمية متاحة في جميع 

االفتراضيـــة  الفصـــول  وأن  المـــدارس، 
التـــي كانـــت تســـتخدم خـــالل مرحلـــة 
التعلـــم المدمـــج ســـتقتصر علـــى الطلبة 
الرقمـــي  التعلـــم  بنظـــام  الملتحقيـــن 
معـــاودة  يمكـــن  وأنـــه  كامـــل،  بشـــكل 
اســـتخدام هذه الفصول متى ما طرأت 
أن  الخاطـــر  وأكـــدت  إليهـــا.  الحاجـــة 
عـــودة اســـتئناف العمـــل بنظـــام التعلـــم 
الحضـــوري بواقـــع 5 أيام في األســـبوع 
هـــو أمر مفـــرح للطلبـــة وأوليـــاء األمور 
لما لـــه من انعكاس إيجابي على طبيعة 
وأن  العلمـــي،  وتحصيلهـــم  حياتهـــم 
جميع متطلبـــات المدارس اللوجســـتية 
ســـوف يتـــم التعامـــل معهـــا مـــن خـــالل 
اإلجـــراءات المعتمـــدة والبيانـــات التـــي 
ترد من اإلدارات التعليمية إلى اإلدارات 

المختصة بقطاع السياسات.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

إتاحة حصص 
التربية الرياضية 

والفسحة في ظل 
التدابير االحترازية

فاجـــأ النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية، سمو الشيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفة، عدًدا من األطفال 
مرضـــى الســـرطان منتســـبي “مبـــادرة 
ابتســـامة” بلقائهم عبـــر تقنية االتصال 
المرئي وذلك بمناســـبة اليـــوم العالمي 
لســـرطان األطفـــال الـــذي يصـــادف الــــ 
15 مـــن فبرايـــر مـــن كل عـــام لتحقيق 
أمنياتهـــم مـــن خـــالل تقديـــم ســـموه 
هدايا قيمة لهم، وذلك ضمن مبادرات 

سموه اإلنسانية والمجتمعية.
وخاطب ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
األطفال المرضى خالل اللقاء بكلمات 
عهم  أبوية شـــدَّ من خاللها أزرهم وشجَّ
على مواصلة الكفاح ببسالة واالنتصار 
مؤكـــًدا  هللا،  بمشـــيئة  المـــرض  علـــى 
ســـموه أنهم يكتبـــون قصًصـــا بطولية 
لتمثـــل  المـــرض،  هـــذا  مواجهـــة  فـــي 
مصدر إلهـــام للجميع، وأنهم ينشـــرون 
وبراءتهـــم  ابتســـامتهم  خـــالل  مـــن 

وضحكاتهم السعادة والتفاؤل.
كما تبادل ســـموه مع األطفال المرضى 
عليهـــم  واطمـــأن  الحديـــث،  أطـــراف 
وعلى أوضاعهم االجتماعية واألسرية 
والصحية، واستمع منهم إلى قصصهم 
وأحالمهم، ووعدهم سموه بالتواصل 
الدائـــم معهـــم، ودمجهم في األنشـــطة 
المختلفـــة  واالجتماعيـــة  الرياضيـــة 
فـــي  التفـــوق  علـــى  لســـموه، وحثهـــم 
دراســـتهم، بمـــا يمكنهم من المســـاهمة 

في مسيرة ازدهار وطنهم.
مجلـــس  رئيـــس  رفـــع  جانبـــه،  مـــن 
الشـــبابية  المســـتقبل  جمعيـــة  إدارة 
صبـــاح الزياني التـــي تتبع لهـــا مبادرة 
“ابتسامة” أسمى آيات الشكر والتقدير 

لسمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
على تفضل سموه بهذه البادرة الطيبة 
ا بلقاء األطفال  وقيام ســـموه شـــخصيًّ
المرضـــى وتكريمهـــم، وهـــو مـــا أدخل 
الفرحة والســـرور إلى قلوبهم، وشـــكَّل 
ثريـــة  وتجربـــة  ســـارة  مفاجـــأة  لهـــم 

ستبقى في ذاكرتهم طوياًل.
وقال الزياني إن هذه المبادرة ليســـت 
بغريبـــة علـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد الـــذي عودنا دائًما على مســـاندة 

مبـــادرة “ابتســـامة” منذ تأسيســـها في 
العـــام 2012 وحتـــى اآلن، مشـــيًرا إلى 
أن المبـــادرة كانـــت قـــد فـــازت بجائزة 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
للمشـــروع التنمـــوي المســـتدام، الفًتـــا 
إلـــى أن كثيـــًرا من الجمعيـــات األهلية 
تشـــهد لســـموه مواقفه اإلنســـانية، بما 
في ذلك اهتمام سموه بقضية مرضى 
الســـرطان في البحريـــن على اختالف 

أعمار المرضى.

لبنـــك  شـــكره  عـــن  الزيانـــي  وأعـــرب 
البحريـــن الوطنـــي لقـــاء رعايتـــه هذه 
المبـــادرة والتـــي أقيمـــت فـــي “قاعـــة 

التـــي يرعاهـــا البنـــك ضمـــن  الغيـــوم” 
مقـــر مبادرة ابتســـامة، مؤكـــًدا أن بنك 
البحريـــن الوطنـــي كان منـــذ تأســـيس 

“ابتســـامة” داعًما وشريًكا استراتيجيًا 
للمبادرة وســـنًدا لها في تنفيذ خططها 

وبرامجها.

المنامة - بنا

خالد بن حمد يلتقي أبطال “ابتسامة” ويحقق أمنياتهم
سموه دعاهم لمواصلة الكفاح واالنتصار على المرض

سمو الشيخ خالد بن حمد أثناء اللقاء

صباح الزياني

الزياني: سموه 
أدخل الفرحة في 
قلوبهم واللقاء 
سيظل بذاكرتهم



رئيس “أمناء حمد للتعايش”: السياسات القائمة على التسامح ركيزة لالزدهار
أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد 
العالمـــي للتعايـــش الســـلمي الشـــيخ خالد 
بـــن خليفـــة آل خليفة أن وجود سياســـات 
وطنية تعنى بالتسامح والتعايش السلمي 
يعتبـــر جوهـــر مســـيرة التطـــور والتنميـــة 

واالزدهار في أي مجتمع إنساني.
جاء ذلك لدى مشاركته في المؤتمر الثاني 
والثالثيـــن بعنـــوان “عقد المواطنـــة وأثره 
في تحقيق الســـالم المجتمعي والعالمي”، 

الـــذي ينظمـــه المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 
المصريـــة،  األوقـــاف  بـــوزارة  اإلســـالمية 
مؤخرا بالقاهـــرة، برعاية الرئيس المصري 
علمـــاء  بمشـــاركة  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
ووزراء ومفتيـــن وقـــادة رأي ومختصيـــن 

من أكثر من 40 دولة عربية وأوروبية.
وأشـــار رئيس مجلـــس أمناء مركـــز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي إلـــى ما 
تتمتع به مملكة البحرين من مقومات منذ 
تأســـيس الدولة فـــي الزبارة العـــام 1762، 

وصـــواًل إلى اإلنجازات العصرية في العهد 
الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، مســـتعرًضا 
جهود المركز في تعزيز مســـيرة التســـامح 

والتعايش في المملكة.
ودعـــا الشـــيخ خالد بن خليفة المشـــاركين 
فـــي المؤتمـــر إلـــى االسترشـــاد بمضاميـــن 
“إعـــالن مملكـــة البحرين” فـــي ربط جهود 
التربية والتســـامح، حيث تعـــزز مضامين 
اإلعـــالن تأصيـــل التســـامح القائـــم علـــى 

التعدديـــة  علـــى  يرتكـــز  والـــذي  اإليمـــان، 
والتنـــوع كأصل إنســـاني، مشـــدًدا على أن 
التربيـــة والتعليـــم هـــي المؤثـــر األهم في 

ترسيخ التعايش السلمي. 
 وكان الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفة 
قـــد تـــرأس خـــالل  مشـــاركته فـــي المؤتمر 
محـــور  تناولـــت  التـــي  الســـابعة  الجلســـة 
“المواطنـــة والســـالم المجتمعـــي”، والتـــي 
تحـــدث فيهـــا عـــدد مـــن المختصيـــن مـــن 
اإلمارات وجزر القمر والبوسنة والهرسك، 

إلـــى جانـــب متحدثين مـــن مقدونيا وغانا 
وتنزانيا. 

كمـــا تضمـــن المؤتمر محاور تطـــور مفهوم 
الدولة قديًما وحديًثا من منظور إنســـاني، 
ومشـــروعية الدولـــة الوطنيـــة وضوابـــط 
عقد المواطنة والتســـامح الديني، ومكانة 
المـــرأة في الدولة الوطنيـــة، والعالقة بين 
عقـــد المواطنة والحماية االجتماعية وأثر 
ذلك في تحقيق األمن المجتمعي والسالم 

العالمي.

القاهرة - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
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الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ  أكـــد 
سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
مســـتمرة  المحافظـــة  أن  خليفـــة  آل 
فـــي نهـــج التواصـــل وترســـيخ مبـــدأ 
الشـــراكة المجتمعيـــة، وذلـــك تنفيـــًذا 
للتوجيهـــات الكريمـــة لحضـــرة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، لمختلف المجاالت األمنية 
والخدميـــة والتنمويـــة، منوًها ســـموه 
بعمـــل المحافظـــة الجنوبيـــة الدؤوب 
احتياجـــات  تنفيـــذ  متابعـــة  نحـــو 
األهالي األمنية بالتنســـيق مع مختلف 
الجهـــات األمنيـــة، تنفيـــًذا لتوجيهات 
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، لتوفير 
األمـــن والســـالمة في مختلـــف أرجاء 

المحافظة.
جاء ذلك خالل استقبال سمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبية، عدًدا من ضباط 
مؤخـــًرا،  المعينيـــن  األمنيـــة  المراكـــز 

بحضور نائب المحافظ العميد عيسى 
ثامر الدوســـري، ورئيس مركز شرطة 
الرفاع الغربي العقيد الشـــيخ ســـلمان 

بن أحمد آل خليفة.
كما هنأ ســـمو المحافظ الضباط وذلك 
بتعيينهـــم  الصـــادر  القـــرار  بمناســـبة 
رؤســـاء علـــى المراكز األمنيـــة الكائنة 
بالمحافظـــة الجنوبية، متمنًيا ســـموه 
لهـــم ولجميـــع ضبـــاط وأفـــراد المراكز 
األمنيـــة التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء 

المسؤوليات والمهام المنوطة بهم.
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  وأشـــاد 
الجنوبية بمستوى التعاون والتنسيق 
المراكـــز  ومختلـــف  المحافظـــة  بيـــن 
تلبيـــة  فـــي  بالمحافظـــة  األمنيـــة 
احتياجات األهالي األمنية إلى جانب 
تبني المبادرات والبرامج االجتماعية 
الهادفة، منوًها بجهود المراكز األمنية 
وكفاءتها وخبرتها وعطائها المشـــهود 
فـــي توفيـــر األمـــن واألمـــان للجميـــع، 
فضاًل عـــن دورها وإســـهاماتها البارزة 

في خدمة المجتمع وتنميته.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب رؤســـاء المراكز 
األمنية المعينين: رئيس مركز شرطة 

الـــزالق العقيـــد عبدالـــرؤوف المعراج، 
ورئيس مركز شـــرطة الرفاع الشرقي 
العقيـــد فهـــد مســـامح، ورئيـــس مركز 
شـــرطة مدينـــة عيســـى المقـــدم حمد 
عبدالرحمـــن عبدالكريـــم، عـــن جزيـــل 
شـــكرهم وتقديرهـــم لســـمو محافـــظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة علـــى مـــا يوليه 
من اهتمام بتعزيز التعاون والتنســـيق 
في الجانب األمني، مؤكدين حرصهم 
المبـــادرات  تفعيـــل  علـــى  المتبـــادل 
والبرامج التي تسهم في تعزيز األمن 

بالمحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يهنئ رؤساء المراكز األمنية بقرار تعيينهم
سموه أشاد بمستوى التعاون األمني في تعزيز الشراكة المجتمعية

البحرين في صدارة دول المنطقة بمفاهيم السالم والتسامح 
المملكة ملتزمة بالدفاع عن حرية المعتقدات الدينية... اللورد طارق:

لرئيـــس  الخـــاص  الممثـــل  أشـــاد 
الـــوزراء ووزيـــر جنـــوب آســـيا واألمم 
وزارة  فـــي  والكومنولـــث  المتحـــدة 
والتنميـــة  والكومنولـــث  الخارجيـــة 
فـــي المملكـــة المتحـــدة اللـــورد طارق 
لعاهـــل  الســـامية  بالمبـــادرات  أحمـــد، 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، والتـــي دفعت 
مملكـــة البحرين لصدارة دول المنطقة 
بمفاهيم الســـالم والتســـامح واألخوة 

اإلنسانية.
وأعـــرب اللـــورد عـــن إعجابـــه بالنظرة 
الســـديدة والثاقبـــة لصاحـــب الجاللـــة 
الملـــك، فـــي إعـــالن مملكـــة البحريـــن 
الذي سلط الضوء على التزام المملكة 
بضمـــان وحمايـــة والدفـــاع عـــن حرية 
المعتقـــدات الدينيـــة للجميـــع وحماية 

حقـــوق المـــرأة والطفـــل وتعزيـــز روح 
االحترام في ظل التعايش السلمي.

 جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء نائـــب رئيس 
مجلـــس مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي 
للتعايـــش الســـلمي و )هـــذه البحريـــن( 
طـــارق  باللـــورد  ماثيوســـن،  بيتســـي 
أحمد، بحضور سفير المملكة المتحدة 
لـــدى المملكـــة رودي دارمونـــد، الـــذي 
اطلـــع علـــى تجربـــة المركـــز والبرامج 
تـــم  التـــي  واألفـــواج  ينفذهـــا،  التـــي 
تخريجهـــا ضمـــن البرامـــج األكاديمية 

المتنوعة.
وأثنـــى اللورد على البرامـــج التعليمية 
المتنوعـــة التـــي يقدمهـــا المركـــز، وما 
يطرحـــه كمحاكاة للواقـــع في محاربة 
خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية 
وما يســـاهم به ذلك مـــن الوصول إلى 

الشباب وإدراك ما يجول في ذهنهم.
 وهنأ منتســـبي الشـــباب ممن تخرجوا 
من برنامج الزمالة للقيادة في ســـانت 

بينيت في جامعة أوكسفورد بالمملكة 
المتحـــدة، معتبرا إياهم ســـفراء لمركز 
الســـلمي،  للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد 

وحثهم على عرض النموذج البحريني 
للتعايش الســـلمي فـــي مختلف أنحاء 

العالم. 

 واطلـــع اللـــورد خـــالل الزيـــارة علـــى 
األكاديميـــة  والبرامـــج  التخصصـــات 
المختلفـــة التي يقدمهـــا المركز للطلبة 
ومـــن ضمنهـــا برامـــج تمكين الشـــباب 
والمجاالت التعليمية، إضافة إلى مقعد 
الملـــك حمد لحوار األديـــان والتعايش 
فـــي  فـــي جامعـــة الســـبينزا  الســـلمي 
ايطاليا، والبرامج المشتركة مع سانت 
بينيـــت بجامعـــة أكســـفورد وأكاديمية 

الملك حمد للسالم السيبراني.
أن  ماثيوســـن،  أكـــدت  جانبهـــا،  مـــن   
ينفذهـــا  التـــي  األكاديميـــة  البرامـــج 
بمســـتوى  لالرتقـــاء  صممـــت  المركـــز، 
الشباب والنشء بما يساهم في تعزيز 
مفاهيـــم التعايش الســـلمي وترســـيخ 
قيم المساواة والعدالة ونبذ العنصرية 

ضمن مجتمع إنساني يسوده الوئام.

المنامة - بنا

الممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة يشيد ببرامج مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في محاربة خطاب الكراهية والتطرف

تكثيف الجهود لمواجهة التهديدات اإلقليمية والمحافظة على استقرار المنطقة
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أدلـــى 
الزيـــارة  عـــن  صحافـــي  ببيـــان  الزيانـــي، 
رئيـــس وزراء  بهـــا  قـــام  التـــي  الرســـمية 
دولة إســـرائيل نفتالـــي بينيت إلى مملكة 
البحريـــن، مشـــيًرا إلـــى مـــا تشـــّكله هـــذه 
الزيـــارة التاريخية األولـــى لرئيس وزراء 
إســـرائيلي مـــن عالمة فارقة في مســـيرة 
العالقات بين البلدين، حيث ستكون هذه 
الزيارة أساًسا لتعميق وتقوية تعاوننا مع 
تعزيـــز أهدافنا المشـــتركة لتحقيق األمن 
واالســـتقرار واالزدهار لشعوبنا والمنطقة 

بشكل عام.
وقال وزير الخارجية إن صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ملك 
نفتالـــي  اســـتقبل  قـــد  البحريـــن،  مملكـــة 
عقـــد  حيـــث  المرافـــق،  والوفـــد  بينيـــت 
الجانبان جلسة مباحثات مثمرة وشاملة 
وبنـــاءة، والتي تعكس الرغبة المشـــتركة 

للبلدين في تطوير التعاون الثنائي.
وأضـــاف أن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة عقد جلســـة 
مباحثات مع رئيس وزراء دولة إسرائيل، 
مســـتعرًضا ســـموه التقـــدم الملحوظ في 
مستوى العالقات بين البلدين، ومجاالت 
تحقيًقـــا  المشـــترك،  التنســـيق  تطويـــر 

لتطلعات البلدين والشعبين.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إنـــه تـــم التأكيد 
خالل تلـــك اللقـــاءات على أهميـــة اتفاق 
مبـــادئ إبراهيـــم، وإعـــالن تأييد الســـالم 
بين البلدين، تجســـيًدا لنهج جاللة الملك، 
فـــي تعزيـــز قيـــم التســـامح بيـــن األديان 
والتعايـــش والســـالم والحـــوار والتعاون، 
وترســـيخ األمن واالســـتقرار والسالم لما 

فيه خير وصالح شعوب المنطقة.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة أنـــه في ضوء 
فـــي  إحـــرازه  تـــم  الـــذي  الكبيـــر  التقـــدم 

العالقات الثنائيـــة خالل الفترة الماضية، 
الدبلوماســـية  العالقـــات  إقامـــة  عبـــر 
وتبادل الســـفراء وبـــدء الرحالت الجوية 
المباشرة، اســـتعرض الجانبان الخطوات 
التـــي تم اتخاذها في عدد من المجاالت. 
أهميـــة  علـــى  التأكيـــد  البلـــدان  وجـــدد 
توســـيع نطاق التعـــاون وتعزيزه بموجب 
االتفاقـــات القائمة بينهما، وفي المجاالت 

األخرى ذات االهتمام المشترك.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن البلديـــن اتفقا 
علـــى تعزيـــز التعـــاون بيـــن شـــعبيهما في 
واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  المجـــاالت 
لجنـــة  لتشـــكيل  والحاجـــة  واألمنيـــة، 
وتوســـيع  لتعزيـــز  مشـــتركة  اقتصاديـــة 
بيـــن  والتجـــاري  االقتصـــادي  التعـــاون 
البلديـــن، وأشـــار إلـــى أن رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي قـــام بزيارة لمجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة، وأجـــرى محادثـــات مثمـــرة 
مـــع كبار المســـؤولين عـــن المواضيع ذات 

الصلة.
وقـــال وزيـــر الخارجية إن البلديـــن اتفقا 
الشـــعبين  بيـــن  العالقـــات  تعزيـــز  علـــى 
الســـيما فـــي مجـــال التعـــاون التعليمـــي 
علـــى  والتأكيـــد  والثقافـــي واألكاديمـــي، 
عمليـــة  فـــي  الشـــباب  مشـــاركة  أهميـــة 
بنـــاء الســـالم التـــي ســـتعود بالنفـــع على 
مســـتقبلهم ومســـتقبل أبنائهـــم واألجيال 
المقبلـــة. وأعـــرب البلـــدان عـــن حرصهمـــا 
على الترويج للســـياحة واســـتثمار فرص 

االستفادة من القوى العاملة البحرينية.
بيـــن  الموافقـــة  تمـــت  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
الســـالم  “اســـتراتيجية  علـــى  الجانبيـــن 
الدافئ المشـــتركة” التي ســـتكون بمثابة 
خريطـــة طريـــق لتنميـــة العالقـــات بيـــن 
البلديـــن، وســـتعطي األولويـــة لمجـــاالت 
االهتمـــام المشـــترك بمـــا فـــي ذلـــك النظم 
البيئية لالبتكار، واألمن الغذائي والمائي، 
والطاقة المســـتدامة والرعايـــة الصحية، 

والتعليم والتجارة واالستثمار.
الجانبيـــن  إن  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
السياســـية  األوضـــاع  تطـــورات  بحثـــا 
والتحديـــات  المنطقـــة،  فـــي  واألمنيـــة 
التـــي تواجـــه دولهـــا بمـــا في ذلـــك الملف 
النـــووي اإليرانـــي واإلرهـــاب والتطـــرف 
الدينـــي والفقر والصعوبـــات االجتماعية، 

حيـــث تـــم التأكيـــد علـــى أهميـــة تكثيف 
الجهـــود المشـــتركة لمواجهـــة التحديات 
والتهديـــدات اإلقليميـــة والمحافظة على 
اســـتقرار وأمـــن المنطقة وتعزيز الســـالم 

اإلقليمي والدولي.
وأضـــاف أن رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي 
وجـــه إلى صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، الدعوة لزيارة 
دولـــة إســـرائيل، وقـــد قبلها ســـموه، ومن 

المقرر أن تتم في المستقبل القريب.
تقديـــره  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  لتفانـــي 
الواضـــح وحـــرص حكومتـــه الكبير على 
مواصلـــة تعزيز وتقويـــة عالقاتنا، ودعم 
جميـــع  فـــي  وتعزيزهـــا  العالقـــات  هـــذه 
المجـــاالت، مجـــّدًدا اإلشـــادة بنجاح هذه 
الزيـــارة، ومتطلًعـــا إلى آفـــاق جديدة من 
لبلداننـــا  والفـــرص  والتفاهـــم  التعـــاون 

وشعوبها.

المنامة - وزارة الخارجية



فـــي اســـتطاع أجرتـــه “البـــاد” مـــع أعضاء 
الســـلطة التشـــريعية والمجالس البلدية في 
المملكـــة عن قيام جمعيات داخلية بالتدخل 
فـــي شـــؤون المملكـــة مـــع جهـــات خارجية، 
التصـــرف  التشـــريعية  الســـلطة  اســـتنكرت 
مملكـــة  شـــأن  علـــى  تعّديـــًا  يعتبـــر  والـــذي 

البحرين وسيادتها وخصوصياتها.
وقـــال عضو مجلس الشـــورى فؤاد الحاجي 
مســـتنكرًا التصرف وأوضح عبـــر “الباد” أن 
كل أمـــور البلد ومصالحها تعـــود ألبناء البلد 
نفســـه، وكل المعضات ُتحـــّل داخل النطاق 
المحلـــي إن ُوجدت وال ُتناقش مع أفراد من 
خـــارج المملكـــة، وأضاف الحاجـــي “إن باب 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، عاهـــل البـــاد المفـــدى وصاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس 
الوزراء دائمًا مفتوح، وإن القيادة الرشـــيدة 
رّصت آليات للحوار والنقاش، باإلضافة إلى 
وجـــود ســـلطة تشـــريعية فـــي البلـــد ُوجدت 
لرعاية مصلحة الوطـــن والمواطن”، كما أّيد 
الحاجـــي تصريحات وزيـــر الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة بأنه 
ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين وأثنى على 
جهود الوزير في الحفاظ على السلم األمني 

والمحلي في مملكة البحرين.
كما أضافـــت عضو مجلس الشـــورى فاطمة 
التصـــرف  هـــذا  أن  لـ”البـــاد”  الكوهجـــي 
مرفوض من جميع  فئات وأطياف المجتمع 
هـــذه  إثـــارة  وأن  المتماســـك،  البحرينـــي 
المغالطات والشكاوى المنحازة تمثل وجهة 
نظرهـــم الفئويـــة، وتتيـــح فرصـــة لألطراف 
الخارجيـــة فـــي التدخل بالشـــؤون الداخلية 
لمملكة البحرين، وأشـــارت “نحن كمواطنين 
في هـــذا الوطن المعطاء، نفتخـــر ونعتز بما 
تـــم إنجازه في العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الجالة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه في 

مختلف المجاالت التنموية والمعيشية”.
وقال الشوري رضا منفردي لـ”الباد” إن هذه 
الممارسات تعود بالذاكرة لما حدث قبل 11 
عامـــًا، مؤكـــًدا أنـــه ال ينبغـــي تكـــرار التجربة 
السابقة التي مرت بها مملكة البحرين وكان 
لها انعكاس على الجميع في األرواح واألمن 
واالســـتقرار المجتمعي، لذلـــك ينبغي التعلم 
مـــن أخطاء الماضـــي وعـــدم تكرارها وعدم 
التواصل مع شـــخصيات مخالفة للقانون أو 
مـــع جهات خارجية تحاول النيل من مملكة 

البحرين.
وشـــّدد منفـــردي علـــى ضـــرورة تنظيم عمل 
هذه الجمعيات في إطار قانوني ســـليم، كما 
يجب أن يوضع لها حد عبر تطبيق القوانين 
بما يتناسب مع حجم هذه الجريمة في حق 
الوطـــن والشـــعب بأكملـــه، والتي تســـتهدف 

شّق صّف الوحدة الوطنية.
كمـــا اســـتنكرت عضو الشـــورى منـــى المؤيد 

هذا التصّرف وكشـــفت عبـــر “الباد”: كل بلد 
فـــي العالـــم لـــه ســـيادته ال حـــق ألي ســـفارة 
بالتعـــدي علـــى  فـــرد أن يقـــوم  أو جهـــة أو 
خصوصيـــة أي بلد آخر ويجب على كل فرد 
فـــي البلد أن يقـــوم بعمله بصـــورة صحيحة 
دون التعـــدي علـــى ســـيادة البحريـــن وأمنها 

الداخلي وخصوصياتها.
ومـــن جهـــة أخـــرى، اســـتنكر النائـــب عمـــار 
البناي موضًحـــا لـ”الباد” أن ما قام به ممثلو 
م  الجمعيات هو بمثابة خيانة للوطن، وتهجُّ
علـــى الســـلم األهلـــي وال يعكـــس اإلجمـــاع 
الوطني البحريني، وهذا األمر الذي ترفضه 
المجتمـــع، إضافـــة  جميـــع أطيـــاف وفئـــات 
لمخالفـــة للقوانيـــن والنظام األساســـي لعمل 

الجمعيات السياسية بمملكة البحرين.
كمـــا شـــدد البنـــاي علـــى أن ســـيادة مملكـــة 

البحريـــن خـــط أحمـــر، وأن أي تدخـــل فـــي 
الشـــؤون الداخليـــة أمـــر مرفـــوض، مؤيـــدًا 
أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  لتصريحـــات 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة بأن ال 
يلـــدغ المؤمن من جحر مرتين، الفتًا إلى أن 
مملكـــة البحرين اســـتطاعت أن تتجاوز كل 
العقبات وتقضي على اإلرهاب وتنتصر على 
الحمـــات الشرســـة والتداخـــات الخارجية 
التـــي تعرضت لها قبـــل 11 عامـــًا، متجاوزة 
هـــذه الحقبـــة، ومنطلقه نحو التقـــدم والنمو 
واالزدهار، وتحقيقه المكاســـب واإلنجازات 
الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة 
لعاهـــل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة .
وأوضح النائب محمد العباســـي عبر “الباد” 
أن التدخات التي قامت بها هذه الجمعيات 

فيـــه،  نوايـــا  حســـن  وال  مرفـــوض  تصـــّرف 
وأضـــاف أن مملكـــة البحرين كشـــعب كامل 
يرفـــض أي تدخات تمـــّس بالشـــأن واألمن 
الداخلـــي للبلـــد، كمـــا أن القيـــادة الرشـــيدة 
أوجدت مؤسســـات تشـــريعية تخدم صوت 
المواطن وأرســـت قنوات مســـؤولة وخاصة 

للتعبير عن الرأي دون أي تّدخل.
وأكـــّد النائـــب يوســـف الـــذوادي علـــى أن ما 
قامـــت به هـــذه الجمعيات هـــو أمر مرفوض 
لهـــا  البحريـــن  مملكـــة  وألن  أساســـه،  مـــن 
ســـيادتها ولها استقالها الحكومي باإلضافة 

إلى كيانها الخاص.
ورفض الذوادي أي تّدخل يمّس هذا الشأن، 
وأشار إلى أن هذا األمر مرفوض من النواب 

أجمع ومن كل المواطنين.
كما أعرب النائب باســـم المالكي عبر “الباد” 

عن رفضه واســـتنكاره الشـــديدين من قيام 
ممثلي عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث 
جهـــة  مـــع  البحرينيـــة  الداخليـــة  الشـــؤون 
خارجيـــة ممثلـــة فـــي ســـفير إحـــدى الدول، 
مؤكـــدًا أن هذا االجتماع بين الســـفير وعدد 
مـــن الجمعيات يمثـــل خروجًا عـــن اإلجماع 
الشـــأن  فـــي  للتدخـــل  الرافـــض  الوطنـــي 
المحلي وانتهاكًا صارخًا للدستور واألعراف 
الوطنية وتعديًا واضحًا على ســـيادة مملكة 
البحريـــن. وقـــال المالكـــي إن هـــذا التصرف 
الـــذي قـــام به عـــدد مـــن أعضـــاء الجمعيات 
السياســـية مرفـــوض من الجميـــع، وال يمكن 
القبول به والســـماح بـــأي طرف خارجي في 
التدخل في الشـــأن الوطني، مشـــيرًا إلى أن 
الشـــأن المحلي يخص البحرينيين فقط وال 
يمكـــن القبول بدخـــول أطراف مـــن الخارج 

في التدخل بالشأن الداخلي.
كمـــا عّبر عـــدد من أعضـــاء المجلـــس البلدي 
البحرينـــي عـــن اســـتنكارهم لهـــذا التصـــرف 
حيث أكـــدت عضو المجلس البلـــدي للدائرة 
الثانيـــة عشـــر بالمحافظـــة الشـــمالية زينـــب 
الـــدرازي، إشـــادتها بتصريح وزيـــر الداخلية 
بشـــأن قيـــام ممثلـــي عـــدد مـــن الجمعيـــات 
الداخليـــة  الشـــئون  وبحـــث  بالتواصـــل 
البحرينيـــة مع جهة خارجية، واعتبرت ذلك 
تعّديـــًا واضحًا على ســـيادة مملكة البحرين 
وتهجمًا على السلم األهلي، وخدمًة لمصالح 

خارجية ال تريد الخير لمملكة البحرين.
وأضافت لـ”الباد” أن أي تدخل في الشـــئون 
الداخليـــة لمملكـــة البحريـــن أمـــر مرفـــوض، 
وأن ســـيادة مملكـــة البحريـــن خـــط أحمر ال 
يمكـــن تجاوزه، وال يمكـــن التعدي على دولة 
المؤسسات والقانون، فمثل هذه التجاوزات 
تضّر في المسيرة التنموية الشاملة لحضرة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة عاهل الباد المفدى.
وقـــال العضو البلدي للدائرة الحادية عشـــرة 
بالمحافظـــة الشـــمالية أحمـــد المناعي أن أي 
مواطن مخلـــص ال يقبل بأي تدخات تمّس 
الشـــأن البحرينـــي وســـلمه وأمنـــه الداخلي، 
كمـــا عّبـــر المناعي عـــن تأييـــده لتصريحات 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفة وأثنى على جهود الوزير 
في الحفاظ على السلم األمني والمحلي في 

مملكة البحرين.
كمـــا أضاف ممثـــل الدائرة الثالثـــة بالمجلس 
عبـــدهللا  الجنوبيـــة  للمحافظـــة  البلـــدي 
مملكـــة  يمـــّس  شـــيء  أي  أن  عبداللطيـــف 
البحريـــن ال يجـــب الوقوف بصفـــه وموقف 
الشعب البحريني واحد مع القيادة الرشيدة 
واألمـــن الداخلـــي لمملكة البحريـــن هو خط 

أحمر.
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مروة أحمد
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كل المعضالت 
ُتحّل داخل 

النطاق المحلي 
إن ُوجدت

ال حق ألي 
سفارة أو جهة 

التعدي على 
خصوصية أي بلد 

أي مواطن 
مخلص ال يقبل 

بأي تدخالت تمّس 
الشأن الداخلي

االجتماع يشكل خروًجا 
عن اإلجماع الوطني 
الرافض للتدخل في 

الشأن المحلي 

التصرف مرفوض 
من جميع فئات 

وأطياف المجتمع 
البحريني المتماسك

السيادة خط أحمر 
وأي تدخل في 

الشؤون الداخلية 
مرفوض

موقف الشعب 
البحريني واحد مع 

القيادة واألمن 
الداخلي 

 األمر مرفوض 
من النواب 

أجمع ومن كل 
المواطنين

الممارسات 
المرفوضة تعود 

بالذاكرة لما حدث 
قبل 11 عاًما

تعّدٍ واضح على 
سيادة البحرين 
وتهجم على 

السلم األهلي

الشعب يرفض 
أي تدخالت تمّس 

بالشأن واألمن 
الداخلي

البحريــــــــــن لـــــن تعـــــــود ألحــــــــــــداث فبـــــرايــــــــــــر 2011... وال لالستـقواء بالخـــــارج
اســتنكرت عــدد من الفعاليــات الوطنية قيــام ممثلي عدد من الجمعيــات بالتواصل 
وبحــث الشــؤون الداخليــة البحرينيــة مع جهة خارجية، وأكــدت أن ذلك هو بمثابة 
خيانــة للوطــن والعمالة للخارج، وتهجم على الســلم األهلي، ومشــددين أن المملكة 

لن تعود للفوضى مجددًا مثلما حصل في فبراير 2011.

وأعربت مجموعة “حقوقيون مستقلون” 
وإدانتهـــا  واحتجاجهـــا،  رفضهـــا  عـــن 
يمثـــل  حيـــث  لاجتمـــاع،  واســـتنكارها، 
الشـــعب  قبـــل  مـــن  مرفوضـــة  إســـاءة 
البحريني ومؤسســـات المجتمـــع المدني، 
ويعـــد تدخاً ســـافرًا فـــي شـــؤون مملكة 
للمواثيـــق  واضحـــًا  وخرقـــًا  البحريـــن، 
ومبـــادئ قانـــون العاقـــات الدبلوماســـية 
الدولي وانتهاك للقانون الوطني، ويشكل 
إساءة إلى طبيعة العاقات الدبلوماسية.
وتابعـــت “إن ما قامت بـــه تلك الجمعيات 
والشـــخصيات والســـفارة االجنبيـــة، يعد 
تطاوالً على سيادة البحرين وتدخاً فّجًا 

في شـــؤونها الداخلية، وهو أمر مرفوض 
رفضـــًا قاطعـــًا، جملـــًة وتفصيـــاً، ويعـــد 
إثـــارة للفتنـــة والفرقـــة، وخدمـــًة لجهات 
مازالـــت تضمـــر الشـــر لمملكـــة البحريـــن، 
اجتمعـــت  التـــي  الشـــخصيات  وعلـــى 
مـــع أحـــد الســـفارات األجنبيـــة والســـفير، 
أن يعـــوا أن مملكـــة البحريـــن تجـــاوزت 
األحـــداث المؤســـفة التـــي مـــرت بهـــا في 
11 فبرايـــر 2011 ـ بحكمـــة جالـــة ملـــك 
البـــاد وبتكاتف شـــعبها أمـــام المؤامرات 
الطائفيـــة والتدخـــات الخارجية، وأن ما 
ورد في اجتماع تلك المجموعة بالســـفير 
األجنبي ما هو إال اســـتدرار لشـــحذ سيف 

الطائفيـــة والعمـــل علـــى خلق أزمـــة على 
أسس طائفية مقيتة”.

وزادت “إننـــا كمؤسســـات مجتمـــع مدني 
ســـنتصدى لمثل هذه األعمال التي تهدم 
وال تبنـــي وتفرق وال تجمـــع، ونؤكد على 
احتـــرام القضـــاء البحرينـــي ونقـــف صّفًا 
واحـــدًا خلـــف رجال األمـــن الذين ضّحوا 
بأرواحهم لحفظ األمن والسلم األهليين، 
كمـــا نؤكد على جميع مـــا ورد ببيان وزير 
الداخلية المتعلق بحفظ األمن والتصدي 
لمثل هـــذه األعمـــال، ونطالب بمحاســـبة 
مـــن تجـــرأ علـــى القانـــون الوطنـــي، الذي 
السياســـية  الجمعيـــات  علـــى  يحظـــر 
والمدنيـــة االجتمـــاع بالجهـــات األجنبية 
دون إخطـــار الجهـــات المختصة حســـب 

القانون الوطني”. 
ورفـــض رئيس تجمـــع الوحـــدة الوطنية 
عبدهللا الحويحـــي أي تدخل أجنبي في 
الشـــئون الداخلية لمملكـــة البحرين ومن 

أي جهة كانت كما أكد رفضه االســـتقواء 
بالخارج. 

وفـــي هذا االتجاه، طالـــب رئيس التجمع 
المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات  جميـــع 
مناقشة القضايا الوطنية في إطار البيت 
البحرينـــي ودون أي تدخـــل مـــن القـــوى 
الخارجيـــة التـــي ال تضمـــر ســـوى الشـــر 

للوطن.
عـــن  محمـــود  آل  هـــدى  أعربـــت  فيمـــا 
اعتزازهـــا بقيادة بادها وتقديرها الكبير 
الملـــك  الجالـــة  البـــاد صاحـــب  لعاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة وولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي االمير سلمان بن حمد ال خليفة، 

واحترامها لـــكل القوانين واألنظمة التي 
تصدرهـــا الجهات المســـئولة فيما يخص 
عمـــل مؤسســـات المجتمع المدنـــي، التي 

تنص على عدم اشتغالها بالسياسة.
تلبيـــة  فـــي  أن مشـــاركتها  إلـــى  ولفتـــت 
دعوة العشـــاء التـــي تلقتها من الســـفارة 
األميركية يوم األربعاء الماضي الموافق 
9 فبرايـــر 2022، كانت بشـــكل شـــخصي 

فقط.
االجتماعييـــن  جمعيـــة  أن  وأكـــدت 
البحرينية التي تنتمي لها منذ تأسيســـها 
في العـــام 1979 ليس لها أي عاقة بهذه 
الدعـــوة مـــن قريب أو بعيـــد وأن مجلس 
إدارة الجمعية لم يتم إباغه عن الدعوة 
دعـــوة  ألنهـــا  وفحواهـــا  محتواهـــا  أو 

شخصية.
وقالـــت إنهـــا مـــن المناصريـــن للمشـــروع 
اإلصاحـــي لجالـــة الملـــك، وأنهـــا كانت 
النيابيـــة  لانتخابـــات  المترشـــحين  مـــن 

محرر الشؤون المحلية

اجتماع ممثلي الجمعيات خيانة للوطن وتهديد للوحدة... فعاليات وطنية:

عبدالله الحويحيعثمان الماجد

عـــن الدائـــرة الثانيـــة بمحافظـــة المحـــرق 
المشـــروع  لهـــذا  2018 دعمـــًا  العـــام  فـــي 
واعتـــزازًا بما حققه من مكاســـب وخاصة 
علـــى الصعيـــد االجتماعـــي ومنـــح المرأة 
البحرينية العديد من الحقوق والمكاسب 
وعلـــى رأســـها حمايتهـــا مـــن العـــوز ومـــن 

العنف األسري والمجتمعي.
واشـــارت إلـــى أنهـــا تعتـــز بعضويتهـــا في 
جمعيـــة اإلجتماعييـــن التـــي دأبـــت منـــذ 
تأسيســـها قبـــل نحـــو 4 عقـــود علـــى دعم 
العمـــل االجتماعـــي مـــن خـــال التنســـيق 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  مـــع  الكامـــل 
االجتماعيـــة، ملتزمـــة بجميـــع توجيهاتها 
معالجـــة  علـــى  وحريصـــة  وقراراتهـــا 
مـــن  االجتماعيـــة  والمشـــاكل  القضايـــا 
خـــال المؤتمـــرات والفعاليـــات والندوات 
التـــي كانت تحظـــى دومًا بدعـــم الجهات 

الرسمية.
وختمت تصريحها بأنها تشيد بتوجيهات 

حكومـــة البحريـــن فـــي تعزيـــز ســـيادتها 
علـــى قراراتها وعدم الخضوع لإلماءات 

الخارجية من أي جهة كانت.
مـــن جهته، اكد الكاتب عثمـــان الماجد ان 
البحريـــن بيتنـــا ومـــا يجـــري بداخـــل هذا 

البيت شأن
يخصنـــا وحدنا، ومن حيث المبدأ ال يحق 
لكائـــن مـــن كان، ال ألميـــركا وال إيـــران وال 
غيرهمـــا، أن يتدخل في شـــؤوننا. أميركا 
حليـــف اســـتراتيجي، ونحـــن نقـــدر هـــذا، 
ولكن ال يحق للحليف أن يمارس أي شكل 
من أشـــكال الوصاية علينا، أو أن يتقمص 
دورا أبويـــا يملـــي بـــه علينـــا فـــي بلدنا ما 
يـــراه هو صالحـــا لنـــا. فنحن األقـــدر على 
حـــل قضايانا بأنفســـنا، وأثبتت الســـنوات 
الاحقـــة علـــى عـــام األزمـــة 2011 التـــي 
افتعلتهـــا الجمعيـــات الراديكاليـــة قدرتنـــا 
علـــى إدارة االختـــاف بحكمـــة واقتـــدار، 
وعلـــى تحويله إلى تنـــوع إيجابي وعامل 

قوة ووحـــدة وطنية صمـــاء، وعلى جعل 
اختافنـــا فـــي خدمة المجتمـــع البحريني 
يفهمـــه  أن  ينبغـــي  مـــا  هـــذا  ومصلحتـــه. 
الســـفير األميركي الجديـــد. وننصحه بأاّل 

يكرر أخطاء من سبقه.
وقـــال: لقد كان األجدر بســـعادة الســـفير- 
حفظـــا لألعراف الدبلوماســـية- أن يتصل 
أّوال  الرســـمية  والهيئـــات  بالمؤسســـات 
ليعـــرف البلـــد من خال مـــن يديره، وكان 
عليـــه أن يســـتأذن من الســـلطات المخول 
لهـــا منحـــه اإلذن لمقابلـــة مـــن ُيســـمح لـــه 
بمقابلتـــه. وال ينبغـــي لـــه أن ينســـى أننـــا 
عانينـــا كثيرا مـــن التدخات في شـــؤوننا 
كان  التدخـــات  تلـــك  وأن  الداخليـــة، 
لهـــا أثـــر ســـيئ فـــي الواقعيـــن السياســـي 
واالجتماعـــي ووقـــع ســـلبي فـــي وجـــدان 
المواطـــن البحرينـــي الذي يعتز بســـيادية 
القـــرار الوطنـــي واســـتقاله، ويحترم كل 
مـــن ال يدس أنفـــه في شـــؤوننا الداخلية؛ 

لهـــذا نكرر قـــول وزير الداخليـــة: “المؤمن 
ال يلـــدغ مـــن جحر مرتيـــن”. فلقد ســـئمنا 

تدخل األجنبي في شؤوننا الداخلية.
أمـــا الجمعيـــات التي لبـــت دعوة الســـفير 
وركضت على ظن بعودة عقارب الســـاعة 
الى الوراء، تلبي الدعوة طاعًة لتوجيهات 
الســـفير  دعـــوة  بقبـــول  الخـــارج  مـــن 
األميركي؛ إلشـــغال المجتمـــع بالهرطقات 
واألكاذيـــب التـــي تجاوزهـــا الوطـــن ومل 
ســـماعها المواطن، فهي جمعيات ال تمثل 
سوى مكاتبها السياسية، وال أظن مواطنا 
بحرينيـــا واحـــدا أعطاهـــا الوكالـــة لتتكلم 

باسمه.
واختتم بالقـــول إن الوطن بكل مكوناته، 
وهذا كام لمن يقيم حقا وزنا للوطن بكل 
مكوناتـــه، قـــد أنجـــز الكثير ممـــا نفاخر به 
ونتباهـــى، وهذا ما يجب تقديمه للســـفير 
بدال من الشعارات الجوفاء التي يتلقونها 

من عيسى قاسم وأترابه.

المنامة - جمعية االجتماعيين البحرينية

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  نفـــى 
االجتماعييـــن بنـــاًء علـــى الخبر 
الـــذي تـــم تداولـــه بشـــأن اللقاء 
الـــذي جرى مع ســـفير الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة وبحضـــور 
المجتمـــع  منظمـــات  مســـؤولة 
الخارجيـــة  بـــوزارة  المدنـــي 
مـــن  عـــدد  مـــع  األميركيـــة 
األشـــخاص من مملكة البحرين، 
تلقيهـــا أي دعـــوة للمشـــاركة أو 
للتحـــدث  عضـــو  ألي  انتدابهـــا 

باسم الجمعية.
وقالت في بيان توضيحي “كان 
من ضمن من تمت اإلشارة إليه 
فـــي االجتمـــاع هـــدى المحمـــود 
باعتبارها عضًوا للجمعية، وهي 
بالفعـــل عضو فـــي الجمعية، إال 
أن الجمعيـــة لـــم تبلـــغ عـــن هذا 
أبـــًدا، كمـــا أن الجمعيـــة  اللقـــاء 

لـــم تتلـــقَّ أي دعوة ولـــم تنتدب 
أو  فيـــه  لتمثيلهـــا  المحمـــود 
التحدث باسم الجمعية أو نيابة 
عنها ال مـــن قريب وال من بعيد، 
ولقـــد فوجئ مجلس اإلدارة بما 

تم نشره”.
أن  اإلدارة  مجلـــس  وأكـــد 
هـــي  كمـــا  ملتزمـــة  “الجمعيـــة 
دوًمـــا، بمـــا ينـــص عليـــه نظامها 
األساســـي بعـــدم التدخـــل فـــي 
ونؤكـــد  السياســـية،  األمـــور 
وســـامة  أمـــن  علـــى  حرصنـــا 
مملكتنا الغالية، ســـائلين المولى 
أن يحفـــظ وطننا، وبناًء على ما 
تقدم فإن الجمعية ال تتحمل أي 
مســـؤولية عما يترتب عليه هذا 
اللقاء، وتؤكد على الرفض التام 
للتدخل الخارجي في الشـــؤون 

الداخلية لمملكتنا الغالية”.

الجمعية ملتزمة بعدم التدخل في الشأن السياسي... “االجتماعيين”:
مشاركة المحمود في اللقاء مع 

السفير األميركي عارية من الصحة

أعربـــت هـــدى آل محمـــود عـــن اعتزازهـــا 
بقيـــادة بادهـــا وعالـــي تقديرهـــا لعاهـــل 
البـــاد جالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة وولي عهده رئيس مجلس الوزراء 
االميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، واحترامها لكل 
القوانيـــن واألنظمة التي تصدرها الجهات 
المســـؤولة فيمـــا يخـــص عمل مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي، التـــي تنـــص على عدم 

اشتغالها بالسياسة.
تلبيـــة  فـــي  مشـــاركتها  أن  إلـــى  ولفتـــت 
دعـــوة العشـــاء التـــي تلقتها من الســـفارة 
األميركية يوم األربعـــاء الماضي الموافق 
9 فبرايـــر 2022، كانـــت بشـــكل شـــخصي 

فقـــط. وأكـــدت أن جمعيـــة االجتماعييـــن 
البحرينيـــة التي تنتمي لها منذ تأسيســـها 
عاقـــة  أي  لهـــا  ليـــس   1979 العـــام  فـــي 
بهـــذه الدعـــوة مـــن قريـــب أو بعيـــد، وأن 
مجلـــس إدارة الجمعية لم يتم إباغه عن 
الدعـــوة أو محتواها وفحواها ألنها دعوة 

شخصية.
وقالـــت آل محمـــود إنهـــا مـــن المناصريـــن 
للمشـــروع اإلصاحي لجالـــة الملك، وإنها 
كانت من المترشحين لانتخابات النيابية 
عـــن الدائـــرة الثانيـــة بمحافظـــة المحـــرق 
المشـــروع  لهـــذا  دعًمـــا   2018 العـــام  فـــي 
واعتـــزاًزا بمـــا حققه من مكاســـب وخاصة 
علـــى الصعيـــد االجتماعـــي ومنـــح المـــرأة 

البحرينية العديد من الحقوق والمكاســـب 
وعلـــى رأســـها حمايتهـــا مـــن العـــوز ومـــن 

العنف األسري والمجتمعي.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا تعتـــز بعضويتهـــا فـــي 

منـــذ  دأبـــت  التـــي  جمعيـــة االجتماعييـــن 
تأسيسها قبل نحو 4 عقود على دعم العمل 
االجتماعـــي مـــن خـــال التنســـيق الكامـــل 
مـــع وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، 
وقراراتهـــا  توجيهاتهـــا  بجميـــع  ملتزمـــة 
وحريصة على معالجة القضايا والمشاكل 
المؤتمـــرات  خـــال  مـــن  االجتماعيـــة 
والفعاليـــات والندوات التـــي كانت تحظى 

دوًما بدعم الجهات الرسمية.
وختمت آل محمود تصريحها بأنها تشـــيد 
الرشـــيدة  البحريـــن  حكومـــة  بتوجيهـــات 
في تعزيـــز ســـيادتها علـــى قراراتها وعدم 
الخضـــوع لإلمـــاءات الخارجيـــة مـــن أي 

جهة كانت.

آل محمود: أحترم بالدي وأعتز بقيادتها دائًما

هدى آل محمود

رئيـــس  نائـــب  البحارنـــة  تقـــي  أســـامة  قـــال 
الجمعيـــة البحرينية لحقوق اإلنســـان أن ما تم 
تداولـــه في أحد المواقع اإللكترونية ووســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي ونســـبتها إلـــى مصـــادر 
مطلعة بشـــأن لقاء الســـفير األميركـــي الجديد 
بمنزله بمنطقة ســـار قـــد تجاوز حّده من حيث 
إنه ال يعدو ســـواء لقاء اجتماعي ودعوة على 
العشـــاء وهي دعـــوة فردية ال تمثـــل جمعيات 
وال حضور لجمعيات أساًســـا في هذه الدعوة، 
مبّيًنا أنه لم تكن هناك مباحثات أو مشـــاورات 
ولـــم يكن هناك أحد مـــن بين الحاضرين من له 
عاقة بمجموعات سياســـية أو نشاط سياسي 
أو جمعيـــات ولـــم يتـــم الخـــوض فـــي قضايـــا 
الشأن السياســـي، وأبدى استغرابه الشديد لما 
تـــم تداوله مـــن معلومات بعيـــدة كل البعد عن 

الحقيقة.
وأوضـــح البحارنـــة أنه تربطـــه عاقات صداقة 
شـــخصية بعدد من أعضاء الســـفارة إلى جانب 
الســـفير الجديـــد، وقال: “كعادتنا نلتقي بشـــكل 
نافًيـــا  ذلـــك”،  مـــن  أكثـــر  ودي واجتماعـــي وال 
وجوده في السفارة على أساس دعوة للجمعية 
البحرينيـــة لحقـــوق اإلنســـان التـــي ينتمـــي لها 

ويؤكد على الصفة الشخصية للدعوة.
وبّيـــن البحارنة أن تـــداول الموقع المذكور لهذا 
اللقاء شـــابه الكثير من المبالغات وتّمت إضافة 
الكثيـــر مـــن أمور الشـــأن الداخلي التـــي لم يتم 
التطـــرق لهـــا بهـــدف اإلثـــارة. وقـــال موضًحـــا: 

“كوننـــا بحرينيين وندين بالوالء واالنتماء لهذا 
الوطن، نعلم أشـــد العلم إلى أين نتجه لمناقشة 
قضايا وموضوعات الشأن المحلي، ولن نطلب 

من السفارات التدخل في هذا الشأن”.
وأضاف البحارنة “إنه ليس لدّي بيان أعلنه بهذا 
الخصـــوص ألنه ليس لـــدّي توجهات سياســـية 
والموضوع الذي تم ليس له صلة بأي توجهات 
سياســـية”، مشـــيًرا كذلـــك إلـــى أنـــه “أيًضـــا لـــم 
َيُخـــْض الحاضرون بهذا اللقاء في أي موضوع 
سياســـي”، وقـــال: “إن مـــا تم التطـــرق له خال 
اللقاء هو الشأن االقتصادي، وموضوع جائحة 
كورونـــا والخـــروج منها وجهـــود البحرين التي 
تلقى إشادة الجميع في هذا المجال، والتطرق 
إلـــى قانـــون العقوبات البديلة الـــذي القى أيًضا 
اإلشـــادة من الحضـــور، نافًيا ما تـــم تداوله من 

تطرق ألوضاع السجون والمساجين”.
ونوه البحار بما جاء في تصريح وزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
وأضـــاف أن “هذا البيان المـــس الصميم ونحن 
جميًعا مع الوحدة الوطنية ونرفض التدخات 
الخارجية والحفاظ على المكتســـبات الوطنية 
وهو األمر الذي نقف جميًعا إلى جانب تحقيقه 
وحـــدة  أســـاس  بـــه  والـــذي  عليـــه،  والحفـــاظ 
المجتمع البحريني وتاحمه بما تكرســـه واقًعا 
المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة ملك الباد المفدى حفظه هللا ورعاه”.

البحارنة: نحن جميًعا مع الوحدة 
الوطنية ونرفض التدخالت الخارجية

أصدرت الجمعية البحرينية للشفافية بياًنا جاء فيه: 
تابعـــت الجمعيـــة البحرينية للشـــفافية ما تم تداوله عبر وســـائل 
التواصل االجتماعي بشـــأن موضوع: “الســـفير األمريكي الجديد 

يلتقي مسؤولين بمؤسسات المجتمع المدني”.
وإن الجمعيـــة البحرينية للشـــفافية تود توضيـــح الحقائق التالية 

بهذا الخصوص:
-1 إن الجمعيـــة تأسســـت كثمرة من ثمرات المشـــروع اإلصاحي 
لحضـــرة صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــاد المفـــدى وهـــي منذ ذلـــك الوقت وإلـــى يومنا هـــذا التزمت 
أعلى معايير الدقة واالتزان في تعاملها مع مختلف القضايا التي 
تعالجها ضمن أهدافها المعلنة في الشـــفافية ونشر ثقافة النزاهة 

ومكافحة الفساد.
-2 إن الرئيـــس الحالـــي للجمعية هو رئيس لفريـــق باحثين ضمن 
اهتماماتـــه في مجال المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة وريادة 
األعمـــال ضمـــن فريـــق أجندة األعمـــال الوطنيـــة – رؤيـــة القطاع 
الخـــاص وهـــو مشـــروع محلي بالتعـــاون مـــع مركز المشـــروعات 
الدوليـــة الخاصـــة )ســـايب( ومقره الواليـــات المتحـــدة األميركية 
وهـــذا المشـــروع هو نتاج ألحد أطر التعاون بيـــن مملكة البحرين 
والواليـــات المتحدة األميركية ضمـــن اتفاقية التجارة الحرة بين 

البلدين وغيرها في المجاالت االقتصادية.
-3 تـــم دعـــوة رئيـــس الجمعيـــة فـــي اإلطـــار أعـــاه وكشـــخص له 
اهتمامات فـــي المجال االقتصادي المذكور ولم تكن هناك أجندة 
مســـبقة لهـــذا االجتمـــاع ولـــم يكـــن على علـــم باألشـــخاص الذين 

سيدعون لاجتماع.
-4 دار الحديـــث فـــي االجتمـــاع مع رئيس الجمعيـــة عن مواضيع 
اقتصادية وكيفية التعاون مع المؤسسات ذات العاقة بالواليات 
المتحدة األميركية وضمن األطر الرسمية المعمول بها في مملكة 

البحريـــن. كمـــا تطرقـــت الجمعية لموضـــوع الدين العـــام وأهمية 
العمـــل على تخفيضـــه وهذا ما عملت عليـــه الحكومة بتوجيهات 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وتطرقت كذلك ألهميـــة تنفيذ توصيات 
ديـــوان الرقابـــة المالية لما له من أثر فاعل في الحفاظ على المال 
العام وهذا ما يســـعى له ســـمو رئيس الـــوزراء وعلى األخص في 
تقرير التدقيق االستقصائي األخير المتعلق بوزارة األشغال الذي 

أحاله للنيابة العامة.
-5 تحظـــى الجمعيـــة ونتيجـــة عملهـــا المتواصـــل منـــذ تأسيســـها 
باحتـــرام الجهـــات المحليـــة والعربيـــة والعالمية منـــذ قيام جالة 
الملك المفدى بإسناد دور مراقبة االنتخابات النيابية والبلدية لها 
منذ األيام األولى لتأسيســـها كما تحظـــى الجمعية بأعلى درجات 
المصداقيـــة حيث دعيت لمراقبة االنتخابات الرئاســـية والنيابية 

في العديد من البلدان.
-6 الجمعيـــة هـــي عضو كامـــل العضوية في الشـــفافية الدولية – 
مقرها برلين - وضمن التزامات الجمعية بمعاييرها بعدم الخوض 
في القضايا السياســـية، كما حصلت الجمعية على تقدير عاٍل من 
الشـــفافية الدولية، كما أنها تحصل على درجات عالية في تقييم 
األداء الذي يجريه المركز الوطني لدعم المنظمات األهلية بوزارة 

العمل والتنمية االجتماعية.
-7 في الختام تؤكد الجمعية البحرينية للشفافية أنها تلتزم أعلى 
المعايير االحترافية في تعاملها مع الشأن المحلي وعدم انجرارها 
مع أي معتركات سياســـية أو أحزاب أو تحزبات. والجمعية تدلو 
بدلوهـــا في كل ما يخـــص اهتماماتها في الداخـــل البحريني عبر 
ا منذ تأسيسها. وهي سند  الندوات والحوارات التي تقيمها سنويًّ
للمسؤولين في المملكة عبر دراستها واقتراحها لمختلف القوانين 

التي تطرح في مجلس النواب في المواضيع ذات العاقة.

“الشفافية”: لن ننجرَّ مع أي معتركات 
سياسية أو أحزاب أو تحزبات
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المنامة - بنا

Mal� ”عق��دت“ ش��ركة“ مط��ار“ البحري��ن“ مباحث��ات“ تجاري��ة“ م��ع“ ش��ركة“ ملكا�أمي��ت“ 
ca�Amit”،“ ش��ركة“ الش��حن“ واللوجس��تيات“ اإلس��رائيلية“ الرائدة“ في“ نقل“ وش��حن“ 
وتخزين“ البضائع“ الثمينة،“ وذلك“ إلدارة“ وتصميم“ وتشغيل“ أحد“ مستودعات“ قرية“ 

الشحن“ الجوي“ السريع.

وتأتي المباحثات التجارية على هامش 
إســـرائيل  دولـــة  وزراء  رئيـــس  زيـــارة 
نفتالـــي بينيت لمملكة البحرين، وضمن 
الخطـــط االســـتراتيجية لتطويـــر قرية 
مطـــار  فـــي  الســـريع  الجـــوي  الشـــحن 
البحرين، وذلك كجزء من استراتيجية 
وزارة  تتبناهـــا  التـــي  الشـــاملة  النمـــو 
لتحويـــل  واالتصـــاالت  المواصـــات 
الخدمات اللوجســـتية والشحن الجوي 
إلـــى إحـــدى الصناعـــات األساســـية في 
مملكـــة البحريـــن من خال ما تشـــتمل 
عليـــه القريـــة مـــن مســـتودعات حديثة 
ومواقـــف للطائرات وبنية تحتية ُتمّكن 
المطـــار مـــن التعامـــل مـــع كميـــات أكبر 
بشـــكل أكثر كفاءة، وتلبيـــة احتياجات 
عماء الشـــحن بشـــكل أفضـــل، وتوفير 

فرص عمل جديدة.
 ”Malca-Amit“ شـــركة  أّن  إلـــى  ُيشـــار 
ُتوّفر لقطـــاع البضائع الثمينـــة واألفراد 
ذوي المـــاءة الماليـــة العاليـــة والبنـــوك 
الدوليـــة، فريقًا عالميًا مـــن الخبراء في 
مجـــال الخدمـــات اللوجســـتية واألمـــن 
والجمارك والمتخصصين في العمليات 
تعظيـــم  فـــي  تســـاعد  كمـــا  الخاصـــة، 
القـــدرات العالميـــة للشـــركات من خال 
التسليم اآلمن والسريع للبضائع الثمينة 

إلى الخدمات اللوجستية الشاملة.

“المطار: تعقد مباحثات تجارية مع “ملكا-أميت”

المنامة - بنا

القطـــاع  عـــن  ممّثلـــون  اجتمـــع 
الطبـــي  والتعليـــم  الصحـــي 
والصحـــي فـــي مملكـــة البحرين 
لألبحـــاث  “مكابـــي”  مركـــز  مـــع 
واالبتـــكار، لتعزيز أطـــر التعاون 
فـــي البحـــوث الطبيـــة وأبحـــاث 
وتوطيـــد  الضخمـــة  البيانـــات 
التعاون بين الجانبين في مجال 

المنشورات الطبية المشتركة.
جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش زيارة 
رئيس وزراء دولة إسرائيل إلى 
مملكة البحريـــن نفتالي بينيت، 
حيـــث تم مناقشـــة ســـبل تعزيز 
“مكابـــي”  مركـــز  مـــع  التعـــاون 
في مجـــال المنشـــورات الطبية 
المعـــارف  لتبـــادل  المشـــتركة 
والخبرات، والذي ستســـهم في 
وضع األســـس لنظام بيئي قوي 

للنشر الطبي.

وفـــي االجتماع، تّم بحث ســـبل 
تعزيز قدرات البحث والتطوير 
بين الجانبين، وتســـليط الضوء 
على القطاع الطبي في البحرين 
والنجاح الذي حققه في الفترة 
الماضيـــة الســـّيما في االنتشـــار 
فيـــروس  لجائحـــة  العالمـــي 
كورونـــا )كوفيـــد19-(، والتركيز 
على إبراز ريادة مملكة البحرين 

في مجال البحث الطبي.
كما تّم مناقشـــة فـــرص التعاون 
الجامعـــات  بيـــن  المتبـــادل 
“مكابـــي”  ومركـــز  المحليـــة 
للعمـــل على البحوث الســـريرية 
وعلـــوم البيانـــات والتكنولوجيا 
الصحيـــة، باإلضافة إلى تدريب 
الكفـــاءات على اســـتخدام آخر 
الطـــب  مجـــال  فـــي  التقنيـــات 

العاجي.

تعزيز التعاون مع “مكابي”

تطوير التعاون البحريني اإلسرائيلي في الطب والصحة العامة
توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال الصحي والطبي

أّك��دت“ وزي��رة“ الصح��ة“ فائقة“ الصالح“ أهمية“ الدفع“ بمس��ارات“ العالقات“ 
بين“ مملكة“ البحرين“ ودولة“ إسرائيل“ نحو“ آفاق“ أرحب“ وبما“ يعود“ بالنفع“ 
والنماء“ على“ البلدين،“ ال“ سّيما“ ِبُفرص“ التعاون“ واالستثمار“ المشترك“ في“ 

مجاالت“ الصحة“ والطب،“ وبما“ يحقق“ التطلعات“ المشتركة.

بعـــد توقيـــع حكومـــة  ذلـــك  جـــاء 
مملكـــة البحريـــن وحكومـــة دولـــة 
بشـــأن  تفاهـــم  مذكـــرة  إســـرائيل 
التعاون في المجال الصحي، على 
هامش زيـــارة رئيـــس وزراء دولة 
إســـرائيل نفتالـــي بينيـــت لمملكـــة 

البحرين.
وقالـــت إّن المذكرة ُتعّزز العاقات 
الثنائيـــة والتعـــاون المشـــترك بين 
فيمـــا  الخبـــرات  وتبـــادل  البلديـــن 
بينهما، حيث ســـُترّكز على ترسيخ 
فـــي  الثنائـــي  التعـــاون  وتدعيـــم 

المجاالت ذات االهتمام المشـــترك 
كمكافحة األوبئـــة العالمية وإدارة 
الطـــوارئ، وأنظمـــة المهـــن الطبية 
والتدريـــب  والتعليـــم  والصيدلـــة، 
وحمايـــة  الطبيـــة،  والمحـــاكاة 
الطـــب  مجـــاالت  فـــي  البيانـــات 
والصحـــة العامة، إلى جانب تبادل 
وزيـــارات  والخبـــرات  المعلومـــات 
االختصاصييـــن، وإقامة مشـــاريع 
مشـــتركة  وصحيـــة  اقتصاديـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  النطـــاق،  واســـعة 
البحـــوث  مجـــال  فـــي  التعـــاون 

الصحية والطبية.
تحظـــى  التـــي  األهميـــة  وبّينـــت 
بهـــا مذكـــرة التفاهـــم الُموّقعة بين 
الجانبين في رفد العاملين بالقطاع 
الصحـــي بالخبـــرات الازمـــة، وبما 

مســـيرة  مواصلـــة  علـــى  ينعكـــس 
النهضـــة والتقـــدم التـــي تشـــهدها 
المملكـــة، مشـــيرًة إلـــى أنه ســـيتم 
تقديـــم الدعم المتبـــادل بما يخدم 

المصالح المشتركة.

المنامة - بنا
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أّكـــدت الرئيس التنفيـــذي لمعهد البحرين 
للؤلـــؤ واألحجـــار الكريمـــة )دانـــات( نورة 
جمشير أهمّية المضي بمسارات العاقات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة إســـرائيل 
واستشـــراف  متقدمـــة،  مراحـــل  نحـــو 
االســـتثماري  للتعـــاون  جديـــدة  فـــرص 
وبناء شـــراكات بيـــن البلدين في مختلف 
التطـــور  يحقـــق  بمـــا  وذلـــك  القطاعـــات، 

واالزدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
جـــاء ذلك بعـــد توقيع الرئيـــس التنفيذي 
لمعهـــد البحرين للؤلؤ واألحجـــار الكريمة 
)دانـــات( بمملكـــة البحرين مذكـــرة تفاهم 
مع شـــركة “Malca-Amit”، بشأن التعاون 
فـــي المشـــاريع ذات االهتمـــام المشـــترك 
بمجال نقل وتخزين المقتنيات والمعادن 
الثمينـــة في البحريـــن، وذلك على هامش 
زيارة رئيس وزراء دولة إســـرائيل السيد 

نفتالي بينيت إلى مملكة البحرين.

ولفتت جمشـــير إلـــى أّن مذكـــرة التفاهم 
الموّقعة بين الجانبين ستسهم في تبادل 
الخبـــرات فـــي هـــذا المجـــال مـــع شـــركة 
بأنظمـــة  تتمّتـــع  والتـــي   ،”Malca-Amit“
متقدمـــة وتجربـــة رائدة في مجـــال نقل 
وتخزيـــن المقنيـــات الثمينة، مشـــيرًة إلى 
أّن دولـــة إســـرائيل تعـــد مـــن أبـــرز الدول 
المصـــدرة لأللمـــاس فـــي العالـــم، وهذا ما 

ســـيوّفر منصة لتبادل المعرفـــة والخبرة، 
مما ســـينعكس إيجابًا علـــى البلدين، وبما 
الثنائيـــة  المصالـــح  فـــي تحقيـــق  يســـهم 

المشتركة.
ُيشـــار إلى أّن شركة “Malca-Amit” ُتوّفر 
أفضل وأجود الحلول اللوجســـتية اآلمنة 
فـــي  والمجوهـــرات  األلمـــاس  لصناعـــة 
جميـــع أنحاء العالم، كمـــا أّنها ُتقّدم حلوالً 
الدقيقـــة  للمتطلبـــات  كاملـــة  لوجســـتية 
والفريـــدة مـــن نوعهـــا لصناعـــة األلمـــاس 
والبضائـــع  والســـاعات  والمجوهـــرات 
الثمينـــة، وذلـــك بجميـــع المراحـــل، بـــدءًا 
مـــن التســـليم اآلمـــن ومـــرورًا بالخدمات 
يتـــم  أن  وحتـــى  الشـــاملة  اللوجســـتية 
تســـليمها لألطراف المعنية، باإلضافة إلى 
أن الشـــركة تســـاعد على تطوير القدرات 
والمؤهات والخبرات العالمية للشـــركات 

في هذا المجال.

بعد توقيع مذكرة تفاهم بمجال نقل وتخزين المقتنيات والمعادن الثمينة... الرئيس التنفيذي لـ “دانات”:

تطوير آفاق التعاون مع “ملكا-أميت” الرائدة بنقل وتخزين المقتنيات الثمينة

نورة جمشير

المنامة - بنا

قام الســـيد يوســـف محمـــد البنخليل 
الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصـــال 
ملـــول  فرانـــك  والســـيد  الوطنـــي، 
 24 “آي  لشـــبكة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
نيـــوز”، بتوقيع مذكـــرة تفاهم لتعزيز 
أطـــر التعاون الثنائي بيـــن الجانبين، 
وذلـــك علـــى هامـــش زيـــارة رئيـــس 
وزراء دولـــة إســـرائيل نفتالي بينيت 

إلى مملكة البحرين. 
لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأّكـــد 
مذكـــرة  أن  الوطنـــي  االتصـــال 
أولويـــات  ضمـــن  تأتـــي  التفاهـــم 
المركـــز لتعزيـــز التعاون مـــع مختلف 
الجهـــات اإلعامية، وذلـــك بما يدعم 

استراتيجيات االتصال الوطني.
وبّيـــن البنخليـــل بـــأن بنـــود مذكـــرة 
التعـــاون  تعزيـــز  تتضّمـــن  التفاهـــم 
بين مركـــز االتصال الوطنـــي بمملكة 
نيـــوز”   24 “آي  وشـــبكة  البحريـــن 

فـــي المجـــاالت المتعلقـــة بالمحتـــوى 
وتكنولوجيـــا  واإلعامـــي  اإلخبـــاري 
بالـــدور  مشـــيدًا  التلفزيونـــي،  البـــث 
البـــارز للقنـــاة فـــي مجـــال التغطيات 
اإلخباريـــة  والتقاريـــر  اإلعاميـــة 

النوعية.
ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي 
لشـــبكة “آي 24 نيـــوز” عـــن اعتـــزازه 
المذكـــرة  هـــذه  لتوقيـــع  وتقديـــره 

التاريخية مع مركز االتصال الوطني 
بمملكة البحرين، والتي ستســـهم في 
تعزيز التعاون بين الطرفين بمختلف 
المجاالت اإلعامية، منوهًا بما ُتمّثله 
هذه المذكرة من خطوة مهمة تصب 
في تطـــّور عمـــل القناة بما يتماشـــى 
مـــن  الموضوعـــة الســـّيما  وأهدافهـــا 
جانـــب تقديـــم التغطيـــات اإلخبارية 

واإلعامية المهنية والنوعية.

“االتصال الوطني” يوقع مذكرة تفاهم مع “آي 24 نيوز”

شــباب البحــريـن الجــيل الواعــد لتعــزيــز قــيم الســــالم
تبادل الزيارات وتعزيز مساحات اللقاءات... رئيس وزراء إسرائيل:

التقى“ رئيس“ وزراء“ دولة“ إس��رائيل“ نفتالي“ بينيت،“ مجموعة“ من“ الش��باب“ 
البحرينيي��ن،“ ضم��ن“ زيارت��ه“ الرس��مية“ لمملك��ة“ البحري��ن،“ بحض��ور“ وزي��ر“ 
الصناع��ة“ والتج��ارة“ والس��ياحة“ زاي��د“ الزيان��ي،“ ووزي��ر“ ش��ؤون“ الش��باب“ 
والرياض��ة“ أيم��ن“ المؤيد،“ ومدير“ عام“ مكت��ب“ رئيس“ مجلس“ الوزراء“ أمين“ 
ع��ام“ مجل��س“ ال��وزراء“ حم��د“ المالك��ي،“ وس��فير“ مملك��ة“ البحرين“ ل��دى“ دولة“ 
إس��رائيل“ خال��د“ الجالهم��ة،“ وس��فير“ دول��ة“ إس��رائيل“ لدى“ مملك��ة“ البحرين“ 

إيتان“ نائيه“ وعدد“ من“ المسؤولين.

وفـــي اللقـــاء عّبر رئيـــس وزراء 
دولة إسرائيل عن سعادته بلقاء 
فئات شـــبابية بحرينية يمثلون 
قيـــم  لتعزيـــز  الواعـــد  الجيـــل 
واالنفتـــاح  والتواصـــل  الســـام 

بيـــن الشـــعوب، مؤكـــدًا أن هـــذا 
اللقـــاء يســـهم فـــي التأكيد على 
الســـام خيـــار اســـتراتيجي  أّن 
لجميع الشعوب من أجل تحقيق 

االزدهار واالستقرار للجميع. 

وذكر أّن زيارته لمملكة البحرين 
لاطـــاع  الفرصـــة  لـــه  أتاحـــت 
عـــن كثب علـــى تاريخ وحضارة 
وثقافـــة البحريـــن والتـــي تتميز 
وتآلفهـــا  وتعايشـــها  بتســـامحها 
مع مختلـــف األديـــان واألعراق، 
معتبـــرًا أن فئـــة الشـــباب تمثـــل 
حاليا أيقونة الســـام والتسامح 
والتعايـــش وتعلـــق عليهـــم آماالً 
كبيـــرة فـــي إحـــال الســـام في 

العالم. 
دولـــة  وزراء  رئيـــس  واعتبـــر 
إسرائيل أن الشباب في مختلف 

دول العالـــم تقـــع علـــى عاتقهـــم 
مســـؤوليات كبيرة في االرتقاء 
ببلدانهم ودفـــع عمليات التنمية 
بقوة نحـــو الوصول إلى تحقيق 

األهداف التنموية. 
دولـــة  وزراء  رئيـــس  ورحـــب 
إســـرائيل بتعزيـــز التواصل بين 
الوفود الشبابية في كا البلدين 
الزيـــارات  تبـــادل  خـــال  مـــن 
اللقـــاءات  مســـاحات  وتعزيـــز 
مـــن  واالســـتفادة  والتواصـــل 
الخبـــرات والتجـــارب الشـــبابية 

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي مجموعة من الشباب البحرينيينالناجحة في كا البلدين.

تنمية العالقات البحرينية اإلسرائيلية بما يخدم المصالح المشتركة
بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في البحث والتطوير... وزير “الصناعة”:

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أّكـــد 
والســـياحة زايد الزياني أهمية تعزيز 
العاقـــات بين مملكـــة البحرين ودولة 
إســـرائيل في مختلـــف المجاالت وبما 
يعـــود بالنفـــع والنمـــاء علـــى البلديـــن، 
الســـّيما فـــي مجال البحـــث والتطوير 
واالبتـــكار التكنولوجـــي وبمـــا يخـــدم 

المصالح الثنائية.
جـــاء ذلك بعـــد توقيع وزيـــر الصناعة 
والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، 
ووزيرة االبتكار والعلوم والتكنولوجيا 
فـــي دولـــة إســـرائيل أوريـــت فركاش 
هكوهـــن، مذكـــرة تفاهم بيـــن حكومة 
دولـــة  وحكومـــة  البحريـــن  مملكـــة 
إســـرائيل بشـــأن التعـــاون الثنائي في 
البحث والتطويـــر، وذلك على هامش 
زيـــارة رئيـــس وزراء دولـــة إســـرائيل 

نفتالي بينيت إلى مملكة البحرين.
ونـــّوه إلـــى أّن مذكـــرة التفاهم تهدف 
إلى تكثيف التعاون الثنائي في مجال 
البحـــث والتطويـــر، وذلـــك مـــن خال 
إقامـــة شـــراكات ُتعـــّزز التعـــاون فـــي 
هـــذا المجـــال باإلضافة إلى التنســـيق 

والبرامـــج  المـــوارد  علـــى  والتركيـــز 
المناســـبة لتعزيـــز التعـــاون الصناعـــي 
التجـــاري بيـــن الدولتيـــن إلـــى جانـــب 
إنشـــاء إطـــار لدعم األنشـــطة في هذا 

الشأن وإبرازها في السوق العالمية.
تتضمـــن  التفاهـــم  مذكـــرة  أّن  وأفـــاد 

عـــددًا مـــن المجـــاالت ذات األولويـــة، 
اســـتخدام  احتجـــاز  فـــي  والمتمثلـــة 
الكربـــون، وكفاءة الطاقـــة، والتصنيع 

المتقّدم، والتجارة اإللكترونية.
أوجـــه  تعزيـــز  إلـــى  “نتطلـــع  وقـــال: 
التعاون المشـــترك في مجـــال البحث 
والتطويـــر واالســـتفادة مـــن تجـــارب 
كا البلديـــن، وتحديـــد فـــرص تعزيـــز 
العاقـــات بيـــن الجانبيـــن بمـــا يدعـــم 
مشاريع البحث والتطوير المشتركة”، 
مؤكـــدًا أن تعـــاون البلديـــن فـــي هـــذا 
المجـــال مـــن شـــأنه أن يفتـــح مزيـــدًا 
مـــن آفـــاق العمـــل المشـــترك، ومتطلعًا 
إلى ترســـيخ التعاون بين البلدين في 
وتقويـــة  وتنميـــة  والتطويـــر  البحـــث 
التعـــاون االقتصـــادي والتجـــاري فيما 

بينهما.

المنامة - بنا
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نادي مقابة... “حوطة”
ــم أن  ــاشــ ــــب فــــــاح هــ ــائ ــ ــن ــ أفـــــــاد ال
ــتــي تضم  الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة ال
أكــثــر مــن 30 % مــن ســكــان مملكة 
البحرين ال تتوافر إال على 7 ماعب 
البالغ  الفرجان  ماعب  مبادرة  من 

عددها 100 ملعب.
وأشار إلى أن نادي سار الذي حصد 
بطولة الصاالت مازال يفتقر لصالة، 
في  تأسس  الــذي  مقابة  نــادي  وأن 
“حـــوطـــة”  ــى  ــ إل تـــحـــول   1975 ــام  عــ

نتيجة اإلهمال.

رواتب الرؤساء التنفيذيين سرية بقوة القانون
^وافـــق مجلـــس النـــواب 
على مرســـوم بقانـــون بتعديل 
بعض أحكام قانون الشـــركات 
التجارية يقضي بإزالة العوائق 
أمـــام الشـــركات التي تخشـــى 
اإلفصاح عن مكافـــآت إدارتها 
التنفيذية خوفًا من المنافسة.

وقال النائب محمود البحراني 
إن الشـــفافية مهمـــة فـــي عالم 
وضـــرورة  واألعمـــال  المـــال 
االقتصاديـــة  البيئـــة  لتعزيـــز 
هـــو  غيابهـــا  وأن  البحرينيـــة، 

بداية للفساد.

وبيـــن رئيـــس اللجنـــة الماليـــة 
أحمـــد  النائـــب  واالقتصاديـــة 
الســـلوم إن مـــا يهـــم المســـاهم 
هـــو إجمالـــي مـــا يصـــرف على 
ومكافـــآت  التنفيذيـــة  اإلدارة 
مجلـــس اإلدارة وهـــو مـــا زال 
قائًمـــا، وذلـــك خشـــية مـــن أن 
يتســـبب اإلفصاح عـــن رواتب 
فـــي  التنفيذييـــن  الرؤســـاء 
أجنبيـــة  شـــركات  اســـتقطاب 
خارج البحرين لهذه الكفاءات 
امتيـــازات  بمنحهـــم  الوطنيـــة 

أفضل.

وزير العدل: “نريد العنب ال ذبح الناطور”

البحراني: غياب الشفافية بداية للفساد

تنظيم قانوني جديد للبيع بالتقسيط

^قــال وزير العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد 
بــن علــي آل خليفــة إن المرســوم بقانون الخاص بالتنفيــذ في القضايا 
المدنية والتجارية يهدف للموازنة بين المنفذ ضده المنفذ له، ويضمن 
سرعة استيفاء الدائن لحقوقه، من خال االستعانة بالمنفذ الخاص.

أشـــخاًصا  هنـــاك  أن  إلـــى  ولفـــت 
وجهـــات تعطي ســـندات مديونية 
دون ترخيص من مصرف البحرين 
المركزي، وأنه أصدر قرارًا بمنع 26 
شـــخًصا ومؤسســـة من أن يعقدوا 
ســـندات مديونيـــة مذيلة بالصيغة 
التنفيذيـــة، إال أن ال أحد طعن فيه 
أمـــام المحاكم، وهو ما يشـــير إلى 

أن أمور “تمر من تحت”.
وأشار إلى أن الناس باتت تصرف 
أكثـــر مـــن مداخيلهـــا، وذلـــك ناتج 
علـــى ضبـــط  قدرتهـــم  عـــدم  عـــن 
مصاريفهم، واســـتغالل الشـــركات 

لحاجة الناس، وهو ما يؤكد أهمية 
بالتقســـيط  للبيـــع  تنظيـــم  وجـــود 

الذي يجري العمل عليه.
وذكر أن مصرف البحرين المركزي 
يحـــدد المؤسســـات الماليـــة التـــي 
تخضع إلجراءات المصرف، ويتم 
العمل على فصل بقية المؤسسات 
الماليـــة مـــن غيـــر المصـــارف عـــن 
رقابـــة المصـــرف، والتعامـــل معهـــا 

عن طريق مسارات أخرى.
وذكـــر أن قانـــون التنفيـــذ الجديـــد 
جاء مراعيا ليكون هناك حد أدنى 
للدخل في حســـاب المدين مراعاة 

للظـــروف المعيشـــية التـــي يمكـــن 
أن يتعـــرض لهـــا اإلنســـان نتيجـــة 

ضغوط معينة. 
التـــي  التغيـــرات  أن  إلـــى  ولفـــت 
شـــهدتها المنظومـــة العدلية خالل 
فـــي  ســـاهمت  الماضيـــة  الفتـــرة 

تسريع اإلجراءات القضائية.
وقـــال إن ربع الراتـــب الذي يغطيه 
التنفيـــذ هـــو مجمـــوع الراتب قبل 
الديـــون، ودون احتســـاب  خصـــم 

الدعومات الحكومية.
وأشـــار إلـــى أن المراد فـــي التنفيذ 
ليـــس المنفـــذ ضـــده وإنمـــا أمواله، 
وكما يقـــال “نريد العنـــب .. ال ذبح 
الناطور”، وإنه إذا كان هناك سبيل 
فيجـــب  بلطـــف  للحـــق  للوصـــول 
الوصـــول لـــه بلطف، وإال ســـيكون 

العنف نوعًا من الظلم.

وقال إن القانـــون الجديد ال يتيح 
الحبس للمنفذ ضـــده، ولكن يلزمه 
أثنـــاء  كذبـــه  وحيـــن  باإلفصـــاح، 
اإلفصـــاح أو امتنـــع عنه فـــإن ذلك 
يعد جريمـــة، وهو مـــا وضع حرية 

الشخص في يده.
وقال إنه ابتداًء من سريان قانون 
التنفيـــذ الجديد في مارس المقبل 
للمنفـــذ  حبـــس  هنـــاك  يكـــون  لـــن 
ضده، فيســـري القانون فـــورًا على 

اإلجراءات السارية.
ولفـــت إلـــى أن منـــع الســـفر أثبـــت 
عدم فعاليته  كوسيلة الستحصال 
أمـــوال المديـــن، إال أن تتبع أموال 
المديـــن عبـــر الســـندات التنفيذية 
فـــي كافـــة دول العالـــم هـــو إجراء 

فعال.

^أرجـــأ مجلس النواب مناقشـــة 
مشروع بقانون يقضي بتمديد المدة 
التـــي يجـــوز لقاضـــي تنفيـــذ العقـــاب 
منحهـــا للمحكوم عليه لســـداد المبالغ 
المســـتحقة عليـــه للدولـــة، لتصبـــح 5 

سنوات بدال عن سنتين.
العـــدل  وزارة  مستشـــار  وقـــال 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون 
إســـماعيل العصفور إن هذه الرســـوم 
هـــي عقوبـــات قـــد تكـــون أصلية في 
بعـــض األحيان كالغرامـــات، وإن منح 
التقســـيط  علـــى  القـــدرة  المخالـــف 

سيشجع على ارتكاب المخالفات.
ولفت إلى أن العقوبة تنفذ جبرًا على 
المخالف، ولكن القانون أجاز للقاضي 
فـــي حـــاالت معينـــة التمديـــد، إال أن 
التوســـع في االســـتثناء هـــو أمر غير 
محمـــود وال يتـــم األخذ به فـــي بقية 

الدول.
وذكـــر أن تمديد تنفيـــذ العقوبة لنحو 
5 ســـنوات ســـيؤخر حصول المخالف 
علـــى رد االعتبار حتى تنفيذ العقوبة 

تنفيذا كامالً.
أن  النفيعـــي  إبراهيـــم  النائـــب  ورأى 
تقريـــر المشـــروع خال من بيـــان قيمة 
المطالبات ونوع المخالفات المرتكبة.

وبين رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
محمـــد  النائـــب  واألمـــن  والدفـــاع 
السيســـي أن جواز التمديد سيســـهل 
الغرامـــات  ســـداد  المخالـــف  علـــى 

المفروضة عليه.
وأشـــارت النائب زينب عبداألمير إلى 
أن المشروع ال يستهدف سراق المال 
العام، ويتماشـــى مع أنســـنة القوانين 
والتخفيـــف عـــن المواطنيـــن وليـــس 

للتخفيف عن سراق المال العام.

تمديد سداد الغرامات للدولة يشجع المخالفين

النفيعي: قانون التنفيذ سيضبط استغالل المؤسسات المالية لحاجة الناس

ال حبس للمدين... وخصخصة بعض مهام التنفيذ القضائي

^وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى مشـــروع 
بقانـــون باســـتحداث نظـــام قانونـــي متكامـــل 
المدنيـــة  المـــواد  فـــي  القضائـــي  للتنفيـــذ 
والتجارية، يحظر حبس المدين المنفذ ضده، 

ويخصخص بعض مهام التنفيذ.
وقبل التصويت، قال النائب أحمد الدمستاني 
إن هذا القانون سيســـاهم فـــي معالجة الكثير 
من القضايا، وعلى رأسها منع أحد الميسورين 
مـــن الســـفر ووجـــود حجـــز تحفظـــي وحجـــز 

منقـــوالت لمجـــرد التزامـــه بقضيـــة ال تتجاوز 
التزاماتها 50 ديناًرا.

أن  إلـــى  القطـــري  فاطمـــة  النائـــب  وأشـــارت 
هـــذا القانـــون يأتـــي ليدعـــم مواكبـــة القضـــاء 
للتغيـــرات المتســـارعة، بما يرســـخ من مفهوم 
العدالـــة الناجزة، وتحقيق التوازن بين حقوق 
ومصالح المستفيدين من الخدمات القضائية.
ولفـــت النائـــب إبراهيم النفيعي إلـــى دور هذا 
القانون في ضبط استغالل بعض المؤسسات 

الماليـــة لحاجـــة النـــاس، بتوفير حلـــول مالية 
لمنحهم القروض عبر نظام الكفالة.

وتســـاءل النائب محمد بوحمـــود عن الكيفية 
وجـــود  القانـــون  هـــذا  فيهـــا  ســـيعالج  التـــي 

التزامات مالية غير مسجلة على المدين.
ولفـــت النائـــب أحمـــد العامـــر إلـــى أن فصـــل 
حســـابات الدعومـــات الحكومية عن حســـاب 
الراتب سيســـهل على الجهـــات المنفذة تنفيذ 

القانون على أمواله.

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  ^قـــال 
والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد إن مشـــروع 
مالعب الفرجـــان يهدف إلى أن يكون 
لـــكل شـــاب فرصـــة للعـــب فـــي هـــذه 
المالعـــب بأمـــان وبالقرب مـــن منطقة 

سكناه.
ولفـــت إلـــى أن المعايير التي يتم على 
أساســـها تشـــييد هذه المالعب تراعي 
المنشـــآت  وعـــدد  الســـكاني  التعـــداد 
وتوافـــر  المنطقـــة  فـــي  الموجـــودة 
العقارات، وتوافر التمويل من القطاع 
الخـــاص، حيـــث إن مشـــروع مالعـــب 
الفرجـــان ممـــول مـــن الداعميـــن فـــي 

القطاع الخاص.
وذكر في رده على أسباب تعذر إقامة 
المركـــز الشـــبابي فـــي أبوصيبـــع علـــى 
األرض المقترحـــة مـــن قبـــل المجلس 

البلـــدي الشـــمالي، أن جزًءا مـــن العقار 
أبوصيبـــع  مركـــز  إلنشـــاء  المقتـــرح 
وزارة  الســـتخدام  محـــدد  الشـــبابي 
شؤون الكهرباء والماء، والجزء اآلخر 

للهيئة، والمتبقي منه 500 متر مربع.

“الكهرباء” تتملك جزًءا من “أبوصيبع الشبابي”

عمار آل عباس وكلثم الحايكي  إبراهيم النفيعي

زينب عبداألمير عمار قمبر 

الشيخ خالد بن علي آل خليفةفوزية بنت عبدالله زينل 

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــر  ^قالـــت 
الصالح إن برنامج الطبيب الزائر يأتي 
في إطار مســـاعي اســـتقطاب األطباء 
مـــن خـــارج البحريـــن، وســـجل نجاحًا 
كبيرًا لوال ظروف الجائحة التي حدت 

من استقطاب األطباء الزائرين.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذا البرنامـــج إلـــى 
المتخصصـــة  المراكـــز  إقامـــة  جانـــب 
فـــي  ســـاهم  والقلـــب  األورام  كمراكـــز 
المرضـــى  إلرســـال  االحتيـــاج  تقليـــل 
للعـــالج فـــي الخـــارج. جـــاء ذلـــك فـــي 
يوســـف  النائـــب  ســـؤال  علـــى  ردهـــا 

الـــذوادي بشـــأن العـــالج فـــي الخـــارج، 
حيـــث أكد في مداخلتـــه ضرورة فتح 
مـــن  تقلـــل  متخصصـــة  مستشـــفيات 
حاجـــة البحرينيين للعالج في الخارج 
التـــي ترتبط بمجموعة من اإلجراءات 

المعقدة، والتكاليف الباهضة.
لفتـــح  التوجـــه  أن  إلـــى  ولفـــت 
ســـيمثل  المتخصصـــة  المستشـــفيات 
عـــن  الدولـــة  إليـــرادات  مهمـــًا  رافـــدًا 
العالجيـــة وتحـــول  الســـياحة  طريـــق 
البحرين لمركز بارز للخدمات الصحية 

والعالجية.

الطبيب الزائر والمراكز المتخصصة قلصت عالج الخارج

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة
تصوير: تصوير: رسول الحجيري

أحمد السلوم محمود البحراني

سيدفالح هاشم
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أكد عـــدد مـــن الـــوزراء والمســـؤولين 
حـــدث  الوطنـــي  العمـــل  ميثـــاق  أن 
وطنـــي مهم ســـيبقى دائًمـــا في ذاكرة 
أهـــم  مـــن  أنـــه  معتبريـــن  األجيـــال، 
المرجعيـــات الوطنيـــة التـــي تتضمـــن 
الثوابـــت المشـــتركة الراســـخة، ومـــن 
بينهـــا هوية مملكـــة البحريـــن العربية 
واإلســـامية المنفتحة والمتســـامحة، 
بيـــن  والوحـــدة الوطنيـــة والتضامـــن 

أفراد المجتمع.
وأشـــاروا إلى أن الميثاق تجربة رائدة 
منبثقـــة مـــن رؤيـــة ملكية مســـتنيرة، 
ـــل تدشـــيًنا لحزمـــة متكاملـــة من  ومثَّ
اإلصاحات الدســـتورية والتشريعية، 
مردفيـــن أنه انتقـــل بمملكـــة البحرين 
إلـــى عهد جديد من التنمية في جميع 

المستويات.
وقـــال وزيـــر التربيـــة والتعليـــم عضو 
اللجنة الوطنية العليا إلعداد مشـــروع 
ميثـــاق العمل الوطنـــي ماجد النعيمي 
إن ميثـــاق العمـــل الوطنـــي يعتبـــر من 
أهم المرجعيات الوطنية التي تتضمن 

الثوابـــت المشـــتركة الراســـخة، ومـــن 
بينهـــا هوية مملكـــة البحريـــن العربية 
واإلســـامية المنفتحة والمتســـامحة، 
بيـــن  والوحـــدة الوطنيـــة والتضامـــن 
أفـــراد المجتمـــع، والمواطنة كأســـاس 

لانتماء ومعياره الثابت.
وأشار وزير التربية إلى حرص الوزارة 
علـــى ترجمـــة القيـــم التـــي جـــاء بهـــا 
الميثـــاق، وتعزيزها في نفوس الطلبة 
بمختلف مراحلهم الدراسية من خال 
المناهج واألنشـــطة المدرســـية، حيث 
قامت الـــوزارة بإعـــداد مناهج خاصة 
لتربيـــة المواطنة، تجمع بين المفاهيم 
كمـــا  الحياتيـــة،  والمهـــارات  النظريـــة 
عملت مـــن خال برامجها وأنشـــطتها 
علـــى إعداد الطالـــب كمواطن متوازن 
واالجتماعيـــة  الروحيـــة  األبعـــاد 
والســـلوكية،  والمعرفيـــة  والوطنيـــة 
المواطنـــة  قيـــم  تثبيـــت  نحـــو  ســـعًيا 
والتضامـــن فـــي المجتمـــع البحريني، 
وســـلوك  الوطنيـــة  التنشـــئة  وتعزيـــز 
يعتبـــر  والـــذي  والتســـامح،  اإلخـــاء 
ا فـــي النظـــام التعليمـــي  ركًنـــا أساســـيًّ

االجتماعيـــة  التنشـــئة  ومنظومـــة 
الموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع 

وفئاته العمرية.
الميثـــاق يشـــّكل حدًثـــا  أكـــد أن  كمـــا 
ا ســـيبقى دائًمـــا في ذاكرة  ا مهمًّ وطنيًّ
األجيال، ويعكـــس اإلنجازات الكبيرة 
التي تتحقق في العهد الزاهر لصاحب 

الجالة عاهل الباد.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت  بدورهـــا، 
الوطنـــي  التمويـــل  بيـــت  لمجموعـــة 
مـــي المحمـــود أن إقرار ميثـــاق العمل 

الوطنـــي جـــاء بتوافق شـــعبي انطلق 
مع المشروع اإلصاحي لجالة الملك 
وحققـــت مملكـــة البحرين مـــن خاله 
العديـــد مـــن اإلنجازات علـــى مختلف 

األصعدة.
وأوضحـــت أن ميثاق العمـــل الوطني 
جســـد االنطاقة الحضاريـــة الحديثة 
لمسيرة اإلصاح والتحديث والتنمية 
الشـــاملة فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة 

لجالة الملك.
بالـــغ  عـــن  المحمـــود  مـــي  وأعربـــت 

االعتـــزاز بقيـــادة جالـــة الملـــك، وبما 
تحققـــه البحريـــن من إنجـــازات، ومن 
خطـــوات كبيـــرة علـــى طريـــق التقدم 
والتنمية والرخاء، في ظل توجيهات 
العهـــد  جالتـــه ومتابعـــة ســـمو ولـــي 
الـــوزراء وحرصهمـــا  رئيـــس مجلـــس 
الدائم على دعم ومســـاندة المشـــاريع 
تطويـــر  إلـــى  الهادفـــة  والمبـــادرات 
فـــي  الصحيـــة  الخدمـــات  منظومـــة 
المملكـــة وفـــق أعلـــى معاييـــر الجودة 

والكفاءة والتنافسية.

إلى ذلـــك، قال مستشـــار جالة الملك 
لشـــئون الشـــباب والرياضـــة صالح بن 
عيســـى بن هندي المناعـــي، إن ميثاق 
العمـــل الوطنـــي يمثـــل تجربـــة رائـــدة 
ومنبثقـــة مـــن رؤيـــة ملكية مســـتنيرة 
من صاحـــب الجالة الملـــك، من أجل 

بناء دولة وطنية حديثة.
وأشـــار صالح بن هندي إلى أن ميثاق 
العمـــل الوطني مثل صـــورة من صور 
التاحم الوطني الراسخة بين القيادة 
والشـــعب، وانتقل بهـــا إلى عهد جديد 
مـــن التنميـــة على جميع المســـتويات، 
البحريـــن  مملكـــة  أصبحـــت  حتـــى 
نموذًجـــا يحتـــذى بـــه فـــي بنـــاء دولة 
القانون والمؤسسات واحترام حقوق 
الميثـــاق  أن  إلـــى  مشـــيًرا  اإلنســـان، 
مثـــل تدشـــيًنا لحزمـــة متكاملـــة مـــن 
اإلصاحات الدســـتورية والتشريعية، 
والتي صاحبها الكثيـــر من اإلنجازات 
غيـــر  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
المســـبوقة، التي عـــززت مكانة مملكة 
المســـتويات  جميـــع  فـــي  البحريـــن 

العربية واإلقليمية والدولية.

ـا “الميثاق” سيبقـى في ذاكـرة األجيـال ومرجًعـا وطنيًّ
انعكاًسا للتالحم الراسخ بين القيادة والشعب... وزارء ومسؤولون:

صالح بن هنديمي المحمودماجد النعيمي

أن  إلـــى  وطنيـــة  فعاليـــات  أشـــارت 
البـــاد  لعاهـــل  الســـامية  التوجيهـــات 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
الكريـــم  واألمـــر  خليفـــة،  آل  عيســـى 
لولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة، بتوفير الخدمات 
المســـتحقين  للمتقدميـــن  اإلســـكانية 
للحصـــول عليهـــا من أســـر المحكومين 
والمســـتفيدين مـــن برنامـــج العقوبات 
اهتمـــام  تؤكـــد  البديلـــة،  والتدابيـــر 
الحكومـــة في ادماج المســـتفيدين من 
برنامـــج العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة 
وذلـــك  المجتمعـــي،  النســـيج  ضمـــن 
حفاظًا علـــى اللحمة الوطنية والمضي 
قدمـــًا في مســـيرة اإلصـــاح والتطوير 

بقيادة عاهل الباد.

 حّس إنساني

وأكـــدت النائب الثانـــي لرئيس مجلس 
الشورى جميلة سلمان، أن التوجيهات 
الملـــك  الجالـــة  لصاحـــب  الســـديدة 
واألمـــر الكريم لصاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
يبيـــن الحـــرص واالهتمام الـــذي توليه 
قيادة جالة الملك باألسرة البحرينية، 
ومنـــح المزيـــد من الفـــرص للخاضعين 
للعقوبـــات لتقويـــم الســـلوك، وهو نهج 
منـــذ  البحريـــن  مملكـــة  عليـــه  دأبـــت 

انطاق المشروع اإلصاحي.
وقالـــت ســـلمان إن التاريـــخ سيســـجل 
المبـــادرات  هـــذه  البحريـــن  لمملكـــة 
التـــي تعكس نظـــرة ثاقبة فـــي تطبيق 
العقوبـــات علـــى المدانيـــن، ســـواء من 
خـــال الحقوق التـــي يتمتعون بها عبر 
تطبيـــق  وخـــال  التقاضـــي،  درجـــات 
العقوبـــة، والـــذي يشـــهد نقلـــة نوعيـــة 
تعكـــس الحـــّس اإلنســـاني الرفيع الذي 
تتميـــز بـــه المملكـــة، من خـــال األوامر 
الملكيـــة بالعفـــو أو تخفيف األحكام أو 
تطبيـــق العقوبات البديلـــة وصوالً إلى 
السجون المفتوحة، مع منح المحكوم 
الخدمـــات  مـــن  االســـتفادة  فرصـــة 

اإلسكانية.

صفحة جديدة

كما أكد رئيس تحرير صحيفة الوطن، 
إيهـــاب أحمـــد، أن أمر ســـمو ولي العهد 
علـــى  بنـــاء  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
توجيهات صاحب الجالة ملك الباد، 
يـــدل على إصـــرار الحكومة في إدماج 
العقوبـــات  المســـتفيدين مـــن برنامـــج 
النســـيج  ضمـــن  البديلـــة  والتدابيـــر 

المجتمعي.
وقـــال: “إن هـــذه الخطـــوة تعطي هذه 
الفئـــة الفرصة وتفتـــح صفحة جديدة 
وتعطـــي رســـالة ألولئـــك الذيـــن حادوا 

عـــن الطريـــق أننا كأســـرة بحرينية نمد 
يدنـــا لكـــم لنكون لكم عونـــًا في العودة 
إلى الطريق الصحيح ولتكونوا شركاء 

في تنمية المجتمع”.

 قيم المواطنة

وقال رئيس مأتم العجم الكبير محمد 
مـــدى  تعكـــس  المبـــادرة  إن  بلجيـــك، 
الحرص على المضـــي قدمًا في مجال 
حقـــوق اإلنســـان، مشـــيرًا إلـــى أن هذا 
األمر الســـامي يعزز مـــن قيم المواطنة 
ويقـــود مملكـــة البحريـــن للريـــادة فـــي 

مجال حقوق اإلنسان.
ونـــوه بلجيـــك إلـــى أن هـــذه الخطـــوة، 
والتي تأتي تزامنًا مع االحتفال بذكرى 
ميثـــاق العمـــل الوطنـــي، هي اســـتمرار 
للمشروع التنموي الشامل، الذي أسسه 
صاحـــب الجالة، واســـتكماالً لما دأبت 
عليه مملكة البحرين في مجال حقوق 

اإلنسان.

رعاية أبوية

العاقـــات  جمعيـــة  رئيـــس  وأعـــرب   
العامة فهد الشـــهابي، عـــن بالغ التقدير 
وعظيم االمتنان إلـــى صاحب الجالة 
الملك وإلى صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناســـبة 
صـــدور التوجيهـــات الملكية الســـامية 
وأمر ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء بتوفير الخدمات اإلســـكانية، 
ألسر بعض المحكومين والمستفيدين 
والتدابيـــر  العقوبـــات  برنامـــج  مـــن 
البديلة، حفاظًا على األسرة البحرينية 

والنسيج المجتمعي.
الملكيـــة  التوجيهـــات  بتزامـــن  وأشـــاد 

الســـامية وأمر ســـمو ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء مـــع الذكـــرى الحادية 
العمـــل  ميثـــاق  إلقـــرار  والعشـــرين 
الوطنـــي، والذي يمثـــل مرحلة جديدة 
مـــن إنجـــازات البحريـــن علـــى مختلف 
واالقتصاديـــة  السياســـية  األصعـــدة، 

واالجتماعية.
واكـــد رئيس الجمعية أن “هذه الرعاية 
األبويـــة مـــن صاحـــب الجالـــة الملـــك، 
وصاحـــب الســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء، ما هي إال مثال يساق 
اإلنســـانية  للمبـــادرات  أجمـــع  للعالـــم 
للســـجل  بـــارزة  وإضافـــة  المتجـــددة، 
الحقوقـــي المتميـــز لمملكتنـــا الغاليـــة، 
حتى تعـــدت حقوق اإلنســـان لدينا، ما 
تحاول كثير مـــن الدول الوصول إليه، 
وذلـــك لما حبانـــا به هللا عـــز وجل، من 
قيـــادة تنظـــر لـــكل المواطنيـــن كأبنـــاء 
لها، بـــررة أم مخطئين تائبين. كل ذلك 
ضمن دولة القانون والمؤسسات، وفي 

ظل المسيرة التنموية الشاملة”.

 النسيج األسري

أكـــدت اإلعاميـــة تمام أبـــو صافي أن 
القـــرار يعكـــس مـــا تتمتـــع بـــه المملكة 
مـــن رؤية متقدمة فـــي مجال االرتقاء 
والنهـــوض بحقوق اإلنســـان، واإليمان 
العقوبـــة  وليـــس  التأهيـــل  بنهـــج 

التقليدية.
وأضافـــت أبـــو صافـــي أن هـــذا القـــرار 
مـــع احتفـــاالت  بالتزامـــن  الـــذي جـــاء 
المملكـــة بالذكـــرى الحادية والعشـــرين 
إلطـــاق ميثاق العمل الوطني، يشـــكل 
تأتـــي  إنســـانية غيـــر مســـبوقة،  لفتـــة 
في ســـياق برنامـــج العقوبـــات البديلة 

الـــذي حقق نجاحـــًا وتطورًا فـــي فترة 
زمنية قصيرة نســـبيًا، ال سيما أثر هذه 
المبادرة مـــن الناحية االجتماعية على 
أســـر األفراد المســـتفيدين مـــن القرار، 
والحفاظ على النسيج األسري وهو ما 

يصب في مصلحة األمن المجتمعي.

 وقفات إنسانية

المخوضـــر  أحمـــد  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
بالوقفـــات اإلنســـانية لصاحـــب الســـمو 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
التـــي  الســـامية  والتفاتاتـــه  خليفـــة، 
لهـــا األثـــر الكبيـــر فـــي حيـــاة المواطن 
شـــكره  بالـــغ  عـــن  معربـــًا  البحرينـــي، 
بأبنـــاء  الهتمامـــه  لســـموه  وتقديـــره 
المملكـــة والوقـــوف بجانبهـــم وحفـــظ 
حقوقهـــم وتوفيـــر العيـــش الكريم لهم 
وألســـرهم، داعيـــًا هللا تعالى أن يوفقه 
ويســـدد علـــى طريـــق الخيـــر خطـــاه، 
وأن يحفـــظ مملكـــة البحريـــن وأهلهـــا 
الطيبين، في ظل العهد الزاهر لصاحب 

الجالة الملك.

 نقلة نوعية 

قالـــت رئيـــس مركـــز المنامـــة لحقـــوق 
اإلنســـان، المحاميـــة دينـــا اللظـــي، إن 
المبـــادرة تحقـــق نقلـــة نوعيـــة جديدة 
فـــي تطبيق قانـــون العقوبـــات البديلة، 
والـــذي حققـــت فيـــه مملكـــة البحريـــن 
خطوات واسعة باستفادة أعداد كبيرة 
من المحكومين بهدف إعادة إدماجهم 
في المجتمع في ظل توجيهات جالة 
عاهـــل الباد، في التوســـع فـــي تطبيق 
قانـــون العقوبات البديلـــة وزيادة عدد 

المستفيدين منه.

وذكـــرت أن توجيهات صاحب الســـمو 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء بتوفيـــر الوحدات اإلســـكانية 
يأتي ضمانة حقيقية للمســـتفيدين من 
المحكومين، للعودة إلى طبيعة حياتهم 
بعيدًا عن سلوكهم السابق، واندماجهم 
فـــي المجتمـــع ومواصلتهـــم لحياتهـــم 
االجتماعيـــة والعلميـــة والعملية، وهذا 
ما ال يتحقق للمحكومين في كثير من 
دول العالـــم، إذ تتميز البحرين بتطوير 
التشـــريعات والنظـــر بعيـــن اإلنســـانية 
لمعالجـــة الســـلوك اإلجرامـــي، وتأهيل 
المحكوميـــن، وإعادتهم إلـــى المجتمع 
بعـــد تأهيلهم بصورة غير موجودة في 

أعرق الدول الديمقراطية.

النسيج المجتمعي

وأشـــار الكاتب عادل عيســـى المرزوق 
إلى “البعد التنموي والوطني واإلنساني 
ضمن إطـــار توجيهات صاحب الجالة 
الحيـــاة  متطلبـــات  فتوفيـــر  الملـــك، 
الكريمة لألســـرة البحرينية هو أساس 
ميثـــاق العمـــل الوطنـــي الـــذي نحتفل 
بذكراه الحادية والعشرين هذه األيام، 
وال غرابـــة فـــي أن يتوافـــد الخيـــر من 
توجيهات جالته وأمر صاحب الســـمو 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء، بتوفير الخدمات اإلســـكانية 
للمتقدمين المستحقين للحصول عليها 
من أسر المحكومين والمستفيدين من 
برنامـــج العقوبـــات والتدابيـــر البديلة، 
وحينما نقرأ عبارة )حفاظًا على األسرة 
البحرينية والنســـيج المجتمعي(، فهذا 

هو جوهر االستقرار”. 
وأكـــد أن المجتمع البحريني المســـتقر 

فـــي كل مناحي حياتـــه يعكس اهتمام 
الدولـــة من جهة، والحرص على ثنائية 
الحقوق والواجبات لجميع المواطنين 

سواسية.

تالحم مجتمعي

قـــال الكاتب الصحافي أســـامة الماجد 
إن “التوجيهات تأتي تعبيرًا صادقًا عن 
الـــروح االجتماعية الواحـــدة والمحبة 
والقيـــم األخاقيـــة والمحافظـــة علـــى 
اســـتقرار المجتمـــع وتاحمه والحرص 
على اســـتقرار األسرة البحرينية، وهذا 
مـــا عودتنـــا عليـــه قيادتنـــا التـــي تضع 
نصب أعينها راحة المواطن وسعادته، 
وهـــذا الوطـــن العزيز يســـير في طريق 
الخيـــر بقيـــادة جالة الملـــك، حيث إن 
مملكـــة البحرين تقدم للعالـــم النموذج 
األرفـــع واألســـمى فـــي كل المجـــاالت 
والمواقـــع، وهذا مـــا أعطاها بفضل من 

هللا السمعة العالمية الطيبة”.

“الصلح خير”

الحـــواج  كاظـــم  أشـــاد  جانبـــه،  ومـــن 
ســـعة  عـــن  تعبـــر  التـــي  بالتوجيهـــات، 
الصـــدر والحنـــان األبـــوي تجـــاه أبنـــاء 
البلـــد، كما ينـــدرج هـــذا التوجيه تحت 
إطار اإلصـــاح والتأهيـــل للمحكومين 
والمســـتفيدين مـــن العقوبـــات البديلة 
علـــى حـــد ســـواء، مؤكـــدًا أن إصـــاح 
اإلنســـان خيـــر من إفســـاده حيـــن قال 
تعالـــى: )والصلح خيـــر(، حيث إن هذه 
التوجيهات الحكيمة ســـتحفظ األسرة 
البحرينية من التشتت ويوفر لها سكنًا 

مائمًا.

المنامة - بنا

التوجيهات السامية ستحفظ األسر البحرينية من التشتت
صفحة جديدة للمحكومين بـ“البديلة” ليكونوا شركاء في المجتمع... فعاليات:

محرر الشؤون المحلية

جميلة سلمان تمام أبو صافيعادل عيسى المرزوق إيهاب أحمد أسامة الماجد

دينا اللظيفهد الشهابي حمد بلجيك أحمد المخوضركاظم الحواج
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في

 ) شركة تكنو بلو التجارية ذ.م.م (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد 

تقدم إليها شركة ) شركة تكنو بلو التجارية ذ.م.م ( والمسجلة 

بموجب القيد رقم 

) 50535 (، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )2( من:

) شركة تكنو بلو التجارية ذ.م.م (

) TECHNO BLUE TRADING CO. W.L.L (

الى :

) هايفتك ذ.م.م (

) HIVETECH W.L.L (

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إعالن تصفية

مقاوالت الغراف ذ.م.م سجل تجاري رقم 1-119505

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

تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،1-119505 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الغراف 

)اختيارية( وتعيين السادة RAJESH KRITHIVASAN مصفيا للشركة.

عنوان المصفي:

RAJESH KRITHIVASAN

38478784 

algharafconstruction@gmail.com 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)نظارات بلو آيز ذ.م.م(
سجل تجاري رقم )66592-1(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )نظارات 
تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،)66592-1( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  آيز  بلو 

)اختيارية( وتعيين السادة )طاهر حميد عبدالحميد شفيع( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)طاهر حميد عبدالحميد شفيع(
 )39660750 )973 +((

)tahirhameed57@hotmail.com(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

)CR2022-23156( إعالن رقم 
تنازل - عن المحل  تجاري 

تقدم إلينا السيد عامر سياب محمد  سياب سلطان محمد منهاس طالبا تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيد محمد سروار غالم محمد بوال مظهر فعلى كل 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من  التقدم  من لديه ٔاي اعتراض قانوني 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
قيد رقم : 18-95281

االسم التجاري : مطعم كابل للبخاري

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
)CR2022- 25199( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : مريم محمد مظهرالدين فواز

 االسم التجاري الحالي : اسواق وعد
االســـــم التجـــاري الجديد : سوق باركو

قيد رقم : 45856-11

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
احمد  عبدالسالم  للسيد  والمملوكة  السيارات  لخدمات  ميقات  المسماة  الفردية  المؤسسة 
حاجم الخزرجي لمسجلة بموجب القيد رقم 15486 للفروع 9،11،20 بطلب بيع المحل 
التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 
وقدره )10.000( دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( 

عن كافة أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية اسماؤهم :
السيد عبد السالم احمد حاجم الخزرجي بنسبة 1 %

السيد NISSAMU KUTTY ASSANARU KUNJU بنسبة 49.50 % 
السيد ASSANARU KUNJU NAZARUDEEN بنسبة 49.50 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة هوريكا زاكس الغذائية ذ.م.م    

           
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  لشركة   المصفي  باعتباره  أحمد رضي   السيد/ عباس عبدالمحسن 
هوريكا زاكس الغذائية ذ.م.م   والمسجلة بموجب القيد رقم 1-113783، طالبا 
السجل  من  وشطبها  )اجبارية(  تصفية  شركة  ال تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001. 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل

)CR2022-24216( إعالن رقم 

تنازل - عن المحل  تجاري 

تقدم إلينا السيده مطيعه بردى الفهد طالبا تحويل المحل التجاري التالي إلى ناصر مطشر 

رافع ضاري العنزي فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

التاريخ: 14/02/2022

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

)CR2022-22082 (  إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

 

تقدم إلينا  ورثة محمد جعفر ابراهيم الريس بطلب تحويل المحل التجاري التالي إلى السيدة 

/   زينب جعفر ابراهيم الريس فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

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

رقم القيد: 22784-4

االسم التجاري: محمد جعفر ابراهيم الريس 

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
)CR2022-25270( إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري 

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

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   محمد اشرف محمد علي حسن بخش كهركهر               

االسم التجاري الحالي: سكراب المدينه العائمه  
االســـــم التجـــاري الجديد :  المدينه العائمه للتجاره العامه           

 قيد رقم : 99988-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة 
)بارتي ديز( والمملوكة للسيد/السيدة )عبدالجليل رضي عبدعلي احمد ال رضي( والمسجلة بموجب القيد 
رقم )51998(، بطلب بيع المحل التجاري )بارتي ديز( المذكور وتحويله الى )شركة تضامن بحرينية( 
برأسمال وقدره )5,000( دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )بارتي ديز( عن جزء من 

أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
)عبدالجليل رضي عبدعلي احمد ال رضي( بنسبة )10(%

)TARIQ IBRAHIM SHEHADEH ALKHAWAJA( بنسبة )90(%
 )PARTY DAZE( )وتغيير االسم التجاري من: )بارتي ديز

الى: )بارتي ديز شركة تضامن بحرينية(
)PARTY DAZE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY(

فعلى كل من لديه اعتراض على المذكور أعاله التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة 
عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف    -   إدارة المحاكم
CS3005689702 : رقم الخطاب

التاريخ:  13/02/2022
المحكمة: المحكمة الكبرى الدائرة الثانية - المدنية

رقم الملف: 022021201633

تعلن المحكمة الكبرى الدائرة الثانية – المدنية  بأن المدعي : السيد هادي صالح مهدي 
محمد الحالي وغيره محامي المدعي: عيسى حسن علي موسى قد أقاموا هذه الدعوى 
ضد المدعى عليه : جهاز المساحة والتسجيل العقاري طالبين فيها وثيقة بدل فاقد للعقار 
الكائن في جزيرة النبيه صالح من المنامة المسجل برقم وثيقة 39925  والمقدمة رقم 

1984/382 حسب الفريضة الشرعية رقم 2012/1233 
 

لذا فإن كل من لديه اعتراض على طلب المدعين أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب مشفوع 
بأوجه اعتراضه وقد حددت  المحكمة جلسة 01/03/2022  لنظر الدعوى.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)22593-CR2022( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  حسين  اصغر  ناصر  حسين  السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي : إلى السيدة فاطمه محمد عبود حنظل

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد: 4-88156
االسم التجاري: بيناس سوبر ماركت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

كوربوريت اليفيشن ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-63710

شركة  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
كوربوريت اليفيشن ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 63710-1، بطلب تصفية الشركة 

تصفية )اختيارية( وتعيين السادة جالل علي إبراهيم عبدالعال مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

جالل علي إبراهيم عبدالعال
  36155121

support@dtconsultancy.net

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة )سوشري لإلستشارات ذ.م.م (

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة )PARTHA PATASHANI ( باعتباره المصفي القانوني 
لشركة )سوشري لإلستشارات ذ.م.م (، والمسجلة بموجب القيد رقم -143874
1 طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

االسم التجاري رقم القيد

الوافي للخضروات والفواكة 8-29220
الوافي للخضروات والفواكة 10-29220
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15 األربعاء 16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443 - العدد 4873 Vacancies Available
Blue Diamond  Air Conditioning W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36370502  or  BLUEDINFO@GMAIL.COM 

Super line garage Est 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

66640302  or  ALAA.ENGINEER11@GMAIL.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contac

32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

LAST ELEVEN AUTO CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

32123332  or  HHAAAA101@GMAIL.COM 

SELBAR GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37721107  or  M_A_M180@HOTMAIL.COM 

ABU WADIA CAFE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

37151513  or  AYMANMAKHAMREH7@GMAIL.COM 

JOKER MAN GENTS BARBER 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

33465437  or  TAXIBURGER7@GMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

Osaka construction W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17677784  or  osaka.bhn@gmail.com 

Mohad immam coustrucion 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33263042  or  WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

Last Mile Logistics W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

37722884  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

VIP FOR RESEARCH AND EDUCATIONAL SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contac

33203007 

M K A MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

39611612  or  MKA.MC.BAH@GMAIL.COM

NEW JERESY INTERIORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38117966  or  NEWJ2022@GMAIL.COM 

HABIBUR INSTALLATION OF INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36103555  or  BIGBOOSELECTRICAL@GMAIL.COM 

GATE ALMAHMOODEYAT COLDSTORE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39688982  or  ABDULLA.RASHED207@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

LA BREZZA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

36000230  or  SAWAD3@HOTMAIL.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

ALMANARTAIN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(HEAVY MACHINERY) 

 suitably qualified applicants can contac

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

ILFASSAL BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

39882225  or  NRZAINAL@GMAIL.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17720648  or  LULUCLEANING@HOTMAIL.COM 

ALFADHEL ELECTRICAL B.S.C (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17400440  or  accounts@alfadhelbizgroup.com 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ELEC.ELEVATORS) 

 suitably qualified applicants can contac

17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

Shomeli Furniture 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contac

39699663  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

Hassani Construction 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contac

39633212  or  T.HASSANI22@YAHOO.COM 

AL - FARES FOOD PACKING FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17783009  or  maaasd@batelco.com.bh 

SAMI ABDULLA AMEEN CO. W.L.L (AMEENCO) 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contac

17703111  or  ameenco@batelco.com.bh 

AL SHAGAEQ CARPENTRY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17412655  or  AIR.ALRASAFI@HOTMAIL.COM 

1LHAJ ALI AHMED BUKANAN & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contac

17382838  or  BUKANNAN@BUKANNAN.COM 

FAYEZ CLEARING  CARGO TRANSPORT & SERVICES EST 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17720333  or  falameen@fccstransport.com 

ASIA CARGO & PACKING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17534599  or  ASIACGO@BATELCO.COM.BH 

S.ALI AHMED ALAWI CONTRACTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17640032  or  ALSAED72@GMAIL.COM 

AL JALWA TAILORING & EMBROIDERY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

36738888  or  BUYASER1950@GMAIL.COM 

LARI TRADING CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contac

17211566  or  LARI1674@YAHOO.COM 

2000 TURNERY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17784189  or  INFO@2000WORKSHOP.COM 

PAKISTAN PALACE RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36604099  or  AISMAILTOP10@GMAIL.COM 

RALY GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36993774  or  SHAIKHA-ALFARDAN@HOTMAIL.COM 

ABU HUSSAIN BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39918887  or  mountainpalace1@gmail.com 

911 AUTO ELECTRICAL 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contac

39444258  or  BAHRAIN911@HOTMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

ASHJAN GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36459520  or  ABU.ALHELWEEN@HOTMAIL.COM 

MASALA VILLAGE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

39148048  or  EBUSHEHAB@GMAIL.COM 

Dar Al Sultan Butchery 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36418184  or  ABUNOOH26@GMAIL.COM 

ALROMAIHI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

38920526  or  alqattanservice@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

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

ATHERLAND CONTRACTING CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39722232  or  almohin111@hotmail.com 

WHITE STAR LINE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  YAADGAARBH@GMAIL.COM 

HELEN GLOBEL MANTENANCE COMPANY_PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39550042  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

CORELINE WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contac

36595976  or  SATHA@BRAINLABWLL.COM 

AL HADI TOWER CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17621220  or  HABIB.3@HOTMAIL.COM 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER/REPAIRER(ENGINES & GENERATORS) 

 suitably qualified applicants can contac

17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

S K T FOOD TRANSPORTATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

34112433  or  SAIQAGHAURI@GMAIL.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39456488  or  info@alnemranbh.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

DOTS MEDIA INTERNATIONAL CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 

 suitably qualified applicants can contac

17687770  or  SKUMARPROMOTION@GMAIL.COM 

TYLOS AL ARAB PLASTIC FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

33459333  or  ABURIYDH144@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  ROAD-ROLLER OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

COMEL READY MADE CLOTHES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17414012  or  CAMEL4CAMEL@HOTMAIL.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contac

17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

MOHAMED SALAHUDDIN CONSULTING ENGINEERING BUREAU B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17216777  or  aizel@MSCEB.COM 

DELMON BOARDING KENNELS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 

 suitably qualified applicants can contac

17694066  or  PAULINE@DELMONKENNELS.COM 

TAIMOOR SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39005310  or  TAIMOOR.BH@GMAIL.COM 

Infinity Ships services 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contac

39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

HADEEL SANDWITCH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39624430  or  MOH_GOLOM@YAHOO.COM 

ALBURSHAID WELDING & BLACKM ITH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17671967  or  zakar12188@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

AL WARDAH FOOD STUFF PACKING FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17874387  or  YUSUFTAQI57@GMAIL.COM 

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

  BLAST FURNACEMAN (ORE SMELTING) 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AMKITA JEWELLERY DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contac

33539570  or  SANTRAAMAR73@GMAIL.COM 

ALZAKI CONSTRACTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17769506  or  VS_KUMAR1971@YAHOO.COM 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

F3 TRADING Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39898185  or  EMADALI6366@GMAIL.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

BU AMMAR PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39414067  or  MDABIDBARI@GMAIL.COM 

ALRAEY BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

38080333  or  YECHUDHEEN@HOTMAIL.COM 

DANA TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
77059992  or  danatransport@yahoo.com 

MOHAMMED YOUSIF AL.HASSAN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17225252  or  info@alhassangroup.com 

GULF PEARL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

17217333  or  JOHNDELMON@GMAIL.COM 

ASHKAL CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39699376  or  aafattah2@gmail.com 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

MOHAMMED YOUSIF AL.HASSAN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17225252  or  info@alhassangroup.com 

INFO PARK TECHNOLOGIES - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

35609109  or  INFOPARK.BH@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

ALZAKI CONSTRACTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17769506  or  VS_KUMAR1971@YAHOO.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39005310  or  TAIMOOR.BH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39552517  or  saiderraji@alfaexpressbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

MODERN AGE BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39221900 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

In Out Total Home Care Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17100190  or  siraj@thc.com.bh 

CAFETERIA DESOQI 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
39673176  or  K39446557@GMAIL.COM 

Mermaid CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39030406  or  RO888XY@GMAIL.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

SPUD Sliders Restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

36655510  or  ysbgdates@gmail.com 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

SPUD Sliders Restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

36655510  or  ysbgdates@gmail.com 

Versai AlAnsari Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17252707  or  sales@versaisystems.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

ALHAMAD CONSTRUCTION & DEVLOPMENT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM

 OZONE RECONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17669999  or  MONTANA@BATELCO.COM 

Albaqali Technical Services B.S.C(C)) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
39636615  or  ALBAKALI@ALBAKALI.NET 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

SAFARI RENT A CAR 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

17644899  or  GULFSANDCONST@GMAIL.COM 

Spectrum Cleaning Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
77122441  or  MMKOHEJI@YAHOO.COM 

ALBUSTAN ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

CRYSTAL MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17291444  or  EIFFELTOWERMGMT@GMAIL.COM 

Space creators Carpentry wll 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

34335118  or  SPACECREATORS.BH@GMAIL.COM 

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

66716677  or  jamil.h@jannaty.co 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

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

  SHIFT LEADER 
 suitably qualified applicants can contac

17402050  or  operation@mcsix.me 

Shomeli Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39699663  or  SHOMELI@BATELCO.COM.BH 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

BRIGHT LIGHTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING & SALES(EXCEPT WHOLESALE)) 
 suitably qualified applicants can contac

66943685  or  HANAN12344AHMED@GMAIL.COM 

ASHRAF BGDC CO FOR PERFUMES & COSMETICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHOP MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17112727  or  ali.ateya@chalhoub.com 

ABRAJ METAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17331252  or  AAMM1477@HOTMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33423538  or  rightist.tradingco.wll@gmail.com 

WAHEED CONTARACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

77002810  or  waheedaliyousuf@yahoo.com 

Orinka restaurant Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33334824  or  SAEEDREES@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  SILKSERVICESBH@GMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac
16666661  or  pro@sevensholding.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

KINGDOM CEMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17466776  or  INFO@THEKINGDOM.BIZ 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

MOHAMMED AL OJAIMI CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66370888 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM

Vacancies Availableاألربعاء 16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443 - العدد 144873
BAHRAIN PIPES B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALSAATI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

FABA COMMERCIAL SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contac

39738876  or  accounts@faba.com.bh 

ALAMEER RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

33330800  or  ALAMEER.RESTAURANTS@GMAIL.COM 

BDC SECURITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

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 contac

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33328444  or  SASJSMSN@GAMELI.COM 

JARADAH FISH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

JARADAH FISH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com 

Bahraini Manger Building Contract Est. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contac

77020000  or  jassim-24@hotmail.com 

THE BAKING SOCIETY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17790090  or  VIBIN@ITICO.BH 

MADARIS UNIFORMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

36318888  or  director@madaristrading.com 

Tyre Clinic Garage 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39885699  or  KASHIF.SN@GMAIL.COM 

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contac

17660141  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

CROWN COMPANY FOR SCRAP  BSC CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17830038  or  CROWNMET@BATELCO.COM.BH 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

BRASS STAR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

66708118  or  info@awtadi.com 

Westin Hotel Bahrain City Centre 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

EMIC TRAINING 

has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR / COACH 

 suitably qualified applicants can contac

17317000  or  ahmed@EMICTRAINING.COM 

DREAM WAY SERVICES CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17660141  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

BUSTAN FOR FRESH FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

66708118  or  info@awtadi.com 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36262227  or  ANWAR123@GMAIL.COM 

LOGIC POWER SECURITY SYSTEMS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HALFARDAN1010@GMAIL.COM 

ISA ABDULLA ISA CONSULTANCY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contac

32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

YAQOOB 97 SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39005310  or  SAHIWAL.BH@GMAIL.COM 

ALABRAR GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

39467807  or  ALABRAR00@HOTMAIL.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contac

32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

GEO STAR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39749565  or  samer@geostarconstruction.com 

Hani saeed fruit 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33770094  or  HANISAEEDFRUITS@GMAIL.COM 

ERAM FLOORS MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  INSTALLATIONS TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

33628081  or  accountsbh@floors-me.com 

ALSHAM GARDENS AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

33203666  or  AHMADALAZAB12396@GMAIL.COM 

SEA ROCK RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17293002  or  salmansooffy@yahoo.com 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17141300  or  ALAMANI@BATELCO.COM.BH 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contac

32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

Bhanwariya Building Construction 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

37774616  or  ABBAS33901@GMAIL.COM 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17141300  or  ALAMANI@BATELCO.COM.BH 

PROCCO FINANCIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICER (ADMINISTRATIVE) 

 suitably qualified applicants can contac

17567000  or  Eman.ghuloom@pocco.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contac

17845151  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

ASHKAL CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39699376  or  aafattah2@gmail.com 

Sansaf Trading Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

33921167  or  SANSAFTRADING@GMAIL.COM 

SEVEN DAYS CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

MASTER PLUS   FACILTY SUPPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 

 suitably qualified applicants can contac

33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contac

17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ISA HAMZA ABBAS ASWAD 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17590020  or  atebahrain@yahoo.com 

ASHKAL CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39699376  or  aafattah2@gmail.com 

Newline unique uniforms 

has a vacancy for the occupation of

  MASTER CUTTER(GENTS) 

 suitably qualified applicants can contac

33353431  or  ISHAQ.RAJABALI@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Almuwali carpantry workshop 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contac

39474858  or  ALMOWALI60@GMAIL.COM 

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

ALNEAMAH CARGO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17735363  or  NEDAL600@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN WATER BOTTLING & BEVERAGES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contac

39633158  or  hr.bwbb@batelco.com 

Almuntazah Express - Hidd 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contac

17346000  or  HR@ALMEER.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AIRMECH COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALSAATI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contac

17337804  or  recruitment@gulfair.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

JAMAL SHOWAITER SWEETS CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39673176  or  INFO@SHOWAITER.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Hertel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contac

17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Pause Beauty Studio Salon 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39953653  or  OFFICE@PAUSE.BH 

TAILOR 1994 FOR LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

66699885  or  eighthours.info@gmail.com 

JARADAH FISH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

THEJAS CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

34679271  or  EBINTKOCHU@GMAIL.COM 

VOLT CUBE TECHNICAL SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contac

17564788  or  ALBAKALI@ALBAKALI.NET 

NASS SAND PROCESSING PLANT B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  YOUSIF@AANASS.NET 

WINGMAN W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17226616  or  TARIQ@MAZA.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

THEJAS CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

34679271  or  EBINTKOCHU@GMAIL.COM 

Hermoso tiempo saloon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

66666403  or  MNIRAALSAIDI666@GMAIL.COM 

ALI QAED TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

39444016  or  hameedmanya@gmail.com 

NU ASIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

THEJAS CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

34679271  or  EBINTKOCHU@GMAIL.COM 

ALABRAAJ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

Sansaf Garage W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33921167  or  SANSAFTRADING@GMAIL.COM 

SYMMETRY CONSTRUCTION AND TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

 suitably qualified applicants can contac

17592075  or  symmetry@hotmail.com 

AL BINDAIRA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

OLGA CHEMICAL SUBSTANCES CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17232401  or  BHOLGA@MAIL.RU 

THE DAILY BREAD BAKERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17715021  or  HELLO@WOOHOLDINGS.COM 

U B Steel Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36465693  or  USMANUSE@GMAIL.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 

 suitably qualified applicants can contac

17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

BUTTERFLY BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39630006  or  MALFADHALA@HOTMAIL.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLOCKBUSTER CONSULTING SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17255130  or  BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM 

PERFECT CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39444479  or  Almansoori66@live.com 

Miracle Hi Tech CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

77362567  or  VINODMIRACLE75@YAHOO.COM 

AL BINDAIRA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

IQRAS SWEETS AND RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33405333  or  abrarasif93@gmail.com 

ISA ALSHEALA  ORGANIZATION OF CONVENTIONS EVENTS AND TRADE SHOWS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33367000  or  info@wadialsailgate.com 

HUSSAIN RASHID NAJEM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17671104  or  Halrumaithi35316258@GMAIL.COM 

ABDULKARIM ALI SALMAN ALI ALMUDAWIB 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17642693  or  abdulkarim.almodaweb@gmail.com 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39165508  or  SATHYAN45@GMAIL.COM 

Haiba Tailoring w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(CLOTHES) 

 suitably qualified applicants can contac

17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

HOUSE OF BALALEET  RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

13669900  or  ADNANHHASHIM@GMAIL.COM 

JUICE TIME RESTAURANT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

39448689  or  BAHRAIN.REG@TAGORG.COM 

ZENITH GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17552888  or  GADEERVIDEO@YAHOO.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AL MANARTAIN COMPANY AND ALI ALSHEAB GROUP WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contac

17708888  or  lmra@mmetc.com 

ADMECCO MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17514166  or  info@panarabco.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17822202  or  HR@issbh.com 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

KARAMI RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17684413  or  Hr.trading@karamigroupbh.com 

EFEL IRONING 

has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 

 suitably qualified applicants can contac

33345110  or  FAOOOHA75@HOTMAIL.COM 

TARIQ TRANSPORT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17291279  or  tariqtt@batelco.com.bh 

18 hours modern baker 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

33334524  or  HYHNET@GMAIL.COM 

SEVEN DAYS CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

AIRBOUND W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contac

17002336  or  NABIL@PREMIERQ.COM 

ALSINDI STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

  TYPIST 

 suitably qualified applicants can contac

39433224  or  alsindi@batelco.com.bh 

Beauty Queens Salon for Fitness and Beauty 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39212219  or  UMJASSIM@HOTMAIL.COM 

ENAYA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36606036  or  EMAD.DP@GMAIL.COM 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

AL SAMER PRESS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contac

17870044  or  ALSAMERGROUP@GMAIL.CO 

S. JAFFAR BUILDING MATERILS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contac

39433755  or  antakia2@gmail.com 

FE26 FOR empty bottles 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39649740  or  ABDULLA.BUDAHOOM@GMAIL.COM 

Core Mech Trading 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contac

38888675  or  ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

DUCT MASTER AIR CHANNEL PLANT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17622418  or  ductmaster1@hotmail.com 

TIANSHENG TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39122825  or  HASANALJUMAAN5566@GMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

HATELLO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36758776  or  ABUZARCARGO@GMAIL.COM 

AESHA ALI SALIM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17403399  or  RIYADHCARPENTRY@GMAIL.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 
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أبوظبي ـ وكاالت

طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  قـــال 
أردوغـــان إن هدف بـــاده الحالي يتمثل 
باالرتقاء بالعاقات الثنائية مع اإلمارات 
إلى مستويات أعلى في جميع المجاالت.

للرئاســـة  بيـــان  نقـــل  الثاثـــاء،  وأمـــس 
التركية عن أردوغان الذي يزور اإلمارات 
حاليا، قولـــه “حافظت عاقاتنا التجارية 
على حجمهـــا، وحافظت الشـــراكات بين 
قطاعاتنـــا الخاصـــة علـــى حيويتها حتى 
فـــي فترة الركود في عاقاتنـــا الثنائية”. 
وأضـــاف الرئيـــس التركـــي الـــذي اختتم 
زيارتـــه إلـــى اإلمـــارات أمس “هـــذا دليل 
علـــى أن عاقاتنـــا الثنائيـــة االقتصاديـــة 
والبشـــرية لديهـــا تاريـــخ عميـــق الجذور 

وبنية تحتية متينة”.

وتابـــع “االتفاقيـــات التـــي تـــم توقيعهـــا 
)اإلثنيـــن( فـــي مجاالت واســـعة بدءا من 
الصناعـــة والتكنولوجيـــا المتقدمـــة إلـــى 
النقل، ومـــن الصحة إلى الزراعة، وصوال 
أظهـــرت  المتبادلـــة،  االســـتثمارات  إلـــى 
بشكل واضح مدى رغبتنا في العمل معا 

لتحقيق هذا الهدف”.
“البنيـــة  أن  إلـــى  أردوغـــان  وأشـــار 
كل  تكمـــل  التـــي  للبلديـــن  االقتصاديـــة 
واحـــدة منها األخرى، تشـــير إلـــى وجود 
الموجـــودة  األرقـــام  مـــن  أكثـــر  فـــرص 

بالفعل”.
مـــن  “الهـــدف  بالقـــول  البيـــان  واختتـــم 
زيارتنـــا هو االســـتفادة من هـــذه الفرص 

وتنفيذها”.

أردوغان: نسعى لالرتقاء بعالقاتنا مع اإلمارات

مقتل جندي وسقوط 
جرحى في تفجير بدمشق

جندي  مقتل  الثالثاء،  أمــس  ســوريــا،  أعلنت 
وجرح 11 آخرين بتفجير عبوة ناسفة ضمن 
الجمارك  دوار  من  بالقرب  عسكرية،  حافلة 

في مدينة دمشق.
وقالت وكالة األنباء السورية “سانا” نقال عن 
مصدر عسكري، إن االنفجار الذي وقع صباح 
الثالثاء، تم بعبوة ناسفة مزروعة مسبقا من 

قبل إرهابيين ضمن حافلة مبيت عسكرية.
وتعد الهجمات التي تشنها جماعات معارضة 
بعد  خصوصا  نــادرة،  السورية  العاصمة  في 
كانت  جــيــوب  على  الــســوري  الجيش  قــضــاء 

تتمركز فيها األخيرة في محيط دمشق.

أكدت الحرص على نزع أسباب التصعيد في المنطقة والوصول لحل شامل في اليمن

السعودية: ندعم جهود مواجهة األنشطة الهدامة ألذرع إيران
أكـــد مجلس الوزراء الســـعودي، أمـــس الثاثاء، على 
دعـــم جهـــود اإلدارة األميركيـــة الرامية لمنـــع امتاك 
إيـــران الســـاح النـــووي، وضـــرورة العمـــل المشـــترك 

لمواجهة “األنشطة الهدامة ألذرعها” في المنطقة.
ونقلـــت وكالة األنباء الســـعودية “واس” عن المجلس 
تأكيده على حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد 

في المنطقة.
وأضافـــت الوكالـــة أن المجلـــس أكـــد أيضـــًا حـــرص 
الســـعودية علـــى “الوصول إلى حل سياســـي شـــامل 
في اليمن وفقًا للمرجعيات الثاث، والسعي لتحقيق 

األمن والنماء في هذا البلد”.
ورأس خـــادم الحرمين الشـــريفين، الملك ســـلمان بن 
عبد العزيز الجلســـة التي عقدها مجلس الوزراء بعد 
ظهر أمس الثاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وثّمـــن مجلـــس الـــوزراء في هـــذا الســـياق، مـــا أبداه 
الرئيـــس األميركـــي مـــن التزام بـــاده بدعـــم المملكة 
فـــي الدفاع عن أراضيها وحمايـــة مواطنيها، وتأمين 
المشـــتركة  الجهـــود  لتعزيـــز  الدفاعيـــة  احتياجاتهـــا 

للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.
وجـــدد المجلـــس “التأكيـــد على حـــرص المملكة على 
نـــزع أســـباب التصعيـــد فـــي المنطقـــة، ودعـــم جهود 
اإلدارة األميركية الرامية لمنع امتاك إيران الســـاح 

النووي، وضرورة العمل المشـــترك لمواجهة األنشطة 
الهدامـــة ألذرعهـــا”. وأوضـــح وزيـــر اإلعـــام المكلـــف 
ماجـــد القصبـــي، في بيـــان لوكالة األنباء الســـعودية، 
أن المجلـــس تنـــاول إثـــر ذلـــك مســـتجدات األحداث 
وتطـــورات األوضاع علـــى مختلف الســـاحات، مقدرًا 
ما عبرت عنه الدول الشـــقيقة والصديقة والمنظمات 
والهيئـــات اإلقليميـــة والدولية، من تنديد واســـتنكار 
المدنييـــن  اســـتهدفت  التـــي  العدائيـــة  للمحاولـــة 
المســـافرين والعاملين بمطار أبهـــا الدولي، وما تمثله 
من انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، واســـتمرار 

ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة المدعومـــة مـــن إيـــران 
فـــي تجاوزاتهـــا ونهجها العدائـــي، ورفضها لانصياع 
لدعوات السام. وأكد مجلس الوزراء حرص المملكة 
علـــى الوصـــول إلـــى حل سياســـي شـــامل فـــي اليمن 
وفقًا للمرجعيات الثـــاث: المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار 
مجلس األمن الدولي 2216، والســـعي لتحقيق األمن 
والنماء في هذا البلد الشقيق، واالستمرار في تقديم 
المســـاعدات اإلنسانية للشـــعب اليمني وإعادة إعمار 

باده.

الرياض ـ واس

 خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء السعودي
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دمشق ـ سانا

نيودلهي ـ أ ف ب

وصلـــت الصراعات حـــول الحجاب 
فـــي الهنـــد إلى أوتـــار براديش أكثر 
الواليات اكتظاظا بالسكان، بعد أن 
طالبـــت مجموعـــة من الشـــباب في 

إحدى الكليات بحظر الحجاب.
ويحكم واليـــة أوتار براديش، التي 
يقـــدر أن  عدد ســـكانها يعادل عدد 
ســـكان البرازيـــل، راهب هندوســـي 
يتبـــع حـــزب “بهاراتيا جاناتـــا” الذي 
يتزعمـــه رئيـــس الـــوزراء نارينـــدرا 
مـــودي، وتشـــهد الواليـــة انتخابات 
الشـــهر  تنتهـــي  المراحـــل  متعـــددة 
تســـتخدم  مـــا  وغالبـــا  المقبـــل، 
النزاعات بين المسلمين والهندوس 
من أجل تحقيق مكاسب سياسية 

في الوالية.
أوتـــار  واليـــة  وفـــي 

شـــمال  براديـــش، 
توجهـــت  البـــاد، 

مجموعـــة تضـــم أكثـــر مـــن 24 من 
الشـــباب إلى كليـــة دهارما ســـاماج 
في منطقة أليجـــرا وقدمت مذكرة 
فيهـــا  تطالـــب  المســـؤولين،  إلـــى 
بفـــرض حظـــر كامل علـــى الحجاب 

داخل مبانيها.
الـــزي  بارتـــداء  حاليـــا  يســـمح  وال 
الدينـــي داخـــل القاعات الدراســـية، 
لكن يمكن ارتداؤه في أماكن أخرى 

من الحرم الجامعي.
أغلقـــت  قـــد  الســـلطات  وكانـــت 
الكليات في كارناتاكا بجنوب الهند 
أدى  أن  بعـــد  الماضـــي،  األســـبوع 
منـــع الطالبات مـــن ارتداء الحجاب 
في القاعات الدراســـية إلى اندالع 
احتجاجـــات مـــن قبـــل الطاب 
واحتجاجـــات  المســـلمين 
مضـــادة مـــن قبـــل أقرانهم 

من الهندوس.

الهند.. الصراعات حول ارتداء الحجاب تتفاقم
العربية.نت

قال الســـيناتور الجمهـــوري البارز 
وعضو لجنة العاقات الخارجية 
في الكونغرس األميركي ليندسي 
غراهـــام إن وقف حصـــول إيران 
على أســـلحة نوويـــة هي القضية 

األكثر إلحاًحا في العالم حالًيا.
وقـــال غراهـــام، فـــي تصريحات 
خـــال  بهـــا  أدلـــى  صحافيـــة 
“روســـيا  إن  إلســـرائيل،  زيارتـــه 
علـــى مـــا يبـــدو على وشـــك غزو 
أوكرانيـــا، بخاف ســـلوك الصين 
تجاه تايـــوان. إنهـــا قضايا مهمة 
ولحظات تاريخية. لكن الشـــيء 
الـــذي ال نتحـــدث عنـــه بمـــا فيـــه 
الكفايـــة هو أمر أكثر أهمية وهو 

أن اإليرانييـــن يتحركـــون 
علـــى  ويحصلـــون 

قدرات نووية”.
وتابع “نعم روســـيا 

لكـــن  مهـــم،  ملـــف  وأوكرانيـــا 
حصول إيران على ساح نووي 
هـــو العامل الـــذي يغيـــر قواعد 

اللعبة في المنطقة والعالم”.
“روســـيا  أن  غراهـــام  واعتبـــر 
والصين العبـــان عقانيان رغم 
لكـــن  بلطجـــي”  ســـلوكهما  أن 
إيـــران ليســـت كذلـــك حيث إن 
تؤثـــر  األيديولوجيـــة  األفـــكار 
“ال  مضيًفـــا  سياســـاتها،  علـــى 
يمكـــن تجاهـــل أشـــخاص مثل 

هؤالء”.
حـــدوث  إن  غراهـــام  وقـــال 
“اختـــراق” فـــي تطـــور برنامـــج 
إيـــران النـــووي ســـيؤدي إلـــى 
سلســـلة مـــن األحـــداث، بما 
دول  قيـــام  ذلـــك  فـــي 
أسلحة  بتطوير  عربية 

نووية.

غراهام: نووي إيران أخطر من األزمة األوكرانية
بروكسل ـ وكاالت

يشـــارك الرئيـــس المصري، عبـــد الفتاح 
الـــدورة  اجتماعـــات  فـــي  السيســـي 
السادســـة لقمة المشـــاركة بيـــن االتحاد 
اإلفريقـــي واالتحـــاد األوروبـــي، والتي 
و18   17 يومـــي  مـــدار  علـــى  ســـتعقد 
فبرايـــر الجاري بمقـــر االتحاد األوروبي 

في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وتعقد القمة اإلفريقية - األوروبية هذا 
العام تحـــت عنوان: “إفريقيـــا وأوروبا: 
قارتـــان برؤية مشـــتركة حتـــى 2030”، 
حيـــث عقدت أولى دوراتها في القاهرة 
تأســـيس  شـــهدت  والتـــي   ،2000 عـــام 
مـــن  الجانبيـــن  بيـــن  المشـــاركة  آليـــات 

خال “خطة عمل القاهرة”.
ويعتزم السيسي، وفقا للمتحدث باسم 

الرئاســـة المصريـــة، التركيـــز على 
مختلـــف الموضوعـــات التي 

اإلفريقيـــة،  الـــدول  تهـــم 
خاصـــًة مـــا يتعلـــق بتعزيز 

الجهـــود الدولية لتيســـير اندماجها في 
االقتصاد العالمي.

السيســـي  زيـــارة  برنامـــج  ويتضمـــن 
إلـــى بلجيـــكا عقـــد مباحثـــات قمـــة مـــع 
كل مـــن الملـــك فيليـــب ليوبولـــد، ملـــك 
رئيـــس  كـــرو،  دي  وألكســـندر  بلجيـــكا، 
ســـبل  لبحـــث  وذلـــك  بلجيـــكا،  وزراء 
تعزيـــز العاقـــات الثنائيـــة، بمـــا يحقـــق 
المصالح المشتركة للدولتين فضاً عن 
التشـــاور والتنسيق المتبادل حول عدد 
مـــن الملفـــات اإلقليميـــة والدولية ذات 

االهتمام المشترك.
ومـــن المقـــرر كذلـــك أن يعقـــد الرئيـــس 
المصـــري لقـــاًء مـــع نخبـــة مـــن مجتمع 
رجـــال األعمـــال البلجيكـــي لبحـــث 
سبل دفع التعاون فى المجاالت 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
بيـــن  واالســـتثمارية 

الجانبين.

السيسي يشارك في القمة اإلفريقية األوروبية

قـــال األميـــن العـــام لحلف شـــمال األطلســـي، ينس 
ســـتولتنبرغ، أمس الثاثاء، إن اإلشـــارات الصادرة 
عن روسيا لمواصلة السبل الدبلوماسية بشأن أزمة 
أوكرانيـــا أمـــر إيجابي، لكن ال تتوافر أي مؤشـــرات 

إلى أن موسكو تسحب قواتها من الحدود.
إشـــارات  “ثمـــة  للصحفييـــن  ســـتولنبرغ  وأكـــد 
صـــادرة من موســـكو على ضرورة مواصلة الســـبل 
الدبلوماسية، هذا يدفع إلى تفاؤل حذر. لكن حتى 
اآلن لم نلمس أي مؤشر على خفض التصعيد على 

األرض”.
وأضـــاف األميـــن العام لحلف “الناتـــو”، “هناك بعض 
اإلشارات الروسية للرغبة في الحوار ونحن نرحب 

بذلك ونشجعه”.
وتابع ســـتولنبرغ “عرضنا على روسيا عقد اجتماع 
مـــن أجل تنـــاول الملفـــات الحساســـة والعالقة بين 
الطرفين”. ويأتي إبداء “الناتو” لهذا التفاؤل الحذر 

فيمـــا أكـــد الكرمليـــن، أمـــس الثاثـــاء، بـــدء عملية 
ســـحب مقررة لجزء من القوات الروسية المنتشرة 
عند الحدود مع أوكرانيا، لكنه شدد على أن روسيا 
“ســـتواصل تحريـــك جنودها في أنحـــاء الباد كما 

تراه مناسبا”.
وقال المتحدث باســـم الكرملين دميتري بيسكوف 
للصحافييـــن “قلنـــا دائما إنه بعد انتهـــاء التدريبات 
سيعود الجنود إلى قواعدهم الدائمة. ما من جديد 

هنا. إنها عملية عادية”.
وتعطي الخطوة بارقة أمل في أن الكرملين ربما ال 
يخطط لغزو أوكرانيا قريبا، رغم عدم ذكر تفاصيل 

بشأن االنسحاب.
وجـــاء هـــذا اإلعـــان بعـــد يـــوم مـــن إشـــارة وزيـــر 
الخارجية الروســـي ســـيرغي الفروف إلى أن باده 
مستعدة لمواصلة مباحثات “المظالم األمنية” التي 
أدت إلـــى األزمـــة األوكرانية، في تغييـــر للنبرة بعد 

أسابيع من التوتر المتصاعد.
مـــن جانبهـــا، أعلنـــت وزارة الخارجيـــة األوكرانية، 

أمس الثاثاء، أن جهودها الدبلوماســـية المشتركة 
مـــع حلفـــاء غربييـــن نجحـــت فـــي تفـــادي تصعيـــد 

روسي أكبر.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة األوكراني دميتـــرو كوليبا 
“تمكنـــا نحـــن وحلفاؤنـــا مـــن الحيلولـــة دون قيـــام 

روســـيا بمزيـــد مـــن التصعيـــد. نحـــن فـــي منتصف 
فبراير ونرى أن الدبلوماسية ال تزال مستمرة”.

فـــي غضـــون ذلـــك، واصـــل المســـؤولون الغربيـــون 
التحذيـــر مـــن حـــدوث غزو فـــي أي لحظـــة، وقالوا 
إن بعـــض القـــوات والمعدات العســـكرية الروســـية 

تتحـــرك نحـــو الحـــدود. ولم يتضـــح موقع انتشـــار 
القـــوات التـــي قالـــت وزارة الدفـــاع الروســـية إنهـــا 
تنســـحب، أو عـــدد القوات التي ســـتغادر، مما يزيد 

من صعوبة تقدير أهمية هذه الخطوة.
وفـــي باريـــس قالـــت الحكومـــة الفرنســـية، أمـــس 
الثاثاء، إن “باريس تتمسك بالحوار والدبلوماسية 

لخفض للتوتر على حدود أوكرانيا”.
وقـــال الناطـــق باســـم الحكومـــة الفرنســـية “مازلنا 
بانتظـــار تأكيـــد انســـحاب جزئي للقوات الروســـية 

وإن حدث فعا فهذه إشارة إيجابية”.
وأضاف الناطق باســـم الحكومة الفرنسية “سنبقى 
في أقصى درجات اليقظة وهناك مشاورات دولية 
مكثفـــة ســـيجريها الرئيـــس ماكرون في الســـاعات 

المقبلة”.
وفـــي لندن قال رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس 
جونســـون إنه “رغـــم وجود مؤشـــرات إيجابية، إال 
أن روســـيا بحاجـــة لســـحب مجموعاتهـــا القتاليـــة 

التكتيكية من الحدود”.

عواصم ـ وكاالت

“الناتو” يبدي تفاؤاًل حذًرا اتجاه إشارات موسكو للرغبة في الحوار
أوكرانيا: جهودنا مع الحلفاء نجحت في تفادي “تصعيد روسي”

روسيا تؤكد بدء سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا

معمـــر  اليمنـــي  اإلعـــام  وزيـــر  كشـــف 
اإلرياني، أن األلغام والعبوات الناســـفة 
الحوثييـــن  ميليشـــيا  زرعتهـــا  التـــي 
تســـببت بمقتل وإصابة أكثر من 7000 
مدني في الباد، غالبيتهم من النســـاء 

واألطفال.
وقـــال اإلرياني، فـــي مؤتمـــر صحافي 
“ميليشـــيا  إن  مـــأرب،  بمدينـــة  عقـــده 
الحوثـــي قامـــت منـــذ انقابهـــا بأوســـع 
عمليـــات لزراعـــة األلغـــام منـــذ الحرب 

العالمية الثانية”.
واعتبر زراعة األلغام واحدة من أخطر 

الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب 
التـــي ارتكبتهـــا الميليشـــيات الحوثية 

بحق حاضر ومستقبل اليمنيين.
وأضـــاف أن “كميات األلغـــام والعبوات 

الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي 
في شـــبوة ومأرب، وتمويهها بإشـــراف 
مـــن خبراء حزب هللا والحرس الثوري 
على شـــكل أحجار المبانـــي والصخور، 
ودمويتهـــا  همجيتهـــا  عـــن  كشـــفت 

وإجرامها بحق اليمنيين”.
وحـــذر وزيـــر اإلعـــام اليمنـــي مـــن أن 
االســـتخدام المفرط لأللغـــام والعبوات 
عشـــوائي  بشـــكل  وزراعتهـــا  الناســـفة 
والمـــدارس  المواطنيـــن  منـــازل  بيـــن 
والمســـاجد واألســـواق يشـــكِّل خطـــًرا 
مســـتداًما يهدد حياة مايين المدنيين 

ويصيب الحياة العامة بالشلل.

7000 مدني أغلبهم أطفال ونساء ضحايا ألغام الحوثي

ألغام حوثية تم انتزاعها مؤخًرا

العربية.نت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مبادرات رفيعة الشأن واالعتبار في اإلصالح والتأهيل
إن توجيهات ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه، 
بتوفير الخدمات اإلســـكانية ألســـر بعض المحكومين والمستفيدين 
مـــن برنامـــج العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة، تعبير صادق عـــن الروح 
االجتماعيـــة الواحـــدة والمحبـــة وغرس القيـــم األخالقيـــة الحميدة 
والمحافظة على اســـتقرار المجتمع وتالحمـــه، وكذلك الحرص على 
اســـتقرار األســـرة البحرينية، وهذا ما عودتنا عليه قيادتنا دائما التي 
تضـــع نصـــب عينها راحـــة المواطـــن وســـعادته، وهذا الوطـــن العزيز 
يســـير في طريـــق الخير بقيادة ســـيدي جاللة الملـــك المفدى حفظه 

هللا ورعاه.
إن مـــا تقـــوم بـــه مملكـــة البحرين فيمـــا يتعلـــق باإلصـــالح والتأهيل 
مبـــادرات رفيعـــة الشـــأن واالعتبـــار وغيـــر مســـبوقة، وتقـــدم للعالـــم 
النمـــوذج األرفـــع واألســـمى فـــي كل المجـــاالت والمواقـــع، وهـــذا مـــا 
أعطاهـــا بفضـــل من هللا الســـمعة العالمية الطيبة، وعلـــى الدول التي 
تدعـــي حرصهـــا علـــى تعزيز حقوق اإلنســـان “وما أكثرهـــا” أن تتأمل 

تاريـــخ البحرين وتنظر إلى الواقع، وتتعلم كيف تكون عزة المواطن 
وكرامتـــه وعالقـــة األســـرة الواحدة التـــي تشـــمل كل المواطنين من 

مختلف األصول والمذاهب بال استثناء.
مملكـــة البحرين بقيادتها أعطت مفاهيم جديدة في عملية اإلصالح 
والتأهيـــل، ووصلـــت إلى حد متقـــدم، ما أتاح لبعض الـــدول الفرصة 
لالســـتفادة مـــن نتـــاج تقدمنـــا، فلـــم يقتصـــر األمـــر علـــى العقوبـــات 
البديلـــة، وال برنامـــج الســـجون المفتوحـــة، إنما شـــمل كذلـــك توفير 
الخدمـــات اإلســـكانية ألســـر بعـــض المحكوميـــن والمســـتفيدين من 
برنامج العقوبات والتدابير البديلة، وســـتكون هناك حتما توجيهات 
ومبـــادرات ســـتؤكد الســـجل الناصـــع لمملكـــة البحريـــن فـــي حقـــوق 
اإلنســـان ونشـــر ثقافة التســـامح والتعايش والوســـطية، بـــل ويمكن 

القول صياغة استراتيجية دولية في نهج اإلصالح والتأهيل.
 مملكـــة البحريـــن كما يريدها ســـيدي جاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، منطلقة دائما إلى 

األمام وإلى األفضل واألحسن في جميع المجاالت وبال تراجع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

احتفلت المملكة بذكرى االســـتفتاء على ميثاق العمل الوطني الذي حظي باســـتجابًة 
منقطعـــة النظيـــر، وحـــوى الميثـــاق علـــى ُمجمل البنـــود، مـــن اجتماعيـــة واقتصادية 
وسياسية وغيرها، ما عزز البناء المؤسسي لجلَّ تلك المجاالت ناشًدا التنمية الوطنية، 
وتجاوب االســـتفتاء مع إرادتين، إرادة ملكية وإرادة شعبية، التحمتا مًعا في يومين 
خالديـــن، 14 و15 فبرايـــر 2001م، إرادتـــان جســـدتا روح المواطنـــة واالنتماء، فيهما 
غـــزارة البـــذل وقوة العطاء، إرادتـــان للنهوض بالبحرين نحو آفـــاق التقدم والتطوير، 
ألجـــل تحقيـــق حيـــاٍة كريمٍة آمنٍة ألهل البحريـــن، ما أوجد فضاًء واســـًعا من التعاون 

بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إصدار الكثير من القرارات والتشريعات.
ترجـــم الميثـــاق عـــددا مـــن المنجـــزات الدســـتورية والتشـــريعية بإجـــراء االنتخابات 
البرلمانية والبلدية، آخرها في 2018م، وإنشـــاء المحكمة الدســـتورية والنيابة العامة 
والمجلـــس األعلى للقضاء والمجلس األعلى للمـــرأة الذي يعمل بدور مزدهر في دعم 
مســـيرة المرأة، والذي رفع مؤشـــر شـــراكتها الوطنية في عضوية البرلمان والمجالس 
البلدية، وترســـخت أقدامها بالعديد من المؤسسات الوطنية السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والحقوقية والمهنية، بجانب عضويتها ورئاستها للعديد من المؤسسات 

المجتمعية النسائية واألهلية والحقوقية.

وتعايشـــت مبـــادئ ميثاق العمـــل الوطني مع مبـــادئ الحريات الدينيـــة والتعايش مع 
األديـــان والمذاهـــب والثقافـــات األخـــرى، وبنبـــذ الكراهيـــة واالعتراف باآلخـــر، وعبد 
الميثـــاق الطريـــق للمؤسســـات اإلعالميـــة المحليـــة والدوليـــة، كما تم ســـن الكثير من 
التشريعات التي نشطت االقتصاد واستقطبت االستثمارات وعززت الرقابة اإلدارية 

والمالية.
وأكـــد الميثـــاق في مبادئـــه االرتقاء باإلنســـان البحريني كونـــه أداة التنمية وهدفها، 
عامـــال علـــى توظيف أكبر قـــدر من المواطنيـــن، ووقفت الدولة بحزمـــة مالية تدعم 
أجورهـــم التـــي تداعـــت بســـبب “كوفيـــد 19”، وبيـــن فترة وأخـــرى تصـــدر الحكومة 
قرارات اقتصادية لمســـاندة المستوى المعيشي للمواطنين، وكم كانت رائعة الوقفة 
المجتمعيـــة للشـــعب البحريني في ظل هـــذه الجائحة والمتمثلة فـــي حملة التطوع 
الوطنـــي التـــي عـــززت نجـــاح الفريـــق الوطنـــي الطبـــي، تلـــك الهبة ســـجل ناصع من 
صفحـــات البحرين الشـــعبية، وهي إنجازات تراكمية تضاف إلـــى ما تحقق للبحرين 
فـــي عهد ميثاق العمل الوطنـــي الذي مثل ُمنعطًفا بتاريـــخ البحرين المجيد بثوابته 
الوطنيـــة الراســـخة وقيمه اإلنســـانية الرفيعة، ويمثل تصوًرا لبنـــاء البحرين حاضًرا 

ومستقباًل.

عبدعلي الغسرة

ميثاق التقدم والتطوير

تبدو القارة األوروبية في الوقت الراهن حائرة، بل ومشدودة بين حبلين، أحدهما 
شـــرقا جهة االمتداد الجغرافي اآلســـيوي، والثاني غربا ناحيـــة الواليات المتحدة 
األميركية، ذلك الحليف االستراتيجي الذي استنقذها ذات مرة من طغيان النازية 
والفاشـــية ومعهمـــا االمبراطورية اليابانية في النصف األول من القرن العشـــرين. 

هل أوروبا حائرة بالفعل؟
يبدو أن ذلك كذلك، بل أكثر من حالة الحيرة، تبدو منقسمة على ذاتها، وال نغالي 
إن قلنـــا إن االتحـــاد الذي جمع األوروبيين قبـــل ثالثة عقود، قد تلقى ضربة قوية 
بخروج بريطانيا منه، وقد فقد بذلك قوة معنوية ومادية أوروبية تاريخية. تبدو 
أوروبـــا وكأنها ارتكنت كثيـــرا وطويال على الواليات المتحدة األميركية، لهذا فإن 
قدرتها على المبادرات الجوهرية واالستراتيجية قد ضعفت بشكل واضح، وهذا 
مـــا نشـــاهده اليوم في مواقفهـــا المتباينة مـــن األزمة األوكرانيـــة، ويمكن للمحلل 
السياســـي المحقـــق والمدقـــق أن يكتشـــف علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، البون 
الشاسع في السياسات ما بين بريطانيا من جهة، وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية. 
بريطانيـــا تاريخيـــا هـــي المكافـــئ الموضوعـــي للتماهـــي الكامـــل والشـــامل مـــع 
السياســـات األميركيـــة، خصوصا إذا كانـــت موجهة لروســـيا االتحادية أو الصين، 
وعليـــه لـــم يكن مثيـــرا أو غريبا أن تبادر بريطانيا بإرســـال بضع مئـــات من قواتها 

الخاصـــة إلـــى أوكرانيا، عطفا على شـــحنات أســـلحة نوعية تســـتهدف المدرعات 
الروسية، تحسبا لعبورها إلى الجانب األوكراني، وعلى الضد منها نرى السياسات 
الفرنســـية تحـــاول لملمة أبعاد األزمة، ما تمثل في زيـــارة الرئيس ماكرون مؤخرا 
إلـــى روســـيا، ولقاء الطاولة الطويلة مع القيصر بوتيـــن، وفي كل األحوال لم تكن 
تصريحات فرنســـا هجومية وال شـــقاقية، بل حاولت قدر ما يمكنها أن تهدئ من 
روع الـــروس. والشـــاهد أن الدولـــة األوروبية التـــي يمكن القول إنهـــا األقرب إلى 
روسيا عقال ونقال، هي ألمانيا، ذلك أن األلمان يعرفون أول األمر فداحة وكارثية 
الحـــرب، ثـــم إن هناك رابطـــا اقتصاديا مهمـــا يربطهما أال وهو خط الغاز الشـــمالي 

الشهير “نورق ستريم 2”.
على أن هناك ما هو أبعد من ذلك، وهو الرؤية األلمانية للطرح األوراسي، أي فكرة 
التعاون الجغرافي والديموغرافي بين أوروبا وآســـيا، من عند المحيط األطلســـي 
وصـــوال إلـــى جبال األورال، تلـــك الفكرة التي طرحها في ســـتينات القرن الماضي 
الرئيـــس الفرنســـي األشـــهر شـــارل ديغول، لهـــذا لم يكـــن الرجل صديقـــا أو حليفا 
بامتياز للواليات المتحدة األميركية، لهذا السبب كذلك احتفظ لفرنسا بحق إدارة 
ســـالحها النووي، وبعيدا عن توجهات قيادة الناتو، قبل أن يتغير المشـــهد الحقا. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

عن أوروبا القارة الحائرة

في ذكرى الميثاق الوطني
نرفع أســـمى آيات التهاني والتبريـــكات إلى مقام صاحب الجاللة 
عاهـــل البـــالد المفدى، وصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء، حفظهمـــا هللا ورعاهمـــا، بمناســـبة ذكـــرى ميثـــاق العمل 

الوطني الذي تحتفل به مملكة البحرين كل عام في 14 فبراير.
تاريـــخ يســـتحق اســـتذكاره واالحتفـــاء بـــه، فهو تفويض شـــعبي 
ومباركـــة لقـــادة البـــالد ومنهجهـــم اإلصالحـــي، لـــن نختـــزل هـــذا 
المشـــروع الكبير في مهرجان أو احتفال هنا أو هناك، فهو تاريخ 

يعد بناء للوطن والعمل بجد نحو التغيير الفعلي واإلصالح.
ال يمكـــن أن نقلـــل مـــن إنجازاتنـــا، فهناك جهود وطنيـــة إصالحية 
تعمـــل بجـــد وإخالص، ققد اســـتطعنا تذليـــل العقبـــات والوقوف 
بحكمـــة واتزان أمام التحديات حتى خرجت البحرين منها وكأن 

شيئا لم يكن.
المركـــب لـــن يســـير إال فـــي اتجـــاه واحـــد يقـــوده ربان واحـــد، لن 
يســـير بسالم ويصل بأمان ما لم يتكاتف الجميع لمصلحة الوطن 

ونهضته.
وسنحتفل بالذكرى القادمة للتصويت على ميثاق العمل الوطني 
بالمزيـــد مـــن اإلنجـــازات والنجاحـــات والتقـــدم في حيـــاة الوطن 

والمواطن.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

“الجندُب والنملة”

حيـــن كانـــت النملـــُة ال تـــكُِّل وال تَمـــُل مـــن العمـــل طـــوال الصيف، 
كان الجنـــدُب يتمايـــُل جِذالً على غصٍن رطيـــب، عازفًا على أوتاِر 
الراحِة والكسل، وعلى الرغم من تحذير النملة في ذهابها وإيابها 
للجندب الكسول، إال أنه لم يأخْذ تحذيرها هذا على محمل الِجد، 
جاَء الشتاُء بعواصفه القارسة ليُهبَّ على قيثارته الهادئة ويدفَع 
بـــه نحـــو باِب النملة طالبـــًا الطعام والمأوى.. قدمْت لـــه النملُة من 
طعامهـــا الـــذي دَأبْت علـــى جمعِه طيلـــَة القيض وأســـكنتُه منزلها 
الدافئ ريثما ينتهي الشـــتاء، فقد اســـتوعَب الـــدرس أخيرًا، فهل 

استوعبناُه كجنُدبنا؟
المتدثـــروَن تحـــت أرديِة الخمـــول، لكم أحكي هـــذه الحكاية، فال 
تظنـــوا أنَّ “نمـــالً” مثـــل نملتنـــا ســـتدقون أبواَبهـــم إليوائكـــم حين 
يفـــوُت األواُن وتضِرَبكم عواصُف األقدار التي لم تضعوا حســـابًا 
لهـــا؛ فآثرتم الراحـــة على التخطيـــِط والعمل واإلنتاج. الشـــريحة 
العظمـــى مـــن الكســـالى واالتكاليين هم شـــباٌب في مقتبـــل العمر، 
من يحســـُب أنه ســـيعيُش أبدًا، وال يعير اهتماما للزمن؛ فيســـوُف 
ويؤجل لوقت غير معلوم. في الدراســـِة يؤجُل القيام بالواجبات 
أو ال يؤديهـــا أصـــالً، ويفعـــل ذلـــك أيضًا فـــي العمل، حيـــث يؤجُل 

أعماله ويراكمها ويضرُب بمصالح الخلِق عرض الحائط.
هـــؤالء الُكســـالى يفضلـــوَن الجلـــوس بالمنـــزل واللعب والتســـلية 
والخروِج والســـفر على الجد والعمل، وهم ال يقومون بالتخطيِط 
لمســـتقبلهم وال يجدوَن ضرورة في وضِع جدول أعماٍل يسيرون 
عليـــه في حياتهم. “ال داعي لتقديم طلٍب ســـكني، فالوقُت مازال 
مبكرًا، أو ال أريُد التقدم بهذا الطلِب أصالً، سأشتري بيتًا.. لن أوفَر 
الماَل ألحرَم نفســـي، وســـأنفُق أموالي كما أشاُء ألتمتع بحياتي”.. 
هكـــذا يفكـــرون، ويصُمـــوَن آذانهم عـــن نصائِح مـــن حولهم الذين 

ينصحونهم بما ينفعهم.
الكســـُل آفُة العصر وهو جرثومة قاتلة، وداء مهلك، يعوق نهضَة 
األمـــم والشـــعوب، ويمنـــع األفراد مـــن العمل الجـــاد والفكر المثمر 
والســـعي النافـــع، والبـــذل الحميد. ليس كســـُل البدن وحـــدُه الذي 
نتحدُث عنه، ذلك الكسل المؤدي إلى التثاقل عن الطاعات وأداء 
العبادات على الوجه المشـــروع، وتأخِر األفراد واألمم والشـــعوب 
في مجاالت النشـــاط المختلفة التي تنهـــض بتاريخها وحضارتها 
ُد عمرانها وتصوُن حياضها، بل كذلك كســـُل العقل حين ال  وُتشـــيِّ
يتـــُم إعماله فـــي التفكِر والتدبـــر والنظِر فـــي آالء هللا من ناحية، 
وفي تركه النظر إلى ما يصلح شأن اإلنسان ومن حوله في الدنيا 
التـــي فيهـــا معاشـــه من ناحيـــة أخرى. “المقـــال كامال فـــي الموقع 

اإللكتروني”.

هدى حرم



العبداهلل: تغطية إعالمية وبث مباشر للبطولة العربية الختراق الضاحية
أكــد فــواز العبــدهللا رئيــس اللجنــة اإلعالميــة للبطولــة العربيــة الرابعــة 
والعشــرين الختــراق الضاحيــة علــى حــرص اللجنة في تغطية منافســات 
البطولة التي ستقام 22 فبراير الجاري عبر مختلف وسائل اإلعالم سواء 

القناة الرياضية أو الصحف المحلية أو وسائل التواصل اإلجتماعي.

اللجنـــة  أن  العبـــدهللا  وأضـــاف   
المنظمة حريصة على إبراز البطولة 
بالشـــكل الـــذي يليـــق بمكانـــة مملكة 
البحريـــن فـــي اســـتضافة البطوالت 
الرياضية بأفضـــل صورة، مؤكدا أن 
التغطيـــة اإلعالميـــة تشـــكل عنصرا 
رئيســـيا في نجاح مختلف األحداث 
اإلعالميـــة  اللجنـــة  وأن  الرياضيـــة، 
ســـتبذل قصـــارى جهدهـــا بالتعـــاون 
مع مختلف وســـائل اإلعالم لتغطية 

منافســـات البطولة لوضع المشـــاهد 
الســـباق  أثنـــاء  الحـــدث  قلـــب  فـــي 

تحديدا.
 وأوضـــح العبدهللا أن قناة البحرين 
جميـــع  بنقـــل  ســـتقوم  الرياضيـــة 
الســـباقات وهـــي كال من ســـباق فئة 
وفئـــة  الناشـــئات  وفئـــة  الناشـــئين 
بجانـــب  الشـــابات  وفئـــة  الشـــباب 
ســـباق العمـــوم للرجـــال والســـيدات 
وســـيكون هناك طاقم فني متكامل 

في نادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيل لتغطية مســـار السباق، وذلك 
من خالل نشـــر عدد مـــن الكاميرات 
على امتداد الســـباق وخطي البداية 

والنهاية.
البحريـــن  تلفزيـــون  ســـيقوم  كمـــا   
اتخـــاد  إلـــى  البـــث  شـــارة  بإرســـال 
إذاعات الـــدول العربية لترســـل إلى 

جميـــع الـــدول العربيـــة الراغبـــة في 
النقل.

 وعبـــر العبـــدهللا عـــن ثقتـــه الكبيرة 
بتعـــاون جميـــع وســـائل اإلعالم في 

وأن  خصوصـــا  الحـــدث،  تغطيـــة 
اإلعالم كان وال يزال جزًءا ال يتجزأ 
مـــن عناصر النجـــاح ألي بطولة تقام 
علـــى أرض المملكـــة وهو مـــا يعطي 
الثقة مختلف االتحـــادات اإلقليمية 
والقاريـــة والدولية إلســـناد التنظيم 
لمملكة البحرين في مختلف األلعاب 
وتحديـــدًا ألعـــاب القـــوى فـــي ظـــل 
الجهـــود الكبيرة التي يبذلها االتحاد 
برئاسة محمد عبداللطيف بن جالل 
فـــي االرتقـــاء برياضة ألعـــاب القوى 
من كافـــة النواحي، معربـــا عن ثقته 
فـــي كوادر اللجنـــة اإلعالمية وباقي 
اللجـــان فـــي إظهـــار الحـــدث بأجمل 

صورة.

ألعاب القوى

فواز العبدالله

منافسات منتظرة على كؤوس ناصر بن حمد وأنجاله
السباق الـ21 يشهد ختام بطولة البحرين الدولية

ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
يوم بعد غٍد “الجمعة” الســـباق الـ 21 لهذا 
الموسم والذي سيقام على كؤوس سمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشئون 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة وكؤوس أنجاله الكرام ســـمو 
الشـــيخة شـــيمه بنـــت ناصر بـــن حمد آل 
خليفة وســـمو الشـــيخ حمد بن ناصر بن 
حمد آل خليفة وســـمو الشيخ محمد بن 
ناصـــر بن حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخ 
حمـــدان بـــن ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
وذلك على مضمار ســـباق النادي بمنطقة 
الرفـــة بالصخيـــر. كمـــا سيشـــهد الســـباق 
ختام سلســـلة أشواط منافســـات بطولة 

البحريـــن الدولية األولى لســـباق الخيل، 
الخامـــس  الشـــوطين  خصـــص  حيـــث 
الشـــوطين  إلقامـــة  للســـباق  والســـادس 
الدوليين األخيرين على كأســـي الصخير 
وكأس الرؤية االقتصادية 2030 برعاية 
ودعم شركة بتلكو، حيث سيقام الشوط 
الصخيـــر  كأس  علـــى  التاســـع  الدولـــي 
التـــوازن  ســـباق  لجيـــاد  والمخصـــص 
“مستورد” مســـافة 1400 متر وبمشاركة 
كبيرة بلغت 16 جوادًا يمثلون مجموعة 

من اإلسطبالت البحرينية والعالمية.
أشـــواط  بقيـــة  ستشـــهد  المقابـــل  فـــي 
الســـباق مشـــاركة 58 جوادًا بعـــد إجراء 
التداخيـــل النهائيـــة للجياد أمس وســـط 
توقعـــات بمنافســـات مثيـــرة مـــن أجـــل 
عليهـــا  ســـتقام  التـــي  بالكـــؤوس  الفـــوز 
جميع األشواط والجوائز المالية الكبيرة 

المرصودة للســـباق، كما أن السباق يعتبر 
مشـــاركتها  قبـــل  الجيـــاد  لهـــذه  بروفـــة 
المرتقبـــة في ســـباق كأس جاللـــة الملك 

الذي سيقام خالل مارس القادم.
وســـيقام الشـــوط األول على كأس سمو 
الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة 
والمخصـــص لجيـــاد الدرجـــة األولى من 
خيل البحرين العربيـــة األصيلة “الواهو” 
مســـافة 1600 متر والجائزة 3000 دينار 
وبمشـــاركة 5 جياد. الشـــوط الثاني يقام 
بـــن  حمـــدان  الشـــيخ  ســـمو  كأس  علـــى 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة لجياد الدرجة 
“إنتـــاج  والمبتدئـــات  والرابعـــة  الثالثـــة 
والجائـــزة  متـــر   1600 مســـافة  محلـــي” 
3500 دينار وبمشـــاركة 8 جياد. الشـــوط 
الثالـــث يقـــام علـــى كأس ســـمو الشـــيخ 
حمـــد بن ناصر بن حمد آل خليفة للجياد 

المبتدئـــات “نتاج محلي” مســـافة 1200 
متـــر والجائـــزة 3500 دينـــار وبمشـــاركة 
15 جـــوادًا. الشـــوط الرابـــع يقـــام علـــى 
كأس ســـمو الشـــيخة شـــيمة بنـــت ناصر 
بن حمد آل خليفة لجياد ســـباق التوازن 
“مســـتورد” مســـافة 1000 متر مســـتقيم 
 15 وبمشـــاركة  دينـــار   5000 والجائـــزة 
جواًدا. الشـــوط الســـابع يقـــام على كأس 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
للفئـــة الثانيـــة مـــن جياد الدرجـــة األولى 
متـــر   2200 مســـافة  محلـــي(  )إنتـــاج 
والجائزة 5000 دينار وبمشاركة 6 جياد. 
الشـــوط الثامن واألخيـــر يقام على كأس 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
للفئـــة الثانيـــة مـــن جياد الدرجـــة األولى 
“مســـتورد” مســـافة 2200 متر والجائزة 

10000 دينار وبمشاركة 9 جياد.

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
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نتائج مباريات األمس

مباريات اليوم

كأس خالد بن حمد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

باربار

األهلي

27

36

25

32

االتفاق

التضامن

كأس االتحاد لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

الحالة5.30 مساًءالنويدرات

اللجنة اإلعالمية

 أكد ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشئون الشـــباب الرئيس الفخري لالتحاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
أن انضمـــام بنـــك البحريـــن الوطنـــي إلـــى 
داعمـــي مهرجـــان كأس حضـــرة صاحـــب 
لفئـــات  للقـــدرة  المفـــدى  الملـــك  الجاللـــة 
العموم والناشئين واإلسطبالت الخليجية 
الخاصـــة الـــذي ســـينظمه االتحـــاد الملكي 
خـــالل الفتـــرة مـــن 17 حتـــى 19 فبرايـــر 
الحالي في قرية البحرين الدولية للقدرة، 
يؤكد الحـــس الوطني العالـــي الذي يتمتع 
به البنك في دعم األنشـــطة الرياضية في 

المملكة.
 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أن هـــذه الرعايـــة محـــل تقدير 
واعتزاز من بنـــك البحرين الوطني، حيث 
إن هـــذا الـــدور البـــارز فـــي تقديـــم الدعـــم 
الجميـــع  قلـــوب  علـــى  الغالـــي  للمهرجـــان 
يؤكد العمل المشـــترك بين االتحاد الملكي 
للفروسية وسباقات القدرة وبنك البحرين 
الوطنـــي، مشـــيرا ســـموه إلـــى أن الدعـــم 
ســـيكون حافـــزا للجميـــع، لمـــا يمثلـــه هـــذا 
الدعـــم من تقدير واعتراف بدور الشـــباب 

البحريني فـــي االرتقاء بشـــتى القطاعات 
في البحرين وخاصة القطاع الرياضي. 

 من جانبه، أعرب ســـمو الشيخ عيسى بن 
عبـــدهللا آل خليفة رئيـــس االتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة عـــن تقديره 
لدعـــم بنـــك البحريـــن الوطنـــي للمهرجان 
األغلى في ســـباقات القدرة، مؤكًدا أهمية 
التعـــاون البنـــاء مع بنـــك البحرين الوطني 
والـــذي يجســـد رؤيـــة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة في دخـــول القطاعات 
الرياضـــي  الجانـــب  دعـــم  فـــي  الخاصـــة 
الشـــبابي  القطاعيـــن  تطلعـــات  لتحقيـــق 

والرياضي.
 وأوضح ســـمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفة أن رعاية بنك البحرين الوطني 
يعكس حرص البنك على تطبيق الشـــراكة 
المجتمعيـــة وتســـخير الدعـــم للرياضيين 
فـــي المملكـــة من أجـــل مواصلـــة االرتقاء 
البحرينيـــة  القـــدرة  رياضـــة  بمنظومـــة 
ومواصلـــة النهوض بها في ظل اإلنجازات 

العديدة التي تحققت في الفترة الماضية، 
مقدمًا شـــكره وتقديره إلى الوجيه فاروق 
المؤيد رئيـــس مجلس إدارة بنك البحرين 

الوطني على دوره البارز.
 وفـــي ذات الســـياق، أكـــد الوجيـــه فاروق 
المؤيد رئيـــس مجلس إدارة بنك البحرين 
منتســـبيه  وجميـــع  البنـــك  أن  الوطنـــي 
يفتخرون ويعتزون برعاية مهرجان كأس 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك المفـــدى 
حفظه هللا ورعاه للقدرة، حيث إن جاللته 
هـــو الفـــارس األول فـــي المملكـــة وتواجد 
المســـئولية  يجســـد  الدعـــم  فـــي  البنـــك 
الوطنيـــة والمجتمعيـــة فـــي دعم الشـــباب 

البحرينـــي في رياضة القدرة التي تحظى 
باهتمام كبير من جاللته.

 وأشـــار الوجيـــه فـــاروق المؤيـــد إلـــى أن 
الـــدور الكبيـــر الـــذي يلعبـــه ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي مواصلة 
النهوض برياضة القدرة البحرينية ورؤية 
ســـموه الثاقبـــة نحـــو إبـــراز هـــذه الرياضة 
العريقة فـــي المشـــاركات الخارجية يؤكد 
الحنكـــة التـــي يتمتـــع بها ســـموه، مشـــيدًا 
بدور االتحاد الملكي للفروســـية وسباقات 
القـــدرة برئاســـة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة فـــي تهيئـــة األجـــواء 
المثالية للفرسان في هذا المهرجان الكبير 

والغالي.
 وبيـــن الوجيـــه فـــاروق المؤيـــد أن تقديم 
الدعم اســـتمرار للعالقة القوية التي تربط 
بيـــن بنـــك البحريـــن الوطنـــي مـــع االتحاد 
القـــدرة،  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 

مؤكدًا أن البنك سيواصل في تقديم كافة 
أشـــكال الدعم خالل المرحلة القادمة إلى 
االتحـــاد، ومتمنيـــا كل التوفيـــق والنجـــاح 
المهرجـــان  إخـــراج  فـــي  المنظمـــة  للجنـــة 

الكبير بأفضل صورة تنظيمية.

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الوجيه فاروق المؤيد سمو الشيخ ناصر بن حمد

لقاء األهلي والتضامن ضمن دوري خالد بن حمد لكرة اليد

أشاد بانضمام البنك إلى داعمي مهرجان جاللة الملك للقدرة

ناصر بن حمد: دور بارز لـ “NBB” في مواصلة إبراز رياضة القدرة البحرينية

عيسى بن عبدهللا: 
الدعم يؤكد حرص 

البنك على الشراكة 
المجتمعية

فاروق المؤيد: 
دعم “أغلى كؤوس 
القدرة” يجسد رؤية 

ناصر بن حمد



“بابكو” يخطف لقب رابع جوالت “وطنية السرعة”
تألـــق فريـــق بابكـــو لرياضـــة الســـيارات 
خالل مشـــاركته في رابع جوالت بطولة 
الســـرعة  لســـباقات  الوطنيـــة  البحريـــن 
الســـرعة  علـــى مضمـــار  أقيمـــت  والتـــي 
بحلبـــة البحريـــن الدوليـــة موطن رياضة 
السيارات في الشرق األوسط ضمن يوم 
البحريـــن الرياضـــي وخطـــف لقـــب هذه 
الجولة وســـط منافســـة قوية وشـــديدة 
شـــهدتها رابع جـــوالت البطولـــة الوطنية 

لسباقات السرعة.
متســـابقه  عبـــر  الفريـــق  تمكـــن  حيـــث   
المتميز هاني حســـين فـــي فئة البرومود 
الســـرعة  فئـــات ســـباقات  أقـــوى وأكبـــر 
بالبطولـــة مـــن تحقيـــق زمن بلـــغ 0.379 
بالمركـــز  النهايـــة  لخـــط  ثانيـــة أوصلتـــه 
األول مقدمـــًا أداًء رائعـــًا ومذهـــالً ليعلن 
الفريـــق أنـــه بطـــل فئـــة البرومـــود لهـــذه 

الجولة مع المنافســـة القوية أمام الفريق 
العالمـــي “بحريـــن ون”، وبهذه المناســـبة 
أكد سائق فريق بابكو لرياضة السيارات 
بهـــذا  “فخـــورون  قائـــالً:  هانـــي حســـين 
اإلنجـــاز الـــذي نعتز به جميعـــًا في فريق 
بابكو لرياضة الســـيارات والذي جاء بعد 
جهـــد كبير وتعاون جميع أعضاء الفريق 
الذيـــن عملوا بروح الفريـــق الواحد، كان 
يومـــًا مميـــزًا فـــي رابـــع جـــوالت بطولـــة 
البحرين لســـباقات السرعة التي تزامنت 
مع يـــوم البحرين الرياضي والذي شـــهد 
العديد من المشاركات والفعاليات، تغلبنا 
على العديد من المشـــاكل الفنية للسيارة 
وتمكنا من إرجاعها لقوتها وأدائها القوي 
وللـــه الحمـــد وصلنـــا للمركـــز األول، بإذن 
هللا ســـنواصل جهودنا مع ختام البطولة 

هذا األسبوع”. 

وقـــد أعرب أعضاء فريـــق بابكو لرياضة 
الســـيارات عن ســـعادتهم لصعـــود منصة 
بطولـــة  جـــوالت  رابـــع  فـــي  التتويـــج 
البحرين الوطنية للســـرعة التي تعّد من 
أعـــرق وأكبر وأقوى البطوالت لســـباقات 
الســـرعة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، 
والتـــي تتميز بمشـــاركة واســـعة من أكبر 
فـــرق ســـباقات الســـرعة وفـــي مقدمتهـــا 
الفريق العالمي فريق بحرين 1، معتبرين 
أن المشـــاركة والمنافســـة مع فريق بهذا 
الحجـــم ويمتلك خبرة وبـــاع طويل في 
ســـباقات الســـرعة ويضم نخبـــة من أبرز 

المتسابقين العالميين بحذ ذاته مفخرة، 
وأشاروا إلى أن المشاركة إلى جانب هذا 
الفريق العالمـــي الذي حقق بطولة العالم 
لسباقات السرعة في أكثر من موسم في 
الواليات المتحـــدة األميركية إنما يجعل 
مـــن بطولـــة البحريـــن الوطنية مـــن أميز 
البطوالت وأقواها في المنطقة، ويعطي 
الخبـــرة لبقية الفرق المشـــاركة، منوهين 
بالمنافســـة القوية والشـــريفة بين فريق 
بابكـــو لرياضة الســـيارات وفريق بحرين 

1 العالمي.
لرياضـــة  بابكـــو  فريـــق  أعضـــاء  وأبـــدى 
الســـيارات عـــن ارتياحهـــم للنتائـــج التي 
يحققهـــا الفريـــق خـــالل مشـــاركته فـــي 
الســـرعة  لســـباقات  الوطنيـــة  البطولـــة 
بحلبـــة البحرين الدولية رغـــم ما واجهه 
مـــن صعـــاب وتحديات خالل منافســـات 

والثانيـــة  األولـــى  الجـــوالت  الجولـــة 
والثالثـــة، مؤكدين أن ذلـــك إنما يجعلهم 
يضاعفون من جهودهم من أجل تحقيق 
المزيد ومواصلة صعود منصات التتويج 
وحصـــد المزيد من النتائـــج لفريق بابكو 
لرياضة الســـيارات الـــذي طالما تألق في 
ســـباقات وبطـــوالت رياضـــة الســـيارات 

المختلفة.

لرياضـــة  بابكـــو  فريـــق  أعضـــاء  وأثنـــى 
الســـيارات علـــى الدعـــم الالمحـــدود من 
البحريـــن  نفـــط  شـــركة  مســـئولي  قبـــل 
ســـر  بمثابـــة  اعتبـــروه  والـــذي  )بابكـــو( 
نجـــاح الفريـــق وتألقـــه، معاهديـــن أنهـــم 
ســـيواصلون عطاءهـــم الالمحـــدود مـــن 
أجل أفضل النتائج والمراكز ورفع اســـم 

الشركة الوطنية عاليًا.

اللجنة اإلعالمية
أعضاء الفريق 

اعتبروا يوم البحرين 
الرياضي يومًا مميزًا

علي بن خليفة: خطوة تاريخية نحو تحقيق أهداف رائدة
“الفيفا” يقبل الملف البحريني للترشح الستضافة “مونديال الشاطئية 2023”

اعتمــد االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا(، ملــف االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
المرشح الستضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، إذ تتنافس دولتان على 
االســتضافة إلــى جانــب البحريــن وهمــا اإلمــارات والسيشــل، وســيعلن )الفيفا( خالل 

وقت الحق من هذا العام الملف الفائز باالستضافة.

 وفي هذا اإلطار، أكد رئيس مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي 
بـــن خليفـــة آل خليفة، أن حصـــول الملف 
للتقـــدم  )الفيفـــا(  قبـــول  علـــى  البحرينـــي 
للكـــرة  العالـــم  كأس  اســـتضافة  بطلـــب 
الشاطئية، يأتي انعكاًسا ألهداف وأعمال 
فـــي  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
العمـــل على تنفيذ توجيهـــات عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي جعـــل 
ا الســـتضافة  مملكـــة البحرين مقصًدا مهمًّ
مختلـــف الفعاليـــات  الكبـــرى علـــى جميـــع 
األصعـــدة، بما فيها الرياضية، مشـــيًرا إلى 
أن التقـــدم بطلب االســـتضافة تأكيد على 

المكانـــة الرياديـــة لمملكـــة البحريـــن على 
الصعيد الرياضي.

 ولفـــت الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة 
رؤى  تضمـــن  البحرينـــي  الملـــف  أن  إلـــى 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
القـــدم المتوافقـــة مـــع رؤى ممثـــل جاللـــة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
مستشـــار األمـــن الوطني رئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ  
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، ورؤى النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، عبر جعل 
الفعاليـــات  الســـتضافة  ســـباقة  البحريـــن 
رقـــي  تعكـــس  التـــي  الكبـــرى  الرياضيـــة 

وازدهار الرياضة البحرينية، مبيًنا أن هذه 
الخطـــوة التاريخية تمهيـــد لتحقيق جملة 
مـــن األهداف الرائدة التي يســـعى مجلس 
إدارة االتحاد إلى تحقيقها على الدوام بما 
يحقق التنمية الشـــاملة للكـــرة البحرينية، 
ســـتنظم  البحريـــن  مملكـــة  أن  خصوًصـــا 
البطولـــة ألول مـــرة في تاريخهـــا في حال 
الحصول على االستضافة، مشيًرا إلى أننا 
ســـنواصل الســـعي في العمل على تحقيق 
الملف لعالمة التميز والحصول على الثقة 

الدولية الحتضان البطولة بإذن هللا.
وأضـــاف: “بـــذل االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم جهوًدا كبيرة مـــن أجل تقديم ملف 
متكامـــل تضّمـــن معلومـــات مفصلـــة عـــن 
الجوانـــب اإلداريـــة والفنيـــة. نقـــّدر عالًيـــا 
الـــدور الكبيـــر الذي قـــام بـــه القائمون على 
الملـــف، والذي نتمنى مـــن خالله أن تتكلل 
هـــذه الجهـــود بحصولنـــا علـــى اســـتضافة  
تاريخيـــة للرياضـــة البحرينية ســـتعزز من 
مكانتهـــا وســـتبرز كـــرة القـــدم البحرينيـــة 

بشكل أكبر بما يعكس رقيها وتطورها”.
 وأعرب الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة، 
عـــن فخر واعتزاز االتحـــاد البحريني لكرة 
القـــدم بحصول الملف البحريني المرشـــح 
علـــى قبول )الفيفا(، مشـــيًرا إلى أنه عكس 
الوجه الحضاري المشرق لمملكة البحرين، 
ومكتســـبات  عوامـــل  مـــن  تملكـــه  ومـــا 
وتســـويقية  وفنيـــة  وإداريـــة  تنظيميـــة 
وإعالميـــة، ومؤكـــًدا التطلع للحصول على 
الثقة الدولية والفوز بشـــرف االســـتضافة 

البطولة العالمية.

اتحاد كرة القدم

علي بن خليفة

جهــرمـي يحصـــد المــركـــز األول
بطولة الشارقة لقفز الحواجز

حقق الفارس المتألق أحمد جهرمي المركز األول في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز 
التي أقيمت في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة بمشاركة واسعة.

 وتمكن أحمد جهرمي من التألق والبروز في 
نهائيـــات الونجينـــز في عمر 7 ســـنوات على 
اتفاق 135 ســـم، حيث قـــدم أفضل العروض 
وتمكـــن مـــن الفـــوز بالمركـــز األول بجـــدارة 

واستحقاق.
 وأعـــرب أحمـــد جهرمي عن شـــكره وتقديره 
إلـــى ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة رئيـــس االتحـــاد الملكـــي للفروســـية 
وسباقات القدرة على دعم سموه المتواصل 
لكافـــة المشـــاركات الخارجية، مبينـــًا إلى أن 

هـــذا الدعـــم يعطـــي حافـــزًا كبيـــرًا للفرســـان 
لرياضـــة  المتطـــورة  الصـــورة  عكـــس  فـــي 
قفـــز الحواجـــز البحرينيـــة فـــي المشـــاركات 
الخارجيـــة وتأكيـــد مكانتهـــا عبـــر الحصـــول 
علـــى أفضـــل المراكـــز.  وأكـــد أحمـــد جهرمي 
أن بطولـــة الشـــارقة الدوليـــة تعتبر من أقوى 
البطوالت وشـــهدت منافسة قوية ومفتوحة 
بيـــن الفرســـان، مبينـــًا إلـــى أن فـــوزه بالمركز 
األول جاء بجدارة واستحقاق بعد العروض 
القويـــة التـــي قدمها.  وأشـــار أحمـــد جهرمي 

إلـــى أن هـــذا اإلنجـــاز ثمـــرة دعـــم واهتمـــام 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل خليفة 

وســـيكون عامالً رئيســـيًا في مواصلة التألق 
خالل المشاركات القادمة.

اللجنة اإلعالمية

جانب من التتويج

جانب من تتويج أفراد الفريق

اتحاد البولينج

واصلـــت البطلـــة ناديـــة عقيـــل العوضـــي 
صدارتها لمســـابقة السيدات ببطولة سمو 
الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة األولى 
للبولينج والتي ينظمها االتحاد البحريني 
ســـمو  مـــن  كريمـــة  برعايـــة  للبولينـــج 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، 
رئيس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية على 
صالـــة مركز أرض المـــرح حتى 26 فبراير 

الجاري.
 نادية العوضـــي اعتلت الصدارة بـ 1856 
نقطة وجاءت ريم سلطان بالمركز الثاني 
1003 نقطـــة، والســـعودية نهلـــة الـــداس 
بالمركـــز الثالث 993 نقطـــة، ومريم مدارا 
بالمركـــز الرابع 954 نقطة، ومرجان مدارا 
بالمركز الخامس 858 نقطة، والســـعودية 
نور صالح سادســـة 811 نقطة، ومارسيل 

سلطان سابعة 791 نقطة، ومروة سلطان 
ثامنة 741 نقطة، ومريم عبدهللا تاســـعة 
636 نقطة، وفاطمة عبدهللا عاشـــرة 625 
نقطـــة.  وفـــازت ناديـــة عقيـــل العوضـــي 
بالجائزة اليومية ألعلى ثالثة أشواط في 

البطولة حتى اآلن 772 نقطة.
 وضمن منافسات العموم لم يتغير موقف 
الترتيـــب بوجود الفلبيني ايمرســـون في 

قمـــة الترتيـــب 2039 نقطـــة، أحمـــد فريد 
ثانيا 2026 نقطة، علي الماس ثالثا 1992 

نقطة.
 وضمن منافسات فئة الكبار )من 50 عاما 
فما فوق( واصل يوسف العلي تربعه على 
عـــرش الصـــدارة 2006 نقطة، واألميركي 
نقطـــة،   1895 ثانيـــا   Dante Tisdom

ومحمد الشاووش ثالثا 1851 نقطة.

كما حققت أعلى ثالثة أشواط حتى اآلن

نادية تواصل صدارتها لبطولة خالد بن حمد للبولينج

خالد بوجيري من شركة مارش يسلم الجائزة اليومية لنادية عقيل

عزز األهلي صفوفه بصانع ألعاب نادي النجمة علي حبيب 
ليدعم طائرة النســـور على سبيل اإلعارة كالعب محترف 
خليجـــي في بطولـــة األندية الخليجيـــة الثامنة والثالثين 
التي ستحتضنها المملكة بضيافة األهلي خالل الفترة من 

4 لغاية 13 مارس المقبل.
وقـــال رئيس جهاز الكرة الطائرة عالء الحلواجي لـ “البالد 
ســـبورت” إن علي حبيب الذي سبق وأن لعب في صفوف 
األهلي لســـنوات طويلة ســـيكون هـــو المحترف الخليجي 
مع النســـور في البطولة إلى جانـــب كلٍّ من صانعي اللعب 
عماد ســـلمان وعيســـى عبـــاس، حيث ارتـــأى الجهاز الفني 
بقيـــادة المدرب التونســـي خالد بلعيـــد الحاجة إلى حبيب 
الـــذي ســـبق وأن شـــارك مـــع األهلـــي فـــي عـــدة بطـــوالت 
عربيـــة وخليجية في ظل االنســـجام والتفاهـــم الكبير مع 
الضاربيـــن مـــع االعتمـــاد كذلك علـــى باقي صانعـــي اللعب 

والذي يشكلون جزءًا ال يتجزأ من الفريق.
وكان علي حبيب مثل األهلي قرابة 9 مواسم حقق خاللها 
بطولة الدوري 4 مرات وكأس ولي العهد 5 مرات وبطولة 

األندية العربية مرتيـــن وبطولة كأس االتحاد مرة واحدة 
بجانـــب تحقيق المركـــز الثالث ببطولـــة األندية الخليجية 
ثالث مرات قبل أن ينتقل الموسم الجاري 2021 – 2022 

إلى صفوف طائرة النجمة.

ببطولة األندية الخليجية

علي حبيب محترفًا خليجيًا لطائرة النسور

علي حبيب مع رئيس النادي األهلي
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نداء إلى باريس سان جيرمان
إدارة  أن  إلــى  الفرنســية  المصــادر  مــن  العديــد  أشــارت 
نــادي باريــس ســان جيرمــان قــد بــدأت مفاوضاتهــا مــع 
المــدرب الفرنســي زيــن الديــن زيــدان؛ لتولــي مســؤولية 
تدريــب الفريق بــدًءا من الصيف المقبــل، إذ تعتزم إدارة 
لمنحــه  باإلضافــة  لزيــدان  كبيــر  عــرض  تقديــم  باريــس 
كامــل الصالحيــات فــي ســوق انتقــاالت الالعبيــن حتــى 
لــو اضطــرت إلقالة ليوناردو مدير الصفقــات بالنادي؛ من 

أجل إقناع ابن الصحراء بالقدوم لحديقة األمراء!!
ولســنا هنــا في مقــام لتصنيف زيدان كمــدرب، فقد أثبت 
نجاحــه الكبير مع ريال مدريــد وقاده للتربع على العرش 
األوروبــي لثالث مرات متتاليــة، ولكننا في صدد التركيز 
علــى عقليــة إدارة باريــس المتخبطــة والتــي تعتقــد أن 
مشــكلة الفريــق تكمن في عدم توفر المــدرب القادر على 
قيــادة الفريــق إلــى لقــب دوري األبطــال التــي تســعى لــه 
اإلدارة منــذ ســنوات، وبســبب ذلك قامــت بتعيين وإقالة 
العديــد مــن المدربين )األكفــاء( خالل الســنوات األخيرة. 
وبوكتينــو  وتوخيــل  أنشــيلوتي  مثــل  مثلــه  فزيــدان 
ســيواجه صعوبات كبيرة فــي التعامل مع كوكبة النجوم 
بالفريــق؛ ألنه ســيكون مطالبا بتوزيــع األدوار فيما بينهم 
وســيصطدم بواقــع هــؤالء الالعبيــن الذين سيتنافســون 
فيمــا بينهــم إلثبــات األفضليــة والنجوميــة فــي الفريــق، 
وبالتالــي لــن يلعب هؤالء الالعبون من أجل الفريق بقدر 
ما سيلعبون من أجل تلميع أسمائهم وبزوغها أكثر، وهذا 

ما سيفشل عمل أي مدرب سيصل إلى باريس!! 
يجــب أن تعلــم إدارة باريــس أن الفريــق الناجح هو الذي 
يمتلــك النظــرة الثاقبــة القــادرة على صنع فريــق متكامل 
يســتطيع الفــوز بــذات األذنيــن ذات يــوم، فالتعاقــد مــع 
الالعبيــن يجــب أن يكــون مبنيــا على احتياجــات الفريق 
الفعليــة وفقــا لمــا يقــرره المــدرب الــذي ســيقود الفريــق، 
وليــس بالضــرورة إطالقا اللهث خلف الالعبين “الســوبر” 
فــي كل المراكــز لالعتقــاد أن ذلك ســيصنع القوة الفارقة، 
فكثــرة المواهــب تتحــول إلــى نقمــة فــي غالــب األحيان، 

واسألوا فلورنتينو بيريز عن ذلك!!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

حسن علي
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سيجّسد “كينغسلي 
بن أدير” دور 

ملك موسيقى 
الريجي بوب 

مارلي في 
فيلم سيرة 

ذاتية عن 
أيقونة الريغي، 

وسيتولى 
مخرج 

 King“ فيلم
Richard” رينالدو 

ماركوس غرين 
إخراج هذا الفيلم 

المنتظر.

tariq_albahhar

قراءة في ترشيحات األوسكار: ظلم دينيس فيلنوف وأصغر فرهادي

 The power of“ فــيــلــم  تــصــدر 
على  ا  حاليًّ المعروض   ”the Dog
نــتــفــلــكــس قــائــمــة الــتــرشــيــحــات 
الــنــهــائــيــة فـــي جـــوائـــز األوســـكـــار 
ــــذي ســيــقــام على  الــــدورة 94 وال
فــي مدينة لوس  مــســرح دولــبــي 
أنجلوس األميركية في 27 مارس المقبل بحصوله على 

12 ترشيًحا في معظم الفئات الرئيسية.
كــمــا حــصــد فــيــلــم Dune عــشــر تــرشــيــحــات فـــي جــزئــه 
الذي   ”Belfast“ المرشحة فيلم  األفالم  األول، كذلك من 
األميركي  المخرج  وفيلم  االيرلندية  الحرب  حول  يدور 
 6 “West side story musical” حصد  ستيفن سبيلبرغ 
ترشيحات في فئات مختلفة... وهذه قراءة في النتائج 

الكاملة هذا العام:
حصل النجم األوسكاري “دينزل واشنطن” على ترشيحه 
 The“ العاشر مسيرته الفنية وهذه المرة من خالل فيلم
وليم  مسرحية  على  المبني   ”Tragedy of Macbeth
شكسبير مكبث، ومن إخراج األخوين كوين، وفيه يقدم 
بقوة  يؤهله  ما  األفــالم  في  عنه  المعروف  العالي  األداء 

لألوسكار.
عالم  في  ــًدا  أب اعتيادًيا  ليس   ”Dune“ لفيلم  حــدث  ومــا 
الفئات  من  العدد  لهذا  العمل  ترشح  من  بالرغم  الجوائز، 
وهـــي: أفــضــل فيلم، وأفــضــل صـــوت، وأفــضــل مــؤثــرات 
بصرية، وأفضل تصميم أزياء، وأفضل وسيقى تصويرية، 
وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل تصميم شعر ومكياج، 
ديــكــورات  تصميم  وأفــضــل  سينمائي،  تصوير  وأفــضــل 
ــمــخــرج ديــنــيــس فيلنوف  لـــم يــســجــل اســــم ال تــصــويــر، 
الترشيحات كأفضل مخرج في  والــذي هو سر كل هذه 

الترشيحات النهائية! ما أدى إلى استياء المتابعين حول 
فيلم  ترشح  بعدم  انزعاجهم  الجميع  عبر  كذلك  العالم، 
ضمن   “A Hero” فرهاد  أصغر  الكبير  اإليــرانــي  المخرج 
األعمال غير الناطقة باإلنجليزية بالرغم من جودة العمل 
من جميع النواحي! وفاز الفيلم مناصفة بالجائزة الكبرى 
للتميز في مهرجان كان، ويتناول الفيلم قصة رحيم، وهو 
العمالت  من  حقيبة  بيع  على  خطيبته  مع  يتفق  سجين 
ليخرج  عليه  التي  الديون  لسداد  عليها  عثرت  الذهبية 
الــوصــول  مــن  ويتمكن  ــه،  رأيـ يغير  وفــجــأة  السجن،  مــن 
جين  أصبحت  الترشيحات  وفي  العمالت.  صاحب  إلى 
كامبيون كأول امرأة تترشح لألوسكار مرتين بفئة أفضل 
 ”The Power of the Dog“ مخرج، وهذه المرة عن فيلم

بعد إخراجها لفيلم “The Piano” العام 1994.
“أصــم”  ممثل  اســم  الترشيحات  قوائم  العام  هــذا  ضّمت 
شخصية  تقديم  عن  مساعد،  ممثل  أفضل  جائزة  لنيل 
صماء في الفيلم الرائع CODA وهو تروي كوتسور، للمرة 
الثانية في تاريخ الجائزة بعد مارلي ماتلن، طاقم الفيلم 
”صاندانس”  مهرجان  في  النجاحات  من  رحلتهم  بــدأوا 
فرنسي،  فيلم  مــن  مستوي  كــومــيــدي  ــا  درامـ فيلم  وهــو 
يحكي روبي التي تعمل مترجمة ألفراد عائلتها بما فيها 
الدور  بين  ممزقة  نفسها  وتجد  األصــم،  ووالدها  والدتها 

الذي تلعبه لصالح أسرتها وطموحاتها الفنية. 

صرح النجم الشاب أندرو غارفيلد بعد ترشحه لألوسكار 
شخص  بــأنــه   ”!tick, tick...BOOM“ بفيلم  دوره  عــن 
ا ، وقال للصحافيين مازلت أفكر في نفسي  محظوظ جدًّ

16 عاًما، وأتساءل  العمر  يبلغ من  كطالب تمثيل 
إذا كنت أســيــر بــاالتــجــاه الــخــاطــئ“، وجــاءت  

“آري فيغنر“ ثاني امرأة يتم ترشيحها ألفضل 
 The Power“ تصوير سينمائي عن  فيلم 

األول  الترشيح  وكـــان   ،”Of The Dog
السينمائية  المصورة  نصيب  من  كــان 

Mud� ““راشيل موريسون” عن فيلم 
.”bound

ــرادلـــي  ــنــجــم “بـ ــام حــصــل ال ــعـ ــذا الـ ــ وهـ
كمنتج  التاسع  المهني  ترشيحه  على  كوبر” 

ــــك مـــن خــــالل تــرشــيــح فيلم  ســيــنــمــائــي  ذل
فيلم،  أفــضــل  فئة  فــي   Nightmare Alley
ــان عــلــى تــرشــيــحــهــا  ــوتـ ــة بـ ــ وحــصــلــت دولـ
األوسكاري األول من خالل مرشحها فيلم 
Lunana، و حصل “بول توماس أندرسون” 
ا خالل مسيرته،  على 11 ترشيًحا أوسكاريًّ
الفئات  فــي   ”Licorice Pizza“ فيلم  عــن 
أصلي،  سيناريو  وأفــضــل  مــخــرج،  أفــضــل 

وأفضل فيلم.
ــر فـــــي عـــــــدد مــن  ــيـ ــبـ وبــــعــــد ”ظـــــلـــــم“ كـ
المهرجانات، أخيًرا تم اختيار كريستين 
عن  ممثلة  كأفضل  لجائزة  ســتــيــوارت 
العام  هــذا  ودخــلــت   ،“Spencer” فيلم 
في  األوســكــار  عالم  بيونسيه،  المغنية 
أغنيتها  عــن  أصلية  أغنية  أفــضــل  فئة 
ريتشارد”،  “الملك  فيلم  من   ”Be Alive“

فيلم  بأغنية  ايليش  بيلي  وتنافسها 
.“No Time to Die“ جيمس بوند

بـــمـــنـــاســـبـــة االحــــتــــفــــال 
بالذكرى الخمسين إلقامة 
الدبلوماسية  الــعــالقــات 
ــكــة  بـــيـــن الــــيــــابــــان ومــمــل
ــن، تــقــيــم  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال

السفارة اليابانية في مملكة البحرين بالتعاون 
من  بدعم  واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  مع 
اليابانية  ــالم  األفـ مــهــرجــان  الــيــابــان  مؤسسة 
السادسة في  الساعة  تمام  وذلــك في   ،2022
شهر  مــن   ،19  ،17،18  ،16 التالية  الــتــواريــخ 
فبراير الجاري، في قاعة المحاضرات بمتحف 

البحرين الوطني. 
 4 مــن  مكونة  بــاقــة  للجمهور  المهرجان  ويــقــدم 
اليابانية، ُيعرض  أفالم متنوعة من مكتبة السينما 
أولــهــا مــســاء األربـــعـــاء ويــحــمــل عــنــوان “صــنــدوق 
الغداء المزعج” تدور أحداثها حول “كاوري” األم 
المحبة، ولكن عندما تبدأ ابنتها الصغرى “فوتابا” 
ابنتها  إزعـــاج  وتــقــرر  ــاوري”  “كــ تغضب  بالتمرد، 

بطريقتها.
مساء  يعرض   “ كاليكو  عــن  الثاني”البحث  الفيلم 
الــخــمــيــس ويـــــروي قــصــة “مـــــوري كــيــوجــي” مــديــر 
المدرسة المتقاعد والغريب األطوار الذي فقد زوجته 
الحبيبة وعاش بعزلة عن معظم سكان البلدة. و كان 
إطعامه  على  زوجته  اعتادت  الذي  “مي”  الضال  القط 

الزائر الوحيد المنتظم له. 
الجمعة  مساء   “ التكاتسو  نهر  الثالث”  الفيلم  ُيعرض 
مع  يعيشوا  أن  بجدية  يحاولون  أنــاس  قصة  ويتناول 
الــســامــوراي”  “قــط  يعرض  فيما  التقاليد،  على  الحفاظ 
مساء السبت، وهو فيلم يسرد حكاية محارب ساموراي 
سابق تدفعه ظروف الحياة لخوض مغامرات غير مألوفة.

مسرحيــــة “تخريــــف” في عيــــون الفنانيــــن والنقـــاد
أنور أحمد مفاجأة... والمخرج العصفور كسب التحدي

أسامة الماجد

طارق البحار

لــلــمــســرحــيــة حسب  يــكــون  أن  يــنــبــغــي 
تعبير علي أحمد باكثير، فكرة أساسية 
واحدة تدور عليها من أولها إلى آخرها، 
لها أكثر من فكرة  وال ينبغي أن يكون 
مندرجة  الثانية  كانت  إذا  إال  أساسية 
في األولى غير منفصلة عنها في الزمن، 
وفي هذه الحالة تكون هناك في الواقع 
فكرة واحدة، إذ ال تكون الثانية حينئذ 
إال جزءا متمما لها، واستطاع مخرجنا 
نص  بتأليفه  العصفور  حسین  الــشــاب 
الضوء  يسلط  أن  “تخريف”  مسرحية 
معاناة  على  الــواســع  الخصب  بخياله 
الفنان وهمومه في المجتمع من خالل 
أعماله  أحمد في  أنور  الفنان  شخصیة 

وتصرفاته شديدة التعقيد.
إن هذه الصورة ال تحتاج إلى مزيد من 
التعليق، إذ ما من شك في أنها واضحة 
بساطتها  فــي  الــتــأثــيــر  قــويــة  الــمــعــنــى 
وخلوها من الشرح أو التعليق، فجميع 
العصفور  وحسن  أحمد  أنــور  حـــوارات 
والذي يقوم بدور أنور شابٌّ في خليط 
ــروج عن  ــع لــلــشــخــصــيــات، فــيــهــا خــ ــ رائ
ضميره  يمليه  بما  الموضوعة  القواعد 
ــحــر وعــقــلــه الــمــتــقــد، إذ يـــحـــاول أن  ال
يصلح حال المسرحي واألديب المثقف 

في المجتمع ولكن دون جدوى.
 مسرحية “تخريف” التي قدمها مسرح 
أوال مؤخرا من تأليف وإخراج حسين 
أحمد،  أنــور  الفنان  وتمثيل  العصفور، 

نورة  والفنانة  العصفور،  والفنان حسن 
عيد، والفنانة أسماء الذوادي ومساعد 
مــخــرج جــاســم الــعــالــي، حــســب وجهة 
جديد،  طريق  على  عالمة  هــي  نظري 
ــاه مـــســـرح لم  ــدء فـــي اتـــجـ ــ وإشــــــارة ب
تتوقف حتى اآلن، ليس فقط ألن هذه 
في  خــاص  بمنهج  تميزت  المسرحية 
التفكير وفي تفسير األحداث التي تقع 
أيضا  توافقت  ألنها  بــل  المجتمع،  فــي 
منها  يعاني  التي  الصعبة  الظروف  مع 

الفنان المسرحي وأهل الفن عموما. 
المسرح  على  جديدة  نغمة  “تخريف”   
تحاول أن تخلق جزيرة في قلب البحر 
مشكالت  فــي  الــغــارق  والمبدع  للفنان 

ومعاناة ال نهاية لها.
انــطــبــاعــات عــدد من  ــبــالد” سجلت  ال  “

الفنانين والمهتمين حول العرض: 

ا “ “طرحت موضوًعا مهمًّ

يقول الفنان قحطان القحطاني:
يعاني  مــوضــوًعــا  طــرحــت  المسرحية 
مـــنـــه مــعــظــم الــفــنــانــيــن الــمــلــتــصــقــيــن 
فحسب،  البحرين  في  ليس  بالمسرح 
بل في معظم األقطار التي تعتبر الفن 
خضم  فــي  هامشية  مسائل  والثقافة 
على  المسيطرة  االقــتــصــاديــة  الــنــزعــة 
ــور فـــي عــالــمــنــا. تحية  ــ مــجــريــات األمـ
للكاتب المخرج وطاقم التمثيل وعلى 
ولجميع  أحمد  أنــور  المخضرم  رأسهم 

من شارك في العمل.

“تخريف وتفاهات الواقع”

ــور مــحــمــد حــمــيــد  ــتـ ــدكـ ــال الـ ــ بــيــنــمــا قـ
السلمان:

في ذات مساء بارد من أمسيات شتاء 
خرجُت  عندما  “الــكــورونــي”،  البحرين 
ــن مـــشـــاهـــدة مــســرحــيــة “تـــخـــريـــف”،  مـ
التي  األخــيــرة  المسرحية  أوال  لفرقة 
بالصالة  الحالي  فبراير  في  َعرضها  تم 
الــثــقــافــيــة، وأنـــــا أشـــاهـــد حـــولـــي في 
الشوارع أنواًعا من التفاهات والترفيه 
الثقافة؛  نــوع من  بــأي  له  مما ال عالقة 
قفز إلى مخيلتي استفسارات عدة: أين 
نضع عمل شباب مسرح أوال “تخريف” 
في  التعبير،  صــح  إن  مــا  شيئًا  الــجــاد 
نعيشها  الــتــي  اليومية  حياتنا  ســيــاق 
واقعًا أمامنا؟ ولماذا نشعر بانفصال بين 
المسرح؛  صالة  خشبة  على  ُيعرض  ما 
بمثل هذه األعمال، وما نعيشه خارجها 
من عديد المؤثرات التي تغتصب حقنا 
أحيانًا كثيرة في أن نكون كما نريد، ال 

كم  ثم  المفروضة.  التفاهات  تريد  كما 
هي أنواع “التخرِيف” أو “التَخاريف” أو 
“الُخرافات”، التي ُتعشعش بين أظهرنا 
أو تفكيكها  الفكاك منها  وال نتمكن من 
بأي منهج كان، ونستطيع عرضها على 

خشبة المسرح؟
ثم أن هؤالء الشباب من فرقة مسرح 
العمل  ومــخــرج  مــؤلــف  بــقــيــادة  أوال، 
الــــوصــــف، حــســيــن  ــاز  ــ الــــشــــاب، إن جـ
بل  األول،  الــمــمــثــل  ومــعــه  الــعــصــفــور، 
التعبير،  ســمــح  إن  الــعــمــل،  ومــســتــشــار 
بخبرته الفنية المسرحية والتلفزيونية، 
ــور أحـــمـــد؛ الـــذيـــن ســـهـــروا وجــهــدوا  ــ أن
ــفــســهــم تـــطـــوعـــًا ألســـابـــيـــع عـــديـــدة،  أن
لتحويل عمل صوتي مدون على الورق 
إلى فعل ناطق ومتحرك على الخشبة، 
الحال؛  واقــع  من  لكنها  فقيرة  بــأدوات 
ولعرض ليلة يتيمة فقط؛ ما ذنبهم أن 
أوصلوا فكرتهم أم ال، بما يعتقد المخرج 
أنه األسلوب الصحيح فنيًا بعيدًا حتى 

عن أي لمسة كوميدية واضحة وبرسم 
حضر  ولمن  مضيئة،  تشكيلية  لوحات 
لم  أم  ِقيل  مــا  ق  لــم يحضر، صــدَّ ومــن 
يــصــدقــه، فــهــو فــي الــنــهــايــة “تــخــريــف” 
ُيحاول أن يقترب من الواقع الخارجي 
بقدر ما يبتعد عنه. فهل وصلت رسالة 
الشباب ومسرحهم كما ارتأوها؟ ونحن 
نعيش الواقع الخارجي المفروض علينا 
والصادم لنا بعناوينه التي تكاد تنافس 

أي “تخريف” يصدر هنا أو هناك.

“أنور أحمد كان مفاجأة”

وبدوره، قال الفنان جمال الصقر:
لي  بالنسبة  والمفاجأة  جميلة  التجربة 
من  فبالرغم  أحمد،  أنــور  الفنان  كانت 
على  التمثيل  عــن  الــطــويــل  انــقــطــاعــه 
االنقطاع  نعرف  وكما  المسرح،  خشبة 
الطويل يؤثر على لياقة الفنان ونفسه 
أيــضــا، بيد أنــه عــاد وأفــضــل حــاال من 
على  لعبته  فــي  مــبــهــرا  ــان  كـ ــســابــق.  ال

التلوين واالنتقال من حالة إلى أخرى.
حسين  والـــمـــخـــرج  الــمــؤلــف  أن  كــمــا 
الــعــصــفــور وبــســبــب قــلــقــه اســتــطــاع 
وأعجبت  جميال،  عمال  لنا  يقدم  أن 
حقيقة بمشهد “القماش” وهذه حالة 
تــحــســب لــلــمــخــرج الــعــصــفــور، وكـــان 
العربة  تــم االشــتــغــال على  لــو  بـــودي 

بشكل أفضل وكذلك السينوغرافيا. 
أداء  ــــى  إل أيــضــا  أشــيــر  أن  وأود 
الفنانة نورة عيد خاصة في حالة 
“الالحوار” فدائما يكون حضورها 

قــويــا حتى فــي حــالــة الــصــمــت، وهــذه 
مــيــزة قــد ال نــجــدهــا عــنــد الــكــثــيــر من 
أسماء  الفنانة  أداء  وكذلك  الممثالت، 

الذوادي.

“عرض جميل”

وللفنان أحمد جاسم هذا الرأي:
أشكر مسرح أوال على هذه المسرحية، 
ــور أحــمــد الــعــائــد  ــ كــمــا أشــكــر الــفــنــان أن
للمسرح، والذي أبهرنا باألداء والحضور 
ــقــــطــــاع. والـــشـــكـــر مـــوصـــول  ــ ــم االن ــ رغـ
للمخرج المجتهد حسين العصفور الذي 

دخل مضمار التحدي وأثبت نفسه. 
ــه الـــمـــخـــرج حــســب وجــهــة  ــا تــمــيــز بـ مـ
الممثلين،  تحريك  على  مقدرته  نظري 
ميزة  وهــذه  نشط،  متحرك  جو  وخلق 
شاهدناها في عروض سابقة للعصفور 

مثل مسرحية “الكراسي” وغيرها. 
اللغة  في  هي  العرض  على  مالحظتي 
ــوارات، وفـــقـــدان  ــ ــحـ ــ ــاشــرة فـــي الـ ــمــب ال
اإليقاع بين فترة وأخرى، كما أن العربة 
وثقيلة،  كبير  حــد  إلــى  تقليدية  كانت 
بطريقة  اســتــخــدامــهــا  يــفــتــرض  ــان  وكــ

ثانية.

أحمد جاسممحمد حميد السلمانجمال الصقرقحطان القحطاني

أنور أحمد...عاد بقوة

 

فيلم المخرج أصغر فرهادي الجديد )البطل( خارج المنافسة

انطالق مهرجان األفالم اليابانية بالمتحف
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أســـماء  عـــن  البحريـــن،   stc أعلنـــت 
مبادرتهـــا  فـــي  الرابحيـــن  الطـــاب 
التـــي أطلقتها لدعم الطاب ســـابقا. 
االفتراضـــي  الســـحب  إجـــراء  وتـــم 
بحضـــور المســـؤولين عن المبـــادرة، 
إضافة إلى ممثل عن وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة. وسيحصل كل 
مـــن حمد ماجـــد مراد، حســـين علي 
العبـــد الوهاب، حســـين علـــي خليل، 
ســـاذفيك ريدي ســـاما ومنـــال أحمد 
بقيمـــة  مالـــي  دعـــم  علـــى  الزيانـــي، 
18000 دينـــار، إضافـــة إلـــى خدمـــة 
5G مجانيـــة لمســـاندتهم أثناء فترة 

الدراسة. 
للشـــؤون  الرئيـــس  نائـــب  وعلـــق 
الحكوميـــة في شـــركة stc البحرين 
الشـــيخ زيـــاد بـــن فيصـــل آل خليفة 
“يســـعدنا تقديـــم كل ما يلـــزم أبنائنا 
الدراســـية  رحلتهـــم  خـــال  الطلبـــة 

الرعايـــة  مـــن خـــال توفيـــر  وذلـــك 
الازمـــة والفرص المناســـبة لدفعهم 
إلـــى طريـــق التطـــور والنجـــاح. كمـــا 
نعمـــل فـــي stc البحريـــن دومـــًا على 
االســـتثمار فـــي مجـــال التعليم وهو 
اقتصـــاد  فـــي  اســـتثمار  ذاتـــه  بحـــد 
المملكـــة والـــذي يرتكـــز علـــى العلـــم 
والمعرفة تماشـــيًا مع رؤية البحرين 
2030. ونهنـــئ جميع أبنائنا الفائزين 

فـــي  التوفيـــق  كل  لهـــم  متمنيـــن 
مسيرتهم التعليمية”.

مـــن  جـــزءا  المبـــادرة  هـــذه  تعـــد 
استراتيجية stc البحرين المستمرة 
بهـــدف  االجتماعيـــة؛  للمســـؤولية 
تمكيـــن الجيل القـــادم فـــي المملكة، 
إذ قامت الشركة بإطاق العديد من 
البرامج المجتمعية التي تســـعى إلى 

إحداث تأثير إيجابي للمملكة.

للمعـــارض  البحرينيـــة  الجمعيـــة  أكـــدت 
والمؤتمرات عبر رئيســـها كاظم الســـعيد، 
علـــى  للتصويـــت  العشـــرين  الذكـــرى  أن 
ميثاق العمل الوطنى هى ذكرى النطاقة 
اإلصـــاح والتطويـــر  فـــى مســـيرة  نهـــج 
انطلـــق به صاحب الجالـــة الملك، ليفتح 
به آفاًقا جديدة واسعة فى مسيرة العمل 
الوطنـــى من خال منجزات ومكتســـبات 
علـــى دروب التنميـــة واالزدهـــار والتقدم 
وإرساء ثوابت شكلت نقطة تحول كبرى 

فى تاريخ البحرين الحديث.
الوطنـــى  الميثـــاق  أن  الســـعيد  وأضـــاف 
الـــذى جســـد قمـــة التاحـــم بيـــن جالـــة 
الملك وشـــعبه فـــى صورة أبهـــرت العالم، 
فـــى  اســـتطاع أن يرســـي دعائـــم ثابتـــة 
مســـيرة البحريـــن الوطنيـــة فـــى الحاضر 
بهـــذه  نحتفـــل  كنـــا  وإذا  والمســـتقبل، 
باعتـــزاز  ونســـتذكر  العظيمـــة  الذكـــرى 
يـــوم 14 فبرايـــر 2001 فعلينـــا أن نتأمـــل 

التـــي  الذكـــرى ونســـتعيد األســـس  هـــذه 
ارتكـــز عليهـــا ميثاقنا الوطنـــى وما حققه 
لنـــا مـــن منجـــزات علـــى مختلـــف الصعد 
وفـــره  ومـــا  الماضيـــة،  الســـنوات  طيلـــة 
مـــن ركائز يبنـــى عليها فى تقـــدم ونهضة 
أساســـيًا  بـــات مرجعـــًا  البحريـــن، حيـــث 
لانطاقة المنشـــودة فـــى العمل الوطنى 
وبنـــاء الدولـــة العصريـــة، دولـــة القانـــون 
والمؤسســـات تتاقى فيها إرادة الشـــعب 

وإرادة القيـــادة ممـــا حقـــق لنـــا إنجـــازات 
سياسية واقتصادية واجتماعية.

واختتـــم الســـعيد تصريحـــه بالتأكيـــد أن 
الميثـــاق الوطنـــى كان حدثـــًا فارقـــًا فـــى 
مســـيرة مملكـــة البحريـــن وأن المطلـــوب 
اليوم تضافر كل قوى المجتمع البحرينى، 
خاصة فى ظل الظروف الراهنة من التى 
تســـتوجب رســـم انطاقـــة عمـــل جديدة 
مـــن العمـــل الوطنـــى المرتكز على أســـس 
ومبادئ ميثاقنا الوطنى. وأبدى الســـعيد 
امتنانه لصاحب الجالة الملك ولصاحب 
الســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء على 
الـــرؤى الحكيمـــة التـــى تســـتهدف دعـــم 
بهـــا  والنهـــوض  القطاعـــات  مختلـــف 
وتمكينها من المضي على أســـس راسخة 
ومتينـــة، وفتـــح أبـــواب التفـــاؤل واألمل 
لهذه القطاعـــات، وللمواطنين كافة، وفى 
ا  الوقت ذلك تعزيز مكانة البحرين إقليميًّ

ا. ودوليًّ

الطالب الفائزون في المبادرة

كاظم السعيد

نيكوالس ريبوليه

اختيار 5 للفوز بـ 18000 دينار لتغطية تكاليف الدراسة

د قمة التالحم بين الملك وشعبه... رئيس “المعارض”:  جسَّ

“stc البحرين” تعلن أسماء الرابحين بمبادرتها للطالب

“الميثاق” فتح آفاًقا جديدة لدروب التنمية واالزدهار

أعلنت كي بي إم جي في البحرين، 
ــيــــق والــــضــــرائــــب  ــدقــ ــتــ ــ شــــركــــة ال
واالستشارات، عن تعيين نيكوالس 
ليترأس قسم االستشارات  ريبوليه 
المملكة.  فــي  بالصفقات  الــخــاصــة 
ومن المتوّقع أن يعزز تعيين ريبوليه 
واستمراريته،  القسم  هذا  استقرار 
طريقة  تــجــديــد  عــنــه  سينجم  كــمــا 
التحديات  معالجة  بكيفية  التفكير 
الرئيسية في السوق التي تواجهها 

الشركات في المنطقة.
توّلى ريبوليه خال مسيرته المهنية 
التي تتخطى 25 عاًما بنجاح عدًدا 
ــمــنــاصــب الـــقـــيـــاديـــة، وعــمــل  ــن ال مـ
ترتبط  مــجــاالت  فــي  مكّثف  بشكل 
واالســتــحــواذ،  االنـــدمـــاج  بعمليات 
ــة، والـــخـــدمـــات  ــبـ ــواجـ والـــعـــنـــايـــة الـ
المالية المؤسسية. وينضم ريبوليه 
إم جــي منتقًا  بــي  كــي  إلــى شركة 
عمل  إذ   ،Mazars مــجــمــوعــة  مـــن 
تركيز  مــع  عالمية  شبكة  إطــار  فــي 
خاص على منطقة أوروبــا والشرق 
ــط وإفــريــقــيــا وآســيــا فــي ما  األوســ
وإدارة  ــال  ــمـ األعـ بــتــطــويــر  يــتــعــّلــق 

األقسام. 

فـــي رصــيــد ريــبــولــيــه خــبــرة تمتد 
ــات، كــمــا  ــاعـ ــطـ ــقـ ــدد مــــن الـ ــ عـــلـــى عـ
قــــــّدم الـــخـــدمـــات إلـــــى مــجــمــوعــة 
كــبــيــرة مــن الــعــمــاء مــن قــطــاعــات 
ــنـــوعـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــخـــدمـــات  ــتـ مـ
والمنتجات  والتكنولوجيا،  المالية، 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، والـــمـــســـتـــحـــضـــرات 
الصناعية،  والمنتجات  الــدوائــيــة، 
وقطاع  االستهاكية،  والمنتجات 

الطاقة وغيره. 
يــقــول ريبوليه  ــصــدد،  ال وفـــي هـــذا 
مهمة  بتوّلي  وفــخــور  سعيد  “إنــنــي 
الخاصة  االســتــشــارات  قسم  قيادة 
بالصفقات في شركة كي بي إم جي 

في البحرين”.

ريبوليه رئيًسا الستشارات الصفقات 
في “كي بي إم جي” البحرين

افتتاحه تجريبيًّا العام الجاري باستثمار 180 مليون دوالر... قائدي: 

“هيلتون ستي سنتر” إضافة نوعية لقطاع الضيافة بالبحرين

قــام الرئيــس التنفيــذي لهيئــة البحريــن للســياحة ناصر قائــدي بزيــارة ميدانية 
لموقــع فندق هيلتون ســتي ســنتر، الــذي ينفذه رجل األعمــال البحريني محمود 
محمــد فقيه في منطقة الســيف شــمالي العاصمــة المنامــة، والمرتقب افتتاحه 
بصفة تجريبية في العام الجاري وباســتثمار يبلغ حوالي 180 مليون دوالر، إذ 

كان في استقباله محمود محمد فقيه.

وأثنـــاء الزيارة، اطلع قائدي على ســـير 
األعمـــال في الفندق الـــذي من المؤمل 
أن يحمـــل تصنيًفـــا عائلًيـــا، والذي يعد 
األكبر فـــي البحرين من حيـــث الطاقة 
االســـتيعابية الشتماله على 900 غرفة 
ومرافـــق متنوعـــة أخـــرى، مـــن قاعات 
ومطاعـــم  االســـتخدامات  متعـــددة 
وماعب ومســـابح وغيرها، إذ اســـتمع 
إلى شـــرح مـــن مطـــور المشـــروع على 

سير العمل ونسب اإلنجاز.
وفـــي تصريح له على هامـــش الزيارة، 
أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين 
للســـياحة عـــن إعجابه بتقـــدم مراحل 
اإلنجاز فـــي فندق هيلتون، وبما يبذله 
القائمون عليه من جهود تضمن وضعه 
في التشـــغيل وخدمة الزوار والســـياح 
وفقـــا لجـــدول زمنـــي محـــدد، متوقعا 
أن يشـــكل الفندق الذي تديره سلســـلة 
فنادق هيلتـــون العالمية إضافة نوعية 

لقطاع الضيافة في البحرين.
البحريـــن  هيئـــة  دعـــم  عـــن  وأعـــرب 
فنـــدق  مشـــروع  لمطـــور  للســـياحة 
فـــي قطـــاع  الريـــادي  هيلتـــون ودوره 
يتيحهـــا  التـــي  والفـــرص  العقـــارات 
القطـــاع الســـياحي، وذلـــك فـــي إطـــار 

مســـاندة الهيئـــة لجميـــع المســـتثمرين 
في القطاع السياحي بمملكة البحرين، 
وتوفيـــر مختلـــف التســـهات الازمـــة 
له، ومســـاعدته على ترخيص وإنشـــاء 
وتشـــغيل مشاريعه الســـياحية بأقصى 
فاعليـــة ممكنة، وبمـــا يحقق طموحاته 
ويلبـــي تطلعاتـــه، وفق االســـتراتيجية 
الســـياحية المعلنة التـــي أطلقتها هيئة 
البحرين للســـياحة والمعارض لألعوام 

.2026 - 2022
فنـــدق  أن  اإلطـــار  هـــذا  فـــي  وكشـــف 
هيلتـــون واحـــد مـــن بين 7 فنـــادق من 
المؤمـــل افتتاحها فـــي مملكة البحرين 
خـــال العـــام الجـــاري، لتؤكـــد جاذبية 
الســـياحي  القطـــاع  فـــي  االســـتثمار 
بالبحريـــن، وما تبرهنه من فرص النمو 
الكبيرة والواعدة التي يحظى بها هذا 
القطـــاع، خصوصـــا فـــي ظـــل االهتمام 
الكبيـــر الـــذي توليه الحكومـــة الموقرة 
لدعمه كقطاع واعد ومســـاهم أســـاس 
 2030 البحريـــن  رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي 

وخطة التعافي االقتصادي.
ولفـــت قائدي فـــي هذا اإلطـــار إلى أن 
وجـــود المزيـــد مـــن منشـــآت القطـــاع 
هيئـــة  يســـاعد  النوعيـــة  الســـياحي 

األهـــداف  تحقيـــق  علـــى  الســـياحة 
مملكـــة  الســـتراتيجية  الطموحـــة 
 ،2026  -  2022 الســـياحية  البحريـــن 
مؤكـــدا حـــرص الهيئة على رفع نســـب 
تشـــغيل وإشـــغال تلـــك المنشـــآت مـــن 
خال تنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية، 
مـــن بينهـــا إطـــاق أكبـــر حملـــة ترويج 
للبحريـــن في تاريخ الهيئة خال العام 
تنفيـــذ مشـــاريع  الجـــاري، واســـتكمال 
مثـــل  ككل  القطـــاع  تدعـــم  نوعيـــة 
مركـــز المعـــارض الجديد فـــي الصخير 
قالـــي  فـــي  البحريـــة  والواجهـــات 
والغـــوص وخليـــج البحريـــن وغيرهـــا، 
إضافـــة إلـــى رفـــد القطـــاع بالكفـــاءات 
المدربـــة مـــن خـــال تفعيـــل دور كلية 

فاتيل للضيافة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب محمـــود فقيه عن 
تقديره للحكومة ولدور هيئة البحرين 
للســـياحة والمعارض في دعم مشاريع 
القطاع الخاص في القطاع الســـياحي، 
مشـــيرا إلـــى أن زيـــارة قائـــدي تعكـــس 
حرص الهيئـــة على دعم المســـتثمرين 
ومعرفـــة  الســـياحي،  القطـــاع  فـــي 

وضمـــان  قـــرب،  عـــن  احتياجاتهـــم 
ســـير العمـــل فـــي مشـــاريعهم الحاليـــة 

والمستقبلية.
ولفـــت فقيـــه إلـــى أنـــه ســـخر جهـــوده 
اســـتراتيجية  مفـــردات  للعمـــل ضمـــن 
مملكـــة البحريـــن الســـياحية، وحـــرص 
علـــى مواكبتهـــا، بمـــا في ذلـــك التوجه 
العائليـــة  الســـياحة  تشـــجيع  نحـــو 
هـــذا  فـــي  الفتـــا  فيهـــا،  واالســـتثمار 
اإلطـــار إلـــى أن فنـــدق هيلتـــون ســـتي 
ســـنتر والذي يصل االســـتثمار فيه إلى 
180 مليـــون دوالر يســـتهدف العوائـــل 
والســـياح بالدرجـــة األولـــى، ويحتـــوي 
فـــي برجيه على مرافق كبيرة متنوعة 
تلبـــي احتياجاتهـــم، إضافـــة إلى موقع 
الفندق في موقع اســـتراتيجي بالقرب 
من المجمعات التجارية الكبرى، مؤكًدا 
ثقته كمســـتثمر في القطاع الســـياحي 
الواعد وما يشـــهده من خطط طموحة 
تتطلب تحقيق الشـــراكة بيـــن القطاع 
باعتبـــاره  الخـــاص  والقطـــاع  العـــام 

المحرك األساس لاقتصاد.

والمطـــّور  الرائـــد  الشـــريك  شـــلهوب،  مجموعـــة  تفتخـــر 
الشـــرق  فـــي  الفاخـــرة  والخدمـــات  للمنتجـــات  والمبتكـــر 
األوسط، باإلعان عن تصنيفها رسميًا ضمن أفضل بيئات 
 Great®( العمـــل من قبل منظمة “جريت بليس تـــو وورك
Place to Work” في البحرين. وكانت مجموعة شـــلهوب 
قـــد ُأدرجت على قائمة أفضل بيئـــات العمل في اإلمارات 
فـــي عـــام 2019 وفـــي الســـعودية وقطر في العـــام 2020، 
وانضمـــت حديثـــًا الكويـــت والبحريـــن إلى الئحـــة البلدان 
التي حصلت فيها المجموعة على هذا التصنيف المرموق، 

مما رفع مجموع شهاداتها إلى خمس.
تستخدم منظمة “جريت بليس تو وورك” نموذجًا محددًا 
للغاية لمنح الشهادات وتصنيف أفضل أماكن العمل. فهي 
 ©Trust Model( تجمع البيانات باســـتخدام “نموذج الثقة
“ الخـــاص بهـــا والذي ُيســـتخدم لتقييـــم رأي الموظف في 
أفضـــل بيئـــات العمـــل حول العالم، وهو أســـاس اســـتبيان 
نمـــوذج  ويتكـــّون  للموظفيـــن.  الموّجـــه  الثقـــة”  “مؤشـــر 
الثقـــة مـــن خمســـة معايير، وهـــي: المصداقيـــة واالحترام 
واإلنصـــاف والفخـــر والزمالـــة. كما ُتجـــري منظمة “جريت 
 ”©Culture Audit بليس تـــو وورك” أيضًا تدقيق الثقافـــة

لتقييم ممارسات المؤسسة تجاه موظفيها.
ويشـــّكل تحـــّول المجموعـــة إلى مـــكان عمـــل هجين خير 
مثـــاٍل علـــى ذلـــك، وال يقتصـــر ذلـــك علـــى التكنولوجيـــا 
المستخدمة أو أدوات العمل عن ُبعد، إذ تشّجع المجموعة 
أفرادها لتحّمل مسؤولية وظائفهم وأفكارهم وعملهم من 

خال ترتيبات العمل المرنة.

استقطب جناح البحرين في معرض 
فـــي  حاليـــا  المقـــام  “جلفـــود2022” 
مركـــز دبـــي التجـــاري العالمـــي أكثـــر 
مـــن 10 آالف زائـــر خال أول يومين 
لوا داخـــل أروقة  مـــن افتتاحـــه، تجوَّ
الجناح وتعرفوا على المنتجات التي 
تقدمها شـــركات األغذيـــة البحرينية 
فـــي  يســـهم  وبمـــا  فيـــه،  المشـــاركة 
الترويـــج للمنتج الغذائـــي البحريني 
والدخـــول  الدوليـــة  األســـواق  فـــي 
فـــي صفقـــات تجارية بين الشـــركات 
الجنـــاح  فـــي  المشـــاركة  البحرينيـــة 

ونظيراتها في المنطقة والعالم.
المشـــاركة  البحرينيـــة  والشـــركات 
فـــي نســـخة هـــذا العـــام مـــن الجناح 
 ”2022 “جلفـــود  فـــي  البحرينـــي 
هـــي: أمالفـــي لألغذيـــة، ألبـــان أوال، 
ديكـــو البحريـــن، مجموعـــة ترافكـــو 
وجنتـــي، إضافـــة إلـــى جنـــاح خاص 
مـــن  كل  يضـــم  الناشـــئة  بالشـــركات 
وبلومفيلـــد  الدعيســـي،  مجموعـــة 

ومراكـــش   ،360 وقهـــوة  القابضـــة، 
للزعفـــران، وشـــاي الســـوالف، وينظم 
قسم الشـــركات الناشئة في المعرض 

برعاية “تمكين”.
وتشـــارك هـــذه الشـــركات البحرينية 
إلـــى جـــوار أكثـــر مـــن 4000 شـــركة 
أغذية عالمية ونخبة من المتحدثين 
والخبـــراء ورواد الفكر من 120 دولة 

بجانب عدد من أبرز الطهاة الحائزين 
الشـــركات  ومديـــري  جوائـــز  علـــى 
وصناع السياسات الحكومية؛ بهدف 
التواصل ووضع الخطط المستقبلية 
لألفضـــل،  األغذيـــة  قطـــاع  وتغييـــر 
إضافـــة إلـــى التركيز علـــى مجموعة 
محددة من التحديات التي يواجهها 

القطاع.

من قبل منظمة “جريت بليس تو وورك”

تصنيف “شلهوب” ضمن أفضل بيئات العمل في البحرين

10 آالف زائر لجناح البحرين في “جلفود بدبي” خالل يومين

الفندق يعد 
األكبر بطاقة 

استيعابية 900 
غرفة

7 فنادق من 
المؤمل افتتاحها 

في العام 
الجاري بالمملكة



التسجيل في النظام 
يمنح أفضلية في 

الحصول على 
المناقصات الحكومية

بلــغ عــدد الشــركات التــي ســجلتها وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة فــي نظــام 
تســجيل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، والــذي تحصــل بموجبــه هذه الشــركات 
على عدد من االمتيازات من بينها أفضلية في المناقصات والمزايدات الحكومية، ما 

مجموعه 2038 شركة بحرينية حصلت على شهادات تصنيف.

 3111 نحو  تقدمت   2021 العام  وبنهاية 
وفًقا  الــنــظــام،  فــي  للتسجيل  شركة  ألــف 
لالشتراطات التي وضعتها وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.
واستفادت الشركات الصغيرة والمتوسطة 
مــن الــنــظــام الــجــديــد فــي الــحــصــول على 
ــمــنــاقــصــات الــحــكــومــيــة،  أفــضــلــيــة فـــي ال
قيمتها  تـــقـــارب  عــقــود  عــلــى  حــصــلــت  إذ 

102مليون دينار بنهاية العام الماضي.
ــمــؤســســات  وأرســــــت الــحــكــومــة عــلــى ال
 314 مجموعه  ما  والمتوسطة  الصغيرة 

تــرســيــة اســتــفــادت مــنــهــا 158 مــؤســســة، 
لهذه  التقدم  عملية  فــي  شــارك  حين  فــي 

المناقصات 364 مؤسسة.
عليها  حصلت  التي  الترسيات  وارتفعت 
 2021 7.2 % في  لتبلغ  المؤسسات  هذه 

مقارنة مع 7 % في العام السابق له.
ــمــؤســســات  وواصـــــــل مــجــلــس تــنــمــيــة ال
ــذي شكلته  ــ الـ ــمــتــوســطــة،  وال الــصــغــيــرة 
ــــإشــــراف على  ــبــحــريــن كــجــهــة عــلــيــا ل ال
المبادرات التي تتعلق بتطوير المؤسسات 
إذ  مــبــادراتــه  فــي  والمتوسطة،  الصغيرة 

 22 مبادرة من أصل   16 إنجاز  تمكن من 
مبادرة بدأ العمل فيها لتطوير القطاع.

ورخصت المملكة ما مجموعه 25 حاضنة 
ومــســرعــة أعــمــال وبــحــســب آخـــر بيانات 

نـــشـــرت حـــديـــًثـــا فــــإن هــــذه الــحــاضــنــات 
والــمــســرعــات تــخــدم مــا يــقــارب مــن 829 
منها  الناشئة  المؤسسات  تمثل  مؤسسة، 

ما نسبته 72.7 %

الــوزراء قد قرر تخصيص   وكــان مجلس 
الــمــشــتــريــات  مـــن   %  20 نسبتها  حــصــة 
ــمــنــاقــصــات  الــحــكــومــيــة لــلــمــؤســســات  وال
أفضلية  وإعطائها  والمتوسطة  الصغيرة 
الحكومية  في  المناقصات   %  10 بنسبة 
ومــــزايــــدات الـــمـــرافـــق الــخــدمــيــة داخـــل 
الحكومية،  وتطبيقها  الــجــهــات  منشآت 
اعتباًرا  تم طرحها  التي  المناقصات  على 
من 15 ديسمبر 2019   ،  إذ بدأ اعتماد آلية 

الــقــرار  هــذا  الــشــركــات وإتــاحــة  لتسجيل 
الوزارات  بصورة تدريجية على عدد من 

والجهات الحكومية في المملكة.
هذه  مــن  االســتــفــادة  للمؤسسات  ويمكن 
تصنيف  لشهادة  إرفاقهم  عند  األفضلية، 
والتي  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
التسجيل  عــبــر  عــلــيــهــا  الــحــصــول  يــمــكــن 
الصغيرة  المؤسسات  تسجيل  نظام  في 
والمتوسطة عبر الموقع اإللكتروني لوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة، والتسجيل 
في نظام المناقصات اإللكتروني لمجلس 
يؤهلهم  الـــذي  ــمــزايــدات،  وال المناقصات 
والــمــزايــدات  المناقصات  فــي  للمشاركة 
الجهات  قبل  مــن  المطروحة  الحكومية 

المتصرفة.

أكثر من ألفي مؤسسة تسجل في نظام “الصغيرة والمتوسطة”
102 مليون دينار حجم المناقصات الممنوحة لها بنهاية 2021
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علي الفردان

لالستثمارات  العالمية  الشركة  أمــس  أعلنت 
)“آركابيتا”(  هولدنغز”  غروب  “آركابيتا  البديلة 
محفظة  وهـــي  فــيــنــتــك،  آرك  مــحــفــظــة  طـــرح 
أقلية  حصص  في  استثمرت  متنوعة  عالمية 
في خمس شركات تقنية مالية )فينتك( عالية 
 4.0 من  بأكثر  اإلجمالية  قيمتها  تقّدر  النمو، 

مليار دوالر.
أســـواق  فــي  المحفظة  اســتــثــمــارات  وتــتــوزع 
عــالــمــيــة رئــيــســيــة، مــنــهــا الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
ــاد  ــحـ ــمــتــحــدة واالتـ األمــيــركــيــة والــمــمــلــكــة ال

األوروبي والبرازيل والدول االسكندنافية. 
ومن الالفت أن جميع شركات المحفظة تتميز 
للمستثمرين  تتيح  وهــي  الجغرافي،  بتنوعها 
الــشــرائــح  فــي مختلف  اســتــثــمــاراتــهــم  تــوزيــع 
حققت  وقــد  المالية،  التقنية  لقطاع  الفرعية 
ــســنــوات  ــى مــــدى ال ــيــة عــل ــمــو عــال ــدالت ن ــعـ مـ
الصمود  على  قدرتها  وأثبتت  األخيرة  الثالث 
واالستمرار خالل فترة انتشار جائحة كورونا.   
منطقة  في  لالستثمار  المنتدب  العضو  وقــال 
بمجموعة  إفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق 

من  لعمالئنا  “نقدم  العبدهللا  يوسف  آركابيتا، 
خالل محفظة آرك فينتك فرصة لالستثمار في 
شرائح تقنية مالية متنوعة في إطار محفظة 
تدر  شركات  تستهدف  بحرص،  تكوينها  جرى 
المخاطر،  تأثيرات  من  صافية  مجزية  عوائد 
هذه  تتميز  كما  عالية.  مضافة  قيمة  وتحقق 
ــمــاذج أعـــمـــال أثــبــتــت جــدواهــا  ــن الـــشـــركـــات ب
تماًما  ومنتجات مالئمة  نامية  وقواعد عمالء 

لألسواق المستهدفة”.

“آركابيتا” تطرح محفظة استثمارية تفوق 4 مليارات دوالر

“الميثاق” أطلق العنان لتحقيق نهضة تنموية شاملة بالبحرين
في الذكرى الـ 21 على انطالقه... “سيدات األعمال”:

ــال  ــمـ ــعـــت جــمــعــيــة ســـيـــدات األعـ رفـ
ــات الــتــهــانــي  ــ الــبــحــريــنــيــة أســـمـــى آيـ
البالد  عاهل  مقام  إلــى  والتبريكات 
صاحب الجاللة  الملك حمد بن عيسى 
الملكي  السمو  وصــاحــب  خليفة  آل 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الـــوزراء،  وإلى  مجلس  رئيس  العهد، 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  مقام 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
العاهل، رئيسة المجلس األعلى  للمرأة 
وسمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل 
للجمعية  الفخرية  الرئيسة  خليفة 
بمناسبة  الــكــريــم  الــبــحــريــن  ولــشــعــب 
الوطنية  التاريخية  الــذكــرى  حــلــول 
العمل  ميثاق  الشعبي  على  لإجماع 

الوطني الموافق يوم 14 فبراير لعام 
.2001

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية، 
ــالم جــنــاحــي، إن  ســيــدة األعــمــال أحـ
فرصة  ُيشكل  التاريخي  الحدث  هذا 
الســتــذكــار اإلنـــجـــازات والــنــجــاحــات 
ــة األصــــعــــدة الــســيــاســيــة  ــافـ  عـــلـــى  كـ
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة الــتــي 
قادها حضرة صاحب  الجاللة الملك ، 
وأن ما شهدته  مملكة البحرين خالل 
 العقدين الماضين منذ انطالق ميثاق 
الــعــمــل الــوطــنــي مــن تــطــور  ملحوظ 
إال جزء  ما  هو  األصــعــدة،  كافة  على 
الــتــي أســس لها  الــعــطــاء  مــن مسيرة 
ورعاها  جاللته، فقد شهدنا خطوات 

االقتصاد  شملت  إصالحية  عمالقة 
ــســيــاســة والـــبـــرلـــمـــان والــمــجــتــمــع  وال
الخدمات  مستوى  وعلى   والثقافة، 
ــعــمــل  ــيــمــيــة وال ــتــعــل ــانـــيـــة  وال اإلســـكـ
ــبــحــريــن  ــة فـــقـــد حــقــقــت  ال ــحـ ــصـ والـ

نــتــائــج مــتــمــيــزة ومـــشـــهـــودة بحيث 
استطاعت أن  تحقق وبنجاح أهداف 
المتحدة  األمــم  التي  أقرتها  األلفية 
تعزيز  فــي  مــراكــز متقدمة  وأحـــرزت 
السياسة  البشرية، فضالً  عن   التنمية 
االقتصادية التي رّكزت على االهتمام 
وخلق  التحتية  بتطوير  الُبنى  الدائم 
 مناخ ُمشجع لالستثمار يتسم بتوفير 
للمستثمرين  جاذبة  وحوافز  عوامل 

 ماليا وتجاريا  وتشريعيا. 
أطلق  الميثاق  أن  جناحي  وأكـــدت   
ُتحقق  لمملكة  البحرين  بــأن  العنان 
نهضة تنموية شاملة في كافة مناحي 
البحرينية  الــمــرأة  نالت  وقــد  الحياة 

الحظ  األوفر من هذه النهضة. 

يوسف العبدالله

أحالم جناحي

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، عن تقديم تعليقاته إلى 
لجنــة بازل لإلشــراف المصرفي أمــس فيما يخص الوثيقة التشــاورية حول “مبادئ 

اإلدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ واإلشراف عليها”.

 16 يــوم  التشاورية  الوثيقة  إصـــدار  تــم 
التعليقات  باب  فتح  وتم   2021 نوفمبر 
أقصاه  موعد  إلى  العامة  واالستشارات 
16 فبراير 2022. وقد عبر المجلس العام 
عن شكره وتقديره إلى لجنة بازل إلتاحة 
ــفــرصــة لــلــصــنــاعــة الــمــالــيــة اإلســالمــيــة  ال
هذا  الــتــشــاوريــة.  الوثيقة  على  للتعليق 
ــد شــمــلــت الــتــعــلــيــقــات الـــــــواردة من  وقــ
في  المنتشرين  وأعضائه  العام  المجلس 
الرئيسية  الــنــقــاط  الــعــالــم  حـــول  بــلــد   34

التالية:
أوالً: طلبت الوثيقة التشاورية من البنوك 
أو  نوعية  مؤشرات  أو  مقاييس  تطوير 
المتعلقة  المالية  المخاطر  لتقييم  كمية 
بالمناخ ومراقبتها واإلفصاح عنها. وفي 
ــخــصــوص، عــلــق الــمــجــلــس الــعــام  ــذا ال هـ
وأعـــضـــاؤه أنـــه قــد ال يــكــون لـــدى جميع 
مقاييس  لتطوير  الالزمة  الموارد  البنوك 
تمت  وبالتالي،  بها.  خاصة  مؤشرات  أو 
على  البنوك  تشجيع  بــضــرورة  التوصية 

النوعية  المؤشرات  أو  المقاييس  اعتماد 
المؤسسات  قبل  من  المطورة  الكمية  أو 
والهيئات الدولية والتي يمكن أن تساعد 
المالية  الــمــخــاطــر  قــيــاس  عــلــى  الــبــنــوك 

المتعلقة بالمناخ واإلفصاح عنها.
ثــانــيــًا: تــشــيــر الــوثــيــقــة الــتــشــاوريــة إلــى 
نسبيًا”  “المهمة  المالية  المخاطر  تحديد 
واإلبـــالغ  ومــراقــبــتــهــا  بــالــمــنــاخ  المتعلقة 
اقــتــرح المجلس  الــصــدد،  عنها. فــي هــذا 
العام وأعضاؤه ضرورة تقديم إرشادات 
النسبية  األهــمــيــة  تقييم  حـــول  للبنوك 
حيث  بالمناخ  المتعلقة  المالية  للمخاطر 
إن ذلـــك يــعــد نــشــاطــًا جــديــدًا لــعــدد من 

البنوك.

إمكانية  عــن  الــعــام  المجلس  علق  ثالثًا: 
إرشــــــادات  أو  اســتــراتــيــجــيــات  وجـــــود 
المالية  المخاطر  إلدارة  خاصة  تنظيمية 
ــمــنــاخ فـــي بــعــض الــــدول،  الــمــتــعــلــقــة بــال
إلى  ــاإلشــارة  ب التوصية  تمت  وبــالــتــالــي 
ضرورة مراعاة مثل هذه االستراتيجيات 
أو اإلرشادات إلى جانب هذه المبادئ في 

الوثيقة لضمان مواءمة الممارسات.
كما شملت التعليقات المقدمة مالحظات 
ــد تــتــطــلــب  ــرى قــ ــ تــتــعــلــق بـــجـــوانـــب أخــ
لضمان  اللجنة  مــن  إضــافــيــة  ــادات  ــ إرشـ
بالمناخ  المتعلقة  المالية  المخاطر  إدارة 

واإلشراف عليها بطريقة فعالة.
ــيــقــات  ــتــعــل ــى ال ــلـ ــن االطــــــــالع عـ ــكـ ــمـ ويـ

ــة إلـــــــــى لـــجـــنـــة  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
ــام: ــعــ ــ ــع الـــمـــجـــلـــس ال ــوقــ ــر مــ ــبـ  بـــــــازل عـ

.http://www.cibafi.org

بــاإلضــافــة إلـــى دعـــم الــقــيــمــة الــمــضــافــة 
للصيرفة اإلسالمية والسياسات والنظم 
الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم 
من خالل  اإلسالمية  المالية  المؤسسات 
منصات  توفير  تتضمن  ــادرات  مــب عــدة 
ــمــســتــوى لــلــصــنــاعــة  ــة رفــيــعــة ال ــواريــ حــ
مستجدات  لمناقشة  اإلسالمية  المالية 
الصناعة والتوجهات الحديثة، باإلضافة 
الفعاليات  أهم  في  الصناعة  تمثيل  إلى 
على  والعمل  الدولية  والمحافل  العالمية 
نشر الوعي والمعلومات من خالل إصدار 
بالقضايا  تهتم  متخصصة  مــطــبــوعــات 
ــرامــج  ــب ــيــة واإلداريــــــــة وتــنــفــيــذ ال ــمــال ال

التدريبية المتخصصة لمختلف الفئات.

“مجلس البنوك اإلسالمية” يقدم تعليقاته لـ “لجنة بازل” بشأن “المخاطر المالية للمناخ”
ضرورة التشجيع على اعتماد المقاييس المطّورة من قبل الهيئات الدولية

عبداإلله بلعتيق

االتــصــاالت  لقطاع  ريــادتــهــا  بتلكو  جسدت   
في المملكة، وذلك عبر خدماتها االستثنائية 
حققت  حيث  الــمــوبــايــل،  إنــتــرنــت  لشبكات 
للهواتف  البيانات  تحميل  سرعة  متوسط 
المحمولة بلغ 158 ميجابايت في الثانية في 
بتلكو  موقع  من  عزز  مما  الماضي،  ديسمبر 
تحميل  لــســرعــة  الــعــالــمــي  التصنيف  ضــمــن 
البيانات، لتصبح ضمن العشر األوائل عالميًا 
 ”Ookla“ وفق دراسة أجرتها ونشرتها شركة
على موقعها اإللكتروني خالل هذا األسبوع.

عالمًيا  الرائدة  الشركة   Ookla شركة  وتعد 
البرودباند  شبكات  اخــتــبــار  تطبيقات  فــي 
البيانات.  وتحليل  النقال  الهاتف  وشبكات 
الشبكة  لــقــب  بتلكو  شــركــة  حــصــدت  وقـــد 
الصعيد  عــلــى  لــلــمــوبــايــل  تــقــيــيــًمــا  األعـــلـــى 
 2020 لــعــام  ــع  ــراب وال الثالث  للربع  المحلي 
 .”Speedtest by Ookla شركة”  قبل  من 
متوسط سرعة  ارتــفــع   ،2021 عــام  وخــالل 

جعل  ما  تدريجي  بشكل  البيانات  تحميل 
بتلكو تقود تصنيف مؤشر البحرين لسرعة 
جديد،  عالمي  لمستوى  الموبايل  إنترنت 
حيث احتلت المملكة في عام 2021 المرتبة 

الثامنة عشرة عالمًيا. 
 صرح راشد محمد مدير عام قسم الشبكات 
بشركة بتلكو: “نحن فخورون للغاية بنجاح 
هذا  فــي  الــريــادة  تحقيق  مــن  بتلكو  شركة 
العشر  الــمــراكــز  ضــمــن  بتصنيفنا  الــمــجــال، 
األوائل عالميًا في سرعة إنترنت الموبايل”.

ــزة  ــهـ ــة إنـــتـــرنـــت األجـ ــرعـ يــتــم تــصــنــيــف سـ
بلد بحسب متوسط السرعة  المحمولة ألي 
الــتــي يــقــدمــهــا كــافــة مــــزودي الــخــدمــة في 
سرعة  الختبارات  وفقًا  وذلــك  نفسه،  البلد 
تستند على آراء المستخدمين. وعلى ذلك، 
الخدمة االخرين من  مــزودي  يتوجب على 
الموبايل لكي يرتفع  تعزيز سرعات انترنت 

تصنيف المملكة عالميًا.

واختتم راشد حديثه بقوله “ بتلكو تستمر 
البنية  فـــي  الــــــدوام فـــي االســتــثــمــار  عــلــى 
التحتية الخاصة بشبكات الهاتف المحمول، 
 .”5G“ بما في ذلك شبكات الجيل الخامس
لتقديم  المتواصل  التزامنا  ذلــك  ويعكس 
أفــضــل الــخــدمــات مــن أجــل زبائننا الــكــرام، 
النهوض  المساهمة في  يمكننا من  ما  وهذا 
بمكانة المملكة في قطاع االتصاالت لتصبح 
ــم فـــي هــذا  ــعــال بــيــن مــقــدمــة الـــــدول فـــي ال

القطاع”. 
لم يعد فيه الحصول على سرعة  في عالم 
مجرد  المحمولة  األجــهــزة  إلنــتــرنــت  فائقة 
رفــاهــيــة، بــل أصــبــح ضـــرورة البــد منها مع 
الحالي،  عصرنا  في  الرقمنة  أهمية  تنامي 
فـــإن وجــــود وتـــوافـــر مــثــل هـــذه الــخــدمــات 
يوجه  أساسيًا  عامالً  تعد  المستوى  عالمية 
المملكة نحو جذب المزيد من االستثمارات 
وينهض بمكانتها كمركز عالمي في المجال.  

“بتلكو” ضمن العشرة األوائل بالتصنيف العالمي لسرعة إنترنت الموبايل



1.6
دينار مليون 

اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية ش.م.ب نتائج الشركة المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي الربح العائد على مساهمي 
الشركة األم للربع الرابع من العام 227 ألف دينار مقارنًة بصافي ربح قدره 564 ألف دينار لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 60 %. وبلغ العائد 
للســهم 2.67 فلس للربع الرابع من العام 2021 مقارنة بـ 6.63 فلس للســهم لنفس الفترة من العام الســابق. كما بلغ الدخل الشــامل العائد إلى مســاهمي الشــركة 

األم 177 ألف دينار خالل الربع الرابع من العام 2021 مقارنة بدخل شامل قدره 589 ألف دينار لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 70 %.

بلـــغ إجمالـــي أربـــاح الشـــركة 396 ألف دينـــار خالل 
الربع الرابع من العام 2021 مقارنة بـ 538 ألف دينار 
لنفس الفترة من العام الســـابق بانخفاض نسبته 26 
% وذلك نظًرا النخفاض أداء صندوق المســـاهمين 
بنســـبة 60 %. كمـــا حقـــق صنـــدوق التكافـــل العـــام 
فائًضـــا قـــدره 102 ألف دينار خـــالل الربع الرابع من 
العام 2021 مقارنة بعجز قدره 46 ألف دينار لنفس 
الفترة من العام الســـابق. وســـجل التكافـــل العائلي 
فائًضـــا قـــدره 68 ألف دينـــار خالل الربـــع الرابع من 
العـــام 2021 مقارنـــة بفائـــض قـــدره 19 ألـــف دينـــار 

لنفس الفترة من العام السابق. 
كمـــا حققت الشـــركة إجمالي اشـــتراكات بلغت 4.9 
مليـــون دينـــار خـــالل الربـــع الرابـــع من العـــام 2021 
بــــ 4.4 مليـــون دينـــار لنفـــس الفتـــرة مـــن  مقارنـــة 
العـــام الســـابق بزيـــادة نســـبتها 11 %. وبلـــغ صافي 
االشـــتراكات المكتســـبة 4.669 مليـــون دينار خالل 
الربـــع الرابع من العام 2021 مقارنة بـ 4.310 مليون 
دينـــار خالل نفس الفتـــرة من العام الســـابق بزيادة 
نســـبتها 8 %. كمـــا بلـــغ صافي المطالبـــات المتكبدة 
3.463 مليـــون دينـــار خـــالل الربـــع الرابع مـــن العام 

2021 مقارنـــة بــــ 2.923 مليون دينـــار لنفس الفترة 
من العام السابق بزيادة قدرها 18 %.

أما بالنســـبة لنتائج الســـنة الكاملة، فقـــد بلغ صافي 
 931 األم  الشـــركة  مســـاهمي  علـــى  العائـــد  الربـــح 
ألـــف دينار للســـنة المالية المنتهية في 31 ديســـمبر 
2021م مقارنـــًة بصافـــي ربـــح قـــدره 1.144 مليون 
دينار في العام الســـابق وذلك بانخفاض نســـبته 19 
% وذلـــك عائـــد لربح اســـتثنائي ناتج عـــن بيع أحد 
أصول الشـــركة في العام 2020. وبلغ العائد للســـهم 
10.95 فلس مقارنة بـ 13.46 فلس للسهم في العام 
السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمي 
الشـــركة األم للعـــام 912 ألـــف دينـــار مقارنـــة بدخل 
شـــامل قدره 1.085 مليون دينار في العام الســـابق 

بانخفاض نسبته 16 %.
بلغ إجمالي أرباح الشركة 1.603 مليون دينار للسنة 
الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2021 مقارنـــة 
بإجمالـــي ربح قـــدره 1.544 مليون دينـــار في العام 
الســـابق بزيادة نسبتها 4 % وذلك ناتج عن تحسن 
أداء صنـــدوق التكافل العام الذي حقق فائًضا قدره 
725 ألـــف دينار في الســـنة الماليـــة المنتهية في 31 

ديســـمبر 2021م مقارنـــة بفائـــض قـــدره 432 ألـــف 
دينـــار خـــالل العام الســـابق بزيـــادة نســـبتها 68 %. 
وشهد صندوق التكافل العائلي عجًزا قدره 53 ألف 
دينـــار في الســـنة الماليـــة المنتهية في 31 ديســـمبر 
2021م مقارنـــة بعجز قدره 31 ألف دينار في العام 

السابق. 

24.8 مليون دينار إجمالي االشتراكات

 حققت الشـــركة إجمالي اشـــتراكات بلغت 24.806 
مليـــون دينـــار خـــالل الســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 
31 ديســـمبر 2021 مقارنـــة بــــ 22.859 مليون دينار 
فـــي العام الســـابق بزيادة نســـبتها 9 % وبلغ صافي 
االشتراكات المكتســـبة 17.843 مليون دينار خالل 
 2021 ديســـمبر   31 فـــي  المنتهيـــة  الماليـــة  الســـنة 
مقارنـــة بـ 16.770 مليون دينار خالل العام الســـابق 
بزيـــادة نســـبتها 6 %. كمـــا بلـــغ صافـــي المطالبـــات 
المتكبدة 12.222 مليون دينار خالل الســـنة المالية 
المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 2021 مقارنـــة بـ 11.769 
مليون دينار في العام السابق بزيادة نسبتها 4 %.

بلـــغ مجموع حقـــوق الملكيـــة العائد إلى مســـاهمي 

الشـــركة األم 11,646 مليـــون دينـــار للســـنة الماليـــة 
المنتهية في 31 ديســـمبر 2021م مقارنًة بـ 11,164 
مليون دينار في العام السابق بزيادة نسبتها 4 %.

كمـــا بلـــغ إجمالـــي أصـــول الشـــركة 45.587 مليـــون 
دينار للســـنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 
مقارنـــة بـ 41.240 مليـــون دينار في العام الســـابق، 

بزيادة نسبتها 11 %.
وعلى هامش البيانات المالية صرح إبراهيم الريس 
– رئيس مجلس اإلدارة موضًحا أن الشركة تمكنت 
مـــن تحقيق أداء جيد رغم الظروف التي يشـــهدها 
العالم وتقلبات األســـواق المالية بشـــكل خاص، فقد 
ا في اشـــتراكات  حققـــت الشـــركة خـــالل العام نمـــوًّ
التكافل وأرباح المســـاهمين والمشـــاركين على حد 
ســـواء. مضيًفا أن الشركة وفرت خالل العام 2021 
عـــدة خيـــارات وتغطيات تأمينية بحلول إســـالمية 
بمـــا يتناســـب مـــع متطلبـــات واحتياجـــات األفـــراد 
والمؤسســـات والتي تهدف من خاللها إلى االرتقاء 

بخدمات الشركة.
وأشـــار رئيس مجلس اإلدارة إلـــى أن المجلس قرر 
رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية 
بنسبة 5 % من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 5 
فلس للسهم بمجموع 425.000 دينار، وذلك خاضع 

لموافقة مصرف البحرين المركزي والمساهمين. 
ومـــن جانبه، علق عصام محمد األنصاري - الرئيس 
التنفيذي علـــى النتائج المالية للشـــركة موضًحا أن 

هذه النتائج تعكس قدرة الشـــركة على التعامل مع 
مختلف الظروف االستثنائية، وذلك نظًرا الستمرار 
أدائها الجيد على الرغم من الظروف التي يشـــهدها 
ســـوق التأمين. كمـــا تمكنا من تعزيـــز االحتياطيات 
الفنيـــة وتنويـــع محافـــظ التكافـــل والـــذي انعكـــس 
إيجاًبـــا علـــى قوة ومتانة مركز الشـــركة المالي وقد 
ارتفعـــت إجمالـــي أصـــول الشـــركة لتصـــل إلـــى 45 
ا لصندوق حملة  مليـــون دينار وحققنا فائًضا إجماليًّ
الوثائق بلغ 856 ألف دينار في نهاية الســـنة المالية 
2021م، كذلك ارتفعت أرباح المساهمين المستبقاه 
النتائـــج  أن  مضيًفـــا  دينـــار.  مليـــون   1.985 لتبلـــغ 
التـــي حققتهـــا الشـــركة ســـاهمت في إعـــادة اعتماد 
التصنيـــف االئتماني للشـــركة بدرجة )A-( ممتاز من 
وكالة التصنيـــف العالميـــة AM Best والمتخصصة 
في تقييم المالءة المالية لشـــركات التأمين وإعادة 

التأمين.
تعـــد شـــركة التكافـــل الدوليـــة أول شـــركة تأميـــن 
إســـالمية فـــي المنطقة. تأسســـت في العـــام 1989 
لتوفـــر بذلـــك مجموعـــة متكاملـــة مـــن المنتجـــات 
والتغطيات التأمينية المتوافقة مع أســـس الشريعة 
اإلســـالمية الغراء ومتطلبات المؤسســـات واألفراد 
 – GIG المختلفـــة وهـــي شـــركة تابعـــة لمجموعـــة 
البحريـــن وقد صنفت الشـــركة )A-( ممتاز من وكالة 

.AM Best التصنيف العالمية

أرباح “التكافل الدولية” للعام 2021 بزيادة نسبتها 4 %
ًقا فائًضا قدره 725 ألف دينار ن أداء “الصندوق العام” محقِّ تحسُّ
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األلـــواح  صناعـــة  فـــي  ازدهـــار  البحريـــن  تشـــهد 
الشمســـية مـــع االهتمام المتزايد من قبل الشـــركات 
والمؤسســـات الحكومية باالســـتدامة والمســـؤولية 
البيئيـــة التي باتت من المتطلبـــات الحديثة لقياس 

أداء الشركات.
وقـــال مديـــر عام شـــركة ســـوالرتيك، وهـــي إحدى 
أكبـــر مصانـــع الطاقة الشمســـية في البحريـــن، ربيع 
عبدهللا، إن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل الشركات 
البحرينية في تركيب أنظمة إنتاج الطاقة الشمسية 
مـــع تنامي الوعـــي بأهمية االســـتثمار واالســـتدامة 

واستخدام الطاقة النظيفة والموفرة للكلفة.
عامـــة  المنطقـــة  ودول  البحريـــن  تبنـــي  أن  وبّيـــن 
الوصـــول إلى نســـبة انبعـــاث كربون صفرية مؤشـــر 
علـــى تنامي االتجاه إلى الطاقـــة النظيفة على نحو 
متزايـــد فـــي األعـــوام المقبلة، وهـــو مبّشـــر بازدهار 

قطاع الطاقة الشمشسة.

وأوضح أن الشـــركة التي مضـــى على انطالقها في 
البحرين قرابة عام، حيث بدأت التشغيل في يناير 
2021، لديها حاليًا مشاريع تفوق طاقتها اإلنتاجية 

5 ميغاوات، وجميعها مشاريع داخل البحرين.
وأضاف أن مبيعات الشركة من ألواح إنتاج الطاقة 
لـــوح لالســـتهالك  الشمســـية بلغـــت نحـــو 10 آالف 
المحلـــي إلى جانـــب التصدير إلى أســـواق خارجية 
ومنهـــا الســـودان، وكل ذلـــك في الســـنة التشـــغيلية 

األولى.
وأشار إلى أن نجاح مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية 
محليـــًا، تحتـــاج لدعـــم أكبر مـــن قبل القطـــاع العام 
وذلـــك بتفضيـــل المنتـــج البحرينـــي المصنـــع محليًا 
علـــى المنتج األجنبي المســـتورد من الخارج، حيث 
إن المنتـــج المحلـــي يوفر أعلى مســـتويات الجودة 
العالميـــة، وأعلـــى كفاءة فـــي اإلنتاج، كمـــا أن قرب 
المصانـــع يحقـــق ميـــزة في ســـرعة الحصـــول على 
المنتج وعدم تكبد مصاريف الشـــحن التي ارتفعت 

بنحو 5 مرات خالل الفترة األخيرة.

وبخصـــوص مـــا إذا كانـــت األســـعار تشـــكل حاجـــزًا 
المنتـــج  لشـــراء  الحكوميـــة  المؤسســـات  لتقـــدم 
المحلي أشـــار عبدهللا “لم نَر حتى اآلن أحدًا يســـأل 
عن األســـعار، كما أن أســـعارنا منافســـة لألسعار من 

الخارج”.
ولفت إلى أن عددًا من المشروعات والشركات باتت 

تفضـــل المنتـــج البحرينـــي والشـــركات المتخصصة 
في إنتاج الطاقة الشمســـية في مشـــاريعها، مشـــيرًا 
إلى أن الشركة قامت بعدد من المشروعات في هذا 
الســـياق من بينها مشـــروع في مستشفى اإلرسالية 

الملك حمد الجديد في منطقة عالي بطاقة إنتاجية 
تقـــدر بواحـــد ميغـــاوات، كمـــا تعمـــل على مشـــروع 
إلنتـــاج الطاقـــة الشمســـية علـــى مرافق لوجســـتية 

لصالح شركة “ترافكو” وغيرها من المشروعات.
كمـــا أشـــار إلـــى أن الشـــركة تبرعـــت بإنشـــاء أنظمة 
الكهرباء لممشى الجفير الجديد الذي يعمل بالطاقة 
الكهربائيـــة بالكامـــل، عبـــر شـــجرة منتجـــة للطاقـــة 
الشمسية، كما أن مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية 

في الحد يعمل بشكل كامل بالطاقة الشمسية.
وأكـــد أن الطاقـــة النظيفـــة باتت إحـــدى المتطلبات 

التي ينظر بشأنها في كثير من القطاعات. 
ومصنـــع ســـوالرتيك أللـــواح الطاقة الشمســـية، هو 
ثاني مصنع بحريني إلنتاج ألواح الطاقة الشمسية، 
أقيـــم علـــى مســـاحة أربعـــة آالف متر مربـــع بتكلفة 
تقديريـــة تبلـــغ مليونـــي دينـــار، مـــع الســـعي لقـــدرة 
تصنيعية تبلغ 80 ألف لوحة شمســـية سنويًا، وذلك 
بمـــا يعـــادل إنتاجية تبلـــغ 25 ميغاوات مـــن الطاقة 

الشمسية النظيفة سنويًا.

صناعة األلواح الشمسية بالبحرين تشهد ازدهاًرا
ربيع: المنتج البحريني أفضل جودًة وسعًرا

ربيع عبدالله

تـــم اختيـــار إي بـــي إم تيرمينالـــز من قبل 
جمعية المحلليـــن الماليين المعتمدين في 
البحريـــن )CFA Bahrain(، التابعـــة لمعهد 
CFA In- (المحلليـــن المالييـــن المعتمديـــن 

stitute( لتكـــون موضـــوع التحدي للبحث 
وذلـــك  ســـنوًيا،  الجمعيـــة  تقيمـــه  الـــذي 
بصفتها شركة عامة مدرجة. ويعد اختيار 
الشـــركة ســـابقة هي األولى من نوعها في 
فـــي  والبحريـــة  اللوجســـتية  القطاعـــات 
المملكـــة. ويتـــم إجـــراء تحـــدي األبحـــاث 
عالمًيا من خالل مشـــاركة البلـــدان الفائزة 
تأهلهـــا  ثـــم  ومـــن  اإلقليميـــة  بالمســـابقة 

للنهائيات العالمية ليفوز فيها فريق واحد 
على مستوى العالم.

ويضم التحـــدي الذي تم إجـــراؤه بالنيابة 
عن جمعية المحللين الماليين المعتمدين، 
4 جامعـــات والتـــي تعد من أكبـــر جامعات 
البحريـــن، إضافـــة إلـــى وجـــود 29 طالًبـــا 
االســـتراتيجيات  بدراســـة  يقومـــون 
وأداء  التشـــغيل  وعمليـــات  المعتمـــدة 
الشـــركة المالي، لتقديم تقريرهم البحثي.  
المســـابقة ســـتضم 7 فـــرق مـــن الجامعات 
المشاركة وهي: الجامعة األهلية وجامعة 
للدراســـات  البحريـــن  ومعهـــد  البحريـــن 

المصرفية والمالية )BIBF( وكلية البحرين 
الجامعية.

وكجـــزء من جهودها لدعـــم هذه المبادرة، 
قامت إي بي إم تيرمينالز البحرين بتقديم 
التمويـــل  بمجـــاالت  متعلقـــة  معلومـــات 
وحوكمة الشركات وعالقات المستثمرين، 

إضافة إلى جلسة أجوبة وأسئلة.

إم  بـــي  إي  التنفيـــذي،  المديـــر  قالـــت  و 
بانرمـــان  موريـــن  البحريـــن،  تيرمينالـــز 
“يســـعدنا التعـــاون مـــع جمعيـــة المحلليـــن 
 CFA( المالييـــن المعتمديـــن فـــي البحرين
Bahrain( ومشاركتها في تحديها البحثي 
العالمي الســـنوي، كما يســـرنا دعم الطالب 
مـــن التخصصـــات الماليـــة وذلـــك بإتاحـــة 

فـــي  البحـــري  القطـــاع  لدراســـة  الفرصـــة 
المملكة”.

مـــن جهته، قـــال رئيس جمعيـــة المحللين 
 CFA( المالييـــن المعتمديـــن فـــي البحرين
Bahrain(، علـــي الموالنـــي “يعـــد برنامـــج 
CFA لتحديـــات األبحاث من أهم البرامج 
نظمتهـــا  والتـــي  والمســـتمرة  األساســـية 

المعتمديـــن  المالييـــن  المحلليـــن  جمعيـــة 
فـــي البحريـــن )CFA Bahrain( على مدار 
الســـنوات، والتي تقدم لطـــالب الجامعات 
إمكانيـــة التدريـــب العملـــي فـــي األبحـــاث 
الماليـــة وفرصة االحتـــكاك والتعرف على 
الخبـــراء فـــي هـــذا المجـــال. كمـــا يســـرنا 
مشـــاركة شركة إي بي إم تيرمينالز لتكون 
الشركة المســـتهدفة لبرنامج هذا العام، إذ 
إنها ســـتتيح للمشـــاركين الفرصـــة لمعرفة 
وتقييم الشـــركة الرائـــدة األبرز في تقديم 
الخدمات اللوجســـتية والصناعة البحرية 

في المملكة”.

“CFA لتحديات األبحاث” يركز على القطاع البحري واللوجستي في البحرين
أبرز 4 جامعات بالمملكة تعمل على دراسة منهج عمل “إي بي إم تيرمينالز”

 علي الفردان
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التغييرالسعر + 0.1030.001 دينار 
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر + 0.9550.015 دوالر 
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.89+0.540 دوالر 
إنوفست ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.60+0.955 دوالر 
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.98+0.103 دينار 
بنك السالم ش.م.ب.

أكـــد األميـــن العام الســـابق التحاد الغـــرف التجارية 
لـــدول مجلس التعاون الخليجـــي، عبدالرحيم نقي، 
عـــدم رغبتـــه أو نيته في الترشـــح النتخابات غرفة 
تجارة وصناعة البحرين للدورة المقبلة )30(، مؤكًدا 
اســـتعداده التـــام لتقديـــم الخدمات واالستشـــارات 

لمن يتواصل معه من المرشحين. 
وفـــي تصريح خـــاص لـ “البالد االقتصـــادي”، أوضح 
نقـــي أن غرفة تجـــارة وصناعة البحرين هي األولى 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون وتحمـــل تاريًخـــا قديًما 
منـــذ 1939، مؤكـــًدا أن قائمة “تجار 22” لها تاريخها 
وعراقتها باإلضافة إلى إنجازات وبصمات واضحة 

في اقتصاد البحرين”.
وعبر عـــن نظرته المتفائلة باالنتخابـــات مؤكًدا أنها 
ســـتجري فـــي جو صحي وعلى الجميـــع أن يمارس 
دوره وحقه في الترشـــح دون تشـــهير أو تقليل من 

شأن اآلخرين.
ووجه نقي نصيحة للمترشـــحين بضرورة التكاتف 
مـــع الحكومـــة وتقديم المبادرات لتســـهيل مواجهة 
التحديـــات الحاليـــة، مضيًفـــا أن دور الغرفة البد أن 
يكون داعًمـــا لتوجهات حكومة مملكة البحرين في 

الوصول إلى رؤية 2030 بشـــكل أسهل وأيًضا لعب 
دوًرا في رفع مســـتوى معيشـــة المواطن البحريني، 
مـــن خـــالل كثير من اآلليـــات. وأردف قائاًل “البد أن 
تنتهـــج الغرفـــة برامج لدعـــم المؤسســـات الصغيرة 
فـــي  مـــع الحكومـــة  والمتضـــررة وأن تضـــع يدهـــا 
إعـــادة هيكلة هذه المؤسســـات إلـــى جانب تكريس 
القوانيـــن واألنظمة التي تنظم الســـوق والقطاعات 
التجارية داخل البحرين باإلضافة إلى تقنين عملية 

السجالت التجارية”. 
وأكـــد نقـــي على ضـــرورة تشـــجيع القطـــاع الخاص 
أمـــر إيجابـــي  أنـــه  لدخـــول االنتخابـــات، موضحـــًا 

وصحي ألنها في النهاية عمل تطوعي. 
وتابـــع نقي “إن المجلس الحالي قد أنجز الكثير من 
المبـــادرات على أكمل وجه ولكـــن الظروف الحالية 
تتطلـــب تلبيـــة طمـــوح القطـــاع الخـــاص البحريني 

وتعزيـــز عالقاتـــه مـــع القطـــاع الخـــاص الخليجـــي، 
الســـعودية ومحاولـــة  العربيـــة  المملكـــة  خصوًصـــا 
االندمـــاج معهـــا باعتبارهـــا الـــذراع األيمـــن لقوتنـــا 
االقتصاديـــة”، مشـــدًدا علـــى ضـــرورة االنفتاح على 
السعودية في قطاع العمل التجاري وتهيئة القطاع 
الخـــاص البحرينـــي في المشـــاركة وتنفيذ مشـــاريع 

مشتركة والصناعات التكميلية. 
الوطنـــي  لالقتصـــاد  أمـــان  “الغرفـــة صمـــام  وقـــال 
التنميـــة  فـــي  المســـؤولية  مـــن  جـــزًءا  وتتحمـــل 
االقتصادية والمستدامة باإلضافة إلى رفع مستوى 
معيشـــة المواطـــن البحريني وتشـــارك في توظيف 
البحرينييـــن”. وأضـــاف “البـــد للغرفـــة أن يكـــون لها 
رؤيـــة متناســـقة مـــع رؤيـــة جاللـــة الملك فـــي دعم 

وتقوية مجلس التعاون وأن نكون جزًءا مكّماًل”.
واتفـــق نقي مـــع رجل األعمال ســـمير نـــاس، رئيس 

ا لتجميع  قائمة “تجار 22” في أن الغرفة ليست مقرًّ
ـــا قائالً: “الغرفـــة دورها  األمـــوال أو صندوًقـــا خيريًّ
كبيـــر فـــي المبـــادرة مـــع الحكومـــة وإعـــادة هيكلـــة 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة، وتمثيل القطاع 
الخـــاص علـــى أكمـــل وجـــه وتعديـــل القوانيـــن بما 
يحفـــظ مشـــاركة أكبر لهـــذه المؤسســـات، باإلضافة 
إلـــى إيجـــاد دور أكبـــر للمتقاعدين واالســـتفادة من 

خبراتهم والمحافظة على حقوقهم”.
وأشـــار إلـــى ضـــرورة العمـــل علـــى تقليل منافســـة 
الشركات األجنبية خاصة في مسألة االستشارات 

االقتصادية واإلدارية والدراسات.
وقـــال نقـــي “لدينـــا قطـــاع خـــاص قوي 

وجامعـــات يعتّد بها وشـــرائح كبيرة 
الغرفـــة  ودور  المتقاعديـــن  مـــن 
غربلـــة كل هذه األمور ومالمســـة 
حاجـــة التاجـــر أو حســـب وصفـــه 
التاجـــر  إلـــى  إشـــارة  “التويجيـــر” 
أن  موضحـــًا  الصغـــر،  المتناهـــي 

الغرفـــة مدعوة اليـــوم إلى أن يكون 
لها رؤية كبيرة في عملية مســـتقبل 
البحرين والحكومة تتطلع وتدعم 

الغرفة. 

لن أترشح النتخابات “الغرفة” وخبرتي متاحة لمن يرغب
مؤكًدا دورها الكبير والتعاون مع الحكومة إلعادة هيكلة “الصغيرة والمتوسطة”... نقي:

عبدالرحيم نقي

أسعار الذهب تقفز ألعلى مستوى في 8 أشهر

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع في قطاع 
دمغ الذهب والمجوهرات البحريني في 
العام 2021، حيث ارتفعت عمليات دمغ 
الذهب عبـــر مختبـــرات وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.
وأظهـــرت األرقام ارتفـــاع فحص ودمغ 
المعـــادن الثمينـــة لتبلـــغ نحـــو 10 طـــن، 
مـــن  وذلـــك بواقـــع 1.3 مليـــون قطعـــة 
المعـــادن الثمينـــة، حيث يشـــكل الذهب 
غالبيـــة أعمال الدمـــغ، وذلـــك بالمقارنة 
مع 890 ألـــف قطعة وبما مجموعه 890 

ألف قطعة.
وقـــد شـــهدت مبيعـــات الذهب انتعاشـــا 
مدفوعـــا  الماضـــي  العـــام  فـــي  كبيـــرًا 
بتراجـــع في األســـعار إلى جانـــب زيادة 

ضريبة القيمة المضافة، األمر الذي دفع 
المســـتهلكين لشـــراء الذهب قبـــل نهاية 

العام 2021.
وارتفعـــت واردات الذهب مـــن عمليات 
الفحص التي أجرتها الوزارة بنسبة 97 
%، حيث جرى فحص ما مجموعه 394 
ألف قطعة مســـتوردة تزن قرابة طنين 
ونصـــف الطـــن، مقارنـــة مع طـــن واحد 

فقط في العام السابق.
وتســـتخدم وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة طريقتيـــن لعمليـــات الدمغ، 
إحداهمـــا بالطريقـــة اليدويـــة والثانية 
بطريقـــة الليـــزر، حيـــث جـــرى دمغ نحو 
4.6 طـــن بطريقـــة الليزر بارتفـــاع قدره 
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“التجارة” تدمغ 1.3 مليون قطع ذهب ومعادن نفيسة

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى 
فـــي 8 أشـــهر، أمـــس الثالثـــاء، وســـط 
األصـــول  عـــن  المســـتثمرين  عـــزوف 
المحفوفـــة بالمخاطـــر وإقبالهـــم علـــى 
المعـــدن النفيس الذي يعد مـــالًذا آمًنا، 
مـــع تزايـــد التوتر بين روســـيا والغرب 

بخصوص أوكرانيا.
ارتفـــع الذهب في المعامـــالت الفورية 
0.4 % إلـــى 1877.96 دوالر لألوقيـــة 
غرينتـــش،  بتوقيـــت   06:39 الســـاعة 
بعدمـــا ســـجل في وقـــت ســـابق أعلى 
بلـــغ  يونيـــو  مـــن   11 منـــذ  مســـتوى 
 0.6 الذهـــب  وزاد  دوالر.   1879.48
% فـــي العقـــود األميركيـــة اآلجلة إلى 

1880.20 دوالر لألوقية.
لـــدى  المديـــر  إينيـــس  ســـتيفن  قـــال 
إن  مانجمنـــت،  أســـيت  إس.بـــي.آي 
أزمـــة أوكرانيا تدعم الذهب في وقت 
يشـــهد العالـــم تضخًمـــا بســـبب ارتفاع 
أســـعار النفـــط، وعزوًفـــا عـــن المخاطر 

مع انخفاض األســـهم، بحسب ما نقلته 
“رويترز”.

الدافعـــة  القـــوة  “إذا فقدنـــا  وأضـــاف: 
أوكرانيـــا،  )صـــراع(  عـــن  الناجمـــة 

فسيتراجع الذهب سريًعا”.
حصـــل المعـــدن النفيـــس علـــى مزيـــد 
مـــن الدعم مـــع تراجع عوائد ســـندات 
الخزانة األميركية ألجل عشر سنوات، 
ممـــا يخفـــض تكلفـــة الفرصـــة البديلة 

لحيـــازة الذهـــب الـــذي ال يـــدّر عائـــًدا. 
دعـــم  فيمـــا  قليـــاًل  الـــدوالر  وتراجـــع 
للمشـــترين  بالنســـبة  الذهـــب  جاذبيـــة 

الحائزين عمالت أخرى.
وتراجـــع ســـعر الفضة فـــي المعامالت 
دوالر   23.79 إلـــى   %  0.2 الفوريـــة 
لألوقيـــة، فـــي حين انخفـــض البالتين 
0.1 % إلـــى 1026.86 دوالر، وتراجـــع 
البالديوم 0.4 % إلى 2349.82 دوالر.

نقي: “تجار22” تاريخ 
عريق ولها إنجازات 

وبصمات واضحة

على “الغرفة” دعم 
توجهات الحكومة 

للوصول لـ “رؤية 2030” 

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

السنة الرابعة عشرة - العدد 4873

األربعاء
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443  

البحرين بيئة آمنة لالقتصاد وجاذبة لالستثمارات
ضريبة األرباح لن تؤثر على استقطاب رؤوس األموال... اقتصاديون لـ “^”:

أكد اقتصاديون في اســـتطالع لـ “البالد 
علـــى  ضريبـــة  فـــرض  أن  االقتصـــادي” 
أرباح الشـــركات لن يكـــون له تأثير على 
استقطاب استثمارات أجنبية إلى مملكة 
البحرين، مشيرين إلى أن هذه الضريبة 
مطبقة في الدول األخرى. وأشاروا إلى 
أن فرض الضريبة على أرباح الشـــركات 
ســـيكون له عائد اقتصادي إيجابي على 
االقتصـــاد البحرينـــي إذ ســـيضخ أموااًل 
إلـــى خزينة الدولة ويعود بالنفع بشـــكل 

عام على االقتصاد.
خلـــود  األعمـــال،  ســـيدة  وأوضحـــت 
القطـــان، أن قـــرار فـــرض ضريبـــة علـــى 
أرباح الشركات هو قرار ليس مستعجاًل 
وفـــي وقتـــه، والبـــد منـــه ألن البحريـــن 
الضريبـــة  إن  إذ  اســـتثناًء،  ليســـت 
موجـــودة في دول الغـــرب وأوروبا، كما 
رأينا تجارب الدول العربية والخليجية 

التي بدأت فرض الضرائب وتطبيقها.
واســـتبعدت القطـــان أن يكـــون لتطبيق 
هـــذه الضريبـــة علـــى أربـــاح الشـــركات 

االســـتثمارات  هـــروب  فـــي  تأثيـــر  أي 
األجنبيـــة، خصوًصا أن هنالك زيادة في 
االســـتثمارات األجنبية بالـــدول األخرى 
التـــي نفـــذت هـــذه الضريبة، الفتـــة إلى 
أن مملكـــة البحريـــن تحتفـــظ بسياســـة 
مالية واضحـــة وبيئة اقتصادية ممتازة 
وبهـــا قوانين وجميـــع المؤهالت لجذب 

استثمارات جيدة وفعالة ورابحة.
وأكدت أن البيئة االقتصادية في مملكة 
لالســـتثمار  وصديقـــة  آمنـــة  البحريـــن 

وجاذبة، مضيفة أن قرار فرض الضريبة 
علـــى أرباح الشـــركات، يدعـــم االقتصاد 
البحرينـــي وســـيضخ أموااًل إلـــى خزينة 
الدولـــة ويعـــود بالنفـــع علـــى االقتصـــاد 

بشكل عام.
بـــدوره، أكـــد الخبيـــر االقتصـــادي جعفر 
الصائـــغ، أن فرض الضرائـــب على أرباح 
ا  هامشـــيًّ تأثيـــره  ســـيكون  الشـــركات 
ا على اســـتقطاب استثمارات  وقلياًل جدًّ
علـــى  الضريبـــة  أن  وشـــرح  أجنبيـــة. 

أرباح الشـــركات ســـيكون لها تأثير على 
اســـتقطاب االســـتثمارات األجنبيـــة في 
حـــال كانت مملكة البحريـــن هي الدولة 
الوحيـــدة في المنطقة التي تفرض هذه 
الضريبة، أو في حال كانت الضريبة في 
المملكـــة أعلـــى بكثيـــر مـــن الضريبة في 
دول المنطقـــة، مؤكـــًدا أن الضريبة على 
أرباح الشـــركات فـــي البحرين مشـــابهة 
لجميـــع دول مجلس التعاون الخليجي. 
ولفـــت إلى أن هذا النـــوع من الضريبة - 
في إشـــارة منه إلى الضريبة على أرباح 
الشـــركات - يتحملهـــا عـــادًة المســـتهلك 
أكثـــر من المنتـــج والبائـــع، إال في بعض 

السلع ونادًرا ما يتحملها المنتج.
ولفـــت إلى أن المســـتثمر دائًما يلجأ إلى 
الـــدول التـــي تنخفـــض فيهـــا الضرائب، 
والتـــزال البحريـــن منخفضـــة الضرائب، 
مؤكًدا أن الضريبة على أرباح الشركات 
ا وهامشـــي،  ســـيكون لها تأثير قليل جدًّ
مؤكًدا أن المملكة ســـتواصل استقطاب 

االستثمارات األجنبية.

خلود القطان جعفر الصائغ

هبة محسن

أمل الحامد

علي الفردان


