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كييف: مقتل 10 آالف جندي روسي... بوتين: لن نتسامح مع أي خطر يهددنا

موسكو: دمرنا 2037 منشأة أوكرانية
موسكو، كييف - وكاالت

قال المتحدث باســـم وزارة الدفاع الروسية 
إيغور كوناشـــينكوف إن قوات بالده دمرت 
2037 منشـــأة من البنية التحتية العسكرية 

ألوكرانيا.
من جانبهـــا، أعلنت أوكرانيا، أمس الســـبت، 
عن ارتفاع عدد قتلى الجيش الروســـي إلى 

أكثر من 10 آالف.
جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان نشـــرته رئاســـة هيئة 
أركان الجيـــش األوكرانـــي، بشـــأن خســـائر 
القـــوات الروســـية منذ بـــدء التدخل في 24 

فبراير الماضي.
وأوضـــح البيان أن الجيش األوكراني تمكن 
مـــن قتل أكثر مـــن 10 آالف جندي روســـي، 
وإســـقاط 39 طائرة روسية، و40 مروحية، 
وتدميـــر 269 دبابـــة، و945 مدرعـــة، و105 

مدفعيات.
وأضـــاف أن الجيـــش األوكرانـــي دمـــر أيضا 
409 مركبـــات و60 عربـــة وقود و3 طائرات 

مسيرة.

وعلـــى وقـــع مواصلـــة العمليات العســـكرية 
لبـــالده في أوكرانيـــا، أكد الرئيس الروســـي 
فالديميـــر بوتيـــن أن موســـكو ال يمكـــن أن 

تتســـامح مع أي خطر يهددها، وسترد دون 
األخذ فـــي االعتبار طبيعة الجهة المتورطة 

)20(أو الداعمة لها.

أوكرانيا: إسقاط 39 طائرة روسية و40 مروحية وتدمير 269 دبابة

“الخارجية” تعقب على ما نشر في وسائل اإلعالم
وتؤكد تواصلها مع البحرينيين في أوكرانيا

المنامة - وزارة الخارجية

تعقيًبـــا علـــى األخبار المنشـــورة فـــي عدد مـــن الصحف 
المحليـــة ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي بشـــأن وضـــع 
بعـــض المواطنيـــن الموجودين في أوكرانيـــا، تود وزارة 
الخارجيـــة التوضيح أنه من منطلق حرص الوزارة على 
االهتمـــام بمصالـــح رعايا مملكـــة البحرين فـــي الخارج، 
ونظـــًرا لألوضـــاع األمنيـــة غير المســـتقرة التـــي تمر بها 
أوكرانيـــا، فإنهـــا تؤكـــد تواصلهـــا الدائـــم مـــع المواطنين 
البحرينيين الكـــرام الموجودين والمقيمين في أوكرانيا 
وذلك لالطمئنان على ســـالمتهم وإرشـــادهم إلى السبل 

الكفيلة بتسهيل مغادرتهم األراضي األوكرانية.
والمقيميـــن  البحرينييـــن  المواطنيـــن  عـــدد  بلـــغ  وقـــد 
الموجوديـــن فـــي أوكرانيا عند بدء العمليات العســـكرية 
 9 خـــروج  تســـهيل  مـــن  الـــوزارة  تمكنـــت  32 شـــخًصا، 
أشـــخاص عبـــر المنافـــذ اآلمنة بالتعـــاون والتنســـيق مع 
سفارات الدول الشقيقة في العاصمة كييف، التي قامت 
بتقديـــم جميع التســـهيالت لتيســـير مغـــادرة المواطنين 

البحرينيين من أوكرانيا.
وتشـــير وزارة الخارجيـــة في هذا الصـــدد إلى أن قطاع 
الخدمـــات القنصلية قد تلقى بتاريـــخ 27 فبراير ٢٠٢٢، 

طلًبـــا من أحد المواطنين، بشـــأن الحصـــول على تذكرة 
مرور البنه، الموجود حالًيا برفقة والدته في أوكرانيا.

اإلجـــراءات  باتخـــاذ  الخارجيـــة  وزارة  قامـــت  وعليـــه، 
الالزمـــة وبالتنســـيق مـــع ســـفارة مملكـــة البحريـــن لـــدى 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة، لمنـــح الطفـــل المشـــار له 
تذكرة مرور لتسهيل عودته لمملكة البحرين برفقة ولي 
أمره، تجاوًزا لبعض الشروط والمعايير المقررة في مثل 
هـــذه الحاالت، نظـــًرا للظروف االســـتثنائية التي يمر بها 

)10(المواطنون العالقون في أوكرانيا.

الخالدية بطاًل لكأس جاللة الملك
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المنامة - بنا

فـــي إطار مســـاعي المجلس األعلى 
للبيئـــة، برئاســـة الممثل الشـــخصي 
لجاللة الملك، وتنفيـــًذا للتوجيهات 
السامية بتعزيز التعاون بين مختلف 
القطاعات من أجل تحقيق االرتقاء 
الحضـــاري واألمن المناخي، وضمن 
الراميـــة  البحريـــن  مملكـــة  جهـــود 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ورؤية البحريـــن االقتصادية 2030 
التـــي يشـــرف علـــى تنفيذهـــا ســـمو 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
أعلـــن المجلـــس األعلـــى للبيئـــة عن 
انطـــالق المبادرة الوطنيـــة لالبتكار 

تحت شعار “االبتكار المناخي”.

إطالق مبادرة 
“االبتكار المناخي”

)09()14(

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وفد مملكة البحرين برئاسة رئيس قطاع الشؤون االستراتيجية 
بــوزارة الخارجيــة نانســي عبدهللا، فــي العاصمة البريطانيــة لندن، مع 
أعضاء مجموعة عمل االتصال التابعة للتحالف الدولي ضد “داعش”. 

وقـــد ألقـــت نانســـي عبـــدهللا كلمـــة 
مملكة البحريـــن، وركزت فيها على 
األنشـــطة المســـتحدثة للجماعـــات 
حســـب  المتشـــكلة  اإلرهابيـــة 
علـــى  العالمية،وشـــددت  األحـــداث 
أن التحدي اليوم بات أكثر تعقيًدا، 
األيديولوجيـــات  تعمـــل  بحيـــث 
المتنافســـة بشـــكل أكثـــر تناغًما مع 
بعضهـــا البعـــض، مبينـــة أنـــه أصبح 

دراســـة  إعـــادة  الضـــروري  مـــن 
لألحـــداث  السياســـية  الجغرافيـــا 
العالميـــة، وتحليـــل تأثيرهـــا علـــى 
عمـــل التحالف، ومنهـــا الوضع في 
أفغانســـتان، وسياســـات مكافحـــة 
اإلفريقيـــة،  القـــارة  فـــي  اإلرهـــاب 
وازديـــاد هجمات “داعش”، وعودة 
ظهـــور تنظيـــم القاعـــدة، وتوســـع 

نفوذ حزب هللا.

البحرين: ضرورة إعادة دراسة الجغرافيا 
السياسية لألحداث العالمية

)08(

المنامة - وزارة الصحة

فـــي إطار مشـــاركة مملكة البحريـــن في االجتماع الحادي عشـــر للجنة الفنية 
االستشـــارية لمجلـــس وزراء الصحـــة العـــرب الذي عقـــد بمقر جامعـــة الدول 
العربيـــة بالقاهـــرة خالل الفترة مـــن 23 - 24 فبراير الماضـــي، تم اإلعالن عن 
فـــوز استشـــارية األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة بمجمع الســـلمانية 
الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا جميلة السلمان، 
بالمركز الثاني بجائزة الطبيب العربي للعام 2022، التي تطلقها األمانة العامة 

)05(لقطاع الشؤون االجتماعية بإدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية.

السلمان تفوز بالمركز الثاني لجائزة الطبيب العربي 2022

قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
إن برنامـــج الـــوزارة لصيانـــة المـــدارس 
 16 يتضمـــن  و2022   2021 للعاميـــن 

مدرسة في محافظة المحرق.
تأهيـــل  إعـــادة  خطـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
المـــدارس التاريخيـــة تضـــم 4 مـــدارس 
حكومية وهي مدرسة مريم بنت عمران 
طـــارق  ومدرســـة  للبنـــات،  االبتدائيـــة 
بـــن زيـــاد اإلعداديـــة للبنيـــن، ومدرســـة 
عبدالرحمن الناصر االبتدائية اإلعدادية 
الخطـــاب  بـــن  عمـــر  ومدرســـة  للبنيـــن، 

االبتدائية اإلعدادية للبنين.

جـــاء ذلك فـــي معـــرض رده علـــى طلب 
مجلـــس المحـــرق البلـــدي إطالعهم على 
خطة الوزارة بشأن صيانة المدارس في 

محافظة المحرق.
وأشـــار إلـــى أنـــه تـــم اســـتالم الموافقـــة 
المبدئيـــة مـــن وزارة الماليـــة واالقتصاد 

الوطني لتنفيذ المشروعات من ميزانية 
وزارة التربيـــة والتعليـــم، كما تـــم إعداد 
مســـتندات المناقصـــة وإرســـالها لـــوزارة 
البحريـــن  وهيئـــة  والتعليـــم،  التربيـــة 
للثقافة واآلثار لمراجعتها، وذلك تمهيًدا 

لطرح المناقصة.

)07 - 06(

ضمن برنامج صيانة المدارس للعامين 2021 و2022

16 مدرسة محرقية على خطة صيانة “األشغال”
سيدعلي المحافظة

جامعة المملكة تحتفي بتخريج 3 أفواج في أكبر حفل بتاريخها
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 عبــدهللا عادل فخرو
Mohammed A.Jabbar 

AlKooheji

 محمــد عبدالجبار الكوهجي
Nawaf Khalid

AlZayani

 نــواف خالــد الزياني
Mohammed Farouk

AlMoayyed

محمــد فــاروق المؤيد

Yousuf Salahuddin
يوسف صالح الدين

Dr. Waheeb Ahmed 
Alkhaja

د. وهيب أحمد الخاجة
Waleed Ebrahim

Kanoo

وليــد إبراهيــم كانو
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بقلوب مؤمنة بقضاء ا� وقدره

يتقدم
 أعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية

وجميع منتسبي بنك السالم

 بخالص التعازي والمواساة إلى
السيد أنور مراد

نائب الرئيس التنفيذي
للخدمات المصرفية في بنك السالم

وعائلته الكريمة

 في وفاة المغفور لها بإذن ا� تعالى
والدته

سائلين المولى – عز وجل – أن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته
وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

إنا � وإنا إليه راجعون

المنامة -بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية 
وذلـــك  أدو،  أكوفـــو  نانـــا  غانـــا، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقية عن 
أطيـــب تهانيـــه وتمنياته لفخامته 
بموفـــور الصحـــة والســـعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ 
رئيس غانا بذكرى 

االستقالل

المنامة - بنا

يغـــادر القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
صبـــاح اليـــوم )األحـــد(، متوجهـــا 
إلـــى المملكـــة العربية الســـعودية 
مـــن  كريمـــة  بدعـــوة  الشـــقيقة 
ولـــي العهـــد نائب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
الملكـــي األميـــر  الســـمو  صاحـــب 
محمد بن ســـلمان بـــن عبد العزيز 
آل ســـعود، وذلك لحضور افتتاح 
مـــن  األولـــى  النســـخة  فعاليـــات 
معـــرض الدفـــاع العالمـــي 2022، 
والذي ُيعقد في  العاصمة الرياض 
فـــي الفتـــرة مـــن 6 إلـــى 9 مارس 

الحالي.

المشير يغادر إلى 
السعودية لحضور 

معرض الدفاع 
العالمي 2022

زيارة سمو ولي العهد رئيس الوزراء ألميركا تعكس االهتمام بتنمية العالقات
حملت بعدا إستراتيجيا في ظل التطورات حول العالم... الصالح:

أكــد رئيــس مجلــس الشــورى علــي بــن صالــح الصالح أهميــة الزيارة التــي قام بهــا ولي العهــد رئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة، للواليــات المتحدة األميركيــة الصديقة، 
ا في ظل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة  مشيرًا إلى أن زيارة سموه حملت بعًدا إستراتيجيًّ
والعالــم، وهــو مــا يعكس االهتمــام الذي توليه مملكة البحريــن بتنمية عالقات الشــراكة والتعاون مع الدول 
الشــقيقة والصديقــة فــي المجــاالت كافة، تفعياًل لتوجيهــات ورؤى عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

زيـــارة  أن  إلـــى  الصالـــح  ولفـــت 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
للواليـــات  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
متانـــة  بّينـــت  األميركيـــة  المتحـــدة 
البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 
والشـــعبين الصديقيـــن، كما عكســـت 
حجم التنســـيق والتعاون المشـــترك 
لمواجهـــة التحديـــات التي تشـــهدها 

بأهميـــة  منوهـــًا  والعالـــم،  المنطقـــة 
الدفاعيـــة  اإلســـتراتيجية  الشـــراكة 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المتحـــدة، فـــي مجال حفظ الســـالم 
وتأميـــن خطـــوط المالحـــة الدولية، 
عـــن  فضـــاًل  لإلرهـــاب،  والتصـــدي 
والتجـــاري،  االقتصـــادي  التعـــاون 
التـــي  المتميـــزة  بالنتائـــج  مشـــيًدا 

حققتها هذه الزيارة. 
وثّمن رئيس مجلس الشورى حرص 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الـــوزراء على توطيد 
مـــع  وتحالفاتهـــا  المملكـــة  عالقـــات 
الـــدول الصديقـــة والشـــقيقة، الفًتـــا 
إلى أن زيارات ســـموه للدول الكبرى 
w أســـهمت فـــي تحقيق العديـــد من

واالقتصـــادي  واألمنـــي  السياســـي 
وغيرهـــا، وهو ما ينظـــر إليه مجلس 

الشورى بكل تقدير وثناء.
كما أكد حرص مجلس الشورى على 

دعـــم جهـــود ســـموه الكريـــم لتعزيـــز 
الواليـــات  مـــع  والتنســـيق  التعـــاون 
إســـتراتيجي  كشـــريك  المتحـــدة 
والســـالم  لحفـــظ  البحريـــن  لمملكـــة 
واالستقرار الدولي، وذلك من خالل 
االســـتمرار فـــي العمـــل علـــى تفعيل 
الدبلوماســـية البرلمانية القائمة على 
عقد اللقاءات وتنســـيق المواقف مع 
الســـلطة التشـــريعية فـــي الواليـــات 
المتحـــدة، والتباحث فـــي كل ما من 
المشـــتركة  المصالـــح  خدمـــة  شـــأنه 
وتنميتهـــا بما يعـــود بالخيـــر والنماء 

على البلدين والشعبين الصديقين.

المنامة -بنا

علي الصالح

التنسيق مع أميركا بالمجاالت األمنية ومكافحة اإلرهاب
فتح آفاق أرحب من التعاون في العمل النيابي... زينل:

النـــواب،  مجلـــس  رئيســـة  أشـــادت 
فوزيـــة بنت عبدهللا زينـــل، بما تحققه 
والسياســـة  الدبلوماســـية  المســـاعي 
إنجـــازات  مـــن  البحرينيـــة  الخارجيـــة 
وتطور، وما تحرزه من تقدم في إطار 
والتنســـيق  التعـــاون  عالقـــات  تعزيـــز 
واألخـــوة والصداقـــة مـــع دول العالـــم، 
وإبراز المكانة الرائدة لمملكة البحرين، 
إقليميـــا ودوليا، وفـــق منهجية رصينة 
والتوجيهـــات  الدعـــم  بفضـــل  متزنـــة، 
الحكيمـــة من لدن عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
مجلـــس  رئيســـة  وثمنـــت  خليفـــة. 
النـــواب أهميـــة الزيارة الرســـمية التي 

يقـــوم بها ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، للواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقة، منوهة 
للـــدور الرفيـــع والجهـــود الحثيثة التي 
تنميـــة  ســـبيل  فـــي  ســـموه  يقودهـــا 
العالقات المشتركة مع الدول الشقيقة 
المصلحـــة  يحقـــق  بمـــا  والصديقـــة، 
والغايات والتطلعات الوطنية، مشيدة 
بعمـــق العالقـــات التاريخيـــة الوطيدة، 

المتميزة بين البحرين وأميركا.
وأشـــارت إلـــى مـــا تتســـم بـــه عالقـــات 
الصداقـــة القوية بين مملكـــة البحرين 
مـــن  األميركيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 

ريـــادة وتفرد، وما تقوم عليه من عمل 
مشـــترك ومتواصـــل مـــن شـــأنه فتـــح 
آفاق أرحب لمجـــاالت التعاون الثنائي 
في العمل النيابي والتشـــريعي، معربة 
عن إشـــادتها بمـــا تم بحثه مـــن قضايا 
استراتيجية وموضوعات مهمة خالل 
لقاء ســـموه عددا من كبار المســـؤولين 
في اإلدارة األميركية، وما تمخض عن 
الزيـــارة من نتائج متميزة، تعود بالنفع 

للبلدين والشعبين الصديقين.
وأكدت رئيســـة مجلس النواب حرص 
تفعيـــل  علـــى  التشـــريعية  الســـلطة 
الدبلوماسية البرلمانية، واتخاذ كل ما 
من شأنه دعم وتعزيز العالقات الثنائية 

مع دولة الواليـــات المتحدة األميركية 
الصديقة فـــي جميع المجاالت، منوهة 
ألهميـــة التعاون والتكاتف والتنســـيق 
بيـــن البلديـــن خصوصا فـــي المجاالت 

ومكافحـــة  واألمنيـــة  االقتصاديـــة 
إلـــى  وأشـــارت  والتطـــرف.  اإلرهـــاب 
وجود ســـعي برلماني مســـتمر لتوطيد 
العالقـــات البرلمانيـــة مـــع الكونغـــرس 
األميركـــي مـــن خـــالل مواصلـــة العمل 
والتجـــارب  الخبـــرات  تبـــادل  علـــى 
المشـــتركة، وعقد اللقاءات والزيارات 
البرلمانية بصورة مباشرة وباالستفادة 
مـــن الوســـائل المختلفـــة، إلـــى جانـــب 
الشـــراكة من أجل تعزيز السالم ونشر 
ثقافـــة االعتـــدال والتعايـــش الســـلمي 
كل  واتبـــاع  والتطـــرف  العنـــف  ونبـــذ 
الســـبل لتحقيق األمن واالســـتقرار في 

المنطقة والعالم أجمع.

المنامة - بنا

فوزية زينل



فـــي إطار مشـــاركة مملكـــة البحرين في 
االجتمـــاع الحـــادي عشـــر للجنـــة الفنيـــة 
الصحـــة  وزراء  لمجلـــس  االستشـــارية 
العـــرب الـــذي عقـــد بمقـــر جامعـــة الدول 
العربيـــة بالقاهرة خـــال الفترة من 23 - 
24 فبرايـــر الماضي، تم اإلعان عن فوز 
استشـــارية األمراض المعدية واألمراض 
الباطنية بمجمع السلمانية الطبي، عضو 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا، جميلة الســـلمان، بالمركز الثاني 
بجائـــزة الطبيـــب العربي للعـــام 2022م، 
والتـــي تطلقهـــا األمانـــة العامـــة لقطـــاع 
الصحـــة  بـــإدارة  االجتماعيـــة  الشـــؤون 
والمســـاعدات اإلنســـانية، حيـــث تمنـــح 
ذوي  العـــرب  األطبـــاء  لتكريـــم  ا  ســـنويًّ
اإلســـهامات المتميزة وتشجيًعا لهم على 
تطويـــر أدائهـــم وتقديـــم أفضـــل خدمـــة 
طبية. وســـيتم التكريم في أثناء الدورة 
56 لمجلـــس وزراء الصحـــة العرب الذي 
ســـيعقد بتاريـــخ 17 مارس الجـــاري في 

القاهرة.

وبهذه المناســـبة، تقدمت وزيرة الصحة 
فائقة الصالح للسلمان على هذه النتيجة 
المشـــّرفة وحصولها علـــى المركز الثاني، 
تقديـــًرا إلســـهاماتها فـــي مجـــال تطويـــر 
خدمـــات طـــب الباطنـــة علـــى المســـتوى 
المحلـــي واإلقليمـــي والدولـــي، وما كان 
لهـــا مـــن تأثيـــر إيجابـــي علـــى تحســـين 

الخدمات الصحية.
مـــن جانـــب آخـــر، أعلنـــت لجنـــة التقييم 
الـــدول العربيـــة عـــن  للجائـــزة بجامعـــة 

للمرحومـــة  تقديريـــة  لشـــهادة  منحهـــا 
هيفـــاء محمـــود )رحمها هللا( استشـــارية 
طب العيون رئيســـة مستشفى الدكتورة 
هيفـــاء للعيـــون، أحد أبرز المستشـــفيات 
المتخصصـــة فـــي العيـــون فـــي البحرين 
والمنطقـــة، حيـــث تقدمـــت للجائزة قبل 
وفاتهـــا بفترة قليلـــة، ونظير إســـهاماتها 
القيمـــة ومســـيرتها الطويلـــة فـــي عـــاج 
مرضى العيون، اســـتحّقت هذا التكريم. 

وسيتم تسليم الشهادة لعائلة الفقيدة.

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الصحة

شهادة تقديرية للراحلة هيفاء محمود نظير إسهاماتها القّيمة

السلمان تفوز بالمركز الثاني لجائزة الطبيب العربي 2022

األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان وأجراس الوفاء والعرفان
Û  منذ العام 1999 وكلما يقترب يوم السادس

مــن مــارس فــي كل عــام، تقــرع فــي عميــق 
أجــراس  بحرينــي  كل  وجــوارح  جوارحــي 
والكــرم  الحكمــة  ألميــر  والعرفــان  الوفــاء 
والبساطة والتواضع؛ األمير الراحل المغفور 
له صاحب الســمو الشــيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفــة طيــب هللا ثــراه، وفــي مثــل هذا 
اليوم من كل عام نجدد العهد على أن نبقى 
متمسكين ولن نتخلى عن المفاخرة بما نكنُّ 
لذلــك اإلنســان مــن مشــاعر الحــب والــوالء 
واالحتــرام والتقديــر، حتــى بعد مــرور أكثر 
من عشــرين عاًما على وفاته، وســنظل على 
هــذه الحال حتى آخر رمق في حياتنا؛ ألننا 
هكــذا تعلمنا معنى اإلخــاص وهكذا تعلمنا 

معنى الوفاء.
Û  وتتجدد أيًضا في مثل هذا اليوم من كل عام

الذكــرى والذكريات مع الرجــل الذي اقتحم 
بالبحرين وشــعبها آفــاق التطور والتحديث 
والنمــاء، بعد أن حقق لنا االســتقال ووقف 
فــي وجــه الطامعيــن، وحافــظ علــى الهوية 
العربيــة لوطننــا الغالــي، وحمــى كل ذّرة من 
ترابــه الطاهــر، ووضع البحريــن في مصاّف 
الــدول المحبة للســام واالســتقرار، وجعلها 
والمحافــل  المنظمــات  فــي  عامــًا  عضــًوا 

الدولية والعربية.
Û  وبعــد أن تولــى رحمــه هللا زمــام الحكم في

البــاد في العام 1961 واصل تقاليد وتراث 
آبائــه وأجــداده فــي الحــرص علــى االتصال 
والتواصل بالناس وااللتقاء بهم واالستماع 
لهم والتشــاور معهم وزيارتهم في أفراحهم 
وأتراحهم، بل إنه زاد وتفوق وتميز في هذا 
ا  الحرص، فكان رحمه هللا يعقد مجلًسا عامًّ

ــا أو أكثــر فــي بدايــة عهده، ثــم أصبح  يوميًّ
مجلًسا واحًدا أو أكثر في األسبوع.

Û  لقد كانت تلك المجالس منابر تجّلت فوقها
اإلنســانية  والخصائــص  النبيلــة  المواقــف 
والخصــال الحميــدة للشــيخ عيســى رحمــه 
للــه؛ بــرزت مــن بينهــا ذاكرتــه القويــة التــي 
جعلتــه يتذكــر أســماء وأنســاب زّواره مــن 
المواطنيــن وغيرهــم، فالمعــروف أن أنجال 
المرحوم الشــيخ ســلمان بن حمد طيب هللا 
ثــراه ورثــوا عنه قوة الذاكرة، وقد عايشــُت 
ذلــك وشــاهدُته أيًضا وبأمِّ عينــي فيما بعد، 
بمعّيــة  طويلــة  لســنوات  أصبحــُت  عندمــا 
شــقيقه المغفور له الشيخ خليفة بن سلمان 
طيــب هللا ثــراه الــذي كان هــو أيًضــا يتمتــع 
بذاكرة قوية خارقة حاضرة طول األوقات، 

وحتى آخر أيام حياته.
Û  رحمــه عيســى  الشــيخ  مجالــس  وتنقســم 

هللا إلــى مجالــس عاّمــة وأخــرى خاّصــة أو 
مختصــرة، وقــد كنــُت مواظًبــا علــى حضور 
مبكــرة  ســّن  فــي  وأنــا  العاّمــة  المجالــس 
ثــم تكّثفــت مواظبتــي وصــار  مــن عمــري، 
حضوري يشــمل أيًضا المجالس الخاصة أو 
المختصرة، بعد أن أصبحُت عضًوا بمجلس 
إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن ثــم 
مجلس الشورى، ثم خال تقلُّدي المسؤولية 
الوزاريــة، وتكــررت أمــام عينــي مــع مــرور 
األيــام والســنين مواقــف ومشــاهد مــا زالت 
عالقة فــي ذاكرتي ووجداني، تعكس طيبة 
ذلــك اإلنســان وحكمتــه وتواضعــه وكرمــه 
وأريحيتــه ودماثــة خلقــه وأصالــة معدنــه، 

رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته. 
Û  كان الشــيخ عيســى طيــب هللا ثــراه يحــب

النــاس ويحبــه النــاس، ويحــب أن يلقاهــم، 
كان مجلســه العــام الــذي يعقده فــي القاعة 
الكبــرى بقصــر الرفــاع مفتوًحــا للجميع مرة 
فــي األســبوع على األقل الســتقبال ضيوف 
الباد وزّوارها، ورجالها ووجهائها، وأغنيائها 
وفقرائهــا، وأي مواطــن أو مقيــم يرغب في 
زيارتــه أو لديــه حاجة يســعى إلــى قضائها، 
مــن دون أخــذ موعد أو إجــراء أي ترتيبات 
مسبقة، وكان رحمة هللا يحرص على تحية 
ومصافحــة كل واحــد من زائريه فــرًدا فرًدا 
عند وصولــه، ويوّدعهم عند مغادرتهم فرًدا 

فرًدا، مهما صغر ذلك الفرد أو كبر.
Û  ومــا تزال الذاكرة الوطنية وأرشــيف الدولة

زاخَريــن بــآالف األشــرطة للطوابير الطويلة 
ومــن  أطيافهــم،  بمختلــف  المواطنيــن  مــن 
المقيميــن بمختلــف جنســياتهم الذين كانوا 
يتقاطرون بكثافة على قصر الرفاع لتقديم 
األعيــاد  فــي  المحبــوب  لألميــر  التهانــي 
والمناســبات، خصوًصــا فــي أيــام االحتفــال 
بالعيــد الوطنــي وذكرى جلوس ســموه على 

كرسي الحكم.
Û  في مجلســه الخاص الملحق بمنزله بالرفاع

أيًضــا، وفــي أي يــوم عمــل، كان رحمــه هللا 
على استعداد دائم الستقبال ولقاء الوزراء 
والســفراء، ووفــود التجار ورجــال األعمال، 
وكبار المشــاركين في المحافل والمؤتمرات 
التــي تعقد فــي البحرين، ومجالــس إدارات 
الشــركات واألندية والجمعيات ومؤسسات 
المجتمــع المدنــي األخــرى وما شــابه. وعلى 
ســموه  لقــاء  فــإن  العــام،  المجلــس  خــاف 
فــي هــذا المجلــس يتــم بترتيــب مســبق مع 

سكرتارية سموه.

Û  كان رحمــه هللا بهــذه الطريقــة يهــدف إلــى
االتصــال  وتحقيــق  الشــارع  نبــض  جــّس 
والتواصــل بــكل أطياف وشــرائح المجتمع، 
وفــي الوقــت نفســه التفاعل مــع التطورات 
التي يشــهدها العالم من خال لقائه بالزوار 
األجانــب من كبــار المســؤولين أو الفعاليات 
يبــدأ يومــه  األخــرى، وقــد كان رحمــه هللا 
علــى  وهــو  الصبــح،  صــاة  بعــد  ونشــاطه 
اســتعداد الســتقبال ضيوفــه فــي مجلســه 
الخاص ابتداًء من الســاعة السابعة صباًحا؛ 
لــكل  الرســمي  الــدوام  بــدء  موعــد  وهــو 
موظفــي الدولــة، وكان زّوار البــاد مــن كبار 
القادة والمســؤولين من مختلف دول العالم 
يتعجبــون ويندهشــون عندما يــرون رئيس 
الدولــة يســتقبل زّوار البــاد وضيوفهــا فــي 
هــذه الســاعة المبكــرة مــن الصبــاح، وكانت 
يصلــون  عندمــا  وتتســع  تــزداد  دهشــتهم 
واقًفــا  باألميــر  وإذا  االجتمــاع،  مــكان  إلــى 
ينتظرهم عنــد الباب خارج قاعة االجتماع، 
فقــد كان رحمــه هللا يأمــر رجــال األمــن بأن 
يخبــروه قبــل وصــول ضيوفه حتــى يخرج 
مــن مــكان االجتماع ويكون في اســتقبالهم 
أكثــر  دهشــتهم  وتتعاظــم  وصولهــم،  عنــد 
عنــد مغادرتهم االجتمــاع حيث يصّر األمير 
رحمــه هللا علــى أن يودعهم ويصحبهم إلى 
خــارج المجلــس، إنهــا قمــة التواضــع وقمــة 
الثقــة بالنفــس، فقــد كان رحمــه هللا يضرب 
ومتطلبــات  والســامة  األمــن  بإجــراءات 
الحائــط،  عــرض  والبروتوكــوالت  المراســم 
إلــى  النــاس والنفــاذ  مفّضــًا التواصــل مــع 

قلوبهم. 
Û .رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته
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المنامة - وزارة الداخلية

تنفيـــًذا للهدف االســـتراتيجي الثاني 
مـــن الخطـــة االســـتراتيجية لشـــئون 
)تعزيـــز  2024م   -  2021 الجمـــارك 
العمل الجمركي وتنمية المكتسبات(، 
والمخاطـــر  االلتـــزام  إدارة  قامـــت 
الجمركية بتحقيق نسبة 100 % من 
الهدف اإلداري “رفع كفاءة استهداف 
قيـــاس  مؤشـــر  بحســـب  البضائـــع” 
األداء الذي ينص على )زيادة المســـار 
 )% 25 بنســـبة  للملتزميـــن  األخضـــر 
وذلك ضمن الفتـــرة الزمنية المحددة 

لتطبيق هذا الهدف.
ويأتي ذلك من منطلق ســـعي شـــئون 
الجمـــارك مـــن خـــال دليـــل التدقيق 
الاحق وااللتزام الصادر بالعام 2021 
إلـــى إدارة قوائـــم التيســـير وااللتزام 
التجاريـــة  المؤسســـات  لمختلـــف 
لزيـــادة المؤسســـات المســـتفيدة مـــن 

المســـار األخضر وفق خطط متطورة 
تعمـــل علـــى تحديد نســـب الخطورة 
مســـبقا بناًء على مصـــادر المعلومات 
تقديـــم  تضمـــن  وبمـــا  المختلفـــة 
التسهيات الازمة للحركة التجارية 
الرقابـــة  تطبيـــق  علـــى  والمحافظـــة 
الجمركية لحمايـــة االقتصاد الوطني 

والمجتمع بجودة وكفاءة عالية.
المؤسســـات  بدعـــم  ذلـــك  ويســـهم 

الصغيـــرة والمتوســـطة الملتزمـــة من 
خال حصولها على بعض التسهيات 
الفـــوري  كاإلفســـاح  الجمركيـــة 
بالمســـار األخضـــر وذلـــك لخضوعهم 
لعمليات التدقيق المســـبق والتزامهم 
بالتشـــريعات والقوانيـــن المعمول بها 
في شئون الجمارك حيث يتم تطبيق 
التدقيق الاحق على هذه الشـــركات 

وفق معايير محددة.

“الجمارك”: زيادة المسار األخضر للملتزمين بنسبة 25 %



تتويًجـــا لمســـيرة 20 عاًما منذ تأسيســـها، 
احتفلت جامعة المملكة بتخريج 3 أفواج 
من خريجها في حفل أقيم برعاية األمين 
العام لمجلس التعليـــم العالي نائب رئيس 
العالـــي  التعليـــم  أمنـــاء مجلـــس  مجلـــس 
الدكتـــورة الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن 
دعيج آل خليفة، حيث أقيم حفل تخريج 
األفـــواج الثامـــن والتاســـع والعاشـــر يـــوم 
الســـبت الخامـــس من مـــارس 2022، وهو 
الحفـــل األكبر للجامعة منذ تأسيســـها في 

العام 2001.
وتقدمـــت ســـعادة الدكتـــورة الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة بخالص 
التهنئة للخريجين مؤكدة أنهم يحصدون 
ثمـــار تعبهـــم واجتهادهـــم طوال ســـنوات 

الدراســـة، وما اتسموا به من صبر ومثابرة 
للوصول إلى أهدافهم، متمنية لهم جميًعا 
التوفيـــق فـــي تحقيق مـــا يطمحـــون إليه 
واستثمار ما اكتســـبوه من معارف وعلوم 
لتحقيـــق إضافـــة نوعية لســـوق العمل في 
كمـــا  والمجـــاالت،  التخصصـــات  مختلـــف 
عبرت عـــن تقديرها لـــدور جامعة المملكة 
كإحدى أكبر مؤسسات التعليم العالي في 
مملكـــة البحرين وما حققتـــه من إنجازات 

متميزة.
ولفتـــت الشـــيخة رنـــا فـــي كلمتهـــا إلى ما 
حققته جامعة المملكة من إنجازات تعكس 
الجهـــود الكبيـــرة والمتواصلـــة مـــن قبـــل 
مجلـــس أمناء الجامعة وجميع منتســـبيها 
من الهيئات اإلداريـــة واألكاديمية والفنية 
وحرصهـــم علـــى اعتمـــاد أفضـــل البرامـــج 

األكاديمية.
وفـــي أجواء الحفل، أعـــرب رئيس جامعة 
المملكـــة بالوكالة البروفيســـور نادر محمد 
البســـتكي عـــن شـــكره وتقديـــره العميـــق 

لرعايتهـــا  العالـــي  للتعليـــم  العـــام  لألميـــن 
الحفل، وعلى دعمها المستمر الذي تقدمه 
لمؤسســـات التعليـــم العالـــي والتـــي تصب 
فـــي خدمـــة مملكـــة البحريـــن واقتصادها 

الوطنـــي، وحرصها المســـتمر علـــى تطوير 
قطاع التعليم العالي.

ووصـــف رعايـــة لهـــذا الحفـــل بأنه رســـالة 
دعـــم واضحة للـــدور العلمـــي واألكاديمي 
الـــذي تتميز به جامعة المملكة، ويعبر هذا 
الدعـــم عـــن عظيـــم االهتمـــام الـــذي توليه 
الشـــيخة رنا بالتعليم العالي في البحرين، 
ومســـاهمتها في دعم الجامعـــة ليكون لها 
دور فعـــال علـــى المســـتوى المعرفـــي فـــي 
المملكة وحرصها على توفير تعليم متميز 
وبجـــودة عالية بما يتماشـــى مـــع المعايير 
البســـتكي  البروفيســـور  ولفـــت  الدوليـــة. 
األكبـــر  الفـــوج  هـــو  الفـــوج  هـــذ  أن  إلـــى 
الـــذي يتـــم تخريجـــه متزامًنا مـــع احتفال 
الجامعـــة بمـــرور 20 عاًما على تأسيســـها، 
وطوال هـــذه المســـيرة، تمكنـــت الجامعة 

التحتيـــة  البنـــى  جميـــع  اســـتكمال  مـــن 
واألنظمـــة واللوائـــح التي تحكـــم عمليات 
الجامعـــة األكاديميـــة واإلداريـــة والعلمية 
حســـب المعاييـــر المطلوبة فـــي إجراءات 
االعتمادية المؤسسية من مجلس التعليم 
التعليـــم  جـــودة  ضمـــان  وهيئـــة  العالـــي 
والتدريب. وأضاف “لقد خرجت الجامعة 
طالـــب   2500 مـــن  أكثـــر  مســـيرتها  فـــي 
وطالبة ساهموا في شتى فروع االقتصاد 
الوطنـــي، وكان لهـــم دورهـــم وإســـهامهم 
المشـــهود، ومنهـــم مـــن نكرمهـــم فـــي هذا 
الحفـــل من الطلبـــة والطالبـــات المتميزين 
تقديـــًرا لدورهم فـــي بناء اقتصـــاد مملكة 
البحريـــن، ال ســـيما أن العديـــد منهـــم قـــد 
انضمـــوا إلى قطاعـــات العمل قبـــل أو بعد 

تخرجهم”.
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جامعة المملكـــة تحتفـــي بتخريـــــــج 3 أفواج في أكبر حفل بتاريخها
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تزامًنــــا مــــع مــــرور 20 عاًمــــا علــــى تأسيســـــها

البروفيسور نادر البستكي: الجامعة تفخر بتخريج 2500 خريج يساهمون في خدمة الوطنالشيخة رنا بنت عيسى: الجامعة حرصت على اعتماد أفضل البرامج األكاديمية



إبراهيم النهام

يستذكر أبناء الوطن األوفياء في السادس من مارس 
ذكرى وفاة فقيد الوطن الكبير صاحب العظمة الشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين طيب 
هللا ثـــراه، والذي ملك الناس بقلبـــه واهتمامه وأبوابه 

المفتوحة ووصله الذي ال ينقطع.
ولد ســـموه رحمه في الثالث من شـــهري يونيو 1933 
بقرية الجسرة، حيث بدأ تعليمه في مدارس البحرين 
ثم ســـافر إلـــى أوروبا لنهـــل المزيد منـــه، وأصبح وليا 
للعهد في الخامـــس من يوليو 1957، ثم تولى مقاليد 
الحكم بعد وفاة والده رحمه هللا في الثاني من شـــهر 

نوفمبر 1961.
وفي عهد ســـموه طيب هللا ثراه، انتشـــر ظالل األمن، 
وتطـــورت اإلدارة، وازدهـــرت التجـــارة وعمرت البالد 
وامتدت يد اإلصالح لجميع مرافق الحياة، حيث كان 
يتبـــع مبدأ “الحكمة أســـاس الحكـــم” كالرجل المحنك 
والسياســـي الذي اتصف بالكرم والســـماحة والتواضع 

وسيرة الملوك.
ولقـــد شـــهدت البحرين في عهده تقدمـــا ملحوظا في 
المجـــال االقتصـــادي والتطـــور االجتماعـــي والثقافي 
والسياســـي، ولقد ســـعى من أجل اســـتقالل البحرين، 
وقـــام بتنويع النشـــاط االقتصادي، ممـــا أدى إلى بروز 

البحرين كمركز للوحدات المصرفية الخارجية.
كمـــا كانـــت تمتـــاز مواقف ســـموه بالتـــوازن في جميع 
األمور، وكان يهتم باإلنفاق على المشروعات التنموية 
للبـــالد بســـخاء، وكذلـــك علـــى المحتاجيـــن مـــن أبناء 
بـــالده، وال يرضى بالدخول بالمضاربـــات االقتصادية 

لكسب المال.
وكان يهتم باســـتتباب األمن، وحفظ النظام لما له من 
تأثيـــر على النشـــاط االقتصادي والتقـــدم االجتماعي، 
وفـــي عهده امتازت البحرين بالتســـامح لدى األجانب 
الـــى أن الجميـــع يقبـــل عليهـــا  واألقليـــات، ممـــا أدى 
للســـياحة، أو العمـــل برغبـــة ذاتيـــة أكيدة، كمـــا أن من 
اهتمامـــات ســـموه طيـــب هللا ثـــراه، وهواياتـــه، منـــذ 
شـــبابه كانت في مجـــال الفروســـية )الرماية والقنص 

وركوب الخيل(.
ولعل الجانب األبرز في شـــخصية سموه والذي لمسه 
الكثيرون ووقفوا عنده طويالً في حالة اندهاش، هو 
ذلـــك التواضـــع الجم في التعامل مـــع المترددين عليه 
مـــن زوار وضيـــوف، حتـــى قيل أنـــه بطيبتـــه ورفاهة 
حسه واحاديثه العفوية البعيدة عن التكلف، وطريقة 
اســـتقباله وتوديعـــه لـــزواره، يشـــعرك كائنا مـــن كنت، 

بأنك في مستواه ومقامة.
وكان مـــن الطبيعـــي لمـــن كانت هذه صفاتـــه أن يلقي 
بالبروتوكـــوالت جانبـــا، وهـــذا مـــا لمســـه كل مـــن زار 
ســـمو الشيخ عيســـى بن ســـلمان أو التقاه في قصره، 
إذ كان، علـــى خالف كل نظرائه مـــن الزعماء والقادة، 
يخـــرج الســـتقبال ضيوفـــه عنـــد البوابـــات الخارجية 
ويصطحبهـــم بنفســـه الى الداخـــل، ويبـــادر بالحديث 
معهـــم، حيـــث الصديـــق للصديـــق، ومخففَا مـــن رهبة 

اللقاء بالحاكم.

البحرينييـــن  فـــإن  الرســـمية،  المواكـــب  وبخـــالف 
يتذكـــرون كيـــف أن أميرهم الراحـــل كان حريصا في 

أحايين كثيرة على التجوال دون موكب.
وكيـــف أن يـــده كانـــت على الـــدوام تخرج مـــن نافذة 
ســـيارته، ملقية التحية والســـالم على المارة العابرين 
مـــن أبناء شـــعبة، قبـــل أن يتعرف هـــؤالء على هويته 

ليرفعوا هم أياديهم بالتحية.
وفي عهد الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل خليفة نالت 
البحرين االســـتقالل في 14 أغسطس 1971 واهتمت 
حكومتـــه فـــي مجـــال التعليـــم العالـــي، وفـــي عهـــده 
افتتحـــت جامعـــة البحريـــن عـــام 1984 وفـــي مجـــال 
الصحـــة العامـــة افتتحـــت العديـــد من المستشـــفيات 

كالمستشفى العسكري.
وكان ســـموه حريصا على متابعة اإلنجازات التنموية 
بنفســـه، فقـــد شـــمل برعايتـــه افتتـــاح مطـــار البحرين 
الدولي، وميناء ســـلمان، ووضع حجر األساس لمدينة 
عيسى، واصدر مرسومًا بتأسيس قوة دفاع البحرين 

والتي تحولت الحقا لوزارة الدفاع.
وافتتـــح متحف البحريـــن الوطني، وأصدر مرســـوما 
بتأســـيس مجلـــس الدولـــة، وتعييـــن صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا 

ثراه رئيسا له.
كمـــا افتتح الحـــوض الجاف، وتأســـيس مركز الوثائق 
التاريخيـــة الـــذي يحكـــي تاريـــخ البحريـــن الموثـــق، 
وافتتح المستشـــفى العســـكري، وكان يشـــارك إخوانه 
قـــادة دول مجلس التعـــاون الخليجي فـــي مؤتمرات 

القمة كل عام.
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  مجمـــع  ســـموه  وافتتـــح 
اإلســـالمية واألوقاف، ومجمـــع وزارة اإلعالم، ووضع 
الحجر األســـاس معلنا بدء العمل في مشـــروع جســـر 
الملك فهد، وكذلك حجر األساس لمدينة حمد، ومركز 

أحمد الفاتح اإلسالمي.
تعليميـــة  نهضـــه  فـــي عهـــده  البحريـــن  كمـــا شـــهدت 
كبيرة، تم خاللها إنشـــاء عشـــرات المدارس والمعاهد، 
باإلضافة إلى عشـــرات المشروعات العمالقة المتمثلة 
في شـــركة المونيوم البحرين، وشركة الغاز، وصناعة 
البالســـتيك، ومـــواد البنـــاء، والبيـــوت الجاهزة، حيث 
حـــرص ســـموه على أن يمتلك كل مواطـــن بيتا خاصا 

به وبأسرته.
كمـــا كانـــت سياســـة ســـموه طيـــب هللا ثـــراه واضحة 
المعالم تســـتهدف دعـــم الصف العربـــي وتوثيق عرى 
التضامـــن العربـــي، وإرســـاء دعائـــم األمـــن والســـالم 
الدولييـــن من خالل عضويتهـــا الفعالة في العديد من 
المنظمـــات والهيئات اإلقليمية والدولية، مثل مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، والجامعـــة العربية، 

ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومنظمة األمم المتحدة.
وتوفـــى رحمـــه هللا فـــي 6 مـــارس 1999، وقـــد خلفه 
نجله صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

حفظه هللا ورعاه.

local@albiladpress.com

األحد 6 مارس 2022 - 3 شعبان 1443 - العدد 4891
08



أكـــد مدير عـــام معهد البحرين للدراســـات 
المصرفية والمالية )BIBF(، أحمد الشـــيخ،  
الـــدور الكبيـــر الـــذي يقـــوم بـــه المعهد في 
مجال تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة 
فـــي القطـــاع المالي، ومســـاهمته في دعم 
توظيـــف الكوادر الوطنية في هذا القطاع 
المهم والحيـــوي، إضافة إلى أهمية تعزيز 
التعـــاون مـــع الجهـــات الرســـمية والقطاع 
الخاص فـــي دعم توجهـــات الحكومة في 
هذا الخصوص، تعزيزًا للمســـيرة التنموية 

الشاملة في مملكة البحرين.
جاء ذلك خالل استقبال الشيخ، الخميس 
الماضي بمقر المعهـــد في خليج البحرين، 
وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية، جميل 
المواضيـــع  مختلـــف  لمناقشـــة  حميـــدان، 
ذات االهتمام المشـــترك، بما في ذلك سبل 
التعـــاون المتبادل بين الطرفين في مجال 
تدريب وتطوير الموارد البشـــرية الوطنية 

وإعدادها لسوق العمل.
وأكد الشيخ سعي المعهد المستمر لتفعيل 
الجهـــات  مختلـــف  مـــع  التعـــاون  أدوات 
الحكوميـــة والخاصـــة، وتطويـــر منظومة 
العمـــل الحكومي والخاص بما يســـهم في 
المقدمـــة  الخدمـــات  بمســـتوى  االرتقـــاء 
للمواطنيـــن والمقيميـــن، عبر توفير أفضل 
خدمـــات التدريـــب التي تلبـــي احتياجات 

الكوادر الوطنية. 
العمـــل  وزيـــر  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
دور  أهميـــة  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
التدريب المتخصص فـــي تأهيل وتطوير 
المواطنيـــن وإعدادهـــم لســـوق العمل في 
مختلـــف القطاعات اإلنتاجيـــة، منّوًها في 
هذا الســـياق بالـــدور الذي يتميـــز به معهد 
البحرين للدراسات المصرفية ومساهماته 
فـــي تطويـــر المـــوارد البشـــرية البحرينية 

ا رائًدا في  ا وتعليميًّ باعتباره مزّوًدا تدريبيًّ
مختلـــف التخصصات البنكيـــة والتجارية 
الرئيســـية بمجـــاالت األعمـــال المصرفيـــة، 
والفـــروع اإلداريـــة والماليـــة وتكنولوجيا 
المعلومـــات وغيرهـــا، مشـــيًرا الـــى رغبـــة 
واســـتعداد الـــوزارة لتعزيـــز التعـــاون مـــع 
المعهد في إطـــار الجهود الوطنية الرامية 
ـــا  مهنيًّ المواطنيـــن  وتأهيـــل  إعـــداد  إلـــى 
وإدماجهـــم فـــي التخصصـــات الوظيفيـــة 

الجاذبة في سوق العمل. 
وذكر حميـــدان أن وزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعية مســـتمرة في تنفيذ مبادراتها 

التعافـــي االقتصـــادي،  إطـــار خطـــة  فـــي 
تحديـــد  الشـــأن  هـــذا  فـــي  يتـــم  حيـــث 
تســـتقطب  التـــي  الحيويـــة  القطاعـــات 
الكفـــاءات الوطنيـــة للعمـــل فيهـــا خـــالل 
فـــي  الـــوزارة  وتقـــوم  المقبلـــة،  المرحلـــة 
هـــذا اإلطـــار باســـتثمار طاقـــات الشـــباب 
البحرينـــي وتأهيله لســـوق العمـــل، وذلك 
بالتعاون مع مختلف مؤسســـات التدريب 
الحكوميـــة والخاصـــة، إذ يتـــم من خالل 
هذه الشـــراكة إعـــداد الباحثيـــن عن عمل 
وإكســـابهم المهـــارات والخبـــرات الالزمة 
بهـــدف  الشـــخصية  قدراتهـــم  وصقـــل 

تمكينهـــم لالندماج بســـهولة فـــي مختلف 
اإلنتاجيـــة  والقطاعـــات  التخصصـــات 

واالقتصادية في مملكة البحرين.
العمـــل  قـــام وزيـــر  الزيـــارة،  وفـــي ختـــام 
المرافـــق  والوفـــد  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
بجولـــة فـــي المبنـــى الجديـــد، حيـــث تـــم 
االطالع علـــى المرافق المتوافـــرة والبنية 
التحتيـــة التعليميـــة التي تتوافـــر للطالب 
فـــي المملكة، وذلك من خـــالل توفير بنية 
تحتيـــة مجّهـــزة بأحـــدث نظـــم التدريـــب 
والتعليـــم وبيئـــة تدريبيـــة وتعليمية ذات 

مستوى عاٍل.

BIBF - المنامة
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سنابس - الهيئة تنظيم سوق العمل

اســـتقبل الرئيس التنفيذي لهيئة 
رئيـــس  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم 
اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار 
باألشـــخاص جمـــال العلـــوي فـــي 
مكتبـــه القائـــم بأعمـــال الســـفارة 
التايلنديـــة لـــدى مملكـــة البحرين 
شـــومنيجاراكيج.   نوتابـــات 
مـــع  التنفيـــذي  الرئيـــس  وبحـــث 
القائـــم بأعمال الســـفير التايلندي 
مســـتجدات أوضاع المستثمرين 
والعمالـــة  األعمـــال  ورجـــال 
وآفـــاق  بالمملكـــة،  التايلنديـــة 
التعاون بين الهيئة وسفارة مملكة 
تايلند الصديقة على صعيد سوق 
العمـــل، منوًها بأهمية الدور الذي 
تلعبـــه البعثات الدبلوماســـية في 
التعـــاون مـــع الجهـــات الحكومية 
لتوعية العمالة الوافدة بحقوقها 
وواجباتها وباألنظمـــة والقوانين 
كمـــا  مراعاتهـــا.   يجـــب  التـــي 
تطرق االجتماع إلى التســـهيالت 
ورجـــال  للمســـتثمرين  المقدمـــة 
مـــع  التايلندييـــن،  األعمـــال 

اســـتعراض الجهـــود التـــي تبذلها 
المملكـــة لالرتقاء بمســـتوى بيئة 
العمـــل وحمايـــة أطـــراف العمـــل، 
الـــذي  الكبيـــر  بالـــدور  واإلشـــادة 
يضطلـــع به المســـتثمرون ورجال 
بمختلـــف  التايلندييـــن  األعمـــال 
فـــي  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
المملكة.  مـــن جانبه، أثنى القائم 
بأعمـــال الســـفير التايلنـــدي على 
الرعايـــة التي توليها هيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل للعمالـــة التايلندية 
بمملكة البحريـــن، مؤكًدا أن هذه 
الرعاية موضع تقدير من الجانب 
باألنظمـــة  أشـــاد  كمـــا  الرســـمي، 
والقوانيـــن الجديـــدة إلـــى جانب 
التســـهيالت التـــي يتـــم تقديمهـــا 
األعمـــال  ورجـــال  للمســـتثمرين 
وإلى العمالة الســـيما من الجالية 
التايلندية، مؤكًدا حرص ســـفارة 
بـــالده علـــى التعـــاون والتنســـيق 
والجهـــات  الهيئـــة  مـــع  الوثيـــق 
المعنيـــة في المملكـــة على جميع 

األصعدة.

بحث مستجدات أوضاع 
المستثمرين التايلنديين بالبحرين “روتاري المنامة” يستعرض العالقات مع السفير البريطاني

تكثيف التواصل والتعاون بما يصب في الصالح العام

انطالًقـــا من مد جســـور التواصل وإيماًنا 
جميـــع  علـــى  التعـــاون  تعزيـــز  بأهميـــة 
األصعدة، استضاف نادي روتاري المنامة 
خـــالل اجتماعه األســـبوعي والـــذي ُعقد 
أخيـــًرا في فندق الخليج، ســـفير المملكة 
البحريـــن، رودي  لـــدى مملكـــة  المتحـــدة 
دراموند، لبحث العالقات الثنائية وتبادل 
الخبـــرات بيـــن الجانبين، وذلـــك بحضور 
رئيـــس وأعضـــاء النادي إلـــى جانب عدد 

من الضيوف والوجهاء والشخصيات.
وفي بداية االجتماع، رحب رئيس النادي 
أســـامة المؤيـــد الســـفير، مؤكـــًدا حـــرص 
النـــادي علـــى تعزيـــز التواصـــل والتعاون 
بيـــن البلدين الصديقين وذلك في ســـبيل 
بمـــا  المجـــاالت  فـــي مختلـــف  تطويرهـــا 
يصـــب فـــي الصالـــح العـــام بيـــن البلديـــن 

وشعبيهما.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير عـــن عميـــق 
علـــى  المنامـــة  روتـــاري  لنـــادي  تقديـــره 
دعوتـــه كضيـــف شـــرف، وتقـــدم بالشـــكر 
الجزيـــل إلى رئيـــس وأعضاء النادي على 
حفاوة االســـتقبال، مســـتعرًضا العالقات 

التاريخية بيـــن مملكة البحرين والمملكة 
المتحـــدة، والتي تمتد لســـنوات تاريخية 
مـــن  ســـامية  برعايـــة  وتحظـــى  طويلـــة 
عاهـــل البالد المفدى، متمنًيا دوام التقدم 

واالزدهار لكال البلدين.
كمـــا أشـــاد بالـــدور الفاعـــل والنبيـــل الذي 

يقـــوم بـــه النادي في مملكـــة البحرين من 
دعـــم ومســـاهمة للفئـــات المتعففـــة مـــن 
أرامـــل وأيتـــام والمرضـــى الذيـــن يعانون 
مـــن أمراض مزمنة، وهو األمر الذي يرفع 
مـــن مكانة نـــوادي الروتاري بين أوســـاط 

المجتمع البحريني بمختلف شرائحه.
وُيعتبـــر نادي روتـــاري المنامـــة جزًءا من 
روتـــاري العالمّية، وهـــو أّول نادي عالمي 
للخدمـــة، ويضـــّم أكثـــر مـــن 1.2 مليـــون 
عضـــًوا من أنحـــاء العالم. ومنذ تأسيســـه 
فـــي العـــام 1965، حـــرص أعضـــاء نـــادي 
روتاري المنامة على المشاركة في تقديم 
الدعم للمشـــاريع المجتمعّية في المملكة، 
تلبيـــة  فـــي  للمســـاهمة  النـــادي  ويطمـــح 
االحتياجـــات المجتمعية، وتقديم إضافة 

نوعية ألعمال التطوير المجتمعي.

المنامة - نادي الروتاري

حميدان: االستثمار بالطاقات الشبابية وتأهيلهم لسوق العمل
بحث مع “BIBF” التعاون في تدريب الموارد البشرية

الدوري الوطني للجامعات
Û  ،والبطــوالت لألبطــال  والجامعــات مفرخــة  المــدارس  كانــت  قديًمــا 

للرياضييــن العمالقــة والالعبيــن الكبــار، كان هناك الكشــافون، األعين 
المــدارس  نوابــغ  مــن  الوطنيــة  فرقهــا  قــوام  تختــار  التــي  البصيــرة 

والجامعات.
Û  مــن هنــا أطلق مستشــار األمن الوطنــي وممثل جاللــة الملك لألعمال

الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد حفظه هللا ورعاه مبادرته الخالقة بتنظيم 
دوريــات كــرة القدم بين الجامعــات، ومن المنطلق نفســه، تم االلتزام 
ا بين مختلــف جامعات مملكة البحرين، بل  بإقامــة هذا الدوري ســنويًّ
أن الفكرة امتدت على اســتقامتها لتحلق بلعبات رياضية أخرى، هي 

كرة السلة والكرة الطائرة والبقية تأتي.
Û  ولحســن الطالع كنت وجامعتي األهلية التي أشــرفت على تأسيســها

قبل نحو 21 عاًما مشارًكا ومشاهًدا ومتفاعاًل مع أحداث المنافسات 
الخالقــة بيــن طلبتنــا فــي اللعبــات المختلفــة حيــث أبهرنــي مســتوى 
التنظيــم، وأســعدني ذلــك التنافــس الشــريف بيــن أجيالنــا الطالعــة، 

وفلذات أكبادنا التي يتطاير إنجازها العظيم نحو عنان السماء.
Û  لقــد أبلــت جميع الجامعــات بالًء حســًنا وأضفت علــى أجوائنا العامة

حالة من البهجة والسرور بل واألمل العظيم في تكوين فرق وطنية 
قــادرة علــى المنافســة في مختلف المحافــل اإلقليميــة والعالمية، بل 

ا. ا وعالميًّ والفوز بإذن هللا بإحدى البطوالت المرموقة أولمبيًّ
Û  ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أن الجامعــة األهليــة بفرقهــا الطالعــة قــد

تمكنــت مــن الوصول إلى نهائيات المنافســات جميعهــا، وأصبح لدينا 
مــكان بيــن المراكــز الثالثــة األولــى فــي اللعبــات الثــالث “قدم وســلة 
وطائــرة”، بــل أصبح العبونا مرشــحين بقوة لنيــل جائزة األفضل في 
تلــك الــدورة التي امتألت بالنجوم والالعبين الماهرين القادرين على 

إضافة كل ما هو مبهر وبديع في عالمنا الرياضي الجميل.
Û  الفكــرة وفــي مقدمتهــم مستشــار األمــن للذيــن أطلقــوا  الشــكر  كل 

الوطنــي وممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد، 
والنائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد، وكل المســئولين عن اتحــادات اللعبات الثــالث الذين 
أّيدوا ودعموا الفكرة وأشرفوا على التنظيم، إلى جانب طبًعا رؤساء 
الجامعــات واإلدارييــن المســئولين والالعبيــن والمدربيــن وكل مــن 

شارك في هذا العرس الرياضي العظيم.
Û  ومــن بهــاء المنتظــر أننــي والشــهادة للــه لــم أكــن قبــل إطــالق هــذه

البطــوالت وهــذه الدوريــات مقتنًعــا أو متخيــاًل أن لدينا مــن األجيال 
الطالعــة مــا يمكــن أن يحقــق لنــا المنافســات، لقــد وجــدت فــي أبنائنا 
الطلبة إرادة من حديد، ومهارات فطرية تصلح لو تم صقلها أن تغزو 
هذه اللعبات في عالم االحتراف الخارجي، ودنيا النجومية الفارقة.

Û  المتجــددة وباألجيــال  المعطــاء،  القــادر  بالشــباب  تزخــر  بالدنــا  إن 
الواعــدة، وباللعبــات التــي لدينــا فيهــا تاريــخ، لكننــا كنــا دائًمــا نســأل 
أنفســنا لمــاذا نقف في البطوالت القاريــة والدولية باللعبات الجماعية 
عند حدود قصوى، عند سقف أعلى، عند مراحل ال يمكن اجتيازها؟

Û  مــن هنا فهمت رســالة ســمو الشــيخ ناصر رائــد شــبابنا المعاصر، ومن
هــذه القاعــدة الجامعيــة العريضــة، أيقنــت أننــا يمكــن بنــاء أجيــال 
متتابعــة مــن األبطــال القادريــن علــى تحقيــق البطــوالت واإلجازات، 
ومــن القاعــدة ذاتهــا، ال يســعني إال أن أقول لكل من شــارك في إزكاء 

هذه الروح المفعمة بالتفوق: شكًرا لكم جميًعا، وألف شكر.

د. عبد اهلل الحواج

إطـــــالق مبـــــادرة “االبتكـــــار المناخــــي”
منصة لطرح األفكار اإلبداعية للحفاظ على البيئة

في إطار مســـاعي المجلس األعلى للبيئة، برئاســـة الممثل 
الشـــخصي لجاللـــة الملك ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن حمد 
آل خليفـــة، وتنفيـــًذا للتوجيهات الســـامية مـــن لدن عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بتعزيـــز التعاون بين مختلف القطاعـــات من أجل تحقيق 
االرتقـــاء الحضاري واألمن المناخي، وضمن جهود مملكة 
البحريـــن الراميـــة لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
ورؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030 التـــي يشـــرف علـــى 

تنفيذها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، أعلن المجلس 
األعلى للبيئة عن انطالق المبادرة الوطنية لالبتكار تحت 
شـــعار “االبتكار المناخـــي”. وصرح بن دينه، بـــأن المبادرة 
الوطنيـــة لالبتكار تهـــدف إلى تحفيز الطاقـــات البحرينية 
في القطاعات الحكومية والخاصة على البحث واالبتكار 
في مجال حماية البيئة والمناخ، وخلق مساحة ألصحاب 
الخبـــرات واألفـــكار اإلبداعيـــة العامليـــن فـــي القطاعـــات 
الحكوميـــة والخاصـــة، وتمكنهـــم مـــن اســـتغالل قدراتهم 

العلميـــة والعملية وطـــرح أفكارهم اإلبداعية التي تســـهم 
فـــي دعم الجهود الوطنية في مجـــال الحفاظ على البيئة 

ومواجهة آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وســـتنطلق المبـــادرة الوطنيـــة “االبتـــكار المناخـــي” تحت 
رعاية المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ الرئيس التنفيذي 
للمجلـــس األعلـــى للبيئـــة، يـــوم الثالثـــاء المقبل، وســـيتم 
اإلعـــالن عـــن تفاصيـــل المبـــادرة الوطنيـــة خـــالل حفـــل 
االفتتـــاح، بحضـــور عـــدد مـــن كبـــار الشـــخصيات والرعاة 

والخبراء والمختصين والجهات اإلعالمية والمدعوين.

المنامة - بنا
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قال وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عصام خلف إن مشـــاريع الصرف الصحي 
هـــي مـــن أولويـــات مشـــاريع الـــوزارة والحكومـــة، 
مشـــيًرا إلى أن العمل على استكمال البنية التحتية 
لمشـــاريع الصرف الصحي مســـتمرة على مســـتوى 

مملكة البحرين. 
وأكد خلف أن المناطق القديمة في مملكة البحرين 
تـــم توصيلها بشـــبكة الصرف الصحـــي بالكامل، إال 
أن نسبة التنمية العمرانية تسير بوتيرة متسارعة، 
وأن المناطـــق الجديـــدة فـــي أغلبهـــا تـــم توصيلهـــا 
كذلك بشبكات الصرف الصحي، وهناك أيًضا بعض 

المناطق مازالت ضمن خطط وبرامج الوزارة. 
جـــاء ذلـــك خـــال لقائه رئيـــس وأعضـــاء المجلس 
البلـــدي لبلديـــة المنطقة الشـــمالية لبحـــث عدد من 
المشـــاريع فـــي جميـــع دوائـــر المحافظة الشـــمالية، 
وبحضـــور وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون األشـــغال أحمد 
الخياط، ووكيل الوزارة لشـــؤون البلديات الشـــيخ 
محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة، والوكيـــل المســـاعد 
البلديـــة المشـــتركة شـــوقية حميـــدان،  للخدمـــات 
ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة، 
ومديـــر إدارة التخطيـــط شـــئون المجالـــس البلدية 

محمود الشيباني وعدد من مسؤولي الوزارة.
وتطـــرق الوزيـــر إلى مشـــروع الـــوزارة فـــي تطوير 

محطـــة توبلـــي للصـــرف الصحي والتي من شـــأنها 
زيادة الطاقة االستيعابية من 200 ألف متر مكعب 
ا، حيث ستســـتقبل  إلـــى 400 ألف متر مكعب يوميًّ
التدفقـــات مـــن مختلـــف مناطـــق مملكـــة البحرين،  
مؤكًدا في الوقت ذاته أن المحافظة الشمالية على 
أعتـــاب مناقصـــة جديـــدة لتوفير صهاريج لشـــفط 
الباعات ومن المؤمل أن تسهم هذه المناقصة في 

تخفيف الضغط.  
كمـــا أكد خلـــف “إن هناك عدًدا من المشـــاريع تعمل 
عليهـــا الـــوزارة، ومع اكتمال هذه المشـــاريع ســـيتم 
إيصـــال أكبـــر عدد ممكن مـــن المجمعـــات الجديدة 

الى شبكات الصرف الصحي”.
 وتحـــدث الوزيـــر خلـــف عـــن عـــدد مـــن المشـــاريع 
المتعلقـــة بالطـــرق، مشـــيًرا إلـــى اســـتعانة الـــوزارة 
أعمـــال  فـــي  متخصصـــة  استشـــارية  بشـــركات 
التصاميـــم والتهيئـــة ألعمال المناقصـــات، ومن ثم 
العمـــل علـــى تحديد الميزانيـــات الازمـــة لعدد من 

المشاريع التي تعمل عليها الوزارة.
وأضـــاف “هناك عدد مـــن الطلبـــات المتعلقة بزيادة 
مواقف الســـيارات والوزارة تعمـــل على تخصيص 
األراضي الازمة إلنشاء مواقف سيارات بالتنسيق 
مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني” مشيًرا إلى 
أن طلبـــات االســـتماك مرهونة بتوافـــر الميزانيات 

الازمة. 
وفيما يتعلق بطلبات المرتفعات في بعض المناطق 

قال “نعمل على إعداد دراسة متكاملة بالمواصفات 
واالشـــتراطات الازمة المتعلقة بطلب المرتفعات، 
وبمجـــرد االنتهاء من هذه الدراســـة ســـيتم عرضها 
ومباشـــرة العمـــل فيهـــا” مؤكًدا أن الهـــدف من هذه 

الدراسة هي ضمان السامة المرورية. 
مـــن جهـــة أخـــرى، أكـــد خلـــف وجـــود حزمـــة مـــن 
المشـــاريع الخدمية في المحافظة الشمالية بعضها 
فـــي ضـــوء التنفيـــذ، والبعـــض اآلخـــر فـــي مرحلـــة 
االعتمـــادات  مراحـــل  فـــي  وبعضهـــا  المناقصـــات، 
والتصاميـــم وغيرهـــا من اإلجـــراءات تمهيًدا للبدء 

بها. 
وقـــال خلـــف “هناك الكثيـــر من المشـــاريع الخدمية 
فـــي المحافظـــة الشـــمالية، ســـواء كانـــت مشـــاريع 
كاألســـواق المركزيـــة، أو الحدائـــق أو المماشـــي أو 
األعمـــال التطويريـــة للمشـــاريع القائمـــة، والتي من 
شأنها أن تشكل إضافات خدمية مهمة في مختلف 

دوائر المنطقة الشمالية”. 
كما استعرض الوزير خلف بصورة موجزة مشروع 
خطـــة التشـــجير الوطنيـــة ودور المجالـــس البلدية 
والقطاعات األهلية في تنفيذ هذه الخطة، مشـــيًدا 
بموافقـــة مجلس الوزراء على مذكرة بشـــأن خطة 
تهـــدف  والتـــي  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  التشـــجير 

لمضاعفة عدد األشجار بحلول العام 2035. 
كمـــا أكد خلـــف علـــى التوجيهـــات المســـتمرة لولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن التوسع في 
مشـــاريع التشجير بمختلف الشـــوارع والتقاطعات 

والمشاريع الحكومية.
وقـــال “إن خطـــة التشـــجير تهـــدف إلـــى مضاعفـــة 
العدد الحالي لألشـــجار من 1.8 مليون شـــجرة إلى 
قرابة 3.6 مليون شجرة بحلول العام 2035، وذلك 
تماشًيا مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية األمم 

.”)COP26( المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
ولفت إلـــى وجود عدد من المبادرات والسياســـات 
التـــي تهـــدف إلى زيـــادة التشـــجير وتحفيـــز جميع 
األطراف للمشـــاركة في مشـــاريع التشجير لضمان 
بلوغ الهدف الســـنوي، والتي تتمثل في زيادة عدد 
األشـــجار بالمشـــاريع الحكومية، وتشجيع الشراكة 
المجتمعيـــة لزيـــادة الرقعـــة الخضـــراء، وتشـــجيع 
األفراد للمشاركة في التشجير، وتوفير السياسات 
الداعمة للتشـــجير، واعتمـــاد اآلليات الازمة لرصد 
التطـــور المحرز فـــي التشـــجير، وتوحيـــد المعايير 

المتعلقة بالتشـــجير”. مشـــدًدا في الوقت ذاته على 
الـــدور الذي ســـتلعبه المجالس البلديـــة لتنفيذ هذه 

الخطة.
كما أشـــار إلى أّن الوزارة تعمل ضمن إســـتراتيجية 
التشـــجير وزيـــادة الرقعـــة الخضـــراء، علـــى تنفيذ 
عـــدد مـــن المشـــاريع بمختلـــف محافظـــات المملكة 
لتجميل الشـــوارع والتقاطعات، والحدائق، والمدن 

اإلسكانية، والمنتزهات.
إلـــى ذلـــك، أشـــاد رئيـــس المجلـــس البلـــدي لبلديـــة 
باالهتمـــام  الكوهجـــي  أحمـــد  الشـــمالية  المنطقـــة 
والمتابعـــة المســـتمرة التـــي يبديهـــا وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، وفريق 
المجلـــس  ومقترحـــات  لطلبـــات  الـــوزارة  عمـــل 
وبمـــا يجســـد األهـــداف اإلســـتراتيجية للمشـــروع 
اإلصاحـــي لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وذلك بما يســـاهم في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

خلف: “الشمالية” مقبلة على حزمة من المشروعات الخدمية
االستمرار بتحديث البنية التحتية لمشروعات الصرف الصحي

مناقصـــة جديـــدة قريًبـــا لتوفيـــر صهاريـــج لشـــفط البالعـــات
زيادة الطاقة االستيعابية بمحطة توبلي إلى 400 ألف متر مكعب 
مضاعفة األشجار من 1.8 مليون شجرة إلى 3.6 ماليين بحلول 2035

تعقيًبــا علــى األخبــار المنشــورة فــي عــدد مــن الصحــف المحليــة ووســائل التواصــل االجتماعــي بشــأن وضــع بعــض المواطنيــن 
الموجوديــن فــي أوكرانيــا، تــود وزارة الخارجيــة التوضيــح أنــه مــن منطلــق حــرص الوزارة علــى االهتمــام بمصالح رعايــا مملكة 
البحريــن فــي الخــارج، ونظــًرا لألوضــاع األمنيــة غير المســتقرة التي تمر بهــا أوكرانيا، فإنها تؤكــد تواصلها الدائم مــع المواطنين 
البحرينييــن الكــرام الموجوديــن والمقيميــن في أوكرانيا وذلك لاطمئنان على ســامتهم وإرشــادهم إلى الســبل الكفيلة بتســهيل 

مغادرتهم األراضي األوكرانية.

وقد بلغ عـــدد المواطنين البحرينيين 
والمقيمين الموجوديـــن في أوكرانيا 
 32 العســـكرية  العمليـــات  بـــدء  عنـــد 
شـــخًصا، تمكنت الوزارة من تســـهيل 
خروج 9 أشخاص عبر المنافذ اآلمنة 
ســـفارات  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
الدول الشـــقيقة في العاصمة كييف، 
التي قامت بتقديم جميع التسهيات 
المواطنيـــن  مغـــادرة  لتيســـير 

البحرينيين من أوكرانيا.
هـــذا  فـــي  الخارجيـــة  وتشـــير وزارة 
الخدمـــات  قطـــاع  أن  إلـــى  الصـــدد 
القنصليـــة قد تلقى بتاريخ ٢٧ فبراير 
المواطنيـــن،  ٢٠٢٢، طلًبـــا مـــن أحـــد 
بشـــأن الحصـــول علـــى تذكـــرة مرور 
البنـــه والموجود حالًيـــا برفقة والدته 

في أوكرانيا.
وعليه، قامت وزارة الخارجية باتخاذ 
اإلجـــراءات الازمـــة وبالتنســـيق مع 
سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية 
ألمانيا االتحادية، لمنح الطفل المشار 
عودتـــه  لتســـهيل  مـــرور  تذكـــرة  لـــه 
لمملكـــة البحريـــن برفقـــة ولـــي أمره، 
تجـــاوًزا لبعـــض الشـــروط والمعاييـــر 
المقـــررة في مثل هذه الحاالت، نظًرا 
للظـــروف االســـتثنائية التـــي يمر بها 

المواطنون العالقون في أوكرانيا.
وقامت ســـفارة مملكـــة البحرين لدى 
جمهوريـــة ألمانيا االتحاديـــة بإصدار 
تذاكر المرور الازمـــة، وتواصلت مع 
ذوي الطفـــل للتأكـــد مـــن اســـتامهم 
قامـــت  كمـــا  المطلوبـــة،  الوثائـــق 
الســـفارة بالتواصل مـــع والدة الطفل 
المشـــار إليه والموجودة في أوكرانيا 
إلرشادها بشأن وسيلة السفر المتاحة 
فـــي الظـــروف الحاليـــة، وذلـــك عبـــر 
القطار من داخل أوكرانيا إلى المنافذ 
الحدوديـــة أســـوًة بجميـــع المغادرين 
مـــن أوكرانيـــا، إال أنها رفضت الســـفر 
بواســـطة القطـــار وتفضـــل البقاء مع 

عائلتها األوكرانية حالًيا.
أما بشأن األسرة المكونة من 8 أفراد، 
فـــإن وزارة الخارجيـــة تـــود اإليضاح 
بأنها على تواصل مستمر مع األسرة، 
وإن الـــوزارة طلبـــت منهـــم المغـــادرة 
قبـــل ارتفاع حدة الوضـــع األمني في 

أوكرانيا، حفاًظا على سامتهم.
وفـــي صبـــاح يـــوم الجمعـــة الموافق 
األســـرة  طلبـــت   ،2022 مـــارس   4
خـــاص  تصريـــح  علـــى  الحصـــول 
للخـــروج مـــن أوكرانيـــا عبـــر الحدود 
الروســـية، نظًرا للمســـافة التـــي تبعد 

60 كيلومتًرا عن مقر سكنهم، فقامت 
ســـفارة مملكة البحرين في موســـكو 
برفع الطلب للخارجية الروسية، وما 
زالت الســـفارة فـــي انتظـــار الموافقة 

من السلطات المختصة الروسية.
لمملكـــة  الفخـــري  القنصـــل  أن  كمـــا 
البحرين لدى باروسيا، على تواصل 
مســـتمر مع األســـرة المذكورة، وذلك 
الخـــروج  علـــى  وحثهـــم  إلرشـــادهم 
عبر الطرق والممـــرات اآلمنة. كما أن 
الوزارة على اتصال مســـتمر باألسرة 
لمتابعـــة تســـهيل خروجهم من خال 
محطـــات القطـــار المتوافـــرة من قبل 
لنقـــل  مجاًنـــا  األوكرانيـــة  الحكومـــة 
المدنييـــن، إال أن العائلة، مع األســـف، 
ترفـــض هـــذا االقتـــراح وتصـــر علـــى 
توفيـــر حافلـــة خاصـــة أو الســـفر من 
خال الحدود الروســـية غير المتاحة 

حالًيا.
وتؤكـــد وزارة الخارجيـــة أنها ســـوف 
تواصـــل عبر الوســـائل الدبلوماســـية 
متابعة أوضاع األســـرة المشـــار اليها، 
الممكنـــة  الجهـــود  جميـــع  وســـتبذل 
لتســـهيل مغادرتهـــم أوكرانيا في ظل 

الظروف األمنية المتوترة هناك.

“الخارجية” تعقب على ما نشر في وسائل اإلعالم... وتؤكد تواصلها مع البحرينيين في أوكرانيا

32 مواطنا ومقيما في أوكرانيا تم تسهيل خروج 9 منهم
المنامة - أمانة العاصمة

أفـــاد المدير العام ألمانـــة العاصمة محمد 
الســـهلي أنه تم إزالة أكثر من 30 شـــحنة 
مـــن األنقاض والمخلفـــات المتنوعة، و25 
شـــحنة مـــن المخلفـــات الزراعيـــة أخيـــًرا، 
وتم هدم مبنى آيل للســـقوط من أصل 4 
عقـــارات ســـيتم هدمها قريًبـــا، في مجمع 
العدليـــة،  فـــي  الســـياحية  المنطقـــة   338
كما أزيلت أنقاض مخلفات بناء وأســـوار 
متهالكـــة، باإلضافة إلى تســـوية األراضي 

المفتوحة إلمكان استغالها مستقبًا.
وكان السهلي قد زار مجمع 338 المنطقة 
الســـياحية فـــي العدليـــة، برفقـــة ممثلـــي 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة 
ا على احتياجات المنطقة  للوقوف ميدانيًّ
فيمـــا يخص أمانـــة العاصمة من تشـــجير 

ونظافة ومخالفات إنشائية.
وذكـــر المديـــر العـــام ألمانـــة العاصمة أنه 
يتم مسح المنطقة بصورة دورية التخاذ 
مـــا يلزم فـــي حال رصد أي عقـــار مهجور 
أو آيـــل للســـقوط حيـــث يتـــم العمل على 
تصحيـــح الوضـــع إمـــا بالترميـــم أو الهدم 
مـــن قبـــل مالـــك العقـــار، وفي حـــال عدم 
االستجابة لما سبق يتم اتخاذ اإلجراءات 
الازمة لتصحيح الوضع وذلك حسب ما 
هـــو معمـــول بـــه فـــي األنظمـــة والقوانين 

بمملكة البحرين.
وأوضـــح أنه خال هذا العـــام تم التركيز 
مكثـــف  بشـــكل  المنطقـــة  نظافـــة  علـــى 
المســـائية  الفتـــرة  أثنـــاء  وتفضيلـــي 
والشوارع الداخلية واألحواض الزراعية 
باإلضافـــة إلى التخلص مـــن النفايات في 
المناطـــق المفتوحـــة، وإزالـــة المخلفـــات 
الزراعيـــة وأنقـــاض البنـــاء وغيرهـــا مـــن 
المخلفـــات التي قد تشـــّوه المنظـــر العام، 
فضـــًا عـــن التركيـــز علـــى توزيـــع أماكـــن 

حاويات القمامة وغسل مواقع الحاويات 
مـــن الدهـــون وتنظيف األثاث اإلســـمنتي 

ذي اللمسة الجمالية في المنطقة.
وأشـــار المديـــر العام ألمانـــة العاصمة إلى 
أنـــه تـــم االتفـــاق على البـــدء فـــي صيانة 
وتشـــذيب  وقـــص  الزراعيـــة  األحـــواض 
الليليـــة  اإلنـــارات  وتعديـــل  األشـــجار 
الخاصـــة بهـــا، وزيـــادة الرقعـــة الخضراء 

والمزروعات التجميلية في المنطقة.
يذكـــر أن المجمـــع 338 يقـــع فـــي وســـط 
العدليـــة وهـــو عبـــارة عـــن مجمع للمشـــاة 
تـــم تطويـــره وإضافـــة لمســـات زراعيـــة 
وإنـــارة ليليـــة عليـــه؛ ليكون محـــّل جذب 
للســـياحة الداخلية والخارجية ألصحاب 
مـــن  كبيـــًرا  عـــدًدا  المشـــروعات، ويضـــم 

المطاعم.

هدم 4 عقارات آيلة للسقوط وإزالة 55 شحنة من المخلفات

أمانة العاصمة تنفذ خطتها التجميلية بمجمع 338

العدلية ـ جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

عـــت “جمعية البحرين للتدريب وتنمية  وقَّ
الموارد البشرية” مذكرة تفاهم مع حساب 
بهـــدف  البحريـــن”؛  مســـتقبل  “التعليـــم 
التعاون المشـــترك بين الطرفين لتســـليط 
الضوء ونشـــر الوعي في مجـــال التدريب 
وبنـــاء القدرات، وذلك صباح يوم الســـبت 
5 مـــارس 2022 بمقر الجمعية في منطقة 

العدلية.
ومّثـــل “جمعية البحريـــن للتدريب وتنمية 
المـــوارد البشـــرية” رئيـــس مجلـــس إدارة 

ومـــن  عطيـــة  محمـــود  أحمـــد  الجمعيـــة 
جانب حساب “التعليم مستقبل البحرين” 
المؤســـس والمديـــر العـــام فاضـــل حبيـــب 
مجلـــس  أعضـــاء  بحضـــور  عبدالرســـول، 
مديـــر  عابديـــن  ســـارة  الجمعيـــة  إدارة 
االتصال المؤسســـي وأحمد الزياني مدير 

العاقات المؤسسية.
ـــب رئيـــس مجلـــس  وبهـــذه المناســـبة، رحَّ
إدارة جمعيـــة البحريـــن للتدريـــب وتنمية 
المـــوارد البشـــرية بالتعاون المشـــترك بين 
مســـتقبل  “التعليـــم  وحســـاب  جمعيتـــه 
مذكـــرة  توقيـــع  أن  وأضـــاف  البحريـــن”، 

التفاهـــم يأتي في إطار توجهات الجمعية 
وتعزيـــز  إعاميـــة  اســـتراتيجية  لبنـــاء 
الشـــراكات اإلعاميـــة النوعية مع الجهات 
المتعلقـــة  المجـــاالت  فـــي  العاقـــة  ذات 
بالمحتـــوى اإلخبـــاري واإلعامي، مشـــيًدا 
بالـــدور البارز للمنصة في نشـــر اإلضاءات 
واألخبار وأفضل الممارســـات في قطاعي 

التعليم والتدريب.
مـــن جهته، أشـــاد حبيب بالـــدور التدريبي 
المتميـــز الذي تضطلع بـــه جمعية البحرين 
للتدريب وتنمية الموارد البشـــرية برئاسة 
أعضـــاء  وجميـــع  عطيـــة  أحمـــد  الســـيد 

مجلس اإلدارة والمنتســـبين للجمعية في 
تطويـــر قطـــاع التدريـــب وبنـــاء القـــدرات 
الوطنية الشـــابة، من خـــال طرح البرامج 
نخبـــة  بمشـــاركة  االحترافيـــة  التدريبيـــة 
مـــن المدربين مـــن ذوي الخبـــرة والكفاءة 
من داخـــل مملكـــة البحريـــن وخارجها، ما 
يساهم في استقطاب العناصر والكفاءات 
البحرينيـــة المتمكنة في قطـــاع التدريب، 
معرًبـــا عـــن ســـعادته بالتعـــاون المشـــترك 
لتحقيـــق األهداف المنشـــودة، واســـتعداد 
فريق حســـاب “التعليم مستقبل البحرين” 
األخبـــار  جميـــع  علـــى  الضـــوء  لتســـليط 

والنـــدوات  والمؤتمـــرات  والفعاليـــات 
والورش والبرامج التدريبية التي تنظمها 

الجمعية؛ خدمة للمجتمع البحريني. 
وختـــم عطيـــة: لقـــد وضـــع مجلـــس إدارة 
جمعية البحريـــن للتدريب وتنمية الموارد 
البشـــرية نصب عينيه ضرورة مّد جســـور 

التواصـــل مـــع مختلـــف الجهـــات المعنية، 
ومـــن  األهليـــة  أو  منهـــا  الرســـمية  ســـواًء 
ضمنهـــا المنصـــات التفاعليـــة ذات العاقة 
بقطـــاع التدريـــب؛ من أجـــل تحقيق رؤية 
الجمعيـــة ورســـالتها وبرنامجهـــا التدريبي 
للدورة الحالية بكل مهنية وجودة عالية.

تأطير التعاون بين “البحرين للتدريب” وحساب “التعليم مستقبل البحرين” 

المنامة - وزارة الخارجية
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أكـــدت قيادات ورؤســـاء الجامعات 
المشـــاركين فـــي معـــرض البحريـــن 
للتعليـــم والتدريـــب مـــا قبـــل العمل 
بيـــن  الوثيـــق  التعـــاون  أهميـــة 
جهـــة  مـــن  التعليميـــة  المؤسســـات 
النشـــطة  والشـــركات والمؤسســـات 
فـــي ســـوق العمـــل مـــن جهـــة أخرى 
تحقيـــق  مـــن  المملكـــة  يمكـــن  بمـــا 
طموحاتهـــا فـــي دمـــج الخريجيـــن 
البحرينييـــن في مختلـــف قطاعات 
ســـوق العمل وجعلهم خيارا منافسا 
بقوة في الميادين العملية والمهنية.

أهميـــة  الجامعـــات  رؤســـاء  وأكـــد 
الشـــراكة والتعـــاون والتكامـــل بين 
والطلبـــة  العالقـــة  ذات  الجهـــات 
أنفســـهم لتحقيـــق نســـب عالية من 
التوطيـــن لمختلـــف مجـــاالت العمل 

في مملكة البحرين.
وشـــارك عـــدد من قيادات ورؤســـاء 
الجامعـــات البحرينية في جلســـات 
حواريـــة تناولـــت تحديـــات التعليم 
العالـــي وســـوق العمل علـــى هامش 
معـــرض البحرين للتعليم والتدريب 
مـــا قبـــل العمـــل الذي نظمته شـــركة 
الفعاليـــات  لتنظيـــم  ميدبوينـــت 
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  برعايـــة 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان فـــي 
مركـــز الخليـــج للمؤتمـــرات بفنـــدق 

الخليج.
وتطـــرق الرئيـــس المؤســـس رئيس 
األهليـــة  الجامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس 
عبدهللا الحواج إلى ذكريات أعمال 
اللجنـــة العليا لميثاق العمل الوطني 
حيـــث كان ممثـــال لقطـــاع التعليـــم، 

مشـــددا علـــى أهمية موقـــع التعليم 
فـــي ميثـــاق العمـــل الوطنـــي، وفي 
مختلف االســـتراتيجيات والخطط 
الحكومية، حيـــث الطموح الوطني 
الكبيـــر نحو جعـــل مملكـــة البحرين 
مركـــزا إقليميـــا متميـــزا فـــي تقديم 

خدمات التعليم.
ونوه الحواج بالمكانة التي يضطلع 
بهـــا خريجـــو الجامعـــة األهليـــة في 
الجامعـــة  أن  ذاكـــرا  العمـــل،  ســـوق 
فوجـــا ضخـــت   16 تخريـــج  وعبـــر 
فـــي ســـوق العمـــل حوالـــي 6 آالف 
خريـــج وخريجة تبوأ عـــدد ال بأس 
بـــه منهم مواقع متقدمـــة ومرموقة 
تضـــم  حيـــث  العمـــل،  ســـوق  فـــي 
قائمـــة خريجـــي الجامعـــة األهليـــة 
قيادات ومســـؤولين في السلطتين 
فضـــال  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
فـــي  والمســـؤولين  القياديـــن  عـــن 
العديد من الشـــركات والمؤسســـات 

والمصارف والمنشآت.
العلـــوم  جامعـــة  رئيـــس  وتنـــاول 
مواكبـــة  فـــؤاد  غســـان  التطبيقيـــة 
المســـتجدة  للمتغيـــرات  جامعتـــه 

فـــي ســـوق العمـــل عبـــر التحديـــث 
والتطوير المستمر لمناهج الجامعة، 
تســـتعين  الجامعـــة  أن  خصوصـــا 
باســـتمرار بمستشـــارين مـــن ســـوق 
العمـــل للتطويـــر المســـتمر لبرامجها 

الدراسية.
العلـــوم  جامعـــة  أن  فـــؤاد  وأكـــد 
تأهيـــل  علـــى  تحـــرص  التطبيقيـــة 
فـــي  مباشـــرة  للولـــوج  خريجيهـــا 
ســـوق العمل عبر إكسابهم المهارات 
المهنيـــة والتطبيقيـــة وتمكينهم من 

متطلبات التكنولوجيا.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للعمليات 
في جامعة البحرين الطبية ستيفن 
هاريســـون ميرفيلـــد أهمية تضمين 
أســـاس  كجـــزء  المهنـــي  التدريـــب 
فـــي التخصـــص العلمي، بمـــا يؤهل 
القـــدر  علـــى  ليكونـــوا  الخريجيـــن 
المطلوب من المســـؤولية في سوق 

العمل.
وأبدى الرئيس التنفيذي في جامعة 
البحريـــن الطبيـــة ســـعادته باندماج 
فـــي  الســـريع  الجامعـــة  خريجـــي 
مختلف المؤسسات والمستشفيات 

والخـــاص،  العـــام  القطاعيـــن  فـــي 
جامعـــة  تملكـــه  مـــا  مـــع  خصوصـــا 
عمليـــة  مناهـــج  الطبيـــة  البحريـــن 
محكمـــة مدعمـــة باتفاقيـــات تعاون 
وثيـــق مع العديد من المستشـــفيات 

ومؤسسات الرعاية الصحية. 
التســـجيل  مديـــرة  وتحدثـــت 
فـــي  التســـويقية  واالتصـــاالت 
مملكـــة  فـــي  األميركيـــة  الجامعـــة 
حـــرص  عـــن  قليتلـــدا  البحريـــن 
الجامعـــة األميركيـــة علـــى تطويـــر 
صناعـــة التعليم في مملكة البحرين 
وتعزيـــز موقعها التنافســـي في هذا 

المجال.
الجامعـــة  إلـــى مســـاندة  وتطرقـــت 
فـــي  االندمـــاج  أجـــل  مـــن  لطلبتهـــا 
ســـوق العمل بعد التخرج من خالل 
التركيـــز على اإلعداد الجيد للطالب 

للتوظيف بعد تخرجه.
الجامعـــة  مديـــر  قـــال،  جهتـــه  مـــن 
مملكـــة  فـــي  المفتوحـــة  العربيـــة 
البحرينعبـــدهللا الغامـــدي إن هنـــاك 
فجوة بيـــن المتطلبـــات االحترافية 
وبيـــن  الطالـــب  يحتاجهـــا  التـــي 

الجـــزء األكاديمي حتـــى بعد تزويد 
بالمعـــارف  الطـــالب  الجامعـــات 
ولـــردم  التخصـــص  فـــي  والعلـــوم 
هـــذه الفجوة ينبغي على الشـــركات 
ليـــزودا  الجامعـــات  مـــع  التعـــاون 
الطالـــب بالخبرة عـــن طريق برامج 
اكتســـاب  علـــى  الطالـــب  تســـاعد 

الخبرة والمهارات المطلوبة.
وذكر أن الجامعة العربية المفتوحة 
مـــن   200 توظيـــف  فـــي  اســـهمت 
الخريجين من خـــالل البرامج التي 
أعدتهـــا التـــي تركـــز علـــى المهارات 
التـــي يحتاجهـــا الطالـــب في ســـوق 

العمل.
وأشـــاد الشـــيخ خالد بـــن خليفة آل 
خليفـــة المديـــر العـــام لكليـــة فاتـــل 
تحســـين  باســـتراتيجيات  للفندقـــة 
والتدريـــب  التعليـــم  مخرجـــات 
فـــي  أهميتهـــا  مؤكـــدا  البحرينيـــة، 
نجاح سياســـات التوطين في سوق 
العمـــل وتلبية طموحات الشـــركات 

والمؤسسات ورجال األعمال.
وذكر أن أصحاب األعمال يتطلعون 
إلـــى المهارات والمعـــارف المتنوعة، 

اكتســـاب  أهميـــة  علـــى  مشـــددا 
الشـــخصية  للمهـــارات  الخريجيـــن 
مـــن  يتجـــزأ  ال  جـــزءا  تعـــد  التـــي 

تجربتهم المهنية.
بـــن خليفـــة  وشـــجع الشـــيخ خالـــد 
آل خليفـــة الطلبـــة علـــى البحث عن 
تخصصـــات غير تقليديـــة للحصول 
على وظائـــف مميزة، داعيـــا الطلبة 
الباحثيـــن عن التميز إلـــى مزيد من 
االهتمـــام بالقطـــاع الســـياحي الذي 
يتنامـــى دوره وأهميته في تحريك 

عجلة االقتصاد.
وتطرق نائب رئيس جامعة المملكة 
نادر البســـتكي إلـــى أهميـــة مواكبة 
الجامعـــي  التعليـــم  فـــي  المناهـــج 
للمتغيـــرات المتســـارعة فـــي ســـوق 
العمل، وأكد البستكي حرص جامعة 
المملكة على تحديث مناهجها التي 
تواكب ســـوق العمل، مشيرا إلى أن 
الحصـــول على معـــدل تراكمي جيد 
ليس كافيا دائما، حيث مطلوب من 
الخريج اإللمام بمهـــارات التوظيف 

المطلوبة في سوق العمل.

 

أهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم وسوق العمل
ضمن فعاليات معرض التعليم والتدريب ما قبل العمل... رؤساء جامعات:

“أحمد الفاتح” يستقبل 3000 زائر و97 ألف زيارة افتراضية في 2021
اإلسالمي  الفاتح  أحمد  مركز  احتفظ 
التي  البحرين  مملكة  معالم  كأبرز  بالصدارة 
ُينصح بزيارتها للسنة السادسة على التوالي 
Advi� موقع  مستخدمي  تصنيف  ”بحسب 
تفاعلية  إلكترونية  منصة  وهو   ،”sor Trip
مستخدم  مليون   878 من  أكثر  يستخدمها 
العالمية  المعالم  لتصنيف  العالم  حول 

والوجهات السياحية.
وقـــد بلغ عدد الزوار الذين تم استقبالهم في 
العـــام  خـــالل  اإلسالمي  الفاتح  أحمد  مركز 
2021م  أكثر من 3000 زائر من شتى أنحاء 

العالم.
وعمـــاًل  الوزارة  توجيهات  مع  وتماشًيا 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  بتوصيات 

الزيارات  تعليق  أعقاب  كورونا في  لجائحة 
الفعلية، قامـــت مجموعـــة اإلرشـــاد الدينـــي 
افتراضية  زيارات  بتنفيذ  قامـــت  بالمركز 
الرسمي  اإللكتروني  الموقع  عبر  للزوار 
للمركز، وقـــد بلـــغ عـــدد زوار الموقع أكثر من 

97 ألف زائر خالل العام 2021.
وبشـــأن ســـير الدراســـة في دار علوم القرآن 
الكريـــم، فقد بلغ عـــدد الملتحقين بالدار 200 
طالـــب و350 طالبـــة، وهـــو مركـــز تعليمـــي 
يختـــص بتدريـــس القـــرآن الكريـــم وعلومه، 
ويقدم خدماته الدراســـية فـــي حفظ القرآن 
العلـــوم  مـــن  واالســـتزادة  وتالوتـــه  الكريـــم 
الشرعية ضمن منهج تعليمي متكامل، يقوم 
بإعداد مدرســـين ومحفظين مؤهلين لتعليم 
القـــرآن الكريم فـــي مجاالتـــه المختلفة على 

نحو علمي أكاديمي حسب األنظمة المعمولة 
ا وباألساليب التربوية الحديثة.  بها عالميًّ

اليوميـــة  والـــدورات  الـــدروس  وبشـــأن 
واألســـبوعية المنعقـــدة خـــالل العـــام 2021، 
التـــي  الظـــروف االســـتثنائية  مـــن  وبالرغـــم 
جائحـــة  جـــّراء  البحريـــن  مملكـــة  بهـــا  تمـــر 
كورونـــا )كوفيد – 19(، فقـــد قامت دار علوم 
القـــرآن الكريم بعقد الـــدروس عبر برنامجي 
وهـــي  و”زووم”،  تيمـــز”  “مايكروســـوفت 
كالتالـــي: دورات فـــي تـــالوة القـــرآن الكريـــم 
للمســـتجدين والمعيدين والمؤهلين، دورات 
في علـــم التجويد النظري، دورات في حفظ 
تـــالوة  فـــي  للكبـــار، دورات  الكريـــم  القـــرآن 
وتجويـــد القرآن الكريم للنســـاء، دورات في 
علـــم القـــراءات العشـــر والروايـــات المفردة، 

دورات فـــي تعلـــم اللغة العربية للنســـاء غير 
الناطقـــات باللغة العربيـــة، دورات في مبادئ 
الفقه للنســـاء غيـــر الناطقات باللغـــة العربية، 
محاضرات في السيرة النبوية للنساء، دورة 
في كتاب األربعين النووية للنســـاء، تفســـير 
القرآن الكريـــم لغير الناطقات باللغة العربية، 
وحفـــظ القـــرآن الكريـــم للنســـاء، إلـــى جانب 
عدد من المحاضرات التي نظمها المركز عبر 

حساب الشؤون اإلسالمية في اإلنستغرام.
يعد جامـــع أحمد الفاتح أكبـــر جوامع مملكة 
البحريـــن، وواحـــًدا مـــن أكبـــر الجوامـــع فـــي 
العالـــم وأفخمها بطرازه المعماري اإلســـالمي 
الـــذي يعكـــس ارتبـــاط البحريـــن وحضارتها، 
بالتاريـــخ العربـــي واإلســـالمي، حيث يتســـع 
، ويعتبـــر الجامع أحد  ألكثر مـــن 7000 مصلٍّ

المقاصـــد الســـياحية فـــي مملكـــة البحريـــن 
فأبوابه مفتوحة للزائرين من الســـياح الذين 

يقودهم مرشدون يتحدثون بلغات عدة.
ويتكون جامع أحمد الفاتح من ثالثة أقسام 
رئيســـية هي مصلى الرجال ومصلى النساء 
والباحـــة الكبرى ومن قبـــة ضخمة بنيت من 
األلياف الزجاجية النقية يبلغ وزنها أكثر من 
60 طنًّا وتعتبر من بين أكبر القبب المصنوعة 
من األليـــاف الزجاجيـــة. بإضـــاءات وثريات 
تعطـــى للمصلـــى الرئيســـي الشـــكل والرونق 
المميز، واألبواب مصنوعة من خشب الساج  
الهنـــدي، والكتابـــات علـــى حوائـــط المســـجد 
بالخـــط العربي الكوفي. ويضم المركز معهًدا 
الكريـــم  القـــرآن  لتحفيـــظ  ـــا، ومدرســـة  دينيًّ

وتدريس علومه.

المنامة - بنا

محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

استطاعت مملكة البحرين تحويل التحديات إلى فرص، ال سيما في ذروة االنتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا، 
وتمّكــن فريــق البحريــن مــن إدارة مختلف القطاعــات الحيوية بكّل اقتدار ومهنية وبشــكل يعود بالنفــع على الجميع، 

حيث عكس ذلك نجاح السياسات الحكومية في االستثمار بالموارد البشرية الوطنية.  

اســـتضاف  الموضـــوع  هـــذا  وبشـــأن 
برنامـــج “وطني” الذي يبثـــه تلفزيون 
بحرينيتيـــن  شـــخصيتين  البحريـــن، 
بمجاليهمـــا  تتميـــزان  أن  اســـتطاعتا 
بفضل دعم الحكومة والبيئة المحفزة 
الجاذبـــة التـــي توّفرهـــا، إيماًنـــا منهـــا 
بأهمية إشـــراك كل أفراد المجتمع في 
مسيرة التحديث والتطوير المستمرة 
تطلعـــات  تحقيـــق  فـــي  يصـــب  وبمـــا 

المواطنين ومصلحة الوطن.
   

جهود حكومية جّبارة

ومـــن بين القطاعات التي تفّوقت في 

صناعـــة التحول بنشـــاطها هـــو قطاع 
التدريـــب غيـــر الحكومي، حيـــث أّكد 
خليـــل قاهـــري، وهـــو مؤســـس منّصة 
“تدريب هب”، على الجهود الحكومية 
فـــي دعـــم قطـــاع التدريب وتشـــجيع 

رّواد األعمال لالنطالق آلفاق أوسع.
وقال قاهري إن مملكة البحرين توّفر 
بيئـــة داعمـــة وحاضنة لـــرواد األعمال 
الشـــباب، حيث تتيـــح حزمة خدمات 
ا، تســـهم  ميّســـرة ومتطـــورة إلكترونيًّ
فـــي تمكيـــن الشـــركات التـــي تســـعى 
لبدء أعمالها مـــن أرض المملكة، وهذا 
ما شـــّجع الشباب لدخول سوق العمل 

والصناعة واالبتكار.
وأضـــاف قاهـــري أن المشـــاريع التـــي 

ُخطط لها بشـــكل صحيح اســـتطاعت 
التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف  خـــالل 
فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا أن تحـــّول 

خدماتها لتكون إلكترونية.
وأوضـــح قاهـــري أن منصـــة “تدريـــب 
هـــب” التـــي انطلقـــت مـــن البحريـــن، 
تعتبـــر أول منصـــة عربيـــة مـــن نوعها 
ُبعـــد،  للتدريـــب علـــى المهـــارات عـــن 
وتجمـــع المدربيـــن مـــع المتدربين في 
شـــتى أنحـــاء الوطن العربـــي والعالم، 
لتقديـــم  الالزمـــة  األدوات  وتقـــدم 
دورات تدريبيـــة بفاعلية في مختلف 

المجاالت.
ولفـــت قاهـــري إلـــى أّن ســـوق العمـــل 
ا بفرص  في مملكـــة البحرين غني جدًّ

العمـــل المســـتقل التـــي تحقـــق الكثير 
مـــن الفوائد للمهنييـــن واالحترافيين، 
علـــى  وااللتزامـــات  النفقـــات  وتقلـــل 

أصحاب األعمال.

نجاح “فريق البحرين”

وفـــي الجزء اآلخر مـــن حلقة برنامج 

الضـــوء  ســـّلط  والـــذي  “وطنـــي”، 
فـــي  الحكوميـــة  السياســـات  علـــى 
االســـتثمار بالكوادر الوطنية بدراسة 
والمطلوبـــة  المهمـــة  التخصصـــات 
والنـــادرة، تطـــّرق أحمد العلـــوي وهو 
اختصاصـــي الوراثة وعلـــم األمراض 
الجزيئـــي ومؤســـس ومديـــر المختبر 

فـــي  الدراســـي  لمشـــواره  الحيـــوي، 
تخصص دقيق يتصل اتصااًل مباشًرا 
بأسلوب الحياة وعالقة ذلك بالصحة 
مملكـــة  اهتمـــام  مؤّكـــًدا  والمـــرض، 
البحرين بهـــذه العلوم المتطورة التي 
تعـــّد نقلـــة متطـــورة في التشـــخيص 

والعالج.
علـــم  موضـــوع  العلـــوي  وتنـــاول 
بهـــا  يتصـــل  ومـــا  الكروموســـومات، 
وحـــل  التشـــخيص  فـــي  فوائـــد  مـــن 
المشـــكالت الصحية، ودور هذا العلم 
وأبحاثه في توفير المعلومات المهمة 
والمفيـــدة فـــي إدارة صحـــة اإلنســـان 
بمختلـــف مراحله العمرية واكتشـــافه 
فـــي وقـــت مبكـــر لألمـــراض التي قد 
يتعـــرض لهـــا، مؤّكـــًدا نجـــاح “فريـــق 
البحريـــن” فـــي دعم الموارد البشـــرية 
واالبتـــكار  اإلبـــداع  ثقافـــة  وتعزيـــز 

لديهم.

تأكيد أهمية إشراك كل أفراد المجتمع في مسيرة التحديث

550 دارًسا بدار علوم القرآن الكريم

“وطني” يضيء على نجاح الحكومة في االستثمار بالمواطنين
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دبي - بنا

الوطنـــي  المركـــز  وفـــد  شـــارك 
لألمن الســـيبراني ممثالً بمدير 
الوطنـــي  االســـتجابة  إدارة 
أحمد  أبو الفتح، ومديرة إدارة 
عايشـــة  والتثقيـــف  المتابعـــة 
المنتـــدى  فـــي  حاجـــي،  أحمـــد 
الســـيبراني  لألمـــن  الخليجـــي 
األمانـــة  تنظمـــه  الـــذي   ،2022
العامـــة لمجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، بالتعاون مع 
المركز العربـــي اإلقليمي لألمن 
السيبراني تحت شعار )المنظر 
العالمـــي لتهديـــدات وتحديات 
األمـــن الســـيبراني(، وذلك بمقر 
أكســـبو 2020 دبـــي، بمشـــاركة 
ممثلـــي الـــدول األعضـــاء فـــي 
قطاعات الشـــؤون االقتصادية 

والعسكرية واألمنية.
إلـــى  المنتـــدى  ويهـــدف   
اســـتعراض أهـــم قضايـــا وأبرز 
والتطـــورات  التحديـــات 
الرقمية في الفضاء السيبراني 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
الحيوية، وبمشـــاركة نخبة من 
المتحدثيـــن مـــن دول المجلس 

والعالم.
وخـــالل المنتدى، تطـــرق مدير 
إدارة االســـتجابة الوطنـــي إلى 

االسترشـــادية  اإلســـتراتيجية 
للسالمة واألمن السيبراني التي 
أعدتهـــا لجنة المراكـــز الوطنية 
باألمانـــة  الحاســـبات  لطـــوارئ 
العامة لـــدول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة، حيث 
اســـتعرض التحديات، ومبادئ 
والمرتكـــزات  اإلســـتراتيجية، 
الخمســـة لإلســـتراتيجية التـــي 
التنظيمـــي  الجانـــب  تشـــمل 
واإلجـــراءات  والمؤسســـي، 
الفنيـــة  والتدابيـــر  القانونيـــة، 
القـــدرات  وبنـــاء  واإلجرائيـــة، 
الدولـــي.  والتعـــاون  الوطنيـــة، 
طريقـــة  اســـتعراض  تـــم  كمـــا 
عمـــل لجنـــة المراكـــز الوطنيـــة 
لطوارئ الحاســـبات بنـــاء على 
االسترشـــادية  اإلســـتراتيجية 

المعّدة.

استعراض أهم القضايا الرقمية في الفضاء السيبراني

 وعماًل باأحكام القانون امل�سار اإليه يعترب هذا االإعالن اإ�سعارًا ر�سميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة وزارة االأ�سغال �سئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة اال�ستمالك والتعوي�ض على 

الربيد االلكرتوين lac@mun.gov.bh  -  لالطالع على كافة التفا�سيل املتعلقة باملو�سوع.

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

البلديــات والتخطــيــط العمـــــراين 

بنـــــاء على ال�سالحيات املخولة لها 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

اإىل  وا�ستنادًا  العامة،  للمنفعة 

القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

املذكور، ب�ساأن اال�ستمالك يف املناطق 

التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي  اأو 

التخطيط.قــررت  اإعادة  اأو 

ال�سيد/  ملك  عقــــار  ا�ستمــــالك 

�سعيد حممد مو�سى اآل �سهاب، الكائن 

يف الدراز، وامل�سجـل مبوجب املقدمة 

رقم  العقــار   ،2003/8180 رقم 

05010073، وذلك من اأجل م�سروع 

املخطط التف�سيلي ملنطقـــة الــدراز، 

التخطيط  هيئـــة  طلـــب  ح�ســب 

والتطوير العمراين. 

قرار اال�ستمالك رقم )1( 

ل�سنة 2021

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

البلديــات والتخطــيــط العمـــــراين 

بنـــــاء على ال�سالحيات املخولة لها 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

اإىل  وا�ستنادًا  العامة،  للمنفعة 

القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

املذكور، ب�ساأن اال�ستمالك يف املناطق 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي  اأو 

ا�ستمــالك  التخطيط.قررت  اإعادة 

مرتوك  علي  ال�سيـد/  ملك  عقـــار 

يف  الكائن  و�سركائه،  ح�ســن 

املقدمة  مبوجب  وامل�سجل  الدراز، 

رقم  العقــار   ،1967/2872 رقم 

05013213، وذلك من اأجل م�سروع 

املخطط التف�سيلي ملنطقـــة الـــدراز، 

التخطيط  هيئــــة  طلـــب  ح�ســب 

والتطوير العمراين. 

قرار  اال�ستمالك رقم )2( 

ل�سنة 2021

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

البلديــات والتخطــيــط العمـــــراين 

بنـــــاء على ال�سالحيات املخولة لها 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

اإىل  وا�ستنادًا  العامة،  للمنفعة 

القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

املذكور، ب�ساأن اال�ستمالك يف املناطق 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي  اأو 

اإعادة التخطيط.

قررت ا�ستمــالك عقـــار ملك ال�سيد/ 

عبا�ض اأحمد ح�سني الدرازي، الكائن 

يف الدراز، وامل�سجل مبوجب املقدمة 

رقم  العقار   ،1990/4778 رقم 

05014114، وذلك من اأجل م�سروع 

املخطط التف�سيلي ملنطقـــة الـــدراز، 

التخطيط  هيئـــة  طلب  ح�ســـب 

والتطوير العمراين.

قرار  اال�ستمالك رقم )3( 

ل�سنة 2021

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

العمـــــراين  والتخطــيــط  البلديــات 

لها  املخولة  ال�سالحيات  على  بنـــــاء 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

للمنفعة العامة، وا�ستنادًا اإىل اأحكام 

املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب 

اأو  املناطق  يف  اال�ستمالك  ب�ساأن 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي 

اإعادة التخطيط.

قررت ا�ستمــالك عقـــار ملك ال�سيدة/ 

و�سركائها،  مرهون  يو�سف  �سهزالن 

مبوجب  وامل�سجل  الدراز،  يف  الكائن 

العقار   ،1979/3303 رقم  املقدمة 

اأجل  من  وذلك   ،05010159 رقم 

ملنطقـــة  التف�سيلي  املخطط  م�سروع 

هيئـــة  طلــب  ح�ســب  الــدراز، 

التخطيط والتطوير العمراين. 

قرار  اال�ستمالك رقم )4( 

ل�سنة 2021

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

البلديــات والتخطــيــط العمـــــراين 

بنـــــاء على ال�سالحيات املخولة لها 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

اإىل  وا�ستنادًا  العامة،  للمنفعة 

القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

املذكور، ب�ساأن اال�ستمالك يف املناطق 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي  اأو 

اإعادة التخطيط.

ملك  عقـــار  ا�ستمـــالك  قررت 

ال�ســيد/ مهـــدي حممـــد اآل �سهـــاب، 

مبوجب  وامل�سجل  الدراز،  يف  الكائن 

العقار   ،1986/4877 رقم  املقدمة 

اأجل  من  وذلك   ،05010874 رقم 

م�سروع املخطط التف�سيلي ملنطقـــة 

هيئـــة  طلـــب  ح�ســـب  الدراز، 

التخطيط والتطوير العمراين. 

قرار  اال�ستمالك رقم )5( 

ل�سنة 2021

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

العمـــــراين  والتخطــيــط  البلديــات 

بنـــــاء على ال�سالحيات املخولة لها 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

للمنفعة العامة، وا�ستنادًا اإىل اأحكام 

املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب 

اأو  املناطق  يف  اال�ستمالك  ب�ساأن 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي 

اإعادة التخطيط.

ال�سيد/  ملك  عقار  ا�ستمالك  قررت 

�سهاب  حممد  عبدالنبي  جعفر 

و�سركاوؤه، الكائن يف الدراز، وامل�سجل 

 ،1994/961 رقم  املقدمة  مبوجب 

من  وذلك   ،05013384 رقم  العقار 

التف�سيلي  املخطط  م�سروع  اأجل 

ملنطقـــة الــدراز، ح�ســـب طلــب هيئـــة 

التخطيط والتطوير العمراين. 

قرار اال�ستمالك رقم )6( 

ل�سنة 2021

اإن وزارة االأ�سغـــال و�ســـــوؤون البلديــات 

بنـــــاء  العمـــــراين  والتخطــيــط 

لها مبوجب  املخولة  ال�سالحيات  على 

القانون رقم )39( ل�سنة 2009 ب�ساأن 

العامة،  للمنفعة  العقارات  ا�ستمالك 

وا�ستنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث من 

اال�ستمالك  ب�ساأن  املذكور،  القانون 

الأغرا�ض  االأرا�سي  اأو  املناطق  يف 

التخطيط اأو اإعادة التخطيط.

قــررت ا�ستمـــالك عقـــار ملك ال�سيد/ 

عبدالرزاق مهدي زين الدين و�سركاوؤه، 

الدراز، وامل�ســجل مبــوجب  الكائــن يف 

العقار   ،1985/3676 رقم  املقدمة 

اأجــل  من  وذلك   ،05013096 رقم 

ملنطقــة  التف�سيــلي  املخطــط  م�سروع 

التخطيط  هيئة  طلب  ح�سب  الدراز، 

والتطوير العمراين.

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

البلديــات والتخطــيــط العمـــــراين 

بنـــــاء على ال�سالحيات املخولة لها 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

اإىل  وا�ستنادًا  العامة،  للمنفعة 

القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

املذكور، ب�ساأن اال�ستمالك يف املناطق 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي  اأو 

اإعادة التخطيط.

مـلك  عقـــار  ا�ستمـــالك  قــررت 

ال�سيــد/ احمد ال�سيد علي و�سركاوؤه، 

مبوجب  وامل�سجل  الدراز،  يف  الكائن 

العقار   ،1963/1441 رقم  املقدمة 

اأجل  من  وذلك   ،05012263 رقم 

م�سروع املخطط التف�سيلي ملنطقـــة 

هيئــــة  طلب  ح�ســـب  الدراز، 

التخطيط والتطوير العمراين.

قرار اال�ستمالك رقم )7( 

ل�سنة 2021

قرار اال�ستمالك رقم )8( 

ل�سنة 2021

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

البلديــات والتخطــيــط العمـــــراين 

بنـــــاء على ال�سالحيات املخولة لها 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

اإىل  وا�ستنادًا  العامة،  للمنفعة 

القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

املذكور، ب�ساأن اال�ستمالك يف املناطق 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي  اأو 

اإعادة التخطيط.

ال�سيد/  ملك  عقار  ا�ستمالك  قررت 

الدرازي،  مرهون  علي  مهدي  حممد 

مبوجب  وامل�سجل  الدراز،  يف  الكائن 

العقار   ،1976/4731 رقم  املقدمة 

اأجل  من  وذلك   ،05010021 رقم 

ملنطقــة  التف�سيلي  املخطط  م�سروع 

هيئـــة  طلـــب  ح�ســــب  الـــدراز، 

التخطيط والتطوير العمراين.

قرار  اال�ستمالك رقم )9( 

ل�سنة 2021

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

البلديــات والتخطــيــط العمـــــراين 

بنـــــاء على ال�سالحيات املخولة لها 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

اإىل  وا�ستنادًا  العامة،  للمنفعة 

القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

املذكور، ب�ساأن اال�ستمالك يف املناطق 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي  اأو 

اإعادة التخطيط.

قررت ا�ستمـــالك عقـــار ملك ال�سيد/ 

الكائن  الدرازي،  اأحمد  ربيع  ح�سني 

يف الدراز، وامل�سجل مبوجب املقدمة 

رقم  العقار   ،1372/1131 رقم 

05012261، وذلك من اأجل م�سروع 

املخطط التف�سيلي ملنطقـــــة الدراز، 

التخطيط  هيئــــة  طلـــب  ح�ســـب 

والتطوير العمراين.

قرار  اال�ستمالك رقم )10( 

ل�سنة 2021

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

البلديــات والتخطــيــط العمـــــراين 

بنـــــاء على ال�سالحيات املخولة لها 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

اإىل  وا�ستنادًا  العامة،  للمنفعة 

القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

املذكور، ب�ساأن اال�ستمالك يف املناطق 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي  اأو 

اإعادة التخطيط.

ال�سيد/  ملك  عقار  ا�ستمالك  قررت 

علي،  اإبراهيم  خليل  اإبراهيم  علي 

مبوجب  وامل�سجل  الدراز،  يف  الكائن 

املقدمة رقم 1987/82، العقار رقم 

05010603، وذلك من اأجل م�سروع 

املخطط التف�سيلي ملنطقــــة الدراز، 

التخطيط  هيئــــة  طلـــب  ح�ســـب 

والتطوير العمراين.

قرار  اال�ستمالك رقم )11( 

ل�سنة 2021

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

البلديــات والتخطــيــط العمـــــراين 

بنـــــاء على ال�سالحيات املخولة لها 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

اإىل  وا�ستنادًا  العامة،  للمنفعة 

القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

املذكور، ب�ساأن اال�ستمالك يف املناطق 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي  اأو 

اإعادة التخطيط.

ملك  عقـــار  ا�ستمــالك  قـررت 

مرتوك  نا�سر  خديجة  ال�سيدة/ 

يف  الكائن  و�سركائها،  الع�سفور 

املقدمة  مبوجب  وامل�سجل  الدراز، 

رقم  العقار   ،1979/611 رقم 

05012351، وذلك من اأجل م�سروع 

الدراز،  ملنطقة  التف�سيلي  املخطط 

التخطيط  هيئة  طلب  ح�سب 

والتطوير العمراين. 

قرار  اال�ستمالك رقم )12( 

ل�سنة 2021

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

البلديــات والتخطــيــط العمـــــراين 

بنـــــاء على ال�سالحيات املخولة لها 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

اإىل  وا�ستنادًا  العامة،  للمنفعة 

القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

املذكور، ب�ساأن اال�ستمالك يف املناطق 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي  اأو 

اإعادة التخطيط.

ملك  عقـــار  ا�ستمـــالك  قررت 

مهــدي  و  عبداللـه  ال�ســادة/ 

يف  الكائن  قا�ســم،  اأحمد  اإبني 

املقدمة  مبوجب  وامل�سجل  الدراز، 

رقم  العقار   ،1972/2223 رقم 

اأجــــل  من  وذلك   ،05012257

التف�سيــلي  املخطــط  م�ســــروع 

ملنطقـــة الـــدراز، ح�سب طلب هيئة 

التخطيط والتطوير العمراين.

قرار  اال�ستمالك رقم )13( 

ل�سنة 2021

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

البلديــات والتخطــيــط العمـــــراين 

بنـــــاء على ال�سالحيات املخولة لها 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

اإىل  وا�ستنادًا  العامة،  للمنفعة 

القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

املذكور، ب�ساأن اال�ستمالك يف املناطق 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي  اأو 

اإعادة التخطيط.

ملك  عقـــار  ا�ستمــالك  قــررت 

اأحمد احلاج عي�سى احلاج  ال�سادة/ 

يف  الكائن  و�سركاوؤه،  الدرازي  علي 

املقدمة  مبوجب  وامل�سجل  الدراز، 

رقم  العقار   ،1967/1147 رقم 

05012350، وذلك من اأجل م�سروع 

الدراز،  ملنطقة  التف�سيلي  املخطط 

التخطيط  هيئة  طلب  ح�سب 

والتطوير العمراين.

قرار اال�ستمالك رقم )14( 

ل�سنة 2021

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

العمـــــراين  والتخطــيــط  البلديــات 

لها  املخولة  ال�سالحيات  على  بنـــــاء 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

للمنفعة العامة، وا�ستنادًا اإىل اأحكام 

املذكور،  القانون  من  الثالث  الباب 

اأو  املناطق  يف  اال�ستمالك  ب�ساأن 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي 

اإعادة التخطيط.

قــررت ا�ستمــالك عقـــار ملك ال�سادة/ 

عبـدالر�ســـا ال�سيـــخ �سلمــــان ال�سيــــخ 

اأحمـــد الع�سفـــور و�ســـركـــاوؤه، الكائن 

املقدمة  مبوجب  وامل�سجل  الدراز،  يف 

رقم  العقــار   ،1991/954 رقم 

م�سروع  اأجل  من  وذلك   ،05012346

الدراز،  ملنطقـــة  التف�سيلي  املخطط 

التخطيط  هيئــــة  طلـــب  ح�ســـب 

والتطوير العمراين.

و�ســـــوؤون  االأ�سغـــال  وزارة  اإن 

البلديــات والتخطــيــط العمـــــراين 

بنـــــاء على ال�سالحيات املخولة لها 

ل�سنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

العقارات  ا�ستمالك  ب�ساأن   2009

اإىل  وا�ستنادًا  العامة،  للمنفعة 

القانون  من  الثالث  الباب  اأحكام 

املذكور، ب�ساأن اال�ستمالك يف املناطق 

اأو  التخطيط  الأغرا�ض  االأرا�سي  اأو 

اإعادة التخطيط.

قررت ا�ستمالك عقار ملك ال�سادة/ 

حاج  اإبراهيم  ابني  وح�سن  حمزة 

وامل�سجل  الدراز،  يف  الكائن  هالل، 

مبوجب املقدمة رقم 1973/4583، 

وذلك   ،05015582 رقم  العقــار 

اأجل م�سروع املخطط التف�سيلي  من 

طلـــب  ح�ســـب  الدراز،  ملنطقـــة 

والتطوير  التخطيط  هيئــــة 

العمراين.

قرار اال�ستمالك رقم )15( 

ل�سنة 2021

قرار اال�ستمالك رقم )16( 

ل�سنة 2021

بمشاركة نخبة 
من المتحدثين من 

دول “المجلس” 
والعالم

تعزيز التنسيق مع أميركا بالمجاالت االقتصادية
المضي بالعالقات الثنائية نحو آفاق أرحب... وزير المالية:

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة عمق 
العالقات اإلستراتيجية التي تربط مملكة 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركية 
في جميـــع المجاالت خاصـــة االقتصادية 
والماليـــة، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة البناء على 
مـــا تحقق من منجزات على كل األصعدة، 
والتنســـيق  التعـــاون  تعزيـــز  ومواصلـــة 
المشـــترك بيـــن البلديـــن الصديقيـــن نحـــو 
مزيٍد من التكامل وذلك بما يعكس حرص 
واهتمـــام عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جـــاء ذلـــك لـــدى مشـــاركة ضمـــن الوفـــد 
رئيـــس  العهـــد  لولـــي  المرافـــق  الرســـمي 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
فـــي إطـــار الزيـــارة الرســـمية لســـموه إلى 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة الصديقة، 
حيث نّوه بالنتائج اإليجابية لهذه الزيارة 
التي تم فيهـــا توقيع عدد من االتفاقيات 
ومذكـــرات التفاهـــم وأهميتهـــا فـــي دعم 
التعـــاون الثنائـــي علـــى جميـــع األصعـــدة 
بمـــا يحقـــق األهـــداف المنشـــودة، مؤكًدا 
البحريـــن والواليـــات  مـــا يجمـــع مملكـــة 
المتحدة األميركية الصديقة من عالقات 

ثنائية ترتكز على العمل الجاد والمســـتمر 
بمـــا يســـاهم في المضـــي قدًما إلـــى آفاق 

أرحب.
وأشـــار إلـــى أن مـــا تحقـــق خـــالل الزيارة 
الرسمية إلى الواليات المتحدة األميركية 
ستدفع بمســـارات التعاون نحو ما يتطلع 
له الجميع والســـيما في المجاالت المالية 
واالقتصادية، الفًتا إلـــى ما حققه البلدان 
الصديقان من إنجازات بارزة أهمها تعزيز 
اتفاقيـــة  وتوقيـــع  االســـتثمارية  الفـــرص 
التجـــارة الحـــرة وتعزيـــز التعـــاون المالي 
والمصرفـــي الـــذي انعكســـت نتائجه على 

االقتصاد الوطني.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

الشيخ سلمان بن خليفة

الزياني: توسيع التعاون السياسي واالقتصادي مع أميركا
حفاوة المسؤولين بسموه تؤكد الشراكة اإلستراتيجة بين البلدين

عبداللطيـــف   الخارجيـــة،  وزيـــر  أشـــاد 
الزيانـــي، بالنتائـــج الطيبـــة التـــي حققتهـــا 
الزيارة الرسمية لولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، إلـــى الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، والمباحثـــات عاليـــة 
المســـتوى التـــي أجراهـــا ســـموه مـــع كبـــار 
المســـؤولين في اإلدارة األميركية، مؤكًدا 
أنهـــا تعكس ما يربـــط البلديـــن الصديقين 
متبـــادل  واحتـــرام  وطيـــدة  عالقـــة  مـــن 
وحـــرص متواصـــل علـــى تطويـــر التعاون 
والتنســـيق المشـــترك بيـــن الجانبيـــن فـــي 

جميع المجاالت.
وقـــال وزيـــر الخارجية إن زيـــارة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء، أكدت ما تشهده عالقات التعاون 
مـــن تطـــور ونمـــو  البلديـــن  بيـــن  الوثيـــق 
يعكس الرغبة المشـــتركة في توطيد تلك 
العالقات وتطويرها إلى أعلى المستويات 
بمـــا يخـــدم المصالـــح المشـــتركة للبلديـــن 
الصديقيـــن، في ظل التوجيهات الســـامية 

مـــن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، واالهتمـــام 
فـــي  الثنائـــي  التعـــاون  بتعزيـــز  المتبـــادل 

مختلف المجاالت.
لقيـــه  مـــا  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأضـــاف 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، مـــن حفـــاوة وترحيـــب 
وتقدير من نائبة رئيس الواليات المتحدة 
األميركية  كاماال هاريس، ورئيسة مجلس 
النواب نانســـي بيلوسي، ووزير الخارجية 
أنتونـــي بلينكـــن، ووزيـــر الدفـــاع الجنرال 
فـــي  المســـؤولين  وكبـــار  أوســـتن،  لويـــد 
اإلدارة األميركيـــة، يعكـــس عمـــق ومتانـــة 
الصداقـــة والشـــراكة اإلســـتراتيجية التي 
تربـــط بيـــن البلدين الصديقيـــن منذ عقود 
ممتـــدة والتـــي كانـــت دائًمـــا محـــل تقدير 

واعتزاز لدى قيادتي البلدين الصديقين.
المباحثـــات  إن  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
التي أجراهـــا صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الوزراء مـــع القيادة 
األميركيـــة وكبـــار المســـؤولين ركزت على 
فـــي  الثنائـــي  التعـــاون  وتنميـــة  تطويـــر 
مختلف المجاالت الحيوية التي من شأنها 

الدفع بمســـار عالقات الصداقـــة والتعاون 
المشـــترك إلى آفاق أشـــمل وأكثـــر فاعلية، 
بخاصة في المجال االقتصادي والتجاري 
الذي يشـــهد مزيًدا من النمـــو والتطور في 
إطار اتفاقيـــة التجارة الحرة الموقعة بين 
البلديـــن في العام 2004، واالســـتفادة من 
الفـــرص المتاحـــة لتوســـيع آفـــاق التعاون 
واالســـتثماري  والتجـــاري  االقتصـــادي 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والنفـــع على الشـــعبين 
الصديقيـــن، إضافـــة إلـــى تعزيـــز وتقويـــة 
الدفـــاع  مجـــال  فـــي  المشـــترك  التعـــاون 
واألمـــن والـــذي امتد إلى أكثر من خمســـة 
وســـبعين عاًمـــا، وتكثيف الجهـــود لحماية 
أمن المنطقة واســـتقرارها حمايًة لمصالح 

بلدانها وتعزيًزا لألمن اإلقليمي.
وأضـــاف أن زيارة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء، أتاحت 
الفرصـــة للتباحـــث بيـــن الجانبيـــن بشـــأن 
تطـــورات األوضـــاع فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوســـط، والتحديـــات والتهديـــدات التي 
تواجـــه دول العالـــم وتهدد األمن والســـلم 
الدولييـــن، حيـــث تـــم التأكيد علـــى أهمية 
الشراكة اإلستراتيجية الدفاعية الراسخة 

بيـــن البلديـــن، وضـــرورة تعزيـــز التعـــاون 
المشـــترك الوثيـــق بيـــن البلديـــن، وتكثيف 
الجهـــود للمحافظـــة علـــى أمن واســـتقرار 
المنطقـــة ودول العالـــم، وتحقيـــق الســـالم 
واألمـــن واالزدهـــار لصالـــح جميع شـــعوب 

المنطقة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة: “ لقـــد تزامـــن مع 
زيـــارة صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، انعقـــاد أعمـــال 
البلديـــن  بيـــن  اإلســـتراتيجي  الحـــوار 
مباحثـــات  مـــن  تخللـــه  ومـــا  الصديقيـــن، 
موســـعة عن فرص زيـــادة التعاون الثنائي 
السياســـية،  المجـــاالت  مـــن  العديـــد  فـــي 
والثقافيـــة،  واألمنيـــة،  واالقتصاديـــة، 
والتعليمية، والســـياحة، والبيئة، والطاقة، 
المجـــاالت  مـــن  وغيرهـــا  والتكنولوجيـــا، 
التنمويـــة، وكذلـــك انعقاد منتـــدى األعمال 
البحريني األميركي، مما يمثل دفعة مهمة 
لمسار عالقات الشراكة اإلستراتيجية بين 
البلدين وتوسيع آفاقها، وسوف يكون لها 
مردوٌد إيجابي مباشـــر لتحقيق التطلعات 
واألهداف المشتركة نحو مزيد من النماء 

واالزدهار”.

المنامة - وزارة الخارجية
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صادمة  مفاجأة  على  األب  استيقظ 
الخليجية  زوجــتــه  أن  اكتشف  حين 
ولم  الزوجية  منزل  وغــادرت  اختفت 
تكن لوحدها بل بصحبة طفلتها التي 

لم تكن تتجاوز األعوام الثالثة.
وقتا  عنها  الــزوج  بحث  يستغرق  ولم 
طويال، حيث هاتف ذويها الذين أكدوا 
ورغم  والدها،  منزل  في  أنها وطفلته 
المفاجئ  االخــتــفــاء  هــذا  مــن  صدمته 
من دون أن تخبره برغبتها بالسفر إلى 
إال  والدتها،  منزل  إلى  بلدها وعودتها 
أنه اطمأن عليهما خصوصا أنه لم يكن 
هناك ما يشوب العالقة بين الزوجين 

وال عالمة تنذر بتصرفها المفاجئ.
بــعــد شــهــر مـــن غــيــاب األم والــطــفــلــة 
كـــورونـــا  ــروس  ــيـ فـ ــن األب ســيــطــر  عـ
ــعــالــم، إال أن  عــلــى الــحــيــاة فــي كــل ال
في  االستمرار  من  األب  يمنع  لم  ذلك 
مــحــاوالتــه إلعـــادة الــزوجــة إلــى بيت 
األمر  أن  إال  طفلته،  ورؤيــة  الزوجية 
اســتــغــرق أكــثــر مــمــا تــوقــع مــع تفشي 
فــيــروس كـــورونـــا وتــعــلــيــق الــرحــالت 
البرية  المنافذ  جميع  وإغــالق  الجوية 
ابنته  إلـــى  وصـــولـــه  دون  والــبــحــريــة 
وزوجــة، ورغــم كل هذا استمر الزوج 
وكسوة  الشهري  الــمــصــروف  بــإرســال 
البنكية،  الــحــواالت  طريق  عــن  العيد 
فضال عن الرسائل البريدية التي كان 
أن  بعد  عنوانها  على  لزوجته  يبعثها 
امتنعت عن الرد عليه كما وتمكن من 
إليها بصحبة والدته إال أن كل  السفر 

المحاوالت باءت بالفشل.

الــزوج كثيرة،  أمام  الخيارات  لم تكن 
رفع قضية  عليه  الواقع  للضرر  ورفًعا 
طــالق للضرر، والــذي صــدر فيه حكم 
و3  الــعــام  قـــارب  غــيــاب  بعد  لصالحه 

أشهر.
ألزمت  العلي،  المحامي خالد  وحسب 
بــتــمــكــيــن األب مـــن رؤيـــة  الــمــحــكــمــة 
وزيارة البنت يومي الخميس والسبت 
من الساعة 4 مساء ولغاية الساعة 7 
مساء من كل أسبوع من دون المبيت 
واالســتــالم  التسليم  يــكــون  أن  عــلــى 
القريب  المركز االجتماعي  عن طريق 

لسكنه.
بالعدول  مطلقته  إقناع  األب  وحــاول 
عن قرارها المتمثل في عدم رجوعها 
على  أصرت  أنها  إال  البحرين،  لمملكة 
ــن أبـــســـط حــقــوقــه وهــي  حـــرمـــانـــه مـ
ما  ابنته،  رؤيــة  مــن  وتمكينه  الــزيــارة 
لرفع قضية أخرى ضد مطلقته  دفعه 
إلسقاط الحضانة عن األم وضمها ألم 
األب وفقا لنص المادة 128 من قانون 

أحكام األسرة.
ودفع المحاميان خالد العلي ويوسف 
الطفلة  والـــدة  بــأن  للمحكمة  حــافــظ 
مقيمة  كونها  الــحــضــانــة؛  تستحق  ال 
البحرين  مملكة  والدتها خارج  بمنزل 
األم؛  أم  عــلــى  كــذلــك  األمـــر  وينطبق 
األمـــــر الـــــذي تـــكـــون مــعــه الــحــضــانــة 
مستوفية  وهــي  األب،  ألم  مستحقه 
ومقيمة  بأكملها  الــحــضــانــة  لــشــروط 
تثبت  وبالتالي  البحرين،  مملكة  في 
وإسقاطها  لها  الحضانة  بضم  أحقيها 

عن أم الطفلة.
الطفلة  والــــدة  أن  للمحكمة  وأثــبــتــا 
البحرين  لمملكة  الرجوع  امتنعت عن 
حرمان  بقصد  وذلــك  الطفلة  ولي  بلد 
موكلهما من رؤية خالل فترة طويلة 
وأزمــات  بمصاعب  موكلهما  فيها  مــر 
نفسية وضغوطات بسبب ابتعاده عن 
ابنته؛ األمر الذي أحدث ضررا جسيما 

بنفسيته وطفلته المتعلقة به.
يمانعان  ال  ووالدته  موكلهما  أن  وبينا 

من 

م  قيا
م  أل ا

بــــزيــــارة 
الــــطــــفــــلــــة 

فــي أي وقــت 
ــيـــث ال  كــــــان بـــحـ

ــاك ضــرر  ــكــون هــن ي
أم  أن  كــمــا  ــرار،  أو ضــ

األب حضرت أمام المحكمة 
ــت الــحــاضــنــة  ــانـ وأفــــــــادت بـــأنـــهـــا كـ

حتى  والدتها  منذ  لحفيدها  والمربية 
ــم تـــرجـــع رغــم  ــ ــبــحــريــن ول غـــــادرت ال
محاوالتها الشخصية وذهابها لها، وهي 
من  تعاني  وال  وعافية  بصحة  تتمتع 
أي مرض؛ األمر الذي يسوغ للمحكمة 

ضـــم 
حصانة البنت إليها. 

وحيث إن الحاضنة وأمها لم تحضرا 
ولم  قانونا  معلنتان  وهما  المحكمة، 
توكال أحدا بالحضور عنهما لذلك جاز 

للمحكمة 

الـــســـيـــر فــي 

حضوريا،  حقهما 

المحكمة  حكمت  وعليه 

حضانة  بــإســقــاط  الشرعية  الــصــغــرى 

الــبــنــت مــن والــدتــهــا وضــمــهــا لجدتها 

والدة والدها.

رغم إدانته في الكثير من القضايا الجنائية التي تتعلق بحيازة مواد مخدرة 
فضــا عن شــرب المســكرات، وفصلــه عن عمله تبعــا للحكم عليــه في قضايا 
جنائية، طالب األب بحضانة طفلته ذات السبع سنوات وألزم زوجته تسليم 

أوراقها الثبوتية، وعليه رفع دعوى بهذه المطالبات للمحكمة. 

الزوجين  القضية، أن   وفي تفاصيل 
العام  اقترنا بموجب عقد حصل في 
الزوجية  فــراش  على  ورزقـــا   ،2010
ــنـــوات(، وهـــي تــحــت يد  بــبــنــت )7 سـ
اختصاص  فــي ســن  أنها  إال  والــدتــهــا 
حــضــانــة والـــدهـــا وهـــو يــرغــب بضم 
األوراق  وتــســلــيــمــه  ــيــه  إل حــضــانــتــهــا 
الــوقــت  فــي  بــهــا،  الــخــاصــة  الثبوتية 
الذي تنتظر الزوجة الحكم في قضية 

الطالق للضرر.
رجب  بن  فاطمة  المحامية  وطلبت 
لعدم  )األم(  لموكلتها  الدعوى  رفــض 
اخــتــصــاص الــمــحــكــمــة، ودفـــعـــت أن 
المدعي غير أمين على البنت، السيما 
ــه فـــي قــضــايــا  ــتـ وأنــــه قـــد ســبــق إدانـ
مخدرة  مــواد  بحيازة  تتعلق  جنائية 
ــه مــدمــن شـــرب الــمــســكــرات، كما  وأنـ
شرب  مدمن  بأنه  ضده  شقيقه  شهد 

المسكرات. 
وقدمت بن رجب محفظة مستندات 
ــات يــقــر بها  ــادثـ ــحـ تــشــتــمــل عــلــى مـ
المسكرات،  وشـــرب  بتعاطي  الــوالــد 
وزودت المحكمة بصحيفة أسبقيات 
المدعي في الحكم الجنائي وغيرها، 
ــأن طــلــب إثــبــات حضانة  بـ ودفــعــت 
الــبــنــت لــلــمــدعــي هــو طــلــب فــي غير 
محله ومردود عليه؛ كون األب يفتقد 
إلــى الــشــروط الــواجــب تــوافــرهــا في 
على  األمــانــة  شــرط  السيما  الحاضن 
الــمــحــضــون حــســب مـــا نــصــت عليه 
الــمــادة 126 مــن قــانــون األســــرة، إذ 

يشترط في الحاضن: اإلسالم، العقل، 
الـــبـــلـــوغ، األمـــانـــة عــلــى الــمــحــضــون، 
القدرة على تربية المحضون وحفظه 
ورعايته والتدبير لصالحه والسالمة 

من األمراض المعدية والخطيرة.
وبينت أن المدعي يتناول المسكرات 
اتــزانــه،  وتفقده  العقل  تــذهــب  الــتــي 
كما أنه قد تم توقيفه جنائيا وصدر 
بحقه حكم جنائي بتهم حيازة مواد 
الشروط  يفقده  الــذي  األمــر  مخدرة، 
الالزم توافرها في الحاضن خصوصا 
شرط األمانة على المحضون وشرط 
القدرة على تربية المحضون وحفظه 

ورعايته وتدبير مصالحه. 
لديه  لــيــس  الــمــدعــي  أن  واســتــنــدت 
مـــن يــصــلــح لــحــضــانــة األطـــفـــال من 
النساء، إذ إن طلب الحضانة يستلزم 
المحكمة  لعدالة  بالضرورة أن يتقدم 
برعاية  إليها  يعهد  بمتعهدة  الموقرة 
الدعوى  الئحة  خلت  إذ  المحضونة، 
المتعهدة،  بيانات  من  أوراقها  وكافة 
غير  الـــدعـــوى  أوراق  تــكــون  وعــلــيــه 

كافية للحكم فيها.
الشرعية  الصغرى  المحكمة  وقــالــت 
والفصل  االختصاص  في  البحث  إن 
فيه يلزم أن يكون سابقا على البحث 
فــي شــكــل الـــدعـــوى وقــبــل الــتــصــدي 
للموضوع بحسبان أن فقدان الوالية 
مــانــع أصــلــي مــن نظر الــدعــوى شكال 
وموضوعا، وأنه يجب على المحكمة 
لبحث  نفسها  تلقاء  مــن  تتصدى  أن 

الدعوى  بنظر  اختصاصها  مدى 
حتى لو لم يثره أحد الخصوم 
االختصاص  قواعد  أن  باعتبار 

النظام العام. 
ــمــادة   وبــيــنــت الــمــحــكــمــة أن ال
الــمــرافــعــات  قـــانـــون  مـــن   )28(

المدنية تقضي على أنه )إذا 
عينت  أو  الـــدعـــوى  قــدمــت 
مختصة،  غير  محكمة  فــي 

حــكــمــت الــمــحــكــمــة بــعــدم 
اخـــتـــصـــاصـــهـــا...، وعــلــى 
في  تــبــيــن  أن  الــمــحــكــمــة 
ــتــي  حــكــمــهــا األســــبــــاب ال
الدعوى(.  إحالة  إلى  دعت 

إن طلب  “حــيــث  وأضـــافـــت 
بضم  يتحصل  ــد(  ــوال )ال المدعي 

المدعى  وإلـــزام  لــه،  البنت  حضانة 
األوراق  كافة  تسليم  )والدتها(  عليها 
للمدعي،  بالبنت  الخاصة  الثبوتية 
وبــالــتــالــي فـــإن هـــذا الــطــلــب يــعــد من 
حيث  البحتة،  الموضوعية  الطلبات 
المحكمة  هـــذه  اخــتــصــاص  يتسع  ال 
المحكمة  على  طرحت  أنها  باعتبار 

بنظره  تختص  ال  وهــي  المستعجلة 
تتوقف  حيث  نوعيا،  المحكمة  هــذه 
ــمــســاس بــأصــل  عــلــى الــتــحــقــيــق و ال
)الــوالــد(  المدعي  وأن  السيما  الحق، 
البنت،  لــرعــايــة  مــتــعــهــدة  يحضر  ــم  ل

تتعلق  وأنه متهم في قضايا جنائية 
بــحــيــازة مـــواد مــخــدرة وأنـــه مدمن 
فــإن هذه  الــمــســكــرات، وعليه  شــرب 
الطلبات حينئذ مما ال تختص بنظره 

هذه المحكمة نوعيا”.

المحكمة  حكمت  ــاب  األســب ولــهــذه   
بالجلسة  الثانية  الشرعية  الصغرى 
مستعجلة  وبصفة  المنعقدة  العلنية 
فــي هذه  بالنظر  االخــتــصــاص  بــعــدم 

الدعوى.

فاطمة بن رجب

يوسف حافظ خالد العلي
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أصـــدرت مديـــرة إدارة دعـــم المنظمات 
والتنميـــة  العمـــل  بـــوزارة  األهليـــة 
تعميمـــًا  جناحـــي  نجـــوى  االجتماعيـــة 
للمنظمـــات األهليـــة الخاضعة إلشـــراف 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية بشأن 
إعـــداد وعرض مشـــروع ميزانيـــة العام 
التالـــي ســـنويًا على الجمعيـــة العمومية 
وذلـــك   عليهـــا،  الـــرأي  ألخـــذ  العاديـــة 
استنادًا لنص المادة رقم )48( مـن القرار 
الالئحـــة  بشـــأن   2007 لســـنة   )4( رقـــم 
النموذجية للنظام األساســـي للجمعيات 
والثقافيـــة  االجتماعيـــة  واألنديـــة 
العمـــل  وزارة  إلشـــراف  الخاضعـــة 
تقابلهـــا  والتـــي  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
المـــادة نفســـها فـــي األنظمة األساســـية 

الخاصة للمنظمات األهلية.
وأوضحـــت أن المـــادة تنـــص علـــى أن: 
“يقــــوم مجلس اإلدارة بعـرض الحساب 
العموميـــة  الجمعيـــة  علـــى  الختامـــي 
ًقـا عـلـيـه مـن جميـع أعضائه وذلك  ُمصـدَّ
ألخذ الرأي عليـــه وإقراره، وإذا جاوزت 
مصروفات أو إيرادات الجمعية عشـــرة 
آالف دينـــار وجب علـــى مجلس اإلدارة 
عـــرض الحســــاب الختامـــي على مكتب 
مشـــفوعًا  معتمـــد  قانونـــي  محاســـبة 
لفحصـــه  لـــه  ـــدة  المؤيِّ بالمســـتندات 
وتقديم تقرير عنـه، قبل انعقاد الجمعية 
العمومية في اجتماعها الســـنوي بشـــهر 

على األقل”.
مجلـــس  “علـــى  أن  المـــادة  وتضمنـــت 
اإلدارة عــــرض مشروع ميزانيــــة العــــام 
المقبــــل علــــى الجمعية العمومية ألخـذ 
الــــرأي عليـــه، ويجب إرفـــاق صورة من 
الحساب الختامي والميزانية العمومية 
وتقاريـــر مراقـــب الحســـابات ومجلـــس 
الموجهـــة  الدعـــوة  بخطابـــات  اإلدارة 
إلى األعضاء الذين لهــــم حــــق حـضــــور 
الجمعية العموميــــة، كمــــا يجــــب عرض 
هـــذه األوراق فـــي مـــكان ظاهـــر بمقـــر 
الجمعيـــة قبل انعقاد الجمعية العمومية 
بخمســـة عشـــر يومـــًا على األقـــل وتظل 

كذلك حتى يتم التصديق عليها.
لاللتـــزام  األهليـــة  المنظمـــات  ودعـــت 
بالمـــادة المذكـــورة، مـــع ضـــرورة إرفاق 

نســـخة من مشروع الميزانية التقديرية 
سنويًا معتمدة للجهة اإلدارية المختصة 
بالوزارة، ضمن المستندات والمتطلبات 
الالزمة لعقد الجمعية العمومية العادية.

وبّينـــت أن تلك المســـتندات التي يجب 
تقديمهـــا قبـــل انعقاد اجتمـــاع الجمعية 
القانونيـــة  للمـــدة  وفقـــًا  العموميـــة 

الموضحة بالقانون، تتمثل في:
1. رســـالة طلـــب بهذا الشـــأن قبل موعد 
انعقاد االجتماع بخمسة عشر يومًا على 

عـة مـن الرئيس أو نائبه. األقل موقَّ
2. صـــورة من خطاب الدعـــوة الموجهة 

لألعضاء.
ـــع من  3. جـــدول أعمـــال االجتمـــاع موقَّ

الرئيس أو نائبه.
4. التقريـــر المالـــي، حيث إنه في حــــال 
المصروفـــات  أو  اإليـــرادات  جــــاوزت 
مـــن  تقريـــر  ُيقـــّدم  دينـــار  آالف  عشـــرة 
ع  مكتـــب محاســـب قانوني معتمـــد موقَّ
إلـــى  نائبـــه باإلضافـــة  الرئيـــس أو  مـــن 

األمين المالي.
5. تقرير مشروع الميزانية للعام المقبل 
ـــع مـــن الرئيـــس أو نائبـــه واألميـــن  موقَّ

المالي.
6. التقرير األدبي )اإلداري( بحيث يكون 
عًا من الرئيس أو نائبه وأمين السر. موقَّ

7. كشـــف أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة 
ع من  الذيـــن يحـــق لهـــم التصويـــت موقَّ
الرئيـــس أو نائبـــه وأمين الســـر واألمين 

المالي.
إدارة  لمجلـــس  المرشـــحين  كشـــف   .8
ــــع مــــن الـرئيس أو  المنظمة األهلية موقَّ
نائبـــه وأمين الســـر واألميـــن المالي )مع 

نسخ األرقام الشخصية(.

مشروع الميزانية شرط النعقاد الجمعية العمومية السنوية

 “الجعفرية” تصم آذانها
عن تآكل مسجد ومأتم جدالحاج

رفـــع النائـــب علـــي إســـحاقي مقترحـــا 
بصفة االســـتعجال بشـــأن إعادة ترميم 
وتأهيل مســـجد ومأتم قرية جد الحاج 
الجعفريـــة،  األوقـــاف  إدارة  قبـــل  مـــن 
وكانـــت مبـــررات االقتراح المســـتعجلة 
هي تضـــرر المبنى والمأتم بشـــكل كبير 
إدارة  تجـــاوب  عـــدم  إلـــى  باإلضافـــة 
مناشـــدات  مـــع  الجعفريـــة  األوقـــاف 

األهالي المتعلقة بالمسجد والمأتم.

إلـــى أن  المقتـــرح  فـــي  النائـــب  وأشـــار 
اإلهمال الذي طال مســـجد ومأتم قرية 
جد الحاج جاء بســـبب تجاهل وإهمال 
بســـبب  وليـــس  الجعفريـــة  األوقـــاف 
المســـتمر  التجاهـــل  األهالـــي، وبســـبب 
اســـتحاله  إلـــى  أدى  ترميمـــه  لقضيـــة 
بصـــورة  والمســـجد  المأتـــم  اســـتخدام 

صحيحة.
جـــد  قريـــة  أن  إســـحاقي  وأوضـــح 

الحـــاج والتـــي تقع في شـــمال العاصمة 
ويســـكنها عـــدد محـــدود مـــن الســـكان 
تحتـــوي على مســـجد واحـــد باإلضافة 
إلى مأتم حســـيني واحـــد، وعلى الرغم 
من صغر المســـجد والمأتم المشار له إال 
أن لـــه وقفيـــات عدة تتمثـــل في مزارع 
ومجمعـــات وبنايات وفلل ســـكنية تدر 
دخاًل كبيـــًرا يعتبر من أكبر الدخول في 

األوقاف الجعفرية.

16 مدرسة محرقية على خطة صيانة “األشغال”
االنتهاء من إعداد الرسومات الهندسية التفصيلية

قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن برنامج 
الوزارة لصيانة المدارس لعامي 2021 و2022 يتضمن 16 مدرسة في محافظة 

المحرق.

ولـــفـــت إلــــى أن خــطــة إعــــــادة تــأهــيــل 
مــدارس   4 تضم  التاريخية  ــمــدارس  ال
حكومية وهي مدرسة مريم بنت عمران 
ــة طـــارق  ــدرسـ االبــتــدائــيــة لــلــبــنــات، ومـ
ومــدرســة  للبنين،  ــة  اإلعـــداديـ زيـــاد  بــن 
عبدالرحمن الناصر االبتدائية اإلعدادية 
لــلــبــنــيــن، ومـــدرســـة عــمــر بـــن الــخــطــاب 

االبتدائية اإلعدادية للبنين.
ــك فــي مــعــرض رده على طلب  جــاء ذل
على  إطالعهم  البلدي  المحرق  مجلس 
خطة الوزارة بشأن صيانة المدارس في 

محافظة المحرق.
وأشــــار إلـــى أنـــه تــم اســتــالم الــمــوافــقــة 
واالقتصاد  المالية  وزارة  من  المبدئية 
ميزانية  من  المشاريع  لتنفيذ  الوطني 

إعــداد  تم  كما  والتعليم،  التربية  وزارة 
ــوزارة  ل وإرســالــهــا  المناقصة  مستندات 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وهــيــئــة الــبــحــريــن 
للثقافة واآلثار لمراجعتها، وذلك تمهيًدا 

لطرح المناقصة.
ــدارس الــحــكــومــيــة  ــ ــمـ ــ ــأن الـ ــشـ ــال بـ ــ ــ وق
الشاملة  الصيانة  خطة  ضمن  المدرجة 
ــدارس  مــ  6 ضــمــت  إنـــهـــا   2021 ــعــام  ــل ل
وهي: مدرسة الشيخ محمد بن عيسى 
الــهــدايــة  ومــدرســة  للبنين،  االبــتــدائــيــة 
الثانوية للبنين، ومدرسة عراد االبتدائية 
للبنين، ومدرسة عراد االبتدائية للبنات، 
للبنات،  الثانوية  االســتــقــالل  ومــدرســة 

ومدرسة الحد اإلعدادية للبنات.
الــصــيــانــة للعام  وفــيــمــا يــتــعــلــق بــخــطــة 

ستشمل  ــهــا  أن أوضــــح   2022 ــاري  ــجـ الـ
ــة الــفــارابــي  ــي: مـــدرسـ ــ 6 مـــــدارس وهـ
بن  عــمــر  ومــدرســة  للبنين،  االبــتــدائــيــة 
ومدرسة  للبنين،  االبتدائية  عبدالعزيز 
للبنين،  الــتــجــاريــة  الــثــانــويــة  الــمــحــرق 
للبنين،  االبتدائية  الخوارزمي  ومدرسة 
للبنات،  االبتدائية  البسيتين  ومــدرســة 

ومدرسة البسيتين االبتدائية للبنين.
واختتم وزير األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمران بأنه تم االنتهاء من 
التفصيلية  الهندسية  الرسومات  إعــداد 
حالًيا  ويتم  الشاملة،  الصيانة  ألعــمــال 
للمشاريع  الــتــقــديــريــة  التكلفة  حــســاب 
من  المسبقة  الــمــوافــقــة  لطلب  تمهيًدا 
الــوطــنــي،  واالقـــتـــصـــاد  الــمــالــيــة  وزارة 
اإلجـــراءات  إتمام  فــور  التنفيذ  وسيتم 
ــمـــادات الــمــالــيــة  ــتـ ــة وتـــوفـــر االعـ الـــالزمـ

الالزمة.

 العود: ال جدية في تنفيذ ساحل الدير وسماهيج
نافًيا وجود سواحل قريبة من المنطقة

قــال ممثــل سادســة المحــرق البلدي فاضل العــود إن دعوة البلديــات ألهالي الدير 
الديــر  مــن  القريبــة  البحريــة والســواحل  الواجهــات  مــن  ماهيج لالســتفادة  ـ وسـ
وســماهيج لحين تنفيذ مشــروع ســاحل المنطقة، أشاع حالة واسعة من اإلحباط 

لدى األهالي، وأثار لديهم الشكوك حول جدية الوزارة في تنفيذ المشروع.

وأشـــار إلـــى أن هـــذه الدعـــوة تأتـــي في 
حيـــن ال توجـــد أي ســـواحل أو واجهات 
بحريـــة قريبـــة مـــن المنطقـــة، حيـــث إن 
أقرب السواحل لقريتي الدير وسماهيج 
هو ساحل جزيرة ديار المحرق الخاص، 
وســـاحل الســـاية في البســـيتين وهو ما 
ال يمكـــن اعتبـــاره قريًبـــا للقريـــة. وقـــال 
إنـــه حـــان الوقـــت إلدراج الشـــارع علـــى 

خطة مشـــاريع الوزارة، وتنفيذه بشـــكل 
تدريجي من خالل تهيئته بشكل مبدئي 
كمرحلـــة أولى، وذلك من خالل تســـوية 
األرض ووضـــع الطـــوب األحمـــر، وعمـــل 
مواقـــف للســـيارات وتنظيـــم المداخـــل 
ــج  ـع برنامـ ـ ــم وضـ ـارج، وأن يتـ ـ والمخـ
زمنـــي لتطويـــر هـــذا الســـاحل البالغـــة 
مســـاحته اإلجماليـــة 51 ألـــف متـــر مربع 

والمخصـــص لســـاحل عـــام. وأشـــار إلى 
أنـــه منذ تخصيص الســـاحل فـــي 2010 

كســـاحل عام لمنطقتي الدير وسماهيج 
يمتد على مســـاحة 2.3 كيلومتر، اقتطع 
منـــه أجزاء ألغراض أخرى، في حين أن 
الجزء المتبقي من العقار ما زال بحاجة 
ألعمـــال دفـــان وتهيئته إلنجاز مشـــروع 

الساحل.
ولفت إلى أن الوزارة منذ ذلك الحين لم 
تتخذ أي خطوات إلنشاء المشروع الذي 
يعد الواجهة البحرية الوحيدة للمنطقة، 
وتعـــده من المشـــاريع المســـتقبلية التي 
ســـتبدأ في أعمـــال التصميم الخاصة بها 
حال ترســـية المناقصة الزمنية لألعمال 

االستشارية للتصاميم.

فاضل العود

المواطن يتكبد 70 دينارا لشفط المجاري شهريا
القبيسي لـ “^”: لزيادة أسطول الصهاريج

يبلــغ متوســط الدفــع الشــهري للمواطنيــن الذيــن ليــس لديهــم )مجــاٍر( فــي منازلهــم 
ويســتخدمون آليــة )البالعــات( نحــو 70 دينــاًرا شــهرًيا، وهــذا المبلــغ نتيجــة شــفط 
المجــاري الموجــودة فــي بالعات منازلهم، وفــق حديثهم لـ “البالد”، مشــيرين إلى أن 
هذه المشكلة متفاقمة خصوًصا مع توسع الرقعة العمرانية في المحافظة الشمالية 

من دون وجود شبكة مجاٍر لتغطية هذه المناطق.

وتابعـــوا، توفر الحكومـــة الخدمة مجانا، 
لكـــن ثمة قصور يتعلق بعدم وجود قدرة 
اســـتيعابية لدى وزارة األشـــغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني الستيعاب 
الطفرة العمرانية في المحافظة الشمالية.

وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــد رئيـــس اللجنـــة 
الفنية بالمجلس البلدي الشـــمالي عبدهللا 
ـ “البـــالد” أنـــه يتلقـــى يوميـــا  القبيســـي لـــ

شكاوى حول هذه المشكلة.
وأوضح أن عملية الشفط يجب أن تكون 
كاملـــة، وليـــس بمقـــدار الربـــع، كمـــا يفعل 
العمـــال، فالمقـــدار المســـحوب ال يواكـــب 
احتياجـــات أســـرة ســـوى لمـــدة أســـبوع 

وكحـــد أقصـــى 10 أيام، وهـــذا أمر يجب 
عدم التهاون فيه، فالحكومة وفرت هذه 
الخدمة للمواطنين مجانية، فلماذا ال يتم 

التجاوب بشكل عادل مع المواطنين.
وأضـــاف هـــذه المشـــكلة تعانيهـــا دوائر 
ا  ـ ـ ذ مـ ـ ـ ـ ا من ـ ـ هـ مالية بأكمل ـ ـ الشـ ة  ـ ـ المنطقـ
ـيما أن  ـ ـر، السـ ـ ـا وأكثـ ـ 15 عامـ ـارب  ـ يقـ
أعـــداد الوحـــدات الســـكنية فـــي ازدياد 
مســـتمر، والبلديـــة ال تتجـــاوب معنا في 
الموضـــوع علـــى الرغـــم مـــن الشـــكاوى 
التـــي ال تنتهـــي. وأشـــار إلـــى أن هنـــاك 
ثغـــرات كثيرة فـــي هذا الموضـــوع، فال 
أحـــد يعرف عدد العمـــال الذين يقومون 

بعملهم بشكل رسمي، كما ال أحد يراقب 
جـــودة وكفاءة عملهم، فما يصلنا مجرد 
أرقـــام دون وجـــود إحصـــاءات رســـمية 
مـــن الشـــركة المعنيـــة. وأبلـــغ أن تقصير 
العمال في الشـــركة ال يقتصر على عدم 
تغطيتهـــم المنازل المطلوبـــة، بل تجاوز 
األمر تلويثهـــم للبيئة، فعند االنتهاء من 
العمل، يقـــوم العمال بســـكب الصهاريج 

ـاء  ـ ــة واألحيـ ــاحات المفتوحـ ــي السـ فـ
الســـكنية والمـــزارع فـــي وقت الـــذروة، 
ــص  ـكان المخصـ ـ ـي المـ ـ ا فـ ـ ـ دون رميهـ
فـــي منطقـــة توبلي، وهـــذا أمـــر يخالف 

اشتراطات الحفاظ على البيئة. 
وتســـاءل عمـــا إذا كانت الشـــركة المعنية 
تقـــوم بعملها بشـــكل صحيـــح أم ال، فعدد 
البيـــوت التـــي تشـــفط يومًيـــا وفـــق مـــا 
يصلنـــي ال يتجاوز 5 بيـــوت كحد أقصى، 
وهـــذا عـــدد قليل جـــًدا مقارنـــة بالطلبات 
المدرجـــة ضمـــن القائمـــة، فهـــل يعقل أن 
يتم إرســـال 24 موظفا يومًيا لتغطية 12 
دائرة من السادســـة صباًحا إلى السادسة 

مساًء.
ـم القبيســـي بأنـــه يجـــب إنشـــاء  ـ واختتـ
شـــبكة صرف صحية خاصـــة بالمحافظة 
الشـــمالية؛ لتغطيـــة احتياجـــات المنطقة 
أســـوة بمحافظـــة المحـــرق، فـــال شـــيء 
ـة، والحكومـــة الموقـــرة  ـ ينقـــص المنطقـ

قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

 عبدالله القبيسي

كشف العضو البلدي للدائرة السابعة 
بمحافظـــة المحرق أحمد المقهوي لـ 
“البـــالد” عن أن كلفـــة تطوير منطقة 
عراد الصناعية تقّدر بنحو 800 ألف 
دينار، وسيســـتغرق تطويرهـــا عاًما 

كاماًل.
وأضـــاف أن التطويـــر فـــي مراحلـــه 
األولـــى حيـــث يجـــري اآلن العمـــل 
علـــى الشـــوارع الخارجيـــة للمنطقة 
ــم شـــبكة  ــادة تنظيـ كالرصـــف وإعـ
اه  ـ ـ ـرف ميـ ـ ـي وصـ ـ ـرف الصحـ ـ الصـ
األمطار باإلضافـــة إلى وضع أعمدة 

إنارة جديدة في المنطقة.
وأردف العضـــو البلـــدي أن المرحلـــة 
الثانيـــة من مشـــروع تطوير منطقة 
عراد تتضمن إنشاء موقف سيارات 
ــة إلـــى  ــيارة، باإلضافـ 80 سـ ــع  يسـ
توســـعة شـــارع المطـــار وشـــارع 46 

بالمنطقة، مختتًما، أنه فور االنتهاء 
من إنشـــاء مواقف السيارات سيتم 
ـد  ـ ـام جديـ ـ ـع نظـ ـ ــى وضـ ــل علـ العمـ
لمخالفـــة الســـيارات ويشـــمل القرار 
سيارات الســـكراب، مؤكًدا إزالة 70 
ســـيارة خردة )سكراب( من المنطقة 

خالل الشهرين الماضيين.

المقهوي لـ “^”: 800 ألف دينار 
كلفة تطوير “عراد الصناعية”

 أحمد المقهوي

 نجوى جناحي

عوائده األكبر على مستوى الوقفيات... إسحاقي مقترحا الترميم عاجال:

مروة أحمد



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

أفـــادت مصادر “البـــاد” بأن المراكـــز الصحّية أعلنت عـــن إيقاف خدمة 
فحص المرحلة اإلعدادية والثانوية العامة ألجل غير مسمى.

وأوضـــح أحـــد العاملين بهـــذه المراكز أن اإليقاف من المقرر أن يســـتمر 
لمدة تصل لشهرين أو ثاثة أشهر. 

^أنـــا واحـــد مـــن مجموعـــة مواطنيـــن مهتميـــن بتربيـــة الدواجن، 
وأصبحـــت أعاني منذ ســـنوات عدة من انقطاع مســـتمر لعلف الدواجن 
المعـــروف بنخالـــة القمـــح )الشـــوار(، حتى وصلنـــا لمرحلة اليـــأس حالي 

كحال بقية مربي الدواجن والماشية بشتى أنواعها.
والســـؤال المحيـــر الذي لم تجـــب عليها الشـــركة المعنية ولـــم تبرر هذا 

االنقطاع، وهو ما السبب الكامن وراء هذا االنقطاع عن السوق؟
آملين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، والمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع 

الزراعي التحرك لحل هذه المشكلة.
علما أن الشـــركة المعنية بتزويد الســـوق المحلية بـ )الشـــوار( أعلنت قبل 
عـــدة أيـــام تحقيقها ألربـــاح بالمايين مقارنـــة بأرباح العـــام الماضي، في 
الوقت الذي يعاني مربو الماشية، سواء المحترفين أو الهواة، من انقطاع 

الشركة عن تزويد السوق منذ عدة أشهر بـ )الشوار(، فهل نجد الحل؟

علي مرتضى

ناشدت شابة بحرينية جهاز الخدمة المدنية ترشيحها لوظيفة مناسبة 
لمؤهاتهـــا وخبراتها الوظيفية فـــي إحدى الجهات الحكومية، بعد أكثر 

من 13 سنة على تخرجها من الثانوية العامة.
وقالت في رسالتها: حصلت على شهادة الثانوية العامة في العام 2008، 
وضممُت إلى مؤهلي عدة شهادات احترافية في مجاالت مختلفة، إلى 
جانب عملي منذ تخرجي وحتى العام 2020 في عدة مؤسسات خاصة 

في وظائف خدمات العماء والبيع والسكرتارية واإلشراف.
وبعد هذه المسيرة من العمل والتنقالت بتُّ أتطلع إلى وظيفة دائمة  «

ومستقرة في إحدى الجهات الحكومية، الستكمل مسيرتي المهنية وأداء 
واجبي تجاه الوطن.

ناشـــد مواطن ســـبعيني وزارة الكهرباء والماء والهيئة مراعاة أوضاعه 
اإلنســـانية، وإعـــادة النظـــر في إشـــعار قطـــع الكهربـــاء عن منزلـــه، لعدم 

امتاكه الدخل الكافي لسداد الفاتورة وعمل التسوية مع الوزارة.
وقـــال إنـــه مّر بظروف مادية حرجة أدت إلى تراكم الديون عليه، فضاً 
عـــن مـــروره بظروف صحية ال تحتمل قطـــع الكهرباء، حيث إنه مصاب 

بالربو ويستخدم في تنفسه جهاز التنفس.
وأشـــار إلى أن معظم دخله الذي يقتصر على معاشـــه التقاعدي يذهب 
لسداد ديونه، وأن ما يتبقى له من دخل ال يكاد يفي باحتياجات أسرته 

المعيشية.
ولفت إلى أن الوزارة )الهيئة( سبق أن أشعرته قبل أشهر قليلة بقطع  «

الكهرباء، وبعد أن شرح لهم وضعه اإلنساني توقفوا عن تنفيذ إجراء 
القطع، ليعاودوا بعد هذه الفترة إرسال إشعار آخر له بالقطع، ما يجعله 

في وضع نفسي حرج.

خسرت وظيفتها قبل أكثر من عام بفعل الجائحة في فبراير 2021، ولم 
تســـعفها الفترة التي عملت فيها للملمة حالها المعيشي وسداد ما تراكم 
عليها من ديون، متشبثًة بما تحصل عليه من تعويض المفصولين الذي 

يدفع لمدة 9 أشهر ولمرة واحدة. 
تقـــول إنهـــا كانـــت تســـابق الزمن خـــال فترة صـــرف التعويض خشـــية 
مجيء الشـــهر التاسع دون أن تثمر مساعي البحث عن وظيفة تنتشلها 

من وضعها المعيشي الصعب. 
ولفتـــت إلـــى انخراطها في دورة مهارات التوظيـــف التي تقدمها وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية للباحثيـــن عن عمل، كما لجـــأت للعمل في 
وظيفـــة مســـائية براتب 100 دينـــار، لتضم إليها عماً آخـــر في الصباح، 
ما جعلها في وضع صحي واجتماعي ونفســـي صعب، وتتســـبب بعدها 
بحادثيـــن. وأشـــارت إلى أنها أكملـــت تدريبها في المؤسســـة التي تعمل 
بهـــا في الفترة المســـائية، ومن ثم تم االســـتغناء عنهـــا كذلك في الفترة 

الصباحية، لتعود من دون أي وظيفة تسعفها في ترتيب أوضاعها.

إيقاف فحص طلبة اإلعدادية 
والثانوية بالمراكز الصحية

“الشوار” منقطع.. مناشدة لـ “التجارة” 
و“البلديات” والمبادرة “الزراعية”

خريجة منذ 13 عاًما وحلمي الوظيفة

ا...  جهاز التنفس يبقي سبعيني حيًّ
والكهرباء تشعره بالقطع

خسرت عملها خالل الجائحة 
فتراكمت عليها الديون

عائلة الطفل علي يناشدون “الصحة” سرعة إنقاذ ابنهم

شركة وهمية تستولي على أموال أجانب.. ومالكاها يفران

معلمة تحض ابني المتعافي للدراسة عن بعد.. وتصرخ عليه

طبيبتان تناشدان “الصحة” و“الخدمة” تحريك طلب ابتعاثهما

يرقد في حالة حرجة منذ 5 أيام

انتحلت اسما تجاريا مغايرا لنشاطها المرخص في البحرين

مديرة المدرسة تتجاهل الشكاوى... ولية أمر:

لدراسة تخصص عالج أمراض الدم... ويوجد استشاري واحد بالقسم

ناشـــدت عائلـــة الطفـــل علي حســـين 
علـــي وزارة الصحـــة ســـرعة توفيـــر 
فـــي  يرقـــد  الـــذي  البنهـــم  لعـــاج  ا
مستشفى السلمانية الطبي إثر نزيف 
حـــاد فـــي الـــرأس منـــذ يـــوم الثاثاء 

الماضي.
وطالبت عائلة الطفـــل وزارة الصحة 
بســـرعة توفير الـــدواء المطلوب من 
ارج إلجـــراء عمليـــة اســـتكمال  ـ ـ الخـ
العـــاج، حيـــث إن هـــذا الـــدواء غيـــر 
والـــدول  يـــن  ر ح ب ل ا ي  ـ ـ ـ ف ر  ـ ـ ـ ف ا و ت م
بـــه  د  ا ـ ـ ـ ف أ ا  ـ ـ ـ م ـب  ـ اورة، بحسـ ـ ـ لمجـ ا

المعنيـــون في مستشـــفى الســـلمانية 
الطبي.

وأوضحـــت العائلـــة أن ابنهـــم أصيب 
يوم الثاثـــاء الماضي بنزيف عرضي 
حـــاد في الـــرأس وأجريت لـــه عملية 
وقف لنزيف الدم وهو إلى اآلن يرقد 

تحت تأثير المخدر )البنج(.
وأضافت أن ابنهـــم يحتاج لعمليتين 
أخرييـــن الســـتكمال العـــاج، واحدة 
بالقســـطرة لتثبيت دعامات لألوعية 
وأخرى جراحيـــة إلزالة الدم المتبقي 

من النزيف.

ـدت أن األطبـــاء أخبروهـــم أن  ـ وأكـ
هـــذا النـــوع مـــن دعامـــات األوعيـــة 
غيـــر متوافـــر حاليًا فـــي البحرين وال 
يعلمـــون متـــى ســـيتم توفيـــره بعـــد 
مخاطبـــة المورديـــن المعتمديـــن لدى 

وزارة الصحة.
وجددت عائلة الطفل علي مناشدتها 
الجهـــات المعنية ســـرعة إنقـــاذ حياة 
ابنهـــم الـــذي يعاني من حالـــة حرجة 
ا ويخضع للبنج منذ خمســـة أيام  جـــدًّ
وبانتظـــار توفـــر العـــاج مـــن خـــارج 

البحرين.

انتحلــت اســما تجاريــا فــي موقعهــا اإللكتروني، موهمــة زبائنها بأنها شــركة تتخذ من 
البحرين مركزا لعملياتها التي تشمل 9 مناطق، وهي كندا وتركيا وأميركا، ونيوزلندا، 
والمملكة المتحدة، وأوروبا، وأستراليا واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.

علـــى صفحتهـــا  تدعـــي  ة  ـ ـ ـ ي وهم ركة  ـ ـ شـ
الرسمية على اإلنترنت  أنها شركة موثوق 
بها الستشـــارات الهجرة، ومـــزود خدمات 
طلبـــات التأشـــيرات التي تضمـــن انتقالك 
ـن ومشـــرق،  ـ ـد وآمـ ـ ـتقبل جديـ ـ ـى مسـ ـ ـ إل
وتقـــدم خدمـــات تصاريـــح اإلقامـــة عـــن 
طريق االســـتثمار في العقارات، وتأسيس 
ـة، أو  ـ ـركات التجاريـ ـ ـات والشـ ـ المؤسسـ
تأشـــيرات الـــزوار والتنفيذيين للمؤتمرات 

والسياحة.
ــاء الشـــركة وجودهـــا فـــي البحريـــن  ادعـ
وامتاكهـــا ســـجاً تجاريا نشـــطا، قاد إلى 
البحـــث عن الكيفية التي خدعت الشـــركة 
فيهـــا زبائنهـــا وأوهمتهم بأنهـــا جهة يمكن 

الوثوق بها في استشارات الهجرة.
Alpha vi� ـمها ـ ـركة أن اسـ ـ ــي الشـ )تدعـ
sas( وأن مقـــر عملهـــا فـــي البحرين، ويقع 
فـــي أحد مبانـــي العاصمـــة المنامة بمجمع 

304، في حين لم تســـجل قاعدة البيانات 
التابعـــة للســـجات التجاريـــة فـــي مملكة 
البحرين وجود ســـجل تجاري بهذا االسم، 
وأن هنـــاك شـــركة أخـــرى تحمـــل ســـجاً 
نشـــطا، تدير عملياتها من الموقع المذكور، 
AVICS CON� )وتحمل اسما مغايرا وهو 

.)SULTANCY
وفي البحث حول تفاصيل نشاط الشركة 
النشـــطة، يظهـــر أنـــه ســـجل تجـــاري يعود 
تأسيســـه للعـــام 2019، ويمـــارس أنشـــطة 
الخبـــرة االستشـــارية فـــي مجـــال اإلدارة، 
ـطة الدعـــم  ـ ـة وأنشـ ـ ـ ـطة اإلداري ـ واألنشـ

للمكاتب.
ويديـــر المؤسســـة مديـــران، األول هنـــدي 

الجنسية والثاني باكســـتاني، ويتقاسمان 
المســـاهمة في الشـــركة بالنصيفـــة بينهما، 

برأس مال بلغ 1000 دينار.
الوهميـــة  لشـــركة  ا ت  ا ب ا ـ ـ ـ س ح ت  د ه ـ ـ ـ ش و
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي موجة 
اســـتياٍء شـــديدة مـــن قبـــل المتضرريـــن، 
حيـــث أفـــاد بعضهـــم بـــأن الشـــرطة قامت 
بإغاق المكتب، وأن من يرغب باســـترداد 
أمواله عليـــه اللجوء للقضـــاء لرفع قضية 
علـــى الشـــركة التـــي فـــرَّ مالكاهـــا. بعـــض 
المعلقين على حساب الشركة وصفها بأنها 
“شـــركة احتيال كبيرة”، فيما شـــكا آخرون 
عـــدم اســـتامهم اإليصـــاالت والعقود بعد 

إتمامهم عملية الدفع.

شكت مواطنة عبر “الباد” تصّرف معلمة بالحلقة األولى 
في إحدى المدارس التي يدرس بها ابنها، حيث استغلت 
المعلمة قرارت الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
والـــذي نـــص علـــى عـــدم خضـــوع مخالطيـــن الحـــاالت 
القائمـــة للحجـــر الصحـــي إال فـــي حالة ظهـــور األعراض 
عليهـــم بحجة تشـــجيع الطلبة علـــى التحويل من النظام 

الحضوري للدراسة عن ُبعد.
واستعانت المعلمة بالفكرة بعد ثبوت إصابة أحد الطلبة 
المخالطيـــن بالفايـــروس، ومـــن هـــذا المنطلـــق شـــجعت 
الطلبـــة على تحويـــل الدراســـة لنظام الدراســـة عن ُبعد؛ 
بحجـــة ارتفاع احتمالية إصابتهـــم بالفيروس في الصف 

نظـــًرا لوجـــود حـــاالت مخالطـــة بيـــن الطلبـــة لـــم تثبـــت 
إصابتهم بالفايروس، وأضافت المواطنة أن ابنها والذي 
يـــدرس في الصف الثالث اإلبتدائي قـــد أصابه الهلع من 
كام الُمدرســـة وأصـــّر علـــى حجـــر نفســـه عـــن أصدقائه 
وأصّر على التحويل للدراســـة عن ُبعد خوًفا من إصابته 
بالفايـــروس علًمـــا بأنه متعاٍف منه ولكن بســـبب الخوف 
والضغط الذي تمارسه المعلمة عليهم قرر أن يدرس في 

المنزل.
وفـــي تفاصيـــل أخـــرى شـــاركتها المواطنـــة مـــع “الباد”، 
مناهـــج مختلفـــة  اســـتخدمت  لمعلمـــة  ا أن  ـت  ـ أوضحـ
لحـــث الطلبـــة على تحويل مســـاراتهم للدراســـة عن ُبعد 
ومنهـــا تجاهل مشـــاركتهم الصفّية واعتماد المشـــاركين 
افتراضًيا فقط، باإلضافة إلى القسوة في التعامل معهم 

والصـــراخ عليهم أمام بقية الطلبة الحاضرين في الصف 
والحاضريـــن افتراضًيـــا، وأضافت ولّيـــة األمر أن مديرة 
المدرســـة تجاهلت جميع الشكاوى المقدمة ضد المعلمة 
بـــل وأنهـــا قامـــت بالفصـــح بأســـماء الطلبة الذيـــن تقدم 
ذويهم بشـــكاوى على المعلمـــة دون مراعاة قانون وزارة 
التربية والتعليم والذي ينص على احترام الخصوصية.

وذكـــرت ولّيـــة أمـــر الطالـــب أن المديرة على علـــم بكاّفة 
أوجه التقصير الحاصلة في المدرسة من غياب الحصص 
وضياع الوقت وعدم وجود معلمات احتياط في حاالت 
الغيـــاب إال أنهـــا مازالـــت رافضة القيام بـــأي إجراء بحق  
المعلمة المقصّرة، وبســـبب غياب المســـؤولية عندها زاد 
الضغـــط على بقية المعلمـــات الُمثابرات والاتي يحاولن 

جاهدات أن يقمن بواجبهن التدريسي كامًا.

^طبيبتان تعمان بمجمع السلمانية الطبي، وحصلتا 
على موافقة من وزارة الصحة لابتعاث لدراسة تخصص 
لعـــاج أمـــراض الـــدم، واعتمدت الـــوزارة مبلـــغ االبتعاث، 
وذلك للمســـاهمة في تأميـــن عناصر طبية بحرينية لعاج 
مرضى الســـكلر، ولكنهما تواجهان تعطياً إلمضاء الطلب 

من جهاز الخدمة المدنية حسب حديثهما للصحيفة.
وقالتا لـ “الباد” إنهما تعمان بقسم أمراض الدم واألورام 
بمجمـــع الســـلمانية، وتقدمتـــا بطلب لابتعـــاث للتخصص 
الدقيق، وذلك إليمانهما المطلق بحاجة البحرين لكفاءات 

وطنية بتخصصات دقيقة ومهمة.
وأضافتا: يوجد نقص شـــديد وحاجة ماسة الستشاريين 

في هذا التخصص، والذي ســـيتولى عاج مرضى السكلر 
بشـــكل كبير، إذ يوجد استشاري بحريني واحد فقط على 
رأس العمـــل، وهو ما اســـتدعى وزارة الصحة لاســـتعانة 

بطبيب آخر من خارج البحرين.
ولفتتـــا إلى أن الوزارة قامت مشـــكورة باســـتكمال جميع 
االجـــراءات المطلوبـــة لابتعـــاث، وأرســـلت المســـتندات 
لجهاز الخدمة منذ ديسمبر 2018، إال أنه لم يتم الرد على 
الـــوزارة حتى اآلن كما نشـــرت “الباد” عـــن الموضوع في 

مايو 2020.
وذكرتا بأنهما راجعتا قســـم التدريب بوزارة الصحة بشأن 
تأخر رد الجهاز، وقام القســـم مشـــكورًا بإرســـال خطابات 

تذكيـــر ألكثر من مـــرة للجهاز، ولكن األخيـــر يتجاهل الرد 
على طلب الوزارة، وذلك دون إمضاء الطلب.

ــد الطبيبتـــان عبـــر “البـــاد” للنظـــر فـــي موضـــوع  وتناشـ
ظامتهما، وتوجيه جهاز الخدمة بإمضاء طلب ابتعاثهما، 
ــة التخصـــص الدقيـــق، وذلـــك للعـــودة للبحريـــن،  لدراسـ

واستمرار واجبهما المهني بعاج مرضى السكلر.
وأكدتـــا بـــأن بـــاب تقديـــم طلبـــات التدريـــب واعتمادهـــا 
واالبتعـــاث مســـتمر، وقـــد تـــم إمضـــاء طلبـــات لابتعـــاث 

لزماء بالمهنة وبعضهم قدموا طلباتهم بعد الطبيبتين.

البيانات لدى المحرر

rashed.ghayeb@albiladpress.com
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سيدعلي المحافظة

مروة أحمد

مروة أحمد

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

تشويه الحقيقة... مطلب للنجاح
^“العبقرية هـــي القدرة على تنفيذ ما يجول في 
ذهنك، وأن تهزَم واقعك، وتبني مســـتقبلك”، هي هذِه 

وليس لها تعريف أفضل.
كان “ســـتيف جوبز” مشهورا بما َأطَلق عليه المراقبون 
“مجال تشـــويه الحقيقـــة”، هذا المجال الـــذي ُيَعدُّ إلى 
حـــٍد مـــا أســـلوبا تحفيزيا ناجحـــا ومفيدا فـــي صناعة 

النجاح وتغيير الواقع.
وكان “جوبز” يتســـم بالطموح، مما جعله رافضا لُِجمٍل 
كثيـــرة، مثـــل: “ال يمكـــن إنجاز هـــذا” أو “نحتاج المزيد 

من الوقت” أو “ال يمكننا اللحاق بالمقدمة”.
إال أن “جوبـــز” كان أكثـــر عدوانيـــة تجـــاه كل مـــا ليس 
ممكنـــًا ومـــا هـــو مســـتحياً، ومـــا هـــو َوْهٌم والـــذي هو 

َخَيال.
“جوبـــز” هـــذا، كان يؤمـــن أحيانـــا أنه عندمـــا تضع في 

َه  اعتبـــارك الفطنـــة وأخاقيـــات العمـــل جانبـــا وُتشـــوَّ
نـــًة بيـــَن يديـــك  عـــة َليِّ تـــَك، ســـتكون الحيـــاة َطيِّ واقعيَّ
عَب لِتعُبَر إلى المســـتحيل، “فأغلبنا دون  وتتجاوز الصَّ
قصٍد أو دون أن يشعر، قد مرَّ بمجال تشويه الحقيقة 
فحقق النجاح وانتصر في حياته الدراسية والمهنية”، 

بل أعطى لنفسه وألبنائه نجاحا ومستقباً باهرا...
على ســـبيل المثال، في مراحـــل تصمیم ماوس )فأرة( 
جديدة للمنتج آبـــل األول، كانت لدى “جوبز” توقعات 
عاليـــة لتلـــك ) الفـــأرة (، كان يريد للمـــاوس أن يتحرك 
بمرونة في أي اتجاه بما ُيعتَبُر “تطورا جديدا للماوس 

آنذاك”.
لكـــنَّ أحـــد المصممين أخبـــَر المهندس الـــذي قام بعمل 
التصور “للفأرة” بأن هذا سيكون مستحيا من الناحية 
الّتصنيعية وفشاً في التسويق من الناحية التجارية.

وأردف المصمم: “ما أراده “جوبز” لم ولن يكون واقعيا 
ولن يكوَن فعاالً”.

فـــي اليوم التالي وصل المهندس إلـــى العمل ليجد أن 
م الذي قال باستحالة  “ستيف جوبز” قام بفصل الُمصمِّ

تصميم وإنتاج “الفأرة”.
وحين أتى المصمم البديل كانت أولى كلماته: 

نعم ! “أســـتطيع أن أصنع الماوس”، وأضمن له النجاح 
والتسويق.

هـــذه كانت رؤية “جوبـــز” للواقعية في العمل، لقد كان 
ُمـــرا وقاســـيا ولكنـــه كان واثقا بنفســـه، ليـــس بطريقٍة 
وهميـــٍة أو خياليـــة، ولكـــن مـــن أجـــل قهر المســـتحيل 

وإنجاز شيء ما.

عيسى اسكاج
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كالم ينافي الواقع
لســـنا بحاجة إلـــى كبير عناء للقـــول إّن مداخلة الشـــوري عبدالعزيز أبل 
التي شغلت الرأي العام على مدى األيام الفائتة بعيدة عن الواقع، رؤيته 
تفيـــد بـــأن اســـتقطاع 1 % ال يهز ميزانيـــة الوضع االقتصـــادي للطبقات 
الدنيـــا، أمـــا المثال الذي ســـاقه كدليـــل على ما أراد التوصـــل إليه هو أّن 
المنتميـــن لهـــذه الفئة “ال يترددون في شـــراء كوفي بأربعـــة دينار”، هذا 
القـــول إذا كنا نتقبله من شـــخص لم يدخـــل العملية االنتخابية ولم يكن 
له برنامج انتخابّي فإنه ال يمكن تقبله ممن كان مرشحا ومن ثم عضوا 

نيابيا، وكان يفترض أنه خبر هموم ومعاناة هذه الفئة من الناس.
لعـــل مـــا يشـــغل البـــال فـــي الوقـــت الحاضـــر هـــو نمـــط تفكيـــر فئـــة من 
المجتمـــع كان األجـــدر أن تالمـــس احتياجـــات النـــاس وهمومهـــم، ال أن 
تقـــف علـــى الضـــّد منها، طبعـــا ال نقلل ما يتمتـــع به أعضاء الشـــورى من 
كونهم أصحاب خبرة ويشـــكلون نخبة في جميع االختصاصات، بيد أّن 
جـــذر القضية أّنهم ليســـوا ملزمين بتبني ما يمـــس حياة الناس، وأحيانا 
تتغلـــب المصلحة الذاتية فتأتـــي المواقف ضد رغبة المواطن. أتذكر أّن 
أحـــد أعضاء المجلس النيابّي صرح مرة بأّن بعض األعضاء الشـــوريين 
يطرحـــون مشـــاريع ال تمثـــل أولوية لـــدى المواطن أو ليســـت ذات قيمة 

تتعلق بالطيور أو الحيوانات.
قبيل فترة ليست بعيدة كان للنائب هشام العشيري تصريح آخر مفاده 
“أّن مجلس الشورى مقبرة للتشريعات”، ومناسبة التصريح أّن المجلس 
النيابّي تقدم بعدة مقترحات من أجل دعم الصفوف األمامية والطواقم 
الطبية ومنحهم حق الوظيفة، لكن لألسف هناك مجلس آخر يرفض كل 
المقترحات - حســـب النائب العشـــيري - والمثال لماذا يرفضون اقتصار 
بعض الوظائف على البحرينيين، وتمنى من المجلس مراجعة القرارات 

التي تقف ضد المواطن. 
المســـألة ليســـت اختالفـــا بيـــن المجلســـين كمـــا يـــردد غالبـــا األعضـــاء 
الشـــوريون، وأننا نفهم رفضهم مقترحا أو مقترحين، لكن الذي ال يمكن 
فهمه أن تجهض أغلبية المقترحات المحالة إليهم من المجلس النيابّي.

قال ذات مرة عضو شـــوري إّن المعيار الذي يحتمون إليه هو المصلحة 
العامـــة، بيـــد أّن المؤســـف أنه معيار غيـــر دقيق، وإالّ مـــاذا يعني أن غير 

مشروع نيابّي يحال إلى المجلس الوطنّي؟.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

المتسابقون لـ “تاج الوقار”
تصريـــح مهـــم جـــدًا للنائـــب أحمـــد األنصـــاري، أفرحنـــا به بفـــوز مملكة 
البحريـــن بالمركـــز الثانـــي في مســـابقة الجزائـــر الدولية لحفـــظ القرآن 
الكريم، ممثلة بالطالب يحيى بالل، والذي حقق هذا اإلنجاز الكبير من 

بين أربعين دولة مشاركة.
هـــذا اإلنجـــاز الفريـــد ليس وليـــد اللحظة، بـــل هو رديف قصـــص نجاح 
كبيـــرة ومميـــزة، تحققها باســـتمرار المراكز القرآنيـــة ودروس التحفيظ 
المباركـــة، والتـــي أثمـــرت تخريـــج الكثير مـــن الشـــباب البحريني، ممن 
ســـطورا أســـماءهم بحروف من ذهب في حفظ كتاب هللا وترتيل، وما 
كان لهذه المســـيرة المباركة أن تتحقق إال بالرعاية الكريمة والمشكورة 
مـــن لـــدن صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد 
حفظه هللا ورعاه، والذي اهتم منذ البدايات األولى بأن تكون البحرين 
سباقة في إقامة المسابقات الدولية للقرآن الكريم، وفي تخريج أفواج 
متعددة من الحفظة والمقرئين، وهو ما نسمعه بفخر اليوم، وكل يوم.

ولـــم تبخل وزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية، ممثلة بوزيرها الشـــيخ 
خالـــد بن علـــي آل خليفـــة، وكل مراكـــز التحفيظ وكوادرهـــا والحلقات 
القرآنيـــة، مـــن مقرئيـــن ومحفظيـــن ومعلميـــن، بتقديـــم كل الجهـــود 
والمســـاعي الممكنـــة لتحقيق هذا النجاح المشـــكور، عبـــر تعليم النشء 

وتحفظيهم، وتجويدهم، واإلخالص بهذا السعي، وهذه النوايا.
هذا اإلنجاز يدعونا ألن نطالب مجددا بالتوجيه بسرعة صرف مكآفات 
العامليـــن بمراكـــز القـــرآن الكريـــم، ومضاعفتهـــا، واالهتمـــام بطلباتهـــم 

واحتياجاتهم، فهم األقرب بهذا االهتمام، واألحق.
وال يســـعني بمتـــن هذا المقـــال، إال أن أبارك من القلـــب ألصحاب القرآن 
من المتسابقين لتاج الوقار، والذين وصفهم رسول هللا صلى هللا عليه 
وســـلم قائالً “ويوضع على رأســـه تاج الوقار، ويكســـى والداه ُحلتين ال 
ُيقـــوم لُهمـــا أهل الدنيا، فيقوالن: بم كســـينا هذه؟ فيقـــال: بأخذ ولدكما 
القـــرآن، ثـــم يقال لـــه: اقرأ واصعـــد في درجـــة الجنة وُغرفهـــا، فُهو في 

صعود، مادام يقرأ هذا كان أو ترتيال”.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

تصنف الواليات المتحدة األميركية مملكة البحرين “حليًفا استراتيجًيا 
خـــارج الناتو”، وهذا التصنيف له دالالتـــه التي تترجمها زيارة صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه هللا، للواليات المتحدة األميركية.
بالنســـبة لي وللكثير من المتابعين للزيارة، فإن للحليف االســـتراتيجي 
إذا “كلمتـــه”، إن جـــاز لنـــا التعبيـــر، وبالتالـــي لـــه مســـؤوليته اإلقليميـــة 
والدوليـــة تجـــاه مجمل القضايا الراهنة، ومن هنا ركز ســـمو ولي العهد 

على ثالثة محاور مهمة وهي:
1 - التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم تستوجب العمل بتكاتف 

من قبل الجميع لترسيخ أسس السالم واألمن الدوليين.
2 - تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة المنشـــودة لـــكل دول وشـــعوب العالم 

والمنطقة.
3 - تأكيـــد دور مملكـــة البحريـــن فـــي تعزيـــز العمـــل الدولي المشـــترك 
لمواجهـــة التحديـــات بمـــا ينعكس على اســـتمرار خير ونمـــاء المنطقة 

والعالم.
العالقـــات البحرينيـــة األميركيـــة التـــي تمتـــد على مســـار ســـبعة عقود 
من الزمن يتوجها ســـمو ولي العهد “بمســـتوى العالقـــات المتميزة بين 

مملكـــة البحرين والواليات المتحـــدة األميركية الصديقة على مختلف 
األصعدة بما فيها العســـكري والدفاعي والذي تسعى المملكة لمواصلة 
تعزيزه بما يحقق التطلعات المشـــتركة ويعود على البلدين والشـــعبين 
الصديقيـــن بـــكل الخيـــر واالزدهـــار، واالعتـــزاز بالشـــراكة العســـكرية 

والدفاعية المتميزة بين البلدين والتي تمتد ألكثر من 75 عاًما”.
هناك عدة عوامل مهمة لتعزيز العالقات ودخولها مرحلة أكثر اتســـاًعا 
تمثلها هذه الزيارة، فاإلدارة األميركية تصف دور البحرين في ترسيخ 
األمـــن البحري بأنه “قيادي”، وكحليف اســـتراتيجي يعتمد عليه خارج 
الناتـــو لدوره في تقديـــم الدعم في ظل التحديـــات والتهديدات التي 

تواجه المنطقة والعالم.
مـــا ذكر أعاله يشـــرع األبـــواب أمام تعـــاون اقتصادي اســـتثماري أكبر، 
فوفـــق المتوفـــر من أرقـــام خالل عامـــي 2019 و2020 فـــإن صادرات 
مملكـــة البحرين إلـــى الواليات المتحدة األميركيـــة بلغت 203 ماليين 
دوالر تمثلـــت معظمهـــا فـــي ألـــواح األلمونيـــوم، فيمـــا بلغت الـــواردات 
البحرينيـــة من الواليات المتحدة 335 مليـــون دوالر، والتطلعات تكبر 
لزيـــادة التعـــاون في قطاعات اســـتثمارية أكبر، وهي مـــن أهم أهداف 

هذه الزيارة.

عادل المرزوق

سمو األمير سلمان بن حمد يتوج 7 عقود من العالقات البحرينية األميركية

تخطيط متكامل لتحقيق األمن العربي
حملت كلمة معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة بمناسبة 
انعقاد الدورة التاســـعة والثالثيـــن لمجلس وزراء الداخليـــة العرب، تخطيطا 
متكامـــال واألســـاليب الكفيلة بتحقيق األمن، وكذلك التعامـــل بكل اقتدار مع 
كل التحديـــات األمنيـــة التـــي تواجـــه مجتمعاتنـــا العربية، خصوصـــا الجرائم 
اإللكترونية التي أصبحت بال أدنى شك عدوا شرسا تفوق بكثير على الجرائم 
االعتيادية، في عملية التســـلل بوســـائل مباشرة وغير مباشرة، حيث نشطت 
الجماعات اإلرهابية في اســـتخدام التكنولوجيا على نطاق واســـع، وال تمانع 

بعض الدول في اتخاذ أراضيها مسرحا للقيام بعمليات التآمر والتخريب.
يقـــول معالي وزير الداخلية “إن الجرائم الحديثـــة والجرائم العابرة للحدود، 
أصبحت أكثر انتشـــارا، وتنوعت أساليبها مثل الجرائم اإللكترونية والرقمية، 
وذلـــك مـــن خالل مـــا توفـــره تقنية االتصـــاالت الحديثـــة، األمر الـــذي يفرض 
علينـــا مواكبة هـــذه التحديـــات، بمنهجية أمنيـــة عصرية، تســـتوجب تخطي 
العقبـــات والحواجـــز السياســـية مـــن أجل تحقيـــق االحتواء الـــالزم وتقليص 
المســـاحة اإلجراميـــة لمكافحـــة انتقـــال الجريمـــة، وذلك من خالل اســـتغالل 
التقنيـــات الحديثة وربـــط مراكز العمليات األمنية لتبـــادل المعلومات األمنية 

األساســـية، في إطار مشـــترك، ليتمكـــن المختصون من االطـــالع على مالمح 
الموقـــف األمني المشـــترك، بصـــورة فورية ومســـتمرة، األمر الذي يســـهم في 
تطويـــر المنظومات األمنية العربية وتعزيز قدراتها في مواجهة كل المخاطر 

والتحديات األمنية”.
البـــد مـــن تنمية االتجاهـــات المشـــتركة والعمل الموحـــد بصفة دائبـــة ودائمة 
لمواجهة األخطار، فعالوة على الدراســـة والتشـــاور وتبـــادل الخبرات، ينبغي 
زيـــادة االهتمـــام ورفـــع كفاءة األداء للوصـــول كما أوضح معاليـــه إلى تطوير 
المنظومـــات األمنيـــة العربيـــة وتعزيـــز قدراتهـــا فـــي مواجهـــة كل المخاطـــر 

والتحديات األمنية.
ولعل النقطة المهمة التي تطرق لها معاليه هي أن “الحفاظ على األمن العربي 
وتقويـــة مرتكزاتـــه، يبدأ بتعزيز التزام الدول األعضـــاء بأمن بعضها، وأال يتم 

استغالل أراضيها في التدخل بالشؤون الداخلية للدول األخرى”.
وهـــذه حقيقـــة يفترض أن تكون مـــن أهم األولويات ومحـــور االهتمام األول 
للـــدول األعضاء، وزيادة الجهد أضعافـــا لبلوغ هذا الهدف، خصوصا في هذه 

المرحلة التي تشهد األعاصير والتيارات والمد والجزر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

زارتنـــي صديقتـــي مـــدة ٤ ســـاعات بعـــد انقطـــاع لعشـــر ســـنوات عن 
البحرين، جهزت برنامجا حتى أستطيع أخذها في جولة سريعة ترى 
مـــن خاللهـــا البحرين وما حـــدث فيها من تطـــورات وتغيرات، فآثرت 
أن آخذها إلى كل األماكن الســـياحية التي تطل على البحر كمشـــروع 
“ســـعادة” في المحرق، و”بحرين باي”، و”واتر جاردن سيتي”، وركزت 
على أن أقف عند المباني المصممة بطرق مختلفة وجميلة في منطقة 
“بحرين باي”، وأن أســـتقل سيارتي عبر الجسور الجديدة المتواجدة 
فـــي مملكتنـــا، وبالفعل لمســـت صديقتي التغيير الهائـــل، فعلى الرغم 
من أنها عاشـــت بالبحرين 6 ســـنوات كاملة إال أنها لم تميز العديد من 
الطـــرق والمناطق الجديـــدة، وكانت منبهرة مـــن التغيير الذي حدث، 
وصراحـــة هـــذا التغييـــر لم ألمســـه قط كما لمســـته وأنـــا أرى عالمات 
الدهشـــة واإلعجاب في عين صديقتي اإلســـبانية األصـــل، بريطانية 

الجـــواز، وقـــد آثـــرت أن أذكر جنســـيتها فقط ألننا شـــعوب نعاني من 
عقـــدة األجنبـــي ونـــرى أنه يرى ويستشـــف ما قـــد ال يـــراه عربي آخر 

مثلنا !
إنهـــا البحريـــن الجميلة، معشـــوقتي التـــي آثرت أن أبقى علـــى ترابها 
رغـــم كل عـــروض الهجـــرة التي حصلـــت عليها مـــن دول أخرى، وكل 
المميـــزات التي عرضت علي من قنـــوات إخبارية كبرى كقناة بي بي 
سي العربية التي استمرت في كل محاوالتها وجهودها الستقطابي، 

أو كقناة أخرى تجاهلت كل عروضها النوعية وأموالها المميزة.
أن تعشق بلدا بعينه وتزوره كل فترة أمر جميل، لكن أن تعشق بلدك 
الذي هو أرضك ووسادتك وسماؤك هو األجمل دوما، ويا ليتنا جميعا 
نـــرى مملكـــة البحرين كما أراها أو كما رأتهـــا صديقتي، فهي دوما بلد 

لألمان وبلد للكرام.

سمر األبيوكي

البحرين بعيون صديقتي

احضان وطن
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أوقات الدوام:

األحد - الخميس 

8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
 17111503 - 17111501
17111444 - 17111504 

For Advertising إلعالناتكـــم  

اعالن بیع بالمزاد العلني
                   

یعلن مكتب یو اتش واي السید العیوطي محاسبون ومراجعون 
 48 رقم  القرار  بموجب  االختیاري  المصفي  بصفتھ  قانونیون 
وضعه  عن  سبتمبر2021م   16 بتاریخ  الصادر  لسنة2021م 

للبیع في المزاد العلني سیارة مستعملة تفصیلھا كالتالي:-
سیارة من نوع تویوتا ھایس - مودیل 2013 - لون ٔابیض - 
الشباب وستقام  بیوت  لجمعیة  مملوكة  جیدة  بحالة  نقل خاص 
جلسة المزاد العلني في الساعة العاشره صباحاً من یوم الثالثاء 
 333 مبني  في  الكائن  الجمعیة  بمقر  2022/03/08م  الموافق 

طریق 3407 مجمع 934 خلف استاد البحرین الدولي.
الشروط :

1- یلتزم من یرسى علیھ المزاد ٔان یدفع كامل المبلغ بموجب 
شیك ٔاو نقدا .

2- یكون السعر االبتدائي للسیارة -/2500 دینار بحریني.
لالستفسار ولمزید من المعلومات یرجي االتصال على ھاتف األستاذ: 

محمد حماد 39319517

یو اتش واي السید العیوطي وشركاه

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

17األحد 6 مارس 2022 - 3 شعبان 1443 - العدد 4891



19 األحد 6 مارس 2022 - 3 شعبان 1443 - العدد 4891 Vacancies Available
ALMANSOORA PALACE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  ACCOUNTANT ,

 suitably qualified applicants can contact
 17243490  or  ABDULLAAWAD@HOTMAIL.COM

DESERT FRUITS FOOD AND BEVERAGES CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP COMP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33021436  or  K.SIRAJ.BH@GMAIL.COM

ICE TOWN JUICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39418444  or  MOHAMED@GMAIL.COM

RUKHSANA RAJPOTH Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33836474  or  ABRARTUFFAL@YAHOO.COM

AL HEFA INTERNATIONAL REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 38867515  or  AALHFH14@GMAIL.COM

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

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 16163782  or  ikumaran@gmail.com

Um Almudon For Clearance of Government Transactions 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17253176  or  AHMED.RASHID.ALHAJRI@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com

SHAMS AL IRAQ BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM

ELSHAWEISH Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) ,
 suitably qualified applicants can contact

 33409906  or  NASSER.CO.BH@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39698028  or  MUSHTAQ29SP@GMAIL.COM

ALBDAYA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39452576  or  majedaisha3@gmail.com

Yara International Trademark 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36344386  or  EL.7UP57@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com

MILTEX POWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 66304324  or  ak4728655@gmail.com

Hawar Gate Car Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC ,
 suitably qualified applicants can contact

 17411736  or  EBRAHIMWADI@HOTMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com

ALMARAYA TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) ,
 suitably qualified applicants can contact

 36462747  or  MONTIRYALALUMINIUM@GMAIL.COM

ARAD FORT RESTAURANT 2 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36000154  or  BRIGHTALKALEEJ@GMAIL.COM

KHALIL EBRAHIM MOHAMED ALSHAQQAQ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 38459208  or  K.BH@HOTMAIL.COM

Golden Five Contracting Co. wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39069269  or  chiqbalashraf33033@gmail.com

AASH   MOBILES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39856169  or  YACOOBALHARAM58@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com

SILVER SPACE INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 32100005  or  SILVER.SPACE.SERVICES@GMAIL.COM

Villa Vanilla Restaurant & Cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36777446  or  MALBASRI@THARAWAT.NET

ARAD FORT RESTAURANT 2 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36000154  or  BRIGHTALKALEEJ@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17777993  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM

V SQUARE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39551202  or  saso.bah@gmail.com

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com

ABU MAHMOOD FISHING EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39145891  or  AZAZAZ1977@GMAIL.COM

SILVER SPACE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 32100005  or  SILVER.SPACE.SERVICES@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

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

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

IDEAL GROUP FOR SERVICES AND MAINTAINANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17242383  or  ABDULLA.ALRAYES@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 37793363  or  blackbeancafe33@gmail.com

ZOOM LIGHT CAFE AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33352595  or  NASSERALMOSAWI82@GMAIL.COM

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36020030  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM

A S V FACILITIES SUPPORT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 37300260  or  ASVPUTHENKUNNE@GMAIL.COM

BULLIVANT ARABIA LTD - BAHRAIN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17503165  or  HAYTHAMHAMDAN@BULLIVANTARABIA.COM

Kamaliat for household items 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36566550  or  BH_KAMALIAT@HOTMAIL.COM

AL WAFAR  TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 34593306  or  WEABSHER4YOU@GMAIL.COM

GO GORGEOUS BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39922208  or  Gogorgeous.mobilesalon@gmail.com

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM

PAR-KY WOODEN LAND FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17731313  or  ALSAYEGH78@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17253177  or  alitahery@hotmail.com

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact
 17253177  or  alitahery@hotmail.com

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact
 17253177  or  alitahery@hotmail.com

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSOCIATE PROFESSOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17787960  or  RGPABILLORE@AMAIU.EDU.BH

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

Jukako construction 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33080333  or  JUKAKO.CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

MOHAMED AHMED MOHAMED ALI ( ALMAMLAKA  / 9123 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39834606  or  M780.AHMED@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

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

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

AL BARAKA BANKING GROUP B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT ,
 suitably qualified applicants can contact

 17535300  or  abdulla.suwaileh@albaraka.bh

M SQUARE DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39821917  or  MASOOMA@MSQUAREBH.COM

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM

NDT Global W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 77992828  or  info@NDTGLOBALWLL.COM

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

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

  PLUMBER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39966591  or  MUMTAZ_HAIDER7@YAHOO.COM

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

DEW DROPS REFRIGERATORS & AIR CONDITIONERS REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact
 36839944  or  AIRWORKSHOPAC@GMAIL.COM

AL FETIKH GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39673979  or  ALAHMEDBAHRAIN1960@GMAIL.COM

THREE INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17420440  or  EMAD.BUTI@JOURNEYBH.COM

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

  PLUMBER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39966591  or  MUMTAZ_HAIDER7@YAHOO.COM

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 
has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE

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

  PLUMBER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39966591  or  MUMTAZ_HAIDER7@YAHOO.COM

ALSAFIA CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33846285  or  AHKAHAN8656@GMAIL.COM

E c  e  group co  wll 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 39911286  or  SUHA@MURANODB.COM

JANA MART 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 34495593  or  M.YOUSIF.BUTI@GMAIL.COM

ROSE LAND REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 35548247  or  SOMRAJADVERTISING@GMAIL.COM

HARDEES 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com

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

  PLUMBER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39966591  or  MUMTAZ_HAIDER7@YAHOO.COM

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

EVERGREEN FACILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17005554  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM

AWAL HOTELING (SHERATON BAHRAIN) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIR,  HUMAN RESOURCES ,
 suitably qualified applicants can contact

 17510100  or  AZAINALABEDIN@AWAL.COM.BH

H M INTERIOR DECORATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33047842  or  MAHASHEM506@GMAIL.COM

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM

BAHRAIN WORKSHOP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  Khalifa@bwceng.com

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

H M INTERIOR DECORATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33047842  or  MAHASHEM506@GMAIL.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

THAI SNACKS BY MA AM SU W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17562219  or  INFO@THAIMARTBAHRAIN.COM

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

MEGA MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 17341070  or  anil.nawani@babasons.com

National Readymix Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17786665  or  HASHIM.ALI@NCCBAHRAIN.COM

EBRAHIM AHMED HASAN ALSALMABADI ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39454084  or  EBRAHIMNUMBER2@GMAIL.COM

NEW MADINAH HERBAL STATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) ,

 suitably qualified applicants can contact
 33967824  or  ATT4WLL@GMAIL.COM

ARAB FINANCIAL SERVICES CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(COMPUTER) ,
 suitably qualified applicants can contact
 33308699  or  jasim.abdulla@afs.com.bh

ABU FALAH CONTRACTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17276321  or  HASAN.AFDC@GMAIL.COM

ALWARDI AUTO GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 33327778  or  ALNASIM_5@HOTMAIL.COM

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM

BEST COOL ELECTRONIC AND ELECTRICAL EQUIPMENT REPAIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39692931  or  AZAMZAKARIA@YAHOO.COM

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

  FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39442002  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM

BLACK JEWEL CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 77022223  or  blackjewel.consruction@gmail.com

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF ,
 suitably qualified applicants can contact
 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE

AGHAREED COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 34022168  or  ADISCOFEE@GMAIL.COM

AL KAAB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33845453  or  ALKAAAB.BH@GMAIL.COM

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF ,
 suitably qualified applicants can contact
 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM

BLUE OCEAN CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17300858  or  Captainali_92@hotmail.com

FAWAD TECHNICAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17212825  or  NAW4Z@HOTMAIL.COM

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

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

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com

EUPHORIA TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17582040  or  business@euphorialive.com

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

AL MINAR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36651823  or  EBRAHIMMASUD90@GMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

BOROOJ ALSALAM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) ,
 suitably qualified applicants can contact

 36444518  or  ZUHAR.MAKKI@GMAIL.COM

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

  CASHIER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17535455  or  SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17280050  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM

GOLDEN ROCK GYM 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST ,
 suitably qualified applicants can contact

 35689894  or  bmax.bh@gmail.com

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM

JEWEL DELMON GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE ,
 suitably qualified applicants can contact

 33044085  or  CATALYTICINTSP@GMAIL.COM

BLACK JEWEL CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 77022223  or  blackjewel.consruction@gmail.com

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

  WORKER/PACKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh

MUHAMMAD EJAZ FOR CARGO HANDLING AND PACKING SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33564861  or  MCS.BH@YAHOO.COM

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

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

JEHAD HASAN MOHAMED RAHMA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33787231  or  JIHAD33787@GMAIL.COM

Kaman conteactinj 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 34640909  or  OLA1904@HOTMAIL.COM

PARADOX DOCUMENT CLEARANCE AND PROPERTY MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 33070118  or  FRESHIATRADERS@YAHOO.COM

MELBOURNE TYRES AND AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER ,
 suitably qualified applicants can contact
 35083552  or  NZAMANE@YAHOO.COM

MEQAT STAR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17250199  or  MADSAMCO@HOTMAIL.COM

AL SHAIKH YUSUF GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 17879868  or  adeltaherxp@hotmail.com

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@gmail.com

NETWAYS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT ,
 suitably qualified applicants can contact

 39887610

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39643938  or  AHMED.ALEBRAHIM@HOTMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39643938  or  AHMED.ALEBRAHIM@HOTMAIL.COM
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Real Taste Coffee W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact
 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM

Real Taste Coffee W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

DC Contracting Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39941114  or  h.salem@dc.bh

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 66716677  or  jamil.h@jannaty.co

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

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

HAMEED ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17680605  or  HAMIDENGG8@GMAIL.COM

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

  PLANT / UNIT OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

CITY GLASSES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM

UNIVERSAL ENTERPRISES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17290303  or  admin@unienter.com

ADONA STEEL FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33374184  or  adonabahrain@gmail.com

AWAL EXHAUST 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400806  or  AWALEXHAUST@GMAIL.COM

AL RAQIM CLOAKS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 39466771  or  hmk.albouri@hotmail.com

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com

GOLD CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 17458191  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM

UNIVERSAL ENTERPRISES 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17290303  or  admin@unienter.com

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM

SOFIA CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36878797  or  BINALMAJID_73@HOTMAIL.COM

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@gmail.com

SOFIA CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH ,
 suitably qualified applicants can contact

 36878797  or  BINALMAJID_73@HOTMAIL.COM

B3 FITNESS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36900617  or  b3fitnessbh@gmail.com

Island Technology Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17456532  or  RAJANSHARMA@ARABINTL.COM

GULF ALUMINIUM KITCHEN UTENSILS INDUSTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17830173  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH

AIN AALI FOR SWEET WATER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) ,
 suitably qualified applicants can contact

 33307720  or  HUSSAINALBAIRAMI@GMAIL.COM

Mama tower Construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 33921261  or  MR.MUSHARRAF83@GMAIL.COM

AlFateh Group W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17222222  or  Jasim@alfateh.bh

AL FAREEJ CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33312338  or  ALFAREEJ100@GMAIL.COM

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

  ACCOUNTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 66367791  or  NNABIL_ART@HOTMAIL.COM

DR. HAIFA EYE HOSPITAL w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  MONEM@DRHAIFAEYEHOSPITAL.COM

Corintah palace upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33252888  or  MAJEDPALACECONST@GMAIL.COM

ALMOAMEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39401469  or  AMINA.ALSHAIKH14@GMAIL.COM

SHAGARDI CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 77093113  or  MINHAS1965@GMAIL.COM

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

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

KENTUCKY FRIED CHICKEN 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN ,

 suitably qualified applicants can contact
 17253177  or  alitahery@hotmail.com

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com

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

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM

AL ABRAAJ RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM

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

  KITCHEN WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM

BRITE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36484866  or  BRITE@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com

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

  MECHANICAL FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM

PRINCE  PERFORMANCE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34088554  or  SALAH85AHMED@GMAIL.COM

MAMA JOZ PIZZA W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) ,
 suitably qualified applicants can contact
 66660031  or  JOSIMCOBH@GMAIL.COM

BRITE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36484866  or  BRITE@BATELCO.COM.BH

DAR MASAA SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 37371334  or  BATOOL313@GMAIL.COM

AHMADI INDUSTRIES  B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17271333  or  HR@AHMADIPEPSI.COM

Doner Master restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36883399  or  HFAKHRI@HOTMAIL.COM

DAR MASAA SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 37371334  or  BATOOL313@GMAIL.COM

PARAMOUNT HARVEST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 39654630  or  Z.ALHAIKI@ELEGANT-PALACE.COM

RIDER SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 33553906  or  AHMED.THAMER@HOTMAIL.COM

BLACK LINE SALON & MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR ,
 suitably qualified applicants can contact

 33711942  or  LULU777LULU@HOTMAIL.COM

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

  CONSTRUCTION TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 33667675  or  bshuqair@enerflex.com

ZINJ LINE FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17716515  or  LATHEEFABDULLATHEEKUNI@GMAIL.COM

MUBASHIR SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36536665  or  MAHDIBZ@HOTMAIL.COM

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

  MACHINE OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

REHAN AND NAUMAN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  NAUMANBH96@GMAIL.COM

DANAH MILL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33599885  or  ZAALSULAIMAN@HOTMAIL.COM

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

  MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

Manos restaurent s p c 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF ,
 suitably qualified applicants can contact

 17695809  or  renababs2@gmail.com

SOCIALFLY ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34633301  or  HAMADALI346333@GMAIL.COM

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

  WORK SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com

MCADAMS CONSULTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT MANAGER(OFFICE) ,

 suitably qualified applicants can contact
 36611083  or  EMADHAJ2000@HOTMAIL.COM

REHAN AND NAUMAN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  NAUMANBH96@GMAIL.COM

ANSAF Trading On A Fee w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39400922  or  ansaftradingwll@gmail.com

BAYT ALWALI AL ARABI ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39077300  or  HADI.SHEHABI@HOTMAIL.COM

WALEED SHARIF FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 17761611  or  WAAMS68@GMAIL.COM

Yaffa contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17720775  or  HABIBMHABIB@HOTMAIL.COM

Jawad habib & co. specialized partnership 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT ,
 suitably qualified applicants can contact
 17530077  or  JAWAD.HABIB@BDO.BH

ALSAATI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17256580  or  KHULOOD.ALSAATI@HOTMAIL.COM

ALBADO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17403340  or  ALBADOCENTRE@GMAIL.COM

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  HANAN@ALHELLI.COM

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17877209  or  HANAN@ALHELLI.COM

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

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

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

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

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

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

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

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT(TRI-STAR & BOEING) ,
 suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com

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

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) ,
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

LAYALI ALWADYAN RESTAURANT MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33678831  or  ALNEDAL2012@HOTMAIL.CM

LAYALY TURKEY GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17262211  or  ALQAIDOOMMANPOWERS@GMAIL.COM

ALDORWAZAH FOTO 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) ,
 suitably qualified applicants can contact

 3969937

4FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39332314  or  BEAUTY.GULF@HOTMAIL.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

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

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

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

  FOREMAN(CONSTRUCTION) ,
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH

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

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH

YOUSIF RASHED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  YOUSAFRASHEDBH@GMAIL.COM

WELD ALTHAWAWDAH CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39431043  or  ATHAWADI_S@HOTMAIL.COM

ALARISH MARKET. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39661124  or  AMINAYUSUF46007@GMAIL.COM

WELD ALTHAWAWDAH CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39431043  or  ATHAWADI_S@HOTMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17006400  or  INFO@SWIMCON.CO

ELITE BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 33358000  or  ALMUSAIFER9901@GMAIL.COM

RED AGAT BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17343428  or  BROASTEDBH@GMAIL.COM

RIFFA GATE BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 34128860  or  allbanch2013@gmail.com

ALSALAHIF COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39847745  or  SAMEERAGET6@GMAIL.COM

RESTAURANT BAWARIH FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) ,
 suitably qualified applicants can contact

 36673328  or  INFO@ASFARI.BH

ALUMAR ALUMINIUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17333250  or  ALUMAR.ALUM.BH@GMAIL.COM

Omancom Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33224783  or  OMANCOM.BH@GMAIL.COM

Saad alShammari company Bahraini partnership owned by Saad alSha 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39767167  or  maeq87@gmail.com

SQUARE ONE PROPERTIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33198748  or  ATEEQ.DALMIYA@GMAIL.COM

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

  WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

M K CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM

ALHOOT CLASS GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 66666921  or  TEXAS_BH87@HOTMAIL.COM

MOSCOW CAPITAL BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 38385157  or  ABBAS.MOSCOW@GMAIL.COM

USMAN GHANI AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 35301525  or  USMANBAH46@GMAIL.COM

TRUE LOAF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 36345674  or  JOSHIJAYAN08@GMAIL.COM

NY PUBLIC RELATIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39800443  or  DDKK445@GMAIL.COM

YATRA TOURIST SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 35531722  or  INFOCORPB@GMAIL.COM

NY PUBLIC RELATIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 39800443  or  DDKK445@GMAIL.COM

Surya Furnitures 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36008676  or  FARHANJAVED920@GMAIL.COM

Byleila Skincare & Hair Spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 36555167  or  leilanasser@yahoo.com

AUTO SPACE S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33470804  or  autospacebh@gmail.com

MOSCOW CAPITAL BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 38385157  or  ABBAS.MOSCOW@GMAIL.COM

YATRA TOURIST SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 35531722  or  INFOCORPB@GMAIL.COM

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33601401   

HRD@ALHILALHEALTHCARE.COMMMJS CONSULTING Bahraini  Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 36061136  or  SURANDAR@MMJS.CO

O LIBAN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST ,
 suitably qualified applicants can contact

 33338866  or  SAUD_ALGHENAIM@HOTMAIL.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM

ABDULLA ALI JUMA 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33132220  or  SALAH.ALYAQOOB@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

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

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  HRD@ALMOAYYEDCG.COM

SITA MARKETING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33026227  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM

KHALID AHMED MATAR ALROMAIHI ( ALFRYAH 1 / 10462 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 39795597  or  FAWZI600@YAHOO.COM

MOAZZEM CONSTRUCTION - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM

GULF PALACE REAL ESTATE EST 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 17534010  or  SAYEDALBADAWI@YAHOO.COM



كابول - وكاالت

ظهر ســـراج الديـــن حقاني، 
أحـــد أكثـــر قـــادة “طالبـــان” 
ا، ظهـــر أمـــس للمـــرة  ـ ـ تكتمـ
مكشـــوف  وجـــه  ب ى  ـ ـ ـ ل و أل ا
خـــال احتفال رســـمي في 
كابـــول، حيـــث أن الصـــورة 
الوحيدة المعروفة له كانت 

على ملصق مطلوب لمكتب التحقيقات الفيدرالي. 
ولـــم يســـبق أن ظهـــر حقاني، الـــذي يتولـــى وزارة الداخلية فـــي الحكومة التي 
اســـتولت علـــى الســـلطة منـــذ أغســـطس الماضي، إال فـــي صور التقطـــت له من 

الخلف أو ال توضح مامح وجهه.
وقـــال في كلمة ألقاهـــا خال احتفال تخرج طاب في أكاديمية الشـــرطة “من 
أجل إرضائكم وإرساء ثقتكم أظهر في وسائل اإلعام خال لقاء علني معكم”.

وإلى حين استيائها على السلطة في أغسطس، كان سراج الدين حقاني أحد 
3 نواب لزعيم “طالبان” هبة هللا أخوند زادة، وكذلك زعيم الشبكة النافذة التي 

تحمل اسمه. ولم يظهر أخوند زادة علنًا منذ سيطرة “طالبان” على الباد.
ومـــا زال ســـراج الدين حقانـــي على قائمـــة المطلوبين لدى مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالـــي الـــذي عرض مبلغًا يصل إلى 10 ماييـــن دوالر مقابل الحصول على 

معلومات قد تؤدي إلى توقيفه.

حقاني يظهر للمرة األولى بوجه مكشوف في أفغانستان

ســـتزيد الصين ميزانيتها 
العسكرية بنســـبة 7.1 % 
هذا العام، وفق ما أعلنت 
وزارة المال أمس السبت، 
وســـط توتر عالمـــي على 
ــي  ـزو الروسـ ـ ـة الغـ ـ خلفيـ

ألوكرانيا.
وهذه النسبة )7.1+ %( مرتفعة قلياً عن الزيادة في العام الماضي التي 

بلغت 6.8 %.
وتـــم تخصيـــص نحـــو 1.45 تريليـــون يـــوان )230 مليـــار دوالر( للدفـــاع 
الوطنـــي، وفقا لتقريـــر الميزانية الحكومية. وبذلـــك، تمتلك الصين ثاني 

أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الواليات المتحدة.
وُتعد الزيادة في اإلنفاق العسكري الصيني أعلى بكثير من النمو المتوقع 
إلجمالي الناتج المحلي، الذي حدده أمس رئيس الوزراء لي كه تشـــيانغ 

عند 5.5 % للعام الحالي.
وتأتي الزيادة في الميزانية العســـكرية في وقت يتصاعد التوتر العالمي 
بســـبب الغزو الروسي ألوكرانيا، وهو األمر الذي رفضت بكين حتى اآلن 

إدانته، قائلة إنها “تتفهم” المخاوف األمنية لموسكو.

ارتفاع اإلنفاق العسكري للصين 7.1 % بالعام 2022

للمرة األولى في تاريخ مصر، 
وى  ـ ـ ة رضـ ـ ـ ـ لقاضي ا ـت  ـ جلسـ
ـى  ـ ـ ـي، عل ـ ـ د عل ـ ـ ـ ـي أحم ـ ـ م حل
منصـــة المحكمـــة اإلدارية أو 
ما ُيعـــرف بـ “مجلس الدولة”، 
ــود  ــد عقـ ــبت، بعـ أمـــس السـ
مـــن المطالبـــات والدعـــاوى 

القضائية لتمكين السيدات من العمل القضائي.
ومنذ إنشـــائه العام 1946، لم يشـــهد “مجلـــس الدولة” المصري، وهـــو جهة قضائية 
مســـتقلة تتولـــى الفصـــل فـــي المنازعـــات اإلداريـــة، ظهـــور قاضيات علـــى منصات 
محاكمه، إذ ارتبط ذلك باتجاه المجلس لرفض تعيين اإلناث قاضيات فيه، واستمر 
ذلـــك حتى صـــدور أول قرار جمهوري بتعيين 98 قاضية بالنقـــل من هيئتي النيابة 

اإلدارية وقضايا الدولة )هيئتين قضائيتين( في 3 أكتوبر 2021.
وشـــارك رئيس مجلس الدولة محمد حســـام في جلســـة أمس، بوجود أول قاضية 
على منصة القضاء اإلداري، فأكد أن “ذلك يتم للمرة األولى منذ تأســـيس المجلس 
قبـــل 75 عامـــًا”. وبحســـب بيـــان للمجلس، وصف حســـام المـــرأة بأنها “شـــريكة في 
تحقيـــق العدالـــة”، مرحبـــا بالقاضية رضـــوى، ومعتبرا أن “تعيين المـــرأة قاضية في 

المجلس حدث تاريخي جاء في موعده”.

مصر: تنصيب أول امرأة على منصة القضاء اإلداري

بريطانيا: عمال يرفضون 
تفريغ حمولة سفينة روسية

رفض عمال مرفأ بريطانيون أمس تفريغ 
ــروســي من ناقلة نفط، ودعــوا  النفط ال
ــى ســد “الــثــغــرات” فــي نظام  الحكومة إل
العقوبات الذي يسمح للسفن التي ترفع 

أعالًما أجنبية بنقل الخام من روسيا.
ترسو الناقلة “سيكود” حالًيا بالقرب من 
مصفاة ستانلو في شمال غرب إنجلترا، 
ــنــقــابــات الــعــمــالــيــة إن  ويـــقـــول اتـــحـــاد ال
حمولتها غير مشمولة بالحظر المفروض 
ــة ألنها ترفع العلم  ي ــروســ على السفن ال

األلماني.

جانب من المنشآت المدمرة جراء القصف الروسي 

بوتين: أي حظر جوي إشعار حرب... و “أيروفلوت” تعلق رحالتها 8 مارس

موسكو: دمرنا 2037 منشأة أوكرانية... كييف: مقتل 10 آالف جندي روسي
قــال المتحــدث باســم وزارة الدفاع الروســية إيغور كوناشــينكوف إن قــوات بالده دمرت 
2037 منشــأة مــن البنيــة التحتيــة العســكرية ألوكرانيــا. وذكر كوناشــينكوف فــي بيان أن 

الجيش الروسي دمر مستودعا في منطقة جيتومير يضم أنظمة مضادة للدبابات.

وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل تضيق 
الخنـــاق على مدينة ماريوبـــول، وأنها فرضت 

السيطرة على بلدات عدة ومناطق سكنية.
وأشار كوناشـــينكوف إلى أنهم مستمرون في 
مهاجمـــة منشـــآت البنيـــة التحتية العســـكرية 
التابعـــة ألوكرانيـــا، موضحـــا أنه تـــم تدمير ما 
مجموعـــه 2037 منشـــأة مـــن مرافـــق البنيـــة 
التحتية العســـكرية بينها 98 نظام دفاع جوي 
مـــن طـــراز إس - 300 و61 رادارا منـــذ بدايـــة 

العملية.
وذكر كوناشـــينكوف أنه تم تدميـــر 66 طائرة 
و708 دبابات ومدرعات و74 قاذفة صواريخ 
متعـــددة الفوهـــات و261 قذيفـــة هـــاون و56 
طائرة من دون طيار تابعة للجيش األوكراني.
مـــن جانبهـــا، أعلنـــت أوكرانيـــا، أمس الســـبت، 
ارتفاع عـــدد قتلى الجيش الروســـي إلى أكثر 

من 10 آالف.
جاء ذلك في بيان نشـــرته رئاســـة هيئة أركان 
الجيـــش األوكرانـــي، حـــول خســـائر القـــوات 
الروســـية منـــذ بـــدء التدخـــل فـــي 24 فبرايـــر 

الماضي.
وأوضح البيان أن الجيش األوكراني تمكن من 
قتل أكثر من 10 آالف جندي روسي، وإسقاط 
39 طائرة روسية، و40 مروحية، وتدمير 269 

دبابة، و945 مدرعة، و105 مدفعية.
وأضـــاف أن الجيش األوكراني دمر أيضا 409 
مركبات و60 عربة وقود و3 طائرات مسيرة.

و أكـــد الرئيس الروســـي فاديميـــر بوتين، أن 
موســـكو ال يمكـــن أن تتســـامح مـــع أي خطـــر 
يهددهـــا، وســـترد دون األخـــذ فـــي االعتبـــار 

طبيعة الجهة المتورطة أو الداعمة لها.
وأكـــد بوتيـــن الذي ظهـــر ألول مرة منـــذ فترة 
محاطـــا عـــن قـــرب بالعديـــد مـــن األشـــخاص، 
خـــال زيارته مركـــزا لتدريـــب الطيارين تابعا 
لشـــركة “إيروفولت” الروســـية، أن قرار اتخاذ 

العملية العسكرية في أوكرانيا كان صعبا.
كما شـــدد على أن روسيا لن تقبل إال بأوكرانيا 
محايـــدة بـــا ســـاح يهـــدد أمنهـــا، وحدودهـــا 
علـــى اإلطاق. وقـــال “لن نقبل بالســـاح على 
حدودنـــا، ونســـعى إلـــى التخلـــص مـــن النزعة 
النازية التي تفشت بين بعض المسؤولين في 

كييف”.
فـــوق  فـــرض حظـــر طيـــران  ـن احتمـــال  ـ وعـ
األجواء األوكرانية، أكد أن أي محاولة لفرض 
منطقـــة حظر جوي من أي بلد آخر ســـنعتبرها 
مشـــاركة مباشـــرة فـــي األنشـــطة العســـكرية، 

تستوجب الرد.

أمننا والناتو

األوكرانيـــة  الســـلطات  هـــام  ت ا ن  ـ ـ ـ ت و ب ر  ر ـ ـ ـ ك و
بالتخطيـــط لتهديـــد األمـــن الروســـي. وقـــال 
“إذا دخلـــت كييـــف ضمن الناتو هـــذا يعني أنه 
بإمـــكان الحلف الدخول إلى أوكرانيا والقضاء 
على الجمهوريات في الشـــرق األوكراني، فهل 

هذا مسموح؟!”.
وبين أن باده لم تستطع تجاهل التصريحات 
التـــي تحدثـــت في اآلونة األخيـــرة عن تحول 
الجـــارة الغربيـــة لقـــوة نووية، في إشـــارة إلى 
تصريحـــات صـــدرت ســـابقا عـــن مســـؤولين 
غربييـــن، مبـــررا بذلـــك الدوافـــع التـــي جعلت 

الكرملين ينفذ العملية العسكرية.
كما حذر من تصريحات كييف األخيرة بشـــأن 
الحصـــول على ســـاح نووي، معتبـــرا أن “لدى 

أوكرانيـــا منـــذ أيـــام االتحـــاد الســـوفيتي بنى 
تحتيـــة نووية، وبالتالي فإن إمـــكان تصنيعها 
لصواريـــخ باليســـتية وغيرهـــا، أمـــر وارد جدا 
وحقيقي، ما يهدد أمن روســـيا”، مشـــددا على 
“أنه لن يســـمح بمثـــل هذا الخطـــر على أبواب 

باده”.
وتابـــع قائـــا “مـــن المهـــم أن يفهـــم مســـؤولو 
النظـــام األوكراني أنهـــم إذا واصلوا هذا النهج 
فإنهـــم يخاطـــرون بمســـتقبل ووجـــود بادهم 
أوكرانيـــا”. وتعليقا على العقوبات االقتصادية 
التي فرضها الغرب على باده، اعتبر أنها أشبه 
بإعان حرب، لكنه أردف أن روســـيا ســـتبحث 

السبل المناسبة للرد.

بلينكن: يمكن ألوكرانيا االنتصار على 
روسيا

إلـــى ذلـــك، قـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي، 
أنتونـــي بلينكـــن، إنـــه يمكن ألوكرانيـــا تحقيق 
النصـــر علـــى روســـيا. وأضـــاف فـــي تصريـــح 
لشـــبكة بي بي سي البريطانية، إنه ال يعلم كم 
ستســـتمر العملية الروسية، إال أنه بات مقتنعا 

أن النصر سيكون حليفا ألوكرانيا.
ــعب األوكرانـــي لصـــد  ـة الشـ ـ ـاد بمقاومـ ـ وأشـ
التدخـــل الروســـي، مضيفـــا “إن كانت روســـيا 
تســـعى إلســـقاط الحكومـــة وتعييـــن أخـــرى 
تكـــون دميـــة بيدها تحركها كيفما تشـــاء، فإن 
45 مليون أوكراني ســـيعارضون ذلك بشـــدة”. 
ولفـــت إلـــى أن مجريات العملية العســـكرية ال 
تســـير كما خططت لهـــا روســـيا، وأن المجتمع 
الدولـــي يبذل مـــا بوســـعه لمســـاعدة أوكرانيا 

بهدف الضغط على روسيا لوقف التدخل.

 “أيروفلوت” الروسية تعلق الرحالت 

الدولية 

أعلنت شـــركة الطيران الروســـية “أيروفلوت” 
أمـــس تعليـــق رحاتهـــا الدوليـــة اعتبـــارا مـــن 
8 مـــارس فـــي الوقت الـــذي تتعرض موســـكو 
لعقوبـــات غربيـــة شـــديدة. وأوضحت شـــركة 
الطيـــران فـــي بيـــان أن القـــرار الذي ســـيدخل 
حيـــز التنفيـــذ منتصف الليـــل )21,00 بتوقيت 
غرينتـــش اإلثنين( يعود إلـــى “ظروف جديدة 
تعـــوق تســـيير رحـــات جويـــة” مضيفـــة أنهـــا 
ستســـتمر في تســـيير الرحات الداخلية وإلى 

بياروس.

موسكو، كييف - وكاالت

تـركيـا: مبـاحثـات بيـن أردوغـان وبـوتيـن اليـوم
أعلن متحدث الرئاســـة التركية إبراهيم قالن، إجراء مباحثات بين الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغان، ونظيره الروســـي فاديميـــر بوتين، اليـــوم )األحد(، 
بشـــأن التدخل العســـكري الروســـي في أوكرانيا. جاء ذلك فـــي تصريحات 
أدلى بها للصحافيين، أمس، حول الحرب الدائرة في أوكرانيا، وذلك عقب 
فعاليـــة أقيمت فـــي مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إســـطنبول. وأشـــار قالن 
إلـــى إجـــراء أردوغان يوم الجمعـــة اتصالين هاتفييـــن منفصلين مع كل من 
نظيره األوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســـون. وتابـــع: “واليـــوم  ستســـتمر هـــذه المحادثات مع رئيـــس االتحاد 
األوروبي ورئيس وزراء كندا، وغًدا أيًضا سيجري محادثة مع بوتين”. وأكد 

ا تصّب فـــي المقام األول إليقـــاف الحرب التي بلغت  قالـــن إن الجهـــود حاليًّ
يومها العاشـــر، مشـــيًرا أن الرئيس أردوغان يقوم بحراك دبلوماسي مكثف 
في هذا الصدد. وأضاف: “نواصل دعواتنا لجميع األطراف، ال سيما الجانب 

الروسي، لوقف هذه الهجمات فوًرا والجلوس إلى طاولة المفاوضات”.
وأوضـــح أن المباحثـــات مســـتمرة ضمـــن هذا الســـياق، الفًتا أن بـــاده على 
تواصل وثيق مع الوفدين األوكراني والروســـي اللذين أنهيا الجولة الثانية 

وسيعقدان خال األيام المقبلة الجولة الثالثة من المفاوضات.
وأردف: “مبدأنـــا األساســـي هنـــا حمايـــة واحترام ســـامة أراضـــي أوكرانيا 
وســـيادتها ووحدتهـــا السياســـية ضمن إطـــار القانون الدولـــي. ومهما كانت 
المطالب والمخاوف التي أعربت عنها روسيا، يجب التعامل معها وتقييمها 

من خال المفاوضات ال الحرب، هذا هو نهجنا األساسي”.

إسطنبول، موسكو - األناضول، أف ب

لندن - أف ب
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بنا

أناب عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الحرس الوطني الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن 
عيســى آل خليفــة لحضــور المبــاراة النهائيــة علــى كأس جاللة الملك لكرة القدم، التي أقيمت مســاء أمس، والتــي جمعت بين فريق 
نــادي الخالديــة وفريــق نــادي الرفاع الشــرقي، بحضور النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس الهيئة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وعدد من المدعوين وجمهور من مشجعي الفريقين.

الحـــرس  رئيـــس  وصـــول  ى  د ـ ـ ـ ل و
الوطنـــي الفريـــق أول الركـــن ســـمو 
الشـــيخ محمد بن عيسى آل خليفة 
باســـتاد  لرئيســـة  ا ة  ـ ـ ـ ص ن م ل ا ى  ـ ـ ـ ل إ
ــن الوطنـــي عـــزف الســـام  البحريـ

الملكي.
وفـــي ختـــام المبـــاراة تـــّوج الفريق 
أول الركـــن ســـمو الشـــيخ محمد بن 
عيســـى آل خليفـــة رئيـــس الحرس 
الوطني فريق نادي الخالدية بكأس 
جالـــة الملك لكرة القـــدم بعد فوزه 
علـــى نادي الرفاع الشـــرقي بركات 

الترجيـــح، حيـــث نقـــل ســـموه لهـــم 
تحيـــات وتهانـــي صاحـــب الجالـــة 
ذا  ـ ـ ـ ه م  ـ ـ ـ ه ق تحقي ة  ب ـ ـ سـ ا من ب ك  ـ ـ ـ ل م ل ا
اإلنجـــاز، معربا ســـموه عـــن اعتزازه 
الكبير بحضور هذه المباراة النهائية 
نيابه عن جالة الملك، مثمنا سموه 
ـاع  ـ ـه قطـ ـ ـى بـ ـ ــذي يحظـ ـ ـم ال ـ الدعـ
الرياضـــة مـــن لـــدن جالتـــه، والذي 
أسهم في تحقيق النتائج المشرفة، 
والتي عززت مـــن المكانة المرموقة 
ة  ـ ـ ى خارطـ ـ ـ ـ عل ن  ـ ـ ـ ي بحر ل ا ة  ـ ـ ـ ك ممل ل

الرياضة القارية والدولية. 

وهنا سموه فريق الخالدية بمناسبة 
فـــوزه بلقـــب مســـابقة كأس جالـــة 
الملـــك لهذا الموســـم، مؤكدا ســـموه 
أن هـــذا الفـــوز جـــاء عـــن جـــدارة 
واســـتحقاق، بعـــد أن قـــدم الفريـــق 
مســـتويات مميزة طيلة منافســـات 
هذه المسابقة والتي منحته معانقة 
الـــكأس الغاليـــة، معربـــا ســـموه عـــن 
خالـــص تهانيـــه إلـــى مجلـــس إدارة 
النـــادي علـــى هـــذا اإلنجاز، مشـــيدا 
ي  ـ ـ ـ ت ل ا رة  ـ ـ ـ ي كب ل ا ود  ـ ـ ـ جه ل ا ب موه  ـ ـ سـ
بذلتهـــا إدارة النادي لتهيئة األجواء 

ـة  ـ ـاراة النهائيـ ـ ــوغ المبـ ــق لبلـ للفريـ
ـموه  ـ ـيدا سـ ـ ــب، مشـ ـق اللقـ ـ وتحقيـ
كذلـــك بالمســـتويات الطيبـــة التـــي 

قدمهـــا فريق نادي الرفاع الشـــرقي 
طيلة مباريات المســـابقة، متمنيا له 

التوفيق في مشاركته المقبلة. 

كمـــا أشـــاد ســـموه بحســـن التنظيم 
واإلعـــداد إلقامـــة المبـــاراة النهائية 

على كأس جالة الملك.

سمو الشيخ محمد بن عيسى يتوج الخالدية

نيابة عن عاهل البالد

سمو الشيخ محمد بن عيسى يتوج الخالدية بطال لكأس جاللة الملك
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خليفة بن علي: الرعاية الكريمة من لدن جاللة الملك أوصلت رياضتنا لمكانة مرموقة
رفع نائب رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم ســـمو الشيخ خليفة بن 
علـــي بن عيســـى آل خليفة أســـمى 
آيـــات الشـــكر والعرفان إلـــى عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
لرعايتـــه  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
الكريمـــة للمبـــاراة النهائيـــة لـــكأس 
الخالديـــة  فريقـــي  بيـــن  جاللتـــه 
والرفـــاع الشـــرقي، إذ أنـــاب عاهـــل 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، رئيس 
الحرس الوطني الفريق أول الركن 
ســـمو الشـــيخ محمد بن عيسى آل 

خليفـــة لحضـــور المبـــاراة النهائيـــة 
القـــدم،  لكـــرة  كأس جاللتـــه  علـــى 
لرئيـــس  األول  النائـــب  بحضـــور 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وأكد سموه أن ذلك يعكس اهتمام 
جاللته المتواصل بدعم الحركتين 
الشـــبابية والرياضيـــة فـــي مملكـــة 

البحرين.
االتحـــاد  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
“الدعـــم  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 

والرعايـــة الكريمة مـــن لدن جاللته 
أوصـــل رياضتنـــا لمكانـــة مرموقة، 
وهـــذا الدعـــم كان لـــه الكثيـــر مـــن 
اإليجابيات علـــى القطاع الرياضي 
عموًمـــا ال ســـيما مع حالـــة التحفيز 

للشـــباب البحرينـــي لتحقيق أفضل 
النتائـــج ورفـــع راية وعلـــم المملكة 

المحافـــل  مختلـــف  فـــي  عالًيـــا 
الخارجية”.

وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن 
عيســـى آل خليفـــة أن رعاية جاللة 
الملـــك للشـــباب البحريني واألندية 
الوطنية تجسيد واضح وجلي على 
الدعم واالهتمام بالقطاع الرياضي 
وبـــكل الرياضيين، مشـــدًدا على أن 
هـــذا الدعـــم وهـــذه الرعايـــة أثمرتا 
فـــي االســـتمرار بحصـــد اإلنجازات 
وتحقيـــق النجاحـــات، وأن يســـتمر 
القطـــاع الرياضـــي عموًمـــا ويســـير 
بخطـــوات واثقـــة ومتســـارعة نحو 

التطور والتقدم.
وأعرب سمو الشيخ خليفة بن علي 
بن عيســـى آل خليفة عـــن اعتزازه 
الكبيـــر بتنظيـــم االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم لبطولـــة كأس جاللـــة 
األنديـــة  تتشـــرف  والتـــي  الملـــك 
بالمشـــاركة فيهـــا والتنافـــس علـــى 
لقبهـــا، ألنها تحمل اســـًما غالًيا على 
الجميع، مشـــيًرا إلى النجاح الكبير 
هـــذا العام فـــي تنظيمهـــا خصوًصا 
مع ما اكتســـبته من تطور واهتمام 
اإلعالمـــي  الصعيـــد  علـــى  بالغيـــن 

والجماهيري.

االتحاد البحريني لكرة القدم

نائب رئيس االتحاد 
البحريني لكرة القدم 

يعرب عن سعادته 
بنجاح “أغلى الكؤوس”

سمو الشيخ خليفة بن علي

االتحاد البحريني لكرة القدم

عبر رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ 
علـــي بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل 
خليفة، عن فخر واعتزاز األسرة 
واألســـرة  عموًمـــا  الرياضيـــة 
الكرويـــة خصوًصـــا فـــي مملكـــة 
البحريـــن بالدعـــم الـــال محـــدود 
الذي يوليه عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، مؤكـــًدا أن هذا الدعم له 
الكثير من المكتسبات اإليجابية 
فـــي  البحرينـــي  الشـــباب  علـــى 
تحقيـــق الكثيـــر مـــن اإلنجازات 
التـــي رفعـــت اســـم المملكـــة في 
القاريـــة  البطـــوالت  مختلـــف 

معرًبـــا  والعالميـــة،  واإلقليميـــة 
بالرعايـــة  الكبيـــر  االعتـــزاز  عـــن 
الكريمـــة مـــن قبـــل عاهـــل البالد 
لبطولة كأس جاللة الملك “أغلى 

الكؤوس”.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
عن ســـعادته للنجاح الكبير الذي 
واكـــب ختـــام المســـابقة األغلى 
فـــي  الرياضييـــن  قلـــوب  علـــى 
أســـرة كـــرة القـــدم كأس جاللـــة 
الملـــك بتتويج نـــادي “الخالدية” 
بطـــال بفوزه في المباراة النهائية 
نـــادي “الرفـــاع الشـــرقي”،  علـــى 
تحـــت رعايـــة كريمـــة مـــن قبـــل 

عاهـــل البـــالد، إذ أنـــاب جاللتـــه، 
رئيـــس الحرس الوطنـــي الفريق 
أول الركـــن ســـمو الشـــيخ محمد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة لحضـــور 
كأس  علـــى  النهائيـــة  المبـــاراة 
بحضـــور  القـــدم،  لكـــرة  جاللتـــه 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

وأكد الشـــيخ علي بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة أن الدعم الكبير 
والمســـتمر من قبل جاللة الملك 
أوصـــل الرياضـــة البحرينية إلى 
أفضـــل النتائـــج وأن توجيهاتـــه 
يســـير  نبراًســـا  تمثـــل  الســـامية 
“إن  وأضـــاف  الجميـــع،  عليهـــا 

دعم العاهل المفدى وتوجيهاته 
وحرصـــه  واهتمامـــه  الســـامية 
حفظـــه هللا ورعـــاه أســـاس كل 
لنـــا  وســـيتحقق  تحقـــق  نجـــاح 
ونحـــن  الســـنوات،  مقبـــل  فـــي 
نســـتلهم مـــن جاللتـــه كل تميـــز 
ومنـــه نســـتلهم جميًعـــا اإلصـــرار 
والعزيمة”، وعاهد رئيس مجلس 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القدم، جاللة الملك، بأن يواصل 
االهتمـــام  فـــي  دوره  االتحـــاد 
بمنظومـــة كرة القـــدم البحرينية 
وتسخير اإلمكانات كافة لخدمة 
المنتخبـــات واألنديـــة الوطنيـــة، 
لإلســـهام معها في النهوض بكرة 

القدم بما يعكس تطلعات جاللته 
فـــي رقي كـــرة القـــدم البحرينية 
ووصولها إلى أعلى المســـتويات 

بتحقيقها أفضل النتائج.
وأكـــد الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة 
جاللـــة  دعـــم  أن  خليفـــة  آل 
البحرينيـــة  للرياضـــة  العاهـــل 
والشـــباب البحرينـــي هـــو تأكيد 
لنهضـــة ونمـــو القطـــاع الرياضي 
الســـنوات  المملكـــة طـــوال  فـــي 
الماضيـــة، ومؤكًدا أن ذلك يعتبر 
محفًزا كبيـــًرا لجميع الرياضيين 
لمضاعفة الجهود لتحقيق مزيد 
تســـجل  التـــي  النجاحـــات  مـــن 

باسم المملكة.

علي بن خليفة: الدعم الكبير له الكثير من المكتسبات على الشباب البحريني

دعم جاللة الملك للرياضة البحرينية محل فخر واعتزاز األسرة الكروية

المنامة - بنا

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  رفعـــت 
فوزيـــة بنت عبـــدهللا زينل خالص 
الشـــكر وعظيم العرفـــان إلى مقام 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الســـامي  الملكـــي  الدعـــم  علـــى 

المســـتمر للشـــباب والرياضـــة فـــي 
مملكة البحرين، ومشـــيدة بجهود 
الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، في دعم الشباب البحريني 

في مختلف المجاالت.
وأعربـــت رئيســـة مجلـــس النواب 

عـــن بالغ اإلشـــادة والتقديـــر للدور 
البـــارز لممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة، في تطوير قطاعي الشباب 
الطاقـــات  واســـتثمار  والرياضـــة، 
وتوفيـــر  الشـــبابية،  والمواهـــب 

جميع أوجه الدعم والمساندة لهم، 
مشيدة بدعم النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
رئيس الهيئة العامة للرياضة سمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة، 
والرياضـــة،  الشـــباب  لقطاعـــي 
للمشـــروعات  الكريمـــة  ورعايتـــه 

المتميزة والبرامج النوعية الرائدة 
للشباب البحريني.

أســـرة  المجلـــس  رئيســـة  وهنـــأت 
نـــادي الخالدية الرياضي بمناســـبة 
الفـــوز بلقـــب كأس جاللـــة الملـــك 
لكـــرة القـــدم، معربـــة عـــن خالـــص 
تهانيهـــا إلـــى رئيس مجلـــس إدارة 
نـــادي الخالديـــة الرياضـــي وجميع 

منتسبيه، مشيدة بالجهود الكبيرة 
التـــي أســـفرت عـــن تحقيـــق هـــذا 
بمســـابقة  والفـــوز  الغالـــي،  اللقـــب 
أغلـــى الكـــؤوس، والـــدور المتميـــز 
الـــذي بذله الجهـــاز الفني واإلداري 

للنادي.

بتتويجه بلقب أغلى الكؤوس

رئيسة مجلس النـــواب تهنئ الخــالــديـــة

سلمـان بن إبـراهيم يــهنئ 
الخالـديـة بالفـوز بأغلى الكــؤوس

ثمن الرعاية الملكية السامية لكرة القدم البحرينية

رفـــع األمين العام للمجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة الشـــيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة خالص الشكر 
وعظيـــم العرفان إلـــى مقام عاهل 
البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة على ما يوليه 
جاللته من رعاية ســـامية للحركة 
الشـــبابية والرياضيـــة بصفة عامة 
ولكرة القـــدم البحرينية خصوصا، 
مبينـــا أن تلك الرعاية الملكية كان 
لها أطيب األثر في دعم القطاعين 
الشبابي الرياضي وترسيخ مكانة 
مملكـــة البحريـــن على ســـاحة كرة 

القدم الخارجية.
ونوه الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم 
آل خليفـــة بحضور رئيس الحرس 
الوطنـــي الفريـــق أول الركن ســـمو 
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 
جاللـــة  لـــكأس  النهائيـــة  للمبـــاراة 
الملك، لكرة القدم مشيدا باهتمام 

ســـموه بدعـــم مختلـــف الفعاليات 
واألنشطة الرياضية.

وثمن الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
تلقـــاه  الـــذي  الدعـــم  خليفـــة  آل 
مســـابقة كأس جاللـــة الملـــك مـــن 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد ال خليفة 
والنائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيس 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة، 
علـــى  ســـموهما  بحـــرص  مشـــيدا 
إخـــراج المســـابقة بصـــورة رائعـــة 

تليق باسمها الغالي.
 وهنأ الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم 
آل خليفـــة أســـرة نـــادي الخالديـــة 
كأس  بلقـــب  الفـــوز  بمناســـبة 
جاللـــة الملك لكرة القدم للموســـم 

الرياضـــي الحالي، مؤكـــدا أن هذا 
الفوز جاء عن جدارة واســـتحقاق 
بعـــد أن قـــدم الفريـــق مســـتويات 
مباريـــات  امتـــداد  علـــى  متميـــزة 
المســـابقة مشيدا بالجهود الكبيرة 
فـــي  الفريـــق  العبـــو  بذلهـــا  التـــي 
المبـــاراة النهائيـــة والتي أســـفرت 
عـــن تحقيـــق هـــذا اللقـــب الغالـــي، 
مؤكـــدا الدور الـــذي بذله الجهازان 
الفنـــي واإلداري للنـــادي في تهيئة 

الالعبيـــن لتحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز 
المتميز.

للمجلـــس  العـــام  األميـــن  وثمـــن 
األعلى للشـــباب والرياضـــة األداء 
فريـــق  عليـــه  الـــذي ظهـــر  الكبيـــر 
المبـــاراة  فـــي  الشـــرقي  الرفـــاع 
مشـــيدا  للمســـابقة،  النهائيـــة 
قدمـــه  الـــذي  الراقـــي  بالمســـتوى 
الفريـــق فـــي المســـابقة متمنيـــًا له 
التوفيق والنجاح في المســـابقات 

الكروية المقبلة.
وبارك الشـــيخ ســـلمان بن ابراهيم 
آل خليفة جهود االتحاد البحريني 
لكـــرة القـــدم فـــي تنظيـــم المباراة 
النهائية لكأس جاللة الملك منوها 
بدعـــم مختلـــف الجهات الرســـمية 
فـــي  المتميـــز  ودورهـــا  المعنيـــة 
إخـــراج المبـــاراة بالصـــورة الطيبة 
الحـــدث  تليـــق باســـم هـــذا  التـــي 

الرياضي الكبير.

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

 سلمان بن ابراهيم 

علي بن خليفة

مـــع تتويـــج نـــادي الخالديـــة 
الملـــك،  جاللـــة  كأس  بلقـــب 
لكرة القدم للموسم الرياضي 
عـــدد  يكـــون   ،2021-2022
األنديـــة التـــي ظفـــرت بأغلى 
الكـــؤوس 10 أندية من أصل 
20 عضًوا باالتحاد البحريني 

لكرة القدم.
وتمكـــن الخالديـــة مـــن إحراز 
تاريخـــه  فـــي  األول  اللقـــب 
بعـــد تخطي الرفاع الشـــرقي 

بركالت الترجيح.
وال يـــزال المحـــرق محافًظـــا 
علـــى ريادتـــه لســـجل أبطـــال 

كأس جاللـــة الملـــك، إذ أحرز 
اللقب 19 مناسبة كان آخرها 
حســـاب  علـــى   2020 العـــام 
الحـــد، ويأتي بعد ذلـــك ناديا 
حقـــق  إذ  والرفـــاع،  النجمـــة 
كل واحـــد منهمـــا اللقـــب في 
6 مناســـبات. وحصل األهلي 
علـــى اللقب في 5 مناســـبات، 
الشـــرقي  الرفـــاع  تـــوج  كمـــا 
الحالـــة  مـــرات،   3 بالـــكأس 
باإلضافـــة  اثنيـــن،  لقبيـــن 
إلـــى أنديـــة الشـــباب والحـــد 
لـــكل  لقـــب  بواقـــع  والمنامـــة 

واحد منهم.

10 أندية في سجل أبطال أغلى الكؤوس
من تتويج الخالدية

فوزية زينل

أحمد مهدي



تـــوج نـــادي الخالديـــة بلقب النســـخة 
لـــكأس جاللـــة  الخامســـة واألربعيـــن 
الملـــك لكـــرة القـــدم، وذلك بعـــد فوزه 
علـــى نـــادي الرفـــاع الشـــرقي بركالت 
الترجيـــح إثـــر نهايـــة الوقـــت األصلي 
واإلضافي بالتعادل الســـلبي، السبت، 
فـــي المباراة النهائيـــة ألغلى الكؤوس 

التي أقيمت على االستاد الوطني. 
وشـــهدت المبـــاراة النهائيـــة لمســـابقة 
“أغلـــى الكـــؤوس” حضـــورا جماهيريا 
كبيرا، ويعتبر التتويج تاريخيا لنادي 
الخالديـــة، إذ هـــو األول فـــي تاريـــخ 

النادي بعد تأسيسه العام ٢٠٢٠.
أدار المبـــاراة الحكم نواف شـــكر هللا، 
وعاونه فيصل علوي وسلمان طالسي 
الســـماهيجي،  علـــي  الرابـــع  والحكـــم 
مقيم الحكام عبدالشـــهيد عبداألمير، 
المالكـــي،  رحـــاب  المبـــاراة  مراقـــب 
المنسق العام محمد حسين والمنسق 

اإلعالمي أحمد مهدي.

التتويج األول للنادي في تاريخه

فــرحــة كبيــرة للخــالــديــة بــأغلى الكــؤوس
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ال أملك ذلك اللسان الناطق المعبر الذي سيوفي القامة الفنية الرفيعة الفنان الكبير سعد الفرج 
حقــه، فهــو كاألســطورة األصليــة التــي اســتهوت الجمهــور الخليجــي والعربي، وفنــان صاحب 
تاريخ طويل من العطاء وفلســفة ومدرســة من الصعب تكرارها، فلديه قدرة عجيبة في نقل 
األحــداث بعظمتهــا الدرامية نفســها كالســهم لقلب المشــاهد، وهــذه العملية يســميها “نيكوالي 
اخلبكــوف” باإلبــداع والتكنيــك الداخلــي والخارجي المبهر والجاد. الفنان ســعد الفرج يتواجد 
ــا فــي البحريــن لتصوير مسلســل “الزقوم” مــن تأليف الكاتب اإلماراتي إســماعيل عبدهللا،  حاليًّ
وإخــراج أحمــد يعقــوب المقلة، ومشــاركة مجموعة من نجــوم الخليج، منهم: مرعــي الحليان، 
هيفاء حســين، حبيب غلوم، يوســف بوهلول، حســن محمد، عادل شمس، قحطان القحطاني، 
أميرة محمد، جمعان الرويعي، أمين الصايغ، ســامي رشــدان  وغيرهم. “البالد” التقت بالفنان 

القدير بعد االنتهاء من تصوير أحد مشاهده وسّجلت معه هذا الحوار:

حدثنا عن تجربتك في مسلسل “الزقوم” مع  «

المخرج القدير أحمد يعقوب المقلة؟

ــنـــان يــعــمــل مـــع أي مـــخـــرج البــــد وأن  كـــل فـ
العمل  أحــب  ا  وشخصيًّ ويتعلم،  منه  يكتسب 
في  الالفتة  األسماء  أصحاب  المخرجين  مع 
والمخرج  معهم،  بالمشاركة  وأعــتــز  الــســاحــة 
المهمة  الخليجية  األســمــاء  مــن  المقلة  أحمد 
أينما  تميزها  ونسمات  إبداعها  تستشعر  التي 

يكون. وبصورة عامة لكلٍّ تجربة واختالفها.
ة في تقديم  « لماذا برأيك دول الخليج ُمِقلَّ

األعمال الدرامية التي تتحدث وتنقل ِسَير 
الرواد في مختلف المجاالت. في العام 

1979  قّدم تلفزيون الكويت مسلسًل عن 
الشاعر الكويتي فهد العسكر وحّقق نجاًحا 

كبيًرا... وال ننسى أن دول الخليج تزخر بالرموز 

والرواد في مختلف الميادين... تعليقك؟

أنــه بات  بــل وأرى  الـــرأي  أتفق معك فــي هــذا 
الخليجية  المحطات  تلتفت  أن  الضروري  من 
ــتــي تــبــرز  ــال ال ــمـ إلـــى تــقــديــم مــثــل هـــذه األعـ
العالم، فمعظم  إلى  الخليجيين  الــرواد  وتظهر 
األعمال اليوم أصبحت تنطلق في الفضائيات 
بمواصفات معينة وحسب الشروط الموضوعة، 
بل إنه حتى أسماء الممثلين أصبحت تفرض 
على الكاتب والمخرج، وكل المحطات تحّولت 

بمثابة المعلن. 
لقد طالبت منذ فترة طويلة بضرورة أن تكون 
هناك أعمال مستقلة في المحطات الخليجية، 
وهذه رسالة من الواجب تأديتها ألنها ستقودنا 
مما هو  وأفضل حااًل  قوية  أعمال  تقديم  إلى 

موجود اليوم. 
بخبرتك الطويلة... هل تعتقد أن الدراما  «

الخليجية استطاعت توصيل رسالتها الفنية 
وسايرت ركب التطور وأثرت في البيت 

الخليجي؟

الــســتــيــنــات  أقــــــول... مــســلــســالت  تــــردد  دون 
الفنية  الرسالة  أدت  والثمانينات،  والسبعينات 
المسلسالت  قدمته  مما  أهمية  وأكــثــر  بــقــوة 
الحالية، والسبب يعود إلى دخول العديد من 
ال  الذين  المنتجون  منها  الدراما  العناصر على 
يمّتون إلى المجال الفني بأي صلة ال من قريب 
فقط  التوزيع  هو  األول  وهّمهم  بعيد،  من  أو 

على حساب الجودة والرقي.
مع كل األعمال الدرامية الخليجية التي تنتج  «

ا، إال أنها بعيدة عن الخريطة العالمية  سنوّيً
وال يشاهدها إال أهل الخليج وربما بعض 

الدول العربية... لماذا ال نصل إلى مستوى 
األعمال التركية وغيرها ...؟

ســــؤال مـــهـــم... نــحــن ال يــنــقــصــنــا أي شـــيء، 
متوافرة  الفنية  والعقول  موجودة،  اإلمكانات 

مهمة  أن هذه  وأتصور  الحمد،  ولله  دولنا  في 
الخليج  دول  فــي  والثقافة  اإلعـــالم  وزارات 
)أي:  بـــه   تفضلَت  مــا  تتبنى  أن  يــجــب  الــتــي 
عرض  نطاق  رقعة  لتوسيع  “الــبــالد”(  صحيفة 

الدراما الخليجية وكذلك المسرح الخليجي.
بما أنك ذكرت المسرح... هل مازال المسرح  «

الخليجي بعافيته؟

الخليجي يعاني كثيًرا، ومعه  المسرح  لألسف 
أيًضا المسرح العربي... 

حتى مع موجود المهرجانات المسرحية؟  «

التي  المسرحية  للمهرجانات  تكون  أن  يجب 

تقام توجه آخر غير التوجه الحالي المحصور 
المسرح  معينة.  وصـــاالت  معين  جمهور  فــي 
للجميع ولكل الناس، ومسرح بدون جمهور ال 

يسمى مسرًحا. 

كلمة أخيرة ألهل البحرين؟ «

مهد  هــي  ــا  ــًم دائ نعرفها  كما  البحرين  مملكة 
البدايات انطلقت منها،  الثقافة والفنون، وكل 
وأتمنى من كل قلبي مزيًدا من الرفعة والتطور 

واالزدهار لهذا البلد الحبيب الشقيق.
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على وزارات اإلعلم 
الخليجية تبني وجهة 
نظر “البلد” لتوصيل 

الدراما للعالمية

المسرح الخليجي 
والعربي يعاني كثيًرا 

ه المهرجانات  وتوجُّ
يجب أن يتغير

ترجمة: طارق البحار

كشفت الشركة المنتجة 
 Spider-Man No لفيلم
Way Home، عن موعد 

عرض الفيلم رقمًيا بعدما 
حقق نجاح كبير بدور 

العرض، ومن المقرر 
بثه رقمًيا في 22 

مارس، ومن خالل 
 4K Urtla HD

 Blu-rayو
في 4 أبريل 

المقبل.

أطالب بأعمال مستقلة في المحطات الخليجية ألنها ستقودنا إلى التميز... سعد الفرج لـ“^” :

مسلسالت الستينات والسبعينات والثمانيات أفضل من مسلسالت اليوم

tariq_albahhar

نصائح ودروس من الحياة من رجل ثمانيني
مــع التقــدم بالعمــر ينضــج الفــرد ويقــدم نصائــح لألجيال الشــابة لالســتفادة 
أو ربمــا للتحذيــر! وحديًثــا انتشــرت فــي السوشــال ميديــا نصائــح لرجل في 

الثمانينات وكان التالي:

مصافحة  عــنــدك  تــكــون  أن  يجب   .1
قوية. 

عند  الناس  عيون  في  دائًما  انظر   .2
الحديث معهم.

3. غنِّ وأنت تستحم في الحمام.
4. امتلك نظام ستيريو رائع.

أواًل  اضـــرب  عـــراك،  فــي  كنت  إذا   .5
واضرب بقوة!

6. حافظ على األسرار.
شــخــص،  ألي  أبــــــًدا  تــســتــســلــم  ال   .7

المعجزات تحدث كل يوم.
8. تقبل دائًما اليد الممدودة لك.

9. كن شجاًعا حتى لو لم تكن كذلك، 
تظاهر بذلك، فال أحد يستطيع معرفة 

الفرق.
10. ال تتوقف عن التصفير أبًدا.

11. تجنب التصريحات الساخرة.
من  بعناية،  حياتك  رفيق  اختر   .12
من  المائة  في   90 القرار سيأتي  هذا 

كل سعادتك أو بؤسك.
13. قم باألشياء الجميلة بالسر.

الكتب  تلك  فقط  ــْر(  ــ )أِع أقـــِرْض   .14
التي ال تهتم بقراءتها مرة أخرى.

15. ال تحرم أحًدا من األمل؛ قد يكون 
هذا كل ما لديه.

دعهم  األطــفــال،  مــع  اللعب  عند   .16
يفوزون دائًما.

ولكن  ثانية،  فرصة  الناس  أعــِط   .17
ليس ثالثة.

ا. 18. كن رومانسيًّ
الــشــخــص األكـــثـــر إيــجــابــيــة  19. كـــن 

وحماسة.
20. اســتــرِخ، ال شــيء مهم كما يبدو 

للوهلة األولى.
بــمــقــاطــعــة  ــهــاتــف  ــل ل تــســمــح  ال   .21
اللحظات المهمة، إنه موجود لراحتنا 

وليس للمتصل.
22. كن خاسًرا جيًدا.

23. كن فائًزا جيًدا.
كاهل  تثقل  أن  قبل  مرتين  فكر   .24

صديق بسر.
25. عندما يعانقك شخص ما، فليكن 

هو من يبدأ باالبتعاد.
متواضًعا،  كن   .26

الكثير  إنــجــاز  تــم 
قبل والدتك.

على  حافظ   .27
البساطة.

مــن  احـــــــذر   .28
الــــشــــخــــص الــــــذي 

ليس لديه ما يخسره.
الــجــســور،  تــحــرقــوا  ال   .29

ــدد الـــمـــرات الــتــي  ســتــنــدهــش مـــن عــ
يتعين عليك فيها عبور النهر نفسه.

30. ِعْش حياتك بدون ندم.
عندما  وشجاًعا  جريًئا  كن   .31

تنظر إلى الحياة، ستندم 
التي  األشــيــاء  على 
لم تفعلها أكثر من 

تلك التي فعلتها!
أي  تضيع  ال   .32
فــــرصــــة إلخـــبـــار 
شــــــخــــــص أنــــــك 

تحبه.
الــمــســاعــدة   .33
ــة وكـــــن  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ

بمن  لالعتراف  سريًعا 
ساعدك.

34. تولَّ مسؤولية 
وال  مــــــوقــــــفــــــك، 
آخر  شخًصا  تدع 

يختاره لك.
بـــزيـــارة  ــم  قــ  .35
واألقارب  األصدقاء 
عــنــدمــا يـــكـــونـــون في 
هو  عليك  فما  المستشفى، 

سوى البقاء بضع دقائق.
36. ابدأ كل يوم ببعض من موسيقاك 

المفضلة.
37. من حين آلخر، اسلك طريًقا 

ذات مناظر خالبة.
38. أرسل الكثير 
ــن بـــطـــاقـــات  ــ مـ
ــحـــب،  ــد الـ ــيـ عـ
عليهم:  ووّقــع 
”شــــــــخــــــــص 
يــعــتــقــد أنــك 

رائع“.
39. رد على 
ــف  ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ الـ

بحماس وحيوية في صوتك.
رصــاص  وقــلــم  بــمــذكــرة  احتفظ   .40
أحياًنا  السرير،  بجانب  منضدة  على 
في  الـــدوالرات  بماليين  أفكار  تظهر 

الساعة 3 صباًحا!
مــن يعمل  لكل  االحــتــرام  إظــهــار   .41
من أجل لقمة العيش، بغض النظر عن 

مدى تافهة عملهم.
42. إرسال الزهور ألحبائك، فكِّر في 

سبب في وقت الحق.
بدفع  تــعــرفــه  ال  شــخــص  ســاعــد   .43

أجره.
44. كن بطاًل لشخص ما.

45. تزوج من أجل الحب فقط.
د األشياء التي تملكها دائًما. 46. عدِّ

تكون  عندما  الوجبة  بإكمال  قم   .47
ضيًفا في منزل شخص ما.

48. لّوح لألطفال في حافلة مدرسية.
النجاح في  80 % من   49. تذكر أن 
على  قدرتك  على  يعتمد  وظيفة  أي 

التعامل مع الناس.
50. ال تتوقع أن تكون الحياة عادلة!

أسامة الماجد

“البالد” تحاور سعد الفرج

مشهد من مسلسل الزقوم 
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واصـــل الذهـــب والـــدوالر ارتفاعهمـــا،  في 
مـــدى أســـبوع،  نـــادر علـــى  تحـــرك متـــواٍز 
متنافَســـين علـــى اســـتقطاب المســـتثمرين 
الهاربيـــن من األصـــول عاليـــة المخاطر مع 
تصاعد الحرب شرق أوروبا. ويعتبر الذهب 
والـــدوالر مالذيـــن آمنيـــن وقـــت األزمـــات. 
وبلغ المعدن األصفر في التعامالت الفورية 
عنـــد حوالـــي 1936 دوالًرا لألوقية، بزيادة 
طفيفة بمقدار 40 سنًتا أو بنسبة 0.02 %.
وزادت العقـــود األميركيـــة اآلجلـــة للذهب 
إلـــى   ،%  0.27 بنســـبة  أو  دوالرات   5 .3
1940.85 دوالر لألوقيـــة، ألعلـــى مســـتوى 

منذ سبتمبر 2020.
ويتجه الذهب لتسجيل مكاسب أسبوعية 
بنحـــو 2.4 %. ويحـــّد من مكاســـب الذهب 
ارتفـــاع العملـــة األميركيـــة، مـــا يرفـــع كلفة 
حاملـــي  علـــى  النفيـــس  المعـــدن  قتنـــاء  ا

العمالت األخرى.
وارتفـــع مؤشـــر الـــدوالر، الذي يقيـــس أداء 
العملة األميركية أمام سلة من ست عمالت 
رئيسية منافسة، بنسبة 0.3 %، إلى 98.05 
نقطة، وهو أعلى مســـتوى منذ أيار 2020. 
وتتجه العملة األميركية لتسجيل مكاسب 

أسبوعية بحوالي 1 %.

الذهب والدوالر يتنافسان على استقطاب المستثمرين

بيانات جدول الناخبين لـ “الغرفة” مطابقة للقيد التجاري بـ “التجارة”
يخضع لعملية تدقيق من قبل اللجنة المشرفة... المسقطي:

أكد رئيس لجنة االنتخابات للدورة الـ30 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عادل حسين المسقطي، أن بيانات أعضاء 
الغرفة الواردة في جدول الناخبين قد تمت وفقًا للبيانات المزودة من القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حسب 
الضوابط المعمول بها، مؤكدًا أن جدول الناخبين الذي يحتوي على أســماء أعضاء الغرفة الذين لهم حق االنتخاب قد تم نشــره 
في الموقع اإللكتروني للغرفة بتاريخ 10 فبراير 2022. وقد ألزمت الالئحة التنفيذية لقانون الغرفة جميع أعضاء الغرفة بمراجعة 
هذا الجدول والتأكد من أحقية تمثيلهم القانوني للمؤسســات والشــركات الواردة في هذا الجدول في العملية االنتخابية المزمع 

إجراؤها بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات يوم السبت الموافق 19 مارس 2022.

وأكـــد رئيـــس لجنـــة االنتخابـــات أنـــه 
فـــي حـــال عـــدم وجـــود اســـم الممثل 
خطـــأ  حصـــل  أو  للعضـــو  نونـــي  ا ق ل ا
فـــي البيانـــات الخاصة بقيـــده، فعليه 
المبـــادرة بتقديم طلب إلدراج اســـمه 
مفيـــًدا  البيانـــات،  ه  ذ ـ ـ ـ ه ح  ـ ـ ـ ي ح ص ت و
أنـــه ولغايـــة تاريخـــه لـــم تتلـــقَّ لجنة 
االنتخابات أي إفـــادات بعدم مطابقة 
بيانـــات األعضـــاء بجـــدول الناخبيـــن 

مـــع ســـجل القيـــد التجـــاري بـــوزارة 
التجـــارة والصناعـــة والســـياحة، كمـــا 
أنـــه مـــن الناحيـــة العمليـــة ال يمكـــن 
االعتمـــاد فقط علـــى ســـجل وبيانات 
ـاء  ـ ــبب أن بعـــض أعضـ ــوزارة بسـ الـ
الغرفة ليســـوا ملزمين باالنضمام إلى 
عضويـــة الغرفـــة وأن عضويتهم فيها 
تكـــون اختياريـــة وفًقا للقانـــون، مثل 
العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة أو 

يغلب على نشاطهم الجانب التجاري 
ة  ـ ـ ات الخاصـ ـ ـ ـدارس والجامعـ ـ مـ ل كا
ــارات  ــاة واالستشـ ومكاتـــب المحامـ

القانونية.
وأضاف رئيـــس لجنـــة االنتخابات أن 
عمليـــة قيـــام أعضـــاء الغرفـــة بتقديم 
الطلبـــات إدراج أســـمائهم وتحديـــث 
و  أ م  ـ ـ ـ ه ت ات عضوي ـ ـ ـ ن ا ي ب ح  ـ ـ ـ وتصحي
إضافـــة بيانـــات العضويـــات الجديدة 

المنضمـــة بالغرفـــة بجـــدول الناخبين 
ـتمارة  ـ ــلء االسـ ــق مـ ــن طريـ ــم عـ يتـ
الخاصـــة بذلك والمتوافرة في الموقع 

اإللكتروني للغرفـــة، وأن هذه العملية 
مستمرة حتى تاريخ 14 مارس 2022 
من الساعة 8:00 صباًحا ولغاية 2:00 
ظهًرا بمبنى “بيت التجار”، كما أكد أن 
اللجنـــة مطمئنة إلى صحة المعلومات 
الواردة بجـــدول الناخبين بعد اتباعها 
اإلجراءات الالزمة لذلك، حيث يخضع 
جـــدول الناخبيـــن لعمليـــة تدقيق من 
قبل أعضاء اللجنة ولدى اللجنة كامل 
االحتياطات لضمان صحة المعلومات 
الواردة في جدول الناخبين، كما شدد 
علـــى أنـــن الجهـــاز التنفيـــذي بالغرفـــة 
ليـــس لـــه أي عالقة من قريـــب أو من 
بعيد بالعملية االنتخابية ســـوى القيام 
بعملية التنســـيق والسكرتارية كأمانة 

عامة فقط. 
وجدد رئيس لجنة االنتخابات دعوته 
إلـــى جميع الناخبين للمبادرة بتجديد 
عضوياتهـــم بالغرفـــة والتأكـــد من أن 
حالة هذه العضويات نشطة وُمجددة 

حتى يوم التصويت.
وفـــي ختـــام تصريحـــه، أكـــد رئيـــس 
لجنـــة االنتخابـــات أن اللجنـــة تقـــوم 
بعملهـــا بـــكل أمانة وصـــدق وحيادية 
وصـــوالً النتخابـــات شـــفافة ونزيهـــة 
ارع  ـ ـ الشـ ه  ـ ـ ـ ي ل إ و  ـ ـ ـ ا يصب ـ ـ مـ ـق  ـ ـ لتحقي
التجـــاري، وأن اللجنة ملتزمة بقانون 
الغرفـــة والئحتـــه التنفيذيـــة لضمـــان 
نجـــاح العملية االنتخابيـــة والنأي بها 

عن أي ثغرات.

دعا مرشح قائمة “تجار 22” لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثالثين المقرر عقدها في 19 مارس المقبل، رجل 
األعمال نواف خالد الزياني، لضرورة تعزيز حوكمة الشركات العائلية ومساعدتها في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية يما يمّكنها 
من مواصلة دورها الحيوي في االقتصاد، الفًتا إلى أن قائمة “أقوى 100 شركة عائلية عربية في العام 2021” ضّمت ست شركات عائلية 

بحرينية، وهو ما يؤكد األهمية الكبيرة لهذه الشركات في االقتصاد الوطني المحلي.

وقال الزياني إن قائمة “تجار 22” وهي 
الغرفة  انتخابات  ض  و ــ خ ـ ـ ل د  ع ت س ت

تضع نصب أعينها أهمية حماية 
جميع أنــواع الشركات العاملة 
في السوق البحريني، وضمان 
عدم خــروج أي منها ألن ذلك 
يعني خــســارة فـــرص واعـــدة 
لـــرفـــد االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، 
ــإن مــبــادرات  ــذا فـ ــ مــضــيــًفــا: “ل
القائمة والتي أعلنت عنها في 

البرنامج االنتخابي شملت 
مــــــبــــــادرة لــلــحــفــاظ 

ــات  ــركـ ــلـــى الـــشـ عـ
العائلية”.

وأضـــــــــــاف أن 
هــنــاك عــوامــل 
خــــــارجــــــيــــــة 

تـــؤثـــر عــلــى أعـــمـــال الــشــركــات 
ــة، تـــشـــمـــل  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
الــمــنــاخ االقــتــصــادي، 
السياسات الضريبية، 
وغيرها من العوامل 
الــــتــــي يـــجـــب عــلــى 
غـــــرفـــــة الـــبـــحـــريـــن 
ــع هـــذه  ــ دراســــتــــهــــا مـ
الشركات للوصول إلى 
حـــلـــول نــاجــعــة تضمن 
اســـتـــدامـــة نــشــاطــهــا 
االقـــتـــصـــادي، كما 
ــث  ا ح هــ يــ ــ ل أن عــ
الــــــــشــــــــركــــــــات 
ــعــائــلــيــة على  ال
ــع بــرامــج  وضـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ تـ

ــحــت إشـــــراف الجيل  لــلــجــيــل الــتــالــي ت
ــرات العلمية  ــبـ ــخـ الــحــالــي الكــتــســاب الـ

والعملية.
وطالب بضرورة قيام الجهات الرسمية 
ــدراســة إمــكــانــيــة إيــجــاد  ــعــالقــة ب ذات ال
تعريف قانوني واضح للشركات العائلية 
ــوة أولــــى تــســبــق تــعــزيــز حوكمة  ــط ــخ ك
الشركات العائلية، والعمل على تطوير 
وتعزيز البنية التشريعية المنظمة لعمل 
الشركات العائلية وضمان اعتمادها على 
نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة 
ــل مـــمـــارســـات الــحــوكــمــة  ــضـ ــا ألفـ ــ ــًق وفــ
ــز مساهمة  ــزي ــع ــن خـــالل ت ــة، مـ ــي ــم ــال ــع ال
الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة فـــي تــنــويــع ونــمــو 
االقتصاد الوطني والتي تشكل عموًدا 
ا في خلق فرص العمل في السوق  رئيسيًّ

المحلي.

لمواصلة دورها الحيوي في االقتصاد... مرشح “تجار 22” نواف الزياني:

تعزيز حوكمة الشركات العائلية وفق أفضل الممارسات العالمية

أعلنـــت مجموعـــة جـــي إف إتـــش المالية 
أنهـــا اشـــترت مـــا يعـــادل 2 مليـــون ســـهم 
مـــن أســـهمها في بورصة البحرين وســـوق 
دبـــي وبورصـــة الكويـــت لترتفـــع أســـهم 
الخزينـــة مـــن 213.21 مليـــون ســـهم إلـــى 
215.21 مليون ســـهم. وأوضحت الشركة 
فـــي بيان لســـوق دبـــي المالـــي أن الزيادة 
تعادل 5.7 % من األســـهم الصادرة وذلك 
حتـــى تاريـــخ 3 مـــارس 2022. وأعلنـــت 
مجموعـــة “جـــي إف إتـــش” الماليـــة فـــي 
وقـــت ســـابق تعديـــل تصنيفات ســـتاندرد 
آند بورز العالمية للنظرة المســـتقبلية على 
التصنيف االئتماني للمصدر طويل األجل 
للمجموعة إلى “إيجابي” بداًل من “مستقر” 
كمـــا أكـــدت تصنيفهـــا االئتمانـــي طويـــل 

.”-B”األجل للمصدر
وأوضحـــت فـــي تقريـــر لهـــا أنـــه تعكـــس 
النظـــرة اإليجابيـــة قـــدرة المجموعة على 

الحفـــاظ علـــى تحقيـــق مـــرن لإليـــرادات 
خالل الفتـــرة 2021-2020 وانتعاش أداء 
األعمـــال فـــي العـــام 2021 مـــع عائـــد على 
حقوق المســـاهمين للمجموعة بنسبة 9.0 
% فـــي العـــام 2021، مقارنـــة بـ4.7 % في 

العام 2020.
وبّين التقرير أن هذا التحسن كان مدفوًعا 
إلـــى حـــد كبيـــر بأحجـــام أعمـــال الخزينـــة 
المرتفعة؛ حيث حققت المجموعة انتشاًرا 
فـــي الصكـــوك  تثمار  ـ ـ ـن االسـ ـ مـ ا  ـ ـ ـ يًّ ب إيجا
السيادية والمنتجات المهيكلة ذات الطابع 
اإلقليمـــي. وارتفعت أربـــاح مجموعة جي 
إف إتـــش الماليـــة المدرجـــة ببورصـــات 
الكويـــت ودبـــي والبحريـــن بنســـبة 86 % 
على أســـاس ســـنوي، مـــع توصيـــة بتوزيع 
ســـنوي.وبلغت أرباح المجموعة في العام 
ــل  ــون دوالر، مقابـ 84.22 مليـ ــي  الماضـ

45.09 مليون دوالر أرباح العام 2020.

“جي إف إتش” ترفع ملكيتها من أسهم 
الخزينة إلى 215.2 مليون سهم

استعراض أبرز إنجازات عام 2021 ومسيرة التطور منذ 2002

“بيتك” يحتفي بالذكرى الـ20 لتأسيسه خالل اللقاء السنوي للموظفين

انطالق “ميت آي سي تي” ومعرض “بايتكس” 14 يونيو

 – ي  ـ ـ ـ ت كوي ل ا ل  ـ ـ ـ تموي ل ا ت  ـ ـ ـ ي ب د  ـ ـ ـ عق
ــاء الســـنوي  البحريـــن “بيتـــك”، اللقـ
لموظفيه والـــذي تزامن مع االحتفال 
بمـــرور 20 عاًما على تأســـيس البنك. 
ا يوم الثالثاء  وُأقيم الحفل افتراضيًّ
22 فبرايـــر 2022. وشـــهدت الفعالية 
اســـتعراض أبـــرز إنجـــازات “بيتـــك”  
خـــالل العـــام 2021، وكذلك مســـيرة 
نمو وتطور البنك منذ التأســـيس في 
ســـنة 2002 إلـــى يومنـــا هـــذا وطرح 
األهداف والخطط المســـتقبلية للعام 
2022. كمـــا تـــم تكريـــم الموظفيـــن 
الذيـــن أمضـــوا 5 و10 و15 و20 عاًما 
فـــي العمـــل وذلـــك تقديـــًرا لتفانيهـــم 
وإنجازاتهم طوال مسيرتهم المهنية.
واســـُتهّل اللقاء السنوي بترتيل آيات 
عطـــرة مـــن الذكـــر الحكيـــم، أعقبـــه 
خطاب افتتاحي من العضو المنتدب 
م  ـ ـ ـ لحكي ذي عبدا ـ ـ ـ تنفي ل ا ـس  ـ ـ ي رئ ل وا
الخيـــاط، وكلمـــة من رئيـــس الموارد 
البشـــرية ســـارة زين العابديـــن، ومن 
ثـــم الترحيـــب بالموظفيـــن الجـــدد. 

وبعد تكريـــم الموظفين من أصحاب 
ســـنوات الخدمة الطويلـــة، تم إجراء 
سحب على جوائز عديدة للموظفين.
وقـــال الخيـــاط  “فـــي شـــهر يناير من 
العـــام 2002، تـــم افتتـــاح أول فـــرع 
لبيـــت التمويـــل الكويتي فـــي مملكة 
البحرين. ومن ثم وعلى مدى عقدين 
مـــن الزمـــن، شـــهدنا تطوًرا متســـارًعا 
ونمًوا كبيًرا في الخدمات والمنتجات 
التـــي يقدمهـــا البنـــك، ممـــا مّكننا من 
توســـيع قاعـــدة عمالئنا وســـاهم في 

تعزيز مكانتنا فـــي القطاع المصرفي 
اإلســـالمي. كمـــا ســـاهمنا في إنشـــاء 
شـــراكات إســـتراتيجية في قطاعات 
األعمال المختلفة. كما نتطلع للمضي 
ُقدًما بنهـــج يحقق النتائـــج المرجوة 
لعمالء )بيتك( وللمساهمين على حد 

سواء بإذن هللا تعالى”.
كمـــا شـــكر جميـــع موظفـــي “بيتـــك” 
على جهدهـــم المتواصـــل والمخلص 
لتحقيـــق أفضل النتائـــج وأثنى على  
مســـاندة مجلس اإلدارة والمجموعة 

على  الدعم القوي والمتواصل طوال 
العشرين سنة الماضية.

ومـــن جهتهـــا، قالـــت رئيـــس الموارد 
البشـــرية فـــي )بيتك( “نحـــن نحرص 
فـــي كل عـــام علـــى عقـــد االجتمـــاع 
ــز  ــنوي للموظفيـــن بهـــدف تعزيـ السـ
التواصـــل بين جميع منتســـبي البنك 
باإلضافـــة إلـــى االحتفـــاء بإنجـــازات 
الموظفين واســـتعراض أهم الخطط 
المستقبلية. ويشـــكل الحفل السنوي 
هـــذا العـــام حدًثـــا مميـــًزا لنـــا جميًعـــا 
حيث يحتفي بيت التمويل الكويتي 
ــى  ـا علـ ـ ــرور 20 عاًمـ ــن بمـ – البحريـ
التأســـيس. وســـعدنا خالل االجتماع 
باســـتعراض أهـــم محـــاور الخطـــط 
اإلســـتراتيجية للمـــوارد البشـــرية مع 
جميع منتســـبي البنك وإشراكهم في 
تطويـــر وتنفيـــذ المبـــادرات الجديدة 
للعـــام 2022 بمـــا فـــي ذلـــك الخطـــة 

الشاملة لألعمال المستدامة ”. 

أعلنت شـــركة “وورك سمارت” لتظيم 
ة  ـ ـ ـ ي ع جمع ـ ـ ـ م ون  ا ـ ـ ـ ع ت ل ا ب ات  ـ ـ ـ ي ل ا فع ل ا
ــك”  ـ ِت ـة “ِب ـ ـركات التقنيـ ـ ـن لشـ ـ البحريـ
عـــن موعـــد جديـــد لتنظيـــم النســـخة 
ا  ـ ـ ـ وجي تكنول ر  ـ ـ ـ م مؤت ن  ـ ـ ـ م رة  ـ ـ شـ عا ل ا
المعلومـــات واالتصـــاالت “ميـــت آي 
ســـي تي”، ومعرض البحريـــن الدولي 
للتكنولوجيـــا “بيتكـــس”، وذلك خالل 
الفتـــرة 14 - 16 يونيـــو 2022 بـــداًل 
ــارس 2022.  31 مـ ــى  ــن 29 وحتـ مـ
ويقام هذا الحـــدث تحت رعاية وزير 
المواصـــالت واالتصـــاالت كمال أحمد 

محمد.
ويتضمـــن مؤتمـــر “ميت آي ســـي تي” 

جلســـة افتتاحية رئيسية، إضافة إلى 
ورش عمـــل تخصصية تتناول أحدث 
تطـــورات صناعة التقنية حول العالم، 
بمـــا فـــي ذلـــك: الـــذكاء االصطناعـــي، 
التحـــول الرقمـــي، شـــبكات اتصـــاالت 
الجيل الخامس، التكنولوجيا المالية، 

واألمن السيبراني وغيرها.
ومـــن المرتقب أن يحضر هذا المؤتمر 
الحدث مباشـــرة وعبر تقنية االتصال 
المرئـــي أكثـــر مـــن 700 مشـــارك مـــن 
الخبـــراء والعامليـــن والمهتميـــن فـــي 
مختلـــف مجـــاالت تقنيـــة المعلومـــات 
واالتصـــاالت مـــن البحريـــن والمنطقة 
والعالـــم. فيمـــا يشـــارك فـــي معـــرض 

“بايتكس” عدد من شركات تكنولوجيا 
ة  ـ ـ ـ ي م ي ل ق إل ا و ة  ـ ـ ـ ي ل ح م ل ا ت  ا ـ ـ ـ م و ل ع م ل ا

والدولية.

ويوفـــر هـــذا الحـــدث منصـــة مواتيـــة 
تجمـــع صّنـــاع القـــرار فـــي القطاعيـــن 
ن  ـ ـ ـ ي ب ع ال ل ا و م  ا ـ ـ ـ ع ل ا و ص  ا ـ ـ ـ خ ل ا
ا  ـ ـ ـ ي ج و ل و ن ك ت ء  ا ر ـ ـ ـ ب خ و ن  ي ي ـ ـ ـ س ي ئ ر ل ا
المعلومـــات والمهتميـــن بالتكنولوجيا 
والمتحمسين للتواصل وبناء شراكات 
قّيمـــة وإعـــادة فتـــح وتوســـيع فرص 
األعمـــال، وذلـــك بما يحقـــق األهداف 
المشـــتركة فـــي تســـليط الضـــوء على 
التوجهـــات والخدمـــات والمنتجـــات 
المبتكـــرة لشـــركات تقنيـــة المعلومات 
واالتصاالت وتعزيز قدرة مؤسســـات 
القطـــاع الخاص فـــي المجـــال التقني 

على تطوير إنتاجيتها وتنافسيتها.

وزير المواصالت واالتصاالت

عادل المسقطي



أعلــن المصــرف الخليجي التجاري، أحد المصارف اإلســامية الرائدة بمملكة 
البحرين، في إطار سعيه المستمر لتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعمائه 
الكــرام، عــن اســتكماله إلجــراءات تمويــل الدفعــة األولــى مــن المواطنيــن 
المســتفيدين من برنامج “مزايا” للســكن االجتماعــي وذلك المتاك وحداتهم 
الســكنية بمشــروع “ديــرة العيــون” بديــار المحــرق. جــاء ذلك خال اســتقبال 
خــاص نظمــه المصــرف بفرعــه الجديــد الواقــع بمجمــع وادي الســيل بحضور 
ممثل عن بنك اإلسكان والموثِّق الخاص األمر الذي ساهم في تسهيل عملية 

توقيع وتوثيق العقود حسب اإلجراءات المتبعة.  

ال  ـ ـ ن خـ ـ ـ ـ عل أ د  ـ ـ ـ ق رف  ـ ـ لمصـ ا وكان 
شـــهر نوفمبـــر الماضـــي عـــن عرضـــه 
االســـتثنائي لتمويل المواطنين الذين 
تنطبق عليهم شـــروط برنامج “مزايا” 
المتاك الوحدات الســـكنية بمشـــروع 
“ديرة العيون” والذي يشمل الحصول 
علـــى الموافقة الفوريـــة لتمويل يصل 
إلـــى 120 % من قيمة العقار وبنســـبة 
أربـــاح تنافســـية وفتـــرة ســـداد تصل 
إلـــى 30 عاًمـــا دون دفعـــة مقدمـــة أو 
رســـوم إدارية أو رســـوم تقييـــم،  كما 
ـرف  ـ ـل المصـ ـ ـرض تحمـ ـ العـ ـن  ـ يتضمـ
لرســـوم الموثِّق الخـــاص وذلك بهدف 
إنجاز المعامات بكل ســـرعة وسهولة 

باإلضافـــة إلـــى تأميـــن مجانـــي ضـــد 
الحريق والدخول في ســـحوبات على 

جوائز قّيمة ألول 100 عميل.
ر  ـ ـ ـ ي د م ح  ر ـ ـ ـ ص  ، ة ب ـ ـ ـ س ا ن م ل ا ه  ذ ـ ـ ـ ه ب و
إدارة الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد 
ـاري  ـ ــي التجـ ــرف الخليجـ ــي المصـ فـ
عبدالناصـــر الريس قائًا “أود أن أنتهز 
هذه الفرصة ألن أبارك لعمائنا الكرام 
ممـــن أكملـــوا إجراءاتهـــم للحصـــول 
ي  ـ ـ عـ االجتما كن  ـ ـ سـ ل ا ل  ـ ـ ـ تموي ى  ـ ـ ـ عل
مـــع المصـــرف وذلـــك المتـــاك منـــزل 
أحامهم بمشـــروع “ديرة العيون”، إن 
ـــق الخـــاص وممثل بنك  تواجـــد الموثِّ
اإلسكان ساهم باشك في إنجاز هذه 

اإلجراءات بشكل ميسر وسريع، وهنا 
ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل 
ـكان  ـ ـك اإلسـ ـ ـكان وبنـ ـ ـوزارة اإلسـ ـ ـ ل

علـــى تعاونهـــم المســـتمر معنـــا والذي 
ســـاهم في تســـهيل إجراءات حصول 
كن  ـ ـ سـ ل ا ل  ـ ـ ـ ي مو ت ى  ـ ـ ـ ل ع ن  ـ ـ ـ ي طن موا ل ا

االجتماعـــي مـــع المصـــرف الخليجـــي 
التجاري” .

ــع الريـــس قائـــًا  “أدعـــو جميـــع  وتابـ

العمـــاء الذين تنطبق عليهم شـــروط 
برنامـــج “مزايـــا” للســـكن االجتماعـــي 
لاســـتفادة مـــن عرضنـــا االســـتثنائي 
لتمويل الوحدات الســـكنية بمشـــروع 
“ديرة العيـــون”، حيث تم تصميم هذا 
العرض بشكل يوفر السرعة في إنهاء 
المعاملة فضًا عـــن المميزات األخرى 
والتي تأتـــي التزاًما منا اتجاه ُعمائنا 
الكرام لتوفير خدمة مصرفية تتوافق 
مـــع تطلعاتهـــم، وســـيكون الموظفين 
في جميع فروعنا على أتم االستعداد 
الستقبال العماء الكرام والعمل على 
إنهـــاء جميـــع اإلجـــراءات وبمـــا فيهـــا 
الحصـــول على الموافقـــة الفورية في 
حـــال توافـــرت المســـتندات المطلوبة 
روط  ـ ـ لشـ ا ـب  ـ ـ الطل ـى  ـ ـ ـت عل ـ ـ وانطبق
واألحكام المعمول بها لدى المصرف”. 
للمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن العـــرض 
االســـتثنائي لمشـــروع “ديـــرة العيون” 
يمكن للعماء الكرام زيارة أحد فروع 
المصرف المنتشـــرة بمملكـــة البحرين 
أو التواصـــل مع مركز االتصاالت على 
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تســير روســيا فــي طريقهــا نحــو انهيــار اقتصادي ينافــس أو حتى يتفــوق على حجــم الركود 
الــذي شــهدته فــي العــام 1998، والــذي أعقــب التخلــف عــن ســداد ديونهــا علــى الرغــم من أن 
التداعيــات الماليــة قــد تكــون أقل من ذلــك الحين. بعد أيام مــن أمر الرئيــس فاديمير بوتين 
بدخــول القــوات إلــى أوكرانيــا، بــدأ االقتصاديــون في نشــر توقعاتهــم لاقتصاد الــذي يحتل 
ا، وعلى الرغم من تحذيرهم إال أن التوقعات غامضة وخاضعة  المرتبة الحادية عشرة عالميًّ

للمراجعة.

أخبـــر االقتصاديـــون فـــي جـــي بـــي مورغـــان 
تشـــيس وشـــركاءه العمـــاء فـــي تقريـــر، أنهم 
يتوقعـــون انكماًشـــا بنســـبة 7 % فـــي الناتـــج 
المحلي اإلجمالي هذا العام، تماًما كما توقعت 
“بلومبرغ”، في تقرير لها، انخفاًضا بنسبة 9 % 
تقريًبـــا. وكان اقتصاد روســـيا انكمش بنســـبة 

5.3 % في العام 1998 وسط أزمة الديون.
يتأرجـــح االقتصـــاد الروســـي بعـــد أن فرضت 
الحكومـــات األجنبيـــة عقوبـــات علـــى التجارة 
والتمويل والسفر، وجمدت احتياطيات بنكها 
المركـــزي وعزلت العديد مـــن بنوكها عن نظام 
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وســـعت روســـيا إلى عزل اقتصادها وأسواقها 

بضوابـــط علـــى رأس المـــال ومضاعفة أســـعار 
الفائـــدة وإجـــراءات طارئـــة أخـــرى، وكل ذلك 

سيضّر بالنمو.
وقـــال االقتصاديـــون فـــي “جيه بـــي مورغان” 
بقيـــادة بـــروس كاســـمان فـــي تقريرهـــم، “إن 
ض الركيزتيـــن اللتيـــن تعززان  العقوبـــات تقـــوِّ
ــة األجنبيـــة  ــات العملـ ــتقرار: )احتياطيـ االسـ
“الحصينـــة” للبنك المركزي، وفائض الحســـاب 
ــتؤثر علـــى  ــات سـ ــيا(، العقوبـ ــاري لروسـ الجـ
االقتصاد الروســـي، الذي يبدو اآلن متجًها إلى 

ركود عميق”.
ومـــع ذلك، قال المســـتثمرون إنـــه في حين أن 
تداعيـــات الغـــزو الروســـي أكبـــر ممـــا شـــهدناه 

فـــي العـــام 1998، إال أن تراجـــع الروبـــل علـــى 
المـــدى القصيـــر أثبـــت أنه أقـــل، وأصبـــح لدى 
الدولـــة اآلن قـــدرة أكبـــر على تجنـــب التخلف 
عن ســـداد ديونها. إذا استمرت الدول األخرى 
في مقاومة فرض عقوبات على صادراتها من 

الطاقة.

إســـتراتيجية  رئيـــس  جـــراف،  ـــم  ي ت ل  ا ـ ـ ـ ق و
ـــي لمنطقـــة أوروبـــا والشـــرق  لكل ا اد  ـ ـ االقتصـ
ـي “ســـتيت ســـتريت  ـ ا فـ ـ ـ ـ ـط وإفريقي ـ األوسـ
جلوبـــال ماركت”: “إن األمـــر األكثر إثارة للقلق 
هـــو علـــى المـــدى الطويـــل، فكلما طالـــت فترة 
التمســـك بالعقوبات، وخاصة إذا تم توســـيعها 

لتشـــمل صـــادرات الغـــاز والنفـــط، زاد احتمال 
أن تصبح روســـيا ســـوًقا ال يمكن المســـاس بها 

لسنوات مقبلة”.
وأضاف جـــراف: “ضعف العملة الذي نراه اآلن 
ســـينعكس حتًمـــا علـــى مســـتويات التضخـــم، 
خصوًصـــا إذا ظـــل االقتصـــاد مغلًقـــا عـــن بقية 
العالم، وليس من الصعب تصور سيناريوهات 
متطرفـــة مماثلة لفترة ما بعـــد 1998 في هذه 

الحالة”.
توفـــر عائـــدات النفـــط والغـــاز دعًمـــا بالعملـــة 
الصعبة لروســـيا ألن بيع الطاقـــة ونقلها قد تم 
تجنيبـــه في العقوبات حيث تخشـــى الواليات 
المتحـــدة وحكومـــات أخـــرى أن تـــؤدي هـــذه 
القيـــود إلـــى إلحاق الضرر باقتصاداتها بشـــكل 
أكبر. وكانت روســـيا تحقق فائًضا شـــهرًيا في 
الحســـاب الجـــاري بنحـــو 20 مليـــار دوالر فـــي 

بداية العام.
تعتقـــد “بلومبـــرغ” أن حظـــر صـــادرات النفـــط 
والغاز ســـيعني أن االقتصـــاد قد ينكمش بنحو 

14 % هذا العام.

اتخذ االتحاد األوروبي، بالتنسيق مع الواليات المتحدة وبريطانيا وكندا، قرارات عقابية بحق روسيا، 
منها اســتبعاد األخيرة من نظام التحويات المالية العالمي “ســويفت” كرد فعل على العملية العســكرية 

التي أطلقتها ضد أوكرانيا.

الصـــادرات  إعاقـــة  لعقوبـــات  ا ذه  ـ ـ ـ ه ب تهدف  ـ ـ سـ وُي
والواردات الروسية عن طريق تصعيب قيامها بأي 

معامات مالية في أي مكان بالعالم.
وكانـــت روســـيا قـــد تعرضـــت لتهديد مشـــابه العام 
2014، وأعلـــن وزير المالية الروســـي آنذاك ألكســـي 
كودرين إن قرار اســـتبعاد باده من نظام “سويفت” 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى انكمـــاش االقتصاد الروســـي 

بنسبة 5 %.
ومـــع أن وضع االقتصاد الروســـي في 2022 أفضل 
منـــه العام 2014، إال أنـــه من المتوقع أن يؤدي قرار 
االســـتبعاد مـــن نظـــام ســـويفت إلـــى خســـائر كبيرة 

لاقتصاد الروسي.

 ال يوجد إجماع باالتحاد األوروبي بشأن القرار

ووفقـــًا لتعبيـــر وزيـــر الماليـــة الفرنســـي فـــإن قـــرار 
االســـتبعاد من ســـويفت يعـــد بمثابة “ســـاح نووي 
مالـــي”، ويمكن للدول الغربية بواســـطته أن تســـبب 
مشـــاكل كبيـــرة لروســـيا فـــي المدفوعـــات الدوليـــة 
والصادرات والواردات. لكن القرار ســـيؤثر بالســـلب 
أيضـــًا على الـــدول التي اتخذته، لذلـــك نرى أن هذا 
القرار غير مدعوم باإلجماع في االتحاد األوروبي.

مثًا ترى برلين أن “ســـاًحا مؤثًرا كهذا سيؤثر على 

رجـــال األعمـــال والصناعـــة فـــي ألمانيا، لذلـــك فإن 
االســـتبعاد من نظام ســـويفت يجـــب أن يكون ضد 
أهـــداف معينة وأن هذا - الســـاح النـــووي المالي - 
يجـــب أال يســـتخدم إال فـــي محلـــه وأال ُيســـمح بأن 

يضر هذا القرار االقتصادات األوروبية”.
وســـتضر هـــذه العقوبـــات بالـــدول المعتمـــدة علـــى 
روســـيا فـــي الحصـــول علـــى أي ســـلعة، وســـيضطر 
رجـــال األعمـــال فـــي الـــدول التـــي اتخـــذت القـــرار 
للبحـــث عـــن وســـائل بديلـــة وأنظمـــة أكثـــر تعقيـــًدا 

لمواصلة التجارة مع روسيا.
أما الحل اآلخر فســـيكون البحث عن بديل لروســـيا 
إال أن كل الـــدول وفـــي مقدمتها الـــدول التي تدعم 
القـــرار، تعلـــم جيـــًدا أنـــه ال يمكن العثـــور على بديل 
لروســـيا على المدى القريـــب، وخصوًصا في مجال 

الطاقة.

 دول تدعم القرار على استحياء

تأسســـت جمعيـــة االتصـــاالت الماليـــة العالمية بين 
البنـــوك )SWIFT( فـــي بلجيـــكا عـــام 1973 بهـــدف 
إجـــراء معامات تحويل النقد األجنبي بين البنوك. 
وهـــي نظـــام تواصـــل يربط 11 ألف بنك ومؤسســـة 

مالية في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وكان قـــد تم اســـتبعاد إيـــران من النظام، ما ســـّبب 
ذلك أضراًرا بالغة لتجارتها. وُأدرجت روسيا بنظام 
ســـويفت العام 1989، وتشـــكل معاماتهـــا اليومية 

1.5 % من إجمالي المعامات بالنظام.
تتصرف بعض الدول باالتحاد األوروبي بحذر فيما 
يخص العقوبات على روســـيا بســـبب كون األخيرة 
هـــي المـــوّرد األول للبتـــرول والغـــاز الطبيعي لدول 
االتحـــاد األوروبي، ألن المعاناة مجـــدًدا من ارتفاع 
أســـعار الطاقـــة ســـيكون نزيًفا جديـــًدا لاقتصادات 
التي بدأت في التعافي أخيًرا من تداعيات “كوفيد 
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الحكومـــات ال ترغب في توقف إمدادات الطاقة أو 

زيـــادة جديدة في األســـعار. وكانـــت ألمانيا من بين 
الـــدول التي وّقعت على قرار اســـتبعاد روســـيا من 
نظام سويفت على استحياء، وذلك بسبب ارتباطها 
بروســـيا في الحصـــول على الطاقـــة ومخاوفها من 

قيام روسيا بالرد على هذه الخطوة.

هل تمتلك روسيا بديًل لنظام سويفت؟

ُهـــددت روســـيا فـــي الســـابق باالســـتبعاد مـــن نظام 
ســـويفت بســـبب أزمـــة شـــبه جزيـــرة القـــرم، وفـــي 
العـــام 2014 طـــّورت روســـيا نظـــام الدفـــع الخاص 
بهـــا SPFS وبدأت اختبار هذا النظام واســـتخدامه 
مـــع بعض الدول. ومع اســـتبعادها مـــن نظامي فيزا 
وماســـتركارد العـــام 2016 بدأت روســـيا اســـتخدام 
نظـــام بطاقات الدفع الخـــاص بها MIR إال أن هذين 

النظامين لم ُيستخدما إال على نطاق ضيق.

الوضع النهائي

سيســـبب االســـتبعاد مـــن نظـــام ســـويفت مشـــاكل 
كثيرة لروســـيا فيمـــا يخص بمدفوعـــات الصادرات 
والـــواردات، وســـيزيد مـــن تكلفة البحـــث عن طرق 
بديلـــة. إال أن اســـتثناء بعـــض البنوك الروســـية من 

القرار سيخفف من التأثيرات السلبية.
ومن ناحية أخرى سيضر باالقتصاد الروسي بسبب 
تراجـــع الصـــادرات وفرض قيـــود علـــى احتياطات 
البنـــك المركـــزي الروســـي على الســـاحة الدولية، ما 
ســـيؤدي ذلك إلى تراجـــع العملة الروســـية وارتفاع 

التضخم.

ولن يقتصر تأثير العقوبات على االقتصاد الروســـي 
فقـــط بـــل ســـيؤثر أيًضا بطريقـــة غير مباشـــرة على 
الـــدول التي لديها تجارة مع روســـيا. مثًا ســـيؤدي 
ارتفـــاع التضخم في روســـيا وتراجـــع قيمة الروبل 
إلـــى انخفاض في عدد الســـياح الـــروس إلى الدول 
األخرى. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب 
إلى زيادة تكلفة اســـتيرادها على االتحاد األوروبي 

وبالتالي زيادة التضخم.
وإذا مـــا قابلـــت روســـيا قـــرار االســـتبعاد مـــن نظام 
ســـويفت بتقليـــص صادراتهـــا، ســـيؤثر ذلـــك علـــى 
اإلنتاج والصناعة وسترفع التكلفة ويسبب مشاكل 
فـــي أمـــن الطاقة بالـــدول التـــي تتعامل مع روســـيا 

وفي مقدمتها دول االتحاد األوروبي.
ســـيوضح إعان القائمة الرســـمية للبنوك الروســـية 
المســـتبعدة مـــن نظام ســـويفت، مدى الضـــرر الذي 

سيلحق بروسيا ودول أخرى من هذا القرار.
وبالنظـــر إلـــى العقوبـــات اإلضافيـــة نجد أن روســـيا 
وكل النظـــام العالمـــي الذي يتاجر معها ســـيتأثر من 

قرار االستبعاد من نظام سويفت.
وعلـــى االتحـــاد األوروبـــي أن ينتبـــه جيـــًدا حتى ال 
تؤثـــر هذه العقوبات بصورة مباشـــرة على صادرات 
البتـــرول والغاز الطبيعي الروســـية، ألنـــه لن يرغب 
أحـــد فـــي أن تقـــوم روســـيا بقطـــع إمـــدادات الغـــاز 
والنفـــط التـــي تصـــّدره والـــذي ال يمكنهـــا الحصول 
على ثمنه بســـبب قرار سويفت. ولذلك من الصعب 
وصـــف قـــرار اســـتبعاد روســـيا مـــن نظام ســـويفت 

بشكل حذر بأنه “ساح نووي مالي”.

وكالة األناضول

“جي بي مورغان”: روسيا تواجه انهيارا اقتصاديا شبيها بالعام 1998

باالستبعاد من نظام “سويفت”... هل ينجح “سلح المال النووي” ضد روسيا؟

بحضور الموثِّق الخاص 
وممثل بنك اإلسكان 

لتسهيل وتوثيق العقود

توقعات بانكماش 7 % في الناتج المحلي اإلجمالي العام الجاري
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وزير المالية الفرنسي: 
قرار االستبعاد من 

سويفت بمثابة “سالح 
نووي مالي”

 القرار سيؤثر بالسلب 
أيضا على الدول التي 

اتخذته

عبدالناصر 
الريس

“الخليجي التجاري” يكمل إجراءات التمويل للدفعة األولى من مستفيدي “ديرة العيون”
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أعلن بنك الســام أخيًرا عن تعاونه مع المدرســة الكندية في البحرين، أول مدرســة معتمدة في 
تقديــم البرنامــج التعليمــي الكنــدي فــي مملكة البحريــن، إلطــاق “البرنامج المصرفــي التعليمي 
للناشــئين”. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة المالية ضمن مهارات الحياة الضرورية منذ ســن 
مبكــرة للطلبــة الملتحقيــن بالبرنامــج؛ حيــث يعمــل البرنامــج على تقديــم تجربة تعليميــة عملية 
بهدف بناء أســاس متين يؤهل الطاب المشــاركين لمســتقبل أكثر إشــراًقا، عبر تثقيفهم بأهمية 

المسؤولية المالية، وإدارة الميزانية، وأفضل طرق االدخار.

ويتم في الوقت الحالي استقبال طلبات التقديم 
لاللتحاق بالبرنامج الذي من المقرر أن يبدأ في 
مارس 2022، ليشـــمل طلبة المراحل الخامســـة 
والسادســـة فـــي نســـخته االفتتاحيـــة، علـــى أن 
يتم زيادة عدد خريجي البرنامج ليشـــمل جميع 
المراحـــل الدراســـية، وذلك عبر طـــرح البرنامج 
بشـــكل تدريجي وفق عدة مستويات أكاديمية 

من ضمنها المرحلة المتوسطة والثانوية.
سيتم تدشين فرع لبنك السالم داخل المدرسة 
الكندية، وذلك لتعليم طالب المرحلة االبتدائية 
جميع المهام األساسية التي يمارسها الموظفون 
الذيـــن يعملـــون فـــي فـــروع البنـــوك، كموظفـــي 
خدمـــات الزبائـــن، ومـــدراء الفـــروع، وموظفـــي 
قســـم الصرافـــة، وإداريـــي التنفيـــذ. ســـيتم بعد 
ذلـــك تكليف كل طالب بمهمة محددة، وتزويده 
بكل المهارات األساســـية الالزمة لهذه الوظيفة، 

كالمهارات األساســـية لتشـــغيل الفرع، واستالم 
اإليداعات مـــن زمالئهم في الفصل. وفي نهاية 
البرنامج، سُيمنح كل طالب شهادة مشاركة من 
البنـــك، مما يثري مســـيرته التعليمية ويســـاعده 
فـــي النهـــوض بمســـتقبله المهنـــي عبـــر خـــوض 
تجربـــة مثريـــة، تضمن اكتســـابه مهـــارات حياة 

أساسية كاالدخار، وذلك في سن مبكرة. 
مديـــرة  قالـــت  الشـــراكة،  هـــذه  علـــى  ـــا  ًق ي ل ع وت
المدرســـة الكنديـــة فـــي البحريـــن، آبـــي ســـعادة 
“ضمـــن جهودنا المســـتمرة لتقديم طرق جديدة 
يتـــم مـــن خاللهـــا تحقيـــق التعلـــم القائـــم علـــى 
التســـاؤل والبحث، تأتي هذه الشـــراكة مع بنك 
السالم كفرصة رائعة لطالبنا الستخدام كفايات 
التعلم األساســـية للمنهج البريطاني الكولومبي 
من تساؤل وبحث وابتكار وتوظيف فكري. لذا 
ندعو الطالب وأولياء أمورهم لتسجيل أبنائهم 

فـــي “البرنامـــج المصرفـــي التعليمي للناشـــئين” 
حيـــث نؤمـــن بـــأن هـــذا البرنامج سيســـاهم في 
تعزيـــز جهودنـــا لتطبيق نموذج تعليمي يشـــجع 
الطلبـــة على االســـتقاللية فـــي التعلـــم وتحليل 
المعلومـــات، ولـــذا فإننـــا نحـــّث الطلبـــة وأولياء 
أمورهـــم على االطـــالع على تفاصيـــل البرنامج 
التعليمـــي المصرفي للناشـــئين واالســـتفادة من 

الفرص المقدمة من خالله”. 
وأضافـــت “أثمرت هـــذه الشـــراكة التعاونية في 
تدشـــين البرنامج المصرفي التعليمي للناشئين” 
الحصـــري والذي يقـــدم للطلبة فرصـــة للخوض 
في تجربة عملية من شأنها أن تزّودهم بمهارات 
أساســـية، باإلضافة إلى تنمية مســـتوى الثقافة 
الماليـــة لديهم. ومن هذا المنطلق، أود أن أعرب 
عن خالص تمنياتـــي بالتوفيق والنجاح لطلبتنا 
المتقدمين لاللتحاق بالبرنامج، ونتطلع مع بنك 

السالم لتحقيق األهداف المنشودة منه”.
ــويق  ــرح رئيـــس التسـ ــر، صـ ــن جانـــب آخـ ومـ
واالتصاالت في بنك الســـالم، محمـــود قّناطي: 
“نحن ســـعيدون باختيارنا التعاون مع المدرسة 
الكنديـــة فـــي البحريـــن إلطـــالق هـــذه المبـــادرة 
التعليميـــة، ويعـــود هـــذا لكونهـــا مدرســـة دولية 
رائدة ومعتمـــدة في تقديم البرنامـــج التعليمي 

British Co� (“المنهـــاج البريطاني الكولومبـــي” 
lumbia Curriculum(، وذلـــك مـــن ِقبـــل وزارة 
التعليم الكنديـــة لمقاطعة كولومبيا البريطانية. 
وهـــو منهـــج يركز علـــى صقل مهـــارات ومدارك 
ــى  ــز علـ ــم التميـ ــن تحقيقهـ ـا يضمـ ـ الطـــالب بمـ
الصعيـــد األكاديمـــي واالجتماعي، عبـــر تحقيق 
كفايـــات أكاديمية وقيم أخالقيـــة لدى الطالب، 
كالنزاهـــة والمســـؤولية واالحتـــرام، فـــي بيئـــة 

ترحيبية متكاملة وداعمة. 
وواصـــل حديثـــه قائـــالً: “مـــن خالل التســـجيل 
فـــي هـــذا البرنامـــج، سيســـتفيد الطـــالب مـــن 
خوض تجربة تعليمية عملية، حيث ســـيتلقون 
توجيهـــات محـــددة مـــن ممثـــل بنـــك الســـالم 
الـــذي ســـيدعمهم طـــوال التجربـــة، ويزودهـــم 
باألساســـيات الالزمـــة لتحقيـــق كل مهمـــة على 
حـــدة. إذ يتمثل الدافع األساســـي من وراء هذا 
البرنامـــج، فـــي إلهـــام الطلبـــة وتطويـــر وتعزيـــز 
مهارات قيادية وحياتية أساسية في سن مبكرة 
يسهل خاللها اكتساب المفاهيم الجديدة، لخلق 
قاعـــدة معلومـــات ومجموعة مهـــارات محورية 
وواقعيـــة، وينمـــي لديهـــم المهـــارات األساســـية 
للرياضيـــات، واألهـــم مـــن كل ذلـــك، يســـاعدهم 
في اكتســـاب الثقـــة بالذات، واالســـتقاللية. في 

نهايـــة البرنامـــج، ســـيتم اصطحـــاب الطلبة إلى 
أحـــد فروع بنك الســـالم، لالطـــالع على طريقة 
إجـــراء المعامـــالت والخدمـــات المصرفية على 

أرض الواقع”.
المبـــدأ  مـــع  تماشـــًيا  برنامـــج  ل ا ا  ذ ـ ـ ـ ه ي  ـ ـ ـ ت أ ي و
التوجيهـــي المعتمـــد ضمـــن رؤيـــة بنك الســـالم 
المؤسســـية، أال وهـــي “نلهـــم موظفينـــا لإلبداع 
ــزه إلحـــداث  ــه وتحفـ ــي تدفعـ ـز”، والتـ ـ ـ والتميُّ
التغييـــر اإليجابـــي فـــي حيـــاة موظفيه بشـــكل 
خاص، وفي المجتمع المحلي ككل بشـــكل أعم، 
اســـتناًدا على األخالقيات الموجهـــة لهذا المبدأ 
والتي تجعل بنك السالم يولي رفاهية موظفيه 
ا، ويعمل علـــى توفير وخلق بيئة  اهتماًمـــا خاصًّ
عمـــل محفزة ونشـــطة ذات أجـــواء تدعم النمو 
والتطويـــر، وتقوم على مبـــادئ العمل الجماعي 
والشـــفافية واالحتـــرام المتبـــادل، كمـــا يمنـــح 
موظفيه األدوات والموارد الالزمة ليتمكنوا من 
لعـــب دور حيوي فـــي عملية تحقيـــق أهدافهم، 
ويتطلـــع البنـــك لعكـــس هـــذه الـــروح وتوســـعة 
نطاق هذا المبدأ التوجيهي ليشـــمل جميع أفراد 
المجتمـــع المحلـــي، مع التركيز علـــى إلهام فئتي 

الشباب والناشئين، لكونهم أمل المستقبل.

“السالم” والمدرسة الكندية بالبحرين يطلقان البرنامج المصرفي التعليمي للناشئين
لتنمية مهارات الثقافة المالية ضمن مهارات الحياة الضرورية للطلبة

البرنامج سيقدم تجربة تعليمية 
عملية في القطاع المصرفي
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 آبي 
سعادة

محمود 
قّناطي

يعـــد المرحوم الحاج يوســـف بن عيســـى بن عيد 
بوحجـــي وابنـــه الحـــاج محمـــد مـــن الطواويـــش 
)تجـــار اللؤلؤ( الُمتميزين في مملكة البحرين بفرز 
وبيـــع وشـــراء اللؤلؤ الطبيعي، وفـــي عموم بلدان 
الخليـــج العربـــي والهنـــد وبالتحديـــد فـــي )مدينة 
بومبـــاي( المشـــهورة والمعروفـــة في أســـواق بيع 

تجارة اللؤلؤ الطبيعي آنذاك.
وكان المرحوم الحاج يوســـف بن عيســـى بن عيد 
ًنـــا لجميع أنـــواع وأصناف  بوحجـــي خبيـــًرا وُمثمِّ
ـــن من قبـــل المغفور له  اللؤلـــؤ الطبيعـــي، وقـــد ُعيِّ
بإذن هللا صاحب الســـمو الشـــيخ حمد بن عيسى 
آل خليفـــة حاكـــم البحريـــن ســـابًقا برئاســـة لجنة 
فحص اللؤلؤ منذ تشـــكيلها في 29 نوفمبر 1933، 
حيـــث كانـــت أول لجنة فحـــص اللؤلؤ. ســـافر مع 
ا عدة مرات وذلك لتســـويق ما  ابنـــه محمد ســـنويًّ
يحصلـــون عليـــه من اللؤلـــؤ الطبيعي من أســـواق 
البحرين ودول الخليج العربي وبيعها في أسواق 
الهنـــد، وكانوا يســـتخدمون البواخـــر البحرية في 
تنقالتهـــم إلـــى الهنـــد ثم اســـتقلوا الطائـــرات بعد 

ذلك. 
ُولـــد الفقيـــد فـــي العـــام 1310 هجـــري الموافـــق 
1892 ميـــالدي بمدينـــة المحـــرق وتعلـــم القـــرآن 
عـــن طريـــق “الكّتاب” )المطوع(، وهـــو االبن الرابع 
لوالـــده المرحوم الحاج عيســـى بـــن عيد ُبوحجي 
وهو تاجر عمل في الطواشة وتجارة اللؤلؤ وبيع 
مســـتلزمات الغوص كاألخشـــاب والمواد الغذائية 
والدهـــن وتجـــارة التمـــور، طـــوال حياتـــه، كان له 
مقـــام ومكانة كبيـــرة بين التجار وأهـــل المنطقة. 
هاجـــر والـــد يوســـف )الحاج عيســـى( مـــن منطقة 
اإلحساء بالمملكة العربية السعودية إلى البحرين 
قبل العام 1863 واســـتقر في البحرين )بالعاصمة 
القديمـــة( مدينـــة المحـــرق وبالتحديـــد في فريج 
وحـــي بـــن خاطـــر. وأبنـــاء المرحوم عيســـى هم: 
)عبـــدهللا( االبـــن األكبر وهـــو من الزوجـــة األولى، 
ثم من الزوجة الثانية: )أحمد( و)علي( و)يوســـف( 
و)عبدالرحمن( وجميعهم عملوا ومارســـوا تجارة 

اللؤلؤ والطواشة في ذلك الوقت.
أتقن الفقيد الحاج يوســـف التحدث بلغة األوردو 
ــي معامالتـــه  ــاعدته فـ ــي سـ ــي التـ ــة وهـ الهنديـ
التجاريـــة فـــي بيع اللؤلـــؤ وتســـويقه بالهند، وهو 
نمـــوذج ألحـــد رجـــاالت البحريـــن والخليـــج ممن 
امتهن تجارة اللؤلؤ، بيًعا وشراًء وتجميًعا وفرًزا، 
نمـــوذج مـــن األشـــخاص العصامييـــن المكافحين 

الصلبيـــن، إنه أحد الرجـــال المثابرين والصبورين 
المشـــهود لهـــم بالجـــرأة واإلقـــدام والمجازفة، مع 
القبـــول برضا واضـــح بنتائجها بمّرهـــا وحالوتها. 
طـــّواش تميـــز بســـرعة البديهـــة والفهـــم العميـــق 
ألصنـــاف اللؤلؤ، طّواش اّتســـم بتقديم المشـــورة 
والنصـــح الصادق لكل مســـتثمر يلجأ إليه، رّســـخ 
قيم الصدق في التعامل والوفاء مع االلتزام بكل 
وعـــد وكلمة قطعها على نفســـه، كان حريًصا على 
اســـمه على الصعيـــد الشـــخصي والمهني. وعرف 
عنه المرونة والتســـاهل وحسن المعاملة، لكل من 
عمل معه، والكتمان في تقديم المساعدة في فك 
الضمانات والقروض والكفاالت الشـــخصية، التي 
طالمـــا تنازل عنها بعد تســـديد جزء منها وترجيع 

أي ضمـــان لهـــذه القروض إن وجد، مســـاهمة منه 
في التخفيف من كلفتها أو أعبائها.

تأسيس شركة استثمارية متخصصة بتجارة اللؤلؤ

ــد الطـــواش يوســـف    اتســـمت شـــخصية الفقيـ
بالعديـــد مـــن القيـــم الرفيعة والســـمو على صغائر 
األمـــور والمصالـــح، عفيـــف اليـــد واللســـان، وذو 
فلســـفة ســـلوكية، بـــأن التملك في لـــوازم الحاجة 
وليس لالســـتغالل أو التكسب من عرق اآلخرين. 
شـــخصية عشـــقت الجـــودة والتنظيـــم بأســـمى 

ا. ا وإنسانيًّ معانيها سلوًكا ومظهًرا وتعاماًل مهنيًّ
فـــي مطلع الثالثينـــات من القرن الماضي، أســـس 
الفقيـــد الحاج يوســـف مع الســـيد )الســـيت تيكاه 

ـركة  ـ ـية، شـ ـ ــدي الجنسـ ـرداس( الهنـ ـ ــل إسـ دملمـ
استثمارية للتعامل في بيع وشراء وتجارة اللؤلؤ 
الطبيعـــي، مـــن خـــالل قيامـــه بشـــراء الآللئ ذات 
الجـــودة العاليـــة مـــن نواخذة ســـفن الغـــوص في 
هيـــرات الخليج العربي مباشـــرة ومن الطواويش 
وتجـــار اللؤلؤ في مدينة داريـــن بالمملكة العربية 
الســـعودية والبحريـــن والكويـــت وعمـــان وقطـــر 
وأبوظبـــي ودبـــي والشـــارقة باإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة وذلـــك ليتـــم تجميعهـــا وتصديرهـــا إلى 
أســـواق مدينة )بومباي بالهند(، ومن ثم تصريفها 

إلى أنحاء أسواق أوروبا.
كانت أبرز إنجازات الفقيد ومساهماته: مساهمته 
في بناء مدرســـة النجاة األهلية فـــي الزبير العام 

1922، المســـاهمة في تأسيس “شـــركة السيارات 
البريـــة والمواتـــر البحريـــة” 1923، التبـــرع لحفـــر 
اآلبار االرتوازية 1925، المطالبة بتأســـيس بلدية 
المحـــرق 1927، تعيينـــه عضـــًوا فـــي لجنـــة أيتام 
فلســـطين 1939، دعـــم أيتـــام وأرامـــل فلســـطين 
1939، تبرعـــه لصالح فقـــراء الحد 1942، اكتتاب 
الخليـــج للطائرات المقاتلـــة 1943، عضوية لجنة 
إســـعاف منكوبـــي حريـــق بوماهـــر 1945، التبرع 
أليتـــام فلســـطين 1948، تعيينـــه عضـــًوا بمجلس 
ــجد  ـاء مسـ ـ ــرع لبنـ 1950، التبـ ــرق  ــة المحـ بلديـ
الجامع الشـــمالي بالمحرق 1952، شارك في لجنة 
منكوبـــي حريـــق القضيبيـــة 1953، دعـــم لجنـــة 
تســـليح الجيـــش المصـــري 1955، لجنـــة فحـــص 
اللؤلؤ 1957، مساعدة المنكوبين في حريق الحد 
1959، وتعيينـــه عضًوا فـــي لجنة المتضررين من 

العاصفة 1959.
وكان للراحل يوســـف عـــدد كبير من المراســـالت 
المحفوظـــة لـــدى أســـرته، منها بعض المراســـالت 
المهمة مع عدد من الشـــيوخ والشخصيات البارزة 
فـــي داخـــل البحريـــن وخارجهـــا. توفـــي الفقيـــد 
)رحمـــه هللا( فـــي يـــوم الجمعة الموافـــق 2 فبراير 

1979 وُدفن بمقبرة المحرق.

طواش متميز بفرز وبيع 
وشراء اللؤلؤ الطبيعي

أمل الحامد

يوسف بوحجي... خبير ومثمن لجميع أنواع وأصناف اللؤلؤ الطبيعي
عيَّنه حاكم البحرين لرئاسة أول لجنة لفحص اللؤلؤ في العام 1933

الحاج يوسف بن عيسى أثناء توديعه السيت تيكاه دململ إسرداس في مطار 
البحرين القديم العام 1960

مجموعة من تجار اللؤلؤ من اليمين: الطواش يوسف ُبوحجي، وحفيده عبدالله، الطواش 
محمد الماجد، بحفيز الطواش يوسف ُبوحجي بشارع التجار بالمنامة في العام 1957

بيت المرحوم الحاج يوسف بوحجي

الحاج يوسف بوحجي



علي الفردان

@albiladpress @albiladpress

س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 503+973 17111432 +973 38491919+973 17111434 +973 32224492 / 36060113

+973 17111467385local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفجر: 04:39 - الظهر: 11:50 - العصر: 03:11  

المغرب: 05:42 - العشاء: 06:58

عقــدت لجنــة الطعون على قــرارات لجنة االنتخابــات بإعالن نتيجــة االنتخاب للدورة 
الـــ30 لمجلــس إدارة غرفة تجــارة وصناعة البحرين، اجتماعين مؤخرًا برئاســة 

مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث المستشار مصعب عادل بوصيبع. 

وأقّرت اللجنة دليًل استرشادًيا 
تقديـــم  جـــراءات  إ ن  أ ـ ـ ـ ش ب
التظلمات للمترشـــحين، وقراًرا 
بشـــأن إجراءات عمـــل لجنة 
ـــك  ل ذ ك و  ، ن و ـ ـ ـ ع ط ل ا
م  ـ ـ ـ ي د ق ت ة  ر ا م ت ـ ـ ـ س ا
ر  ا ر ـ ـ ـ ق ن  ـ ـ ـ م م  ـ ـ ـ تظل ل ا
ـات.  ـ ـ ـة االنتخاب ـ لجنـ
وبّيـــن رئيـــس لجنـــة 

الطعـــون علـــى قـــرارات لجنـــة االنتخابـــات 
المستشار مصعب عادل بوصيبع أن اللجنة 
حرصت على اتباع الممارسات الفضلى في 
تنظيـــم عملهـــا، الفًتا إلى أنهـــا أتاحت ألول 
مـــرة التقـــدم بالطعـــون مـــن خـــلل الموقع 
اإللكترونـــي للغرفـــة، باإلضافـــة إلـــى إتاحة 

ذلك بالحضور إلى مقر الغرفة. 
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
سمير عبدهللا ناس قد أصدر قراًرا بتشكيل 

لجنة الطعون على النحو االتي: المستشـــار 
مصعب عـــادل بوصيبـــع مديـــر إدارة الرأي 
القانونـــي والبحوث، رئيًســـا للجنـــة، محمد 
عبدالمنعـــم العيـــد مستشـــار خبير الشـــئون 
القانونية بـــوزارة الصناعة والتجارة عضًوا 

باللجنة،
أحمد حســـين عبدالرحمن المدير التنفيذي 
للعمليات بغرفة البحرين لتسوية المنازعات 
االقتصادية والمالية واالســـتثمارية عضًوا 
باللجنـــة، فريـــد غـــازي رفيـــع عضـــو غرفـــة 
تجـــارة وصناعـــة البحرين عضـــًوا باللجنة، 
رباب عبدالنبي العريض عضو غرفة تجارة 

وصناعة البحرين عضًوا باللجنة.

ـرة حســـن الطعـــان،  ـ ـن أميـ ـ ـم تعييـ ـ ـ ت ا  ـ ـ كمـ
المستشار القانوني بالغرفة، مقرًرا للجنة.

وتتولى اللجنة تلقي التظلمات المقدمة من 
المترشـــحين الذيـــن لم يتم إعـــلن فوزهم 
فـــي االنتخابات وتفصل فيها وفًقا لما نص 
عليه المرسوم بقانون رقم )48( لسنة 2012 
في المـــادة )23( منه والتـــي أحالت للئحة 
التنفيذية تشـــكيل وطريقـــة تعيين أعضاء 
اللجنة ومهام وإجراءات عملها وإجراءات 
تقديم التظلمات.علًما أن اللئحة التنفيذية 
قـــد تناولـــت فـــي المـــواد )64( و)65( و)66( 
تشـــكيل وآليـــة عمـــل لجنـــة الطعـــون فـــي 
قـــرارات لجنـــة االنتخابـــات بإعـــلن نتيجة 

االنتخـــاب، حيـــث تناولت في المـــادة )64( 
آليـــة تحديـــد اختيـــار األعضـــاء لتشـــكيل 
لجنـــة الطعون، ثم بّينت المـــادة )65( المدة 
المحـــددة لتلقـــي الطعون وهي ســـبعة أيام 
مـــن تاريخ إعلن نتيجة االنتخاب، وأخيًرا 
فقد نظمـــت في المـــادة )66( تحديد موعد 
فصـــل لجنـــة الطعـــون فـــي التظلمـــات مـــن 
قـــرارات لجنـــة االنتخابـــات علـــى أن تصدر 
اللجنـــة قراراتها بأغلبية أصـــوات أعضائها، 
وُتعد قراراتها نهائية وال يجوز الطعن فيها 

إال أمام المحكمة المختصة.

تقديم الطعون بقرارات لجنة انتخابات “الغرفة” إلكترونيا أو بالحضور للمقر
دليل استرشادي بشأن إجراءات تقديم التظلمات للمترشحين

اســتبعد رئيــس جمعيــة مصــارف البحريــن، عدنان يوســف، وجود تأثيــرات جّراء العقوبات التــي تم فرضها الغرب على روســيا فيما 
يتعلق بالمعامالت المالية على البنوك البحرينية.

وأبلـــغ يوســـف “البـــلد” أنـــه ال توجـــد 
معامـــلت ودائـــع بيـــن البنـــوك أو مـــا 
يســـمى بــــ “interbanking “ بين البنوك 
البحرينية ونظيراتها الروســـية، وحتى 
مـــن الناحيـــة الخليجيـــة، مشـــيًرا إلـــى 
أن االســـتثمارات وحجـــم التعامـــلت 
المالية محدود. وأشار إلى أنه ال توجد 
مشـــاريع أو اســـتثمارات بيـــن البلديـــن 
تتطلـــب التحويـــلت الماليـــة، بحســـب 

خبرته في السوق.
الـــدول  عـــض  ب أن  ـف  ـ ـح يوسـ ـ وأوضـ
العربية ستشـــهد بعـــض التأثيرات مثل 

مصـــر التي تســـتورد جـــزًءا كبيـــرة من 
احتياجاتهـــا مـــن القمـــح مـــن روســـيا 

وأوكرانيا.
ه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي  ـ ـ ـن جهتـ ـ مـ
لشـــركة صرافة “النونو” إن التحويلت 
المالية بين البحرين وروسيا وأوكرانيا 
محـــدودة وال تمثـــل نســـبة تذكـــر مـــن 
ــه ال  ــة وعليـ ــركات الصرافـ ـال شـ ـ أعمـ

يتوقع أن يحدث أي تأثير.
وبخصـــوص تبادل العملت، أشـــار إلى 
أن البحرين شـــهدت حركة سياحة إلى 
أوكرانيـــا أخيـــًرا، لكن األفـــراد الراغبين 

في الســـفر إلى أوكرانيا يحملون معهم 
دوالرات.

وكانت الـــدول الغربية أعلنت في إطار 
تشـــديد عقوباتهـــا المالية على روســـيا 
ـى غزوهـــا أوكرانيـــا، اســـتبعاد  ـ ـ ا عل ردًّ
موســـكو مـــن نظـــام “ســـويفت” المالـــي 
العالمي. حيث تمثل جمعية االتصاالت 
الماليـــة العالمية بين البنوك )ســـويفت( 
ن  ا ـ ـ ـ م ض ل ل  ـ ـ ـ س ا ر ت ل ل ة  ـ ـ ـ ن ّم ؤ م ة  ك ب ـ ـ ـ ش

المدفوعـــات الســـريعة عبـــر الحـــدود 
وقـــد أصبحت آلية أساســـية لتمويل 

التجارة العالمية.

وستجد البنوك الروسية المحرومة من 
االســـتفادة مـــن نظام ســـويفت صعوبة 
فـــي التواصـــل مع البنـــوك األخرى على 

ـي دول  ـ ـى فـ ـ ـي حتـ ـ ـ ـتوى الدول ـ المسـ
صديقـــة مثل الصين، مما ســـيؤدي إلى 
إبطـــاء حركة التجارة ويزيـــد من كلفة 

ن  ـ ـ ـ ذي ل ا اء  ـ ـ ـ ف لحل ا أن  ر  ـ ـ ـ غي ـلت.  ـ مـ معا ل ا
توعـــدوا أيًضـــا يـــوم الســـبت )26  فبرايـــر 
2022( بفـــرض  قيود علـــى البنك المركزي 
الروســـي للحـــد مـــن قدرتـــه علـــى دعـــم 
الروبل لم يعلنوا حتى اآلن أســـماء البنوك 
المســـتهدفة. وقـــال خبراء فـــي العقوبات 
وخبـــراء مصرفيون إن ذلـــك يمثل خطوة 
حاســـمة لقيـــاس أثـــر القـــرار. وقـــال خبير 
العقوبات االقتصادية في مركز أوراســـيا 
بمجلـــس األطلســـي، إدوارد فيشـــمان، 
في تغريـــدة على “تويتـــر” إنه إذا 
شـــملت العقوبـــات أكبـــر بنـــوك 
روســـيا مثـــل: ســـبير بنك و 
“في.تي.بـــي” وغازبروم 
بنـــك فســـيكون أثرهـــا 

ا”. “هائًل جدًّ

رئيس جمعية المصارف: ال تأثير للعقوبات ضد روسيا على البنوك البحرينية
نفى وجود تعامالت بالودائع للمؤسسات المالية بين البلدين

“مشاريع األمل” تشارك في البرنامج االقتصادي اليوم

أكثر من 200 اقتراح من قراء “^” لـ ”البحرين في أرقام”

“برنت” يقفل على 118.11 دوالر في أعلى مستوى منذ 2008

تفاعـــل متابعـــو صحيفـــة “البـــلد” وقّراؤهـــا بكثافـــة مع بوســـت 
“اإلنســـتغرام” الخاص ِبِذْكر مشروع بحريني يستحق الدعم من 
صندوق األمل وذراعه االستثماري مشاريع األمل، وتجاوز عدد 
المتفاعلين مع البوســـت 212 متابًعا ممن ذكروا أســـماء مشاريع 

تستحق دعم مشاريع األمل لهم.
وستناقش حلقة البرنامج االقتصادي لصحيفة “البلد” )البحرين 
فـــي أرقام( اليوم )األحد( في بث مباشـــر من قاعـــة التداول في 
بورصة البحرين، في الفقرة األولى تقييم أداء بورصة البحرين 
فـــي شـــهر مـــارس 2022 وضيفهـــا المحلل االســـتثماري، أســـامة 
معيـــن، وفي فقرة “حديث الســـاعة” يســـتضيف البرنامج مديرة 
التواصل والشـــراكات لمشـــاريع األمل، أمينة بوجيري، للحديث 

عـــن صندوق األمل... نقل مشـــاريع الشـــباب آلفاق أرحب 
مـــن الريادة. وهذا رابـــط متابعة الحلقة عبر اليوتيوب: 

.”https://youtu.be/DfxpJVJ4LtA“
وتنوعـــت المشـــاريع التـــي تم ذكرهـــا واإلشـــارة إليها، 
مـــا بين: مشـــاريع طبخ، كرك، بلوغـــر، متاجر رياضية، 
خلطـــات بهارات بحرينية، ملبس ماركات، مشـــروع 

نظام اإلنقاذ والحماية للمسابح، كوفي شوب، 
مطاعـــم، حلويـــات، تصليـــح جميـــع مكائن 
التفريخ، منتجات العناية بالبشرة والشعر، 
أطياب وعود، عبايـــات، حقائب وأحذية، 

ملبـــس، مخبز، كراجات تصليح وعناية بالســـيارات، مدرســـين، 
مطعـــم برغر، عربات طعام )فـــود ترك(، منتجات لألطفال، ورود، 
منصة تســـوق إلكترونية، منظـــم فعاليات ومناســـبات، عقارات، 
بوتيـــك منتجـــات أمهات وأطفـــال، توربانـــات وقبعات نســـائية، 
معـــرض دائـــم لمشـــاريع األعمـــال، تصميـــم جرافيـــك، ســـلطات، 
مأكوالت شعبية، شوكوالته، توزيعات، عطور وبشوت وعبايات، 
مدرب ســـياقة، أســـتوديو تصوير مواليد وعائلي، مشامر صلة، 
عطور، عمـــل صناديق مبيتة، منصة رقميـــة متخصصة للتعليم، 
مغســـلة، قهـــوة شـــعبية، متجـــر إلكترونـــي للكماليـــات واألدوات 
المنزلية، دورات كروشـــيه، صناعة الفخـــار، متجر لبيع منتجات 
ديزنـــي، منتجـــات تركية، رســـم، تعليـــم ودورات تزييـــن الكيك، 

جلبيات، وخياطة أزياء.
ــاريع بحرينيـــة، إذ قالـــت إحـــدى  ــاد المتفاعلـــون بمشـ وأشـ
المتفاعـــلت مـــع البوســـت وتدعـــى  فاطمـــة راشـــد عن 
مشـــروع لصناعة الفخار “شغلها يوصل للقلب وجميع 
الحـــواس”، في حين قالت نجلء حميد عن حســـاب 
pink� ــت ــم”، وقالـ ــتحق الدعـ ــد يسـ ــخ “أكيـ (للطبـ
fooz.36( “فـــي مشـــروع بحرينـــي يســـتحق الدعـــم 
هي بنية تسوي كيك وخلطات كيك وخلطات 
كيـــك وايد حلوة دخلي حســـابها وشـــوفي 
شغلها تستحق أن الواحد يدعم حسابها”، 
كمـــا أشـــاد عدد مـــن المتفاعلين بحســـاب 

للسلطات وآخر للمنتجات الصحية.

ســـجل برميـــل خام برنت المرجعي ســـعر 
118.11 دوالر عنـــد اإلقفـــال فـــي أعلـــى 
مســـتوى له منذ أغســـطس 2008 بســـبب 
التوقـــف العملـــي للصـــادرات الروســـية. 
وارتفـــع ســـعر هـــذا البرميل تســـليم مايو 
بنســـبة 6.92 % جـــلل جلســـة التـــداول. 

ومنذ بدء الغزو الروسي ألوكرانيا، ارتفع 
سعر خام برنت بنسبة 21.9 %.

وارتفـــع ســـعر برميل خام غرب تكســـاس 
الوســـيط في نيويورك )استحقاق أبريل( 
بنسبة 7.43 % لينتهي عند سعر 115.68 
دوالر للمـــرة األولـــى منذ ســـبتمبر 2008. 

وقـــال المســـؤول عـــن تحليـــل النفط في 
مؤسســـة “كبلـــر” للبيانـــات، مـــات ســـميث 
“طالمـــا أن الحـــرب مســـتمرة وأن هنـــاك 
كثيـــًرا مـــن عـــدم اليقيـــن والخشـــية مـــن 
ســـحب البراميـــل الروســـية من الســـوق، 

ستبقى األسعار مرتفعة”.

العراق يسجل أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ 8 سنوات
سّجل العراق في شهر فبراير أعلى 
معـــدل صادرات وإيـــرادات نفطية 
منـــذ ثماني ســـنوات بلغـــت قيمتها 
8.5 مليـــار دوالر، كما أعلنت وزارة 
النفط في بيان أمس السبت. وقال 
وزيـــر النفـــط إحســـان عبدالجبـــار 
إسماعيل، وفق البيان، إن “الوزارة 

ات  ـ ـ ـ تحدي ل ا ن  ـ ـ ـ م م  ـ ـ ـ رغ ل ا ى  ـ ـ ـ وعل
االقتصاديـــة واألمنيـــة وتذبـــذب 
األســـواق النفطية العالمية وتقييد 
اإلنتاج الوطني ضمن اتفاق أوبك 
بـــلس تمكنـــت من تحقيـــق معدل 
تصديـــري يومي بلـــغ نحو )3,314( 
مليـــون برميـــل وبإيـــرادات ماليـــة 

بلغـــت أكثر مـــن )8,5( مليار دوالر، 
وهي األعلـــى منذ ثمانيـــة أعوام”. 
ــى أن ذلـــك  ــماعيل إلـ ـار إسـ ـ وأشـ
“جـــاء نتيجـــة الدعـــم الحكومـــي 
د  و ـ ـ ـ ه ج ل ر  ـ ـ ـ ش ا ب م ل ا ي  ـ ـ ـ س ا ي س ل ا و

العاملين في القطاع النفطي”.
يعتمد العراق، الذي يعّد ثاني أكبر 

مصـــّدر للنفط فـــي منظمـــة أوبك، 
ـرادات  ـ ـى اإليـ ـ ـ 90 % عل بة  ـ ـ بنسـ
النفطيـــة. مـــع ذلـــك، يعانـــي البلـــد 
البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، 
مـــن نقص كبير في الطاقة وتهالك 
البنى التحتية وانقطاعات متكررة 

في الكهرباء.
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