
بيـــن  أمـــس،  هاتفـــي،  اتصـــال  جـــرى 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه 
صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني 
بـــن الحســـين ملـــك المملكـــة األردنية 
اطمـــأن  حيـــث  الشـــقيقة،  الهاشـــمية 
جاللتـــه علـــى صحـــة جاللـــة العاهـــل 
العمليـــة  بنجـــاح  وهنـــأه  األردنـــي، 
وتكللـــت  أجراهـــا  التـــي  الجراحيـــة 
بفضـــل مـــن هللا بالتوفيـــق والنجـــاح، 
ســـائالً المولـــى تعالـــى أن يمـــّن علـــى 
ويمتعـــه  العاجـــل  بالشـــفاء  جاللتـــه 
بموفـــور الصحـــة والعافيـــة ليواصـــل 
قيـــادة مســـيرة الخيـــر والنمـــاء التي 
تشـــهدها المملكـــة األردنية الهاشـــمية 

الشقيقة بقيادته الحكيمة.
فيمـــا طمـــأن جاللـــة الملـــك عبـــدهللا 
يتمتـــع  بأنـــه  الملـــك،  الثانـــي، جاللـــة 
بصحـــة جيدة ومعنويـــات عالية ولله 
الحمـــد، معربـــًا عـــن شـــكره وتقديـــره 
لطيب المشـــاعر األخويـــة والدعوات 

عّبـــر عنهـــا جاللتـــه،  التـــي  الصادقـــة 
والمجســـدة لعمـــق أواصـــر العالقـــات 
البلديـــن  بيـــن  الراســـخة  األخويـــة 

الشقيقين.
كمـــا بحـــث العاهـــالن خـــالل االتصال 
مســـتجدات األوضـــاع فـــي المنطقة، 
الجهـــود  جميـــع  دعـــم  إلـــى  ودعيـــا 
للتهدئـــة ولوقـــف التصعيد في مدينة 
القـــدس واحتـــرام حقوق المســـلمين 
في ممارســـة الشـــعائر الدينية بحرية 

دون قيود.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أمـــر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بمباشـــرة صرف 
الزيـــادة بمعاشـــات المتقاعديـــن بأثـــر 
رجعـــي للعام 2021 وحتـــى أبريل من 
العـــام 2022 وإدخالها في حســـاباتهم 
المصرفيـــة بتاريـــخ 20 أبريـــل 2022 
بالتزامـــن مع موعد صرف المعاشـــات 
التقاعدية، وذلك في إطار اإلصالحات 
والتأميـــن  التقاعـــد  أنظمـــة  علـــى 
االجتماعي بما يسهم في التغلب على 

الصناديـــق  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 
التقاعديـــة ويكفل اســـتدامتها حفاظًا 
على حقوق المتقاعدين والمشتركين، 
وكلف سموه وزارة المالية واالقتصاد 
الوطنـــي بالتنســـيق مع الهيئـــة العامة 

للتأمين االجتماعي لمباشرة التنفيذ.
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وتـــرأس 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
األســـبوعي  االعتيـــادي  االجتمـــاع 
لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد أمـــس، 

بقصر القضيبية.

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة أهمية االستمرار في تطوير العمل 

الحكومـــي بما يجعل القطـــاع الخدمي قادرًا 

على االستجابة لمتطلبات المرحلة في سرعة 
اإلنجاز وجودة الخدمة، الفتًا ســـموه إلى أن 
التنافـــس من أجل تقديم الخدمة الحكومية 
األفضـــل للمواطنيـــن هـــو الذي نشـــجع عليه 
وهـــو الذي يدفع بالعمل الحكومي نحو مزيد 
من التطوير ليكون محققًا لتوجيهات ورؤى 

عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة.

جاء ذلك لدى تكريم ســـموه بقصر القضيبية 
أمس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، 
30 جهـــة حكوميـــة فائزة بجائـــزة التميز في 
التواصـــل مـــع العمـــالء للعـــام 2021 بعـــد أن 

حققـــت التميـــز فـــي األداء بالنظـــام الوطني 
للمقترحـــات والشـــكاوى )تواصـــل( من حيث 
ســـرعة وكفـــاءة االســـتجابة مـــع مقترحـــات 
وشـــكاوى المتعاملين بنســـب بلغـــت 100 % 
من مؤشـــرات قياس األداء، حيث تم تكريم 
22 جهـــة مـــن الفائزيـــن لهذا العام في نســـخ 

ســـابقة مـــن الجائـــزة لمرتيـــن أو أكثـــر، منهـــا 
جهتـــان تـــم تكريمهمـــا للمـــرة السادســـة على 
التوالـــي منـــذ إطـــالق الجائـــزة وهمـــا وزارة 
المواصـــالت واالتصـــاالت ووزارة اإلســـكان، 
فـــي حين تـــم تكريـــم 8 جهات مـــن الثالثين 

جهة ألول مرة.

في إطار إصالحات أنظمة التقاعد... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر:

سموه مكرًما 30 جهة حكومية فائزة بجائزة التميز في التواصل مع العمالء للعام 2021

صرف زيادة معاشات المتقاعدين بأثر رجعي 20 أبريل

سمو ولي العهد رئيس الوزراء للمؤسسات: تقديم األفضل هو الهدف األسمى
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مليون دينار
1.6

حسين محمد رجبالشيخ أحمد بن علي  الشيخ محمد بن عيسى

اســـتقبل عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، بقصر الصافرية 
أمس، ســـماحة السيد عبدهللا الغريفي حيث 
قـــدم لجاللتـــه أطيـــب التهانـــي والتبريـــكات 
بمناســـبة شـــهر رمضـــان الكريم، ضارعـــًا إلى 
المولـــى ســـبحانه وتعالى أن يحفـــظ جاللته، 
ويعيـــد هذه المناســـبة المباركـــة على جاللته 
مملكـــة  وعلـــى  والعافيـــة،  الصحـــة  بـــدوام 
البحرين وشعبها بمزيد من التقدم واالزدهار.

وأثنـــى جاللتـــه، على جهود ســـماحة الســـيد 
الدينيـــة  بحوثـــه  فـــي  الغريفـــي  عبـــدهللا 
واإلرشـــادية، مؤكدًا أن رجـــال الدين بمملكة 
الديـــن  فـــي  القـــدوة والمثـــل  هـــم  البحريـــن 
والخلـــق والخطاب الراشـــد المســـتنير، ألنهم 
أوطانهـــم  ببنـــاء  النهـــوض  فـــي  يســـهمون 
ويسعون إلى ترسيخ مفاهيم الخير والسالم 
والمحبـــة ببصيـــرة الحكمة ورشـــد الموعظة 

الحسنة.

رجال الدين يسهمون في النهوض ببناء أوطانهم
جاللته أشاد بجهود السيد الغريفي اإلرشادية... جاللة الملك:

جاللة الملك يستقبل سماحة السيد عبدالله الغريفي

المنامة - بنا

جاللة الملك يطمئن على صحة العاهل األردني بعد العملية الجراحية
المنامة -بنا
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كشـــف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في األوقاف الجعفرية عن وجود 1000 
قضيـــة مرفوعـــة للمحكمـــة منهـــا مـــا يتعلق بمبلـــغ 13 مليـــون دينـــار كمبالغ غير 

مستحصلة لإلدارة، بعضها أعدم، وتقادم.
وســـجل التقرير إفادات ممثلي اإلدارة بأحد اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس 
يوســـف الصالح أن  المجلس لديه 6 موظفين قانونيين يباشـــرون القضايا التي 
ترفـــع إلى المحاكم، بينما يتجلى عمـــل المكاتب الثالثة التابعة لهم في التعامل 
مـــع المحاكـــم، وأن الموظفيـــن غيـــر مجازين قانونيـــًا للمرافعة باســـتثناء القائم 

بأعمال رئيس مجموعة الشؤون القانونية.
وقـــال ممثلـــو اإلدارة إن اإلدارة أســـندت إلـــى لجنـــة الشـــؤون القانونية في كل 

مكتب أمر متابعة حاالت المستأجرين المتخلفين والمتعثرين.

إعدام مديونيات بماليين الدنانير لـ“الجعفرية”
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سيدعلي المحافظة

ستوكهولم - أ ف ب نتائجهـــا  عـــن  البحريـــن”  “زيـــن  أعلنـــت 
الماليـــة لألشـــهر الثالثة المنتهيـــة بتاريخ 
31 مـــارس 2022 مســـجلة صافـــي أرباح 
قدرهـــا 1.574 مليون دينار بحريني بنمو 
نســـبته 3 % على أســـاس ســـنوي مقارنة 
بــــ1.527 مليون دينار بحرينـــي في الربع 
األول 2021، وظلت ربحية الســـهم ثابتة 

عند 4 فلوس.

أعلن صندوق العمل )تمكين( عن حصوله جائزة 
التمّيـــز فـــي التواصل مـــع العمالء لســـنة 2021 
ضمـــن النظام الوطنـــي للمقترحات والشـــكاوى 
“تواصـــل” 2021 فـــي حفل التكريـــم الذي أقيم 
برعايـــة كريمـــة من ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة  لتكريم الجهات الحكومية التي 

تميزت في العام الماضي.

أعلنت الشرطة السويدية، أمس، اعتقال 
26 شخصًا بعد اشتباكات اندلعت خالل 
خلفيـــة  علـــى  احتجاجيـــة،  تظاهـــرات 
حـــرق جماعـــة متطرفة للقرآن األســـبوع 
الماضي. وقالت الشـــرطة في بيان، إن 8 
أشخاص اعتقلوا في مدينة نوركوبينج، 
فـــي مدينـــة  18 شـــخصًا  بينمـــا اعتقـــل 

لينكوبينج المجاورة.
واندلعت االشتباكات في كلتا المدينتين 
للمـــرة الثانيـــة خـــالل 4 أيـــام، احتجاجًا 
علـــى مســـيرات نظمتهـــا جماعـــة “الخط 
المتشـــدد” المناهضة للهجرة والمناهضة 
لإلســـالم، بقيـــادة السياســـي الدنماركـــي 

راسموس بالودان.

السويد... احتجاجات عنيفة على خلفية حرق القرآنتكريم “تمكين” بجائزة التميز في التواصل مع العمالءأرباح “زين” للربع األول 2022
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اســـتقبل عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، بقصـــر الصافريـــة أمـــس، 
قـــدم  حيـــث  الغريفـــي  عبـــدهللا  الســـيد  ســـماحة 
التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة  لجاللتـــه أطيـــب 
شـــهر رمضان الكريم، ضارعًا إلى المولى ســـبحانه 
وتعالـــى أن يحفـــظ جاللته، ويعيد هذه المناســـبة 
المباركـــة علـــى جاللتـــه بـــدوام الصحـــة والعافية، 
وعلـــى مملكة البحرين وشـــعبها بمزيد من التقدم 
بالجميـــع،  الجاللـــة  واالزدهـــار. ورحـــب صاحـــب 
وبادلهـــم التهاني بالشـــهر الفضيل، منوهـــًا إلى أن 
انســـجام المشـــاِعر اإلنســـانية في أمتنا اإلسالمية 

يرســـخ عّزتهـــا ويديـــُم قوتهـــا ويحفـــُظ حقوقُهـــا 
َويحقُق أسباب المنعِة والعنوان الحقيقي لألخوة 
اإلنســـانية المستمدة من المنهج اإلسالمي القويم 

القائم على الرحمِة والتسامح وقبول اآلخر.
الســـيد  ســـماحة  جهـــود  علـــى  جاللتـــه،  وأثنـــى 
عبدهللا الغريفي في بحوثه الدينية واإلرشـــادية، 
مؤكـــدًا أن رجـــال الديـــن بمملكـــة البحريـــن هـــم 
القـــدوة والمثـــل فـــي الديـــن والخلـــق والخطـــاب 
الراشـــد المســـتنير، ألنهـــم يســـهمون فـــي النهوض 
ببنـــاِء أوطانهـــم ويســـعون إلـــى ترســـيخ مفاهيم 
الخيـــر والســـالم والمحبة ببصيرة الحكمة ورشـــد 

جاللة الملك المفدى يستقبل سماحة السيد عبدالله الغريفيالموعظة الحسنة.

بعث ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة إلى 
رئيس جمهورية زيمبابوي إمرسون منانغاغوا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة 
بهذه المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ زيمبابوي

صادق عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة علـــى قانون 
بعـــض  بتعديـــل   2022 لســـنة   )15( رقـــم 
أحكام قانون تنظيم معاشـــات ومكافآت 
دفـــاع  قـــوة  وأفـــراد  لضبـــاط  التقاعـــد 
البحريـــن واألمن العام الصادر بالمرســـوم 
بقانـــون رقم )11( لســـنة 1976، بعد إقرار 

مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
المادة األولى

تحـــل عبـــارة “التقاعـــد العســـكري” محل 
ومكافـــآت  معاشـــات  “تنظيـــم  عبـــارة 
دفـــاع  قـــوة  وأفـــراد  لضبـــاط  التقاعـــد 
فـــي  الـــواردة  العـــام”  واألمـــن  البحريـــن 
عنوان المرســـوم بقانون رقم )11( لســـنة 
1976 بإصـــدار قانـــون تنظيـــم معاشـــات 
ومكافـــآت التقاعـــد لضباط وأفـــراد قوة 
دفـــاع البحريـــن واألمـــن العـــام وعنـــوان 

القانون المرافق له.
تحل عبـــارة “الجهـــات العســـكرية” محل 
عبـــارة “قوة دفاع البحرين واألمن العام” 

وعبارة “قوة دفاع البحرين واألمن العام 
والحرس الوطني وجهاز األمن الوطني” 
وعبـــارة “قـــوة دفـــاع البحريـــن أو قوات 
األمـــن العام” وعبارة “قوة دفاع البحرين 
وقـــوات األمـــن العـــام” وعبـــارة “القـــوات 
المســـلحة أو قـــوات األمـــن العـــام”، أينما 
وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم 
)11( لســـنة 1976 بإصـــدار قانون تنظيم 
لضبـــاط  التقاعـــد  ومكافـــآت  معاشـــات 
وأفراد قوة دفـــاع البحرين واألمن العام 

والقانون المرافق له.
المادة الثانية 

يســـتبدل بنصـــي المادتيـــن )2( و)12( من 
قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  وأفـــراد  لضبـــاط 
واألمـــن العـــام الصادر بالمرســـوم بقانون 

رقم )11( لسنة 1976، النصان اآلتيان:
مادة )2(:

يسري هذا القانون على الضباط واألفراد 
الجهـــات  فـــي  العامليـــن  البحرينييـــن 

العسكرية. 

أمـــا الضبـــاط واألفـــراد غيـــر البحرينيين 
فيصـــدر بنظـــام مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة 
التـــي تســـتحق لهـــم قـــرار مـــن المجلس 

األعلى للتقاعد العسكري. 
مادة )12(: 

يقتطع من الضابط أو الفرد نســـبة )7 %( 
مـــن راتبـــه األساســـي، ويكـــون االقتطاع 

ا.  من الراتب بأقساط متساوية شهريًّ
وتســـاهم الحكومـــة بنســـبة )20 %( مـــن 

الراتب األساسي للضابط أو الفرد.
ويجـــوز بقرار مـــن مجلس الـــوزراء بناًء 
علـــى توصيـــة المجلـــس األعلـــى للتقاعد 
العسكري زيادة نسبة مساهمة الحكومة.

للتقاعـــد  األعلـــى  المجلـــس  ويصـــدر 
اإلجـــراءات  يتضمـــن  قـــراًرا  العســـكري 
الواجب اتباعها في تســـديد االشتراكات 

ومساهمة الحكومة.
المادة الثالثة  

يضـــاف تعريفان جديـــدان إلى المادة )1( 
مـــن قانـــون تنظيـــم معاشـــات ومكافآت 
دفـــاع  قـــوة  وأفـــراد  لضبـــاط  التقاعـــد 

البحرين واألمن العام الصادر بالمرســـوم 
بقانـــون رقـــم )11( لســـنة 1976، نصاهما 

اآلتيان: 
العســـكري:  للتقاعـــد  األعلـــى  المجلـــس 
المجلـــس المنشـــأ بموجب المـــادة )3( من 
المرســـوم بقانـــون رقم )47( لســـنة 2010 
صنـــدوق  واختصاصـــات  إدارة  بشـــأن 
دفـــاع  قـــوة  وأفـــراد  لضبـــاط  التقاعـــد 
البحرين واألمـــن العام البحرينيين وغير 
البحرينييـــن المنشـــأ بموجـــب المرســـوم 

بقانون رقم )6( لسنة 1991. 
الجهات العســـكرية: قوة دفـــاع البحرين 
وقـــوات األمن العـــام والحـــرس الوطني 
وجهاز المخابـــرات الوطني وجهاز األمن 
االستراتيجي وأي جهات عسكرية يتقرر 
بموجـــب قانون أو مرســـوم أو أمر ملكي 
خضوع منتســـبيها مـــن الضباط واألفراد 

ألحكام هذا القانون.
المادة الرابعة

ُتزاد المعاشات المســـتحقة طبًقا ألحكام 
قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 

البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  وأفـــراد  لضبـــاط 
واألمـــن العـــام الصادر بالمرســـوم بقانون 
رقم )11( لســـنة 1976 بنســـبة )3 %( عن 
ســـنة 2021 وبمـــا ال يزيـــد علـــى ثالثيـــن 
دينـــاًرا، وبنســـبة )3 %( عـــن ســـنة 2022 
وبمـــا ال يزيد علـــى ثالثين دينـــاًرا، وذلك 

عند نفاذ هذا القانون.
المادة الخامسة

فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة األولى 
من المادة )12( من المادة الثانية من هذا 
القانون تكون نســـبة االقتطاع )6 %( من 
الراتب األساسي للضابط أو الفرد، وتزاد 
في بداية السنة التالية لنفاذ هذا القانون 
لتكون النسبة المحددة في ذات المادة. 

المادة السادسة
ُيلغـــى كل نـــص يتعارض مع أحـــكام هذا 

القانون. 
المادة السابعة  

يســـتمر العمـــل بالقـــرارات المعمـــول بهـــا 
ـــا فيمـــا ال يتعـــارض مع أحـــكام هذا  حاليًّ
القانـــون وذلك إلى حين صدور القرارات 

الالزمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثامنة 

على رئيس مجلس الوزراء ونائب القائد 
األعلى والقائـــد العام لقوة دفاع البحرين 
والوزراء– كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام 
هـــذا القانون، ويعمل به مـــن اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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صـــادق عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، على قانون رقم )13( لســـنة 
2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )13( لسنة 
1975 بشـــأن تنظيـــم معاشـــات ومكافـــآت التقاعد 
لموظفـــي الحكومـــة، بعد إقرار مجلســـي الشـــورى 

والنواب، وأصدره.
المادة األولى

ُيســـتبدل بنصـــوص المـــواد )1( البنديـــن )ج( و)هــــ(، 
و)4( الفقـــرة األولى، و)7( الفقرتين الثالثة والرابعة، 
و)11(، و)13(، و)15(، و)37( الفقـــرة األولـــى، و)41(، 
و)43(، و)55( مـــن القانـــون رقـــم )13( لســـنة 1975 
بشأن تنظيم معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفي 

الحكومة، النصوص اآلتية:
مادة )1( البندان )ج( و)هـ(:

ـــف: هو البحريني الجنســـية الذي تربطه  ج. الموظَّ
بالمملكـــة عالقـــة الئحيـــة أو عَقِديـــة وبلـــغ الثامنة 
عشـــرة مـــن العمـــر ويعمل لـــدى الحكومة، ويشـــمل 
ـــف المؤقـــت  ـــف الدائـــم والموظَّ هـــذا اللفـــظ الموظَّ
دة بـــدوام  الـــذي يعمـــل بموجـــب عْقـــد لمـــدة محـــدَّ
كامل طوال أيام العمل، ويتقاضى الراتب والمزايا 

رة للوظيفة التي يشغلها أو راتًبا مقطوًعا. المقرَّ
هــــ. الراتـــب األساســـي األخيـــر: متوســـط الراتـــب 
األساســـي للخمس سنوات األخيرة السابقة لتاريخ 
التقاعد مقســـوًما على )12(. وإذا قلت مدة الخدمة 
عن خمس ســـنوات ُحسب الراتب األساسي األخير 
علـــى أســـاس متوســـط راتـــب الموظـــف عـــن هذه 

المدة.
مادة )4( الفقرة األولى:

مـــدة الخدمة التي تحســـب في التقاعـــد هي المدة 
الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص 
عليها فـــي المادة )2( من هذا القانون أو التي يكون 
شـــاغلها خاضًعا ألنظمـــة التقاعد الســـابقة، ويدخل 
في حســـاب مدة الخدمـــة مدة التأميـــن االختياري 
ومدة اإلعارة والبعثات الدراســـية للموظفين ومدد 
البعثات للطلبة التي تلي التعليم الجامعي بناء على 
طلـــب الجهة التـــي يعمل بهـــا الموظـــف واإلجازات 
بأنواعهـــا المختلفـــة بمـــا فيهـــا اإلجازات الدراســـية، 
ويســـتقطع مـــن الراتـــب عـــن هـــذه المـــدد النســـبة 
المنصـــوص عليها في المادة )11( مـــن هذا القانون، 
ويتم ضم كســـور السنة إلى بعضها وتجبر إلى سنة 
إذا بلغت ســـتة شهور أو أكثر، وترد االشتراكات إذا 
قلـــت عن هذا الحـــد، كما يجوز للموظف اســـتكمال 
كسور السنة بمواصلة االشتراك طبًقا للفقرة الثانية 

من المادة )12( من هذا القانون.

مادة )7( الفقرتان الثالثة والرابعة:
وللموظـــف الخاضع ألحكام هـــذا القانون، أن يطلب 
ضم مدد خدمة افتراضية لمدة خدمته المحســـوبة 
فـــي التقاعـــد، علـــى أن تكـــون هـــذه المدد ســـنوات 
كاملـــة وبمـــا ال يجـــاوز خمـــس ســـنوات، بشـــرط أال 
تزيـــد مـــدة الخدمـــة المحســـوبة فـــي التقاعـــد بعـــد 
الضـــم وعند انتهـــاء الخدمة عن أربعين ســـنة، وأال 
يكـــون الموظف قد اســـتفاد من ضـــم الحد األقصى 
لسنوات الخدمة االفتراضية وفًقا ألي من القوانين 
التقاعديـــة والتأمينيـــة المعمـــول بها، وذلـــك مقابل 
أداء مبلغ يحدد طبًقا للجدول رقم )6( المرافق لهذا 
القانـــون، على أن يكون ســـداده إما دفعة واحدة أو 
على أقســـاط شهرية وفًقا للجدول رقم )5( المرافق 

لهذا القانون.
وال تحســـب المدة االفتراضيـــة، ضمن مدة الخدمة 
المحســـوبة فـــي التقاعد التـــي تحدد على أساســـها 
الحقـــوق االســـتبدالية للموظف، إال عند بلوغه ســـن 
الخمســـين، أو انتهـــاء خدمتـــه أي الواقعتين أقرب. 
وتدخل مـــدد الخدمة االفتراضية في مدة الخدمة 

المحسوبة في التقاعد بعد سداد تكلفتها بالكامل.
مادة )11(:

راتبـــه  مـــن   )%  7( نســـبة  الموظـــف  مـــن  يقتطـــع 
األساســـي، ويكـــون االقتطـــاع من الراتب بأقســـاط 

متساوية شهرًيا. 
الراتـــب  مـــن   )% 20( بنســـبة  الحكومـــة  وتســـاهم 

األساسي للموظف.
ويجـــوز بقرار من مجلس الـــوزراء بناًء على عرض 

الوزير زيادة نسبة مساهمة الحكومة.
ويصـــدر الوزير قـــراًرا يتضمن اإلجـــراءات الواجب 
اتباعها في تسديد االشتراكات ومساهمة الحكومة.

مادة )13(:
يســـتحق الموظف معاًشـــا تقاعدًيـــا متى قضى في 

الخدمة:
خمس عشـــرة ســـنة كاملـــة إذا كان انتهـــاء الخدمة 

ببلوغه سن التقاعد االعتيادي.
عشـــرين ســـنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بســـبب 
إلغـــاء الوظيفـــة أو الفصـــل بغيـــر الطريـــق التأديبي 
أو اإلحالـــة على التقاعـــد أو الفصل بقرار تأديبي أو 

بحكم قضائي. 
خمًسا وعشرين ســـنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة 

بسبب االستقالة.
عشـــرين ســـنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بســـبب 

االستقالة، وبلغ الموظف خمسين سنة.
مادة )15(:

إذا كان إنهـــاء الخدمـــة بســـبب إلغـــاء الوظيفـــة أو 
لفصـــل الموظـــف بغيـــر الطريـــق التأديبي يســـتحق 

الموظـــف معاًشـــا متـــى بلغت مدة خدمته عشـــرين 
ســـنة ويحســـب المعـــاش على أســـاس ضـــم خمس 
ســـنوات إلى هذه المدة على أن تتحمل جهة العمل 
تكلفـــة هذه اإلضافة طبًقا للجدول رقم )6( المرافق 
لهـــذا القانـــون، بحيـــث ال يجـــاوز بهـــا المـــدة الباقية 

لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة. 
مادة )37( الفقرة األولى:

ال يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبًقا 
ألحـــكام هذا القانون أو أي قانـــون أو نظام تقاعدي 
أو تأميني آخر، وإذا استحق أكثر من معاش ُصرف 

األكبر قيمة أو ُأدي إليه الفرق.
مادة )41(:

الراتـــب الـــذي تحســـب علـــى أساســـه المكافـــأة هو 
الراتب األساسي األخير. وتعتبر كسور الشهر شهًرا 

كاماًل.
مادة )43(:

إذا كان انتهـــاء الخدمـــة بســـبب إلغـــاء الوظيفـــة أو 
الفصـــل بغيـــر الطريـــق التأديبـــي أو اإلحالـــة علـــى 
التقاعـــد ولم تكن مـــدة الخدمة مؤهلة الســـتحقاق 
المحـــددة  المكافـــأة  الموظـــف  يســـتحق  المعـــاش، 
بالمادة )39( مـــن هذا القانون، ويجب أن ُتصرف له 
المكافـــأة مضاًفا إليها نصفهـــا، على أن تتحمل جهة 
العمل تكلفة هذه اإلضافة، مع مراعاة أحكام المادة 

)40( من هذا القانون.
مادة )55(:

والتأمينـــات  التقاعـــد  صنـــدوق  فـــي  ُيخصـــص 
االجتماعية حســـاب خـــاص لتأمين إصابـــات العمل 
المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من 
االشتراكات الشهرية التي تلتزم بها الحكومة بواقع 
)3 %( مـــن الراتـــب األساســـي لـــكل موظـــف خاضع 
ألحكام هذا القانون، ُتخصم من مســـاهمة الحكومة 
في نظام التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثانية
تحـــل كلمـــة “الراتب” محـــل كلمة “المرتـــب”، وكلمة 
“راتـــب” محل كلمـــة “مرتب”، وكلمـــة “براتب” محل 
كلمة “بمرتب”، وكلمـــة “الوزير” محل عبارتي “وزير 
الماليـــة” و “وزير المالية واالقتصـــاد الوطني”، أينما 
وردت فـــي نصـــوص القانون رقم )13( لســـنة 1975 
بشـــأن تنظيم معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفي 
الحكومـــة. وتحـــل عبـــارة “مملكـــة البحريـــن” محل 
عبـــارة “دولـــة البحريـــن”، كما تحـــل كلمـــة “المملكة” 
محل كلمة “الدولة” أينما وردتا في نصوص القانون 
معاشـــات  تنظيـــم  بشـــأن   1975 لســـنة   )13( رقـــم 

ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة الثالثة

ُيضـــاف بنـــد جديـــد برقـــم )ن( إلـــى المـــادة )1( مـــن 

تنظيـــم  بشـــأن   1975 لســـنة   )13( رقـــم  القانـــون 
معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما 
ُتضاف مـــادة جديدة برقم )4( مكـــرًرا، وفقرة ثانية 
إلـــى المادة )12(، ومـــادة جديدة برقم )21( من ذات 

القانون، نصوصها اآلتية:
مادة )1( بند )ن(:

ن. الوزير: الوزير المختص بالرقابة على الهيئة.
مادة )4( مكرًرا:

مـــع مراعـــاة أحكام البنـــد )ز( من المـــادة )1( من هذا 
القانـــون، يجـــوز للموظـــف االســـتمرار فـــي العمـــل 
اختيارًيـــا إلـــى ســـن الخامســـة والســـتين، وللجهـــة 
المختصـــة الموافقـــة علـــى اســـتمرار الموظـــف في 
العمل بعد سن الخامســـة والستين حسبما تقتضيه 
حاجة العمل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة 
المحســـوبة فـــي التقاعـــد بما ال يجاوز أربعين ســـنة 

خدمة.
مادة )12( فقرة ثانية: 

ومـــع ذلك إذا انتهت خدمة الموظف ألي ســـبب من 
األســـباب ولم يكن مســـتحًقا لمعـــاش تقاعدي طبًقا 
ألي من القوانيـــن أو األنظمة التقاعدية والتأمينية، 
يكـــون لـــه الحق في أن يســـتمر اختيارًيـــا في نظام 
التقاعد بشـــرط أن تكون لديـــه مدة خدمة فعلية ال 
تقل عن خمس سنوات، وأن يقدم للهيئة طلًبا بذلك 
خالل الســـنة األولـــى التالية النتهـــاء خدمته وقبل 
تســـوية حقوقه التقاعدية، على أن يتعهد الموظف 
بدفـــع االشـــتراكات المســـتحقة كاملـــة للهيئـــة بمـــا 
يعادل مجموع اشتراكاته ومساهمة الحكومة، عدا 
نســـبة االشـــتراك عن تأمين إصابات العمـــل الواردة 
فـــي المـــادة )55( من هـــذا القانـــون، وتحســـب مدة 
اشـــتراكه الجديـــدة ضمن مـــدة خدمته المحســـوبة 
فـــي التقاعـــد، وذلـــك وفًقـــا لإلجـــراءات والضوابط 
التـــي يصـــدر بها قرار مـــن الوزير بناًء علـــى اقتراح 

مجلس إدارة الهيئة.
مادة )21(: 

يجـــوز للهيئـــة بنـــاء علـــى طلـــب الموظـــف تحويل 
المكافـــأة المســـتحقة لـــه طبًقـــا للبند )2( مـــن المادة 
)20( مـــن هذا القانـــون إلى معاش إضافي يحســـب 
طبًقـــا للبنـــد )1( مـــن المـــادة )20( علـــى أال يتجـــاوز 
المعاش والمعاش اإلضافي نسبة 90 % من الراتب 
األساسي األخير. وإذا تجاوزت مدة الخدمة خمًسا 
وأربعين ســـنة اســـتحق الموظف مكافـــأة بواقع 15 
% مـــن آخـــر راتب ســـدد عنـــه االشـــتراك وذلك عن 
كل ســـنة من الســـنوات الزائدة، وبحـــد أقصى قدره 

سنتان.
المادة الرابعة 

ُيضـــاف إلـــى الجـــداول الملحقة بالقانـــون رقم )13( 

ومكافـــآت  معاشـــات  تنظيـــم  بشـــأن   1975 لســـنة 
التقاعد لموظفـــي الحكومة، جدول جديد برقم )6( 

المرافق لهذا القانون.
المادة الخامسة

عنـــد نفـــاذ أحـــكام هـــذا القانـــون، يحتســـب الراتب 
األساســـي األخيـــر علـــى أســـاس متوســـط الراتـــب 
األساســـي للســـنتين األخيرتيـــن الســـابقتين لتاريخ 
التقاعـــد، ويتـــم رفعـــه تدريجًيا بواقع ســـنة واحدة 
إضافية كل اثني عشـــر شهًرا اعتباًرا من شهر يناير 
التالـــي لنفـــاذ هـــذا القانـــون إلـــى أن يصـــل للخمس 

السنوات األخيرة السابقة لتاريخ التقاعد.
المادة السادسة

فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة األولى من المادة 
)11( من المادة األولى من هذا القانون، تكون نسبة 
االقتطـــاع )6 %( مـــن راتـــب الموظـــف األساســـي، 
وتـــزاد في بداية الســـنة التالية لنفاذ القانون لتكون 

الحصة المحددة في ذات المادة.
المادة السابعة 

ال تســـري األحكام المســـتبدلة المنصوص عليها في 
المادة األولى من هذا القانون على الموظف المؤهل 
الستحقاق المعاش عند نفاذ أحكام هذا القانون إال 
بعد مضي ســـنة واحدة من تاريخ نفاذه، ويستثنى 

من ذلك المادتان )11( و)55(.
المادة الثامنة 

ُتـــزاد المعاشـــات المســـتحقة طبًقا ألحـــكام القانون 
معاشـــات  تنظيـــم  بشـــأن   1975 لســـنة   )13( رقـــم 
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بنســـبة )3 %( 
عن ســـنة 2021 وبما ال يزيـــد عن 30 دينارا و)3 %( 
عن ســـنة 2022 وبمـــا ال يزيد عـــن 30 دينارا، وذلك 

عند نفاذ القانون.
المادة التاسعة 

ُتلغى المادتان األولى والثانية من المرســـوم بقانون 
رقم )16( لســـنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون 
معاشـــات  تنظيـــم  بشـــأن   1975 لســـنة   )13( رقـــم 
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وُتلغى المادة 
)17( من القانون رقم )13( لسنة 1975 بشأن تنظيم 
معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما 

ُيلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة 

يســـتمر العمل بالقرارات المعمول بهـــا حالًيا فيما ال 
يتعـــارض مع أحـــكام هـــذا القانون وذلـــك إلى حين 

صدور القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الحادية عشرة 

علـــى رئيس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء - ُكلٌّ فيما 
يخصـــه - تنفيـــذ أحكام هذا القانـــون، وُيعمل به من 
اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جاللة الملك يصدر قانوًنا بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد

رجال الدين القدوة في الدين والخلق والخطاب الراشد المستنير

الحكومة تساهم بـ 20 % من رواتب الضباط واألفراد

يقتطع من راتب الموظف 7 %... والحكومة تساهم بـ 20 %

جاللته أثنى على جهود الغريفي في بحوثه الدينية واإلرشادية... جاللة الملك:

المصادقة على تعديالت تقاعد العسكريين و30 دينارًا حد أقصى للزيادة 
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صـــادق عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، على 
قانـــون رقـــم )14( لســـنة 2022 بتعديل 
بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي 
الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم )24( 
مجلســـي  إقـــرار  بعـــد   ،1976 لســـنة 

الشورى والنواب، وأصدره.

المادة األولى

ُيســـتبدل بنصـــوص المـــواد )4( البندين 
)1( و)5(، و)33( البندين )1( و)2(، و)34(، 
و)88(  و)45(،  و)43(،  و)41(،  و)39(، 
الفقـــرة األولـــى، و)104(، و)135( الفقرة 
الرابعة من قانـــون التأمين االجتماعي 
الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم )24( 

لسنة 1976، النصوص اآلتية:

مادة )4( البندان )1( و)5(:

-1 بالهيئة العامة: الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي. 

-5 بالمؤمـــن عليـــه: العامـــل أو العاملـــة 
اللذان تسري عليهما أحكام هذا القانون 
حتـــى ولو كانـــا في فتـــرة االختبـــار أو 

التلمذة المهنية أو تحت التدريب.
وال يعتبـــر مـــن المؤمـــن عليهـــم طلبـــة 
المدارس الذين يلتحقون لدى صاحب 
لـــم يكـــن  العمـــل بقصـــد التدريـــب مـــا 

التحاقهم بقصد التدرج في العمل.

مادة )33( البندان )1( و)2(: 

-1 الحصـــة التـــي يلتـــزم صاحب العمل 
مـــن  ا  العامـــة شـــهريًّ للهيئـــة  بســـدادها 
اشـــتراك التأميـــن وقدرهـــا )17 %( من 

أجور المؤمن عليهم العاملين لديه.
-2 الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه 
وتقع على عاتقه بواقع )7 %( من أجره 

ا. شهريًّ

مادة )34(:

معـــاش  عليـــه  المؤمـــن  يســـتحق 
اشـــتراكه  لمـــدد  وفًقـــا  الشـــيخوخة 
فـــي التأميـــن ســـواء كانـــت متصلـــة أو 
متقطعـــة أو مدة أو مدًدا مضمومة إلى 
مدة االشتراك في التأمين في الحاالت 

اآلتية:
انتهاء خدمـــة المؤمن عليه قبل بلوغه 
سن الستين سنة من عمره، متى كانت 
مدة االشـــتراك في التأمين )240( شهًرا 

على األقل.
ويخفـــض المعاش المســـتحق في هذه 
الحالة بنســـبة تقـــدر تبًعا لســـن المؤمن 
عليه فـــي تاريخ طلب صـــرف المعاش 
وفًقـــا للجـــدول رقـــم )1( المرافـــق لهذا 
القانون. ويســـتحق صرف المعاش من 
الهيئة العامة في هذه الحالة من تاريخ 
بدايـــة الفترة الواردة بالجدول المشـــار 
إليـــه والتي تحدد على أساســـها نســـبة 
تخفيـــض المعـــاش أو من اليـــوم التالي 

لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما ألحق.
وال يســـري التخفيض بالنســـب المشـــار 
إليهـــا بالفقـــرة الثانيـــة مـــن هـــذا البنـــد 
أو  المؤمـــن عليـــه  فـــي حـــاالت طلـــب 
المستحقين عنه صرف المعاش لثبوت 

العجز أو وقوع الوفاة.
انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن 
الســـتين ســـنة من عمـــره أو أكثـــر متى 
كانت مدة االشـــتراك )180( شـــهًرا على 

األقل.
انتهاء خدمـــة المؤمن عليه قبل بلوغه 
ســـن الســـتين ســـنة من عمـــره دون أن 
تتوافـــر فيـــه مـــدد االشـــتراك المطلوبة 
فـــي البند )1( مـــن هذه المـــادة، فيجوز 
له في هـــذه الحالة طلب صرف معاش 
الشـــيخوخة عنـــد بلـــوغ ســـن الســـتين، 
الواحـــدة  الدفعـــة  تعويـــض  مـــن  بـــدالً 
المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة )38( من 
هذا القانون؛ متى كانت مدة االشـــتراك 

في التأمين )180( شهًرا على األقل.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل بلوغ 
الســـن المذكـــورة يصرف للمســـتحقين 
معـــاش الشـــيخوخة، متـــى كانـــت مدة 
االشتراك في التأمين )180( شهًرا على 
األقل ما لم يكونوا مستحقين للمعاش 

طبًقا للمادة )37( من هذا القانون.
ويســـتحق صـــرف المعـــاش فـــي هـــذه 
الحالـــة من اليوم التالـــي لبلوغ المؤمن 
عليه ســـن الســـتين، أو من اليوم التالي 

للوفاة.
ويحســـب ضمـــن مـــدد االشـــتراك فـــي 
التأميـــن بالبنود الثالثة الســـابقة المدد 
التـــي يتقاضـــى خاللهـــا المؤمـــن عليـــه 
بـــدالت يومية في حالة عجزه المؤقت 

عن العمل بسبب إصابة العمل.

مادة )39(: 

مـــع مراعاة أحكام المـــادة )34( من هذا 
القانـــون، ُيســـوى معـــاش الشـــيخوخة 
خمســـين  مـــن  واحـــد  جـــزء  بواقـــع 
جزًءا مـــن المتوســـط الشـــهري لألجور 
المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على 
أساســـها اشـــتراك التأمين خالل خمس 
الســـنوات األخيـــرة من مدة االشـــتراك 
فـــي التأمين، وإذا قلت مدة االشـــتراك 
عـــن ذلك يســـوى المعاش على أســـاس 
مـــدة االشـــتراك الفعليـــة فـــي التأميـــن، 
مضروًبا في عدد سنوات االشتراك في 

التأمين.
ويجـــوز زيـــادة المعاشـــات المســـتحقة 
أو التـــي تســـتحق طبقـــًا لهـــذا القانـــون 
بموجـــب قرار مـــن الوزير بعـــد موافقة 
مراعـــاة  مـــع  وذلـــك  اإلدارة،  مجلـــس 
 )21( رقـــم  بقانـــون  المرســـوم  أحـــكام 
لســـنة 2020 بشـــأن صناديق ومعاشات 
واألنظمـــة  القوانيـــن  فـــي  التقاعـــد 

التقاعدية والتأمينية.

مادة )41(: 

يصـــرف المعـــاش فـــي حالـــة العجـــز أو 
الوفـــاة بواقع جزء واحد من خمســـين 
جزءًا من األجر الشهري األخير المسدد 
علـــى أساســـه االشـــتراك فـــي التأميـــن 
أيـــًا كانت مـــدة االشـــتراك مضروبًا في 
عدد سنوات االشـــتراك في التأمين، ما 
لم يكـــن حســـاب المعاش وفـــق أحكام 
المـــادة )39( مـــن هـــذا القانـــون أفضـــل 

للمؤمن عليه أو المستحقين عنه.
ويراعـــى أال يقـــل المعاش عـــن )40 %( 
من األجر الشـــهري األخير المشـــار إليه 

بالفقرة األولى من هذه المادة.
وفـــي جميـــع األحـــوال، يجـــوز زيـــادة 
المعاش طبقًا لحكم الفقرة األخيرة من 

المادة )39( من هذا القانون.

مادة )43(:

الواحـــدة  الدفعـــة  تعويـــض  ُيحســـب 
المشـــار إليـــه فـــي المـــادة )38( من هذا 
مـــن   )%  15( أســـاس  علـــى  القانـــون 
المتوســـط الشـــهري لألجور المستحقة 
للمؤمـــن عليـــه والمســـدد على أساســـها 
اشتراك التأمين خالل خمس السنوات 
األخيـــرة وإذا قلـــت مدة االشـــتراك عن 
ذلـــك يحســـب التعويـــض على أســـاس 
مـــدة االشـــتراك الفعليـــة فـــي التأميـــن 
مضروبًا في عدد أشـــهر االشتراك، وإن 
قلـــت مـــدة اشـــتراك المؤمـــن عليه عن 
ســـنة كاملة يكون مستحقًا الشتراكاته 

فقط. 

مادة )45(:

في حســـاب مدد االشتراك في التأمين 
يتـــم ضـــم كســـور الســـنة إلـــى بعضهـــا 
وتجبر إلى سنة إذا بلغت ستة شهور أو 
أكثر وترد االشتراكات إذا قلت عن هذا 
الحد، كما يجوز للمؤمن عليه استكمال 
كســـور السنة بمواصلة االشـــتراك طبقًا 

للمادة )44( من هذا القانون.

مادة )88( الفقرة األولى:

ال يجـــوز صرف أكثر مـــن معاش واحد 
يســـتحق طبقًا ألحكام هـــذا القانون أو 
أي قانـــون أو نظام تقاعـــدي أو تأميني 
آخـــر، وإذا اســـتحق أكثـــر مـــن معـــاش 

ُصرف األكبر قيمة أو ُأدَي إليه الفرق.

مادة )104(:

تحســـب االشـــتراكات في التأمين على 
أســـاس البيانات الـــواردة فـــي النماذج 
والســـجالت المشـــار إليها بالمـــواد )99( 
و)100( و)101( مـــن هـــذا القانون، فإذا 
لم يقـــدم صاحـــب العمل هـــذه النماذج 
مستوفية للبيانات حسبت االشتراكات 
الواجبـــة األداء علـــى أســـاس آخر بيان 
قـــدم منـــه للهيئـــة العامـــة أو طبقـــًا لمـــا 
تســـفر عنـــه تحرياتها، وذلـــك إلى حين 

حساب االشتراكات المستحقة فعالً.
وعلـــى الهيئـــة العامـــة إخطـــار صاحب 
العمـــل بقيمة االشـــتراكات المحســـوبة 
وفقـــًا للفقـــرة األولى مـــن هـــذه المادة، 
وكذلك المبالغ األخرى المستحقة عليه 
للهيئة، ولصاحب العمل االعتراض على 
هـــذه المطالبـــة خالل ثالثيـــن يومًا من 
تاريخ اإلخطار، وعلى الهيئة العامة أن 
ترد على هذا االعتـــراض خالل ثالثين 
يومـــًا من تاريـــخ وروده إليهـــا، ويعتبر 
عـــدم رد الهيئـــة خـــالل المـــدة المقـــررة 

رفضًا ضمنيًا لالعتراض المقدم.
ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة 
العامـــة اعتراضـــه أن يطعـــن على قرار 
الرفـــض أمام المحكمة المختصة خالل 
ثالثيـــن يومًا مـــن رفض الهيئـــة العامة 
المـــدد  مـــن  أي  فـــوات  تاريـــخ  مـــن  أو 
المشـــار إليها في هذه المادة وإال اعُتبَر 
الحســـاب نهائيًا وال يجوز الرجوع عنه 
ما لم يثبت للهيئة وجود خطأ حسابي. 
وُيصـــدر الوزير قرارًا يبين فيه اآلليات 
الخاصـــة  واإلجـــراءات  والقواعـــد 
بالتحـــري واإلخطـــار واالعتـــراض على 

اإلخطار.

مادة )135( الفقرة الرابعة:

فـــإذا زاد المعـــاش الشـــهري عـــن الحـــد 
األقصـــى المشـــار إليه بالفقرة الســـابقة 
اســـتحق المؤمن عليه أو المســـتحقون 
عنـــه عالوة على المعـــاش، تعويضًا من 
دفعـــة واحـــدة بواقع 15 % مـــن األجر 
الســـنوي المنصـــوص عليـــه فـــي المادة 
)43( مـــن هذا القانون عن كل ســـنة من 
السنوات المحسوبة في مدة االشتراك 
فـــي التأميـــن الزائـــدة عن القـــدر الالزم 
للمعـــاش،  األقصـــى  الحـــد  الســـتحقاق 
وبحـــد أقصى قدره ســـبع ســـنوات بعد 
مـــدد  أو  اعتباريـــة  مـــدة  أي  اســـتنزال 
أخرى يكـــون المؤمن عليه لم يؤد عنها 

اشتراكات التأمين خاللها.

المادة الثانية

تحل كلمة “الوزير” محل عبارتي “وزير 
العمـــل والشـــئون االجتماعيـــة” و”وزير 
العمـــل”، أينما وردتا في نصوص قانون 
التأميـــن االجتماعي الصادر بالمرســـوم 

بقانون رقم )24( لسنة 1976.
“الخامســـة  عبـــارة  محـــل  يحـــل  كمـــا 
عليهـــا  للمؤمـــن  بالنســـبة  والخمســـين” 
أينما وردت في نصوص قانون التأمين 
االجتماعـــي الصادر بالمرســـوم بقانون 

رقم )24( لسنة 1976 عبارة “الستين”.
وتحـــل عبـــارة “مملكة البحريـــن” محل 
عبـــارة “دولة البحريـــن”، كما تحل كلمة 
“المملكـــة” محـــل كلمـــة “الدولـــة” أينمـــا 
وردتـــا فـــي نصـــوص قانـــون التأميـــن 
االجتماعـــي الصادر بالمرســـوم بقانون 

رقم )24( لسنة 1976.

المادة الثالثة

ُيضاف بند جديد برقم )14( إلى المادة 
االجتماعـــي  التأميـــن  قانـــون  مـــن   )4(
الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم )24( 
لســـنة 1976، وفقرة خامسة إلى المادة 
)135( مـــن ذات القانـــون، كمـــا ُتضـــاف 
فقـــرة جديدة برقم )د( إلى البند )3( من 
المبـــادئ والشـــروط الواجـــب مراعاتها 
عند استخدام الجدول رقم )4( المرافق 

لذات القانون، نصوصها اآلتية:

مادة )4( بند )14(:

-14 الوزيـــر: الوزير المختـــص بالرقابة 
على الهيئة العامة.

مادة )135( فقرة خامسة:

يجـــوز للهيئة بنـــاء على طلـــب المؤمن 
المســـتحق  التعويـــض  تحويـــل  عليـــه 
لـــه طبقـــًا للفقـــرة الســـابقة إلـــى معاش 
إضافي يحســـب طبقًا للمـــادة )39( من 
هـــذا القانـــون على أال يتجـــاوز المعاش 
والمعـــاش اإلضافـــي نســـبة 90 % مـــن 
المتوســـط الشـــهري لألجور المستحقة 
للمؤمـــن عليـــه والمســـدد على أساســـها 
اشتراك التأمين خالل خمس السنوات 
األخيـــرة، وإذا تجـــاوزت مـــدة الخدمة 
خمســـًا وأربعين سنة استحق الموظف 
مكافأة بواقع 15 % من األجر الســـنوي 
المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة )43( من 
قـــدره  أقصـــى  وبحـــد  القانـــون،  هـــذا 

سنتان.

بند )3( فقرة )د(:

د- يشـــترط في جميع األحوال أال يقل 
المبلـــغ المطلـــوب لضـــم مـــدة الخدمـــة 
السابقة على االشتراك في التأمين عن 
مبلغ المكافأة الذي ُصرف للمؤمن عليه 

دفعـــة واحـــدة طبقـــًا ألي مـــن قوانيـــن 
التقاعـــد والتأميـــن االجتماعـــي مضافًا 
إليـــه فائـــدة بواقـــع )5 %( ســـنويًا مـــن 
تاريخ صرف المكافأة إلى تقديم طلب 

الضم.

المادة الرابعة

فيمـــا يتعلق بتطبيق أحكام المادة )33( 
مـــن المـــادة األولـــى مـــن هـــذا القانون، 
تكـــون الحصة التي يلتزم المؤمن عليه 
بســـدادها عند نفاذ أحـــكام هذا القانون 
)6 %( مـــن أجـــره الشـــهري، وتـــزاد في 
بداية السنة التالية لنفاذ القانون لتكون 

الحصة المحددة في ذات المادة.
وتكـــون الحصـــة التـــي يلتـــزم صاحب 
العمـــل بســـدادها للهيئـــة العامة شـــهريًا 
من اشـــتراك التأميـــن )11 %( من أجور 
المؤمـــن عليهـــم العامليـــن لديـــه، وذلك 
عنـــد نفاذ أحـــكام هـــذا القانـــون، وتزاد 
تصـــل  حتـــى   )%  1( بمعـــدل  ســـنويًا 

للحصة المحددة في ذات المادة.

المادة الخامسة

عند نفاذ أحكام هذا القانون، يحتســـب 
المتوســـط الشـــهري المنصـــوص عليـــه 
فـــي المادتيـــن )39( و)43( مـــن المـــادة 
األولى من هذا القانون بحســـب األجور 
المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على 
أساسها اشتراك التأمين خالل السنتين 
فـــي  االشـــتراك  مـــدة  مـــن  األخيرتيـــن 
التأميـــن، ويتـــم رفعـــه تدريجيـــًا بواقع 
ســـنة واحـــدة إضافيـــة كل اثني عشـــر 

شـــهرًا اعتبـــارًا مـــن شـــهر ينايـــر التالي 
لنفـــاذ أحكام هـــذا القانون إلى أن يصل 
للخمـــس الســـنوات األخيـــرة مـــن مـــدة 

االشتراك في التأمين.

المادة السادسة

تســـري أحـــكام المـــادة )33( مـــن المادة 
األولـــى من هـــذا القانون، علـــى الفروع 
 )5( البنديـــن  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
و)6( مـــن المادة )1( مـــن قانون التأمين 
االجتماعـــي الصادر بالمرســـوم بقانون 
والمنتفعيـــن   ،1976 لســـنة   )24( رقـــم 
بأحكام التأمين االختياري وفقًا للمادة 
والمنتفعيـــن  القانـــون،  ذات  مـــن   )44(
بأحـــكام القانون رقم )31( لســـنة 2005 
البحرينييـــن  علـــى  التأميـــن  بشـــأن 
العاملين في الخارج ومن في حكمهم.

المادة السابعة

المـــادة  اســـتبدال  أحـــكام  تســـري  ال 
هـــذا  مـــن  األولـــى  المـــادة  مـــن   )34(
القانون بالنســـبة للمؤمـــن عليه المؤهل 
الســـتحقاق المعـــاش عنـــد نفـــاذ أحكام 
هـــذا القانـــون إال بعـــد مضـــي ســـنة من 

تاريخ نفاذه. 
كما ال تســـري أحكام اســـتبدال البند )3( 
مـــن المـــادة )34( من المـــادة األولى من 
هـــذا القانون علـــى من انتهـــت خدمته 

قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة 

تزاد المعاشات المستحقة طبقًا ألحكام 

الصـــادر  االجتماعـــي  التأميـــن  قانـــون 
بالمرسوم بقانون رقم )24( لسنة 1976 
بنســـبة )3 %( عـــن ســـنة 2021 وبمـــا ال 
يزيـــد علـــى ثالثين دينـــارًا، و)3 %( عن 
ســـنة 2022 وبمـــا ال يزيد علـــى ثالثين 

دينارًا، وذلك عند نفاذ القانون.

المادة التاسعة

ُتلغـــى المـــادة )48( مـــن قانـــون التأمين 
االجتماعـــي الصـــادر بالمرســـوم بقانون 
رقم )24( لســـنة 1976، وُيلغى المرسوم 
بقانـــون رقـــم )15( لســـنة 1987 بتعديل 
بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )24( لسنة 

1976 وجميع القرارات المنفذة له. 
كمـــا ُيلغى كل نـــص يتعارض مع أحكام 

هذا القانون.

المادة العاشرة

يخضـــع العامـــل غيـــر البحرينـــي لنظام 
مكافأة نهاية الخدمة، ويصدر بتحديد 
نســـب االشـــتراكات وأوضاع وشـــروط 
احتســـاب مكافـــأة نهاية الخدمـــة قرار 
مـــن رئيس مجلس الـــوزراء مع مراعاة 
أحكام قانون العمل في القطاع األهلي 
الصادر بالقانون رقم )36( لسنة 2012.

المادة الحادية عشر

يســـتمر العمـــل بالقـــرارات المعمول بها 
أحـــكام  مـــع  يتعـــارض  ال  فيمـــا  حاليـــًا 
هـــذا القانـــون وذلـــك إلى حيـــن صدور 

القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه. 

المادة الثانية عشر

على رئيـــس مجلس الـــوزراء والوزراء 
– ُكّل فيمـــا يخصـــه – تنفيذ أحكام هذا 
القانون، وُيعمل به من اليوم التالي من 

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يصدر قانوًنا بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي
صاحب العمل يدفع 17 % من األجور شهريًّا للتأمينات والمؤمن عليهم 7 %
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انتهاء خدمة 
المؤمن عليه عند 60 

سنة أو أكثر بمدة 
اشتراك 180 شهًرا 

يخضع العامل غير 
البحريني لنظام 

مكافأة نهاية 
الخدمة

بوفاة المؤمن 
عليه قبل بلوغ 60 
يصرف للمستحقين 

معاش الشيخوخة



أكــد ولــي العهــد رئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة أهميــة االســتمرار فــي تطوير العمــل الحكومي بما يجعــل القطاع الخدمي 
قــادرا علــى االســتجابة لمتطلبــات المرحلة في ســرعة اإلنجاز وجــودة الخدمة، الفتا 
ســموه إلــى أن التنافــس مــن أجــل تقديــم الخدمة الحكوميــة األفضــل للمواطنين هو 
الــذي نشــجع عليــه وهــو الذي يدفــع بالعمــل الحكومي نحو مزيــد من التطويــر ليكون 
محققا لتوجيهات ورؤى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

 وأشار سموه إلى ضرورة مواصلة تبني 
وتحسين  تطوير  تضمن  التي  المبادرات 
والثقة  بــاســتــمــرار،  الحكومية  الــخــدمــة 
موظفي  مــن  البحرين  فريق  فــي  كبيرة 
تــعــودنــاه منهم مــن روح  بــمــا  الــحــكــومــة 
رفع  فــي  ُيساهموا  بــأن  والتميز  اإلبـــداع 
لنكون  الحكومية  الخدمة  جــودة  كفاءة 

وفق مستوى التطلعات والطموح. 
وحث سموه الجهات الحكومية على أال 
الهدف  وهــو  األفــضــل،  بتقديم  إال  تقبل 
النظام  أجــلــه  مــن  انطلق  الـــذي  األســمــى 
الوطني للمقترحات والشكاوى )تواصل(، 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد وجـــه ســمــوه بــوضــع 
معايير إضافية لجائزة التميز في خدمة 
التنافسية  زيــادة  في  يسهم  بما  العمالء 
ــراًرا  ــمـ ــتـ ــحــكــومــيــة اسـ بــيــن الـــجـــهـــات ال

الحكومية  الــخــدمــة  تحسين  لمساعي 
والفترة  الــرد  جــودة  تتضمن  للمواطنين 

الزمنية المستغرقة لالنتهاء منه.
ــكــريــم ســـمـــوه بقصر  جــــاء ذلــــك لــــدى ت
الــقــضــيــبــيــة أمــــس بــحــضــور عـــــددا من 
30 جهة حكومية  الــوزراء والمسؤولين، 
مع  الــتــواصــل  فــي  التميز  بجائزة  فــائــزة 
العمالء للعام 2021 بعد أن حققت التميز 
للمقترحات  الوطني  بالنظام  األداء  في 
)تــواصــل( مــن حيث سرعة  والــشــكــاوى 
ــع مــقــتــرحــات  وكــــفــــاءة االســـتـــجـــابـــة مــ
 100 بلغت  بنسب  المتعاملين  وشكاوى 
% من مؤشرات قياس األداء، حيث تم 
تكريم 22 جهة من الفائزين لهذا العام في 
نسخ سابقة من الجائزة لمرتين أو أكثر، 
منها جهتان تم تكريمهما للمرة السادسة 

وهما  الجائزة  اطــالق  منذ  التوالي  على 
ووزارة  واالتــصــاالت  المواصالت  وزارة 
8 جهات  تــم تكريم  اإلســكــان، فــي حين 

من الثالثين جهة ألول مرة.
وتتضمن الجهات الفائزة للعام 2021 كل 

من:
الجنوبية،  والمحافظة  الجمارك،   شؤون 
ــمــحــافــظــة  ــة، وال ــمـ ــاصـ ــعـ ومـــحـــافـــظـــة الـ
والجوازات  الجنسية  وشــؤون  الشمالية 
ــلــمــرور  ل الـــعـــامـــة  واإلدارة  واإلقـــــامـــــة، 
المعلومات  وهــيــئــة  الــداخــلــيــة،  ــوزارة  ــ بـ
المالية  ووزارة  اإللكترونية،  والحكومة 
المواصالت  ووزارة  الوطني،  واالقتصاد 
الشمالية  المنطقة  وبلدية  واالتــصــاالت، 
ــة الــمــنــطــقــة  ــديـ ــلـ ــرق وبـ ــحـ ــمـ ــة الـ ــديـ ــلـ وبـ
البلدي الشامل بوزارة  الجنوبية والمركز 
والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشغال 
والــتــجــارة  الصناعة  ووزارة  الــعــمــرانــي، 
والتعليم،  التربية  ووزارة  والــســيــاحــة، 
ووزارة اإلسكان، ووزارة شؤون الشباب 
للبيئة،  ــى  األعــل والــمــجــلــس  والــريــاضــة، 
ــاء، وصـــنـــدوق  ــ ــم ــ وهــيــئــة الــكــهــربــاء وال
ــمــســاحــة  ــاز ال ــ ــه ــيـــن”، وجــ ــكـ ــمـ الـــعـــمـــل “تـ
التنظيم  ومؤسسة  العقاري،  والتسجيل 

المهن  لتنظيم  الوطنية  والهيئة  العقاري، 
التخطيط  وهيئة  الصحية،  والخدمات 
البحرين،  وبورصة  العمراني،  والتطوير 
والتدريب، ومعهد  التعليم  وهيئة جودة 
العامة  والــهــيــئــة  “بــيــبــا”،  الــعــامــة  اإلدارة 
تنظيم سوق  االجتماعي وهيئة  للتأمين 

العمل، وجهاز الخدمة المدنية.
 من جانبهم، أعرب الوزراء والمسؤولون 
عن الجهات التي تم تكريمها عن شكرهم 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
بالتكريم،  لتشريفهم  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
مؤكدين أن هذا التكريم يعزز فيهم العزم 
تحسين  أجــل  من  المزيد  لبذل  واإلرادة 
لتكون  الحكومية  الــخــدمــة  مــســتــويــات 

بالجودة والتميز الذي يحقق التطلعات.

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء للمؤسســــــــــــــــــات: تقديم األفضل هو الهدف األسمى
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سمــوه مكــرًمـــا 30 جهة حكـــوميــة فـــــائــــزة بجــــائـــــــزة التميـــــز في التـــــــواصـــــــــــــــــــل مـــع العمـــالء للعــــــام 2021

التكريم بجائزة “التميز” يقود لبذل المزيد
الزياني: المراجعين...  مع  وفاعلية  بجودة  الفعال  التواصل  عملية  تعزيز 

االرتقاء بالقطاع الخدمي ليستجيب لمتطلبات المرحلة بسرعة اإلنجاز وجودة الخدمة
والتميز  اإلبداع  روح  من  منهم  تعودناه  بما  البحرين  فريق  في  كبيرة  ثقتنا 
وضع معايير إضافية لجائزة التميز في خدمة العمالء بما يسهم بزيادة التنافسية 

الجهات المكرمة: تجديد العزم لبذل المزيد من أجل االرتقاء بمستوى الخدمات

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني أن توجيهات عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
أساًسا  المواطن  جعل  نحو  خليفة  آل 
للتنمية على جميع األصعدة، والمتابعة 
المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  ال
لمختلف  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ــه الــعــمــل الــحــكــومــي أســهــمــت في  أوجـ
نحو  وكــفــاءتــه  األداء  بــجــودة  ــدفــع  ال

والتي  التطوير  من  جديدة  مستويات 
تــصــب فــي تــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات 

للمواطنين وفق التطلعات المنشودة.
وأعرب عن أسمى آيات الشكر والتقدير 
العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  إلى 
رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة 
الصناعة  وزارة  بتكريم  سموه  تفضل 
الجهات  والــتــجــارة والــســيــاحــة ضــمــن 
في  التميز  بجائزة  الفائزة  الحكومية 
لــلــعــام 2021،  ــتــواصــل مــع الــعــمــالء  ال
وذلك بعد أن حققت التميز في األداء 

بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوي 
من   %  100 بــلــغــت  بنسبة  )تـــواصـــل( 

مؤشرات قياس األداء.

له  التكريم  أن هذا  إلى  الوزير  وأشــار 
عظيم األثر ويسهم في مواصلة بذل 
أجل  الواحد من  الفريق  بروح  المزيد 
تحقيق تطلعات ورؤى صاحب السمو 
ــيــس مجلس  الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئ
الوزراء في تقديم الخدمة الحكومية 
حرص  إلى  الفًتا  للمواطنين،  األفضل 
الـــــوزارة واهــتــمــامــهــا بــتــقــديــم أفضل 
الــتــواصــل  عملية  وتــعــزيــز  الــخــدمــات 
الفعال بجودة وفاعلية مع المراجعين 

والمستفيدين من الخدمات.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكــــد وزيـــــر الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد 
خليفة  بن  سلمان  الشيخ  الوطني 
اإلنـــجـــاز  ســـرعـــة  أن  خــلــيــفــة   آل 
وجودة الخدمة الحكومية منطلٌق 
لتحقيق التمّيز في العمل الحكومي 
بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 
بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
الفًتا  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
إلى أن متابعة واهتمام ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء صاحب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
حــمــد آل خــلــيــفــة، ومـــا يــولــيــه من 
أجل  مــن  للتنافس  داعــم  تشجيٍع 
تقديم الخدمة الحكومية األفضل 
مستمًرا  دافــًعــا  يشكل  للمواطنين 
من  الــمــزيــد  نحو  البحرين  لفريق 
للهدف  تحقيًقا  والــتــمــّيــز  ــداع  ــ اإلب

المنشود.
ــيــة عـــن بــالــغ  ــمــال وأعـــــرب وزيــــر ال
السمو  لصاحب  والشكر  االعــتــزاز 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي 
الــوزراء على تكريم سموه لوزارة 
ــاد الـــوطـــنـــي،  ــصــ ــتــ الـــمـــالـــيـــة واالقــ
ضمن  التوالي،  على  الثالث  للعام 
ــزة  ــائـ ــفـ الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـ
مع  الــتــواصــل  فــي  التميز  بــجــائــزة 
تحقيق  بعد   2021 للعام  العمالء 
بالنظام  األداء  في  التمّيز  الــوزارة 

والــشــكــاوى  للمقترحات  الــوطــنــي 
)تواصل( من حيث سرعة وكفاءة 
االستجابة مع مقترحات وشكاوى 
 %  100 بلغت  بنسب  المتعاملين 
من مؤشرات قياس األداء، مشيًدا 
بتوجيه صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء بوضع 
التميز في  معايير إضافية لجائزة 
خدمة العمالء بما يسهم في زيادة 
الحكومية  الجهات  التنافسية بين 
ــراًرا لـــمـــســـاعـــي تــحــســيــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
للمواطنين  الــحــكــومــيــة  الــخــدمــة 
تتضمن جودة الرد والفترة الزمنية 

المستغرقة لالنتهاء منه.
وثّمن تضافر جهود جميع منتسبي 
الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة 
بــالــوزارة مــن أجل  العمل  وفــريــق 
بلوغ التمّيز في خدمة المواطنين 

ــزاز  ــتــ ــدر فـــخـــر واعــ ــصـ ــا يـــعـــد مـ مــ
منوًها  ــوزارة،  ــ الـ منتسبي  لجميع 
بــمــا يــمــتــلــكــه الــجــمــيــع مـــن شغف 
وطــمــوح لــمــواصــلــة الــعــمــل ضمن 
فــريــق الــبــحــريــن الـــواحـــد، والــعــزم 
على مواصلة العمل لتطوير األداء 
الــوزارة وفق أعلى مستويات  في 
بما يصب في  والــجــودة  الــكــفــاءة 

صالح الوطن والمواطنين.
ــار وزيـــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد  وأشــ
خليفة  بن  سلمان  الشيخ  الوطني 
وزارة  ــرص  ــ حـ ــى  ــ إلـ ــيــفــة  خــل آل 
على  الوطني  واالقــتــصــاد  المالية 
بينها  الـــفـــّعـــال  الـــتـــواصـــل  تــعــزيــز 
ــن مــــن خـــالل  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــن الـ ــيــ ــ وب
تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة 
عــلــى أكــمــل وجـــه وبــجــودة عالية 
وتــفــاٍن، متسلحين  إخــالص  وبكل 
بما يحقق  والتميز،  اإلبــداع  بــروح 
الخدمات  جــودة  مستويات  أعلى 
إلـــى أن جهود  ــا  الــحــكــومــيــة، الفــًت
الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة 
المزيد  لتحقيق  ومستمرة  قائمة 
ومواصلة البناء على ما تحقق في 
مجال التواصل مع المواطنين بما 

يلبي التطلعات المنشودة.

اهتمام ســمو ولي العهد رئيس الوزراء دافع مهم نحو المزيد من التميز...  وزير المالية:

تطوير األداء في الوزارة وفق أعلى مستويات الجودة

الشيخ سلمان بن خليفة

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

ــالت  ــ ــواصـ ــ ــمـ ــ  أكــــــــد وزيــــــــــر الـ
واالتصاالت كمال بن أحمد أن 
البالد  عاهل  ورؤى  توجيهات 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
نبراٌس  خليفة   آل  عيسى  بن 
اإلنجاز  وبلوغ  العمل  لمواصلة 
تحقيًقا  الــمــجــاالت  كــافــة  فــي 
ــداف الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة  ــ ألهـ
كما  البحرين،  لمملكة  الشاملة 
أن المتابعة المستمرة من ولي 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة  آل  حــمــد  ــن  بـ ــمــان  ســل
حافًزا  تشكل  الحكومي  للعمل 
ــمـــزيـــد مــن  ــذل الـ ــبـ مـــســـتـــمـــًرا لـ
العطاء لخدمة مملكة البحرين 
بــأعــلــى مــســتــويــات الـــجـــودة 

والكفاءة.
وزارة  فوز  بمناسبة  ذلك  جاء 
للمرة  واالتصاالت  المواصالت 
بجائزة  التوالي  على  السادسة 
ــتــمــيــز فـــي خـــدمـــة الــعــمــالء  ال
عــبــر بــرنــامــج نــظــام الــتــواصــل 
 2021 لعام  )تــواصــل(  الوطني 
األداء  فــي  التميز  وتحقيقها 
للمقترحات  الوطني  بالنظام 
)تواصل( من حيث  والشكاوى 
ــاءة االســتــجــابــة  ــفــ ســـرعـــة وكــ
ــات وشــــكــــاوى  ــرحــ ــتــ ــقــ مـــــع مــ

 100 بلغت  بنسب  المتعاملين 
% من مؤشرات قياس األداء.

ــن الــشــكــر  ــرب الـــوزيـــر عـ ــ  وأعــ
إلى  االمتنان  وعظيم  الجزيل 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
بتكريم  اهتمام  من  يوليه  لما 
أفضل الجهات من حيث األداء 
في النظام الوطني للمقترحات 
والشكاوى )تواصل( ما يعكس 
ــيــر مـــن ســمــوه  ــكــب الـــحـــرص ال
عــلــى مــواصــلــة تــجــديــد الــعــزم 
والــعــزيــمــة بــيــن كــافــة أعــضــاء 
في  يصب  بما  البحرين  فريق 

صالح الوطن والمواطنين.
ــوزيــر عــن اعــتــزازه  كــمــا عــّبــر ال
باإلنجاز المشرف الذي حققته 
الــوزارة، والذي يؤكد ما تبديه 

ــي خــدمــة  ــن جـــهـــد كــبــيــر فــ مــ
اإليجابي  والــتــواصــل  العمالء 
بالشكر  متوجًها  الجمهور،  مع 
على  القائم  العمل  فــريــق  إلــى 
متابعة نظام )تواصل( بالوزارة 
لــمــا يــولــونــه مــن جــد واهــتــمــام 
فـــي خــدمــة الـــعـــمـــالء، مــشــيــرا 
ــأن هــذا الــفــوز يــؤكــد على ما  ب
من  الـــوزارة  منتسبو  به  يتميز 
لإلنجاز  وعشق  للتحدي  حــب 
ويــعــكــس تــطــلــعــاتــهــم الــدائــمــة 
ــوزارة  ــ ــل ــ ــل ل ــضــ لــتــحــقــيــق األفــ
في  وأبنائها  البحرين  ولمملكة 

مختلف الظروف.
الـــــــوزارة  أن  الــــوزيــــر   وأكــــــد 
ستواصل بروح الفريق الواحد 
تــقــديــم الــخــدمــة الــحــكــومــيــة 
على  العمالء  لجميع  المميزة 
كــافــة الــمــســتــويــات بــمــا يشمل 
تفعيل عملية التواصل بجودة 
وكفاءة عالية، كما تجدد العزم 
على تقديم الخدمة الحكومية 
أجل تحسين  المزيد من  لبذل 
الحكومية  الخدمة  مستويات 
التي  والتميز  بالجودة  لتكون 

تحقق التطلعات المنشودة.

الوزارة ستواصل بروح الفريق الواحد تقديم الخدمة الحكومية المميزة ...كمال أحمد:

“ المواصالت” تحصد جائزة “التميز” للمرة السادسة على التوالي

كمال أحمد

زايد الزياني

الهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

لهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  ــاد  ــ أشـ
اإللكترونية  والحكومة  المعلومات 
مــحــمــد الـــقـــائـــد  بـــمـــا يــحــظــى بــه 
ــلــمــقــتــرحــات  الـــنـــظـــام الـــوطـــنـــي ل
والـــشـــكـــاوى )تــــواصــــل( مـــن دعــم 
رئيس  العهد  ولي  قبل  من  مستمر 
السمو  الــــــوزراء صــاحــب  مــجــلــس 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
توجيهات  أن  مــؤكــدا  خليفة،  آل 
المستمرة  والمتابعة  الدائمة  سموه 
لــتــفــاعــل الــمــؤســســات والــهــيــئــات 
تجاوبها  سرعة  ومــدى  الحكومية 
مــع الــمــالحــظــات الــــواردة مــن قبل 

النظام  عبر  والمقيمين  المواطنين 
األثــر في تحفيزها  لها عظيم  كــان 
عــلــى تــطــويــر مــنــظــومــة الــخــدمــات 
الحكومية والوصول بها إلى أرقى 
بما  واإلنتاجية  الجودة  مستويات 

يحقق األهداف المرجوة.
ــى مــبــاشــرة تنفيذ  ــار الــقــائــد إل وأشـ
تــوجــيــه صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي 
بــوضــع مــعــايــيــر إضــافــيــة لــجــائــزة 
التميز في خدمة العمالء )تواصل( 
تتضمن جودة الرد والفترة الزمنية 

المستغرقة لالنتهاء منه.

مباشرة تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تكريم “تمكين” لحصولها على جائزة التميز بالتواصل مع العمالء لسنة 2021
محمد بن عيسى: تطور بمنظومة العمل الحكومي و”األفراد والمؤسسات” من أولوياتنا

ــعــمــل “تــمــكــيــن” عن  ــنـــدوق ال أعـــلـــن صـ
ــّيـــز فــي  ــمـ ــتـ ــلـــى جــــائــــزة الـ حـــصـــولـــه عـ
التواصل مع العمالء لسنة 2021 ضمن 
والشكاوى  للمقترحات  الوطني  النظام 
الــتــكــريــم  فـــي حــفــل   2021 “تـــواصـــل” 
صاحب  من  كريمة  برعاية  أقيم  الــذي 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
لتكريم الجهات الحكومية التي تميزت 

في العام الماضي وتمكنت من استيفاء 
حيث  مــن  للتقييم  المعتمدة  المعايير 
للشكاوى  االســتــجــابــة  وكــفــاءة  ســرعــة 

والمقترحات التي تصلها عبر النظام.
مجلس  رئــيــس  أشـــاد  المناسبة  وبــهــذه 
الشيخ  “تمكين”  العمل  صندوق  إدارة 
بالتطور  خليفة  آل  عيسى  بــن  محمد 
العمل  منظومة  تشهده  الــذي  المستمر 
الحكومي على كافة األصعدة من خالل 

على  القائمة  الممارسات  أعلى  تطبيق 
تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز 
لالرتقاء  المواطنين  مع  التواصل  أطــر 

بمستوى جودة الخدمات.
وقال: “يتركز دور تمكين منذ التأسيس 
وهما  أساسيين  هدفين  تحقيق  على 
ــم الــقــطــاع الــخــاص لــيــكــون محرك  دعـ
النمو الرئيس لالقتصاد الوطني، إضافة 
إلـــى تــطــويــر الـــكـــوادر الــوطــنــيــة لتكون 

ونحن  العمل  ســوق  في  األمثل  الخيار 
الحلول  مختلف  توفير  في  مستمرون 
األولــويــات  مع  تتوافق  التي  والبرامج 
االقتصادي  التعافي  وخــطــة  الوطنية 
ــراد  ــأداء الــمــؤســســات واألفــ ــ لــالرتــقــاء ب
ــر  ــ ــتــاجــيــتــهــم وتـــعـــزيـــز األث وزيــــــــادة إن
االقتصادي المنشود من حزم ومبادرات 

الدعم”.
الذي  المستمر  بالتطور  “نشيد  وأضاف: 

تشهده منظومة العمل الحكومي ونعمل 
األفــراد  مــن  عمالءنا  يضع  منهج  وفــق 
إّن  أولوياتنا.  جوهر  في  والمؤسسات 
يبرز  التكريم  هذا  على  تمكين  حصول 
عمل  لفريق  اإليجابية  والــروح  التزامنا 
التطور  برؤية  فــخــورون  نحن  تمكين. 
ــي مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات  الـــمـــلـــحـــوظ فــ
ضمن  الشريكة  الجهات  مختلف  لــدى 
منظومة فريق البحرين. ونتطلع لرؤية 

التي  الوطنية  ــمــبــادرات  ال مــن  الــمــزيــد 
تساهم في تطوير الخدمات باستمرار.”
ــه أّكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــب مـــن جــان
لصندوق العمل “تمكين”، حسين محمد 
امــتــداًدا  يأتي  التكريم  هــذا  أّن  رجــب، 
مدى  على  “تمكين”  وانــجــازات  لجهود 
دعم  قــي  الماضية  سنة  عشر  الخمس 
االقتصاد وتقديم أعلى معايير الخدمة 

لكافة العمالء.
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تـــرأس ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
األســـبوعي  االجتمـــاع االعتيادي 
لمجلس الـــوزراء الذي عقد أمس 

، بقصر القضيبية.
فـــي بداية االجتماع أكد المجلس 
أهميـــة المباحثـــات التـــي أجراها 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
مـــع أخيه ولي عهد أبوظبي نائب 
القائـــد األعلـــى للقوات المســـلحة 
بدولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان فـــي 
بيـــن  األخويـــة  العالقـــات  دعـــم 
والمضـــي  الشـــقيقين  البلديـــن 
مســـارات  تنميـــة  فـــي  قدمـــا 
اآلفـــاق  نحـــو  الثنائـــي  التعـــاون 
التـــي تحقق المصالح المشـــتركة، 
وفـــي هـــذا الصـــدد نـــوه المجلس 
التاريخيـــة  العالقـــات  بعمـــق 
الراســـخة التي تجمـــع بين مملكة 
البحريـــن ودولة اإلمارات العربية 
عـــن  معربـــًا  الشـــقيقة،  المتحـــدة 
شـــكره وتقديـــره لدولـــة اإلمارات 
عــــلى مواقــــفها المســـاندة لمملكة 
البحرين عــــبر مختلف المحطات 
وما قدمته مــــن دعـــم على جميع 

الصعد.
بعدها أمر صاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات 
للعـــام  بأثـــر رجعـــي  المتقاعديـــن 
2021 وحتى شهر أبريل من العام 
2022 وإدخالهـــا فـــي حســـاباتهم 
أبريـــل   20 بتاريـــخ  المصرفيـــة 
2022 بالتزامـــن مـــع موعد صرف 

المعاشـــات التقاعديـــة، وذلك في 
إطـــار اإلصالحـــات علـــى أنظمـــة 
التقاعـــد والتأمين االجتماعي بما 
يسهم في التغلب على التحديات 
التي تواجه الصناديق التقاعدية 
ويكفـــل اســـتدامتها حفاظـــا على 
والمشتركين،  المتقاعدين  حقوق 
الماليـــة  وزارة  ســـموه  وكلـــف 
واالقتصاد الوطني بالتنســـيق مع 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

لمباشرة التنفيذ.
بعدها قرر المجلس مايلي:

المذكـــرات  علـــى  الموافقـــة  أوالً: 
التالية:

الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
للشـــؤون القانونيـــة والتشـــريعية 
بشـــأن مذكرة تفاهم بين حكومة 
وحكومـــة  البحريـــن  مملكـــة 
مجـــال  فـــي  قبـــرص  جمهوريـــة 

الخدمات الجوية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن رد 
الحكومـــة على أربعـــة اقتراحات 
برغبـــة وثالثة اقتراحـــات بقانون 

مقدمة من مجلس النواب.
ثم اســـتعرض المجلس الموضوع 

التالي:
1. مذكـــرة وزيـــر العمـــل والتنمية 
االجتماعية بشأن نتائج التوظيف 
ضمـــن خطة التعافـــي االقتصادي 
فـــي الربع األول مـــن العام 2022، 
والتـــي أظهـــرت زيـــادة التوظيف 
بنســـبة 32.1 % والتدريب بنسبة 
36 % مقارنـــة بذات الفترة خالل 

العام 2021.
بعد ذلـــك أخذ المجلـــس علمًا من 
خـــالل التقاريـــر الوزاريـــة بنتائج 
زيارة وزير الخارجية إلى المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.

المنامة - بنا

صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين في إطار إصالحات أنظمة التقاعد
زيادة التوظيف 32.1 % في الربع األول... مرحًبا سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر:

أبـــرز ما جـاء في الجلسة:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يترأس جلسة مجلس الوزراء

18 أبريل 2022

صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
الله يأمر بصرف زيادة معاشـــات المتقاعدين في إطار إصالحات 

أنظمة التقاعد.

التأكيـــد على أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجاللة 
عاهـــل البالد المفدى حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب الســـمو  
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســـلحة بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

 قرر المجلس الموافقة على مايلي:

مذكرة تفاهم بيـــن حكومة مملكة البحريـــن وحكومة جمهورية 
قبرص في مجال الخدمات الجوية.

نتائـــج التوظيف ضمن خطة التعافي االقتصادي في الربع األول من العام 2022، 
والتي أظهرت زيادة التوظيف بنســـبة 32.1% والتدريب بنسبة 36% مقارنة 

بذات الفترة خالل العام 2021.

استعرض المجلس الموضوع التالي:



كتـــاب  الثقافـــي  عيســـى  مركـــز  دّشـــن 
“الصخيـــر.. رئـــة البحريـــن” للباحـــث مبارك 
الجوانـــب  يـــؤرخ  الـــذي  العمـــاري،  عمـــرو 
والمعماريـــة  الطبيعيـــة  التاريخيـــة 
واالقتصاديـــة لمنطقـــة الصخير، فضالً عن 
مكانتها السياسية واالجتماعية والثقافية 
فـــي الذاكرة الوطنيـــة، وذلك بمقـــر المركز 
بحضور محافظ المحافظة الجنوبية سمو 
الشـــيخ خليفـــة بن علي آل خليفـــة، ووزير 
اإلعـــالم علـــي الرميحـــي، ونائـــب رئيـــس 
مجلـــس األمنـــاء المديـــر التنفيـــذي لمركـــز 
عيســـى الثقافـــي الشـــيخ خالد بـــن خليفة 
آل خليفة وجمع مـــن المثقفين والمفكرين 

والمهتمين.
الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ  وألقـــى   
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي آل خليفة 
كلمة أعـــرب فيها عن اعتزازه بما شـــهدتها 
الصخير بالمحافظـــة الجنوبية من اهتمام 
كبيـــر مـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 وقال ســـموه إن هذه الرعاية أســـهمت في 
الحفـــاظ على تألق منطقـــة الصخير لتبقى 
مزدهـــرة وماثلـــة بتاريخهـــا، منوها ســـموه 
بما تلقاه مختلـــف محافظات البحرين من 
اهتمام ورعاية من صاحب الجاللة الملك، 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وبمـــا تلقـــاه هـــذه المحافظات من 
نصيـــب وافر مـــن التطوير وإبـــراز مختلف 

جوانبها التاريخية والحضارية.
رئـــة  “الصخيـــر  كتـــاب  أن  ســـموه  وأكـــد   
فـــي  المناطـــق  البحريـــن” يتنـــاول إحـــدى 
المحافظـــة الجنوبيـــة والتـــي هـــي مبعـــث 
اعتزاز وفخر إلى جانب قرى ومدن مملكة 
البحريـــن والتي تشـــكل عالمة بـــارزة على 

أصالة ماضي وحاضر البحرين.
إلـــى جوانـــب تاريخيـــة   وتطـــرق ســـموه 
مهمة شـــهدتها منطقة الصخير نقال عن ما 
حفظتـــه الصـــدور من مرويـــات حول هذه 
المنطقـــة، مشـــيرا في هـــذا الصـــدد إلى ما 
حفظه ســـموه شـــخصيا من ذاكرة المغفور 
لـــه بإذن هللا تعالى صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب 
هللا ثراه والمغفور له بإذن هللا تعالى سمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بن خالـــد آل خليفة رحمه 

هللا.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بن 
المحافظـــة  محافـــظ  خليفـــة  آل  خليفـــة 
كتـــاب  وفصـــول  بمضاميـــن  الجنوبيـــة 
بمـــا  منوًهـــا  البحريـــن”،  رئـــة  “الصخيـــر.. 
يبذله مركز عيســـى الثقافي من إســـهامات 
ثريـــة فـــي المجاليـــن الثقافـــي والوثائقي، 
كما أشـــاد ســـموه بهذا الصدد بـــدور وزارة 

شؤون االعالم في إبراز مختلف الجوانب 
التاريخيـــة والحضاريـــة لمملكـــة البحرين، 
مثنًيـــا ســـموه علـــى الجهـــد المميـــز الـــذي 
ســـعى إليـــه مؤلـــف الكتاب األســـتاذ مبارك 
عمـــرو العمـــاري، مـــن خـــالل تأطيـــر تاريخ 
منطقة الصخير بكافة مقوماتها التاريخية 
والثقافيـــة والبيئيـــة، حيـــث تحمـــل تلـــك 
المقومـــات بصمـــة المنطقـــة المميـــزة عبـــر 
مختلف الحقب الزمنية التي شهدتها على 
مّر العصور، مؤكًدا ســـمو المحافظ تشجيع 
ورعايـــة المحافظـــة الجنوبية لهـــذا اإلرث 
الثقافـــي من منطلـــق تعزيز مبدأ الشـــراكة 
المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي والتعاون 

المتواصل والمثمر مع مختلف الجهات.
 مـــن جانبـــه، أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس 

األمنـــاء المديـــر التنفيـــذي لمركـــز عيســـى 
الثقافي الشـــيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
فـــي كلمتـــه أن فكـــرة هـــذا الكتـــاب تنطلق 
من ســـعي مركز الوثائق التاريخية بالمركز 
نحـــو تأريخ وتوثيـــق أهم معالـــم البحرين 
المكانيـــة والطبيعيـــة التي تمثـــل المالمح 
الحضاريـــة والتاريخيـــة للبحرين، مشـــيًدا 
بالجهود التي بذلها الباحث مبارك العماري 
فـــي توثيـــق تاريخ منطقـــة “الصخيـــر” لما 
وثقافيـــة  اجتماعيـــة  دالالت  مـــن  تحملـــه 
وسياســـية فضالً عـــن أهميتها االقتصادية 

والحيوية.
الوثائـــق  فـــي كلمتـــه أن مركـــز   وأضـــاف 
يطمح في إنشـــاء ذاكـــرة تاريخية لمناطق 
المخـــزون  فـــي  مكانتهـــا  لهـــا  وصـــروح 

التراثـــي الوطنـــي، وذلـــك لتميـــز المملكـــة 
بثرائهـــا الثقافي واالجتماعـــي المنبثق من 
كثافتها المناطقية، مجددا دعوته للشباب 
البحرينـــي للمســـاهمة فـــي إثـــراء ســـاحة 
البحريـــن  دور  إلبـــراز  التاريخـــي  البحـــث 
وإنجازاتها في مختلف المجاالت والعهود.

 ويتضمـــن كتـــاب الباحـــث مبـــارك العماري 
العمـــاري، ثمانيـــة فصول، وكتـــب مقدمته 
المغفـــور لـــه بإذن هللا تعالى ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة رحمـــة هللا، 
حيث يســـتعرض الفصـــالن األول والثاني 
مســـيرة التجديـــد التـــي تناولـــت منطقـــة 
الصخير بـــدًءا من عهد المغفور له صاحب 
العظمة الشـــيخ حمد بن عيســـى آل خليفة 
واإلنجـــازات  األول،  المجـــدد  باعتبـــاره 

والمشاريع التطويرية التي دشنها صاحب 
جاللـــة الملك في منطقـــة الصخير، باعتبار 

جاللته المجدد الثاني.
الســـمات  الكتـــاب   كمـــا تضمنـــت فصـــول 
الجيولوجيـــة والحيـــاة الفطريـــة، واألبعاد 
الطبيعية والحيوية في الصخير كاكتشاف 
ا  النفـــط والغاز، مما جعلها مركـــًزا اقتصاديًّ
ا فـــي المملكـــة، إلـــى جانب  ـــا رئيســـيًّ تنمويًّ
والمنـــازل  كالقصـــور  العمرانيـــة  المالمـــح 

والمساجد والمزارع والعيون.
 واســـتعرض المؤلـــف في كتابـــه الجوانب 
الثقافيـــة واالجتماعيـــة لمنطقـــة الصخيـــر 
المرتبطـــة  البحرينيـــة  كالشـــخصيات 
بالمنطقة والمجالس واألشـــعار التي قيلت 
في معالم المنطقة، فضالً عن مكانة الخيل 

الســـلوقية،  والـــكالب  والصقـــور  واإلبـــل 
أهـــل  عليهـــا  يتواتـــر  منطقـــة  وباعتبارهـــا 
البحرين لالستجمام خالل فترات متعددة 
مـــن الســـنة.  وفـــي تعقيبـــه علـــى الكتـــاب، 
أشـــاد الشـــاعر علي عبدهللا خليفة بالجهد 
البحثـــي  والعمـــل  االحترافـــي  التوثيقـــي 
االســـتقصائي المهـــم الـــذي أنجـــزه مؤلـــف 
هذا الكتاب الثمين األســـتاذ الباحث مبارك 
عمـــرو العمـــاري الذي ُتعد جهـــوُده البحثية 
علـــى مدى أكثر من نصـــف قرن من الزمان 
جهوًدا تأسيســـية غيـــر عادية في مجاالت 
جمـــع وتدويـــن وحفظ وتوثيـــق وتصنيف 
مختلـــف مـــواد ثقافـــة البحريـــن الشـــعبية، 
مؤكـــًدا أهميـــة ذاكرة المكان فـــي مجاالت 

التسجيل والبحث والدرس والتوثيق.
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المنامة - بنا

أحفظ مروِّيات حول الصخير من ذاكرة سمو األمير خليفة بن سلمان
رعاية جاللة الملك أسهمت في تألقها وازدهارها... سمو الشيخ خليفة بن علي:

ــر الــمــمــلــكــة ــ ــاض ــ ــي وح ــاضـ ــة مـ ــ ــال ــ ــة بـــــــارزة عـــلـــى أص ــالمـ الــصــخــيــر عـ
ــن”  ــري ــح ــب ــر.. رئــــة ال ــيـ ــخـ ــصـ ــاب “الـ ــتـ ــن وفـــصـــول كـ ــي ــام ــض ــم  إشــــــادة ب

قال رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية عبد هللا الحواج، وذلك على هامش تدشين كتاب “نبض النص” للدكتورة رفيقة بن رجب، إن تدشين هذا الكتاب يأتي ضمن إعادة 
عجلة البحث واإلصدارات من جديد، والتي تعمل عليها الجامعة منذ افتتاحها، إذ أكد أهمية البحث العملي واإلصدارات، والتي تعد من أهم األمور التي تهتم بها الجامعة 

وتدعمها من خالل مكتب البحث العلمي والذي شهد عدد من اإلصدارات أهمها إصدار اليوم..

وأضـــاف أن كل إصدار ينشـــر يضيف إلى 
الجامعـــة وكذلـــك إلـــى البحريـــن، متمنيـــا 
التوفيق والنجاح لـــكل من يخطو خطوة 
كتابـــه  علـــى  ويعمـــل  الـــدرب،  هـــذا  فـــي 
الخـــاص، مردفا أن الجامعة مفتوحة لكل 

أبناء البحرين.
وأوضـــح أنـــه تـــم االنتهـــاء مـــن االجتماع 
مع “تمكيـــن” حول موضـــوع االختراعات 
فـــي البحريـــن، وكل مـــا يتعلـــق بـــه، وقال 
“نحن ســـعيدون بهذا التعاون الذي يدعم 

الطاقات البحرينية باستمرار”.
وفي ســـياق متصل، قـــال رئيس الجامعة 
األهليـــة أحمد العالي إن مركز الدراســـات 
الشـــرق األوســـطية والعربيـــة أنشـــئ مـــن 
أجل إثـــراء المكتبـــة العربية؛ بســـبب قلة 
المـــواد والمراجـــع والمصـــادر والكتب في 
المكتبة العربية، في ظل وجود عدد كبير 

من الكتب األجنبية المترجمة.
وأشـــار إلى أن تدشـــين هـــذا الكتاب يأتي 
ضمن مهام الجامعة األهلية، والتي تعمل 
على إنتـــاج المعرفة وخلـــق التواصل في 
المجتمع، من خالل إصدار الكتب، السيما 
الســـنوات  خـــالل  شـــهدت  الجامعـــة  أن 
األخيرة تطورا ملحوظا في مجال البحث 

العلمـــي من حيث اإلصدارات ووجود ثلة 
من األساتذة األكفاء في الجامعة.

وأكـــد دعـــم إنتـــاج وطباعـــة الكتـــب فـــي 
الجامعة؛ بسبب قدرة الكتاب على تغطية 
مســـاحات أكبر مقارنة باألبحـــاث العلمية 
التـــي تشـــمل االختصاصييـــن، مضيفا أننا 
نأمـــل أن يكـــون اإلنتـــاج خـــارج البحرين 

وأن يصل إلى العالمية.
وذكر أن العالم العربي اليوم مازال يفتقر 
إلـــى وجود موقع ضخم للكتب ينافس أو 
علـــى األقل شـــبيه بموقع أمـــازون، فنحن 
نشـــهد عجـــًزا ونقصـــا فـــي هـــذا االتجـــاه، 
ونأمـــل أن يكـــون هنـــاك وصـــول للكتـــاب 

العربي إلى عالم أوسع.
األول  البـــاب  بابيـــن،  الكتـــاب  ويحتـــوي 
وعنوانـــه قـــراءة أســـلوبية فـــي المؤتلـــف 

والمختلف بين حقبتين:
 الحقبـــة األولـــى: يمثلهـــا الشـــاعر األموي 
عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة، الـــذي ركـــزت على 
أنموذج الجمال في شـــعره )وطبقت عليه 
الدراسة األسلوبية اإلحصائية(، وتناولت 
مـــن خـــالل ذلـــك لغـــة الشـــاعر الجماليـــة 
وتـــمَّ توزيعهـــا علـــى عـــدة محـــاور، وقـــد 
أرفقتها بجداول إيضاحية لدراســـة بعض 

المفردات اللغوية لجمـــال الوجه، وجمال 
العيـــن والجيـــد، وجمـــال  الفـــم، وجمـــال 
الشـــعر، وجمال الجســـم، وجمال الحركة، 

وجمال الهيئة والصفات.
ومـــن ثـــم انتقلـــت إلـــى ظاهـــرة نمـــوذج 
الجمـــال لديه وبـــرز هذا الجانـــب واضًحا 
مـــن خالل مـــا ذكر من نســـاء كهند، ونعم، 
وزينـــب والرباب وســـواهن وقـــد رصدت 
مـــن خـــالل  بيـــن عمـــر وبينهـــن  العالقـــة 

جداول توضيحية أيًضا.
والحقبة الثانية: تنوع المفاهيم الشـــعرية 
في شـــعر المـــرأة الخليجيـــة والتي تمثلها 
الشاعرتان عوشه السويدي وتنهات نجد.
تـــرى كيـــف تتداخـــل تلـــك الحقـــب رغـــم 
تباعـــد الســـنين؟ وكيـــف يصبـــح الحـــب 

متشابها في القصائد الغزلية؟
وأشـــارت إلـــى أن المنجـــز الشـــعري فـــي 
الحقبتيـــن قائـــم علـــى الحـــوار الداخلـــي 
الذي ال ينتظر إجابة، بل هو حوار ممزوج 
بالدهشة واالستغراب، ما يجعل المتلقي 
يواجه واقًعا مختلًفـــا، يصوغ الفرضيات 
الممزوجة بالمنطق الجمالي، وبمالبسات 
مطروحـــة خـــالل النســـق المظلـــم حيًنـــا 

والمفتوح حيًنا آخر.

وهنا تبرز عملية شـــبه معقـــدة؛ ألننا إزاء 
طـــرف واحـــد قـــد بـــذل كل مـــا لديـــه من 
مشـــاعر تجـــاه الطـــرف الثانـــي، والتوازن 
الكالمي هو الذي يعكس إشـــكالية الجمع 

بين المتناقضات كما نراها نحن.
وقـــد تم التركيز في الحقبـــة الثانية على 
عـــدة مداخـــل تماهت مع ســـياق النســـق 
تلـــك  تعميـــق  فـــي  ســـاهم  الـــذي  الفنـــي 
الروافد واســـتنطاقها للوصـــول بالمتلقي 
إلـــى عمـــق النص مـــرورا بعـــدة فضاءات 
ممتـــدة بيـــن عالميـــن متباعديـــن زمنيـــا 

ومتقاربين جماليا.
 وهـــذا كلـــه عمق مســـتوى الـــرؤى وفتح 
أمامـــه ما يســـمى بالنقد التأويلـــي والقفز 
علـــى المألـــوف إلـــى الخـــروج لـــال مالوف 
دون تغافـــل مســـاق عـــدم تداخـــل زمنية 
اســـتيعاب  فـــي  رغبـــة  وذلـــك  الحـــدث، 

المعطيات المطروحة لكلتا الحقبتين. 
وحينهـــا يتولـــد التعالـــق اإليجابـــي رغـــم 

تقاربهما حينا واختالفهما حينا آخر.
وقد تم تقسيم الباب الثاني إلى فصلين:

الالتـــي  الشـــاعرات  األول، ضـــم  الفصـــل 
جمعتهـــا مـــن ديـــوان القصيـــد للشـــاعرة 
هـــذا  فـــي  و  النقبـــي  مريـــم  اإلماراتيـــة 

األســـلوبي  بالتحليـــل  تناولـــت  القســـم 
أربـــع عشـــرة شـــاعرة مـــن دول الخليـــج، 
وقـــد تناولـــت تحليـــل النصـــوص تنـــاوال 
جميـــع  اســـتوعب  وحضوريـــا  توثيقيـــا 
األيديولوجيات الفكرية وأكثر المعطيات 
المطروحـــة لتتغلغـــل تلـــك النصوص في 

عمق الخطاب األدبي.
أمـــا الفصـــل الثاني من البـــاب الثاني فقد 
ضم قصائد من خـــارج الديوان، واقتصر 
على الشـــاعرات فقط دون الشـــعراء وقد 
كان الوقوف عند هؤالء الشاعرات وقوفا 
موفقا بـــرزت فيه التحديات بكل أبعادها 
الســـيميائية التي تحتوي على سجل من 
المضاميـــن التي بلـــورت الوعـــي الناضج 
والنســـيج الشـــعري باحتضانـــه الخطـــاب 
بعالقاتـــه  النوعيـــة  بنقالتـــه  الجمالـــي 

والتوازنـــات  الـــدالالت  ذات  الجدليـــة 
المجتمعيـــة، حيث احتـــوى الفصل بعض 
وجودهـــن  أثبتـــن  الالتـــي  الشـــاعرات 
فـــي عالـــم الشـــعر و باقتـــدار باســـتخدام 
الـــدالالت التخيلية البعيـــدة المدى والتي 
الـــذي  التأويلـــي  للنقـــد  المجـــال  فتحـــت 
حقق الوظيفة الشـــعرية برصد احترافي 
ونقـــل دقيـــق فـــي صياغـــة رصيـــد ولغـــة 
باذخة للشاعرات تناغمت مع األحاسيس 
والمشـــاعر للعـــزف علـــى أوتـــار القلـــوب.  
وصـــدر للمؤلفة 3 مؤلفات من قبل أبرزها 
مهـــارات لغويـــة )1(، وتجليـــات الحداثـــة 
فـــي كتاب طبقات الشـــعراء البـــن المعتز 
العباســـي دراســـة أســـلوبية، ســـيكلوجية 
التلقي في كتاب المثل السائر البن األثير 

دراسة أسلوبية.

ضمن سلسلة من إصدارات البحث العلمي للجامعة األهلية

بن رجب تدشن كتاب “نبض النص”
كلمة رئيس مجلس أمناء الجامعة عبدالله الحواج

جانب من الحضور

علياء الموسوي
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وزارة الداخلية

اســـتقبل وكيـــل وزارة الداخلية لشـــؤون 
الجنســـية والجوازات واإلقامة، الشـــيخ 
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة النقيب 
ياســـر أنور العبدهللا الذي قدم له نســـخة 
أعدهـــا  التـــي  الماجســـتير  رســـالة  مـــن 
تحـــت عنـــوان “أثـــر اإلدارة اإللكترونيـــة 
مخرجـــات  جـــودة  علـــى  وتطبيقاتهـــا 
األداء الوظيفـــي”، وذلك ضمن متطلبات 
فـــي  الماجســـتير  حصولـــه علـــى درجـــة 

تخصص العلوم اإلدارية واألمنية. 

علـــى  حرصـــه  إطـــار  فـــي  ذلـــك  يأتـــي 
تشـــجيع البحث العلمي والدراسات التي 
تســـهم فـــي عمليـــة التطويـــر والتحديث 
الشـــاملة؛ لتقديم خدمات متميزة وذات 
جـــودة لجميع المســـتفيدين بـــكل كفاءة 
واحترافيـــة خاصـــة عنـــد توظيـــف هذه 
إلـــى  بالمؤسســـات  لالرتقـــاء  الدراســـات 
مســـتويات متقدمـــة، معربـــًا الوكيل عن 
تقديره لمثل هذه اإلنجازات من موظفي 

شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة.

وكيل “الجنسية” يتسلم نسخة من ماجستير العبداهلل

اختتم مهرجـــان التراث الســـنوي فعالياته 
هـــذا العـــام، حيـــث نظمـــت هيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار نســـخته الثامنة والعشرين 
فـــي القريـــة التراثيـــة بجانـــب قلعـــة عراد 
الماضييـــن  األســـبوعين  نهايتـــي  خـــالل 

بعنوان “تراثنا الذهبي”. 
 وأنـــاب عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
مبـــارك آل خليفـــة الفتتـــاح المهرجان يوم 

الخميس الموافق 7 أبريل 2022م.
وتمحورت الفكرة الرئيســـة للمهرجان هذا 
العـــام حـــول عنصـــر الذهـــب فـــي التـــراث 

البحرينـــي، حيـــث ألقى المهرجـــان الضوء 
ودوره  للذهـــب  التراثيـــة  القيمـــة  علـــى 
واالســـتثمار.  التجـــارة  فـــي  التاريخـــي 
معـــرض  المهرجـــان  فعاليـــات  وتضمنـــت 
تاريـــخ  عكـــس  الـــذي  تاريخيـــة”  “كنـــوز 
صناعـــة الذهـــب فـــي البحرين، مـــن خالل 
اســـتعراض صـــور قطـــع أثرية لمشـــغوالت 
متعلقـــة  ووثائـــق  البحرينـــي،  الذهـــب 
بتجارتـــه، والمقتنيـــات المســـتخدمة فـــي 
صياغتـــه، فضال عن المجوهـــرات التراثية 
مـــن مقتنيـــات متحـــف البحريـــن الوطني، 
إلـــى جانـــب عـــرض الفيلم التوثيقـــي الذي 
نقـــل الجمهور فـــي رحلة اكتشـــاف وتأمل 
شـــائقة لهـــذا العنصر التراثـــي المهم. وقّدم 

المهرجـــان كذلك عروًضا مباشـــرة للحرف 
والصناعات اليدوية التي شـــملت: الكورار، 
صناعـــة  النخيـــل،  ســـعف  ورق  النقـــدة، 

الصناديـــق المبيتـــة، الخـــط العربي، حياكة 
علـــى  النقـــش  الســـفن،  صناعـــة  النســـيج، 
الجبـــس، صناعـــة الســـف )منتجات ســـعف 

النخيـــل(، صناعـــة المـــداد، صناعـــة الفخار 
وصناعـــة المعـــادن. وفي ركـــن األطفال تم 
تقديـــم ورش تعليمية متنوعة ركزت على 
المهارات اإلبداعية لدى األطفال والعناصر 
التراثية كالخط العربي والفريسة واألزياء 
الشـــعبية وغيرهـــا. واســـتعرض مهرجـــان 
التراث الســـنوي في القريـــة التراثية تنّوع 
المطبخ البحريني التقليدية، حيث قّدمت 
العديد مـــن المحـــالت البحرينية مأكوالت 
ومشـــروبات تراثيـــة مميزة. كما وشـــهدت 
القرية إقامة سوق تضمنت محالت الذهب 
البحرينـــي وغيرها من المنتجات المحلية. 
وشـــاركت فرق فنية شعبية في المهرجان 
مقّدمة جمـــال الفنون الغنائيـــة البحرينية، 

كفرقـــة شـــباب الحـــد، فرقة شـــباب الرفاع 
وفرقـــة دار بـــن حربـــان. وتعـــاون مع هيئة 
الثقافـــة في مهرجان التراث الســـنوي عدة 
جهات أبرزهـــا: وزارة الداخلية البحرينية، 
والتخطيـــط  البلديـــات  شـــؤون  وزارة 
العمرانـــي، مجمـــع العاصمـــة، مركز الشـــيخ 
إبراهيـــم بـــن محمـــد آل خليفة للدراســـات 
والبحـــوث، جمعية أوال النســـائية، جمعية 
مجوهـــرات  واألمومـــة،  الطفـــل  رعايـــة 
صالـــح  الســـيف،  مجوهـــرات  الغاضريـــة، 
 )Design Creative( زري، ديزاين كريتـــف
مايســـترو   ،)City Neon( نيـــون  ســـيتي   ،
 Maestro Music( . للمعـــدات الموســـيقية

.)Equipment

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

مهـرجــــان التـــراث السـنـــوي يختتــــم فعاليـاتــــه
تخللته عروض للصناعات اليدوية وشهد إقامة سوق للذهب

جهود واسعة لتعليم التالوة الصحيحة لألجيال
مهنئا الفائزين بمسابقة “رئيس الحرس الوطني لحفظ القرآن”... الهاجري:

هنأ المستشـــار الديني في رئاسة الحرس الوطني الشيخ 
راشـــد بن محمد الهاجري، الفائزين بمســـابقة سمو رئيس 
الحـــرس الوطنـــي لحفـــظ القـــرآن الكريـــم وتجويـــده بعد 
صـــالة ظهر يوم أمس اإلثنين في جامع معســـكر الحرس 
بالخيـــر، وذلـــك بحضـــور عـــدد مـــن ضباط وضبـــاط صف 

وأفراد الحرس الوطني.
وقـــد أجريـــت التصفيات لمســـابقة ســـمو رئيـــس الحرس 
الوطني لحفظ القرآن الكريم وتجويده لمنتسبي الحرس 

الوطني وأبنائهم تزاشمنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، 
وذلك وفق توجيهات رئيس الحرس الوطني الفريق أول 
الركن سمو الشـــيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة 
مـــن مديـــر أركان الحـــرس الوطنـــي الفريق الركن الشـــيخ 

عبدالعزيز بن سعود آل خليفة.
ولفـــت الشـــيخ الهاجـــري إلـــى أن مملكـــة البحريـــن تبـــذل 
جهـــودًا واســـعًة فـــي نشـــر التـــالوة الصحيحـــة وتعليمهـــا 
لمختلف األجيال، مؤكدًا أن مســـابقة سمو رئيس الحرس 

الوطنـــي لحفـــظ القـــرآن الكريـــم وتجويـــده، إنمـــا تعكس 
الجهـــود الطيبـــة فـــي إعـــالء شـــأن كتـــاب هللا ســـبحانه 
وتعالـــى والحـــث علـــى قراءتـــه وتدبـــره والعمل بـــه، وأن 
هذه المســـابقة وبفضـــل هللا تعالى تواصل عامـــًا بعد آخر 
فـــي تحقيق أهدافها بإشـــاعة حفظ القـــرآن الكريم وتدبر 
معانيه والعمل به، وتشجيع التنافس على تالوته وحفظه 

بين منتسبي الحرس الوطني.

الصخير- الحرس الوطني

الهاجري يهنئ الفائزين بمسابقة سمو رئيس الحرس الوطني لحفظ القرآن الكريم وتجويده

زيادة التنسيق الدبلوماسي مع الكويت

البحرين: إحراق القرآن بالسويد عمل استفزازي للمسلمين

الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمس في 
الكويـــت، مـــع وزيـــر الخارجيـــة 
بدولة الكويت الشـــقيقة الشـــيخ 

أحمد ناصر المحمد الصباح.
بحـــث  االجتمـــاع  خـــالل  تـــم 
العالقات األخوية الوطيدة التي 
تربـــط بيـــن البلديـــن والشـــعبين 
الشـــقيقين ومـــا تشـــهده من نمو 
وازدهار فـــي مختلف المجاالت، 

وســـبل تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي 
خدمـــة  المشـــترك  والتنســـيق 
إضافـــة  المشـــتركة،  للمصالـــح 
القضايـــا اإلقليميـــة  إلـــى بحـــث 
االهتمـــام  محـــل  والدوليـــة 

المشترك.
حضـــر االجتمـــاع ســـفير مملكـــة 
الكويـــت  دولـــة  لـــدى  البحريـــن 
صـــالح المالكي والوفـــد المرافق 

لوزير الخارجية.

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن اســـتنكار مملكـــة البحريـــن 
وإدانتهـــا الشـــديدة إلقـــدام متطرفيـــن فـــي الســـويد على 
إحراق نسخ من القرآن الكريم في إحدى المدن السويدية؛ 

باعتباره عماًل اســـتفزازًيا لمشاعر المسلمين وإساءة بالغة 
لمقدساتهم، وتحريًضا على الكراهية والعنف.

وأكدت وزارة الخارجية أن مثل هذه الممارسات البغيضة 
التـــي تتعارض مع حرية األديـــان والمعتقدات والتعايش، 

ينبغي أن تدان بشـــدة من المجتمـــع الدولي، وأن تتضافر 
الجهـــود مـــن أجـــل تكريـــس قيـــم التســـامح والتعايـــش 
والحريـــات الدينيـــة ومحاربـــة فكـــر التطـــرف والتعصـــب 

واإلقصاء ومنع اإلساءة لكافة األديان والمعتقدات.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
والتســـجيل العقـــاري رئيـــس مجلـــس 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة  إدارة 
الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا بـــن حمد 
بمكتبـــه  أمـــس  صبـــاح  خليفـــة،  آل 
بمبنـــى الجهاز، ســـهير المهنـــدي، التي 
أهدته كتابها الجديد “الدور التوعوي 
مكافحـــة  فـــي  لإلعـــالم  والتنمـــوي 

الفساد”.
ورحب الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا آل 
خليفـــة بالمهنـــدي، معربـــا عن شـــكره 

وتقديره لها على هـــذا اإلهداء القيم، 
مشـــيدا بمـــا بذلتـــه الباحثة مـــن جهد 
مميـــز، وبهذا النوع مـــن األعمال التي 
البحريـــن  فـــي تعزيـــز مكانـــة  تســـهم 
الثقافيـــة والفكريـــة، وتعتبـــر إضافـــة 

للمكتبة البحرينية. 
من جانبها، تقدمـــت المهندي بخالص 
الشـــكر والتقديـــر للشـــيخ ســـلمان بن 
عبـــدهللا آل خليفة، على ما يبديه من 
اهتمام وتقدير للكتاب والباحثين وما 

يقدمونه من أعمال ثقافية وفكرية.

تعزيز مكانة البحرين الثقافية والفكرية



النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أشـــادت 
مجلـــس  ورئيـــس  زينـــل،  فوزيـــة 
الشـــورى علـــي الصالـــح وعـــدد من 
أعضـــاء مجلـــس النواب بأمـــر ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، بمباشـــرة صرف 
الزيـــادة بمعاشـــات المتقاعدين بأثر 
رجعـــي بالتزامـــن مـــع موعد صرف 

المعاشات التقاعدية.
وأشـــاروا، في تصريحات صحافية 
أمـــس، إلى أن األمر الكريم لســـموه 
يعكـــس حرص الحكومة على تلبية 
تطلعات المواطنين وذلك بالتوافق 
مـــع الســـلطة التشـــريعية، مؤكدين 
الحفـــاظ  علـــى  الحكومـــة  حـــرص 
علـــى مكتســـبات المواطنين وعدم 

اإلبطاء فيها بما يضر بمصالحهم.
وأشـــادت رئيســـة مجلـــس النواب، 
فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل بأمـــر 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، مؤكدة أن 
األمر الكريم بســـرعة صـــرف زيادة 
ســـمو  حـــرص  تؤكـــد  المتقاعديـــن، 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
فـــي تحقيـــق تطلعـــات المواطنيـــن 
واستجابة لمطالب النواب، وتعزيزا 
للتعاون المثمر والفاعل بين السلطة 
التنفيذيـــة  والســـلطة  التشـــريعية 
لخدمـــة المواطنيـــن، وذلـــك تنفيذًا 
للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية من 
لـــدن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأوضحـــت زينـــل أن حـــرص ســـمو 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
المختصـــة  الجهـــات  علـــى توجيـــه 
حســـابات  فـــي  الزيـــادة  بإدخـــال 
مـــع موعـــد  بالتزامـــن  المتقاعديـــن 
صـــرف المعاشـــات التقاعدية، ومع 
اقتـــراب عيـــد الفطـــر الســـعيد، مـــن 
شـــأنه زيـــادة الفرحـــة للمواطنيـــن، 
بالمتقاعديـــن  االهتمـــام  وتأكيـــد 
التقاعديـــة  الصناديـــق  واســـتدامة 
بما يحقـــق رفعة الوطـــن ومصلحة 

المواطنين.
وأعربـــت عـــن بالغ الشـــكر والتقدير 
لجهـــود الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
آل خليفة، وزيـــر المالية واالقتصاد 
الوطنـــي، وكافـــة أعضاء مجلســـي 
لمواصلـــة  والنـــواب  الشـــورى 
العمـــل الثنائـــي تحقيقـــًا للتطلعـــات 
المشتركة، والوصول إلى استدامة 
حقـــوق  وضمـــان  الصناديـــق 

المتقاعدين والمشتركين.
وثّمن رئيس مجلس الشـــورى علي 
البـــالد  عاهـــل  مصادقـــة  الصالـــح، 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، علـــى قوانيـــن 
قانـــون  أحـــكام  بعـــض  تعديـــل 
وقانوَنـــي  االجتماعـــي،  التأميـــن 
تنظيم معاشـــات ومكافآت التقاعد 
لموظفي الحكومة، وضباط وأفراد 
قـــوة دفـــاع البحرين واألمـــن العام، 
منّوًها إلى أن التوافقات التي تمت 
في إطـــار التعـــاون والتنســـيق بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
خالل مناقشة مشروعات القوانين 
التقاعـــد، تعتبـــر  بأنظمـــة  الخاصـــة 
لتوجيهـــات  حقيقيـــة  ترجمـــة 
الســـتمرار  جاللتـــه  وتوجيهـــات 
الســـلطتين  بيـــن  البّنـــاء  التشـــاور 

التشريعية والتنفيذية.
والتوجيهـــات  األوامـــر  أن  وأكـــد 
الكريمـــة التـــي أصدرها ولـــي العهد 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس مجلـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بمباشـــرة صرف الزيادة 
بمعاشـــات المتقاعديـــن بأثر رجعي 
أبريـــل  شـــهر  وحتـــى   2021 للعـــام 
الجـــاري، تعكـــس حرًصـــا حكومًيـــا 
المتقاعديـــن  حقـــوق  حفـــظ  علـــى 
والمشـــتركين فـــي أنظمـــة التقاعـــد 
وصون مكتســـباتهم، مشيًدا معاليه 
بالجهـــود الحكومية برئاســـة ســـمو 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
وما نتج عن االجتماعات المشتركة 
من توافقات مع السلطة التشريعية 
اإلجـــراءات  مـــن  عـــدد  التخـــاذ 

واإلصالحـــات على أنظمـــة التقاعد 
والتأميـــن االجتماعـــي، وبما يضمن 
اســـتدامة الوفـــاء بالتزاماتها تجاه 

المتقاعدين والمشتركين.
العهـــد  ولـــي  ســـمو  بأمـــر  وأشـــاد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بـــأن يتـــم 
صرف الزيـــادة المقررة للمتقاعدين 
بالتزامن مع موعد صرف المعاشات 
مـــا  وهـــو  الشـــهرية،  التقاعديـــة 
يتزامن مع قـــرب حلول عيد الفطر 
الســـعيد، األمـــر الذي ســـيبعث على 
الفـــرح والســـعادة لـــدى المتقاعدين 

وأسرهم.
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وثمـــن 
الجهـــود المخلصـــة التـــي يقـــوم بها 
وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
أعضـــاء  مـــع  المشـــهود  وتعاونـــه 
مجلســـي الشـــورى والنواب، منّوًها 
بحـــرص اإلدارة التنفيذيـــة للهيئـــة 
العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي علـــى 
اتخـــاذ كافة اإلجـــراءات التي تمهد 
بأثـــر  المتقاعديـــن  زيـــادة  لصـــرف 
رجعي، وتنفيذ أمر سمو ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
بدوره، أشاد رئيس لجنة الخدمات 
أحمـــد  النائـــب  النـــواب  بمجلـــس 
الســـمو  صاحـــب  بأمـــر  االنصـــاري 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، مؤكـــدا أن صـــرف الزيادة 
مباشـــرة  المتقاعديـــن  بمعاشـــات 
الســـلطة  مـــن  القانـــون  إقـــرار  بعـــد 
وثمـــرًة  نتيجـــة  يأتـــي  التشـــريعية 
لتعـــاون الســـلطتين بمـــا يســـهم في 
خدمـــة المواطنيـــن مـــن موظفيـــن 
مشـــيرًا  ومتقاعديـــن،  ومشـــتركين 
وضـــع  النـــواب  مجلـــس  أن  إلـــى 
مصلحـــة المتقاعديـــن والصناديـــق 
التقاعديـــة واســـتدامتها كهدف من 

التعديالت.
الخدمـــات  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
إن أمـــر ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
صـــرف  مباشـــرة  فـــي  الـــوزراء 
الزيـــادة فـــي المعاشـــات التقاعدية 
يؤكـــد اهتمـــام ســـموه بالمتقاعدين 
التقاعديـــة،  واســـتدامة الصناديـــق 
منوهـــًا بالتعاون الكبيـــر الذي أبدته 
الحكومـــة فـــي مناقشـــة تعديـــالت 
إصالحات قوانيـــن التقاعد بما فيه 
مصلحـــة عامـــة لجميـــع المواطنين 

والصناديق التقاعدية.
وأشـــاد األنصاري بدور وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بن خليفـــة آل خليفة والدور الكبير 

الـــذي قـــام بـــه فـــي إيجـــاد صيغـــة 
توافقية إلقرار هذه التعديالت.

جـــاءت  التعديـــالت  ان  وأوضـــح 
ومســـتفيضة  دقيقـــة  دراســـة  بعـــد 
اســـتمرت لســـنة ونصـــف ووضعت 
مصلحـــة المواطنين كهدف أســـمى 
حيـــث عقدت لجنـــة الخدمـــات 18 
اجتماعا، و 4 لقاءات مع الحكومة، 
كمـــا درس اللجنـــة مرئيات 15 جهة 
حكومية و4 لجان نيابية ومرئيات 

6 جهات وجمعيات أهلية.
وأشـــار االنصـــاري إلـــى أن إســـراع 
الجهة التنفيذية المعنية في صرف 
الزيـــادة المتفق عليهـــا في موعدها 
تأكيـــد علـــى التعـــاون المثمـــر بيـــن 
التشـــريعية والتنفيذية،  السلطتين 
ستســـاهم  التعديـــالت  ان  مؤكـــدًا 
في اســـتدامة الصناديق التقاعدية 
فـــي  المتقاعديـــن  حقـــوق  وحفـــظ 

الحصول على المعاش التقاعدي.
وأكد النائـــب الثاني لرئيس مجلس 
النواب علي زايد أن مصادقة جاللة 
الملك بتعديل بعـــض أحكام قانون 
التأمين االجتماعي، وقانون تعديل 
معاشـــات  تنظيـــم  قانـــون  أحـــكام 
ومكافـــآت التقاعـــد لضبـــاط وأفراد 
قـــوة دفـــاع البحرين واألمـــن العام 
يأتـــي في ظـــل حـــرص جاللته في 
التغلب على التحديات التي تواجه 
الصناديـــق التقاعديـــة وبمـــا يكفـــل 
حقـــوق  علـــى  حفاظـــًا  اســـتدامتها 
المتقاعدين والمشـــتركين، مشـــيدًا 
بســـرعة صـــرف الزيـــادة بمعاشـــات 
المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 
وحتى شـــهر أبريل من العام 2022 
وإدخالها في حســـاباتهم المصرفية 
بتاريخ 20 أبريل 2022 بالتزامن مع 
موعد صرف المعاشـــات التقاعدية، 
الفتًا إلى إن الصرف جاء في وقت 
قياسي بشـــكل مباشر بعد مصادقة 
جاللـــة الملـــك المفدى علـــى تعديل 
القانـــون، وقبل عيد الفطـــر المبارك 
ليســـتفيد منهـــا المتقاعدين لتوفير 

مستلزمات أسرهم.
وأشـــار النائـــب علـــي زايـــد إلـــى إن 
التحديـــات األخيـــرة كانـــت كبيـــرة 
حاســـمة  قـــرارات  أخـــذ  وتطلبـــت 
المعاشـــات  اســـتمرار  لضمـــان 
التقاعديـــة للمواطنين الذين قدموا 
عطاءاتهم طوال ســـنوات خدمتهم 
لهذا الوطن، ومن واجب السلطتين 
التوافـــق  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
علـــى حلول ال تتســـبب بضـــرر على 
وأســـرهم،  المتقاعديـــن  معيشـــة 

وتضمن عدم انقطـــاع هذا المعاش 
علـــى  الصناديـــق  عجـــز  ظـــل  فـــي 
الصـــرف  علـــى طريقـــة  االســـتمرار 
الســـابقة، معربًا عن أمله أن الزيادة 
التـــي ســـوف تســـتمر حتـــى نهايـــة 
العام أن تتجدد وتســـتمر من خالل 
وفـــورات الصنـــدوق القادمة أو من 
خـــالل الموازنـــة العـــام للدولـــة في 
ظـــل ارتفـــاع ســـعر برميـــل النفـــط 
لتغطيـــة الزيادة التـــي يأملها جميع 

المتقاعدين.
من جهتهـــا، أشـــادت النائب فاطمة 
القطري باألوامر الصادرة عن سموه 
لدى ترؤســـه جلسة مجلس الوزراء 
الموقـــر، بصـــرف الزيادة بمعاشـــات 
المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 
وحتى شهر أبريل من العام الجاري 
وإدخالها في حســـاباتهم المصرفية 
مـــع  بالتزامـــن  أبريـــل   20 بتاريـــخ 
موعد صرف المعاشات التقاعدية.

وقالت إن األوامر الكريمة الصادرة 
عـــن ســـموه تأتـــي لتعكـــس حـــرص 
تلبيـــة  علـــى  الموقـــرة  الحكومـــة 
تطلعـــات المواطنيـــن والتـــي تمـــت 
بالتوافـــق مـــع الســـلطة التشـــريعية 
أنظمـــة  إصـــالح  مناقشـــات  خـــالل 
التقاعـــد والتأميـــن االجتماعـــي بما 
يكفـــل اســـتدامتها والحفـــاظ علـــى 

حقوق المتقاعدين والمشتركين.
أوامـــر  أن  إلـــى  القطـــري  وأشـــارت 
وزارة  وتكليفـــه  الكريمـــة  ســـموه 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
بالتنســـيق مع الهيئة العامة للتأمين 
التنفيـــذ،  لمباشـــرة  االجتماعـــي 
تأتـــي لتؤكد حـــرص الحكومة على 
الحفاظ على مكتسبات المواطنين 
يضـــر  بمـــا  فيهـــا  اإلبطـــاء  وعـــدم 

بمصالحهم.
وأكد النائب باسم المالكي ان صرف 
الزيـــادة الســـنوية بعـــد اقرارها من 
قبـــل الســـلطة التشـــريعية و صدور 
التعديـــالت فـــي الجريدة الرســـمية 
يأتي نتيجة للتعاون والعمل الكبير 
الـــذي كان بيـــن الســـلطتين لصدور 
التعديالت بما يســـهم في استدامة 
وحفـــظ  التقاعديـــة  الصناديـــق 
المتقاعدين والمســـتحقين  حقـــوق 
للمعاشـــات التقاعديـــة، مشـــيرًا الى 
ان التعديالت جاءت نتيجة توافق 

تام بين السلطتين.
الماليـــة  وزيـــر  بتعـــاون  ونـــوه 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة والعمل على 
الذي قام به إليجاد صيغة توافقية 

فـــي  يســـهم  بمـــا  الســـلطتين  بيـــن 
الحفـــاظ علـــى ديمومـــة الصناديـــق 
واستدامتها، واستمرار قدرتها على 

الوفاء بحقوق المتقاعدين.
وعبـــر المالكي عن شـــكره وتقديره 
للجهـــود الكبيرة التـــي بذلها رئيس 
لجنـــة الخدمـــات بمجلـــس النـــواب 
والـــذي  االنصـــاري  أحمـــد  النائـــب 
عمـــل بجهـــد كبيـــر وتفانـــي لصدور 
التعديـــالت بمـــا يســـهم فـــي حفـــظ 
وضمـــان  المتقاعديـــن  حقـــوق 
التقاعديـــة،  الصناديـــق  اســـتدامة 
مؤكـــدا ان مجلـــس النـــواب حرص 
كل الحـــرص علـــى إصـــالح أنظمـــة 
التقاعـــد والتأميـــن االجتماعـــي بما 
الصنـــدوق  اســـتدامة  فـــي  يســـهم 
والمحافظة على المعاش التقاعدي 
و يحقـــق رفعـــة الوطـــن ومصلحـــة 

المواطنين.
 وأشـــاد النائـــب عيســـى الكوهجي 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  بأمـــر 
مجلـــس الوزراء، مؤكـــدا أن حرص 
ســـموه علـــى ســـرعة صـــرف زيـــادة 
المتقاعديـــن، تبيـــن اهتمام ســـموه 
لظروفهـــم،  ومراعـــاة  بالمواطنيـــن 
خاصـــة ونحـــن مقبلـــون علـــى عيد 
الفطـــر الســـعيد، وتعزيـــزا للتعـــاون 
الســـلطة  بيـــن  والفعـــال  المثمـــر 

التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأشـــار النائـــب الكوهجـــي إلـــى أن 
االهتمـــام بالمتقاعديـــن واســـتدامة 
الصناديـــق التقاعديـــة، بمـــا يحقـــق 
رفعـــة الوطن ومصلحة المواطنين، 
ســـتظل دائما من أولويات الســـلطة 
التنفيذيـــة  والســـلطة  التشـــريعية 
وتنفيـــذا  المواطنيـــن،  لخدمـــة 
للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية من 

لدن صاحب الجاللة الملك.
وفـــي ذات الســـياق، أشـــاد النائـــب 
حمد الكوهجي بأمر صاحب السمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، قائال ان أمر ســـموه بسرعة 
الصـــرف تأكيد على اهتمام ســـموه 
ظروفهـــم  ومراعـــاة  بالمتقاعديـــن 
هـــذا  فـــي  وخصوصـــًا  المعيشـــية 
الشـــهر الكريم ونحـــن مقبلون على 
عيـــد الفطر المبارك بعـــد أيام، الفتًا 
الـــى ان التعديـــالت جـــاءت ثمـــرة 
للتعاون بين الســـلطتين التشريعية 

والتنفيذية وتوافق تام بينهما.
وأوضـــح الكوهجـــي ان التعديالت 
جاءت بعـــد توافق بين الســـلطتين 
ودراسة تامة بما يسهم في تحقيق 
ويحفـــظ  الصناديـــق  اســـتدامة 
حقـــوق المتقاعديـــن، ويســـاهم في 
واالجتماعـــي،  األســـري  االســـتقرار 
مؤكـــدًا ان التعديالت ستســـهم في 
وديمومتهـــا  الصناديـــق  اســـتدامة 
صـــرف  علـــى  القـــدرة  واســـتمرار 

المعاشات التقاعدية.
ونوه الكوهجي بـــدور وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بن خليفة آل خليفة والتعاون الذي 

بذله حتى صدور التعديالت.
وأكـــد النائـــب هشـــام العشـــيري أن 
أمر ســـمو ولي العهد رئيس مجلس 

الـــوزراء يســـهم فـــي تعزيـــز الوضع 
ولألســـر  للمواطنيـــن  المعيشـــي 
دخلهـــم  مـــن  ويعـــزز  البحرينيـــة، 
المعيشـــية  الظـــروف  لمواجهـــة 
الصعبـــة التي جـــاءت نتيجة اآلثار 
التـــي تركتهـــا جائحـــة كورونا على 
العالـــم  وأســـواق  المحلـــي  الســـوق 

ككل.
تنســـجم  الخطـــوة  هـــذه  أن  وأكـــد 
لتنفيـــذ  الهادفـــة  المســـاعي  مـــع 
لـــدن  مـــن  الســـامية  التوجيهـــات 
جاللـــة الملك في تحقيـــق تطلعات 
عـــن دعـــم  يعبـــر  كمـــا  المواطنيـــن، 
ومســـاندة ســـموه للتعاون الراســـخ 
والحكومـــة  النـــواب  مجلـــس  بيـــن 
لألهـــداف  تحقيقـــا  الموقـــرة، 

المشتركة للوطن والمواطن.
إشـــادته  عـــن  العشـــيري  وأعـــرب 
بمواصلـــة البحريـــن تحقيـــق تقـــدم 
نحو االســـتقرار االقتصـــادي، معربا 
عـــن ثقته بأن يشـــكل ذلـــك تجاوزا 
للتحديـــات والوصول إلـــى التوازن 
المالـــي المنشـــود، ومشـــيدا بجهود 
وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
وفريق العمل بالوزارة لسعيهم على 

تحقيق الخطط الوطنية.
إلـــى ذلـــك، أكد نائـــب رئيـــس لجنة 
الشؤون الخارجية والدفاع واالمن 
الوطنـــي بمجلـــس النـــواب النائـــب 
عيســـى الدوســـري “ ان هـــذا االمـــر 
الكريـــم يعكس حرص ســـموه على 
تلبية تطلعات المواطنين بما يسهم 
فـــي التغلب علـــى التحديـــات التي 
تواجه الصناديق التقاعدية ويكفل 
حقـــوق  علـــى  حفاظـــا  اســـتدامتها 

المتقاعدين والمشتركين”.
“ ان االمـــر  إلـــى  الدوســـري  ولفـــت 
الكريم من ســـمو ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء يعكـــس الحـــرص 
التقاعـــد  أنظمـــة  إصـــالح  علـــى 
والتأميـــن االجتماعـــي بمـــا يحقـــق 
والمحافظـــة  الصنـــدوق  اســـتدامة 
والـــذي  التقاعـــدي،  المعـــاش  علـــى 
تحقـــق نتيجـــة لتعـــاون مكثف بين 
الســـلطة  مـــع  التشـــريعية  الســـلطة 
وإقـــرار  مناقشـــة  فـــي  التنفيذيـــة 
للتوصـــل  التقاعديـــة  اإلصالحـــات 
لهـــذه الصـــورة التوافقية بما يحقق 
رفعة الوطن ومصلحة المواطنين”.
النـــواب  مجلـــس  “ان  وأضـــاف 
ومجلـــس  الموقـــرة  والحكومـــة 
الشـــورى الموقـــرة، حريصيـــن على 
العمـــل الوطنـــي المشـــترك للحفاظ 
علـــى المصلحـــة العامـــة، ومصلحة 
المشـــتركين والمتقاعديـــن، وجعـــل 
قـــادرة  التقاعديـــة  الصناديـــق 
تجـــاه  بالتزاماتهـــا  الوفـــاء  علـــى 
الحفـــاظ  بجانـــب  المتقاعديـــن، 
علـــى اســـتدامة مـــوارد الصناديـــق 
وان  أصولهـــا،  وحمايـــة  التأمينيـــة 
جـــاءت  الكريمـــة  الخطـــوة  هـــذه 
بصرف تلك المســـتحقات في فترة 
تسبق االعياد لتســـاهم بشكل كبير 
فـــي تخفيف االعبـــاء الماليـــة على 
المتقاعدين لالســـتعداد لعيد الفطر 
المبارك األمر الذي سيدخل الفرحة 

في قلوب أهالي البحرين”.
رحمـــة،  آل  غـــازي  النائـــب  وأشـــاد 
بأمـــر ســـموهن مؤكـــدا، ان ذلك إنما 
يؤكـــد حرص ســـموه على تحســـين 
للمتقاعديـــن  المعيشـــية  االوضـــاع 
وضمان توفيـــر الحياة الكريمة لهم 
وتســـريع صـــرف الزيـــادة الســـنوية 
خـــالل أيـــام الشـــهر الفضيـــل وقبل 

أيام عيد الفطر المبارك.
امـــر ســـمو بصـــرف  الـــى ان  ونـــوه 
الزيـــادة خالل أيـــام أدخـــل الفرحة 

في قلوب مئات األسر البحرينية.
وأشـــار آل رحمـــة الـــى ان الزيـــادة 
جـــاءت فـــي ضـــوء التوافـــق بيـــن 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
فـــي إطـــار الحـــرص علـــى التعـــاون 

البناء لما فيه مصلحة المواطنين.
اســـتمرار  علـــى  رحمـــة  آل  وشـــّدد 
تنفيـــذا  الفاعـــل  البرلمانـــي  العمـــل 
لـــرؤى وتوجيهات صاحـــب الجاللة 

الملك.

صرف الزيادة بالمعاشات التقاعدية يفرح قلوب المواطنين
تعزيز التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية... برلمانيون:

الحفـــاظ علـــى مكتســـبات المواطنيـــن وعـــدم اإلبطـــاء فيهـــا بمـــا يضـــر بمصالحهـــم
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محرر الشؤون المحلية

فوزية زينل

غازي آل رحمة

عيسى الدوسري

علي الصالح

فاطمة القطري

علي زايد

باسم المالكي

هشام العشيري

عيسى الكوهجي

حمد الكوهجي أحمد االنصاري
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العهـــد رئيـــس  تنفيـــًذا ألمـــر ولـــي 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة خـــال جلســـة مجلـــس 
صـــرف  بمباشـــرة  أمـــس  الـــوزراء 
الزيادة بمعاشـــات المتقاعدين بأثر 
رجعـــي للعـــام 2021 وحتـــى شـــهر 
أبريـــل مـــن العـــام 2022 وإدخالهـــا 
في حســـاباتهم المصرفيـــة بتاريخ 
20 أبريل 2022 بالتزامن مع موعد 
صرف المعاشات التقاعدية، وذلك 
فـــي إطار اإلصاحـــات على أنظمة 

االجتماعـــي  والتأميـــن  التقاعـــد 
علـــى  التغلـــب  فـــي  يســـهم  بمـــا 
التحديـــات التي تواجـــه الصناديق 
اســـتدامتها  ويكفـــل  التقاعديـــة 
حفاظـــا علـــى حقـــوق المتقاعدين 
ســـموه  وتكليـــف  والمشـــتركين، 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين 
التنفيـــذ.  لمباشـــرة  االجتماعـــي 
التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت  فقـــد 
للهيئـــة العامة للتأميـــن االجتماعي 
إيمـــان المرباطـــي أن الهيئة العامة 
للتأميـــن االجتماعي وفـــور صدور 
أمـــر ســـموه قامـــت باتخـــاذ جميـــع 

لصـــرف  تمهـــد  التـــي  اإلجـــراءات 
مبلـــغ األثر الرجعـــي للزيادة لجميع 
ينايـــر  مـــن  للفتـــرة  المتقاعديـــن 
2021 ولغايـــة أبريـــل 2022 تزامًنا 
مـــع معاشـــات شـــهر أبريـــل 2022، 
مبينـــًة أن الزيـــادة ســـتضاف علـــى 
المعاشـــات بشـــكل مســـتمر اعتباًرا 

من شهر مايو المقبل.
ورفعـــت المرباطـــي أســـمى آيـــات 
إلـــى  والعرفـــان  والتقديـــر  الشـــكر 
الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  عاهـــل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 

األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
اهتمـــام  مـــن  مايوليانـــه  علـــى 
بالمتقاعدين واســـتدامة الصناديق 
التقاعديـــة، مؤكـــدًة الحـــرص على 
إصـــاح أنظمـــة التقاعـــد والتأمين 
االجتماعـــي بمـــا يحقـــق اســـتدامة 
علـــى  والمحافظـــة  الصنـــدوق 
المعـــاش التقاعدي، مشـــيدًة كذلك 
مـــع  التشـــريعية  الســـلطة  بتعـــاون 
الســـلطة التنفيذيـــة فـــي مناقشـــة 
التقاعديـــة  اإلصاحـــات  وإقـــرار 
المتوافـــق عليهـــا بما يحقـــق رفعة 

الوطن ومصلحة المواطنين.
زيـــادة  أن  المرباطـــي  وأوضحـــت 

)3 %( ستشـــمل جميـــع المعاشـــات 
المصروفة  والمعاشـــات  التقاعدية 
للمســـتحقين عـــن المتوفين كذلك 
وســـيتم إيداعهـــا بأثـــر رجعـــي في 
معاشـــات  مـــع  تزامًنـــا  حســـاباتهم 
شهر أبريل 2022، حيث سُتصرف 
بنســـبة )3 %( عن سنة 2021 وبما 
ال يزيـــد عن 30 دينارا، وبنســـبة )3 
%( عن سنة 2022 وبما ال يزيد عن 
30 دينـــارا، مؤكدًة اســـتمرار العمل 
الصنـــدوق والمحافظة  الســـتدامة 
على المعاش التقاعدي للمشتركين 
الحالييـــن والذيـــن ســـيحالون إلى 

التقاعد مستقًبا. 

المنامة - بنا

مباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي
تنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء... المرباطي:

الــمــتــوفــيــن عـــن  لــلــمــســتــحــقــيــن  الـــمـــصـــروفـــة  الـــمـــعـــاشـــات  ــشــمــل  ســت  %  3 الـــــ 

إيمان المرباطي 

حميدان والدوسري: بحث االحتياجات البلدية لـ “ثالثة الشمالية”
تحسين الخدمات بساحل البديع وألعاب شعبية في الحدائق

استقبلت الوكيل المساعد للخدمــــات البلديـة 
المشتركــة  شوقيـــــة حميــدان عضو المجلس 
البلـــدي لبلدية المنطقة الشـــمالية عـــن الدائرة 
الثالثة محمد الدوســـري؛ لبحـــث االحتياجات 
فـــي  الثالثـــة  للدائـــرة  البلديـــة  والخدمـــات 
الشـــمالية، حيـــث تم خال اللقاء بحث ســـبل 
التعـــاون المشـــترك بيـــن الـــوزارة  والمجلـــس 
البلـــدي فيمـــا يتعلـــق بالخدمـــات والمشـــاريع 

البلدية.
وأشـــارت حميـــدان إلى الـــدور الـــذي تقوم به 
المجالـــس البلديـــة في مســـيرة العمـــل البلدي 
وتطويـــر الخدمات والمرافـــق العامة بما يلبي 
احتياجات المواطنين والمقيمين، و تم بحث 
وضعية عدد من المقترحات لمشاريع الحدائق  
والمماشي وتحسين الخدمات بساحل البديع 
ضمـــن  الشـــعبية  األلعـــاب  إدخـــال  ومقتـــرح 

الحدائق؛ لتعزيز التراث البحريني.

الزيـــارات  تكثيـــف  علـــى  االتفـــاق  تـــم  كمـــا 
الميدانيـــة للدائرة لاطـــاع على االحتياجات 
الخدميـــة األخـــرى، إلى جانب بحث مشـــروع 

تنمية المدن والقرى.
وأكـــدت حميدان حـــرص الوزارة علـــى تعزيز 
التنســـيق والتواصـــل المســـتمر مـــع المجالس 

البلدية بما يسهم في ضمان سير المشروعات 
والخدمات وفق الخطط المقررة لها.

ومـــن جانبـــه، أعـــرب الدوســـري عـــن أهميـــة 
الـــوزارة ومـــد جســـور  مـــع  التواصـــل  تعزيـــز 
التعـــاون المشـــترك في ســـبيل خدمـــة الوطن 

والمواطنين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

قامـــت المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطاع 
األشـــغال  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  الزراعـــي، 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني، 
والمجلـــس األعلى للبيئة، بتشـــجير شـــارع 
الشـــيخ خليفـــة بن ســـلمان المـــؤدي لميناء 
خليفـــة، بغـــرس 240 شـــجرة مـــن أشـــجار 
النيم والهبســـكس تيلياسوس على مسافة 
1000 متـــر طولـــي، وذلك بدعـــم كريم من 

بنك ستاندرد تشارترد البحرين.
وبذلك يكون قد تم إكمال تشجير المواقع 
المقـــررة ضمـــن المرحلـــة األولـــى للحملـــة 
الوطنيـــة للتشـــجير )دمـــت خضـــراء(، في 

محافظـــة المحرق بعد االنتهـــاء من تنفيذ 
6 مشـــروعات رئيســـة في عدد من المواقع 
الحيويـــة ضمـــن نطـــاق المحافظـــة، وهـــي 
ممشـــى  البســـيتين،  بمنطقـــة   105 شـــارع 
عراد، والغوص، باإلضافة لممشى سماهيج 

وكورنيش البسيتين.
ويأتي هذا الدعم الكريم من بنك ستاندرد 
الجهـــود  مـــن  ليعـــزز  البحريـــن،  تشـــارترد 
الوطنية الهادفة لتوسعة الرقعة الخضراء 
والنهوض بالقطاع البيئي والزراعي ترجمة 
للرؤى الســـامية مـــن عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
للعمل على تخفيف آثار المتغيرات البيئية 

والمناخية وتعزيز األمن الغذائي، وتكاتف 
الجميع لتحقيق تطلعات ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وقرينة 
عاهل الباد رئيســـة المجلس االستشـــاري 
للمبـــادرة الوطنية لتنميـــة القطاع الزراعي 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة.
وتمـــت عمليـــة غـــرس األشـــجار بحضـــور 
األميـــن العـــام للمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة 
بنـــت  مـــرام  الشـــيخة  الزراعـــي،  القطـــاع 
عيســـى آل خليفـــة، والمديـــر العـــام لبلدية 
المحـــرق إبراهيـــم الجـــودر، وممثليـــن عن 

الجهـــة الداعمـــة بنـــك ســـتاندرد تشـــارترد 
حضـــرت رئيســـة عاقـــات الشـــركات نورة 
النصـــف بالنيابـــة عـــن الرئيـــس التنفيـــذي 
للبنـــك، ورئيســـة الشـــؤون القانونيـــة دينـــا 
فايق الحلي، ورئيســـة االئتمان سامر حنا، 

ورئيسة الموارد البشرية روث سيميومبا.
وتـــم خـــال عمليـــة التشـــجير اســـتعراض 
أهداف الحملة وآخر تطوراتها منذ اإلعان 
الرســـمي عـــن إطاقهـــا واإلشـــارة للتصور 
المتوقع للموقع بعد عملية التشجير، حيث 
بلـــغ عـــدد المواقـــع التي تـــم االنتهـــاء منها 
خال المرحلة األولى حتى اآلن 30 موقعا 

من أصل 32 موقعا.

المنامة - بنا

6 مشروعات تنهي المرحلة األولى لحملة التشجير بالمحرق
“ستاندرد تشارترد” يتبرع بـ240 شجرة لشارع الشيخ خليفة بن سلمان

تنفيــذًا لألهــداف االســتراتيجية للهيئــة الوطنية لعلــوم الفضاء والتزاما منهــا بصقل مهارات 
منتسبيها في شتى النواحي العلمية والعملية، شاركت الهيئة في مبادرة مسح الجزر بتنظيم 

من المركز العلمي التابع لوزارة الشباب والرياضة.

ورشـــة  حضـــور  التدريبـــي  البرنامـــج  تخلـــل 
نظريـــة في مقـــر المركز العلمـــي؛ للتعرف على 
ألهـــم  العلميـــة  والتســـميات  العمـــل  منهجيـــة 
الكائنـــات الحيـــة المتوقع مشـــاهدتها في عدد 
مـــن المناطـــق البحريـــة والجـــزر مثـــل فشـــت 
العظـــم، وتـــم تقســـيم الحضـــور إلـــى 3 فـــرق: 
فريـــق مختـــص بالمســـح لفصيلـــة الحيوانات، 
وفريق اآلخر للمســـح النباتـــي وفريق للغوص 
في المياه ودراســـة البيئة تحت ســـطح البحر. 
كما تم تنفيذ عمل تدريب ميداني في منطقة 
بالقـــرب مـــن بحـــر المالكيـــة عبـــر أخـــذ عينات 
إحصائيـــة لعدد مـــن المواقع المختارة بشـــكل 

عشـــوائي وحصـــر المعلومـــات التفصيلية لهذا 
المسح.

تخلل البرنامج زيارة فشـــت العظم، والتي بها 
ثاث جزر أحداها رئيسة )طبيعية( وجزيرتين 
صناعيتيـــن. بناء علـــى اإلحداثيـــات المحددة 
مســـبقًا تـــم تنفيـــذ مســـح لعـــدد 15 إحداثيـــه 
موزعـــة علـــى ثاثـــة مواقع مـــن خـــال القيام 
منطقـــة  لكامـــل  البيولوجـــي  المســـح  بعميلـــة 
الفشـــت وأخـــذ عينيـــات مـــن الكائنـــات الحية 
المتواجـــدة عليهـــا، حيث يوجد بالفشـــت عدد 
مـــن النخيل المزروعة وشـــجيرات نبات القرم 
باإلضافـــة لبعـــض أنـــواع مـــن الحشـــائش. كما 

تواجـــد فـــي الموقـــع عـــدد مـــن طيـــور الغراب 
السقطري )اللوهة( وأنواع مختلفة من الطيور 
المهاجرة. باإلضافة إلى ذلك تم القيام بالمسح 

البحـــري عـــن طريـــق الغـــوص والتعـــرف على 
نوعية األســـماك والفطريات البحرية والشعب 

المرجانية الموجودة حول فشت العظم.

حول هـــذا المبادرة صـــرح إبراهيم البورشـــيد 
قائـــا: أتقدم بجزيل الشـــكر والثنـــاء للقائمين 
علـــى هـــذه المبـــادرة ومـــا أوجـــده مـــن كميـــة 
المعرفـــة التـــي اكتســـبتها خال هـــذا البرنامج 
والـــذي يأتـــي خدمـــة لجهـــود تحقيـــق أهداف 
فـــي ذلـــك ضـــرورة  بمـــا  المســـتدامة  التنميـــة 
مـــن  واالســـتفادة  البيئـــة  علـــى  المحافظـــة 
تطبيقات الفضاء وعلومه وتوظيفها بالشـــكل 
مســـتوى  ورفـــع  البشـــرية  لخدمـــة  الصحيـــح 
جـــودة الحياة. مقدما في ختام كامه، خالص 
الشكر لإلدارة التنفيذية للهيئة الوطنية لعلوم 
الفضاء لدعمهم المتواصل وثقتهم بالكفاءات 
الوطنية الشـــابة التـــي تمثل البنية األساســـية 
للهيئة، وتذليلهـــم كافة العوائق لتمضي الهيئة 
فـــي طريقها الصحيـــح بخطى ثابتـــة لتحقيق 

أهدافها خدمة لمملكة البحرين.

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

“هيئة الفضاء” تشارك في مبادرة مسح الجزر
دعماً لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

الثقافية  الساحة  فقدت 
والخليجية  البحرينية 
أمس شخصية بارزة في 
اإلبداعية  الكتابة  مجال 
ــة والـــشـــعـــريـــة،  ــ ــيـ ــ واألدبـ
فـــــقـــــد رحــــــلــــــت عـــنـــهـــا 
نورة  والباحثة  الروائية 

الشيراوي.
ونــعــت هــيــئــة الــبــحــريــن 
الفقيدة  ــار  واآلث للثقافة 
قـــائـــلـــة “نـــــــــودع الـــيـــوم 
ــغ الـــحـــزن واألســــى  ــال ــب ب
ــامــــة ثــقــافــيــة  ــيــــل قــ رحــ
في  عــقــود  عبر  ساهمت 
الثقافي  المشهد  إثـــراء 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن”، 
ــة  ــ ــي ــ ــروائ ــ وأضـــــافـــــت “ال
والباحثة نورة الشيراوي 

كـــــــانـــــــت مــــــــن أوائــــــــــل 
مؤسسي الحركة األدبية 
ــبــحــريــن،  فـــي مــمــلــكــة ال
ــا إرًثـــــا  ــنـ ــركــــت لـ ــ وقـــــد ت
ذاكرتنا  ونتاًجا ستخّلده 
الــثــقــافــيــة الــبــحــريــنــيــة 

والخليجية والعربية”.
ولــلــراحــلــة الـــعـــديـــد من 
نذكر  األدبــيــة  المؤلفات 
التراث”  من  “شيء  منها 
الذي سلطت فيه الضوء 

ــراث الــشــعــبــي  ــتــ ــ ــى ال عــل
ــي عـــــادات  ــمــثــل فــ ــمــت ال
الـــــــزواج فـــي الــمــاضــي، 
“ملحمة جلجامش” التي 
استلهمت عناصر قصتها 
القديمة  األســاطــيــر  مــن 
ــاريــــخ  ــتــ ــ ــة ب ــطــ ــ ــب ــ ــرت ــمــ ــ ال
ذابلة”  “أوراق  البحرين، 
الـــتـــي تــنــاولــت تــقــلــبــات 
ــازع وتـــحـــلـــيـــات  ــ ــ ــن ــ ــ وم

فكرية وإنسانية.

نورة الشيراوي تترجل تاركة إرثا أدبيا



كشـــف تقريـــر لجنـــة التحقيـــق البرلمانية 
وجـــود  عـــن  الجعفريـــة  األوقـــاف  فـــي 
للمحكمـــة منهـــا  1000 قضيـــة مرفوعـــة 
مـــا يتعلق بمبلـــغ 13 مليون دينـــار كمبالغ 
غيـــر مســـتحصلة لـــإدارة، بعضهـــا أعدم، 

وتقادم.
وســـجل التقريـــر إفـــادات ممثلـــي اإلدارة 
بأحـــد اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس 
 6 لديـــه  المجلـــس  أن   الصالـــح  يوســـف 
موظفيـــن قانونييـــن يباشـــرون القضايـــا 
التـــي ترفـــع إلى المحاكـــم، بينمـــا يتجلى 
عمـــل المكاتـــب الثالثـــة التابعـــة لهـــم في 
التعامـــل مـــع المحاكـــم، وأن الموظفيـــن 
غيـــر مجازين قانونيًا للمرافعة باســـتثناء 
القائـــم بأعمال رئيس مجموعة الشـــؤون 

القانونية.

وقـــال ممثلـــو اإلدارة إن اإلدارة أســـندت 
علـــى لجنـــة الشـــؤون القانونيـــة فـــي كل 
مكتـــب أمـــر متابعة حاالت المســـتأجرين 

المتخلفين والمتعثرين.
وبّينوا أن قضية إعـــدام المبالغ المتأخرة 
خاضعة إلجـــراءات محاســـبية بناء على 
توصية مـــن المدقق الخارجي، فضالً عن 

وجود مدقق داخلي، مؤكدين أن اإلدارة 
حريصـــة على تدقيـــق حســـاباتها المالية 

بصورة مستمرة.
 4 مـــن  طلبـــت  اإلدارة  أن  إلـــى  ولفتـــوا 

شركات التدقيق عليها، ولكن تم االعتذار 
من جميع الشركات؛ لعدم وجود حسابات 
ختاميـــة إلدارة األوقاف الجعفرية، األمر 
الـــذي شـــكل ضغطـــًا كبيـــرًا علـــى المدقق 

الخارجـــي، وبنـــاًء عليـــه تـــم التعـــاون مع 
المدقـــق الخارجـــي الحالـــي فـــي إعـــداد 
الحســـابات للفترة الحالية من 2019 إلى 

2020 بشكل عاجل.

الحســـابات  مشـــكلة  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
الختاميـــة كانـــت بســـبب تعاقـــد مجلـــس 
اإلدارة الســـابق مع شـــركة غيـــر مختصة 
بإعـــداد الحســـابات، بـــل كانـــت مختصـــة 
بأمـــور تقنيـــة، وحاولـــت اإلدارة الســـابقة 
الدخـــول في اتفاقية خاصة إلصالح هذا 

األمر بميزانية بلغت 15 ألف دينار.
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مروة أحمد

إعدام مديونيات بمالييــن الدنانيــر لـ “الجعفريــة”
1000 قضية منظورة أمام المحكمة

جانب من اجتماعات لجنة التحقيق

“الشمالية” توزع إفطاًرا على قائدي المركبات: ُسوُقوا على مهلكم
واصلت المحافظة الشـــمالية فعاليات 
حمالتهـــا الخيريـــة التـــي تنفذهـــا في 
شـــهر رمضان المبـــارك بتوزيع وجبات 
اإلفطار على الســـائقين ومســـتخدمي 
المحافظـــة  الطريـــق، والـــذي تنفذهـــا 
تحت شعار” رمضان الخير” ، بمشاركة 
ونائبـــه  العصفـــور  علـــي  المحافـــظ 
العميـــد خالد الدوســـري وذلك بتقاطع 
مدينة ســـلمان، مع تقديم اإلرشـــادات 
المركبـــات  لمســـتخدمي  والنصائـــح 
الحـــوادث  لتجنيبهـــم  والســـواق 
ومخاطر الطريـــق خاصة خالل وقت 

الذروة التي تسبق موعد اإلفطار .
حـــرص  الشـــمالية  محافـــظ  واكـــد 

المحافظـــة على ســـالمة مســـتخدمي 
الصيـــام  فتـــرة  خـــالل  الطريـــق 

وتجنيبهـــم مخاطر الســـرعة التي هي 
مـــن أهـــم أســـباب الحـــوادث، مبينًا أن 

حملـــة “رمضـــان الخيـــر” التـــي تنفذها 
المحافظـــة للمـــرة الثانيـــة خـــالل هذا 

الشـــهر الفضيل ، تأتي امتدادًا للحملة 
التي قامت بها في بداية شهر رمضان 
وحملة توزيع السالل الرمضانية على 
األســـر المتعففة والمحتاجة بالتعاون 
القطـــاع  مؤسســـات  مـــن  عـــدد  مـــع 
لجميـــع  بالشـــكر  متوجهـــًا  الخـــاص، 
وإلـــى  والمســـاندة  الداعمـــة  الجهـــات 
موظفي المحافظة الذين ساهموا في 
تنفيـــذ وإقامة هـــذه الفعاليـــة، متمنيًا 
من هللا سبحانه وتعالى أن يعيد مثل 
هـــذه األيـــام المباركـــة علـــى البحريـــن 
وهي في أمن وأمان وصحة وسالمة.

المنامة - وزارة الداخلية

سيدعلي المحافظة

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  قالـــت 
بخصـــوص مرئياتهـــا بشـــأن االقتراح 
برغبـــة المقـــدم مـــن النائـــب سوســـن 
الوعـــي  تنميـــة  عـــن  كمـــال  محمـــد 
المـــدارس،  طلبـــة  لـــدى  القانونـــي 
عبـــر تخصيـــص وحـــدة دراســـية في 
المناهـــج الدراســـية تتضمـــن التركيز 
الـــواردة  والعقوبـــات  الجرائـــم  علـــى 
في المرســـوم بقانون رقم )15( لســـنة 
العقوبـــات  قانـــون  بإصـــدار   1976
وتعديالتـــه وغيـــره مـــن التشـــريعات 
الســـارية، بهـــدف حمايـــة الطلبـــة من 
ارتـــكاب أي أفعـــال مخالفـــة للقوانين 
المرعيـــة ومن ثم تعرضهم للمســـاءلة 
والعقـــاب، إن مـــا جـــاء فـــي االقتراح 

برغبـــة متحقـــق بالفعـــل، ضمن جهود 
الـــوزارة الحثيثـــة لزيـــادة الوعي لدى 

الطلبة بالثقافة القانونية.
ضمـــن  مـــن  أنـــه  الـــوزارة  وبّينـــت 
أولوياتهـــا التي تســـعى إلـــى تحقيقها 
لبنـــاء شـــخصية الطالـــب مـــن جميـــع 
فـــي  جـــاء  مـــا  إن  حيـــث  النواحـــي، 
المقتـــرح متضمـــن عـــدد مـــن مناهـــج 
وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي التربية 
للمواطنـــة وحقـــوق اإلنســـان، والتـــي 
ُتدرس في جميع المراحل الدراســـية 
بمـــدارس مملكة البحريـــن الحكومية 
التربيـــة  منهـــج  ومنهـــا  والخاصـــة، 
للمواطنـــة، للصفوف الرابع والخامس 
والسادس االبتدائي، ومناهج التربية 
للمواطنـــة، للصفـــوف األول والثانـــي 
اإلعداديـــة،  المرحلـــة  مـــن  والثالـــث 

 )201( ووطـــن   )101( وطـــن  ومقـــرر 
الثانويـــة،  للمرحلـــة   )301( ووطـــن 
حيـــث تتضمـــن هـــذه المناهـــج عـــددا 
من الـــدروس في هـــذا الجانب ومنها 
تحمـــل المســـؤولية، حقـــوق الطفـــل، 
ســـالمة  القانـــون،  واحتـــرام  ســـيادة 
الوطـــن، حمايـــة أمـــن الوطـــن، مملكة 
القانـــون  القانـــون،  دولـــة  البحريـــن 
األساســـية  الوظائـــف  حياتنـــا،  فـــي 
القضائيـــة،  الوظيفـــة  أواًل:  للدولـــة: 
ثانيـــا: الوظيفـــة األمنيـــة، الطفـــل في 
الرؤيـــة التشـــريعية البحرينيـــة، البعد 
القانونـــي والحقوقـــي للمواطنـــة في 
مملكـــة البحريـــن، البعـــد االجتماعـــي 
للمواطنـــة في مملكة البحرين، قضايا 
الشـــباب نموذجا، دور مملكة البحرين 
في ترســـيخ قيم المجتمـــع: التأصيل 

الدستوري والقانوني، الطرق السلمية 
لحـــل الخالفـــات والنزاعـــات الدولية، 
جهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي تحقيق 
الســـلم واألمن الدولييـــن، وغيرها من 
الدروس التـــي تعزز الجانب القانوني 

لدى الطلبة.
وتابعت الوزارة: كمـــا تتضمن مناهج 
مـــن  العديـــد  اإلســـالمية  التربيـــة 
الـــدروس لحـــث الطلبة علـــى احترام 
القانـــون، وقد قامت الـــوزارة بتطوير 
كتـــاب أحـــكام األســـرة فـــي اإلســـالم 
وذلك من خالل ربطه بقانون األســـرة 
البحرينـــي، كمـــا تســـعى الـــوزارة مـــن 
خـــالل تنظيمهـــا للعديـــد مـــن البرامج 
والمحاضرات التوعوية، بالتنسيق مع 
الجهـــات المختصـــة، إلى زيـــادة وعي 
الطلبـــة، وحثهم على احترام القانون، 

وإرشادهم إلى السلوكيات اإليجابية 
في مختلف نواحي حياتهم.

وأضافـــت أنهـــا تقـــوم كذلـــك بتنفيـــذ 
مشـــروع المـــدارس المعـــزز للمواطنة 
وحقـــوق اإلنســـان، الـــذي تـــم تعميمه 

الحكوميـــة،  المـــدارس  جميـــع  علـــى 
والـــذي يؤكـــد مفاهيـــم وقيـــم حقوق 
فـــي  الســـلمي  والتعايـــش  اإلنســـان، 
الـــوالء،  بقيـــم  والتحلـــي  المـــدارس، 
واالعتـــدال،  والتســـامح،  واالنتمـــاء، 
وتقبـــل الـــرأي والـــرأي اآلخـــر، إضافة 
إلـــى تنفيـــذ األنشـــطة الطالبيـــة التي 

تعزز وترسخ من هذه القيم.
وجددت الوزارة تأكيدها أّن مضمون 
فعلًيـــا،  متحقـــق  برغبـــة  االقتـــراح 
وأنهـــا لـــن تألـــو جهـــًدا فـــي تنفيذ كل 
اإلجـــراءات التي تصـــب في مصلحة 
الطلبـــة، وزيـــادة وعيهم، بمـــا ينعكس 
األخالقـــي  تكوينهـــم  علـــى  إيجاًبـــا 
فـــي  ثقافتهـــم  وتنميـــة  والســـلوكي، 

مختلف النواحي.

مناهج 9 مراحل تعليمية تسلط الضوء على قانون العقوبات
ا على مقترح سوسن لتنمية الوعي القانوني بالمدارس: “التربية” ردًّ

سوسن محمد كمال

إبراهيم النهام

4 شركات رفضت 
التدقيق على 

حسابات اإلدارة 
لعدم وجود 

حسابات ختامية

اإلدارة السابقة 
تعاقدت مع 
 ”IT“ شركة

إلعداد الحسابات 
الختامية

لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  أكـــدت 
الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة إيــمــان 
الهيئة  أن  ـــ”الـــبـــالد”  لـ ــمــربــاطــي  ال
ــاب زيــــــادة  ــســ ــمــد فــــي حــ ــعــت ســت
رجعي  بأثر  المتقاعدين  معاشات 
2021 وحتى ابريل الجاري  للعام 
الـــزيـــادة  عــلــى   2022 الـــعـــام  مـــن 

المركبة بداًل من البسيطة.
كما أشارت المرباطي إلى المنشور 

الذي تم تداوله في أحد صفحات 
تم  ــذي  والـ االجتماعي  الــتــواصــل 
اعتماد الزيادة البسيطة من خالله 
مما أدى إلى نشر ارقام مغلوطة، 
ودعت إلى تحري طريقة حساب 
ــوات  ــنـ ــقـ ــالل الـ ــ ــادة مــــن خــ ــ ــ ــزي ــ ــ ال

الرسمية.
رئــيــس مجلس  العهد  ولــي  وكـــان 
الملكي  الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ الـ

األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
الــزيــادة  بمباشرة صــرف  أمــر  قــد 
بأثر رجعي  المتقاعدين  بمعاشات 
لــلــعــام 2021 وحــتــى شــهــر أبــريــل 
في  وإدخـــالـــهـــا   2022 الـــعـــام  مـــن 
 20 بتاريخ  المصرفية  حساباتهم 
موعد  مع  بالتزامن   2022 أبريل 

صرف المعاشات التقاعدية.

زيادة المعاشات “مركبة” والمنشور 
بـ “السوشيل ميديا” خطأ

الرئيس التنفيذي للتأمينات لـ “^”:
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الكالب تقتل المواشي وتتلف “التواير”
ــا ــ ــم بـــالـــرصـــاص وتــصــديــرهــم ألوروبـ ــه ــي ــرم الــكــوهــجــي: ل

^ قال رئيس المجلس البلدي الشمالي أحمد 
 17 االعتيادية  الجلسة  اجتماع  في  الكوهجي 
إن أعداد الكالب الضالة في المحافظة الشمالية 
ــاد تـــام، إذ إن الــحــلــول الــمــطــروحــة ال  ــ فــي ازدي
تغطي األضرار الحاصلة والتصرفات التي تنتج 
عنها من قتل للمواشي وإتالف إطارات سيارات 
المواطنين في كل أنحاء المحافظة الشمالية بال 

استثناء. 
وأضاف أن أعداد الكالب الضالة في ازدياد تام 
حجم  تغطي  ال  المطروحة  الحلول  جميع  وأن 
المشكلة، إذ بلغ عدد الكالب التي تم اصطيادها 
إلى   2017 الفترة  من  الشمالية  المحافظة  في 
كلبا   86 تعقيم  وتـــم  ضـــاال،  كلبا   983  ،2022

جراحيا في فبراير من العام الجاري.
وأشار إلى أن حلول الدول الشقيقة تتمثل في 
اصطياد الكالب عبر استخدام البنادق والسهام 
إطــالق  ســامــة،  بحقن  عليها  القضاء  للتخدير، 
الــعــقــورة، عمل حمالت  الــكــالب  الــرصــاص على 
الصطياد  دوري  بشكل  شامل  ومسح  ميدانية 
الكالب السائبة، إخضاع الكالب لعمليات إخصاء 

وعدم رمي مخلفات األطعمة بشكل عشوائي.
الموضوع  مــع  التعامل  يتم  ال  لــمــاذا  وتــســاءل 
صرامة،  أكثر  إجـــراءات  واتــخــاذ  أكــثــر،  بجدية 
كحلول  ــة  ــيـ أوروبـ دول  ــى  إلـ تــصــديــرهــم  مــثــل 
الكلب الذي اصطيد من  ميسرة، كما حصل مع 
العاصمة  ربوع  بين  اليوم  ليكون  العكر  منطقة 
حقوقه،  على  المحافظة  مــع  لندن  البريطانية 

وتجنب أي ضرر يمكن أي يؤثر عليه.
وفي ذات السياق، قال العضو عبد هللا القبيسي 
إن تكلفة إخصاء الكلب الضال تبلغ 30 دينارا، 
فلماذا يتم صرف هذه المبالغ ومن ثم إرجاعهم 

للشارع، دون االلتفات إلى عواقب ذلك.
ــمــجــلــس شــكــاوى  مـــن جــهــة أخــــــرى، نـــاقـــش ال
الــمــواطــنــيــن بــشــأن مـــأوى لــلــكــالب الــضــالــة في 
في  تسبب  والـــذي   513 مجمع  مقابة  منطقة 
والمقيمين،  للمواطنين  وصحية  بيئية  أضــرار 
منذ  ترخيص  دون  النشاط  هذا  مزاولة  يتم  إذ 
3 سنوات في فيال سكنية مجهزة من قبل أحد 

الرغم أن  التي تهتم بالحيوان، على  الجمعيات 
المأوى مخالف للتصنيف العقاري، الذي يتوجب 
أن يكون العقار مناسب للحيوان كأرض زراعية.

من  كل  تضم  لجنة  بتشكيل  المجلس  وطالب 
األشغال  وزارة  الداخلية،  وزارة  الصحة،  وزارة 
الثروة  العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشؤون 
إلى  إضافة  العالقة،  ذات  والجهات  الحيوانية 
طلب إيجاد بديل آخر للشركة الحالية لمعالجة 
ــــك إلخــفــاقــهــا في  الــضــالــة وذل ــكــالب  ال مشكلة 
المترتبة  األضـــرار  من  للحد  المشكلة،  معالجة 

على ذلك.

^وافــــــــــق الــمــجــلــس 
البلدي الشمالي في جلسته 
االعتيادية 17 على مقترح 
مسميات  بتنظيم  يقضي 
ــاطـــق  ــنـ وقــــــــرى مــــــدن ومـ

وضواحي البحرين.
ــبـــد هللا  وقــــــال الـــعـــضـــو عـ
القبيسي إن المقترح يأتي 
وتعديل  تطوير  أجــل  مــن 
بــعــض مــســمــيــات مــنــاطــق 
المملكة؛ من أجل تضمينها 
بطاقة  في  صحيح  بشكل 

دون  المنطقة  اسم  بكتابة  االكتفاء  لوحظ  حيث  الشخصية،  الهوية 
منطقة أو ضاحية، وهذا ما يخل بموضوع تصنيف وترتيب المناطق 

في المملكة.

تضمين أسماء الضواحي في بطاقة الهوية

عبدالله القبيسي

علياء الموسوي

مقابــة فــي  ترخيــص  بــا  الحيوانــات  بإيــواء  مهتمــة  جمعيــة 

البلدي فيصل شبيب يصور مداخلته بالموبايل 

ــلـــس الـــبـــلـــدي  ــمـــجـ ^وافـــــــــق الـ
 17 االعتيادية  الشمالي في جلسته 
على قرار بإنشاء جسر مشاة يربط 
بــيــن الـــدائـــرة الــثــانــيــة والــثــالــثــة في 

مدينة سلمان.
إن  الــدوســري  محمد  العضو  وقـــال 
في  يــقــع  للجسر  الــمــقــتــرح  الــمــوقــع 
مجمع  منطقة  بــيــن  ســلــمــان  مــديــنــة 
583 بالدائرة الثانية ومنطقة مجمع 
على  يقع  كما  الثالثة،  بالدائرة   581
شارع 91 وهو شارع رئيس لمدخل 
مــنــاطــق ومــجــمــعــات مدينة  جــمــيــع 

سلمان. 
وأضــاف أنه من المفترض أن يصل 
عرض الشارع إلى أكثر من 30 مترا، 
حــيــث يــحــتــوي عــلــى مــســاريــن لكل 

اتجاه ورصيف يفصل بين المسارين 
وهو كبير نسبيا ويشكل خطرا على 

قاطعي الطريق من األهالي. 
تأتي  االقـــتـــراح  مـــبـــررات  أن  وبــيــن 
ضـــمـــن عـــــدة أمــــــور أهـــمـــهـــا تــلــبــيــة 

لحماية  الــمــواطــنــيــن،  الحــتــيــاجــات 
وتسهيل  الطريق،  وقاطعي  الــمــارة 
ــحــركــة الـــمـــروريـــة فـــي الــمــنــطــقــة،  ال
بــبــاقــي مــحــافــظــات مملكة  ــوًة  ــ وأسـ

البحرين.
وأشار إلى أن أهداف المقترح تتمثل 
لتسهيل  المنطقتين  بين  الربط  في 
االزدحامات  حركة  وتقليل  التنقل، 
بأمان  المشاة  وعــبــور  فيها،  الــمــرور 
خـــصـــوًصـــا لـــأطـــفـــال الســـيـــمـــا أن 
المنطقة حيوية جًدا وتشهد تطوًرا 
أن  إلى  باإلضافة  ملحوظ،  عمرانًيا 
المنفعة  مشاريع  من  يعد  المشروع 
العامة، كما أن تصميم الجسر يعطي 
خالل  مــن  للمنطقة  جمالًيا  مــنــظــًرا 

التصميم.

جسر مشاة بمدينة سلمان لحماية المارة
^وافـــــــق الــمــجــلــس الــبــلــدي 
االعتيادية  جلسته  فــي  الشمالي 
بــاالســتــعــجــال في  ــرار  ــ 17 عــلــى ق
في  ــي  األراضــ وتصنيف  تخطيط 
باربار  لمنطقة  التفصيلي  المخطط 

)1( مجمع 518.
الوداعي  شبر  السيد  العضو  وقــال 
بسبب  االســتــعــجــال  ــررات  ــبـ مـ إن 
ــمــتــواصــلــة مـــن قبل  الــــنــــداءات ال
ــن األهــــالــــي بــســبــب  أصـــحـــابـــهـــا مــ
التي  والنفسية  المعيشية  األضــرار 
يعيشها واقعها الصعب، السيما أن 
المخطط التفصيلي لم يصنف بعد، 
وهــذا مــا يــؤدي إلــى عــدم تمكنهم 
تشييد منازل لعوائلهم واالستقرار 

بشكل ميسر.

االستعجال في تصنيف أراضي باربار

زينة جاسم 

محمد الدوسري 

لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  أكــد 
ــهــادي  ــمـــون لـــلـــدواجـــن عــبــدال دلـ
ســتــقــوم  الـــشـــركـــة  أن  مــــيــــرزا 
المفرخة  تنفيذ  مــن  بــاالنــتــهــاء 
الجديدة مع نهاية العام الجاري، 
الصوص  إنــتــاج  سيرتفع  حيث 
من 9 مليون إلى 12 مليون في 
وسيرتفع  أولــى،  كمرحلة  السنة 
إنــتــاج الــصــوص إلــى 15 مليون 

بالسنة كمرحلة ثانية.
وأشــــــــار مــــيــــرزا فــــي تــصــريــح 
البالد” إلى أن الطاقة   “ لـ  خاص 
الراهن  الوقت  في  االستيعابية 
تصل إلى 30 ألف طير في اليوم 
وترتفع خالل أيام شهر رمضان 
الــمــبــارك إلـــى 33 ألـــف طــيــر في 
الــيــوم، وبــعــد الــتــطــويــر سيصل 
اإلنتاج من 38 إلى 40 ألف طير 
احتياجات  لتغطي  ــيــوم  ال فــي 
الشركة  أن  المستهلكين، مضيفًا 
لــلــمــشــاركــة فــي تحقيق  تــســعــى 
البالد  لعاهل  المستقبلية  الرؤية 

ــمــلــك حمد  صـــاحـــب الــجــاللــة ال
باالكتفاء  خليفة  آل  عيسى  بن 

الذاتي من األمن الغذائي.

 “دلمون”: رفع الطاقة االستيعابية 
إلى 40 ألف طير في اليوم أتحدى “التنمية” أن تثبت مخالفة واحدة ضد جمعية األطباء

انتخابات اإلدارة بعد إجازة العيد... أمين السر لـ “^”:

األطباء  جمعية  فــي  السر  أمين  تحدث 
ــبــالد( عن  )ال لـــ  أبــوكــمــال  نـــزار  البحرينية 
مؤكدا  االطباء  جميعة  انتخابات  موعد 
بأنها ستقام في السبت األولى بعد إجازة 

العيد مباشرة.
عنها  أعلنت  التي  المخالفات  عن   وقــال 
أنا  االجتماعية:  والتنمية  العمل  وزارة 
أتحدى التنمية أن تثبت أية مخالفة تم 
رصدها على مجلس اإلدارة أو أي رسالة 
لمجلس  بأرسالها  ــوزارة  ال قامت  رسمية 

اإلدارة عن ورود مخالفة ما.
ــال بــــأن الــمــخــالــفــات  ــمـ وأوضــــــح أبــــو كـ
ــالن الــتــنــمــيــة كــانــت  ــمــقــصــودة فـــي اعــ ال
تنحصر في عدم إقامة انتخابات جمعية 
آنــذاك في  وقتها  البحرينية في  األطباء 
ابريل 2020 )بداية جائحة كورونا( حيث 
تم مراسلة التنمية بخصوص االنتخابات 
لمدة  المجلس  فترة  بتمديد  الــرد  وكــان 

عام واحد أي حتى إبريل 2021.
وأضـــاف بأنه فــي أبــريــل مــن عــام 2021 

جدا  قاسية  بظروف  تمر  المملكة  كانت 
بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا وقــمــنــا مــجــددا 
الــوزارة  ولكن  االنتخابات  عن  بــاإلعــالن 
ــة االنـــتـــخـــابـــات بــحــجــة  ــامــ ــ رفـــضـــت إق
الجائحة، فاقترحنا اقامتها عبر االنترنت 
أقامت  التي  المهندسين  بجمعية  أســوة 
اتفقنا  حيث  االنــتــرنــت،  عبر  انتخاباتها 
مع الشركة التي أدارت عملية االنتخاب 
في جمعية المهندسين ورفضت التنمية 
أيضا، وتم التمديد لمجلس اإلدارة  لفترة 

إضافية حتى أبريل 2022.
دخول  وبعد  الماضي  فبراير  في  وتابع 
األخــضــر  الــضــوء  مــســتــوى  فــي  المملكة 
ترشح  وفعال  لالنتخابات  بالتجهيز  قمنا 
المقرر  وكـــان  اإلدارة  لمجلس  أطــبــاء   7
آخــريــن،  تــرشــح  لــعــدم  بالتزكية  فــوزهــم 
الــمــرشــحــيــن قــام  ــد األعـــضـــاء  إال أن أحـ
القوانين  وحسب  واالنسحاب،  بالتراجع 
والتنمية  العمل  لوزارة  التابعة  واألنظمة 
االجــتــمــاعــيــة فـــي هـــذه الــحــالــة فيجب 

مبينا  أسبوعين  لــمــدة  الترشيح  إعـــادة 
بتجميد  الوقت  ذلــك  الـــوزارة في  قامت 
جعلنا  مما  اإلدارة،  مجلس  صــالحــيــات 
في موقف حرج وخصوصا أن الجمعية 
وكنا  الــتــزامــات  وعليها  موظفين  فيها 
عــامــل  ــب  ــ رات صـــرف  حــتــى  نستطيع  ال 
بــطــلــب تفويض  الــجــمــعــيــة، وقــمــنــا  فـــي 
الــوزارة  لكن  أسبوعين  لمدة  التنمية  من 
رفــضــت  وهـــذا مــا دعــانــا التــخــاذ موقف 

االستقالة.
الــوزارة  مع  تشاورنا  إننا  كمال  أبو  وقال 
ــردة مـــخـــالـــفـــات وأنـــهـــا  ــ ــف بـــخـــصـــوص مــ
ستؤجج الرأي العام ضد أعضاء مجلس 
ــوزارة  ــ ال ولــكــن  األطـــبـــاء،  جمعية  إدارة 
طمأنتنا بأن ذلك لن يحدث، ولكن حدث 
ما كنا نخشاه، ونحن اليوم نعلنها صراحة 
نحن ال مخالفات علينا وال نعلم كيف يتم 
لو  اإلدارة  مجلس  في  مخالفين  تعيين 

كانت علينا مخالفات حسب االدعاء.

 نزار أبوكمالنجوى جناحي
عبدالهادي ميرزا

بدر الحايكي

بدر الحايكي

إنتاج 15 مليون 
صوص بنهاية 

العام
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غرفة خادمة

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

حصرًيا لدى غرناطة

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

grnata

www.grnata .com

140.000
BHD

غرفة طعام

37331331
أحمد العريبـي

39442411
حسين علي

37727333
حسين العريبـي

37727888
آمــــال دهيـم

37111500
هادي العسكري

66622126
علـــي صالح

37334334
حسين عبدالجليل

36799711
علــــي عيد

36600656
عباس علـــي

فرع المنامة والمحرق مديـر

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة سوبر ستايل للديكور الداخلي ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة سوبر 
اسم  تغيير  بطلب   ،  149332 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  الداخلي  للديكور  ستايل 

الشركة من:
سوبر ستايل للديكور الداخلي ذ.م.م

SUPER STYLE INTERIOR DECORATION W.L.L
الى:

فييا للتجارة والمقاوالت ذ.م.م
FIYA TRADING AND CONTRACTING W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة )المشهور للعقارات ذ.م.م(

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد  صادق احمد عبدالنبي ال صادق علي  باعتباره المصفي القانوني لشركة  
طالبا   99571-1 رقم    القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م   للعقارات  المشهور 
السجل  اختيارية  وشطبها من  الشركة تصفية   أعمال تصفية  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001 .

التاريخ: 2022/04/05
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة 
إدارة التسجيل

 ) CR2022-45470 ( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه : عمر عبدالعزيز محمد عبدهللا الريس بطلب اسم تجاري ، 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عمر عبدالعزيز محمد عبدهللا الريس

االسم التجاري الحالي : كوخ الكنافة للحلويات
االســـــم التجـــاري الجديد : بووم برغر

قيد رقم : 124016-5

القيد : 141411
التاريخ : 17/04/2022

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )57198(  لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري للمجموعة لشركة بالم كابيتال للتجارة ذ.م.م     

  
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة أصحاب 
تغيير  طالبين   ،141411 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م   للتجارة  كابيتال  بالم  شركة 
االسم التجاري من بالم كابيتال للتجارة ذ.م.م  إلى نبرات ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض 
التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن.

 For Advertising      إلعالناتكـــم
أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

 For Advertising
إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 
17111504 - 17111444
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Vacancies Available الثالثاء 19 أبريل 2022 - 18 رمضان 1443 - العدد 144935

DAR AL BAYAN GENTS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33261144  or  BAYOON_CUTE@HOTMAIL.COM 

AHMED ALI HASAN MARZOOQ (THYAA ALALWEEN-409) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39223548  or  ABUAHMAD702@HOTMAIL.COM 

AZAD REPAIR OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL EQUIPMENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33099463  or  MDAZAD33099463@GMAIL.COM 

GAINT BUILDING MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17244104  or  ALADRAJ40@GMAIL.COM 

AL AMJAD CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 39986662  or  alamjadbh@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

KPMG/FAKHRO. 

has a vacancy for the occupation of

  RESEARCHER 

 suitably qualified applicants can contact

 17224807  or  ebrahimahmed@kpmg.com 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

R.P. CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17215122  or  ashokrma@gmail.com 

MISTER MACHINE B.S.C c 

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

MANAMA TOWER HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

SEASHELL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17715885  or  saljith.cm@gmail.com 

USMANS VILLAGE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

SABAH MOHAMMAD SIDDIQUE ABDULAZIZ FAZAL DIN (151603) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33702583  or  AMANSHABBIR234@GMAIL.COM 

Top Grace Cars Services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39130307  or  CHOUDHRY.ZULFIQAR57@GMAIL.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

JABER ABDULLA E. ASHOORI ( LEON - 14182  ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17683357  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

SHIMLA CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33236845  or  TAYYIBKALASS@GMAIL.COM 

THE DOMAIN HOTEL AND SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 16000000  or  FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

Top Grace Cars Services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39130307  or  CHOUDHRY.ZULFIQAR57@GMAIL.COM 

AL HAMZ DESIGN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36213700  or  RAAJRIF@GMAIL.COM 

ALMUNTAZAH M 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

Zero zero seven  cars services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66682666  or  ALAWAIDH@GMAIL.COM 

HARBIRT INTERNATIONAL Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ENGINEERING-NOT CLASS.) 

 suitably qualified applicants can contact

 37373117  or  ahmed@harbirt.com 

CRIB construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  CRIBC.BH@GMAIL.COM 

FAIZAN CARS REPAIRS SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39092475  or  ASMABIBI641@GMAIL.COM 

BOLAN TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000490  or  bolanbh@gmail.com 

ROSE STYLE BEAUTY SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34028106  or  BUHAIRDC@GMAIL.COM 

MIRHA CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  ZANDTSERVICESBH@GMAIL.COM 

ABDUL GHANI BASHIR TRADING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33573544  or  GHANI60378@GMAIL.COM 

BLACK GARR OF THE SCORPION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33176532  or  SAMEERABDULLA56@GMAIL.COM 

GOLDEN VENUS FOODSTUFF TRADING BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  CHAIRMAN- MEMBER(BOARD OF DIRECTORS) 

 suitably qualified applicants can contact

 39295603     

BROSTED LAND RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17760290  or  ALZIYADI_2009@HOTMAIL.COM

ELENA BEAUTY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 17721121  or  FALCONPLAZA@YAHOO.COM 

FALCON PLAZA 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17721121  or  huhun888@yahoo.com 

CRICKETERS RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 38921008  or  STARPRAKASH2012@GMAIL.COM 

EYE LINE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34351605  or  wabdulla979@gmail.com 

OKAZAKI LINE SATELLITE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33099711  or  MANANMOHD93@GMAIL.COM 

MOHAMMED RIZWAN ALUMINIUM CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35964321  or  MOHDRIZWANBUTT127@GMAIL.COM 

ADWAR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

FAREWELL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38494561  or  ZANGULCARWASH@GMAIL.COM 

Basma Security 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

AL RAED HEAT-AIR-CONDITIONING AND  REFRIGERATION INSTAIIATION MA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17273553  or  ALSARRAJAC@GMAIL.COM 

Dasman Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17651622  or  L-A-W-1998@HOTMAIL.COM 

PHOENICIA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

APOLLO LINE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36669292  or  oldmaaaan@hotmail.com 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

SIRI CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34199008  or  NASIRRANDHAWAPK@GMAIL.COM 

AL AMEEN GATE LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33354664  or  ALMOOSA1123@GMAIL.COM 

NOORKOOT CARGO SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39034941  or  AMIRIKRAM121@GMAIL.COM 

HABIB ALI TRADING & CONTRACTING ESTABLIS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252776  or  HABIBALI_EST@HOTMAIL.COM 

AL KARAMA SANDWITCHES CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39665286  or  AL-ASSY1@HOTMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

SAMARAH GENTS TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17255864  or  MOHSIN@AL-ASSAYED.NET 

Real Value Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

EASTERN ASPHALT & MIXED CONCRETE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39460816  or  HREAMCO@GMAIL.COM 

AL JAHROMI ALUMINIUM 

has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Wajda International Technology Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17410567  or  wits.bh@wajdagroup.me 

Reliable furnishing co wll 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17741567  or  VIVEK@BATELCO.COM.BH 

Real Value Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

MOHAMMAD ASLAM SHAMI CLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39177978  or  JAWAD.ADSELLS@GMAIL.COM 

ARAD CONSTRUCTION ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17256338  or  ACE.5391@GMAIL.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

ABU HAMZA AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39581507  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM 

UCO STEEL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17730208  or  M_ALMUSALLAM@HOTMAIL.COM 

EF TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36000072  or  ESSAFAQIH@GMAIL.COM 

AHMED ALJAHRAMI INTERIOR DECORATION AND CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AHMED.ALJAHROMI@GMAIL.COM 

ALSADAQA Printing 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39421102  or  NA3EEMAJANAHI@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

AL Maawdah Reinforcement 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400386  or  KHALEDHASAN@ALMAWDAH.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Rawaa Beauty Salon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33199200  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

White Box Services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36721996  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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 

ABDULAZIZ KHALIL YUSUF ALBURSHAID (MASNA ALREGAL 1 / 7114) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36900093  or  AZIZKHALIL748@GMAIL.COM 

ALMASHRIQ KITCHENS 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 

 suitably qualified applicants can contact

 17620026  or  ALKHSHRAM@GMAIL.COM 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL (UNDER REORGANIZATION) B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

EIDAN MARKAT 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39652305  or  EDCOLDSTORE@OUTLOOK.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 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

GAT HEAD CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36678833  or  RARRAYED.ENG@GMAIL.COM 

MODERN ICE WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33777401  or  DAWN.JACOB@THEJUSGROUP.COM 

EZZ AL-KARAMA MARKETS CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

ADEL GATE GENTS TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

SUPER LAUNDRY AND DRY CLEANING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKERS(LAUNDRY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17274427  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

Almoayyed Fire and Safety Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  hr.admin@gbl-group.co 

Dikishane Tailoring 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 

 suitably qualified applicants can contact

 39998879  or  MARYAM_GHAREEB@LIVE.COM 

Scrap area for used goods 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39665776  or  ALTHURAIYA-143@HOTMAIL.COM 

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17718033  or  BHABANI.MISHRA@rayoman.COM 

NADHMI RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 0  or  MALSHAIKH@LIVE.COM 

ALMUSALLI GATE CAFETERA 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39890343  or  RASMIYA6800@GMAIL.COM 

MOMOS FOOD OF THE HIMALAYAS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33325556  or  MOMOSFOTH@GMAIL.COM 

AL-ANZOOR PHYSIOTHERAPY COMPLEX 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244777  or  MOHAMED.ALANZOOR@ALANZOOR.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c 

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

BISMILLAH CONTRACTING &TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17874941  or  BISCONWLL@YAHOO.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 

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 

AL KUDS CARGO 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33133301  or  ALQUDSCARGO@GMAIL.COM 

SEVENTIES KARAK 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39664667  or  KARAK1977.BAHRAIN@GMIAIL.COM 

MADRED GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39911661  or  abdullaaliebrahim@gmail.com 

Bogota Building Maintenance 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33697127  or  UMM-HATIM@OUTLOOK.COM 

Aditya  jewellery Design W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contact

 39147598  or  npbabu98@gmail.com 

Aramitha For Fixing And Removing Of Advertisement Boards - Partnership 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39609056  or  ALDAR76@HOTMAIL.COM 

PRINCIPOTE MYKONOS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17211909  or  EFERTIS@GMAIL.COM 

SPACES ARUN  REAL ESTATE CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17411104  or  ABDULLAALIEBRAHIM@GMAIL.COM 

Kunarzardi Cold store and Bakery 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39440809 

TRUSTED PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17211226  or  FARIDPUBLICITY321@GMAIL.COM

ALDEEBIL FISH FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33347666  or  hasan.aldeebel@gmail.com 

Orinka restaurant Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33334824  or  SAEEDREES@HOTMAIL.COM 

ALQOWS ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17774550  or  ALKAWS@HOTMAIL.COM   
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GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

BAHRAIN TOURISM COMPANY - CROWNE PLAZA BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

SITRA MEAT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

EAST PARK RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39681440  or  alhaiky_m22@hotmail.com 

FIRST AND BEST CONSTRUCTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17785131  or  FIRSTANDBC@GMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

MIANWALI SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77104964  or  YOUNASBH00@GMAIL.COM 

SITRA MEAT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

FIRST AND BEST CONSTRUCTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17785131  or  FIRSTANDBC@GMAIL.COM 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 

has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT 

 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

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 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17262256  or  aldaleem@hotmail.com 

ELAN CURTAINS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39966255  or  younis.shakeri@gmail.com 

LOALOAT AL DAKHAIL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 33388822  or  HANAN.AHMED.ALMAJED@GMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

TABASSUM INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33124163  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

GULBARK SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36130533  or  USMANBH00@GMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALGHALIA HOLDING B S C C 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

NEWCAR BUYING & SELLING SECOND HAND CARS CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33318888  or  ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM 

LEWAN ARCHITECTS 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 17769888  or  lewan@lewan-bh.com 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

NASEEF W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17000201  or  AMINA@NASEEFMC.COM 

SHAYAN E SHAN DOCUMENTS CLEARANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77360292  or  AYUB_BH@YAHOO.COM 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

ARIZONA CONSTRUCTION OF FLOATING STRUCTURES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33866849  or  RAHMANADRALI1@GMAIL.COM 

TABASSUM INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33124163  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

CYCLONE ELECTRONICS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36669566  or  alitalib1977327@gmail.com 

BUHAMAD AUTO ELECTRICAL 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17320773  or  GIJANTHOMAS@GMAIL.COM 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

AL BADO OASIS SERVICES CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES) 

 suitably qualified applicants can contact

 77160001  or  ALBADOOASIS@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 

ZION FITNESS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33865657  or  AFIAFI707@GMAIL.COM 

SPUD Sliders Restaurants 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 36655510  or  ysbgdates@gmail.com 

Baba Link Construction 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17720304  or  EBSHARIF@GMAIL.COM 

ALWADI CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33332444  or  GREENTREEbh@GMAIL.COM 

GULBARK SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36130533  or  USMANBH00@GMAIL.COM 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ABDULHADI ALAFOO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

The K - Hotel 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

JAAFAR MOHAMED HASAN/ SONAME 1- 12584 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33300106  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

KANOO INFORMATION Technology B.S.C. Closed 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh 

LUCKY FALCON ELECTRONIC REPAIRING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39692931  or  AZAMZAKARIA@YAHOO.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALAARAF BAKERY 

has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33800636  or  ADEL.3373@GMAIL.COM 

HAVEN MARINE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39742448  or  MKS368383@GMAIL.COM 

KING KARAK CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  S-208030@HOTMAIL.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 

ALMALKI FOR ANTIQUES AND AUCTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 

 suitably qualified applicants can contact

 33663617  or  BEDOUR_AL_MALKI@HOTMAIL.COM 

Al Mufeed Low Power Services Company Amps W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17703124  or  JAI@AMPS-BAHRAIN.COM 

AHMED SAIF ESTATE AGENCY 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39451461  or  ASEA80@GMAIL.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.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 

Flawless Beauty Saloon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39947994  or  RMS.JHO@GMAIL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

ALNOOR MOUNTAIN COLD S 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17280050  or  EMANSHUKRALLA@GMAIL.COM.COM 

The K - Hotel 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

RANKETHA RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

 17684005  or  DIRECTOR@MADARISTRADING.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

The K - Hotel 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

BEHRAM SHAHZADA MARKETING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36694562  or  NAVEED@SHAHICO.NET 

ALHAIKI UNIVERSAL CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17276776  or  alhayki.co@outlook.com 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

HYGIENE KLEEN SALE TRADE PET ANIMAL FOOD AND ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35079722  or  JABELALI1976@HOTMAIL.COM 

MOON STAR RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17250321  or  NROSINTAN@YAHOO.COM 

Bring it W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 33933997  or  WORLD_TODAY82@YAHOO.COM 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17458080  or  INFO@MAARGCMS.COM 

SUNSET RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 36309595  or  sunsetrestaurant.bh@gmail.com 

MEERAB W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36185211  or  MOHAMMED.MAHEEN.1054@GMAIL.COM 

B M ONE FOR ORGANIZATION OF CONFERENCES W.L.L W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33719149  or  MOHD.H.NA@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

NAWAZ FASHION 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39121910  or  MOHAMMEDNAWAZHAJI@GMAIL.COM 

PURE PHONE TECHNOLOGIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17599091  or  S.husain@puregroup.bh 

SULTAN BAHADAR AUTO PARTS & SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MOTOR-VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact

 39876220  or  XRAYAUTO21@GMAIL.COM 

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

Indian Gas Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 35045461  or  INDIANGASSERVICES06@GMAIL.COM 

PETROFAC INTERNATIONAL - BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MATERIAL DIRECTORATE) 

 suitably qualified applicants can contact

 39277797 

ZF REAL ESTATE AND GOVERNMENT TRANSACTIONS CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17714000  or  ZFREALESTATEBH@GMAIL.COM

GOLDEN NEON SIGN ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  VENUNAIR@GOLDENNEON.COM.BH 

BETO BEAUTY SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 37788793  or  MMERILYNE@GMAIL.COM 

WHITE CERAMICA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251044  or  FIRSTDOOR4@GMAIL.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

MUHARRAQ ISLAND SERVICE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33269000  or  MDFARHAN3326@GMAIL.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

POLYCON BAHRAIN W. L .L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17590589  or  BASIM@ALSAIE.COM 

SKT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33967137  or  ECHOBAHRAIN@GMAIL.COM 

NOMAN SHAKOOR AIR CONDITIONING MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39871954  or  IMTIAZ58AHMED@GMAIL.COM 

AL KAWARAH CANSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17684922  or  ali.mansoor@maf-bh.com 

ZEEBA TRADING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37773888  or  jaffarhabibjaffar@gmail.com 

SEASHELL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17715885  or  saljith.cm@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 

ARSENAL INTERIOR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17624899  or  REDHA.ALSHOULAH@GMAIL.COM 

UNIQUE FACILITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33306469  or  CHIRIVELLAHARIKZ@GMAIL.COM 

SAEED INTERIOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  MUHAMMADSAEED.BH.PK@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

RAMEE ROSE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17616167  or  hrg.bh@rameehotels.com 

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HOST(CONFERENCES/MEETINGS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ENGINEERING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

PHOENICIA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

SUPERJAZ MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35301525  or  RMINHAS560@GMAIL.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 77890032  or  samaha@vidahotels.com 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

Blue shadow cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17311115  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

Blue shadow cleaning 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17311115  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

BURJ ZENAT CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

TWINKLE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39120851  or  TWINKLECONSTRUCTION663@GMAIL.COM 

Switz Master Baker Trading Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 36371418  or  TAYYEB1937@GMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 
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أفـــادت وســـائل إعـــام فلســـطينية، بـــأن 
اقتحمـــوا  اإلســـرائيليين،  المســـتوطنين 
أمـــس االثنين، لليوم الثاني على التوالي، 
مـــن  حمايـــة  وســـط  األقصـــى  المســـجد 

القوات اإلسرائيلية.
وانتشـــر المستوطنون في البلدة القديمة 
في القـــدس تزامنا مع اقتحـــام األقصى، 
إلـــى جانب إغـــاق القـــوات اإلســـرائيلية 

محيط شارع الواد بالبلدة.
علـــى  اإلســـرائيلية  القـــوات  واعتـــدت 
المصليـــن، تمهيـــدا القتحـــام مجموعـــات 
جديـــدة مـــن المســـتوطنين، إلـــى جانـــب 

محاصرتها للمصلى القبلي.
واعتقلـــت القـــوات اإلســـرائيلية، أمس، 9 
فلســـطينيين وأصابت عددا من المصلين 

اقتحامهـــا  إثـــر  عليهـــم  االعتـــداء  بعـــد 
المسجد األقصى، وإخاء معظم ساحاته 
بالقوة، لفسح المجال أمام المستوطنين.
يذكـــر أن الشـــرطة اإلســـرائيلية فرضـــت 
الفلســـطينيين  دخـــول  علـــى  تقييـــدات 
للمســـجد، حيـــث منعت كل مـــن هم دون 

الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.
اليهوديـــة  الهيـــكل”  “جماعـــات  وكانـــت 
تنظيـــم  أعلنـــت  المتطرفـــة  اليمينيـــة 
اقتحامات جماعية موحدة خال أسبوع 
“الفصح العبري” للمسجد األقصى، حيث 
تبدأ االقتحامات الساعة السابعة صباحا 
مـــن جهـــة بـــاب المغاربـــة علـــى فترتيـــن 
الخميـــس  يـــوم  يوميـــا، وتســـتمر حتـــى 

المقبل.

المستوطنون يقتحمون المسجد األقصى

اإلندبندنت

وجد استطاع جديد للرأي أن غالبية 
الناخبين البريطانيين يصفون رئيس 
الـــوزراء بوريـــس جونســـون على أنه 
“كاذب”، وأن 16 % فقـــط مـــن الناس 

يستخدمون لغة إيجابية لوصفه.
أجرتـــه  الـــذي  االســـتطاع  وحســـب 
مـــن  بتكليـــف   JLPartners شـــركة 
صحيفـــة “ذا تايمز”، بعد تغريم رئيس 
الـــوزراء لخرقه قواعـــد الحجر العام، 
فـــإن أكثـــر مـــن 70 % مـــن الناخبيـــن 

يصفون جونسون بعبارات سلبية.
وطلـــب مـــن الناخبيـــن وصـــف رئيس 
الوزراء، وكان الوصف األكثر شـــيوعا 

هو أنه “كاذب” و “غير كفء” و “غير 
جدير بالثقة”. 

ومـــن بيـــن المصطلحـــات 
األخرى التي استخدمها 
لوصـــف  الناخبـــون 
جونســـون هـــي “أحمق” 

و “مهرج”.
يذكـــر أنـــه ال يمكـــن عـــزل جونســـون 
مـــن منصبه مـــن قبـــل الناخبين حتى 
التـــي  المقبلـــة،  العامـــة  االنتخابـــات 
ســـتجري في العـــام 2025 علـــى أبعد 
حـــزب  لنـــواب  يمكـــن  لكـــن  تقديـــر. 
المحافظيـــن اختيار التصويت بـ”عدم 
الثقة” في قيادته واستبداله بشخص 

آخر من الحزب.
الشـــرطة  ألقـــت  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
البريطانيـــة، أمـــس اإلثنيـــن، القبـــض 
علـــى رجـــل بعـــد أن هاجـــم ضابطـــي 
شـــرطة بـــوزارة الدفـــاع بســـكين في 

وسط لندن.
ومـــا يزال التحقيـــق جاريا. ولم 
تـــرد أنباء عن وقوع إصابات 
مـــع  التعامـــل  يتـــم  وال 
الحادث على أنه مرتبط 

باإلرهاب.

غالبية البريطانيين يصفون جونسون بالكاذب
باريس ـ وكاالت

قبـــل نحو أســـبوع مـــن الدورة 
الثانيـــة لانتخابـــات الرئاســـية 
الفرنســـية وبعـــد انتهـــاء عطلة 
عيد الفصح، اســـتأنف الرئيس 
إيمانويـــل  واليتـــه  المنتهيـــة 
اليميـــن  ومرشـــحة  ماكـــرون 

المتطـــرف ماريـــن لوبـــان أمـــس )اإلثنيـــن( حملتيهمـــا االنتخابيـــة بعقـــد عـــدد من 
المؤتمـــرات والتجمعات مـــع أنصارهما في كل أنحاء البـــاد. كما يتحضران لعقد 

مناظرة تلفزيونية حاسمة بينهما يوم األربعاء المقبل. 
ويشـــتّد الضغط على مرشـــحة “التجمع الوطني” التي ُهزمت في انتخابات العام 
2017 أمـــام إيمانويـــل ماكـــرون زعيـــم حـــزب “الجمهوريـــة إلى األمام”. وال شـــك 
فـــي أن خصمهـــا لن يتهاون في مهاجمتها، وإن يحظى بأفضلية طفيفة بحســـب 

استطاعات الرأي. 
وصرحـــت ماريـــن لوبـــان المرشـــحة للرئاســـة الفرنســـية أن روســـيا قـــوة عظمى 

والتقارب معها ضروري لصالح أمن أوروبا.
وقالـــت لوبـــان في مقابلة على الهواء مع محطة “راديو فرانســـا بلـــو”، “أعتقد أن 

روسيا قوة عظمى، وال أريدها أن تدخل أخيًرا في تحالف مع الصين”.
يذكـــر أن لوبـــان كانـــت قـــد صرحت فـــي وقت ســـابق أنه فـــي حال تـــم انتخابها 

كرئيسة لفرنسا ستنسحب من الناتو.

ران لمناظرة حاسمة فرنسا... مرشحا الرئاسة يحضِّ
بغداد ـ وكاالت

العراقيـــة،  الحكومـــة  رئيـــس  أصـــدر 
مصطفـــى الكاظمـــي، أمـــس )االثنيـــن(، 
األمـــن  لتعزيـــز  جديـــدة  توجيهـــات 

وإحباط مخططات “اإلرهاب”.
“الكاظمـــي  أن  حكومـــي،  بيـــان  وذكـــر 
ترأس اجتماًعا للمجلس الوزاري لألمن 
الوطني، واستمع في مستهل االجتماع 
إلـــى إيجـــاز أمنـــي تقـــدم بـــه الـــوزراء 
والقـــادة األمنيـــون الذيـــن اســـتعرضوا 
تتابـــع  التـــي  األمنيـــة  العمليـــات  ســـير 
الخايا اإلرهابية وفلول تنظيم داعش 
المندحـــر، والقضاء على آخـــر أوكاره”. 
وأضـــاف أن “الكاظمـــي وجـــه األجهزة 

األمنية المعنية والمكلفة بالواجبات 
الحيطـــة  بأخـــذ  الميدانيـــة، 

مســـتوى  ورفـــع  والحـــذر، 
الجهوزيـــة للـــرد الســـريع، 
فـــي متابعة  واالســـتمرار 
التـــي  العمليـــات  زخـــم 

أمنت شـــهر رمضان المبـــارك”. كما وجه 
الكاظمي بـ”تكثيف الجهد االستخباري، 
ومتابعة الجهـــود الناجحة التي أثمرت 
اإلرهابيـــة،  بالعصابـــات  اإليقـــاع  عـــن 
وعصابات تـــداول المخدرات، وتوجيه 
ضربـــات اســـتباقية”. إلـــى ذلـــك، نقلـــت 
وكالـــة أنبـــاء األناضـــول الرســـمية عـــن 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله، 
إن طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة 
ومعســـكرات  أهداًفـــا  قصفـــت  تركيـــة 
ذخيـــرة  ومخـــازن  وماجـــئ  وأنفاًقـــا 
لمســـلحين أكـــراد فـــي شـــمال العـــراق. 
وُنقـــل عـــن أكار قوله إن قـــوات خاصة 
“دخلت المنطقة عن طريق التسلل 
مـــن البر” شـــاركت فـــي العملية، 
اســـتهدفت  إنهـــا  قـــال  التـــي 
أوزاب  ميتيـــن  مناطـــق 
فـــي  وأفاشين-باســـيان 

شمال العراق.

الكاظمي يصدر توجيهات جديدة لتعزيز األمن

ميليشيا الحوثي تواصل 
خرق الهدنة

أقدمت ميليشيا الحوثي على تدمير طرق رئيسة 
القوات  قيام  مع  بالتزامن  الخنادق،  بحفر  وبــدأت 
بــإعــادة  اليمني،  الــغــربــي  الــســاحــل  فــي  المشتركة 
الجسور جنوب محافظة  الطرقات وإصالح  فتح 

الحديدة. 
الحوثي  ميليشيا  بـــأن  محلية  مــصــادر  وأفــــادت 
قامت بإزالة الخط االسفلتي الرئيس الذي يربط 
مديريتي حيس والجراحي، وتحديدا في منطقة 
بين محافظتي  ــرابــط  ال الــخــط  ــذا  وكـ الــمــســاجــد، 

الحديدة وتعز. 
باشرت  الحوثي  ميليشيا  فإن  المصادر،  وبحسب 
العمل بعد إزالة االسلفت بحفريات خنادق وأنفاق، 

وتعطيل حركة المرور.

ماريوبول صامدة... وروسيا تبدأ هجوماً واسعاً شرق أوكرانيا

بوتين: العقوبات الغربية فشلت في تحقيق أهدافها
فاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  قـــال 
بوتيـــن إن سياســـة العقوبـــات التـــي 
التـــي انتهجهـــا الغرب، والتـــي كانت 
تهـــدف إلـــى توجيـــه ضربـــة خاطفة 
لاقتصاد الروسي قد فشلت، مؤكدا 
ضرورة تســـريع عمليـــة االنتقال إلى 
الروبـــل والعمـــات الوطنيـــة للـــدول 

الشريكة، في التجارة الخارجية.
فـــي  الروســـي  الرئيـــس  وأضـــاف 
كلمـــة خال اجتمـــاع حـــول القضايا 
أمـــس  واالقتصاديـــة،  االجتماعيـــة 
العامـــل  أن  الواضـــح  “مـــن  االثنيـــن 
فـــي  لاقتصـــاد  الرئيســـي  الســـلبي 
اآلونـــة األخيرة هـــو ضغط العقوبات 
الغربيـــة”،  الـــدول  تفرضهـــا  التـــي 
مشـــيرا إلى أن “الهدف كان تقويض 
الوضع المالي واالقتصادي في بلدنا 
بســـرعة، وإثارة الذعر في األســـواق، 
وانهيـــار النظـــام المصرفـــي، ونقـــص 
السلع في المتاجر على نطاق واسع”.
وأكـــد بوتيـــن أن العقوبـــات الغربيـــة 
فشـــلت في تحقيـــق هدفها، موضحا 
“يمكننـــا بالفعـــل أن نقـــول بثقـــة إن 
مثل هذه السياســـة تجاه روســـيا قد 
فشـــلت... وأن اســـتراتيجية الحرب 

الخاطفة االقتصادية فشلت”.
وقـــال الرئيـــس الروســـي “باإلضافـــة 
إلـــى ذلـــك، لـــم تمـــر العقوبـــات علـــى 
وأقصـــد  عبثـــا.  أنفســـهم  المبادريـــن 
والبطالـــة،  التضخـــم  نمـــو  بذلـــك 
االقتصاديـــة  الديناميكيـــة  وتدهـــور 
والـــدول  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي 
األوروبية، وتدهور مســـتوى معيشة 
قيمـــة  وانخفـــاض  األوروبييـــن، 

مدخراتهم”.
ميدانيـــا، قـــال متحدث باســـم وزارة 
االثنيـــن  أمـــس  األوكرانيـــة  الدفـــاع 
ماريوبـــول  مدينـــة  فـــي  الوضـــع  إن 
البـــاد  شـــرق  بجنـــوب  الســـاحلية 
“صعـــب جـــدًا” لكن القوات الروســـية 
لم تسيطر بالكامل بعد على المدينة.

وفي مؤتمر صحافي، قال المتحدث 
أولكســـندر موتوزيانيـــك إن عمليات 
الطائـــرات  تشـــنها  التـــي  القصـــف 
الحربيـــة الروســـية زادت في اآلونة 
األخيـــرة بنســـبة تزيـــد علـــى 50 % 
فـــي  بـــدأت  الروســـية  القـــوات  وإن 
استهداف البنية التحتية األوكرانية 

على نحو متزايد.
ودعـــت أوكرانيـــا أمـــس روســـيا إلى 
تســـهيل فتح ممر إنســـاني للنازحين 
الســـاحلية  ماريوبـــول  مدينـــة  مـــن 
المحاصـــرة وممـــر آخـــر مـــن مصنـــع 
رئيســـي  معقـــل  آخـــر  يعـــد  للصلـــب 

للمقاومة األوكرانية في المدينة.
الـــوزراء  رئيـــس  نائبـــة  وقالـــت 
فيريشتشـــوك  إيرينـــا  األوكرانيـــة 
في منشـــور علـــى موقـــع “تيليغرام”: 
“نطالـــب بممـــر إنســـاني عاجـــل مـــن 
مصنع آزوفســـتال للنســـاء واألطفال 
وغيرهـــم مـــن المدنييـــن”، بينما قال 
رئيـــس بلديـــة ماريوبـــول إن “أكثـــر 
مـــن 100 ألـــف مواطـــن ما زالـــوا في 

المدينة”.
الداخليـــة  وزارة  قالـــت  بدورهـــا 

األوكرانيـــة إن “الجنـــود األوكرانيون 
يواصلـــون القتـــال فـــي ماريوبـــول”، 
بينما أكد مســـؤول في وزارة الدفاع 
مدينـــة  أن  “البنتاغـــون”  األميركيـــة 
“ماريوبـــول مـــا زالـــت متنـــازع عليها 

بين روسيا وأوكرانيا”.
كمـــا قالـــت قيـــادة القوات المســـلحة 
األوكرانيـــة إن المعارك مســـتمرة في 
مدينـــة ماريوبـــول الســـاحلية، حيث 
اقتحـــام  تحـــاول  روســـيا  إن  قالـــت 

ميناء المدينة البحري.
الجيـــش  قـــال  آخـــر،  ســـياق  فـــي 
األوكرانـــي أن هناك “مؤشـــرات على 
بـــدء روســـيا هجومها شـــرق الباد”، 
مضيفـــا أن القـــوات الروســـية كثفت 
هجماتها على بعض مناطق خاركيف 
للســـيطرة  وتســـعى  ودونيتســـك، 
بالكامل على دونيتسك ولوغانسك.

قـــال  األنبـــاء  هـــذه  علـــى  وتعليقـــا 
مجلـــس األمن األوكراني “قواتنا في 
دونيتســـك ولوغانســـك قـــادرة على 

صد الهجوم الروسي الجديد”.
يأتي هذا بينما أســـفر قصف روســـي 
علـــى مدينـــة خاركيـــف الكبيـــرة في 

شـــمال شـــرق أوكرانيـــا عـــن مقتل 3 
أشـــخاص علـــى األقـــل أمـــس، وفـــق 
مـــا أعلنت الســـلطات المحلية، وذلك 
غـــداة ضربات أســـفرت عـــن مقتل 6 

أشخاص.
وتأتـــي تقارير بدء الهجوم الروســـي 
الرئيـــس  إعـــان  مـــن  أيـــام  بعـــد 
األوكرانـــي، فولوديميـــر زيلينســـكي، 
أن روســـيا تعمـــل علـــى مـــا وصفـــه 

بتدمير إقليم دونباس.
وكانـــت صـــور األقمـــار االصطناعيـــة 
رصـــدت اســـتعدادات روســـية علـــى 
قدم وســـاق في مواقع استراتيجية 
عـــدة بجنوب وشـــرق أوكرانيـــا، كان 
بينهـــا إنشـــاء قاعدتيـــن عســـكريتين 
محتملتين إلعـــادة اإلمداد والصيانة 
فـــي جنـــوب أوكرانيا وشـــبه جزيرة 

القرم.
ووفق محللين، فإن الرئيس الروسي 
لتحقيـــق  يســـعى  بوتيـــن  فاديميـــر 
العـــرض  قبـــل  دونبـــاس  فـــي  نصـــر 
العســـكري في التاســـع مـــن مايو في 
الســـاحة الحمراء في ذكـــرى انتصار 

السوفيات على النازيين.

عواصم ـ وكاالت

قوات موالية لروسيا في ماريوبول

ستوكهولم - أ ف ب

أعلنت الشرطة السويدية، أمس االثنين، 
اعتقال 26 شخصا بعد اشتباكات اندلعت 
خـــال تظاهرات احتجاجية، على خلفية 
حـــرق جماعة متطرفـــة للقرآن األســـبوع 

الماضي.
وقالت الشـــرطة في بيان، إن 8 أشخاص 
اعتقلـــوا فـــي مدينـــة نوركوبينـــج، بينمـــا 
اعتقل 18 شـــخصا في مدينة لينكوبينج 
المجاورة. واندلعت االشـــتباكات في كلتا 
المدينتيـــن للمـــرة الثانيـــة خـــال 4 أيـــام، 
احتجاجـــا على مســـيرات نظمتها جماعة 
للهجـــرة  المناهضـــة  المتشـــدد”  “الخـــط 
والمناهضـــة لإلســـام، بقيـــادة السياســـي 

الدنماركي راسموس بالودان.
اندلعـــت  االحتجاجـــات  هـــذه  أن  يذكـــر 
علـــى خلفيـــة إقـــدام زعيم حـــزب “الخط 
المتشـــدد” الدنماركي راســـموس بالودان، 
الخميـــس الماضـــي، علـــى إحراق نســـخة 
مـــن القرآن الكريم في مدينة لينشـــوبينغ 

بجنوب السويد، تحت حماية الشرطة.

وأثـــارت هـــذه األحـــداث رد فعـــل عربيـــة 
واســـع منـــدد، حيـــث دانـــت دول الخليج 
الشـــنيع،  الفعـــل  هـــذا  بشـــدة  العربـــي 
العراقيـــة،  الخارجيـــة  واســـتدعت وزارة 
القائـــم باألعمـــال الســـويدي فـــي بغـــداد، 
وأبلغتـــه احتجاجهـــا علـــى حـــرق القـــرآن 
بحماية من الشـــرطة الســـويدية، محذرة 
لهـــا  تكـــون  قـــد  القضيـــة  هـــذه  أن  مـــن 
“تداعيـــات خطيـــرة” علـــى العاقـــات بين 

والـــدول  عمومـــا،  والمســـلمين  الســـويد 
اإلســـامية والعربية والجاليات المســـلمة 

في أوروبا”.
أمـــا مصـــر، فقـــد جاء علـــى لســـان محمد 
مختـــار جمعة، وزير األوقاف، إن قيام أي 
مـــن المتطرفين بحـــرق المصحـــف “عمل 
عنصري مقيت يجرح مشـــاعر المســـلمين 
ويؤجج الكراهية ويضر بدعوات العيش 

المشترك والسام اإلنساني والعالمي”.

ردود فعل عربية إسالمية مندِّدة ومحذِّرة من “تداعيات خطيرة”

السويد... احتجاجات عنيفة على خلفية حرق القرآن

اشتباكات اندلعت خالل تظاهرات احتجاجية

عواصم ـ وكاالت

قـــال الرئيس اإليراني، إبراهيم رئيســـي، خال عرض عســـكري، 
أمـــس االثنيـــن، إن القوات المســـلحة اإليرانية ستســـتهدف قلب 

إسرائيل إذا قامت “بأدنى تحرك” ضد إيران.
وقـــال رئيســـي في كلمة بثهـــا التلفزيون “إذا قمتـــم بأدنى تحرك 
ضد شـــعبنا.. فإن وجهة قواتنا المســـلحة ســـتكون قلب النظام” 

لديكم.
وتقول إسرائيل إنها لن تقبل بأن تصبح إيران “دولة نووية” في 
الوقـــت الذي تحاول فيه طهران والـــدول الكبرى إحياء االتفاق 

النووي المبرم عام 2015.
كمـــا قال مصـــدر دبلوماســـي إن اإليرانيين لم يقبلـــوا حتى اآلن 
أيـــا مـــن مقترحـــات األوروبيين لحل وســـط أو اتفـــاق بديل بين 
األميركييـــن واإليرانييـــن الذيـــن جعلـــوا إزالـــة تصنيـــف الحرس 
الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية شـــرطًا ال غنى عنه للتوصل إلى 
اتفـــاق. وفي حديث جريء لها في غرفة افتراضية على تطبيق 
“كلـــب هـــاوس”، دعت فائزة رفســـنجاني، ابنة الرئيـــس اإليراني 
األســـبق الراحـــل هاشـــمي رفســـنجاني، عضو المجلـــس المركزي 
لحـــزب “كـــوادر البنـــاء” اإلصاحـــي، إلى إبقـــاء الحـــرس الثوري 
اإليراني في القائمة األميركية للتنظيمات اإلرهابية وذكرت “أن 
الســـبيل الوحيد إلعـــادة الحرس الثـــوري إلى ثكناتـــه هو إبقاؤه 

على قائمة العقوبات”.

وقالت فائزة رفســـنجاني إن “شـــطب الحـــرس الثوري من قائمة 
العقوبـــات األميركيـــة ال يخـــدم المصلحـــة الوطنيـــة والمجتمـــع 

اإليراني”.
وذكرت أن “نشـــاطات الحرس الثوري اإليراني تتوسع يوما بعد 
يوم، ســـواء من حيث النطاق أو الكمية، لذا من الصعوبة بمكان 

عودته إلى الثكنات”.
وأضافـــت “لذلـــك ربما يكون الشـــيء الوحيد الذي ســـيجعل من 
الممكـــن عودة الحرس الثوري اإليراني إلى ثكناته هو اســـتمرار 

العقوبات األميركية، وأنا ضد إلغاء هذه العقوبات”.

فائزة رفسنجاني تعارض رفع العقوبات عن الحرس الثوري

رئيسي: سنستهدف قلب إسرائيل إذا تحركت ضدنا

فائزة رفسنجاني

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

للتواصل: 17111483

عش بما قسمه اهلل لك من رزق وال تقلد اآلخرين
هنـــاك ظاهرة بدأت تنهش بأنيابها في البعض الذي يطلق 
عليـــه بالمعنـــى العلمـــي أنـــه طمـــاع، طمـــاع كبيـــر وعيناه 
الطماعتـــان تحملقـــان فـــي كل شـــيء، حتى فـــي حجارة 
الطريق، ولو كان بوده لبحث حتى في صناديق النفايات.
هـــذه النوعيـــة مـــن النـــاس ال تعيـــش علـــى أبعـــاد محددة 
معروفـــة، وكل همها تقليد اآلخرين وإيجاد مكان متســـع 
ألكتافهـــم فـــي زحـــام األثريـــاء ومـــن أنعـــم هللا عليهـــم، 
فبالرغـــم من راتبه المتواضع الذي “يـــا دوب يكفيه” لعدة 
أيام في الشـــهر، إال أنه يريد أن يظهر بشـــخصية المقتدر، 
يشتري األقالم الفاخرة، والعطور، ويستبدل هاتفه النقال 
بين شهر وآخر، وال يقبل إال بسيارة فارهة يقيم لها حفال 
ســـنويا، وكل ذلك الشـــالل من اإلسراف والتبذير بقروض 

تقابل الشمس في الحجم.
يفضـــل البقـــاء فـــي بطـــون القـــروض المظلمـــة، مـــن أجل 
“الكشخه” أمام الناس، والغريب في األمر أن بعض هؤالء 

الذين يوزعون حياتهم دون تنسيق، يثرثرون في وسائل 
التواصل االجتماعي وفـــي كل مكان، عن صعوبة العيش 
والحيـــاة، وضعـــف الراتـــب، والزيـــادات، وشـــريط ملـــون 

طويل من الشكاوى التي ال أساس لها من الصحة. 
يقول أحد الحكماء وهو فوشوهنغ تسان كنغ “يكون القلب 
القنوع في سعادة أبدية”، إذ ليس عيبا أن تكون فقيرا أو 
من أسرة متواضعة أو مهنة أيضا، عش بما قسمه هللا لك 
مـــن رزق، وال تحاول اختراق بوابـــة العاصفة الكبيرة من 
أجل التقليد والمظاهر الخادعة، حينها ستشـــعل بيدك نار 

الجحيم.. جحيم عدم القناعة والرضا بالمقسوم.
الحياة بما فيها من هموم وآالم تكون هينة عند الشخص 
القنوع الذي يرفع رأســـه إلى الســـماء ويقول الحمد لله، ال 
يخجـــل من ســـيارة قديمة أو مالبـــس رخيصة أو وظيفة 
متواضعـــة.. شـــجاعة اإلنســـان – أي إنســـان كان - هي أن 

يتقبل حياته ال أن يقلد اآلخرين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بعـــد أن أعطينا فكرة عن مجالس مملكة البحرين من الناحية التاريخية من حيث 
األصل الموثق لمقولة “مجالسنا مدارسنا” والتي تعود إلى المغفور له الشيخ سلمان 
بـــن حمد آل خليفة، حاكـــم البحرين خالل الفترة )1942 - 1961م(، وفقًا للمهندس 
عبدهللا الحويحي في كتابه “مجالســـنا.. مدارســـنا: انطالقة تجسد عمق المجالس 
الوطنيـــة”، إضافـــة إلى تعريـــف المجالس من حيـــث أهدافها وتصنيفهـــا الذي أراه 
مناسبا إلى ثالثة أنواع هي تلك الخاصة بمجالس ذكر القرآن الكريم واالجتماعية، 

وصالت الرحم واألقارب، والمجالس النوعية والعلمية.
ومن خالل مســـح ميداني مختصر لعدد المجالس والزيارات ومريديها التي قمت 
بزيارتها خالل األسبوع األول من الشهر الكريم، بلغ عدد المجالس والزيارات )21(، 
وزارهـــا نحو )283(، بمتوســـط يومي زهاء )40(، مع اســـتحواذ مجالس المحافظة 
الشـــمالية علـــى )237( زائـــرا أو نســـبة )84 %( تقريبـــا، والمكونـــة مـــن منطقة ســـار 
بأقســـامها الثالثة، قرية سار وإســـكانها والجنبية، حيث تقدر المجالس الرمضانية 
بزهاء )210(، كلها لقراءة القرآن واللقاءات االجتماعية، وتركز جلها في قرية سار، 
وقرى القرية، وأبوقوة وجبلة حبشي، ثم ضاحية السيف والسنابس والديه وأخيرًا 
جدعلـــي، مع ســـيطرة النـــوع األول من المجالـــس االجتماعية والذكـــر الكريم على 

مجمل المجالس الثالثة ليصل إلى )15( أي نسبة )71.4 %(، تليها زيارات مجالس 
األقرباء واألرحام، والمجالـــس النوعية، وعددهم )3( والمجالس النوعية والعلمية 
)3( أي بمعـــدل )14 %( لـــكل واحد منهما. كما اســـتقطبت المحافظة الشـــمالية )15( 
ديوانيـــة أيضًا، بمعدل أكثر من )71 %( بقليل، أما محافظة العاصمة فكان نصيبها 
)4( بواقع )19 %(، ومجلس واحد لكل من محافظة المحرق والمحافظة الجنوبية.

ومـــن أهـــم المالحظـــات التـــي رصدتها هي تلـــك التي أتـــت انعكاســـًا الفتتاح هذه 
اللقـــاءات وجهـــا لوجـــه بعد عامين مـــن االلتـــزام بالتباعد الجســـماني واإلجراءات 
الصحيـــة بســـبب جائحـــة كورونا، حيث تجســـدت روح األســـرة الواحـــدة في هذه 
الملتقيـــات وفـــي كل هـــذه الديوانيـــات علـــى اختـــالف أنواعها من مجالـــس الذكر 
واالجتماعـــي، واألرحـــام والقربى، والنوعي، وهذه من الصفـــات التي تميز مجتمع 
مملكـــة البحريـــن، وحبهم لبعضهـــم والتركيز في فترة ما بعـــد الجائحة للقاء إخوة 
وأصدقـــاء ومعـــارف مـــن جميع المحافظـــات لم نرهـــم على مدى ســـنتي الجائحة 
)2020 - 2021م( تقريبـــًا، هـــذا مـــن ناحية، مع تركيز النقاشـــات، أيضًا، على الشـــأن 
االقتصـــادي عمومًا وأســـعار المـــواد الغذائية للشـــهر الكريم خصوصـــًا، وغيرها من 

مواضيع الساعة، من ناحية أخرى. ونكمل.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

مجالسنا مدارسنا )2(

ولنفسك عندما تتحدث
إنها رحلة صمت طويلة، تتراشق معها األحاديث وتتناسق في سطور 
هوائية تبصرها العين وال تكتبها اليد.. جميعنا يمر بموجة عارمة في 
تحليـــل الحاضر أو التفكير فيما هو قادم، فال يوجد إنســـان ال ُيحّدث 
نفســـه عـــن تفاصيـــل حياتـــه ويرهقها أســـئلة ال حول لهـــا وال قوة في 
اإلجابة عنها، يعشـــقها عندما توافق قلبه ويرفضها إن ســـايرت عقله، 
وفي األمرين مد وجزر.. والسبب أن الشخص قد يدخل مع نفسه في 
أحاديـــث عميقـــة ويتبادل معهـــا الكثير من األفكار، والتـــي تبقى غالًبا 

في سرية تامة ال يسمعها أحد غيره.
إن هـــذا التفاعـــل الجميـــل بين الشـــخص وذاتـــه هو تعبير عـــن تفاعل 
العقـــل والقلـــب مع األحداث اليومية التي يمر بها، ما يقرب الشـــخص 
من ذاته ويعمق معرفته بها، ومن هنا دعونا نرســـم الموازنة الحياتية 
لمســـتوى أحاديثنـــا الداخلية والتـــي جاءت معظم الدراســـات مؤكدة 
أهمية حديث النفس وآثاره اإليجابية، وكالعادة رحت أجوب في هذا 
العالم لدراسة متغيراته الحديثة، فوجدت ما يقربني أكثر من دراسة 
العمـــق البشـــري ومدى تجدد القوة الشـــخصية وجاهزيتها المســـتمرة 

لتحقيق التواصل الفعال مع الذات واآلخرين. 
وهذا الســـر الفعال يجعلني في موقع التأكيد على أهمية إتقان مهارة 
التحـــدث مع النفـــس وأضيفها إلى كوكتيل عصيـــر الطاقة التحفيزية 
التـــي يحتاجها الشـــخص للتفاهـــم مع ذاته واآلخرين، حتى يكتســـب 
مهـــارة المرونة والتنظيم، وبالتالي يمكـــن وضعها في صندوق الذكاء 
العاطفـــي، فكمـــا تحتـــاج النفـــس إلـــى الحديـــث الجيـــد، فـــإن اختيار 
المواقف واألفكار وانتقاءها يضفي سلوًكا صحًيا على حال الشخص، 
وعليـــه يحتـــاج إلى تعلم أحاديث المدح والثناء والتحفيز في ســـياق 
االنتقـــال من ســـيطرة الماضـــي والدخول في الحاضر، بغية اإلمســـاك 
بســـيناريو واضـــح لتحقيـــق التفاعـــل التواصلي مع النفس البشـــرية.. 
ببساطة، جميعنا يمتلك القدرة على إدارة مختلف العمليات الداخلية، 
ومواءمتهـــا مـــع مـــا يحدث فـــي الخـــارج، وتأتـــي مهـــارة التحدث مع 
النفـــس مـــن أهم المهارات التي تقضي على المشـــاعر الســـلبية والقلق 
واالضطراب، فال مانع من أن يكون الشخص حازًما مع نفسه وواضًحا 
فـــي رســـم الطريق مـــن خـــالل التنظيم الذاتـــي الناتج عـــن الوعي، ما 
يســـاعد على تحسين أداء الشـــخص، وزيادة معدل الصحة الجسدية 

والعقلية، ومنها اإلبداع في تكوين العالقات.

د. حورية الديري

المواطن وظروف ال ترحم
مما يبدو، محليًا وعالميًا، أنه ليس لألزمات االقتصادية الشرسة 
أيـــة نيـــة ألن تشـــد رحالهـــا بعيـــدًا عنـــا، فهـــي مســـتمرة وقائمة، 

ومتزايدة، ومتشابكة، ومعقدة ألبعد الحدود.
ولـــم تضـــع هـــذه األزمـــات المواطـــن، أو رب األســـرة فقـــط أمام 
مفتـــرق طـــرق صعبة، بـــل وضعت الدول نفســـها، أمـــام خيارات 
مريرة، آخرها العالج بالكي، وهو ما يحدث بالكثير من األحيان، 
وبفاتـــورة قاســـية، ال يدفـــع ضريبتها إال المواطـــن المغلوب على 

أمره.
واقـــع الحال، يقول إن أرباب األســـر بحاجة حقيقية ألن يعيدوا 
حســـاباتهم جيدًا فيمـــا يتعلق باإلنفاق والصـــرف، والنظر بتمعن 
باألولويات واألساســـيات، بشـــكل حكيم، واالبتعـــاد عن العادات 
االقتصاديـــة التـــي ال تناســـب واقعهـــم، وحتـــى ال تفـــرض األيام 

عليهم الخيارات التي تريدها هي.
لقـــد علمتنـــا الجائحة الكثير من الـــدروس الحياتية المهمة، على 
رأســـها أهمية التواجد مع األســـرة، ومنح أفرادهـــا األولوية بكل 
شـــيء، فهم الوحيدون الذين ال يمكن للفرد أن يندم ولو للحظة 

على منحهم وقته الثمين، مهما اختلف معهم، و”تزاعل”.
كمـــا علمتنـــا أيضـــًا قيمـــة “القـــرش” وتفاهـــة الكثير مـــن العادات 
واالهتمامـــات التـــي كانـــت تشـــغلنا بالســـابق، وتأخـــذ مـــن وقتنا 

ووقت عوائلنا في ما ال طائل فيه، وال ناقة وال جمل.
الشـــراكة مـــع أفراد األســـرة، والصداقة مع الزوجـــة واألوالد، من 
أساســـيات بناء األســـرة في هـــذه الظروف الجديـــدة التي قلبت 
نمـــط الحيـــاة االجتماعيـــة رأســـًا علـــى عقـــب، وغيـــرت النـــاس، 
و”النفســـيات”، وحولت الكثيـــر من بيئات العمل لغابات تســـكنها 

الوحوش الكاسرة، بسبب الحال االقتصادي، وترديه.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بـــدأ فريـــق ميدانـــي تم تشـــكيله مـــن وزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
بزيـــارات ميدانية شـــملت عدًدا من دور العبادة التابعـــة إلدارتي األوقاف الجعفرية 
والســـنية للنظر بشـــأن تأهيلها وصيانتها، وبناء عدد آخر من المســـاجد في مختلف 
محافظات البحرين، والعمل على تطوير الجوامع والمساجد بحسب حاجة مختلف 
مدن وقرى البحرين، وهي من الخطوات التنموية االجتماعية التي تهتم بها الدولة.
المساجد والجوامع بيوت هللا تعالى، وحث سبحانه على تعميرها ببنائها وصيانتها 
والصـــالة فيهـــا والعنايـــة بنظافتهـــا وعـــدم أذيـــة روادهـــا وتكريـــم القائميـــن عليها، 
لذلـــك فـــإن كل منطقـــة من المناطـــق بحاجة إلى إقامة مســـجد أو جامـــع لالجتماع 
فيـــه وإقامة الصلوات، ففي المســـاجد يجتمـــع الناس ويتحقق بينهـــم مبدأ األخوة 
اإليمانية ووحدتهم اإلنســـانية، وللمســـجد أهمية ودور في حياة اإلنســـان المســـلم، 
حيـــث يتـــم فيه نشـــر الوعي المجتمعـــي واإلنســـاني والدينـــي بين أفـــراد المجتمع 
بوصفـــه منارة إشـــعاع ومصـــدًرا للتوجيـــه والتبصيـــر، لذلك حرصـــت البحرين عبر 
تاريخهـــا على العناية بالمســـاجد بتعميرها وصيانتهـــا وتوفير ما تحتاجه من البنية 

والتقنية والموارد البشرية والمالية.
المســـاجد تمثل هوية اإلنســـان المســـلم، واالهتمام بها ال يتم فقط ببنائها وترميمها 

وصيانتهـــا، بـــل أيًضـــا بمتابعتها من قبـــل المســـؤولين والمراقبين فـــي وزارة العدل 
والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف، ومن قبل إدارتي األوقاف الجعفرية والسنية ومن 
قبل مؤسسات المجتمع المدني، وتتطلب مالحظة ومتابعة خطباء وأئمة المساجد 
واالهتمـــام بهـــم ومالحظة مـــا يتحدثون عنه فـــي خطبهم اليومية أو األســـبوعية، 
والمســـاحة الصوتيـــة لمكبرات الصوت أثنـــاء األذان والصالة ومقـــدار تأثيرها على 
المصلين والســـاكنين في المناطق، وتحسين مستويات أداء العاملين فيها من أئمة 
وخطباء ومؤذنين وتطوير قدراتهم، وقيامها ببناء العديد من المســـاجد والجوامع 
الجديـــدة وفـــق خطـــة وضوابط تحقـــق تلبيـــة حاجة المجتمـــع إليها بالتنســـيق مع 

اإلدارات المعنية.
إن حـــرص الدولـــة ومؤسســـاتها علـــى صيانة وترميـــم دور العبـــادة للمحافظة على 
ســـالمة بنايـــات المســـاجد وتحســـين كفاءتهـــا لتســـتجيب لمعايير الراحـــة واألمان 
لروادها، وتوفير بيئة سليمة ألداء الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة والسكينة، 
وتجويد الخدمات المقدمة لمرتادي المساجد لتؤدي رسالتها التي شيدت من أجلها، 
وجعلهـــا ُمهيأة ألداء الصالة بطمأنينة وخشـــوع، وحتى تكون المســـاجد والجوامع 

نموذجية ومستدامة في خدماتها.

عبدعلي الغسرة

االرتقاء بدور العبادة



اتحاد اليد

أكـــد رئيس االتحـــاد البحرينـــي لكرة اليد 
علـــي إســـحاقي التوجـــه إلعادة النشـــاط 
النســـائي لمالعـــب كـــرة اليـــد ابتـــداًء من 
إدارة  حـــرص  منوًهـــا  القـــادم،  الموســـم 
االتحـــاد علـــى تفعيـــل النشـــاط النســـائي 

بالنسبة إلى كرة اليد مجدًدا.
 وبيـــن إســـحاقي أنـــه تقـــرر إقامـــة دوري 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك  للســـيدات 
البحريـــن  وجامعـــة  والتعليـــم  التربيـــة 
فـــي  ترغـــب  التـــي  األعضـــاء  واألنديـــة 
المشـــاركة فـــي الـــدوري العـــام، حيث تم 
االجتمـــاع مـــع الجهـــات المذكـــورة وتـــم 
التوافق على وضع آلية إقامة المسابقات 
النســـائية فـــي لعبـــة كـــرة اليـــد بالطريقة 

المناسبة.

 وبحســـب ما أشار إليه رئيس اتحاد اليد، 
فإن الموسم القادم سيشهد أيًضا تشكيل 
المنتخبات النسائية، وتخصيص الكوادر 
اإلدارية والفنية في هذا الجانب، مشـــيًرا 

إلى اســـتحداث لجنة نسائية في االتحاد 
أمانـــي  اإلدارة  مجلـــس  عضـــو  برئاســـة 
عياد وســـتتولى المهام المتعلقة بالنشاط 

النسائي في كرة اليد.

ابتداًء من الموسم المقبل

عودة النشاط النسائي لمالعب كرة اليد

لقطة أرشيفية لدوري الفتيات علي إسحاقي 

اتحاد ألعاب القوى

حققت العداءة ايونيس جومبا 
ــثــالــث فـــي مـــاراثـــون  ــمــركــز ال ال
سيئول بكوريا الجنوبية وبزمن 
بــحــريــنــي جــديــد بــعــدمــا أنهت 
 2:20:02 بزمن  السباق  مسافة 
السابق  ــرقــم  ال لتحطم  ســاعــة 
مواطنتها  بــحــوزة  ــان  كـ ــذي  ــ ال
البطلة األولمبية ايونيس كيروا 
2:21:17 ساعة منذ عام 2017.

البحرينية  الــعــداءة  وجـــاءت   
ــيــس جــومــبــا فـــي الــمــركــز  ايــون
الرومانية  الثالث خلف كال من 
التي   joan Chelimo melly
ــاق بــزمــن  ــســب أنــهــت مــســافــة ال
ــعــــداءة  ــ وال ــة،  ــاعـ سـ  2:18:04

sutume Asefa ke�  األثيوبية
بالمركز  ــاءت  جــ ــتــي  ال  mede

الثاني بزمن 2:18:12 ساعة.
ــداءة ايــونــيــس  ــعــ ــ ــدمـــت ال  وقـ

امتداد  على  رائًعا  أداًء  جومبا 
منافسة  شــهــد  الــــذي  ــاق  ــســب ال
قـــويـــة عــلــى الـــمـــراكـــز الــثــالثــة 

األولى.

بزمن بحريني جديد

جومبا تحرز المركز الثالث بماراثون سيئول

ايونيس جومبا
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نتائج مباريات األمس

دوري زين لكرة السلة )الفاصلة(دوري خالد بن حمد لكرة اليد

المحرق8281المنامة

كأس االتحاد لكرة اليددوري خالد بن حمد لكرة اليد

باربار3233االتفاق

مباريات اليوم

كأس ولي العهد للكرة الطائرة )النهائي(دوري خالد بن حمد لكرة اليد

9.30 مساًء النصرداركليب

اتحاد الترايثلون

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

ينظم االتحاد البحريني للترايثلون مساء يوم الثالثاء سباق بتلكو الرمضاني للدواثلون والذي من المقرر أن ينطلق في الساعة 9:30 مساًء 
بالقرب من المقر الكشفي الدائم التابع لوزارة التربية والتعليم بمنطقة الزالق، حيث شهدت عملية التسجيل إقباالً كبيًرا من جانب الراغبين 

في المشاركة في السباق والذي تجاوز فيها العدد الـ 350 مشارًكا من فئتي الذكور واإلناث.

وينقســـم الســـباق إلـــى مســـتوى الفـــرق 
اعتمـــدت  حيـــث  الفـــردي،  والمســـتوى 
اللجنـــة المنظمـــة مشـــاركة الفـــرق إلـــى 
فـــي  فرديـــة  بصـــورة  الالعبيـــن  جانـــب 
الســـباق، علـــى أن يتـــم تكريـــم الفائزين 
بالمراكز األولى في السباق على مستوى 

الفئتين الجماعية والفردية.
وكان االتحـــاد قـــد فتـــح باب التســـجيل 
وهـــو  المشـــاركة،  فـــي  الراغبيـــن  أمـــام 
الـــذي القـــى إقبـــاالً كبيـــًرا، وتـــم خـــالل 
اليوميـــن الماضيين توزيـــع األرقام على 
المشاركين استعداًدا للسباق الرمضاني، 
حيـــث تقـــرر أن يبـــدأ الســـباق بالجـــري 
لمســـافة 5 كيلومتـــرات، ومـــن ثم ركوب 
الدراجة لمســـافة 20 كيلومتـــًرا، على أن 
يعـــود المتســـابقون إلى الجري لمســـافة 

2.5 كيلومتر.

وتأتـــي رعايـــة شـــركة بتلكـــو إلـــى هـــذا 
الســـباق لتؤكـــد الدعم الدائـــم من جانب 
الشركة لألنشـــطة الرياضية في المملكة 
واهتمامها بدعم الشـــباب البحريني في 
مختلـــف المجـــاالت، وهـــو ليـــس بغريب 
علـــى هـــذه الشـــركة العمالقـــة وصاحبة 

الريادة على مستوى االتصاالت.

وثمـــن مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
لهـــذا  بتلكـــو  شـــركة  دعـــم  للترايثلـــون 
السباق، مؤكًدا في الوقت ذاته الشراكة 
المســـتمرة مع الشـــركة في دعم أنشـــطة 
االتحـــاد وبرامجه في المســـتقبل، وقال 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للترايثلـــون 
“فـــي  عبدالســـالم  عبدالرحيـــم  عبـــدهللا 

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  يقـــدم  البدايـــة 
شـــكره إلى شركة بتلكو على دعمها لهذا 
الســـباق بصورة خاصة ودعمها للرياضة 
البحرينيـــة والشـــباب البحرينـــي بصورة 
عامـــة، وهذا ليس بغريب على الشـــركة، 
ونحـــن فـــي االتحـــاد نثمـــن هـــذا الدعـــم 
وســـنعمل علـــى إبـــراز الســـباق وإظهاره 
بالصورة المشرفة الجميلة المليئة بروح 
التنافـــس والتـــي تتحقـــق بهـــذا الســـباق 

الرمضاني”.

وتابـــع عبدالســـالم “الســـباق الرمضانـــي 
يأتـــي ضم سلســـلة مـــن الســـباقات التي 
يســـتعد االتحـــاد لتنظيمهـــا فـــي الفتـــرة 
القادمـــة، والهدف هو اســـتمرارية اللعبة 
وإقامة الســـباقات لنشـــر اللعبـــة بصورة 
أكبـــر في المملكة، خصوًصـــا بعد المكانة 
التـــي وصـــل إليها االتحاد في الســـنوات 
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  مؤكـــًدا  األخيـــرة”، 
ســـعادته مـــن الجانـــب التنظيمـــي الـــذي 

يسبق السباق.

وفي لفتة انسانية من االتحاد البحريني 
للترايثلـــون واللجنـــة المنظمـــة للســـباق، 
ســـيتم تكريـــم 10 مـــن أبطال الســـرطان 
الذيـــن نجحـــوا في التعافـــي من المرض 
حيـــث  عليـــه،  واالنتصـــار  ومحاربتـــه 
سيقيم االتحاد واللجنة المنظمة تكريًما 
ا لهؤالء األبطال العشرة تقديًرا من  خاصًّ
جانب االتحاد بانتصارهم وإنجازهم في 
التعافـــي، وتأكيـــًدا للشـــراكة المجتمعية 

بين االتحاد والمجتمع.

انطلقت مساء يوم األحد بطولة األندية والشركات والمؤسسات الرمضانية 
للبليــارد والتــي ينظمهــا االتحاد البحرينــي للبليارد والســنوكر والدارتس على 

صالة كيو إن بالرفاع.

وشهدت منافسات اليوم األول مواجهات 
حماســـية بين الفـــرق المتباريـــة؛ من أجل 
لهـــا  الـــذي يضمـــن  الفـــوز  نقـــاط  تحقيـــق 
للـــدور  الصعـــود  بطاقـــة  علـــى  المنافســـة 
الثانـــي، حيث فـــاز فريـــق وزارة الداخلية 
أ الـــذي مثله )إبراهيـــم القائد، ماجد ضيف 
وأحمـــد صبـــاح( علـــى منتخبنـــا للناشـــئين 
الـــذي يضـــم )محمـــد فتـــح هللا، عبـــدهللا 
عبدالنبي وحســـين سيد يوســـف( بنتيجة 
الداخليـــة  وزارة  فريـــق  فـــاز  كمـــا   ،)0/3(
محمـــد  ضيـــف،  )حامـــد  يضـــم  الـــذي  ب 
الفحـــل، رائـــد أحمد( على فريـــق 2B الذي 

مثلـــه )عبدالرحمـــن البنكـــي، علـــي حمادة 
ومحمـــود الحنفي( بنتيجـــة )1/2(، وتمكن 
فريق نـــادي كيو الذي مثلـــه )حيدر مروم، 
أحمـــد ياســـين وحســـين مـــروم( بتخطـــي 
المنتخـــب النســـائي المتمثـــل فـــي )أماني، 
مي الدوسري ونهلة السني( بنتيجة )0/3(، 
فيما خســـر فريـــق وزارة الداخلية ج الذي 
يضـــم )منـــذر البصـــري، عبـــدهللا مجيـــران 
وعلي حســـن( أمـــام الكوهجـــي اوتو مول 
الـــذي يضـــم )عبـــدهللا عيســـى، فهـــد خلف 

وإبراهيم غلوم( بنتيجة )0/3(.
وتستمر منافسات دور المجموعات اليوم 

الثالثـــاء، إذ يواجـــه فريـــق شـــركة ألبا مع 
منتخـــب البحرين للناشـــئين، نادي كيو إن 
مع شـــركة 2B، نادي المنامة مع الكوهجي 

اوتو مول، وأخيًرا الجامعة البريطانية مع 
منتخب البحرين للنساء.

مـــن جانبـــه، أشـــاد رئيـــس لجنـــة البليـــارد 

عبدهللا بوجيري بالمستوى الفني الفتتاح 
الحضـــور  علـــى  يـــدل  والـــذي  البطولـــة، 
القـــوي لالعبي الفـــرق والرغبة التنافســـية 
منهـــم بإثبـــات أنفســـهم. وأثنـــى بوجيـــري 
علـــى األداء المشـــرف لمنتخب الناشـــئين 

خســـارتهما،  رغـــم  الســـيدات  ومنتخـــب 
كونهما يشـــاركان ألول مـــرة في مثل هذه 
البطـــوالت بدعم من اتحـــاد اللعبة، والذي 
يهـــدف منـــه االحتـــكاك واكتســـاب الخبرة 

أمام كبار الالعبين في الفرق األخرى.

أكثر من 350 مشارًكا من فئتي الذكور واإلناث

بوجيري يشيد بأداء منتخَبي السيدات والناشئين

اليوم ينطلق سباق “بتلكو” للدواثلون بالزالق

مواجهات حماسية ببطولة األندية والشركات للبليارد

منتخبنا الوطني للناشئين



Emerson وEuly يتصدران مجموعتهما

راستـــــــي: بطولــــة أرض المــــرح للبولينـــج ناجحــة
أكـــد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة 
أرض المـــرح الرمضانيـــة للبولينـــج 
مديـــر المركز عادل قدرت راســـتي 
فـــي  الرمضانيـــة  البطولـــة  نجـــاح 
بعـــد  وذلـــك  الحاليـــة،  نســـختها 
المشـــاركة الواســـعة التي شـــهدتها 
الجاليـــات  مختلـــف  مـــن  البطولـــة 
والعالميـــة،  واآلســـيوية  العربيـــة 
وهذا يعكـــس المكانة التي وصلت 
إليهـــا لعبـــة البولينـــج فـــي المملكة 
الرمضانيـــة  والبطولـــة  عمومـــا 
للبولينـــج خصوصا، وقال راســـتي 
“البطولة ســـجلت نجاحًا كبيرًا في 
هـــذا العـــام، اســـتمرارًا للنجاحـــات 
التي تحققت في النســـخ الســـابقة 
مـــن البطولة الرمضانيـــة للبولينج، 
ونحن سعداء بما تحقق من نتائج 
والمنافســـة الكبيرة التي تشـــهدها 

البطولة من مختلف الالعبين”.
وأضاف “البطولة تحظى بمشاركة 
واســـعة مـــن مختلـــف الجنســـيات، 

العبـــي  تواجـــد  مـــع  خصوصـــًا 
المنتخـــب الوطنـــي للبولينـــج إلـــى 
جانـــب العبي المنتخب الســـعودي 
الـــذي أثـــروا البطولـــة بتواجدهـــم 
ومنافســـتهم، هـــذا باإلضافـــة إلـــى 
الجاليات الفليبينية، االندونيسية، 
الذيـــن  والبريطانيـــة  األمريكيـــة 
ســـاهموا في نجـــاح البطولة ورفع 
مســـتوى المنافســـة فيهـــا بصـــورة 

كبيرة”. 
وأكد راســـتي أن اللجنة تعمل على 
التجهيـــز لـــأدوار النهائيـــة، حيـــث 
أوضح “وصلنا إلـــى األيام األخيرة 
من الـــدور التمهيـــدي، والعمل جار 
علـــى تجهيز كافة األمـــور المتعلقة 
ستشـــهد  التـــي  النهائيـــة  بـــاألدوار 
منافســـة كبيرة بيـــن المتأهلين عن 
والثانيـــة،  األولـــى  المجموعتيـــن 
حيـــث يتوقـــع أن يرتفع المســـتوى 
النهائيـــة  األدوار  فـــي  واإلثـــارة 
للحصـــول على المراكـــز األولى في 

البطولة”.
وتقدم راســـتي بالشـــكر إلى جميع 
الالعبين المشـــاركين في البطولة، 
مشـــيدًا فـــي الوقـــت ذاتـــه بعطائه 
أفضـــل  تحقيـــق  فـــي  ونجاحهـــم 

النتائج خالل المنافسات.
ومن جانـــب آخر يواصـــل الالعبي 
صـــدارة   Emerson الفليبينـــي 
بمجمـــوع   )A( المجموعـــة  العبـــي 
2283 نقطـــة، متقدمًا على عبدهللا 
فيمـــا  نقطـــة،   2265 عبدالكريـــم 
قفـــز الالعب يوســـف فـــالح للمركز 
الثالـــث بعد أن رفع مجموع نقاطه 
2217 نقطـــة، متقدمـــًا علـــى  إلـــى 
الســـعوديين عبدالرحمـــن الخليوي 
بالمركز الرابع 2207 نقطة، ومحمد 
الخامـــس  المركـــز  فـــي  ســـلطان 
2144 نقطـــة، وجـــاء خلفـــه أحمـــد 
الخاجـــة بالمركـــز الســـادس 2132 
نقطـــة، ثـــم أحمـــد القعـــود بالمركز 
الســـابع 2129 نقطـــة، واحمد فريد 

بالمركـــز الثامـــن 2119 نقطة، تاله 
علي الماس بالمركز التاســـع 2118 
نقطة، وأخيرًا عيسى تقى بالمركز 
العاشـــر 2099 نقطة. وعلى صعيد 
المجموعـــة )B(، واصـــل الفليبينـــي 
الالعبيـــن  ترتيـــب  صـــدارة   Euly
بمجمـــوع 2005 نقاط، وجاء خلفه 
خالـــد ســـمير الـــذي صعـــد للمركـــز 
نقطـــة،   1989 بمجمـــوع  الثانـــي 
 Dexter ومتقدمـــًا على الفليبينـــي
الذي تراجـــع للمركـــز الثالث 1974 
نقطة، ثم أحمـــد األنصاري بالمركز 
الرابع 1964 نقطة، وصعد عيســـى 
أكبر للمركـــز الخامس 1933 نقطة، 
ثم ســـامي ســـلوم بالمركز السادس 
 Ronald 1925 نقطـــة، والفلبينـــي
بالمركز الســـابع 1893 نقطة، وتاله 
السعودي عبدالرحمن الحمدان في 
المركـــز الثامـــن 1839 نقطة، وزياد 
العوضـــي بالمركـــز التاســـعه 1834 

نقطة.

اللجنة اإلعالمية

عادل قدرت راستي

اللجنة اإلعالمية

يســـدل الســـتار مســـاء يوم الثالثاء 
على بطولـــة فئة المتقاعدين بدورة 
مركـــز تمكيـــن شـــباب الهملـــة لكـــرة 
القـــدم بلقاء يجمـــع فريـــق نعمانكو 
و2016م  2015م  نســـخة  بطـــل 
ووصيف النســـخة 2018م و2019م 
مفاجـــأة  هابـــي  وفريـــق  الماضيـــة، 
الـــدورة فـــي مبـــاراة يتوقـــع لهـــا أن 
كبيـــرة  جماهيـــر  بحضـــور  تتميـــز 
من أبنـــاء القريـــة وأعضـــاء المركز، 
باإلضافة إلى جميع إداريين والعبي 
المركز ونادي الهملة السابقين سواء 
المشاركين والمتابعين لهذه الدورة 
الكبـــار  بعـــض  تضـــم  أنهـــا  خاصـــة 
والعبـــي نادي الهملة الســـابقين، كما 
أنهـــا تضـــم مجموعـــة مـــن الالعبين 
اللعـــب  ممارســـة  عـــن  المنقطعيـــن 

والرياضة. 

وقد صرح رئيـــس المركز أن اللجنة 
المنظمـــة أكملـــت اســـتعداداتها لهذا 
الـــذي  الجميـــل  الكـــروي  العـــرس 
أضحى مناسبة جميلة يجتمع فيها 
إداريو والعبو المركز الســـابقون مع 

شيء من اإلثارة. 
وقـــد تأهـــل فريـــق هابـــي للمبـــاراة 

النهائيـــة بعـــد حصوله علـــى المركز 
األول بالـــدور األول وتصدره الفرق 
برصيد 10نقاط، فيما تأهل نعمانكو 
العنيد بقيادة جعفر مهدي بعد فوزه 
الصعب بالـــدور الرباعي على فريق 
البالد أحد أقوى المرشحين بنتيجة 

ثالثة أهداف مقابل هدف.

اللجنة المنظمة أكملت استعداداتها للعرس الكروي

نعمانكو وهابي يلتقيان بنهائي متقاعدي الهملة

فريق هابي مفاجأة الدورة

Sports@albiladpress.com
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عار الكامب نو.. ودرس آخر للخليفي!!
*عبر مدرب برشلونة اإلسباني تشافي عن غضبه كبير من 
مدرجــات ملعــب الكامــب نــو التي كانت مكتظــة بجماهير 
فريــق فرانكفــورت األلمانــي واعتبــر أن ما حــدث في ليلة 
الخــروج مــن بطولــة كأس االتحــاد األوروبــي أمــرا يدعــو 
لالســتغراب؛ ألن هــذه المدرجــات كانــت مــن المفترض أن 
تملى بمشجعي برشلونة وليس مشجعي فرانكفورت..مما 
أعطــى األفضليــة للفريق االلماني الذي لم يكن يشــعر بأنه 

يلعب خارج ملعبه.
مــا رأتــه الجماهيــر المتابعــة للقــاء خلــف الشاشــات كان 
المالعــب  فــي  األولــى  للمــرة  ربمــا يحــدث  منظــرا غريبــا 
األوروبيــة ..حتى وصل الحال بالبعض إلى التشــكيك بأن 
المبــاراة كمــا لو كانــت تلعب في األراضي األلمانية بســبب 
كثــرة القمصان البيضاء التــي كانت ترتديها الجماهير في 
المدرجات..علمــا بــأن عــدد جماهيــر الفريق الزائــر قد فاق 

30 ألف متفرج.
ما حدث في الكامب نو كان أمرا مهينا للغاية..ولم تتضح 
الرؤيــة بعــد أن كانــت عمليــة بيــع التذاكــر قــد تمــت عبــر 
السوق السوداء أم إنها تمت بإشراف رئيس النادي البورتا 
الــذي ربمــا كان ينــوي تحقيــق عوائــد ماليــة علــى حســاب 
مصلحة فريقه الذي كان يحتاج للدعم الجماهيري..وبكال 
االحتمالين سيعتبر هذا العمل قبيحا جدا وال يمكن تقبله.
 * أكبــر المتفائليــن مــن عشــاق نــادي فياريال اإلســباني لم 
يكن منتظرا أن ينجح فريقه في الوصول إلى نصف نهائي 
دوري األبطــال للمــرة الثانية فــي تاريخه بعد أن تمكن من 

إقصاء بايرن ميونيخ في أكبر مفاجآت البطولة.
مــا قدمــه المــدرب اوناي ايمري مع فياريال عمال يســتحق 
اإلعجــاب والتقديــر ويكــون مثــاال يحتــذى به..فتحقيــق 
النجــاح فــي عالــم كــرة القــدم ال يكــون بتكديــس النجــوم 
واللهــث خلفهــم إنمــا بدقة االختيارات ومــدى الحاجة لهم 
وهذا ما قام به ايمري تحديدا وقدم درسا مجانيا للخليفي 
ومن على شاكلته الذين لم يتعلموا من هذه الدروس بعد.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي بن هندي يقيم حفل تكريم الرواد الرياضيين األحد
أكد أن التجمع يجسد معاني الدعم الكبير

بدعـــوة مـــن مستشـــار جاللـــة الملـــك 
لشـــؤون الشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين 
صالح بن عيســـى بن هندي المناعي، 
الرياضييـــن  تكريـــم  حفـــل  ســـيقام 
والـــرواد يوم األحد 24 أبريل الجاري 
في مجلس بن هندي بمدينة المحرق، 
حيـــث وجه بن هنـــدي الدعـــوة لعدد 
مـــن المكرميـــن الرياضييـــن لحضـــور 

هذه االحتفالية.
بـــن  صالـــح  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
عيســـى بـــن هنـــدي المناعـــي أن هـــذا 
معانـــي  يجســـد  الرياضـــي  التجمـــع 
بـــه  يحظـــى  الـــذي  الكبيـــر  الدعـــم 

الرياضيـــون واالهتمـــام مـــن حضـــرة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظه هللا ورعاه ومســـاندة صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 

الوزراء حفظه هللا.
وأشـــار صالح بـــن هندي إلـــى أن هذا 
الحفـــل يعـــود من جديد بعـــد انقطاع 
بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث 
إن التجمـــع عالمـــة بارزة فـــي مجال 
الشباب والرياضة والتي تؤكد الوفاء 
بكل معانيـــه لحضرة صاحب الجاللة 
ورعـــاه  هللا  حفظـــه  المفـــدى  الملـــك 

والتأكيـــد علـــى مكانتـــه فـــي قلـــوب 
الجميع بفضل الدعم والمساندة التي 

يقدمها جاللته لهذا التجمع.

وأوضـــح صالح بن هنـــدي أن التجمع 
الرياضـــي سيشـــهد تكريـــم نخبة من 
والقيـــادات  البحرينيـــة  الكفـــاءات 
مناصـــب  حققـــت  التـــي  الرياضيـــة 
ومكانة رائدة للبحرين وعلى دورهم 
الكبير والمخلص في عملهم الرياضي 

في خدمة الرياضة.
وســـوف يشـــهد الحفل تكريـــم نخبة 
مـــن الـــرواد والرياضيين وهـــم: نظير 
الدرازي، علي يونس، علي الصيرفي، 
جاســـم ياســـين، علي ياســـين، جاسم 
المير، محمد لوري، حســـن إسماعيل، 
حسن هاشـــم العلوي، راشـــد شريدة، 

وحسن عجالن.

اللجنة اإلعالمية

صالح بن هندي

الليلــــة ختــــام بطولـــة المؤيــد للتنس
مواجهة الثنائي دواني والبحراني مع المحمود وتشاي

برعايـــة فـــاروق المؤيـــد رئيس مجلس 
إدارة مجموعـــة يوســـف خليـــل المؤيد 
وأوالده يقيم نادي البحرين للتنس في 
الســـاعة التاســـعة والنصـــف من مســـاء 
اليوم المباراة النهائية لبطولة المرحوم 
الرمضانيـــة  المؤيـــد  خليـــل  يوســـف 
لزوجي التنـــس، حيث يتقابـــل الثنائي 
مـــع  البحرانـــي  وكمـــال  دوانـــي  نبيـــل 
الثنائـــي أحمد المحمود وإنســـو تشـــاي 
في المباراة النهائية على كأس البطولة، 
وكان الثنائـــي دوانـــي وكمـــال قد تأهال 
للنهائـــي بعـــد فوزهـــا أمـــس األول فـــي 
الـــدور قبل النهائي علـــى الثنائي جمال 

جناحـــي وعصام طنطاوي بنتيجة 1-6 
و2-6 و6-10 فـــي مباراة قوية ســـيطر 
مجموعتهـــا  علـــى  وعصـــام  جناحـــي 
األولى بســـهولة كبيرة وتقدما -5 صفر 
الثانيـــة  المجموعـــة  وجـــاءت  و6-1 
مختلفـــة تمامـــا، حيـــث تألـــق الثنائـــي 
دواني وكمال فيها وتمكنا من حســـمها 
لصالحمـــا بنتيجـــة 2-6، وواصال األداء 
القوي فـــي المجموعة الثالثة والفاصلة 
والتـــي أقيمـــت بنظـــام كســـر التعـــادل 
وفـــازا فيهـــا بنتيجـــة 6-10، بينما تأهل 
الثنائي المحمود وتشـــاي بعـــد فوزهما 
على الثنائي خالد عبد القيوم وإســـالم 

أبو علم بنتيجة 2-6 و6-4.
الختاميـــة  المبـــاراة  انتهـــاء  وعقـــب 

للبطولـــة يتفضـــل فريـــد المؤيـــد نائـــب 
رئيس مجلس إدارة مجموعة يوســـف 
خليل المؤيـــد وأوالده وخميس المقلة 
رئيـــس نـــادي البحرين للتنـــس بتقديم 

الكؤوس لالعبين الفائزين.
وقد شـــارك فـــي البطولة هـــذا العام 28 
العبـــا مثلـــوا 14 فريقـــا، تـــم توزيعهـــم 
بـــكل  مجموعتيـــن  علـــى  بالقرعـــة 
مجموعـــة 7 فـــرق، وأقيمـــت المباريات 
بنظـــام الـــدوري من دور واحـــد بين كل 
مجموعـــة علـــى حدا، ثم تأهـــل لأدوار 
النهائية الفريقان األول والثاني من كل 

مجموعة.

اللجنة اإلعالمية

المرحوم يوسف خليل المؤيد

اللجنة اإلعالمية

لسداسيات  رمضانية  دورة  نظمت 
ــقـــدم في  جــيــل الــطــيــبــيــن لـــكـــرة الـ
الــنــائــب كلثم  بــرعــايــة  جــنــوســان 
الــحــايــكــي ومــشــاركــة واســـعـــة من 

أهالي المنطقة.

الحايكي  كــلــثــم  الــنــائــب  جـــت  وتـــوَّ
الفريق الفائز بالبطولة والمشاركين، 
وشـــكـــرت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة على 
ــتــي أظـــهـــرت الــبــطــولــة  جــهــودهــا ال

بالشكل المناسب.

يأتي  الفعالية  رعــايــة  أن  وأكــــدت 
ــادرات مــســتــمــرة  ــ ــب ــ ــم ــ ــاالً ل ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
األهــالــي  مــع  االجتماعي  للتواصل 
وخـــصـــوًصـــا مـــع مــرحــلــة الــتــعــافــي 
والتي تشهد عودة الحياة لطبيعتها.

توَّجت الفريق الفائز والمشاركين

 كلثم الحايكي ترعى سداسيات 
جيل الطيبين في جنوسان



tariq.albahar@albiladpress.com الثالثاء 19 أبريل 2022 - 18 رمضان 1443 - العدد 204935

tariq_albahhar

مهّم  مصدٌر  التمر  ألن  اإلفطار؛  لبدء  وصحية  تقليدية  طريقة  الصيام  بعد  تمر  ثمار  ثالث  تناول  ُيعتبر 
لأللياف. كما وعليك تناول كمية كبيرة من الخضروات، لتحصل على الفيتامينات والمغذيات، واختيار 

الحبوب الكاملة التي تمّد جسمك بالطاقة واأللياف الالزمة.
أو  المشوي  الــدهــن  القليل  اللحم  بتناول  استمتع   

الجلد  المنزوع  الــدجــاج  أو  الــفــرن،  في  المطهّو 
ــتــحــصــل عـــلـــى مـــصـــدر صــحــّي  ــمـــك ل ــسـ والـ

ــام، عــلــيــك تجّنب  لــلــبــروتــيــن. وبــشــكــل عــ
األطعمة المقلية والمصنعة؛ ألنها تحتوي 

والسكريات،  الدهون  من  الكثير  على 
اإلفـــراط  وتجنب  بوجبتك  واستمتع 
ــنــاول الــطــعــام مــن خـــالل األكــل  فــي ت

ببطء.
يجب أن تكون وجبة السحور متكاملة 
يومك  لتتابع  الكافية  الطاقة  وتمنحك 

إلــى أن يحين وقــت اإلفــطــار؛ لــذا عليك 
تساعدك  التي  المناسبة  األطعمة  اختيار 

على اجتياز الصيام.

تزّود بالطاقة مع إفطار متوازن

صحتك مع الصوم

عندما تجلس وتتحدث مع القامة المسرحية الفنان الكبير خليفة العريفي، البد لك أن تجري بأقصى سرعة لتلتقط وتسجل ما تستطيع تسجيله من ذكريات 
بصوته الصداح. فالجلوس معه أشــبه بالطواف حول األرض ومغامرة مدفون في درجها أقالم وورق تشــرح صوالته وجوالته ومجموع خطواته في شــارع 
الحياة والنجاح. التقيت العريفي في مسرح أوال قبل أيام وطلبت منه التفرغ لي بهدوء ليحدثني عن ذكريات الطفولة في رمضان، وما صادفه من مواقف 

مازالت مطبوعة في ذهنه ناطقة نابضة بالحياة. امتأل صدره حماسة وتصميما ليرفع الستار ويريني ما كان يدور في كواليس حياته.

ذكريات الطفولة في رمضان؟ «

سأعود إلى الوراء وتحديدا قبل 60 عاما 
حينما كنا نسكن في “ فريج ستيشن”. 
كــان عمري آنــذاك 8 سنوات وكــأي فرد 

ــاء  ــ ــنـ ــ مـــــــن أبـ

جيلي كنا نستمتع بليالي شهر رمضان، 
ــاب الــشــعــبــيــة  ــ ــع ــ ونــلــعــب مــخــتــلــف األل
لمناسبة  كـــان  كــمــا  الــتــيــلــة”،   “ فيها  بــمــا 
له  فتقام  خــاصــة،  قدسية  الــقــرقــاعــون 
في  الحركة  وتتعطل  كبرى  احتفالية 
ــة واألحـــيـــاء مــن شــدة  األزقــ
والمشاركين  ــام  االزدحـ
تــــجــــدهــــم مــــــن كــل 
ــيـــس  األعـــــــمـــــــار ولـ

األطفال فحسب. 

الذكريات المسرحية في  «
رمضان؟

ــــت أنــشــطــتــنــا  ــان ــك الــــوقــــت كــ ــ ــ فــــي ذل
رمضان،  شهر  خالل  تتوقف  المسرحية 
لــعــدة أســبــاب أهمها عــدم وجـــود مكان 
للعرض وعمل البروفات كما هو حاصل 
الــيــوم، والــجــهــة الــوحــيــدة الــتــي كانت 
تساعدنا آنذاك هي النادي األهلي والذي 
أوال  مسرح  انطالقة  أروقته  بين  شهد 
مسرحية  أول  الــنــادي  احتضن  وكــذلــك 
وأنا شخصيا مثلت ألول  أوال،  عرضها 

مرة على خشبة النادي األهلي.
ماذا عن األنشطة التي تقيمها األندية  «

الثقافية في رمضان؟

ينظم  الخليج  ــادي  ن كــان  علمي  حسب 
والدينية  الفكرية  الــنــدوات  من  العديد 
بروحانية  المرتبطة  األنشطة  ومختلف 
الشهر الفضيل، وأذكر أن مقر هذا النادي 
أوال  إلى مقر لمسرح  بعد   تحول فيما 

لفترة من الزمن. 
من الممثل الذي كنت تحب تقليده في  «

صغرك؟ 

حمدي،  عماد  بالفنان  جــدا  معجبا  كنت 
كثيرا؛  للسينما  نذهب  نكن  لم  أننا  رغم 
كان  كالمسرح.  تستهوينا  تكن  لم  ألنها 
سينما  إلــى  يأخذني  هللا  رحمة  والـــدي 
التي  الشهيرة  األفالم  لمشاهدة  الزياني 
ــزمــن وحققت  تــم إنــتــاجــهــا فــي ذلـــك ال
شــهــرة واســـعـــة كــفــيــلــم “عــنــتــر وعــبــلــة” 

لسراج منير. 
ما الذي كان يغضب والديك منك في  «

شبابك؟

لم يغضبا مني بالمعنى الحرفي للكلمة، 
يريد مني  كــان  الــوالــد رحمه هللا  ولكن 
لمساعدته  التعليم  سلك  في  االلتحاق 
أصبحت  وبالفعل  البيت،  مصاريف  في 

العام  فــي  االبــتــدائــيــة  للمرحلة  مــدرســا 
محمد  الفنان  نصحني  ثم  ومــن   ،1966
عواد لدراسة التمثيل في الكويت العام 
1970 عند الفنان الكبير زكي طليمات. 

أفضل هدية تلقيتها في حياتك؟ «

إياها  أعطاني  التي  تلك  هدية  أفضل 
لكم  وسأحكي  هللا  رحمه  عــواد  محمد 
قصتها...لم يكن في بالي أبدا أن أصبح 
عواد  محمد  الفنان  كان  وحينما  ممثال، 
عتيق”  كرسي   “ مسرحية  على  يشتغل 
وإخـــراجـــه وعــرضــت  تأليفه  مــن  وهـــي 
بتاريخ 13 يناير عام 1974 على مسرح 
النادي األهلي، اعتذر اثنان من الممثلين 
عن المشاركة في المسرحية لتأدية أحد 
في  اليومي  تــواجــدي  وبحكم  األدوار، 
البروفات حفظت الحوارات وما كان من 
محمد عواد إال أنه قال لي ذات يوم...
لتقمص  المسرحية  فــي  معنا  ستكون 
ها..شلون...ليش.. الشخصية...”  هــذه 
التمثيل وما عندي خبرة  لي في  ما  أنا 
الــدور  وقبلت  هللا  رحمه  أصــر  “..ولكنه 
وبعد  الــتــحــدي،  فــي  ونــجــحــت  ومثلته 
واألصدقاء  االخــوة  لي  قال  المسرحية 

..لقد اكتشفنا للتو ممثال بارعا. 
أهم تكريم أسعد خليفة العريفي؟ «

“..ســــــؤال جــمــيــل”...بــعــد تــخــرجــي من 
شاغرة  وظيفة  هناك  تكن  لــم  المسرح 
صقر  والمخرج  الفنان  كان  وحينها  لي، 
إلى  للذهاب  يستعد  هللا  رحمه  الرشود 
بهدف  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة 
تأسيس المسرح في العام 1978، وطلب 
وبالفعل  ســويــا،  والعمل  مرافقته  مني 
المكتبي،  العمل  اختار  ولم  معه  ذهبت 
بــل اخــتــرت فرقة مسرحية فــي إحــدى 
بكل جهدي وطاقتي  اإلمــارات وعملت 

لبناء الفرقة على أسس منهجية.
مكثت هناك ست سنوات وكانت كفيلة 
بتوسيع مداركي واكتسابي خبرة كبيرة 
لي  فعله  ومــا  المسرحي  ــراج  اإلخــ فــي 
الـــراحـــل صــقــر الـــرشـــود اعــتــبــره أفضل 

تكريم في حياتي.

ما أكثر بلد تحب السفر إليه؟ «

مــديــنــة بــوكــت بــتــايــلــنــد..إذ إنني 
كتبت ثالث روايات وديوان شعر 
والــهــدوء  الطبيعة  فجمال  هــنــاك، 
تــشــجــع عـــلـــى الـــكـــتـــابـــة وكـــذلـــك 

االسترخاء.

في حديث الذكريات مع الفنان خليفة العريفي

المسرح يتوقف في رمضان وأفضل هدية كانت من محمد عواد

قبل التحدي ومثلت ألول مرة في كرسي عتيج

أحد األعمال الفنية

الرشود أخذني معه إلى اإلمارات أحب تمثيل عماد حمدي

يمكــن إضافــة أي من الخضروات الموجودة في المنزل، ســواء الطازجة 
أو المجمدة إلى هذا الطبق وتقديمه ألفراد األسرة والضيوف.

 المقادير «

2 حبة بطاطس مقطعة
4 حبات جزر مقطعة

1 حبة بصل مقطع
1 كيلوجرام كوسا مقطعة

نصف كيلوجرام قطع بروكلي
1 كوب فطر

للتتبيلة: «

1 ملعقة طعام أوريغانو
4 فصوص ثوم

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملعقة صغيرة بودرة بصل

ملح حسب الرغبة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة إكليل الجبل

ربع كوب زيت زيتون
 للطبقة الكريمية:1 ملعقة طعام  «

طحين

1 كوب قشطة

1 و نصف كوب حليب
جبنة شيدر مبشورة حسب الرغبة

طريقة التحضير: «

فـــي وعــــــاء، ضــعــي الـــخـــضـــروات 
ــزيــتــون  ــت ال ــ ــيــهــا زي وأضـــيـــفـــي إل
الثوم  وبودرة  واألوريغانو  والثوم 
وإكليل  األســود  والفلفل  والبصل 
وحركي  والملح  والبابريكا  الجبل 
في  المتبلة  الخضار  ضعي  جيدًا، 
بالقصدير  وغطيها  الفرن  صينية 
دقيقة   45 لنحو  الفرن  وأدخليها 

حتى تنضج. 

الحليب  آخــــر، ضــعــي  فـــي وعــــاء 
والقشطة وأذيبي الطحين بالقليل 
الفلفل  مع  أضيفيه  ثم  الماء،  من 

األسود وبرش الشيدر وحركي. 
ــرن  ــفـ ــار مــــن الـ ــــخــــضــ أخــــرجــــي ال
فوقها،  الكريمية  الطبقة  وأضيفي 
ــى الــفــرن  ثــم أعــيــدي الــصــيــنــيــة إلـ
تـــذوب  15 دقــيــقــة حــتــى  لــنــحــو 

الجبنة ويحمر وجهها. 
بالجبنة  خــضــار  صينية  أخــرجــي 
ــرن وقــدمــهــا،  ــفـ ــن الـ ــقــشــطــة مـ وال

وبالعافية.

صينية خضار بالجبنة والقشطة

مطبخ

خليفة العريفي

أسامة الماجد

الذنوب، وطهرني فيه من  اللهم اغسلني فيه من 
العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، يا مقيل 

عثرات المذنبين.

دعاء
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عصاري رمضان

كاميرا البالد تصوير: رسول الحجيري «مجلـس حسيـــن العلــي فــي بـــوري

وتقاليد شعب  عــادات  كجزء من 
الـــبـــحـــريـــن، يــتــصــدر “الـــهـــريـــس” 
الشهر  طــوال  الرمضانية  المائدة 
الــفــضــيــل. هـــذا مــا ذكـــره صاحب 
مطعم النفق الشعبي بقرية بوري 
حــســيــن عــبــاس فـــي حــديــثــه مع 

برناج “عصاري رمضان”. 
والــدي،  الطبخ من  “تعلمت  وقــال 
التقليدية  الــطــريــقــة  ونــســتــخــدم 
فـــي طــبــخ الــهــريــس، ويــســتــغــرق 
إعداده 8 ساعات تقريبا، ويفضل 
الــبــحــريــنــيــون الــهــريــس بــالــلــحــم 
أمــا خالل  العربي خــالل رمــضــان 

العام يكون بالدجاج واللحم”.
“متوفر  ذكر  الهريس  أنــواع  وعن 
واإلمــاراتــي،  البحريني  الهريس 
لنظافته  اإلمــاراتــي  نفضل  ولكننا 

ولونه”.
فــيــســتــخــدم حسين  ــلــحــم  ال ــا  أمــ
الــلــحــم الــعــربــي الــصــومــالــي الــذي 

يذبح بالبحرين. 
ويشرح كيفية طبخ الهريس قائالً 
متعبا  أمــرا  الهريسة  إعــداد  “يعد 
ــرغــم مــن ســهــولــة طريقة  عــلــى ال
ضربها  أن  إال  ومكوناته،  إعــداده 
التقليدية  بالطريقة  هــرســهــا  أو 
يستهلك جهدا كبيرا ووقتا كثيرا 
يقولون  كما  اللحم  يــكــون  حتى 
كثيرين  يجعل  ما  وهــذا  )مخّيط( 
ويسارعون  طبخها  عن  يعزفون 

ويعد  المطاعم”.  من  شرائها  إلــى 
تعود  التي  األكـــالت  مــن  الهريس 
ــعــادات  وال ــتــراث  ال إلـــى  بمحبيها 

الــرمــضــانــيــة الــقــديــمــة، والــهــريــس 
ــحــبــوب  ــن أنـــــــواع ال ــوع مــ ــ ــو نـ هــ

المجروش.

مالك مطعم النفق: 8 ساعات لطبخ الهريس
والعربية هبة محسن | تصوير: رسول الحجيري الخليجية  المسلسالت  من  مّلينا  يمكن 

حياة  في  األبــنــاء  توريث  خطورة  لنا  تصور  اللي 
آبائهم، واألضرار اللي يمكن تصيدهم من ورا هذا 

القرار ونقول: “أف إلى متى هالمشاهد المكررة؟”
ونسمعها  نشوفها  اللي  القصص  ومــع  اليوم،  بس 
تتكرر  هالمشاهد  خل  بالعكس  غلط،  “مــو  أقــول: 
الــلــي يمكن يفقدهم  الــنــاس مــن هــالــقــرار  وتــحــذر 

عزهم في حياتهم. وهم أصحاب العز كله!
والشخوص  تغيرت،  ما  هي  هي  البشرية  النفس 
هي بس اللي تتغير... والمال يغري ويعمي بنفس 
الوقت... مو قسوة لما اآلباء يأجلون عملية توزيع 
ثرواتهم أو أمالكهم، مهما بلغت من ثروة أو قلت 
إلى ما بعد مماتهم هللا يطول بأعمارهم... هم اللي 
حقهم  ومــن  كله.  الخير  وجمعوا  وشيقيوا  تعبوا 

يعيشون بكرامة وعز إلى آخر يوم بحياتهم.
ما  بعد  غريبة  ومــو  بأهليهم،  بارين  أوالد  كل  مو 
تتوزع عليهم التركة يرمون أهاليهم بدور العجزة، 

وإذا ما قّطوهم ما سألوا عنهم بالسنين!
والزم نتذكر قول هللا تعالى: “يا أيها الذين آمنوا 
ا لكم فاحذروهم”  أزواجكم وأوالدكم عدوًّ إن من 

صدق هللا العظيم.
ورّبيته  وتعبت  صلبك  مــن  اللي  ولــدك  تعرف  مــا 
وأفنيت عليه زهرة شبابك بكون بار فيك أو عدو 

لك!
أهله  أن  ونسى  الدنيا  ملذات  َعَمته  إذا  خصوصًا 
يعيش  هو  بس عشان  نفسهم  على  قّصروا  يمكن 
بكف حسرة  كــف  مــا تضربون  وعــشــان  مــرتــاح... 

ثوا أبناءكم في حياتكم. وندم... ال تورِّ

ياسمينة:

 اتعظوا من أخطاء الغير، كي تعيشوا بعز وتموتوا  «
بعز.

ال تورِّثوا أبناءكم

ياسمينيات
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أعلنـــت مجموعـــة جـــي إف إتـــش 
لـــوالء  جديـــدا  برنامجـــا  الماليـــة 
المســـاهمين “برايـــم”، حيـــث يقـــدم 
مكافـــآت  األوفيـــاء  للمســـاهمين 

وحوافز. 
يوفـــر برنامج جـــي إف إتش برايم 
للمســـاهمين مزايا حصرية تســـتند 
إلـــى أربع مســـتويات مـــن العضوية 
)عضـــو، فضـــي، ذهبـــي وبالتينـــي(. 
تشـــمل المزايـــا خصـــم يصـــل إلـــى 
االســـتثمارات  جميـــع  علـــى   %  2
إف  جـــي  مشـــاريع  فـــي  الجديـــدة 
إتش، وخصم يصل إلى 15 % على 
أسعار التجزئة للمنتجات العقارية، 
ومـــا يصل إلـــى 100 نقطة أســـاس 

إضافية على جميع أنواع الودائع.
وقـــال رئيـــس العمليـــات التنفيذية 
شـــريف  صـــالح  إتـــش،  إف  لجـــي 
“يســـعدنا اإلعالن عـــن برنامج جي 
إف إتـــش برايـــم فـــي وقـــت أصبح 

أي  مـــن  قيمـــة  أكثـــر  الـــوالء  فيـــه 
وقـــت مضـــى، بالنظـــر ألننـــا نعتمـــد 
علـــى مســـاهمينا لتحقيـــق أهدافنـــا 
ينبغـــي  أنـــه  ونعتقـــد  المشـــتركة 
مكافأتهـــم على انضمامهم إلينا في 

رحلتنا نحو التقدم والنمو”.
“نأمـــل أن يلمس المســـاهمون قيمة 
الشراكة معنا، ليس فقط من حيث 
االســـتفادة مـــن برامج مثـــل برايم 
وتحقيق العوائد وتنمية محافظهم 
الخاصـــة، ولكـــن أيضـــا مـــن حيـــث 
تعزيـــز الشـــعور باالنتمـــاء وكونهـــم 

جزًءا من المجموعة. 

جـي إف إتـش تطـرح “بـرايـم” 
لمكـافـأة المسـاهميـن

نيسان البحرين تقدم أفضل العروض في رمضان
خليـــل  يوســـف  مجموعـــة  أعلنـــت 
الوحيـــد  المـــوزع  وأوالده،  المؤيـــد 
والوكيـــل الحصري لســـيارات نيســـان 
فـــي البحرين عـــن باقة مـــن العروض 
شـــهر  بمناســـبة  والفريـــدة  المميـــزة 
رمضان الفضيل. تتوفر هذه العروض 
على بعض من أحدث طرازات نيسان 
وأكثرهـــا شـــعبية مثل باتـــرول 2021 
وباترول سفاري 2021 وألتيما 2021 
وإكس-تيـــرا   2022 وإكس-تريـــل 
وماكســـيما   2022 وكيكـــس   2022

  .2021
وتشـــمل العـــروض الفريـــدة المقدمـــة 
على طرازات نيسان المذكورة المزايا 
المجانية التالية: التأمين والتســـجيل 
وحمايـــة ضد الصـــدأ وتظليل الزجاج 
ســـنوات.   5 لمـــدة  الوكيـــل  وضمـــان 
باإلضافـــة إلى ذلك تأتي ألتيما 2021 

وباترول 2021 وماكسيما 2021 اآلن 
مـــع باقة الخدمـــة المجانيـــة المميزة. 
أســـعار جميـــع  الموديـــالت المذكورة  
منخفـــض للغايـــة ومناســـب لميزانية 
الجميع، حيث يبدأ سعر باترول 2021 
)كاملة المواصفات( من 28,495 دينار 
، وألتيمـــا 2021 )الفئة الوســـطى( من 
10,595 دينـــار ، وإكـــس تريـــل 2022 

مـــن 9,495 دينـــار ، وإكس تيرا 2022 
مـــن  وكيكـــس   ، دينـــار   10,995 مـــن 
6,995 دينار ، وماكسيما 2021 )الفئة 
الوسطى( ابتداء من 13,995 دينار . 

وقـــال المدير العام لنيســـان البحرين، 
أنس عبد هللا”نيسان تتمنى أن يكون 
شـــهر رمضان الكريم شهر خير وبركة 
علـــى البحريـــن، ونعـــرب عـــن خالص 

امتناننا وتقديرنا لكل عشـــاق نيســـان 
فـــي البحريـــن علـــى والئهـــم ودعمهم 
هـــذه  خـــالل  مـــن  لنيســـان  الدائـــم 
العـــروض الرمضانيـــة الخاصـــة التـــي 
وضعناهـــا بعنايـــة لتناســـب ميزانيـــة 
الجميع، ونحن فخورون باالســـتجابة 
تجـــاه  للعمـــالء  واإليجابيـــة  الرائعـــة 

عروضنا المميزة وإعجابهم بها”.

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركزي بأنه تمـــت تغطية اإلصدار رقـــم 1908 من أذونات 
الخزانـــة الحكوميـــة األســـبوعية التي يصدرها مصـــرف البحرين المركـــزي نيابة عن 
حكومـــة مملكـــة البحرين.تبلـــغ قيمة هـــذا اإلصدار 70 مليـــون دينـــار بحريني لفترة 
اســـتحقاق 91 يومـــًا تبـــدأ فــــي 20 أبريـــل 2022  وتنتهي فـــي 20 يوليـــو 2022، كما 
بلـــغ معدل ســـعر الفائدة على هـــذه األذونات 2.03 % مقارنة بســـعر الفائدة 1.99 % 
لإلصدار السابق بتاريخ 6 أبريل 2022. وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.490 % وتم 
قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.472 % علمًا بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 
223 %. كمـــا بلـــغ الرصيـــد القائم ألذونات الخزانة مع هذا اإلصـــدار ما قيمته 2.110 

مليار دينار بحريني.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

أعلنـــت شـــركة كالم تيليكـــوم، المـــزود الموثـــوق للحلـــول التقنية فـــي البحرين، عن 
اســـتكمالها لكافـــة الموافقـــات القانونيـــة الخاصـــة بصفقة اســـتحواذها على شـــركة 
زاجـــل الدولية لالتصـــاالت، المختصة بتوفير خدمات اإلنترنـــت وتقنية المعلومات 

واالتصاالت في الكويت.
وتـــم إغـــالق عملية االســـتحواذ رســـميًا وتحولـــت كالم تيليكوم إلى مـــزود الحلول 
الرقمية الشـــاملة للشركات. واستحوذت “كالم” بموجب شروط االتفاقية على كافة 
أصـــول شـــركة زاجل، مما أدى إلى إنشـــاء كيان مشـــترك بقيمـــة 100 مليون دوالر . 
ويعكس عملية االستحواذ النمو االستراتيجي المرن لدى شركة “كالم” التي تهدف 
إلـــى تعزيـــز بنيتها التحتية الرقمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو 

إنجاز بارز على الرغم من التحديات الصعبة التي يشهدها العالم اليوم.
 صـــرح رئيـــس مجلـــس إدارة كالم تيليكوم، نزار محمد الســـاعي “نفخـــر بالترحيب 
بفريق زاجل في شـــركتنا ونشـــعر بالسعادة الجتماع شـــركتين قويتين لتتعاونا معًا 

على تشكيل كيان أكثر تأثيرًا يضم قوة عاملة مجتمعة تزيد عن 400 موظف”. 
وصرح الرئيس التنفيذي لشـــركة كالم تيليكوم، فير باســـي “يسعدنا أن تكون زاجل 
جزءًا من مجموعة كالم. وباالستفادة من إرث زاجل الممتد على مدى ثالثة عقود، 
ســـيرتقي الكيان المشـــترك بكالم إلى المستوى التالي ويوسع نطاقها لتصبح شريك 

التحول الرقمي الموثوق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي”.

“كالم تيليكوم” تستكمل استحواذها على “زاجل”

الصيانة الشاملة للمعهد الديني الجعفري بـ 145.1 ألف دينار

لتوفير أعمال ميكانيكية متنوعة لـ “بابكو”
مجلـــس  جلســـة  فـــي  شـــركة   14 تنافســـت 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس علـــى مناقصة 
لشـــركة نفط البحريـــن )بابكو( لتوفيـــر األعمال 
الميكانيكية المتنوعة، وكان أقل عطاء لشركة 
ناصـــر عبـــد محمـــد بنحـــو 14.5 مليـــون دينار، 
فـــي حين بلـــغ أكبرها قرابـــة 38.9 مليون دينار 

للشركة العربية العالمية للمقاوالت.
ويشـــتمل العمـــل على توفيـــر اإلشـــراف الماهر 
والعمالة والمنشآت والمعدات لتنفيذ التركيبات 
الميكانيكية المتنوعة وما يرتبط بها من أعمال 
مدنية وكهربائية وتركيبية لألجهزة في مناطق 
تشـــغيل الشـــركة على أســـاس وعند االقتضاء، 
كما هو مفصل بشـــكل أكثر تحديًدا في طلبات 
الشـــراء إلـــى تصدرهـــا الشـــركة بشـــكل دوري. 

ويتطلـــب العمل تنفيذ أعمـــال التركيب بما في 
ذلك، على ســـبيل المثال بال حصر على، أنابيب 
الصلـــب الكربونـــي وأنابيـــب الصلب الســـبائكي 
والهيـــاكل  الهيكليـــة  الفوالذيـــة  والمنصـــات 
التكنولوجيـــة وما يرتبط بها مـــن أعمال مدنية 

وكهربائية وأجهزة القياس وما إلى ذلك.
كما تنافســـت 7 شـــركات على مناقصة لشؤون 
األشـــغال بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني إلبرام عقد لمدة 5 أشـــهر 
للقيام بأعمال الصيانة الشـــاملة للمعهد الديني 
الجعفـــري، وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة المؤيـــد 
للمقـــاوالت بنحـــو 145.1 ألف دينـــار، في حين 
بلـــغ أكبرهـــا 396 ألـــف دينـــار لشـــركة مقاوالت 

الجميل.

الصيانـــة  أعمـــال  تنفيـــذ  المشـــروع  ويتضمـــن 
المدنيـــة واإلنشـــائية مثـــل الصباغـــة الداخلية 
وإصـــالح  التشـــققات  وصيانـــة  والخارجيـــة 
اســـتبدال  أو  وإصـــالح  واألرضيـــات  األســـقف 
الميـــاه.  دورات  وتجديـــد  والنوافـــذ  األبـــواب 
باإلضافة إلى األعمال الميكانيكية مثل تطوير 
الميـــاه  خزانـــات  واســـتبدال  الميـــاه  شـــبكات 
واألعمـــال الكهربائية مثل إعـــادة تأهيل غرفة 
الكهرباء واستبدال لوحات التوزيع الكهربائية 

والمصابيح وغيرها من األعمال.
وتم إجماال، فتـــح مناقصتين تابعتين لجهتين 
حكوميتيـــن بإجمالي 21 عطـــاء، وبلغ مجموع 
أقـــل العطـــاءات المقدمـــة نحـــو 14.7 مليـــون 

دينار.

أمل الحامد

14.5
مليــــون دينـــار

“القابضة للنفط والغاز” تقيم غبقتها الرمضانية للموظفين
احتفت بذوي الخدمة الطويلة

غبقتهـــا  والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  أقامـــت 
الرمضانية السنوية ألعضاء فريق العمل، وتم خاللها 
تكريـــم الموظفيـــن ذوي ســـنوات الخدمـــة الطويلة، 

وذلك يوم اإلثنين الموافق 11 أبريل الجاري.
 أقيمـــت األمســـية فـــي فنـــدق فورســـيزونز خليـــج 
البحريـــن بحضـــور أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية وفريق العمل، حيث شهدوا تكريم زمالئهم 
ممـــن أكملوا 5 و 10 ســـنوات من العمل لدى الشـــركة 
القابضـــة للنفط والغـــاز، مع االحتفـــاء بجهودهم في 
خدمة قطـــاع الطاقة والمملكة مًعـــا. واخُتتم الحفل 
بكلمـــة مـــارك توماس الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة 
فـــي الشـــركة القابضـــة للنفـــط والغـــاز، وأعـــرب فيها 

عـــن خالص شـــكره وتقديره لجميـــع الموظفين على 
دورهـــم المتميـــز وعلـــى تفانيهـــم والتزامهـــم تجـــاه 
والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  وُتتابـــع  الشـــركة. 
حرصها واهتمامهـــا بإبقاء الموظفين ذوي الكفاءات 
العالية وتزويدهم بفرص التطّور والنمو في مختلف 

أقسام الشركة.

صالح شريف

جامعة البحرين للتكنولوجيا تقيم غبقتها الرمضانية
تعكس االهتمام بالنواحي االجتماعية والمجتمعية

احتفلـــت جامعة البحرين للتكنولوجيا بغبقتها الرمضانية 
األولـــى تحـــت مســـماها الجديـــد فـــي فنـــدق آرت أمـــواج 
بحضـــور عـــدد كبيـــر مـــن الطلبـــة والخريجييـــن وأعضاء 
الهيئتيـــن األكاديميـــة واإلدارية واســـرهم، يتقدمهم عدد 
مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة ومجلـــس األمنـــاء ورئيـــس 

الجامعة حسن المال. 
وبـــدأ الحفـــل بكلمـــة لرئيس الجامعة حســـن المـــال، أعرب 
فيها عن سعادته بالحضور المتميز للموظفين وعائالتهم، 
مضيفـــا أن هـــذا التجمع فـــي هـــذه المناســـبة الكريمة من 

شـــهر رمضان الفضيل يعكس الجو األســـري الذي تعيشـــه 
الجامعة كما يعكس اهتمام الجامعة بالنواحي االجتماعية 
والمجتمعيـــة وأهميـــة توطيـــد أواصر المحبـــة والتواصل 
بيـــن الطلبـــة وأعضاء الهيئتيـــن األكاديميـــة واإلدارية من 
خـــالل مـــا تشـــهده الجامعة مـــن تطويـــر على مســـتويات 
عـــدة بدعم متواصل مـــن مجلـــس اإلدارة ومجلس أمناء 
الجامعـــة، بعدهـــا تم عرض فيديو للجامعة بمناســـة مرور 
20 ســـنة على تأسيســـها تحـــت عنوان “عشـــرون عاما من 

اإلنجازات”.

 وتخلل الحفل عدد من الفقرات والمسابقات المميزة كما 
تم السحب على جوائز قيمة تم تقديمها من قبل الجامعة 
وعدد من الشـــركات والمؤسسات الداعمة للجامعة والتي 
القت استحسان جميع الحاضرين، وقد أعرب المشاركون 
من الطلبة واألســـاتذة عن سعادتهم بتنظيم هذه الفعالية 
نظـــرا لمـــا تمثلـــه مـــن ارتبـــاط بالشـــهر الكريم، حيـــث قام 
مجلس طلبة الجامعة باإلضافة إلى عمادة شؤون الطلبة 
بجهـــود كبيـــرة إلنجـــاح هذة الفعاليـــة وإظهارهـــا بالمظهر 

الذى يتناسب وخصوصية هذا الشهر الكريم.
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أكـــد اختصاصـــي التفتيـــش بإدارة 
الصناعـــة  بـــوزارة  التفتيـــش 
والتجارة والســـياحة علـــي الناصر 
أنه تم زيارة عدد كبير من األسواق 
التجاريـــة ومنافـــذ البيع في شـــهر 
االرتفـــاع  عـــدم  وتبيـــن  رمضـــان، 
في األســـعار وعدم وجـــود تالعب 
توافـــر  مؤكـــًدا  تجـــاري،  غـــش  أو 

المنتجات بمختلف األسعار.
الرســـالة  فـــي  الناصـــر  وأوضـــح 
األســـبوعية للـــوزارة فـــي البرنامج 
اإلذاعـــي “صباح الخيـــر يا بحرين” 
أنه يتم التفتيش على جميع منافذ 
البيع من السوبر ماركت واألسواق 
المركزيـــة مثـــل ســـوق الخضروات 
والفواكه وســـوق الســـمك وســـوق 
اللحم واألسواق الشـــعبية، إضافة 

إلى البرادات.
ولفـــت إلـــى أنـــه فـــي حـــال رصـــد 
التالعـــب  بخصـــوص  مخالفـــة  أي 
باألســـعار فإن الوزارة تتخذ إجراء 
قانونيـــا والـــذي يترتـــب عليه غلق 
المحـــل إدارًيـــا ومحاســـبة صاحب 

السجل التجاري قانونًيا.
وعـــن الســـلع التـــي يتـــم التفتيـــش 
عليهـــا وتخص المســـتهلك، أوضح 
األساســـية  الســـلع  أن  الناصـــر 
فـــي  عليهـــا  الطلـــب  يـــزداد  التـــي 
األرز  مـــن  المبـــارك  رمضـــان  شـــهر 
والزيـــت واللحم والبيـــض، إضافة 
والقمـــح  والســـكر  الدجـــاج  إلـــى 
والحلويات والفواكه والخضروات 

بأنواعها.
األخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  أنـــه  يذكـــر 
مجلـــس  مـــن  توجيهـــات  صـــدرت 

الوزراء بزيادة الرقابة على أســـعار 
الســـلع والمواد الغذائية، ودعا إلى 
استمرار تشـــديد الرقابة بالتحديد 
علـــى أســـعار الســـلع والعمـــل علـــى 

استقرارها.
ولفـــت الناصـــر إلـــى أنه تـــم إعداد 
التفتيـــش  إدارة  قبـــل  مـــن  خطـــة 
وتـــم تكثيـــف الرقابـــة بعـــد صدور 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  قـــرار 
مجلس الـــوزراء، ومجلس الوزراء 
بتكليـــف وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة بتشـــديد الرقابـــة على 
األســـواق التجاريـــة بوجـــود فريق 
العمل من المفتشـــين والمفتشـــات 
بشكل يومي على فترتين صباحية 

ومسائية طوال أيام األسبوع.
وأشـــار إلـــى أنه في حـــال رصد أي 
علـــى  التواصـــل  يرجـــى  مخالفـــة 
رقـــم حمايـــة المســـتهلك على رقم 
17007003 أو تقديـــم شـــكوى من 
خالل النظام الوطنـــي للمقترحات 
البريـــد  أو  “تواصـــل”  والشـــكاوى 
اإللكتروني لإلدارتين إدارة حماية 

المستهلك وإدارة التفتيش.

بعد زيارة عدد كبير لمنافذ البيع برمضان... “التفتيش”:

ال غش تجاريا في األسواق والمنتجات متوافرة

علي الناصر

أعلنـــت زين البحرين عن نتائجها 
المالية لألشـــهر الثالثـــة المنتهية 
بتاريخ 31 مارس 2022 مسجلة 
 1.574 قدرهـــا  أربـــاح  صافـــي 
مليون دينار بحريني بنمو نسبته 
3 % على أساس سنوي مقارنة بـ 
1.527 مليون دينار بحريني في 
الربع األول 2021، وظلت ربحية 

السهم ثابتة عند 4 فلوس.
وارتفعت األرباح التشغيلية للربع 
علـــى   % 1 بنســـبة   2022 األول 
أساس ســـنوي لتصل إلى 1.749 
بــــ1.731  مقارنـــة  دينـــار  مليـــون 
مليـــون دينار فـــي الفترة نفســـها 
في 2021. وبلغت اإليرادات في 
مليـــون   17.200 نفســـها  الفتـــرة 

دينـــار، بزيادة قدرهـــا 4 % مقارنة بــــ 16.507 مليون دينار 
في الربع األول 2021.

وعلـــى صعيـــد الميزانيـــة العموميـــة، بلـــغ إجمالـــي حقـــوق 
ملكيـــة المســـاهمين 77.533 مليـــون دينار فـــي الربع األول 
2022 بانخفاض نســـبته 2 % على أســـاس سنوي مقارنة بـ 
78.870 مليون دينار في نهاية العام 2021. وبلغت أصول 
الشركة مع نهاية الربع األول 2022 المنتهي في 31 مارس 
128.288 مليون دينار بانخفاض نســـبته 2 % على أساس 
ســـنوي مقارنـــة بــــ131.077 مليـــون دينـــار في نهايـــة العام 

.2021
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة زيـــن البحريـــن، الشـــيخ أحمد 
بـــن علـــي آل خليفة “لقد بدأنا هذا العـــام ببداية ممتازة ، إذ 
واصلـــت زين البحرين أدائها العالي الذي شـــهدته في العام 
2021. نحـــن اآلن في وضع قـــوي لتقديم أفضل إمكانياتنا 
وخدماتنا المدمجة كشركة اتصاالت مبتكرة ومتكاملة في 
المملكـــة. وحققت الشـــركة نمو في نتائجها التشـــغيلية من 
خالل تطوير كفاءتها التنموية وتجربة العمالء باالستمرار 
الحلـــول  وتنميـــة  الرقمـــي  للتحـــول  اســـتراتيجياتها  فـــي 

التكنولوجية المبتكرة”.
وواصـــل رئيـــس مجلـــس إدارة زيـــن البحريـــن “تلعب زين 
البحريـــن دوًرا مهًمـــا فـــي دعـــم رؤيـــة المملكـــة 2030 نحو 
تحقيق اقتصاد رقمي يتضمن توســـعة الشبكة واالستثمار 
فـــي ابتكارات جديدة لالرتقاء بتجربة المســـتخدم وتنمية 
البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة لتطوير الجيل القـــادم. نحن أول 
شـــركة اتصاالت بالمملكـــة تقوم باســـتخدام تقنية إنترنت 
األشياء ضيقة المسار )NB-IoT(، وتطبيق تقنية إريكسون 
المتطـــورة )NR-NR( لإلرســـال المـــزدوج بتقســـيم الوقـــت 
 ،)5G( لتجميـــع الموجـــات الحاملة لشـــبكة الجيـــل الخامس
الســـتخدامها على ترددات النطاق المتوسط؛ بهدف إتاحة 
معدالت أعلى للبيانات، وذلك جزء من التزام زين البحرين 
لتوســـعة نطاق تغطية شـــبكتي الجيل الرابع )4G( والجيل 

الخامس )5G( في المملكة”.

أهم إنجازات زين البحرين للربع األول 2022

الشبكة: 

أول شـــركة اتصـــاالت بالمملكـــة تقـــوم باســـتخدام تطبيـــق 
الجيـــل  خدمـــات  لتعزيـــز   )NR-NR( إريكســـون  تقنيـــات 

.)5G( الخامس
قامت زيـــن البحرين باســـتخدام 
المتطـــورة  إريكســـون  تقنيـــة 
لإلرسال المزدوج بتقسيم الوقت 
)TDD( لتجميع الموجات الحاملة 
 )5G( الخامـــس  الجيـــل  لشـــبكة 
الستخدامها على ترددات النطاق 
المتوســـط بهـــدف تعزيـــز تجربة 
المستخدم وإتاحة معدالت أعلى 

للبيانات.

االستدامة والشمولية:

تدريـــب موظفيهـــا لغـــة اإلشـــارة 
مبادراتهـــا  إحـــدى  وهـــي 
الستراتيجية التنوع والشمولية. 
دورة  البحريـــن  زيـــن  نظمـــت 
تدريبيـــة حول لغة اإلشـــارة لموظفيها كجـــزء من مبادرات 
التنـــوع والشـــمول )D&I( لغـــرس ثقافـــة متنوعـــة ومنصفة 

وشاملة في مكان العمل.

تدشين خدمة الخط الساخن “نقدر”

دشـــنت خدمـــة الخط الســـاخن “نقـــدر”، لتلبيـــة احتياجات 
األشـــخاص ذوي الهمـــم والقائميـــن علـــى رعايتهـــم كجـــزء 
مـــن مبـــادرة الدمـــج. يتماشـــى إطـــالق الخط الســـاخن مع 
اســـتراتيجية االســـتدامة والشـــمولية التي تتبناها شـــركة 
زيـــن البحريـــن ويهـــدف إلـــى تقديـــم تجربة خدمـــة عمالء 
استثنائية من خالل ضمان الشمول الرقمي والوصول إلى 

جميع أفراد.

تعاون مع “ُدمِت خضراء”

واصلـــت تعاونهـــا مـــع المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع 
الزراعـــي في مشـــروعهم “ُدمِت خضراء” مـــن خالل زراعة 
100 شـــجرة في شـــارع أبو ظبي لتحقيق األهداف البيئية 
لتخفيـــف الكربون والمشـــاركة فـــي التأثيـــر الجماعي على 

المملكة.

دعم جمع المخلفات اإللكترونّية والتخلص منها

تعاونت زين البحرين مع مدرسة عبد الرحمن كانو الدولّية 
في جمع المخلفات اإللكترونّية والتخلص منها بأمان، وهو 
مـــا يأتـــي في إطـــار التـــزام الشـــركة المتواصل بخلـــق بيئة 
خضـــراء ونظيفة في مملكة البحريـــن عبر مبادرتها الفّعالة 

.”)e-Waste( لـ “جمع وإعادة تدوير المخلفات اإللكترونّية

شراكة مع “يونيبال” تُعد األولى من نوعها للشباب

فـــي حدث ُيعـــد األول في تاريـــخ االتصاالت فـــي المملكة، 
دخلت زين البحرين في شـــراكة مع يونيبال إلضفاء مزيدًا 
من القيمة إلى أعضائهما من الشباب تتخطى الجيجابايت 
والدقائـــق، إذ سيســـتمتع أعضـــاء زيـــن الشـــباب بعالـــم من 
المزايـــا الســـخية. وبموجب هـــذه الشـــراكة، يحصل عمالء 
زين البحرين المســـجلين في باقات الشـــباب على أكثر من 
Cine- 200 عروض حصرية من جميع أنحاء البحرين مثل

polis وiMachines وWingman وDose وغيرها.

توسعة خدمات “5G” حول المملكة وتعزيز “الفايبر”

1.6 مليون دينار أرباح “زين 
البحـريـن” للـربـع األول 2022
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.545

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.279

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.93

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.6

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD0.36

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.132

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.025

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.292

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.328

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.465

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.41

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.485

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(

BMB BD 0.00

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.422

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.503

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.14

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.32

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.058

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.633

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.325

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.075

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.75

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.49

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.546

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.145

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.073

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

سيكو 
SICO-C BD 0.15

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

أمل الحامد

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة
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التغييرالسعر 0.3200.000 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.0960.000 دينار
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.86+0.360 دينار
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.84+0.600 دينار
شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.48+0.633 دينار
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

وافقــت الجمعيــة العموميــة لغرفة تجارة وصناعة البحريــن على جميع بنود األعمال 
المعروضة وذك خالل اتعقادها مساء أمس وذلك بحضور 245 عضو من أصل 31.9 

ألف عضو مسجل ومسدد الشتراكاتهم، أي بنسة تبلغ نحو 0.77 %.

ولـــم تســـتغرق الجمعية العموميـــة لغرفة 
التجارة والصناعة  أكثر من نصف ساعة، 
حيث ســـارع األعضاء إلـــى التصفيق بعد 
انتهـــاء أعمالهـــا فـــي وقـــت يعتبـــر ســـريع 
نسبيًا في تاريخ “عموميات” الغرفة التي 

تعقد حضوريًا ألول مرة منذ سنتين.
وقـــال رئيس مجلس إدارة الغرفة ســـمير 
نـــاس للصحافيـــن بخصـــوص مـــا ذكر عن 
المبنـــى القديـــم للغرفـــة خـــال االجتماع، 
“إن الغرفـــة لديهـــا أفـــكار بشـــأن المبنـــى 
القديم وستبحث ما هو مناسب وستعلن 
عنه في حينه”، دون أن يخوض في مزيد 

من التفاصيل.
وفـــي كلمة له أمام األعضاء قال ناس “إن 
الغرفـــة عازمـــة علـــى المضي قدمـــا للبناء 
علـــى ماتحقـــق من إنجـــازات فـــي الدورة 
الســـنوات  فـــي  عملـــت  الماضيـــة، حيـــث 
األعمـــال  اســـتمرارية  علـــى  الماضيـــة 

التجاريـــة وأن المرحلـــة المقبلة ســـتكون 
12 مبـــادرة  نحـــو إعـــادة اإلنطـــاق عبـــر 
لحمايـــة الســـوق و10 مبادرات تســـتهدف 

تحقيق النماء للسوق المحلية”.
واشـــار إلى أن الغرفة ساهمت بنحو 100 
مشروع قانون ومقترح بقانون أو مقترح 
برغبـــة مقدمـــة مـــن الســـلطة التشـــريعية 
وأنجـــزت نحـــو 35 دراســـة بحثيـــة، إلـــى 
تناولـــت  اقتصاديـــة  دراســـات   6 جانـــب 
الجائحـــة، و33 اســـتبيان للوقـــوف علـــى 
آراء الشارع التجاري في مختلف القضايا 

االقتصادية.
للغرفـــة  العموميـــة  الجمعيـــة  ووافقـــت 
علـــى تحويل مبلـــغ 4.5 مليـــون دينار من 
صنـــدوق مشـــاريع التوســـعة والبنـــاء إلى 
الفائـــض المتراكـــم، حيـــث أوضـــح نـــاس 
أن هـــذه المبالـــغ كانت مرصـــودة قبل 20 
ســـنة لمخصصات البنـــاء والمبنى الحالي 

للغرفة.
واقترح عضـــو الغرفة باســـم المحميد أن 
يخصـــص جـــزء مـــن الفائـــض لمســـاعدة 
أو  الجائحـــة  مـــن  المتضرريـــن  التجـــار 
المتعثرين عمومًا ووضع لجنة لألشـــراف 
علـــى ذلك.واشـــار نـــاس إلـــى أن صندوق 

العمل “تمكين” يقـــوم بهذا الجانب، حيث 
أن هنـــاك أكثـــر من 30 ألف عضـــو للغرفة، 
وأن مجلـــس اإلدارة يركـــز علـــى تحقيـــق 
القانـــون  ضمـــن  الموضوعـــة  األهـــداف 

بصفتها مؤسسة ذات نفع عام.
ولفت نـــاس إلى أنه في فترة 2006 حين 

كان عضـــوا بمجلـــس اإلدارة كانت الغرفة 
تعتمـــد علـــى المســـاعدات، وكان تغطيـــة 
أجـــور الموظفين والنفقـــات تتم بصعوبة، 
والوضـــع الحالـــي هو أفضـــل بكثير حيث 
أصبح لدى الغرفة اســـتثمارات في أسهم 
وصناديق مدرة تســـاعد بيت التجار على 

تحقيـــق دوره كواجهـــة اقتصادية لمملكة 
البحريـــن، وتغطيـــة التكاليف التشـــغيلية 

من دراسات وفعاليات ومؤتمرات.
وقـــد وافقـــت الجمعيـــة العموميـــة علـــى 
اختيـــار شـــركة “كـــي بـــي أم جـــي” فخرو 

كمدقق خارجي للثاث سنوات المقبلة.

“عمومية الغرفة” تقر جميع البنود خالل نصف ساعة
ناس: 10 مبادرات لتحقيق النماء لألسواق المحلية

جانب من اجتماع  “عمومية” غرفة تجارة وصناعة البحرين 

 RoSPA ألبـا” تحصــد جـائــزة“
للسنة التاسعة على التوالي

نظير أدائها المتميز في الصحة والسالمة خالل 2021

)ألبـــا(،  ش.م.ب.  البحريـــن  ألمنيـــوم  شـــركة  نالـــت 
أكبـــر مصهـــر لأللمنيوم فـــي العالم باســـتثناء الصين، 
استمراًرا لمســـيرة إنجازاتها، جائزة الميدالية الذهبية 
 )RoSPA( مـــن الجمعيـــة الملكيـــة لمكافحة الحـــوادث
للســـنة التاســـعة على التوالي وذلك نظيـــر أدائها المتميز 
فـــي الصحة والســـامة خال العـــام 2021. وفي 
تعليقـــه على هذا اإلنجـــاز، صرح الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة ألبـــا، علـــي البقالي، 
قائاً: “عملـــت ألبا على تعزيز ثقافة 
الســـامة القويـــة لديهـــا علـــى مدى 
أكثـــر من خمســـين عاًمـــا من خال 
الجهود المتفانية والسعي لتمكين 
الموظفين وعمـــال المقاولين على 

جميع المســـتويات في الشركة. ونسعى لبذل أقصى جهودنا للعمل 
وفق شعار الشركة “السامة أوالً، السامة دائًما، السامة في جميع 
األوقات”، مما ســـاعدنا على تحقيق أكثر من 24 مليون ســـاعة عمل 
آمنـــة حتـــى اآلن. طموحنـــا يكمـــن فـــي الفوز بهـــذه الجائزة للســـنة 
العاشـــرة علـــى التوالي، حيث نتطلـــع لرفع مســـتوى التحدي؛ حتى 
نتمكن من الحصول على “جائزة الرئيس” من RoSPA والتي ُتمنح 
للشـــركات والمؤسســـات التي تحقق الجائزة الذهبية على مدى 10 

– 14 عاًما متتالًيا”.
يذكـــر أن جوائـــز RoSPA يتم منحها لتكريم الشـــركات التي أثبتت 
ريادتهـــا ودورهـــا القيـــادي فـــي ممارســـات الصحة والســـامة على 
مســـتوى العالم. وتســـعى نحو 2,000 شـــركة ســـنوًيا للمنافسة فيما 
بينها؛ من أجل الحصول على هذه الجوائز المرموقة التابعة لواحدة 

من أعرق جوائز الصحة والسامة في المملكة المتحدة.

قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك 
فـــاروق  الوطنـــي،  البحريـــن 
“البحريـــن  كتـــاب  إن  المؤيـــد 
تاريخ وإنجازات” ُيشـــّكل وثيقة 
مهمة لتاريـــخ البحرين الُمعاصر، 
وذلـــك خـــال اســـتقباله الباحث 
واإلعامي عبدالكريم إسماعيل، 
الـــذي أهـــداه نســـخة مـــن كتابـــه 
الجديـــد والـــذي ُيســـلط الضـــوء 
علـــى إنجازات البحريـــن الكبيرة 
بمختلـــف األصعـــدة والمجـــاالت 
 .2021  -  1971 الفتـــرة  خـــال 
وأشاد المؤيد بما احتواه الكتاب 
عبدالكريم  الباحث  وبإســـهامات 
ومـــا يبذله مـــن جهود فـــي إبراز 
التاريخيـــة  المحطـــات  وتوثيـــق 
لمملكـــة البحرين. وأبـــدى المؤيد 
اإلهـــداء  لهـــذا  العميـــق  امتنانـــه 
وأعـــرب عـــن تمنياتـــه بالتوفيـــق 
والنجـــاح للباحث عبدالكريم في 
إصدار المزيد مـــن الكتب القّيمة 
الفكـــري  التـــراث  تدعـــم  التـــي 

واألدبـــي بالمملكة، كمـــا عّلق بأن 
هذا الكتاب سُيســـاهم في إثراء 

المكتبة الوطنية البحرينية.
ومـــن جانبـــه، أعـــرب عبدالكريم 
شـــكره  بالـــغ  عـــن  إســـماعيل 
وامتنانـــه للمؤيـــد، وأثنـــى علـــى 
البحريـــن  بنـــك  دعـــم ومســـاندة 

الوطنـــي إلصـــدار هـــذا الكتـــاب، 
الـــذي  الوطنـــي  بالـــدور  مشـــيًدا 
يؤديـــه البنـــك فـــي إعـــاء مكانة 
مملكـــة البحريـــن. وحضـــر اللقاء 
محمد القاســـمي مدير التســـويق 
والشـــراكات فـــي بنـــك البحريـــن 

الوطني.

“البحرين الوطني” يرعى إصداره...المؤيد: “التسهيالت” أول مؤسسة مالية بحرينية 
”Beyon Connect“ كتاب “البحرين تاريخ وإنجازات” توقع اتفاقية مع 

وثيقة لتاريخ المملكة الُمعاصر وقعت شركة البحرين للتسهيات التجارية 
Beyon Con- مـــع شـــركة تفاهـــم   مذكـــرة 

nect لتصبـــح بموجبها أول مؤسســـة مالية 
بحرينية تعتمد حلول الهوية الرقمية وحل 
صناديـــق البريد الرقمية المبتكرة والمقدمة 

 .Beyon Connect من قبل
وُتوفر شركة البحرين للتسهيات التجارية 
ومتوســـطة  قصيـــرة  تمويليـــة  منتجـــات 
وطويلـــة األجـــل، بجانـــب تقديـــم منتجات 
وخدمـــات خاصة بالســـيارات باإلضافة إلى 
العقاريـــة  التأميـــن والتســـهيات  منتجـــات 
عبر الشـــركات التابعـــة لها، وتلتزم الشـــركة 
بتقديـــم تجـــارب رقمية متطورة ومبســـطة 
وآمنـــة للزبائـــن. ووفًقـــا لهـــذا التعـــاون بين 
Beyon Con- شـــركة ســـُتقدم   الجهتيـــن، 
nect حـــل صنـــدوق البريد الرقمـــي المبتكر 
وذلـــك  حديثـــا،  أطلقتـــه  الـــذي   )OneBox(
لتمكين االتصال اآلمن بين شـــركة البحرين 

للتسهيات التجارية وزبائنها. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة البحرين 
بوخـــوة  عبـــدهللا  التجاريـــة،  للتســـهيات 
 )OneBox(و  )OneID( لحلـــول  “اعتمادنـــا 
فـــي الشـــركة يمثـــان عناصر أساســـية في 

تطبيـــق رؤيـــة شـــركة البحرين للتســـهيات 
التجاريـــة فيمـــا يخـــص تطويـــر الخدمـــات 
الرقمية للتمويل والتأمين، ما يؤكد التزامنا 
بتطبيق مبادرات مصرف البحرين المركزي 
المتمثلـــة في قيادة التحـــول الرقمي المالي 

اآلمن على مستوى المملكة”.
وبدوره، قال نائب رئيس قســـم تكنولوجيا 
للتســـهيات  البحريـــن  المعلومـــات بشـــركة 
التجاريـــة علـــي المـــرزوق “لطالمـــا ارتكـــزت 
الخدمـــات الماليـــة وخدمـــات التأميـــن على 
الثقة والمصداقية، ونحن ملتزمون بالوفاء 

بوعدنـــا بأن نكون الخيـــار األول للزبائن من 
خـــال منحهم أرقى الخدمـــات والمنتجات 

والحلول الرقمية المبتكرة”. 
ومـــن جهتـــه، قـــال كريســـتيان راسموســـن، 
Beyon Con- لشـــركة التنفيـــذي   الرئيـــس 
شـــركة  مـــع  بالتوقيـــع  جـــًدا  “نعتـــز   :nect
البحرين للتســـهيات التجاريـــة لتوفير حل 
)OneID( لتسجيل وتخزين الهوية الرقمية، 
 )OneBox( وحل صنـــدوق البريـــد الرقمـــي
وتضمـــن  موثوقـــة  منصـــة  ُيمثـــل  الـــذي 

الخصوصية والشفافية واالتصال اآلمن”.
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