
اللجنة األولمبية

بـــن  الشـــيخ خالـــد  ســـمو  كلـــف 
حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة، رئيس 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
ســـمو الشيخ عيسى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيس 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
لتـــرؤس وفـــد مملكـــة البحريـــن 
الخليجيـــة  األلعـــاب  دورة  فـــي 
الثالثة والتي ســـتحتضنها دولة 
الكويت الشـــقيقة خـــال الفترة 
مـــن 13 لغايـــة 31 مايـــو المقبل 
2022 فيما سيكون األمين العام 

فارس مصطفى الكوهجي نائًبا 
لرئيس الوفد.

سمو الشيخ عيسى بن علي يرأس 
وفد البحرين لدورة األلعاب الخليجية
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داركليب بطاًل لكأس سمو ولي العهد للكرة الطائرةآل بوفالح... قصة إلهامالرميحي يثمن دعم وزير الداخلية لـ”كفو”
ثّمن وزير اإلعالم  علي  «

الرميحي، دعم ومتابعة وزير 
الداخلية رئيس لجنة متابعة 
تنفيذ “بحريننا” ، والذي كان 

له أثر بالغ في النجاح منقطع 
النظير الذي حققه البرنامج التلفزيوني 

“كفو” 

استطاع خالد آل بوفالح )57 سنة(  «
ل اإلعاقة التي يعاني منها  أن يحّوِ

منذ الطفولة إلى قوة وقصة 
إلهام، بدًءا من عمله بـ”كشك” 

لبيع السندويتشات، ومرورًا بعمله 
بالقطاعين، حتى وصوله لمنصب 

عضو مجلس بلدي الجنوبية.

ج رئيس االتحاد البحريني للكرة  « توَّ
الطائرة الشيخ علي بن محمد 

آل خليفة فريق داركليب بكأس 
البطولة والميداليات الذهبية، 

وفريق النصر صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية، 
بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة 

عبدالرحمن عسكر.
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شغل الوظائف يرتفع 184 % بالقطاع المالي... حميدان:

متوظف بحريني في “الخاص” بالربع األول
مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

قـــال وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعيـــة جميل 
حميـــدان، فـــي تصريح له بمناســـبة اســـتعراض 
لمبـــادرة   2022 العـــام  مـــن  الربـــع األول  نتائـــج 
التوظيـــف ضمن خطة التعافي االقتصادي أمام 
مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته المنعقـــدة أمس 
األول، إن إجمالـــي عـــدد المواطنيـــن الموظفين 
فـــي القطـــاع الخـــاص بلـــغ 7,740 متوظًفـــا في 
الربـــع األول مـــن العـــام 2022 أي مـــا يشـــكل 39 
% مـــن إجمالي العدد المســـتهدف، بزيادة بلغت 
ما نســـبته 32 % مقارنـــة بالفترة ذاتها من العام 

.2021
وأشـــار الوزير إلـــى أن عدًدا من القطاعات شـــهد 
ا ملحوًظا في نسب توظيف العمالة الوطنية،  نموًّ
حيـــث ارتفـــع التوظيـــف فـــي القطـــاع المالي في 
 %  184 بنســـبة   2022 العـــام  مـــن  األول  الربـــع 

مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2021.
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عقــارات البحريـن
فــي مكـان واحــد 

لبراميل النفط الُمصدَّرة للخارج بسعر أكثر من 40 دوالرًا... جاللة الملك يصادق:

اقتطاعات تصل إلى 3 دوالرات لصالح “احتياطي األجيال”
المنامة -بنا

صـــادق عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، علـــى قانـــون رقـــم )16( لســـنة 2022 
بتعديل المادة )1( من القانون رقم )28( لسنة 2006 بشأن 
االحتياطي لألجيال القادمة بعد إقرار مجلســـي الشـــورى 

والنواب، وأصدره.

المادة األولى:
ُيســـتبدل بنـــص المـــادة )1( مـــن القانـــون رقم )28( لســـنة 

2006 بشأن االحتياطي لألجيال القادمة، النص اآلتي:
“ُيقتطـــع دوالر أمريكـــي واحـــد مـــن ســـعر كل برميل نفط 
خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على 
ا، على  ـــا وال يجـــاوز )80( دوالًرا أمريكيًّ )40( دوالًرا أمريكيًّ
أن يـــزداد هذا المبلغ المقتطـــع ليصبح دوالرين أمريكيين 
ا  إذا زاد ســـعر برميل النفط الخام على )80( دوالًرا أمريكيًّ
ا، ويـــزداد المبلغ الُمقتطع  وال يجـــاوز )120( دوالًرا أمريكيًّ
ليصبح ثاثة دوالرات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط 
ـــا، لتكويـــن احتياطـــي  الخـــام علـــى )120( دوالًرا أمريكيًّ
خـــاص ُيســـمى )احتياطي األجيـــال القادمـــة(، وذلك لمدة 

سنتين ماليتين متتاليتين.
على أن يتم تنفيذ االقتطاع وفًقا للمبالغ المبينة بالجدول 
المرافق لهـــذا القانون لصالح احتياطـــي األجيال القادمة 

بعد مرور المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وال يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال 
االحتياطي لغير العمليات االستثمارية إال بقانون”.

المادة الثانية:
علـــى رئيس مجلـــس الوزراء والـــوزراء - ُكٌل فيما يخصه 
– تنفيـــذ أحـــكام هذا القانـــون، وُيعمل به اعتبـــاًرا من أول 
السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جاللة الملك

المواطن الثروة الحقيقية ونسعى لالستثمار فيه... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

أبناء البحرين أهل لتحقيق المنجزات

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أن أبناء البحريـــن أثبتوا 
فـــي كل المحطـــات أنهـــم أهـــٌل لتحقيـــق 
المنجـــزات والتغلب على جميع التحديات 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  يحقـــق  بمـــا 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بقيـــادة  الشـــاملة 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

مشـــيرًا إلى أن “المواطـــن هو ثروة الوطن 
الحقيقية التي نســـعى إلى االستثمار فيه 
كونه المحرك الرئيســـي للتنمية وليواصل 
مـــا حققـــه اآلبـــاء واألجـــداد فـــي مســـيرة 

النماء واالزدهار”.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه أمـــس بقصر 
الرفـــاع، بحضـــور ســـمو الشـــيخ محمد بن 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وعـــدد مـــن 

كبـــار  مـــن  والســـعادة  المعالـــي  أصحـــاب 
المســـؤولين، عـــدًدا مـــن المواطنيـــن مـــن 
أصحاب المجالـــس الرمضانية، حيث نوه 
ســـموه بمـــا للشـــهر الفضيـــل من نعـــم عدة 
ومنهـــا تعزيـــز القيـــم الحميـــدة بيـــن أبناء 
المجتمـــع، ومنها قيـــم التســـامح والمحبة 
علـــى  الحـــرص  يجـــب  التـــي  والتواصـــل 

ترسيخها وتوريثها لألجيال.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي عدًدا من المواطنين من أصحاب المجالس الرمضانية

الثقافة 
في مواجهة 
“التفاهة”؟

بقلم: 

هالة محمد جابر األنصاري
سمو الشيخ عيسى بن علي
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بعـــث ملـــك البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيتي تعزية ومواساة إلى أخيه عاهل 
المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 

عبدالعزيز آل سعود.
وأعـــرب جاللته وســـموه فـــي البرقيتين 
عـــن خالـــص التعـــازي وصادق المواســـاة 
ألخيهمـــا خـــادم الحرمين الشـــريفين في 
وفـــاة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
لولـــوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل ســـعود 

المولـــى  جاللتـــه  ســـائالً  هللا،  رحمهـــا 
القديـــر أن يتغمد الفقيدة بواســـع رحمته 
ورضوانـــه ويســـكنها فســـيح جناته، وأن 
يلهم العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر 

وحسن العزاء.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
برقيـــة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
تعزية مماثلة إلـــى أخيه ولي العهد نائب 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع  رئيـــس مجلـــس 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المنامة - بنا

البحرين تعزي خادم الحرمين في وفاة لولوة بنت فهد

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاللة الملك

أكــد ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة أن أبناء البحريــن أثبتوا في كل المحطات أنهم أهــٌل لتحقيق المنجزات والتغلب 
على جميع التحديات بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرًا إلى أن “المواطن هو ثروة الوطن 

الحقيقة التي نسعى إلى االستثمار فيه كونه المحرك الرئيسي للتنمية وليواصل ما حققه اآلباء واألجداد في مسيرة النماء واالزدهار”.

وقال سموه إن المملكة قادرة على مواصلة تحقيق 
أهدافهـــا التنمويـــة المنشـــودة من خالل مـــا تمتلكه 
مـــن عزيمـــة تســـتمدها مـــن أبنائهـــا الذيـــن يضعون 
مصلحـــة وطنهـــم دومـــًا فـــي المقدمـــة، مشـــيًرا إلى 
أنـــه “بتكاتـــف الجميع والعمل بـــروح الفريق الواحد 
ســـنواصل تخطي التحديـــات وتحقيـــق النجاحات 
بمـــا ينعكـــس على نمـــاء وازدهـــار المملكـــة ويحقق 

تطلعات المواطنين”.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه أمـــس بقصـــر الرفاع، 

بحضور ســـمو الشـــيخ محمد بن سلمان بن حمد آل 
خليفـــة وعـــدد من أصحـــاب المعالي والســـعادة من 
كبار المســـؤولين، عدًدا من المواطنين من أصحاب 
المجالـــس الرمضانية، حيث نوه ســـموه بما للشـــهر 
الفضيـــل من نعـــم عدة ومنها تعزيـــز القيم الحميدة 
بيـــن أبنـــاء المجتمع ومنهـــا قيم التســـامح والمحبة 
والتواصـــل التـــي يجـــب الحـــرص علـــى ترســـيخها 
وتوريثهـــا لألجيـــال، داعًيا ســـموه المولـــى عز وجل 
أن يعيـــد شـــهر رمضـــان المبـــارك علـــى الجميع وهم 

ينعمون بالصحة والعافية.
وأشـــار صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء إلى أن المملكة حريصة على تعزيز 
مســـارات التنمية من خالل ما يتـــم العمل عليه من 
إســـتراتيجيات وخطط، مؤكًدا أنـــه على الرغم من 
كل التداعيـــات ســـواء المتعلقـــة بجائحـــة فيروس 
كورونـــا أو تحديـــات سالســـل اإلمداد التـــي تواجه 
األســـواق العالميـــة إال أن المملكـــة تســـير بالطريـــق 
التكاتـــف  بفضـــل  االقتصـــادي  للتعافـــي  الصحيـــح 

المجتمعـــي ومـــا أظهـــره أعضـــاء فريـــق  والوعـــي 
البحريـــن من حرص لتحقيق أهداف خطة التعافي 
االقتصـــادي بـــروح الفريـــق الواحـــد وحرصهم على 
تحقيق التطلعات المنشودة بنفس الروح والعزيمة.

مـــن جانبهم، أعرب أصحاب المجالس عن شـــكرهم 
وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرٍص على 
التواصل مع المواطنين خالل شهر رمضان المبارك، 
داعين هللا عز وجل أن يحفظ جاللة الملك المفدى 
وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم 
عليهم موفـــور الصحة والعافيـــة، ويوفقهم لما فيه 

خيٌر للبحرين وأبنائها.

المنامة - بنا

أبناء البحرين أثبتوا في كل المحطات أنهم أهل لتحقيق المنجزات
المواطن ثروة الوطن الحقيقية ونسعى لالستثمار فيه... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي عدًدا من أصحاب السمو والمعالي وعدًدا من المواطنين من أصحاب المجالس الرمضانية

@BahrainCPNews 1

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:

أبناء البحرين أثبتوا في كافة المحطات 
أنهـم أهــٌل لتحقيـق المنجـــزات

لـــدى لقـــاءه عـــددًا مـــن المواطنين مـــن أصحاب 
المجالس الرمضانية

32

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:

@BahrainCPNews

المواطن ثروة الوطن الحقيقة التي نســـعى إلى االستثمار فيه 
كونه المحرك الرئيسي للتنمية.

مملكـــة البحرين قادرة على مواصلـــة تحقيق أهدافها التنموية 
من خالل ما تمتلكه من عزيمة تستمدها من أبنائها الذين يضعون 

مصلحة وطنهم دومًا في المقدمة.

بتكاتـــف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد ســـنواصل تخطي 
التحديـــات وتحقيق النجاحات بما ينعكس على نماء الوطن ويحقق 

تطلعات المواطنين.

1 32@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء:

علـــى الرغـــم من كل التحديـــات العالمية إال أن البحرين تســـير 
بالطريـــق الصحيح للتعافي االقتصادي بفضـــل تكاتف الجميع 
ومـــا أظهـــره فريـــق البحريـــن مـــن حـــرص لتحقيق أهـــداف خطة 

التعافي االقتصادي.

مملكة البحرين حريصة على تعزيز مسارات التنمية من خالل ما 
يتم العمل عليه من استراتيجيات وخطط.

1 2 3
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المنامة - وزارة الخارجية

أشـــاد وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
برنامـــج  فريـــق  بجهـــود  الزيانـــي 
الدولييـــن “ضيافة”  الدبلوماســـيين 
وتميزهـــم  الثانيـــة،  نســـخته  فـــي 
الشـــخصيات  اســـتضافة  فـــي 
منتـــدى  دول  مـــن  الدبلوماســـية 
حوار التعاون اآلسيوي، واطالعهم 
علـــى المنجـــزات الوطنيـــة الرائـــدة 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  والمســـتدامة 
البـــالد  لعاهـــل  الشـــاملة  التنمويـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.
لـــدى  الخارجيـــة،  وزيـــر  وأعـــرب 

فريـــق  أعضـــاء  أمـــس  اســـتقباله 
الدولييـــن  الدبلوماســـيين  برنامـــج 
العـــام  المديـــر  برئاســـة  “ضيافـــة” 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  ألكاديميـــة 
الدبلوماســـية  للدراســـات  خليفـــة 
آل  خليفـــة  بنـــت  منيـــرة  الشـــيخة 
خليفة، عن شكره وتقديره للكوادر 
الدبلوماســـية واإلعالمية واإلدارية 
الشـــابة والمبدعـــة علـــى جهودهـــم 
الطيبـــة في إنجـــاح هـــذا البرنامج، 
الوطنيـــة  واجباتهـــم  وتأديـــة 
بكفـــاءة واقتـــدار، وبأعلـــى قدر من 

المسؤولية.

الزياني يشيد بجهود فريق “ضيافة”

برامج تدريبية إلعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية الوطنية
لمواكبة أحدث المتغيرات اإلقليمية والعالمية... وزير الخارجية:

رفـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزياني، أســـمى 
آيـــات الشـــكر والتقديـــر إلـــى عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى الدعـــم 
الالمحدود لوزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية 
والقنصليـــة وتمكينها مـــن أداء واجباتها في خدمة 
مصالـــح مملكـــة البحريـــن وتحقيـــق أهدافهـــا علـــى 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
أمـــس،  ترؤســـه،  لـــدى  الخارجيـــة،  وزيـــر  وأعـــرب 
اجتمـــاع مجلـــس أمنـــاء أكاديمية محمـــد بن مبارك 
تقنيـــة  عبـــر  الدبلوماســـية،  للدراســـات  خليفـــة  آل 
االتصـــال اإللكترونـــي المرئـــي، عن شـــكره وتقديره 
لجهـــود األكاديميـــة في تقديـــم البرامـــج التدريبية 
إلعـــداد وتأهيـــل الكـــوادر الدبلوماســـية الوطنيـــة، 
وصقـــل معارفهـــم ومهاراتهم المهنية والشـــخصية، 
وإســـهاماتها في تعزيز العالقـــات الدولية مع الدول 
الشـــقيقة والصديقـــة، خاصـــة في مجـــال التدريب 

الدبلوماسي وتبادل الخبرات.

وخالل االجتمـــاع، قدمت المدير العـــام لألكاديمية 
الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، عرًضا موجًزا 
عن أبرز إنجـــازات األكاديمية خالل الربع األول من 
العـــام الجـــاري، وخطتهـــا التطويريـــة للربـــع الثاني، 
بما تشـــمله مـــن فعاليات وأنشـــطة وبرامج تدريبية 

لالرتقـــاء بمســـتوى وكفاءة الكـــوادر الدبلوماســـية 
والتحليليـــة  المهنيـــة  قدراتهـــم  وتطويـــر  الشـــابة، 
وثقافتهم السياســـية والقانونية، وتوسيع مداركهم 
اللغويـــة، بمـــا يواكب أحـــدث المتغيـــرات اإلقليمية 

والعالمية.

المنامة - وزارة الخارجية

تنشـــر̂  مقـــال لألســـتاذة هالة محمد جابر األنصـــاري بالتزامن مع مجلـــة البحرين الثقافية 
وفيما يلي نص المقال:

ســـؤال يبقى باحثًا عن إجابته مطوالً في ظل تســـيد 
الفـــج لحياتنـــا ونحـــن  باقتحامهـــا  التفاهـــة  “ثقافـــة” 
وتشـــكالتها  تعقيداتهـــا  مـــن  الحمايـــة  لســـبل  نفتقـــر 
المتســـارعة والمربكـــة لحركـــة العقـــل المجتمعي نحو 
البنـــاء المعرفي بجوانبـــه اإلبداعية، والذي في العادة 
تحصّنه المفاهيم الشمولية للنظم الثقافية التي تزود 
المجتمعـــات بجرعات القيم والمبـــادئ لترتقي بأدائها 
الجمعي وســـلوك أفرادها وقدرتهم علـــى التمييز بين 
الغث والســـمين . . والصالـــح والطالح . . في مواجهة 
أي جديـــد  مـــن  العطـــاء  وخـــواء  الحريـــات  انفـــالت 
وبحســـب ما تقره المفاهيم المشـــوهة التـــي تأتي بها 

موجات التفاهة.
 وتتعـــدد الكتابـــات والتحليـــالت في أشـــكال التفاهة 
وصورها لنستنتج بأنها – أي التفاهة - قد غدت نظامًا 
بل غزوًا قيميًا بأســـلحة دمار شامل ينفذ لكل مفاصل 
الحياة بميادينهـــا المختلفة من فكر وثقافة واقتصاد 
واجتماع وتعليم، ويعمل نظامها ببساطة على تسليع 
أي شـــيء، مضخمًا بالتالي حسابات الربح والخسارة 
في كل مجال إنساني، الذي تكون نتيجته في الغالب، 
خســـارة البشـــرية لـــرأس مالهـــا الثقافـــي – الحضاري، 
فيكون للمعرفة سعرًا )سعر(، وللخبرة الضيقة الجزئية 
شـــأنًا، وتضيع بوصلة اإلبـــداع واالبتكار والقدرة على 

تمييـــز الكفـــاءات والمواهـــب، ليدخـــل المجتمـــع فـــي 
مرحلة أشبه ما تكون بالشلل الفكري لمنتجي المعارف 
اإلنســـانية من علماء السياســـة واالجتماع واالقتصاد 
والمفكرين والمؤرخين ودارسي الفلسفة . . الذين هم 
علـــى الصفوف األمامية في هـــذه المواجهة الثقافية/

القيميـــة . . وأول ضحاياها! ويتزايـــد في مقابل ذلك 
أصحاب التكسب السريع ومشاهير  التهريج.

وفـــي ظـــل تفشـــي مظاهـــر التفاهـــة التـــي تتفـــاوت 
تأثيراتهـــا بين مجتمـــع وآخر  بحســـب درجة مقاومة 
قوى المجتمع، يطل علينا سؤال آخر، من منا مسئول 
عن تفكيك هذه الثقافة المعادية التي تستنزف رأس 
المـــال الثقافـــي والمعرفـــي وتشـــجع على االســـتهالك 
المؤدي للهالك والمؤذن بخراب العمران الحضاري، هل 
هي المؤسســـات التعليمية/االكاديميـــة أم التنظيمات 
الثقافيـــة والفكريـــة والمدنيـــة؟ أم كل مـــا ذكـــر  مـــن 
مؤسســـات، التـــي عليهـــا أن تراجع وتقّيـــم ذاتها، بكل 
مفـــردات تلك الذات، من لغة خطاب ومنهجيات عمل 
لمعالجـــة الضـــرر، ومن قدرة على االستشـــراف، بعين 
متبصـــرة، لمســـتقبل الوقاية من مخرجـــات وملوثات 
ثقافة التفاهة التي تخترق بسهولة شديدة محاوالت 
الصد لقدرتها الغريبـــة والعجيبة على تكرار التجارب 
وتحويل اإلنتاج المعرفي إلى تفريخ مجاني ال يسمن 

وال يغنـــي مـــن جوع، فتصـــاب األمة بالهـــزال الثقافي 
والوجـــع المزمـــن مـــن االنهـــزام أمـــام غـــزو التفاهـــة 

بضرباتها المتواصلة.
ويكرر المحللين ، أمام هذا اإلشكال القائم، وصفاتهم 
العالجيـــة التـــي تركـــز علـــى ضـــرورة رفع مســـتويات 
العمليـــة التعليميـــة لتكـــون مخبـــرًا للعقـــل المســـتقل 
والحـــر الـــذي ال يـــزال مكبالً، حســـب مقاييـــس اليوم، 
بقيـــود الحفـــظ والنقـــل “الببغائـــي”، وهـــي وصفـــة ال 
نختلـــف عليهـــا أبدًا، بشـــرط أن تســـتعيد المؤسســـات 
التعليميـــة لمكانتها، ويســـتوعب العبيها، بأن مصنعها 
هـــو أول محطـــات التكويـــن الفكـــري للفـــرد، ليتســـلح 
بـــدوره بما يلـــزم من قدرات ومهـــارات تعيد ثقته في 
ضـــرورات التفكيـــر النقـــدي ال النقلـــي، وهـــذا أمـــر لن 
يتحقق إال بإعادة النظر فيما تقدمه تلك المؤسســـات 

من مضمون. 
 ويقتـــرح العديـــد مـــن المفكريـــن للنجاة مـــن طوفان 
التفاهـــة، بأن تعـــود مناهج الفلســـفة للصفـــوف، التي 
إن ُأحســـن اختيار مناهجها فمن المؤمل لها أن ُتسهم 
في التحرر من قيود الفكر السطحي بتعميق حصيلة 
المعارف والعلوم التي يكتسبها طالب العلم بانفتاحه 
على العلوم اإلنسانية بتفرعاتها اإلبداعية والفلسفية، 
ليحل الشـــغف محل التعليـــم األصم واآللي، الهادف – 
فقـــط - إلى حصول المتعلم على الوظيفة، وإن كانت 
هدفًا مشروعًا للعيش الكريم، إال إنه يفتقد لذة وقيمة 
استشـــعار الهدف األسمى من رحلة البحث عن الذات 

وضـــرورات التفكيـــر المســـتقل القـــادر علـــى صنع أثر 
وتأثير  وترك بصمة ذات قيمة على حياة اآلخرين.

ولـــن يتحقـــق ذلك من وجهة نظرنـــا، إال بعودة الروح، 
بشـــكل موازي، للحركـــة الفكرية والثقافيـــة والنقدية 
لتجنيـــب  نافـــذة  وســـائل  مـــن  تمتلكـــه  بمـــا  الجـــادة 
الشـــخصية الجمعيـــة مـــن افـــرازات حركـــة التفاهـــة 
بتنظيماتها الهشـــة، فتســـتبدل أدواتهـــا المفّرخة للغو 
والحشـــو والوهم والتطرف واالنغـــالق على الرغبات 
الفرديـــة والمصالـــح اآلنيـــة والمادية، لتعاد مســـميات 
األشـــياء، كمـــا يجـــب لها أن تكـــون. وهذا لـــن يحصل 
مالـــم تتفق النخبة المفكرة على ضـــرورة التحرك في 
وجـــه عواصـــف التفاهـــة وتحشـــد أفكارهـــا وخبراتها 
لنشـــهد مـــن جديد ترجيحـــًا لكفة االخضـــرار والتنوع 
المعرفـــي، وتكثيفـــًا  التصحـــر والجفـــاف  علـــى كفـــة 
لإلنتـــاج األدبـــي والبحـــث العلمـــي واالبـــداع الفكـــري 
والعطاء الثقافي المستقل والمسئول عن مواقفه، مع 
إرســـاء تقاليد جديدة على مستوى التأثير على الرأي 
العام وقيادته . . لنتســـلح بالحد األدنى من العتاد في 
معركـــة التحضر، التي ال تحتمل أي تأجيل - كما تنبه 
له أطروحات المفكر د. محمد جابر األنصاري - والتي 
لـــن نتقن النـــزال فيها إال عند كســـب رهـــان دحر غزو 

التفاهة . . . 

عضو مؤسس دارة األنصاري للفكر والثقافة

الثقافة في مواجهة “التفاهة”؟هالة محمد جابر األنصاري



الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  التقـــى 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، عدًدا 
مـــن منتســـبي المحافظـــة الجنوبيـــة، وذلك 
بمناســـبة فوز المحافظة بجائزة التميز في 
التواصـــل مع العمـــاء لســـنة 2021م ضمن 
والشـــكاوى  للمقترحـــات  الوطنـــي  النظـــام 
)تواصـــل( للعام الثاني علـــى التوالي، وذلك 
بحضـــور نائـــب المحافـــظ العميـــد عيســـى 

الدوسري وعدد من المسؤولين.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، أكـــد ســـمو محافـــظ 
الجنوبيـــة أن التميـــز غايـــة يجـــب على كل 
جهـــة أن تســـعى لتحقيقهـــا وتضعهـــا نصب 
عينهـــا عنـــد تقديمهـــا للخدمـــة الحكوميـــة 
فالهـــدف الـــذي انطلـــق مـــن أجلـــه النظـــام 
الوطنـــي للمقترحات والشـــكاوى )تواصل(، 
هو تعزيز تطويـــر أداء الجهات نحو تقديم 
خدمـــة ذات جـــودة عالية المســـتوى لجميع 
التوجيهـــات  ليترجـــم  وذلـــك  المواطنيـــن 
الســـديدة لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن 
اهتمـــام ورعاية كريمة بتلبيـــة احتياجيات 
األهالـــي والمواطنيـــن في جميـــع المجاالت 
والســـعي لتحقيقهـــا بالتعـــاون مـــع مختلف 

القطاعات الحكومية.
 جاء ذلك بمناسبة نيل المحافظة الجنوبية 
جائزة التميز في التواصل مع العماء لسنة 
2021 ضمـــن النظـــام الوطنـــي للمقترحـــات 
علـــى  الثانـــي  للعـــام  )تواصـــل(  والشـــكاوى 
التوالـــي وتحقيقهـــا التميـــز فـــي األداء مـــن 
حيـــث ســـرعة االســـتجابة وكفـــاءة التعامل 
مع مقترحات وشـــكاوى المتعاملين بنســـب 

بلغت 100 % من مؤشرات قياس األداء.
كما كرّم ســـمو محافظ المحافظة الجنوبية، 
عـــدًدا من الموظفين ضمن الفريق المختص 
مشـــيًدا  “تواصـــل”،  نظـــام  متابعـــة  فـــي 
ســـموه مـــا يقـــوم بـــه مـــن دور فـــي إعـــداد 
التقاريـــر المفصلـــة عـــن مجمـــوع الشـــكاوى 
والمقترحـــات، والطلبات الـــواردة عبر نظام 
“تواصـــل”، وتصنيـــف المعلومـــات والبيانات 
التـــي يتـــم تحويلهـــا الـــى اإلدارات المعنيـــة 
بالجهـــات الحكوميـــة، كمـــا يتـــم مناقشـــتها 
خـــال اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي للنظر 
حـــول الحلـــول المثلـــى لمعالجتهـــا بالتعاون 
والتنســـيق المشـــترك، وذلـــك من أجـــل رفع 
توصيـــات مناســـبة حيالهـــا وضمان ســـرعة 
التنفيـــذ واالســـتجابة الحتياجـــات األهالـــي 

والمواطنين.
وأضاف ســـمو المحافـــظ أن الجائـــزة تعتبر 
حافـــًزا لبـــذل المزيد من مبـــادرات التواصل 
وتعزيز الشـــراكة المجتمعية، متطلًعا سموه 
إلـــى تحقيـــق المزيـــد من الجهـــود للخدمات 
ســـرعة  لمعاييـــر  وفًقـــا  المقدمـــة،  الرقميـــة 
اإلســـتجابة وجـــودة خدمة العمـــاء في كل 
المجاالت “التنموية واألمنية واالجتماعية”.
المحافظـــة  منتســـبو  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
الجنوبيـــة عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم لســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
بالـــدور الـــذي يقـــوم به فـــي دعم وتشـــجيع 
الكفاءات الوظيفية وصقل القدرات العملية 
وفق أحدث األنظمة اإلدارية واإللكترونية، 
مـــن خـــال اســـتثمار المنصـــات الذكيـــة من 
ضمنهـــا نظـــام “تواصـــل” لتقديـــم الخدمات 
الحكوميـــة على أكمـــل وجه، ســـعًيا لتحقق 
المزيد من تطلعات األهالي والمواطنين من 

جميع مناطق المحافظة الجنوبية.
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المنامة - وزارة الداخلية

التميز غاية يجب أن تسعى إليها كل جهة تقدم الخدمة الحكومية
الجائزة حافز لبذل المزيد من مبادرات التواصل... سمو محافظ الجنوبية:

AMH
ISLAND CLASSIC

المنامة - وزارة الداخلية

كد محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن توجيهـــات ورؤى عاهـــل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، تعد نبراس عمل لتعزيز التواصل والتفاعل 
مـــع المواطنيـــن والمقيميـــن واألخـــذ باحتياجاتهم 
وآرائهـــم ومقترحاتهـــم لمواكبـــة تحقيـــق التنميـــة 
الشاملة والتقدم والنماء، منوها بالمتابعة المستمرة 
مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
في تحقيـــق التحول اإللكترونـــي لجميع الخدمات 
والتعامات المقدمة لعمـــوم المواطنين والمقيمين 

لضمان سرعة الفاعلية مع مختلف االحتياجات.
جاء ذلك بمناســـبة نيل المحافظة الجنوبية جائزة 
التميـــز في التواصل مع العماء لســـنة 2021 ضمن 
النظـــام الوطنـــي للمقترحـــات والشـــكاوى )تواصل( 
للعـــام الثاني علـــى التوالـــي، وتحقيقهـــا التميز في 
األداء مـــن حيـــث ســـرعة وكفـــاءة االســـتجابة مـــع 
مقترحات وشـــكاوى المتعاملين بنســـب بلغت 100 

% من مؤشرات قياس األداء.

وأعـــرب ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة عـــن بالـــغ فخره 
واعتـــزازه بالتكريـــم الـــذي حظيـــت بـــه المحافظـــة 
الجنوبيـــة مـــن قبـــل صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس الوزراء، خال تكريم ســـموه للجهات 
الحكومية الحاصلة على جائزة التمّيز في التواصل 
مـــع العمـــاء لســـنة 2021 )تواصـــل(، مبينـــًا ســـمو 
المحافـــظ أن هـــذا اإلنجـــاز يعد دافعا نحو توســـيع 
مشـــاركة وتفاعـــل األهالي فـــي رصـــد احتياجاتهم 
الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  ومواصلـــة  التنمويـــة، 
للمواطنين والمقيميـــن بتميز وجودة عالية، مؤكدا 
ســـموه أن المحافظة الجنوبيـــة ماضية في خطتها 
لتطويـــر قنواتهـــا التواصليـــة عبر رفدهـــا بمنظومة 

ذات جودة وفعالية.
وأكد سمو المحافظ أن دعم وزير الداخلية الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، كان له بالغ 
األثـــر فـــي تحقيق اإلنجـــاز، لتوجيهه المســـتمر في 
تلبية ومتابعـــة احتياجات األهالي والمواطنين بما 
يخدم ذلك مبدأ الشـــراكة المجتمعية الذي تنشـــده 
المحافظـــة، انســـجاما مـــع رؤيـــة المحافظـــة التـــي 

تنـــص على “محافظـــة آمنة مزدهـــرة بالتواصل مع 
األهالي”.

وأكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة أن قنـــاة “تواصل” 
تعتبر من أهـــم المنصات اإللكترونيـــة للتواصل مع 
المواطنيـــن والمقيميـــن، لدورهـــا فـــي بنـــاء صورة 
شـــاملة لمـــا يتطلـــع لـــه أهالـــي المحافظـــة، إلســـهام 
المنصـــة في تطوير العديد مـــن الخدمات التنموية 
وإيجـــاد أفضل الحلول للعماء، مشـــيدا ســـموه بما 
يحظى به “تواصل” من ثقة لدى مستخدميه لدوره 

في تلبية تطلعات مستخدميه.
يذكـــر أن المحافظة الجنوبيـــة فازت حديثا بجائزة 
التميـــز للحكومة اإللكترونية 2021 عن فئة القطاع 
العـــام - أفضل ممارســـة في المشـــاركة اإللكترونية 
االفتراضـــي  “المجلـــس  لمشـــروع  المجتمعيـــة 
للمحافظـــة الجنوبية”، كما وصـــل مجموع القنوات 
المباشـــرة واإللكترونيـــة لــــ 23 قنـــاة مختلفـــة تأتي 
جميعهـــا لتســـهيل عمليـــة التواصـــل والمتمثلة في 
تلقي وتسلم اآلراء والمقترحات وإيصالها للجهات 

الحكومية المعنية.

توسيع مشاركة األهالي بشأن رصد احتياجاتهم التنموية
“الجنوبية” تحصد مجدًدا جائزة التميز في التواصل مع العمالء... سمو الشيخ خليفة بن علي:
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

االنتخابات الفرنسية: هل يدخل اليمين المتطرف قصر اإلليزيه؟
Û  قــد يفــوز الرئيــس الفرنســي الحالــي إيمانويــل

ماكــرون فــي الجولــة الثانيــة مــن االنتخابــات 
الفرنســية. وهــو فــوز قــد يكــون ناقصــا. ناقصا 
إطــاره  فــي  وإنمــا  الحســابي  بمعنــاه  ليــس 

السياسي والمجتمعي اآلني والمستقبلي. 
Û  فالرئيــس ماكــرون كان قــد حصــد فــي الجولــة

إجمالــي  مــن   %  27 مــن  يقــارب  مــا  األولــى 
األصــوات، ومنافســته ماريــن لوبــان كانــت قــد 
حصــدت مــا يقــارب مــن 23 % مــن األصــوات، 
وذهبت األصوات األخرى للمترشحين اآلخرين 
للتصويــت  قــد دعــا مناصريــه  الذيــن بعضهــم 
اليميــن  أهــل  مــن  للرئيــس ماكــرون وبعضهــم 
المتطرف قد دعوا للتصويت لمنافســته مارين 
لوبــان، إال أن مــا تبقــى من المترشــحين كبعض 
اليســار، قد أشــاروا إلى أنهم لن يصوتوا للوبان 
إال أنهــم امتنعوا عن دعوة أنصارهم للتصويت 
لــه... مــا يعنــي أنهم قــد يمتنعوا عن المشــاركة 

في الجولة الثانية من هذه االنتخابات.
Û  ورغم أن التوقعات تشــير إلــى احتمالية كبيرة

اليمينيــة،  منافســته  علــى  ماكــرون  فــوز  فــي 
إال أنــه لــن يتجــاوز فــي ذلــك حاجــز 60 % من 
األصوات في المقابل ســتحصل منافســته على 
نسبة قريبة من 40 % أو أعلى من ذلك بقليل. 
وتعيــد هــذه الجولــة وقائــع منافســة الرئيــس 
الفرنســي الديغولــي األســبق جــاك شــيراك مــع 
والــد المترشــحة جان ماري لوبــان، الذي حصد 
فيــه شــيراك فــي جولتــه الثانية مــن انتخابات 
العــام 2002 مــا يقارب من 82 % من األصوات 
رغم أنه كان قد حصل على ما ال يتجاوز 30 % 
مــن أصــوات الجولة االولى. وهو فــوز قد جاء 
نتيجة “لفزعة” جماهيرية سياســية استشعرت 

فيهــا قطاعــات كبيــرة مــن المجتمــع الفرنســي 
خطورة وصول اليمين المتطرف لســدة الحكم 
الفرنســي  المجتمــع  علــى  ذلــك  وتبعــات  فيهــا 
والتعاون األوروبي. رغم أنها، أي هذه قطاعات 
الفرنســية، كانت قد صوتت في الجولة األولى 
السياســية  لألحــزاب  االنتخابــات  هــذه  مــن 
المعارضــة وتحديــدا اليميــن المتطــرف، نكايــة 
بالطبقــة السياســية الفرنســية والتــي تعتقد أو 

تتهم بكونها طبقة فاسدة..
Û  ويثير وصــول اليمين المتطرف للجولة الثانية

مــن االنتخابــات مخاوف اجتماعية وسياســية 
المجتمــع  مــن  كبيــرة  لقطاعــات  واقتصاديــة 
الفرنســي، رغــم أن التوقعــات ال ترجــح فوزهــا 
مــع احتمال ارتفاع عدد المصوتين لها عن تلك 
قبــل عقديــن من الزمان، إال أنها نســبة ســتبقى 

دون نسبة الفوز.
Û  وتجــرى االنتخابات الفرنســية الحالية في ظل

ظــروف سياســية واقتصاديــة اســتثنائية تمــر 
بهــا فرنســا بــل ســائر مجتمعــات العالــم. فهــي 
انتخابــات تجــرى علــى وقــع حــرب قائمــة على 
حــدود أوروبــا الشــرقية وهــي حــرب مخــاوف 
امتداداتهــا مــا زالت قائمة، كما أنهــا ُتجرى بعد 
ســببته  وبشــري  واجتماعــي  اقتصــادي  إنهــاك 
جائحة كورونا لكل دول العالم، وهي انتخابات 
ُتجرى في ســياق من تنامي حضور اليمين في 
الدولــة في أوروبا بشــكل عام، فهــو، أي اليمين 
المتطــرف، قــد تمكــن مــن الوصول إلــى الحكم 
في عدد من دول أوروبا الشــرقية وفي النمســا 
وإيطاليــا.. وقد اســتطاع هذا التيار إثارة ردود 
المهاجريــن واللجــوء  مــن قضايــا  فعــل قويــة 
السياسي والهوية القومية، استطاع من خاللها 

أن يخلق له شــعبية كبيرة في أوســاط واســعة 
من السكان.. وهي حالة فسرها البعض كنتيجة 
لتــآكل أو تداعــي القيم الليبرالية التي تشــكلت 
عليهــا أوروبــا الغربيــة لعقود ســابقة، بل يذهب 
الدراســات  أســتاذ  وتحديــدا  للقــول،  البعــض 
الحكومية بجامعة هارفرد اســتيفن ليفيتسكي 
“إن أوروبا قد تشــهد موتــا للديمقراطية ولربما 
عودة ألنظمة تســلطية في سياقات انتخابية”، 
وهــي الحالــة التــي باتت عليها جل دول شــرق 
أوروبــا، والتي رغــم مرور قرابــة عقدين ونيف 
العقــد مــن الزمــان علــى قطيعتهــا مــع األنظمــة 
الشمولية إبان الحقبة السوفيتية وتحولها نحو 
الديمقراطيــة، إال أن درجــة تبنيهــا أو باألحــرى 
تشــكل البنــى الليبراليــة والقيــم الديمقراطيــة 
فــي ســياقاتها الثقافيــة والسياســية مــا زالــت 

محدودة إن لم تكن معطلة.
Û  مــن الناحيــة األخــرى، فــإن اســتطالعات الــرأي

في العديد من الدول األوروبية تشــير وبشــكل 
متنــام لدرجــة مــن القبــول باليميــن المتطــرف 
وأطروحاتــه وتحديــدا فــي األقاليــم الفرعيــة 
وفي األوســاط الشعبية التي ساءت أوضاعهم 
االقتصاديــة خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة 
فــي  الــرأي  اســتطالعات  وتشــير  الماضيــة. 
فرنســا إلى تفوق بســيط للرئيس ماكرون على 
الفــرق  هامــش  وأن  لوبــان،  مارليــن  منافســته 
بيــن الرئيــس ماكــرون ولوبــان قــد ال يتجاوز 4 
لماكــرون  52 % مؤيديــن  إذ كان حوالــي   ،%
مقابــل 48 % مؤيديــن للوبــان. وهو األمر الذي 
دفــع ببعض األصــوات الصحافية لإلفصاح عن 
خطورة وصول لوبان إلى الســلطة في فرنســا. 
إذ تقــول صحيفة الليموند في مقال أخير فيها 

المتطرفــة  اليمينيــة  المترشــحة  وصــول  “إن 
مارلين لوبان للحكم يمثل تهديدا صارخا للقيم 

الليبرالية وللمصالح الوطنية الفرنسية”.
Û  إال أن ما ســيقوله الناخب الفرنســي يوم األحد

المقبــل الموافــق 24 أبريــل، قــد يمثــل مفاجئــة 
االليزيــه..  لقصــر  بلوبــان  جــيء  مــا  إذا  كبــرى 
جديــدة  تحــوالت  إلــى  ســيقود  مجــيء  وهــو 
فــي سياســة الدولــة نحــو الداخــل والخــارج.. 
وبعض هذه التحوالت قد دخلتها أوروبا خالل 
العقديــن الماضييــن.. وهــو تحول قــد ال يطيح 
كثيرا بقيم الليبرالية والديمقراطية في أوروبا 
الغربيــة، إال أنــه قــد يعكــس هــذا التــآكل فيها.. 
فالحصانــة الثقافيــة التــي التــي كانــت تتمتــع 
بهــا هــذه المجتمعــات قبــل عقديــن أو أكثر من 
الزمان، في وجه قوى اليمين المتطرف، لم تعد 
قائمــة بــذات القــوة، فالمجتمعــات األوربيــة لم 
تعــد تقــوى في وجه موجة التطرف التي باتت 
تجتاحها... فالتحوالت االقتصادية والسياسية 
التــي جــاءت على هــذه المجتمعــات، باإلضافة 
لالنتشــار الكبيــر لوســائط االتصــال الجديــدة، 
قد ســاهم في انتشــار لقيم وتوجهات سياسية 
والمهاجريــن  الهجــرة  نحــو  متشــددة  جديــدة 
وتحمل القليل من القبول لمبدأ التنوع الثقافي 
فــي  تنتفــي  جيــل  وهــو  المختلــف،  وتعــادي 
أوســاطه بعض قيم التسامح والتعددية. وهي 
كلهــا أمــور ســاعدت علــى تــآكل تلــك الحصانــة 
بهــا المجتمعــات  التــي كانــت تتمتــع  الثقافيــة 
الليبراليــة  قيــم  إن  بــل  عــام،  بشــكل  الغربيــة 
التقليدية المتأصلة في المجتمع األوربي باتت 
ال تقــوى علــى مقاومة هذه االتجاهــات والقيم 

الجديدة أو على مساكنتها.

د. باقر النجار



المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

والتســـجيل  المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  أكـــد 
مؤسســـة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  العقـــاري 
التنظيم العقاري الشـــيخ سلمان بن عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن التفاعـــل وســـرعة 
االســـتجابة وتطوير الخدمات تعتبر واحدة 
مـــن أساســـات جـــودة العمـــل نحـــو تحقيـــق 
التنميـــة المســـتدامة بما يســـهم في تحقيق 
رؤى وتطلعات عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، والمسيرة 
دعائمهـــا  أرســـى  التـــي  الشـــاملة  التنمويـــة 
جاللتـــه، والمشـــاركة بفعاليـــة فـــي البرامج 
التطويريـــة التـــي تشـــرف عليهـــا الحكومـــة 
برئاســـة ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة لتقديـــم أفضـــل الخدمات 
والتميـــز  بالســـرعة  المقرونـــة  الحكوميـــة 

واإلبداع.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة فـــوز جهـــاز المســـاحة 

علـــى  الثانيـــة  للمـــرة  العقـــاري  والتســـجيل 
التوالـــي بجائـــزة التميـــز فـــي التواصـــل مع 
العمالء للعام 2021، شـــاكرا صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
علـــى تكريمـــه جهـــاز المســـاحة والتســـجيل 

العقاري.
 وأكد رئيس الجهاز استمرار جهاز المساحة 
والتســـجيل العقاري نحـــو تطوير الخدمات 

وابتـــكار مزيـــد مـــن البرامـــج الهادفـــة إلـــى 
تقديـــم خدمات مميزة تســـهم فـــي تحقيق 
أكبـــر قدر من رضـــى المتعاملين وبما يحقق 

أهداف الحكومة.
كمـــا ثمـــن توجيهات صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء بوضع 
معاييـــر إضافية لجائـــزة التميـــز في خدمة 
العمـــالء بمـــا يســـهم فـــي تحســـين الخدمة 
الحكوميـــة للمتعامليـــن، وبمـــا يقلـــص مـــن 
فتـــرات االنتظـــار وســـرعة اإلنجاز، ويســـهم 
في تحقيق التنافسية في العمل الحكومي.

وأشاد بما قدمه فريق العمل بجهاز المساحة 
والتسجيل العقاري وتعاون جميع منتسبي 
الجهاز نحو ســـرعة االســـتجابة مع شـــكاوى 
والمتعامليـــن،  المواطنيـــن  ومقتراحـــات 
موجها لبذل مزيد من الجهود والعمل بروح 
فريـــق العمل الواحد لتحيقـــق أعلى مراتب 
الجـــودة والتميز لخدمة جمهور العمالء من 

المستفيدين من خدمات الجهاز.

تعزيز الجهود لتحقيق أعلى مراتب العمل الحكومي... سلمان بن عبداهلل:

مستمرون بتطوير الخدمات وابتكار مزيد من البرامج

 الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

أكـــد الرئيس التنفيذي لمؤسســـة التنظيم 
العقـــاري الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة  أن  خليفـــة 
تســـعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات 
المســـيرة  وتطلعـــات  رؤى  لتحقيـــق 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، والتي تهـــدف إلى انعكاس جميع 
البرامـــج والخدمـــات التنموية ليســـتفيد 
منهـــا المواطـــن، وجعلـــه أســـاس التنمية، 
مضيفـــا أن المؤسســـة تعمـــل علـــى تنفيذ 
البرامج الحكومية التي تطلقها الحكومة 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة التـــي أســـهمت فـــي رفع 
مســـتوى الخدمات الحكوميـــة وتطبيقها 

بأفضل الممارسات والتجارب العالمية.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة تفضـــل ســـمو ولـــي 

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بتكريـــم 
مؤسســـة التنظيم العقاري ضمن الجهات 
الحكوميـــة الفائـــزة بجائـــزة التميـــز فـــي 
برنامـــج تواصل للعام 2021 للمرة الثانية 
الشـــكر  دأســـمى  رافعـــا  التوالـــي،  علـــى 
والعرفان إلى صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء على هذا 
التكريـــم الـــذي يعتبـــر حافزا لبـــذل مزيد 

مـــن الجهـــد والعطـــاء لتحقيـــق الخطـــط 
والبرامـــج التـــي تطلقهـــا الحكومـــة لرفـــع 

مستوى أداء المؤسسات الحكومية.
ولفت إلى أن المؤسســـة تعمل باســـتمرار 
ومن خالل خططها وبرامجها نحو تقديم 
مزيـــد من الخدمات المميزة وبما يتوافق 
مع أفضل المعايير والممارســـات العالمية 
وبما يســـهم في تحقيق أهداف الحكومة 
لتعزيز التنافســـية والريادة، شاكرا فريق 
العمـــل وجميـــع المســـؤولين والموظفيـــن 
علـــى  العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة  فـــي 
هـــذه  لتحقيـــق  بذلوهـــا  التـــي  جهودهـــم 
النتائـــج، موجها نحو بـــذل وتقديم مزيد 
مـــن الجهـــود لتحقيق توجيهـــات صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، 
بتطبيق المعايير الجديدة لتحقيق أفضل 
الخدمات وســـرعة اإلنجاز بما يســـهم في 
رضا العمالء والمتعاملين والمســـتفيدين 

من الخدمات الحكومية.

جائزة التميز حافز لبذل مزيد من الجهد والعطاء... محمد بن خليفة:

رفع مستوى الخدمات الحكومية لتضاهي التجارب العالمية

الشيخ محمد بن خليفة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بمناســـبة تفّضـــل ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بتكريـــم وزارة التربيـــة والتعليـــم بجائـــزة التمّيـــز في 
التواصـــل مـــع العمـــالء للعـــام 2021، ضمن النظـــام الوطنـــي للمقترحات والشـــكاوى 
“تواصـــل”، وذلـــك للعام الثالث علـــى التوالي، اســـتقبل وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي، فريق الـــوزارة المختص بمتابعة االستفســـارات والمالحظـــات الواردة من 
الجمهور، حيث أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها الفريق لتلقي المالحظات المتعلقة 
بالقطـــاع التعليمـــي وكافـــة قطاعات الوزارة والـــرد عليها بالســـرعة المطلوبة، مؤكًدا 
أن هـــذا اإلنجـــاز الجديد الذي يضـــاف إلى سلســـلة اإلنجازات التي حققتهـــا الوزارة 
يعتبـــر تقديًرا لجهود جميع منتســـبيها، ويعكس ما توليه مـــن اهتمام وعناية بجميع 

المالحظات واالقتراحات الواردة إليها.

تكريم فريق “التربية” المختص بالرد على مالحظات الجمهور

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  أكـــد 
الشـــيخ عبدالرحمـــن  العميـــد  للمـــرور 
بـــن عبدالوهـــاب آل خليفـــة أن فـــوز 
اإلدارة العامـــة للمـــرور بجائـــزة التميز 
للعـــام  العمـــالء  مـــع  التواصـــل  فـــي 
قبـــل صاحـــب  مـــن  2021 وتكريمهـــا 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء، جاء نتاج توجيهات 
معالـــي الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة وزير الداخلية في 
االستمرار بتطوير الخدمات الموجهة 
للجمهور واالســـتماع إلى مالحظاتهم 
والتجـــاوب معها عبـــر النظام الوطني 
للمقترحـــات والشـــكاوى )تواصـــل( إذ 
بلغت نسبة سرعة وكفاءة االستجابة 
مـــع مقترحـــات وشـــكاوى المتعاملين 

100 % من مؤشرات قياس األداء.
وأشـــار العميد الشـــيخ عبدالرحمن بن 
عبدالوهـــاب آل خليفـــة إلى أن تكريم 

اإلدارة العامـــة للمرور وفوزها بجائزة 
التميز حافـــز كبير لجميع المنتســـبين 
لتســـهيل  الجهـــود  مـــن  مزيـــد  لبـــذل 
للجمهـــور،  خدمـــة  أفضـــل  وتقديـــم 
وتـــم وضع آلية تضم جميـــع اإلدارات 
اســـتجابة،  أســـرع  لضمـــان  بالمـــرور 
مســـتويات  تقديـــم  علـــى  والحـــرص 
متقدمـــة بما يعكس حـــرص الحكومة 
علـــى خدمـــة المواطنيـــن والتواصـــل 

معهم.

مدير “المرور”: جائزة “التميز” حافز لمزيد من التطوير

الزايد: “الخدمة” يواصل تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى معايير الجودة
أكـــد رئيس جهاز الخدمـــة المدنية أحمد 
الزايد أن التميز في العمل الحكومي من 
خـــالل ســـرعة اإلنجـــاز وجـــودة الخدمة 
الحكوميـــة يأتـــي فـــي إطار الســـعي إلى 
تحقيـــق رؤى وتطلعـــات حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
الشـــاملة  التنمويـــة  األهـــداف  بتنفيـــذ 

لمملكة البحرين.
وثّمـــن الزايد عاليًا التوجيهات الســـديدة 
لصاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء حفظـــه هللا، إلبـــراز دور العمـــل 
الحكومي فـــي تحقيق التنمية الشـــاملة 
والتقدم والنماء للوطن، من خالل تطوير 
جودة المعامـــالت والخدمات الحكومية 

المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأعرب رئيس جهاز الخدمة المدنية عن 

اعتـــزازه وفخره بتفضل صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه هللا، بتكريم جهاز الخدمة المدنية 
ضمـــن الجهات الحكومية الفائزة بجائزة 
التميـــز فـــي التواصل مـــع العمـــالء للعام 
2021 ضمـــن النظام الوطني للمقترحات 
والشـــكاوى “تواصل”، وذلك بعد تحقيق 
الجهـــاز التمّيـــز فـــي األداء بهـــذا النظـــام 
من حيث ســـرعة وكفاءة االستجابة مع 

مقترحات ومالحظات المتعاملين.
كمـــا ثّمـــن الزايـــد الدعم الـــذي يحظى به 
جهاز الخدمة المدنية من صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا، والـــذي أســـهم فـــي تحقيق 
الجهاز أهدافه وتطوير الكوادر الوطنية 
واألداء الحكومـــي، األمـــر الـــذي كان من 
نتائجـــه تكريـــم الجهـــاز ضمـــن الجهـــات 
الحاصلـــة علـــى جائـــزة أفضـــل أداء في 

نظام “تواصل”.
وأشـــاد الزايد بجهـــود وتفاني منتســـبي 
الجهـــاز ومـــا يزخـــرون بـــه مـــن معرفـــة 
وخبـــرة وتفـــان وعشـــق للتحـــدي وحب 
لإنجـــاز ضمن فريق البحرين، وحرصهم 
الدائـــم علـــى تطوير منظومـــة العمل في 
وباألخـــص  الجهـــاز،  قطاعـــات  مختلـــف 
في عمليـــة تعزيز التواصـــل مع موظفي 
مـــن  وغيرهـــم  الحكومـــي  القطـــاع 
المواطنين والمقيمين الســـيما من خالل 
النظام الوطنـــي للمقترحات والشـــكاوى 
“تواصل”، والحرص على جودة وســـرعة 

الرد، ومتابعة أعمال الرقابة اإلدارية في 
كل الجهـــات الحكومية لتحقيق الضمان 
الوظيفـــي وحســـن ســـير العمـــل بأنظمة 
الخدمة المدنية، وتحقيق الرضى لجميع 

الكوادر العاملة في الجهات الحكومية.
وبّيـــن الزايـــد أن الجهـــاز يحـــرص دائمـــًا 
علـــى مواصلة تقديـــم أفضـــل الخدمات 

وتحقيـــق أعلى معايير الجودة والكفاءة 
فـــي جميـــع الخدمـــات المقدمـــة للجهات 
الحكوميـــة، مـــن خـــالل تطويـــر أنظمـــة 

العمـــل بما يحقق ســـرعة اإلنجـــاز لتعزيز 
التواصل مع منتســـبي القطاع الحكومي 

وعموم المواطنين.

الجفير - جهاز الخدمة المدنية

بمناسبة الفوز 
بجائزة التميز في 

التواصل مع العمالء

تقديم أفضل خدمات الكهرباء وفق أعلى معايير الجودة
المبارك: مستمرون في تعزيز االتصال المباشر مع الجمهور

ثمـــن وزيـــر شـــؤون الكهرباء والمـــاء وائل 
المبارك والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
آل  إبراهيـــم  بـــن  نـــواف  الشـــيخ  والمـــاء 
خليفـــة، تفضل ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، بتكريم هيئة 
الكهرباء والمـــاء ضمن الجهات الحكومية 
الفائـــزة بجائـــزة التميـــز فـــي التواصل مع 
العمالء لعام 2021 ضمـــن النظام الوطني 

للمقترحات والشكاوى “تواصل”.
وقـــال الوزير إن ما حققتـــه هيئة الكهرباء 
أداء  مـــن  “تواصـــل”  نظـــام  فـــي  والمـــاء 
إيجابـــي للعـــام الرابـــع علـــى التوالـــي، هـــو 
خطـــة  فـــي  الملمـــوس  للنجـــاح  انعـــكاس 
تطويـــر الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، 
فـــي تعزيـــز  الهيئـــة ستســـتمر  مؤكـــًدا أن 
جهودهـــا بتعزيـــز عملية االتصال المباشـــر 
لمالحظاتهـــم  واالســـتماع  الجمهـــور،  مـــع 
واقتراحاتهم، والرد على كافة تساؤالتهم 
بمـــا يضمـــن أعلـــى معاييـــر الجودة بشـــأن 

الخدمات التي تقدمها الســـيما عبر النظام 
الوطني للمقترحات والشـــكاوى “تواصل” 

وتطبيقه اإللكتروني.
من جانبه، أكد الشـــيخ نـــواف بن إبراهيم 
آل خليفـــة أن الهيئـــة قامـــت بتطوير آلية 
اإلنتاجيـــة،  مســـتوى  وتحســـين  العمـــل، 
الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  ومواصلـــة 
المتعلقـــة بالكهربـــاء والمـــاء وفـــق أعلـــى 
معاييـــر الجـــودة والكفـــاءة لكســـب رضـــا 
ثقتهـــم  وتعزيـــز  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

بخدمـــات الهيئـــة، األمر الذي يســـاهم في 
دعـــم المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة لمملكة 
البحريـــن. وقـــال إن نظـــام “تواصل” يمثل 
منصة مباشـــرة يتم فيهـــا التواصل الفعال 
بين المواطنين والمقيمين مع المسؤولين 
ومن هذا المنطلق يتم تلبية احتياجاتهم، 
واالستماع لمالحظاتهم، وتسجيل آرائهم 
ومقترحاتهـــم، مثمًنـــا دور هـــذا البرنامـــج 
ومـــا يحظـــى به مـــن اهتمـــام ومتابعة من 
قبل المســـؤولين بالحكومة بشكل مباشر، 

حيـــث يتم رفـــع المالحظة المســـتلمة إلى 
بشـــكل  المختلفـــة  اإلداريـــة  المســـتويات 
تلقائـــي فـــي حال عـــدم الرد خـــالل الفترة 

الزمنية المحددة للرد.
وأشـــاد الوزيـــر والرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
الكهرباء والماء بنظـــام “تواصل” باعتباره 
عـــزز آلية العمل، كما تميز بتســـهيل عملية 
ذات  الجهـــات  مـــع  المباشـــر  التواصـــل 
االختصـــاص، واســـتطاع أن يحقـــق رضـــا 
الجميع، مؤكدين أن الهيئة ستمضي ُقدًما 
لتقديـــم وتحســـين خدماتهـــا للمواطنيـــن 
والمقيميـــن، كمـــا أنهـــا ســـتقوم بتوظيـــف 
جـــودة  لرفـــع  التقنيـــة  الحلـــول  أفضـــل 
خدماتها واختصار وقت الخدمة، مثمنين 
جهود كافة الموظفيـــن بالهيئة باعتبارهم 
الثـــروة الحقيقيـــة التي ســـاهمت في فوز 
الهيئـــة وتميزهـــا للحصـــول علـــى جائـــزة 
التواصل مع العمالء، وذلك يعكس ثوابت 
الهيئـــة التـــي تعتبر العميل شـــريك ال غنى 
والتحســـين  التطويـــر  عمليـــة  فـــي  عنـــه 

بخدمات الكهرباء والماء.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

 أحمد الزايد 

توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء تمنحنا قوة إضافية
تصور جديد إلدارة التواصل يحقق للوزارة التميز... الحمر:

استقبل وزير اإلسكان باسم الحمر، الفريق 
اإلداري القائـــم على برنامـــج التواصل مع 
العمـــالء “تواصل”، وذلك بحضور عدد من 

المسؤولين في الوزارة.
وخـــالل اللقـــاء أثنـــى وزير اإلســـكان على 
الجهـــد المبـــذول لمواصلـــة تطويـــر االداء 
ورفع مســـتوى الكفاءة اإلدارية من خالل 
الخدمـــات التي تقدمهـــا الـــوزارة، تحقيًقا 
لـــرؤى وتطلعـــات حضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، عاهل 
البـــالد المفـــدى، وتعكـــس الثقـــة الكبيـــرة 
فـــي فريـــق البحريـــن برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
الحكوميـــة  الخدمـــة  تقديـــم  خـــالل  مـــن 

األفضل للمواطنين. وأشـــار الحمر إلى “أن 
توجيهـــات ســـموه بوضع معاييـــر إضافية 
لجائـــزة التميـــز فـــي خدمـــة العمـــالء بمـــا 
يســـهم في زيادة التنافســـية بين الجهات 
قـــوة  اإلســـكان  فـــي  يمنحنـــا  الحكوميـــة 

إضافيـــة لمواكبـــة تلك المعاييـــر وتحقيق 
أعلـــى مســـتوى من جـــودة الخدمات التي 
تتصـــل بشـــكل مباشـــر بالمواطـــن، وبـــدءا 
من اليوم ســـيعمل فريق العمل على وضع 
يحقـــق  التواصـــل  إلدارة  جديـــد  تصـــور 

لإسكان التميز على مختلف المستويات.
ووجـــه وزيـــر اإلســـكان الشـــكر والتقديـــر 
ومتابعـــة  إنجـــاز  علـــى  العامـــل  للفريـــق 
يحقـــق  أن  اســـتطاع  والـــذي  الشـــكاوى 
االســـتمرارية فـــي إنجـــاز وزارة اإلســـكان 
للعام السادس على التوالي ضمن الجهات 
فـــي  التمّيـــز  بجائـــزة  الفائـــزة  الحكوميـــة 
التواصـــل مـــع العمـــالء لعـــام 2021 ضمن 
النظـــام الوطنـــي للمقترحـــات والشـــكاوى 

)تواصل(.
وأكـــد الحمـــر علـــى الجهـــد الكبيـــر الـــذي 
والتواصـــل  العمـــالء  خدمـــة  فـــي  يبـــذل 
اإليجابـــي مـــع المواطنيـــن، وســـرعة الـــرد 
سواء عبر برنامج تواصل أو عبر القنوات 
اإللكترونيـــة األخرى التـــي تتيحها الوزارة 

للمراجعين.

المنامة - وزارة اإلسكان

الشيخ نواف بن إبراهيمالوزير وائل المبارك
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أكد وزير العمـــل والتنمية االجتماعية جميل 
حميدان، أن مؤشـــرات نتائج الربع األول من 
العـــام الجاري لمبـــادرة التوظيف ضمن خطة 
التعافي االقتصادي، تعكس المسار اإليجابي 
لخطة التعافي االقتصادي على صعيد سوق 
العمـــل، لخلـــق المزيد مـــن الوظائـــف النوعية 
مشـــيًدا  الواعـــدة،  القطاعـــات  فـــي  خاصـــة 
باهتمـــام ومتابعـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وحـــرص ســـموه علـــى 
اســـتمرارية خلق الفرص الواعدة للمواطنين 
وجعـــل المواطـــن الخيـــار األول فـــي ســـوق 

العمل.
ثمـــرة  الوزيـــر أن هـــذا اإلنجـــاز جـــاء  وأكـــد 
للتعاون المشـــترك ضمن الجهات ذات الصلة، 
وهـــم هيئـــة تنظيم ســـوق العمـــل، وصندوق 

وصناعـــة  تجـــارة  وغرفـــة  )تمكيـــن(،  العمـــل 
البحريـــن ممثلـــة عـــن أصحـــاب العمـــل، الفًتا 
إلـــى أن منظومـــة العمـــل المتكامـــل بين هذه 
األطراف أســـهم في تســـريع وتيرة التوظيف 
بعـــد الظـــرف االســـتثنائي لجائحـــة فيـــروس 
كورونـــا والمضـــي قدًمـــا فـــي خطـــة التعافي 

االقتصادي.
بمناســـبة  لـــه  تصريـــح  فـــي  الوزيـــر  وقـــال 
استعراض نتائج الربع األول من العام 2022 
التعافـــي  خطـــة  ضمـــن  التوظيـــف  لمبـــادرة 
االقتصادي أمام مجلس الوزراء في جلســـته 
المنعقـــدة يوم أمس اإلثنين، إن إجمالي عدد 
المواطنيـــن الموظفيـــن في القطـــاع الخاص 
مـــن  الربـــع األول  فـــي  7,740 متوظًفـــا  بلـــغ 
العـــام 2022 أي ما يشـــكل 39 % من إجمالي 
العـــدد المســـتهدف، بزيـــادة بلغـــت ما نســـبته 
32 % مقارنـــة بذات الفتـــرة من العام 2021، 

مشيًرا إلى أن هذه األعداد التي تم توظيفها 
خـــال هـــذه الفترة تؤكـــد أن المبادرة تســـير 
وفق ما هو مرســـوٌم لهـــا ضمن خطة التعافي 

االقتصادي.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن عـــدًدا مـــن القطاعات 
ا ملحوًظا في نسب توظيف العمالة  شهد نموًّ
الوطنيـــة، حيث ارتفـــع التوظيف في القطاع 
المالي في الربع األول من العام 2022 بنسبة 
184 % مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2021، 
أما قطاع التعليـــم الخاص فجاء في المرتبة 
الثانية من حيث نســـبة نمو التوظيف، وذلك 
بارتفـــاع 149 % للربـــع األول مـــن هـــذا العام 

مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ولفـــت الوزيـــر إلـــى أنـــه علـــى ضـــوء اهتمام 
الحكومـــة بالقطـــاع الصناعـــي باعتبـــاره أحد 
القطاعـــات الواعدة في خلق الفرص النوعية 
عـــدد  ارتفـــع  فقـــد  للمواطنيـــن،  والجاذبـــة 

المتوظفيـــن البحرينييـــن فـــي هـــذا القطـــاع 
بنســـبة 111 %، خـــال الربـــع األول من العام 
الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام 2021، 
الصناعيـــة  المنشـــآت  اســـتقطاب  أن  مؤكـــًدا 
للمواطنين يرجع إلى إعداد الوزارة وتأهيلها 
للباحثيـــن عـــن عمـــل وإدماجهم فـــي دورات 
تخصصيـــة بالتعاون مع مؤسســـات التدريب 
الخاصـــة، مؤكـــًدا أن قطـــاع التجزئـــة اليزال 

يستقطب المزيد من المواطنين.
مـــن جهة أخـــرى، أكد الوزيـــر ارتفاع توظيف 
الجامعيـــن في القطاع الخـــاص، الفًتا إلى أن 
أكثر التخصصات الجامعية التي تم إدماجهم 

فيها هي الهندسة والتصميم الداخلي.
وفيمـــا يتعلـــق بالمتدربيـــن، قـــال الوزيـــر إن 
عـــدد المتدربين ارتفع إلـــى 36 % مقارنة مع 
الفتـــرة ذاتها من العام الماضي، أي ما يشـــكل 
37 % مـــن إجمالي العدد المســـتهدف، حيث 

ا حتى نهاية شـــهر  تـــم تدريب 3,722 بحرينيًّ
مـــارس الماضـــي، مشـــيًرا إلـــى أن المبادرات 
الجديـــدة التـــي طبقتهـــا الـــوزارة فـــي مجال 
تأهيـــل وتدريـــب المواطنيـــن هـــي التدريـــب 
أهميـــة  )فـــرص(، مؤكـــًدا  العمـــل  علـــى رأس 
التدريـــب لتعزيـــز المهـــارات المهنيـــة للموارد 

البشرية الوطنية.
وأكـــد الوزيـــر أهميـــة التعـــاون بيـــن مختلف 
الجهـــات ذات االختصـــاص لمواصلة تحقيق 
التعافـــي  خطـــة  ضمـــن  التوظيـــف  مبـــادرة 
االقتصادي، مشـــيًدا في هذا الســـياق بتعاون 
المشـــروعات  هـــذه  مـــع  العمـــل  أصحـــاب 
والمبادرات انطاًقا من المسؤولية الوطنية، 
وعطًفا على التجارب الناجحة للمنشآت التي 
اعتمـــدت علـــى العنصر الوطني فـــي الحفاظ 
علـــى اســـتقرارها وتحقيق نموها في ســـوق 

العمل.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

7.7 ألف متوظف بحريني في “الخاص” بالربع األول
شغل الوظائف يرتفع 184 % بالقطاع المالي وفي التعليمي 149 %... حميدان:

المنامة - بنا

ثّمـــن وزيـــر اإلعـــام  علـــي الرميحـــي، دعم 
ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة 
تنفيـــذ الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز االنتمـــاء 
الوطني وترســـيخ قيـــم المواطنة “بحريننا” 

الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، والذي كان له أثر بالغ في 
النجـــاح منقطـــع النظيـــر الذي حققـــه البرنامـــج التلفزيوني “كفـــو” وظهوره 
بالشـــكل الـــذي يليق بســـمعة ومكانـــة مملكة البحريـــن وشـــعبها، منّوًها بأن 
متابعة وزير الداخلية ودوره األساسي في هذا النجاح يأتي في إطار دعم 

مستمر للوزارة في مجال اإلنتاج البرامجي التلفزيوني واإلذاعي.
وأوضـــح أن فريـــق عمـــل البرنامـــج، والـــذي تم بثه عبـــر تلفزيـــون البحرين 
خال الشـــهر الكريم وأنتجته وزارة اإلعام بالتعاون مع “بحريننا” وشـــركة 
STC البحرين، أدى دوره بكل اعتزاز ومهنية باعتبار هذا اإلنتاج اإلعامي 
الوطنـــي جزًءا مـــن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم 
المواطنـــة “بحريننا”، بما تحمله من مبادرات وأهداف ســـامية تحقق الخير 
للمجتمع، مضيًفا أن هذا العمل الوطني نموذج الشـــراكة المجتمعية البناءة 
بيـــن القطاعين العام والخـــاص وأبرز نحو 18 قيمة من القيم الوطنية التي 
ترتكـــز عليها الخطة الوطنيـــة “بحريننا” وأبرزها الفخـــر واالعتزاز والعطاء 

والتضامن والمواطنة الصالحة.
وشـــدد وزيـــر اإلعام علـــى أن الوزارة مســـتمرة فـــي شـــراكاتها الفاعلة مع 
القطـــاع الخاص بما يحقق األهداف الوطنية المشـــتركة ويعود بالنفع على 
االرتقـــاء بقطاع اإلعام واالتصال في مختلف مجاالته، مثّمًنا دعم شـــركة 
STC البحريـــن وشـــركة ســـتوديو ماســـتر باعتبارهـــم شـــركاء فـــي صناعة 
النجـــاح اإلعامي على المســـتوى المحلي واإلقليمـــي، والنجاح الكبير الذي 

حققه البرنامج في نسخته الثانية.
ا مـــع ما قدمه  ـــا وعربيًّ وأكـــد وزيـــر اإلعـــام أن التفاعـــل الجماهيـــري داخليًّ
برنامـــج “كفـــو”، والصـــدى اإليجابـــي لجميـــع حلقاتـــه على مختلف وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، يعكـــس مـــا يمثلـــه المجتمـــع البحريني مـــن نموذج 
خليجـــي وعربي فـــي التأثيـــر اإليجابـــي وتعزيز اللحمـــة الوطنية، مشـــيًرا 
إلـــى أن هـــدف البرنامج هو ترســـيخ ثقافة التقدير ونشـــرها فـــي المجتمع 
باعتبارها ثقافة يســـتمدها شـــعب البحرين من قائده جالـــة الملك المفدى 
أيده هللا الذي يعد قدوتنا جميًعا في التكريم والثناء على النماذج الوطنية 

المميزة وكل من يعمل خدمًة لمملكة البحرين وشعبها العزيز.
يذكـــر أن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة 
“بحريننـــا” تـــم تدشـــينها في مـــارس 2019، وتشـــمل أكثر مـــن 100 مبادرة 

ومؤسســـة  جهـــة   27 تنفيذهـــا  فـــي  ويشـــارك 
القطـــاع  مـــن  ودعـــم  وبتعـــاون  حكوميـــة 

الخاص، عبر 5 مسارات أساسية تتمحور 
فـــي برامج االنتماء، وحمات العاقات 
العامـــة، ومبـــادرات اإلعـــام، باإلضافة 
والمقـــررات  المناهـــج  مبـــادرات  إلـــى 

ومبادرات التشريعات واألنظمة.

“كفو” يفخر بأن يكون إحدى مبادرات “بحريننا”

العمل بروح الفريق لتحقيق مزيد من اإلنجازات الوطنية
تسليم منتسبي الوزارة وسام األمير سلمان الطبي... حميدان:

أكـــد وزير العمل والتنميـــة االجتماعية جميل حميدان أن 
اعتزاز عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وتثميـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
للجهود الوطنية المخلصـــة لجميع العاملين في الصفوف 
19( مـــن  لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد  للتصـــدي  األماميـــة 
الكـــوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 
ومختلف الجهات المســـاندة، يمثـــل دافعا لمواصلة العمل 
بـــذات العـــزم والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحد نحـــو خدمة 
مملكة البحرين، مشيدا بجهود موظفي ومنتسبي الوزارة 
وحرصهـــم علـــى تقديـــم أفضـــل الخدمات فـــي المجاالت 

العمالية والحماية االجتماعية في الباد.
وأوضح وزير العمل والتنمية االجتماعية أن الحفاظ على 
مـــا تحقـــق حتى اليوم يســـتدعي بـــذل مزيد مـــن الجهود 
للوصـــول للنجاحـــات المنشـــودة، مؤكـــًدا أن هـــذا التكريم 
الملكـــي يعـــد دافًعا لمواصلة العمل بنفـــس الوتيرة وبذات 

العزم لتحقيق مزيد من اإلنجازات الوطنية.

جاء ذلك لدى تسليم الوزير، أمس بمركز عيسى الثقافي، 
“وسام األمير سلمان بن حمد لاستحقاق الطبي” للكوادر 
الوطنيـــة من منتســـبي وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
إنفـــاًذا لألمـــر الملكي الســـامي وفي إطـــار توجيه صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء لجميع 
الجهات المعنية بتســـليم الوســـام للعامليـــن في الصفوف 
األماميـــة مـــن الكـــوادر الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع البحرين، 

ووزارة الداخلية، ومختلف الجهات المساندة.
وهنأ الوزير الحاصلين على “وسام األمير سلمان بن حمد 

لاســـتحقاق الطبي”، معربا عن شـــكره وتقديره لمنتسبي 
الـــوزارة لجهودهم وإســـهاماتهم المخلصـــة ضمن الجهود 
الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، متمنيا للجميع 

دوام التوفيق والنجاح.
من جانبهم، أعرب منتســـبو الوزارة الذين تشـــرفوا بتسلم 
وســـام األميـــر ســـلمان بـــن حمد لاســـتحقاق الطبـــي، عن 
بالـــغ فخرهـــم واعتزازهم بهذا التكريم الســـامي، مؤكدين 
تشـــرفهم بتســـلم هذا الوســـام الـــذي يعد حافـــزا لمواصلة 

العطاء والعمل واإلنجاز لخدمة مملكة البحرين.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

فتح التسجيل لـ “اختر طبيبك” في 3 مراكز صحية بالمحرق
أكــدت الرئيــس التنفيــذي لمراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة جليلــة الســيد جواد أنــه تم إعــادة فتح باب 
التســجيل للجمهــور الكريــم الختيار طبيــب العائلة في محافظة المحرق بدءا مــن 18 أبريل 2022 لغاية 
18 مايو 2022، وذلك في 3 مراكز صحية هي مركز بنك البحرين والكويت الصحي في الحد، ومركز بنك 

البحرين الوطني الصحي في الدير، وبنك البحرين الوطني الصحي في عراد.

ســـيكون  التســـجيل  إن  وقالـــت 
اإللكترونـــي  الموقـــع  خـــال  مـــن 
إلى  www.phc.gov.bh، مشيرة 
أن ذلـــك يأتـــي فـــي إطـــار تطوير 
الخدمـــات الصحية وفـــق مفهوم 
طب العائلة، الفتـــة إلى أّن مراكز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة تدعو 
للمراكـــز  التابعيـــن  المســـتفيدين 
الصحيـــة المشـــار إليهـــا بالمبادرة 
الختيـــار طبيـــب العائلـــة لضمـــان 
المفضـــل  للطبيـــب  اختيارهـــم 
لديهم وسيتم توزيع من لم يبادر 

بالتســـجيل من المستفيدين على 
بعـــد  المتبقيـــة  الشـــواغر  حســـب 
انتهاء المدة المحددة للتسجيل.

اختـــر  برنامـــج  بـــأن  وتابعـــت 
رضـــا  لزيـــادة  يهـــدف  طبيبـــك 
الخدمـــات  مـــن  المســـتفيدين 
واســـتمراريتها وتعزيـــز الخدمات 
عـــن  المبكـــر  والكشـــف  الوقائيـــة 
األمـــراض، حيـــث تبيـــن بمتابعـــة 
المؤشـــرات الصحيـــة قبـــل وبعـــد 
تطبيق البرنامج بشـــكل تجريبي 
فـــي عـــدد مـــن المراكز فـــي العام 

الكشـــف  نســـبة  زيـــادة   ،2018
الـــدم  ضغـــط  الرتفـــاع  المبكـــر 
ومـــرض الســـكري للمتردديـــن من 
الفئة العمريـــة 40 عاما وما فوق، 
كمـــا زادت نســـبة الكشـــف المبكر 
الرتفاع نســـبة الدهـــون ولفحص 
ســـرطان البروستاتا للرجال للفئة 
العمرية 50 عاما، والكشف المبكر 
لســـرطان الثدي للنســـاء من الفئة 

العمرية 40 عاما.
ُيشار إلى أن تدشين برنامج اختر 
طبيبك يأتي تماشيا مع األهداف 

التـــي وضعتهـــا الخطـــة الوطنيـــة 
والتـــي   2025  -  2016 للصحـــة 
أقرهـــا مجلـــس الـــوزراء، بهـــدف 
تطوير الهيكل المؤسسي الصحي 
والجـــودة  بالتنافســـية  ليمتـــاز 
العالية، ويعـــد البرنامج من ضمن 
العناصر األساسية الداعمة لنظام 
الضمـــان الصحـــي والذي يســـعى 
إلـــى توفيـــر عاقـــة بيـــن الطبيب 
واألســـرة، وهـــو مـــا يتماشـــى مع 
المعايير العالمية للعاج لتحسين 
جـــودة الخدمـــات المقدمـــة وفق 

نهج الرعاية الصحية األولية.

المنامة - بنا

رفع اسم البحرين في جميع المحافل اإلقليمية والدولية
الرميحي يسلم منتسبي الوزارة وسام األمير سلمان الطبي

أكـــد وزير اإلعـــام علي الرميحي، أن اعتـــزاز عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتثمين 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، للجهـــود الوطنيـــة 
المخلصة لجميع العاملين في الصفوف األمامية للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا مـــن الكـــوادر الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع 
البحرين، ووزارة الداخلية، وكل الجهات المســـاندة، يمثل 
دافعًا لمواصلة العمل بالعزم ذاته، مشيدًا بجهود منتسبي 
وزارة شـــؤون اإلعـــام واإلعامييـــن عمومـــًا فـــي تأديـــة 
مهامهـــم وواجباتهم الوطنية لمـــا فيه خير وصالح مملكة 
البحريـــن.  وأكـــد وزير اإلعام أن الحفـــاظ على ما تحقق 
حتـــى اليوم يســـتدعي بـــذل مزيد مـــن الجهـــود للوصول 
للنجاحات المنشودة، ورفع اسم مملكة البحرين عاليًا في 

جميع المحافل اإلقليمية والدولية.
 جاء ذلك لدى تســـليم وزير اإلعام، “وسام األمير سلمان 
بن حمد لاستحقاق الطبي” للكوادر الوطنية من منتسبي 
وزارة شـــؤون اإلعام وعدد مـــن اإلعاميين، إنفاذًا لألمر 

الملكي الســـامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء لكل الجهـــات المعنية 
بتســـليم الوســـام للعامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن 
الكـــوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، 

وكل الجهات المساندة.
 وهنـــأ الوزيـــر الحاصليـــن علـــى “وســـام األمير ســـلمان بن 
حمد لاســـتحقاق الطبي”، معربًا عن شـــكره وتقديره لكل 
منتسبي وزارة شؤون اإلعام على جهودهم وإسهاماتهم 

ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن فـــي التصـــدي 
لجائحة فيروس كورونا، وإبراز منجزات المملكة التنموية 

والحضارية، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
 مـــن جانبهـــم، أعرب منتســـبو وزارة شـــؤون اإلعام الذي 
تشـــرفوا بتسلم وسام األمير ســـلمان بن حمد لاستحقاق 
الطبي، عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم السامي، 
مؤكدين تشـــرفهم بنيل الوســـام الذي يعد حافزًا لمواصلة 

العمل والعطاء خدمة للوطن.

المنامة - بنا

حتى 18 مايو 
المقبل



ثّمـــن مواطنـــون متقاعـــدون أمـــر صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  آل خليفـــة 
صـــرف  بمباشـــرة  هللا،  حفظـــه  الـــوزراء 
الزيادة بمعاشـــات المتقاعدين بأثر رجعي 
للعام 2021 وحتى شـــهر أبريـــل من العام 
2022 وإدخالها في حساباتهم المصرفية 
بالتزامـــن مـــع موعـــد صـــرف المعاشـــات 

التقاعدية.
وأعـــرب المتقاعـــدون عـــن فرحتهـــم بهذا 
التوجيه الذي أثلج صدورهم، مؤّكدين أّن 
صرف الزيادة ســـيعزز من قدرة المتقاعد 
علـــى ترتيـــب أولوياتـــه وتدبيـــر شـــؤون 
حياتـــه من خـــال توظيفها واســـتثمارها 
وإدارتها بالشـــكل األمثـــل، آملين مواصلة 
حفـــظ حقـــوق المتقاعدين والمشـــتركين 

في أنظمة التقاعد وصون مكتسباتهم.

خبٌر أفرحنا

وفـــي هـــذا الصدد، أكـــد المواطـــن عبدلله 
حســـن الجيـــب أن مثـــل هـــذه القـــرارات 
تؤكد حـــرص الحكومـــة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه هللا، على تلبية احتياجات 
وتطلعـــات المواطنيـــن، من خال تســـريع 
إصـــدار األوامـــر التـــي تصـــب فـــي صالح 

المواطن.
وأشـــار إلـــى أنـــه كان ينتظر هـــذه الزيادة 

المبشـــرة التي تحقق له وألسرته المنفعة 
وتســـهم في توفيـــر الحيـــاة الكريمة لهم، 
حيـــث قـــال: “كنـــا نتطلـــع لهـــذه الزيـــادة 
الســـنوية التي ستســـهم في رفع مســـتوى 
معيشـــتنا، حتى جاء أمر وتوجيه ســـموه 
الكريم بصرف المســـتحقات وبأثر رجعي، 
األمر الذي أثلج صدورنا وأفرحنا، ال سيما 
فـــي هذا الشـــهر الفضيـــل ونحـــن مقبلون 

على عيد الفطر المبارك”.
وتوجه الجيب بخالص الشـــكر واالمتنان 
لـــكا الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية 
فـــي  والفاعـــل  المثمـــر  تعاونهـــم  علـــى 
تلبيـــة احتياجـــات وتطلعـــات المواطنين، 
وخروجهـــم بأفضل التصـــورات والحلول 
بمـــا يحقق المصلحة العامة، آماً مواصلة 
حفـــظ حقـــوق المتقاعدين والمشـــتركين 

في أنظمة التقاعد وصون مكتسباتهم.

تغليب مصلحة المواطن

فيما ذكر المواطن ســـعد ســـلطان علي أّن 
أمـــر صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
هللا،  حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
بصـــرف الزيادة بأثر رجعـــي يؤكد حرص 
ســـموه الدائم واهتمامـــه بتغليب مصلحة 
ســـيما  ال  حقهـــم  وضمـــان  المواطنيـــن 
المتقاعديـــن منهـــم، حيث كان هـــذا األمر 
انفراجة للعديد من األسر البحرينية التي 
يعيلهـــا مواطن متقاعـــد، وذلك من خال 
ما سيسهم به من تحسين ظروف الحياة 

المعيشية.

تامـــة  ثقـــة  علـــى  نحـــن  قائـــاً:  وتابـــع 
تباشـــر وضـــع  التـــي  الحكومـــة  بقـــرارات 

الهادفـــة  واإلســـتراتيجيات  السياســـات 
إلـــى تحقيـــق المنفعـــة العامـــة بمـــا يضمن 

حقوق المتقاعدين واســـتدامة الصناديق 
علـــى  حرصـــت  إنهـــا  حيـــث  التقاعديـــة، 

تنفيـــذ العديـــد مـــن الخطـــوات اإليجابية 
فـــي األعـــوام الســـابقة، ونحن علـــى يقين 
بأنها لن تألـــو جهدًا في صياغة المبادرات 
ووضـــع الحلـــول المســـتدامة التـــي تصب 

في صالح الجميع.

موازنة الصرف

أمـــا المواطـــن عبـــدهللا ناصـــر فقـــد ثّمـــن 
توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه هللا، 
بشـــأن صرف زيادة المعاشـــات التقاعدية 
بأثر رجعي، متطلعًا أن تتحقق االستدامة 
للصناديـــق التقاعديـــة بما يضمـــن حقوق 

المشتركين ويحقق المصلحة الوطنية.
وأضاف أّن المتقاعد سيســـتفيد با شـــك 
من هـــذه الزيـــادة الســـنوية التـــي أثلجت 
صدور األســـر البحرينية، خاصًة مع قرب 
حلول عيد الفطر المبارك، حيث ستتمكن 
األســـر مـــن موازنة الصرف خال األشـــهر 

المقبلة بعد الحصول على األثر الرجعي.
وفـــي الختام قال: “نعرب عن بالغ الشـــكر 
والتقديـــر لجهـــود الحكومـــة وكل أعضاء 
لوصولهـــم  والنـــواب،  الشـــورى  مجلســـي 
إلى توافقات إيجابية تســـهم في تحقيق 
الهـــدف المنشـــود للجميـــع وفقـــًا لمصلحة 
المتقاعديـــن والمشـــتركين وبمـــا ينعكس 
التقاعديـــة،  الصناديـــق  مســـتقبل  علـــى 
ونحن علـــى ثقة تامة بقـــرارات الحكومة 
الموقـــرة التـــي تضـــع المواطـــن البحريني 

نصب أولوياتها”.
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محرر الشؤون المحلية

مروة أحمد

أشـــاد النائب بدر الدوسري بتوجيهات 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بإرجـــاع الزيـــادة 
أثلجـــت  التـــي  للمتقاعديـــن  الســـنوية 

صدورهم.
وقـــال الدوســـري إن الزيـــادة تأتي في 
وقـــت يحتـــاج فيـــه المتقاعـــدون إلى 
تعديـــل وضعهـــم المعيشـــي خصوصـــًا 

أســـعار  وارتفـــاع  العيـــد  اقتـــراب  مـــع 
المواد المعيشـــية حيث سيسهم القرار 
الحكيـــم فـــي تخفيـــف آثـــار التضخـــم 
المواطنيـــن،  علـــى  األســـعار  وارتفـــاع 
علـــى  بغريـــب  ليـــس  األمـــر  وهـــذا 
الحكومـــة؛ ألنهـــا تتلمـــس دائمـــًا هموم 
المواطنين المتقاعدين وتدعمهم رغم 
الظـــروف االقتصاديـــة التـــي يمـــر بهـــا 

العالم.

الدوسري: الزيادة السنوية أثلجت صدور المتقاعدين

“أولياء أمور ذوي اإلعاقة” تحتفل بالقــرقاعـون
أقامـــت جمعية أولياء أمـــور ذوي اإلعاقة وأصدقائهم 
احتفالها السنوي بمناسبة القرقاعون بحضور نحو 150 
مســـجًا وطفًا مـــن ذوي اإلعاقة باإلضافة إلى ذويهم 
وأقاربهم، في المقر الترفيهي بحديقة السلمانية التابع 

للجمعية مساء السبت احتفااًل بمناسبة القرقاعون.
وقالت رئيسة لجنة المرأة والطفل بالجمعية الدكتورة 
دالل الشروقي إن الجمعية تحتفل بمناسبة القرقاعون 
ا مع ذوي اإلعاقة وأوليـــاء أمورهم وذويهم من  ســـنويًّ
حوالـــي 13 عاًمـــا، حيـــث أصبـــح هـــذا تقليـــًدا ُيمارس 
ا يتخلله االحتفـــال وإحياء مناســـبة القرقاعون  ســـنويًّ

الشعبية.
وعن هذا العام، أكدت الشروقي أن جمعية أولياء أمور 
ذوي اإلعاقـــة وأصدقائهـــم تعاونـــت مـــع جمعية فزعة 
شـــباب لتنظيـــم فعالية القرقاعـــون في مقـــر الجمعية 
بحديقة الســـلمانية، حيـــث تخلل البرنامـــج احتفاالت 
وأهازيـــج القرقـــاون باإلضافـــة إلـــى توزيـــع الحلويات 

وإنشاد األناشيد.

تحت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، 
أقام المجلس األعلى للشـــؤون اإلسامية 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  ووزارة 
عـــن  )الثاثـــاء(  أمـــس  واألوقـــاف مســـاء 
طريـــق االتصـــال المرئي الحفـــل الختامي 
للـــدورة السادســـة والعشـــرين مـــن جائزة 
البحريـــن الكبـــرى للقـــرآن الكريـــم، وذلـــك 
بحضور الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
راشـــد آل خليفـــة رئيس المجلـــس األعلى 
للشئون اإلسامية، والشيخ خالد بن علي 
آل خليفة وزير العدل والشئون اإلسامية 
واألوقـــاف، وأعضـــاء المجلس، ورئيســـي 
والجعفريـــة،  الســـنية  األوقـــاف  مجلســـي 
وعدد من المســـؤولين ومئات المشـــاركين 
مـــن المراكـــز والحلقـــات القرآنيـــة والقراء 

والجمهور.
واســـتهّل الحفـــل بتـــاوة آيات مـــن الذكر 
الحكيـــم تاهـــا المتســـابق القـــارئ محمـــد 
الشـــيخ  تفضـــل  ثـــم  عبـــدهللا،  عدنـــان 
عبدالرحمن بن محمد بن راشـــد آل خليفة 
رئيس المجلس بإلقاء كلمة بهذه المناسبة 
رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لصاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل الباد، ولصاحب الســـمو 

الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
البحريـــن  وشـــعب  الموقـــرة،  وللحكومـــة 
الكريم، ولألمة اإلسامية جمعاء، بمناسبة 
شهر رمضان المبارك، والعشر األواخر التي 
فيها ليلة القدر المباركة، معرًبا معاليه عن 
جزيـــل الشـــكر والتقدير والعرفـــان لجالة 
الملـــك علـــى تفضلـــه برعاية هـــذه الجائزة 
المباركـــة، والذي يعكس مـــا يوليه جالته 
مـــن حـــرٍص ودعـــٍم ورعايـــٍة لكتـــاب هللا 
العزيز، ولألنشـــطة والفعاليـــات، والبرامج 

والمسابقات المرتبطة به. 
وأكـــد أن “تلـــك الرعايـــة الملكيـــة الكريمة 
ـــه إليـــه جالتـــه  لهـــذه الجائـــزة، ومـــا يوجِّ
دوًما من ضرورة االهتمام بالقرآن الكريم، 
وترســـيخ قيمـــه الســـامية فـــي النفـــوس، 
برئاســـة  الموقـــرة  الحكومـــة  توليـــه  ومـــا 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء من اهتمـــاٍم ومتابعة، هو 
ز من دور المجلس األعلى للشـــؤون  مـــا عزَّ
اإلســـامية في خدمة المصحف الشريف، 
قّرائـــه  ورعايـــة  تعليمـــه،  مراكـــز  ودعـــم 
وَحَفَظته، واالهتمـــام بالفعاليات المتعلقة 

به”. 
معجـــزة  هـــو  الكريـــم  “القـــرآن  وأضـــاف: 
األمـــة الخالـــدة، ونبعهـــا الصافـــي، وكتاب 
ربهـــا إليهـــا، يهدي إلـــى الحق، ويـــدل على 

الهـــدى، ويدعو إلى التقـــوى، ويحض على 
البر واإلحســـان والمعروف، ويجمع الخير 

والفضائل”. 
وأبـــدى اعتـــزازه بمـــا ُأنجـــز مـــن منجـــزات 
دينيـــة وطنيـــة في هـــذا المجـــال، وأهمها 
وتســـجيل  البحريـــن،  مصحـــف  طباعـــة 
قّرائنـــا  مـــن  لثاثـــة  الصوتيـــة  الختمـــات 
ج مـــن هذه  البحرينييـــن، وهـــم ممـــن تخرَّ
الجائـــزة الطيبـــة، إلـــى جانـــب ما تشـــهده 
الحركـــة القرآنيـــة من تطـــور وازدهار ولله 
الحمـــد. معلًنـــا فـــي هـــذا الصدد عـــن قرب 
انطاق البرامج الدراسية بمعهد القراءات 
وإعداد معلمي القرآن الكريم، ليكون ذلك 

تتويًجـــا للمســـيرة القرآنيـــة المباركـــة في 
الباد. 

وقال: “إن مملكـــة البحرين لتفتخر وتعتز 
وبمخرجاتهـــا  المباركـــة  الجائـــزة  بهـــذه 
عْت على مـــدى أكثر من  الطيبـــة، فقد شـــجَّ
ربـــع قـــرن، اآلالف مـــن أبنائنا الكـــرام على 
التنافـــس الشـــريف فـــي مياديـــن الحفـــظ 
والتـــاوة والتجويـــد، وأبـــرزت الكثير من 
الموهوبيـــن، ورفـــدت البـــاد بمئـــاٍت مـــن 
اء الُمِجيديـــن، الذين يصدحون اليوم  القرَّ
بـــكام هللا تعالـــى وِذْكـــِره فـــي الجوامـــع 
والعبـــادة،  الذكـــر  وَمواطـــن  والمســـاجد 
َلـــت العشـــرات لنيـــل المراكـــز العالمية  وأهَّ

فـــي  البحريـــن  رايـــة  ورفـــع  المتقدمـــة، 
المسابقات الدولية للقرآن الكريم”. 

وهنـــأ المتســـابقين الذين حصـــدوا المراكز 
المتقدمـــة في فـــروع الجائزة فـــي دورتها 
السادسة والعشـــرين، مبارًكا لهم ولذويهم 
وللمراكز القرآنية التي ينتســـبون إليها بما 
ف، ســـائًا هللا لهم  حققوه من نجاح مشـــرِّ

دوام التوفيق والسداد في مستقبلهم.  
وزارة  مـــن:  لـــكل  شـــكره  عـــن  عبـــر  كمـــا 
والتعليـــم،  التربيـــة  ووزارة  الداخليـــة، 
االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل  ووزارة 
علـــى شـــراكتهم وتعاونهم فـــي تخصيص 
مســـابقات خاصـــة مهمة ضمن مســـابقات 

الجائـــزة، تســـتهدف نـــزالء دور اإلصـــاح 
والتأهيـــل فـــي مســـابقة )غفـــران(، وطلبة 
المدارس بمختلف المراحل التعليمية في 
مســـابقة )بيان(، وذوي الهمم في مســـابقة 
)أجـــران(.  معرًبـــا فـــي الوقـــت نفســـه عـــن 
شـــكره لوزارة العدل والشـــئون اإلسامية 
للمجلـــس  العامـــة  واألمانـــة  واألوقـــاف، 
األعلى للشـــئون اإلســـامية، علـــى الجهود 
المخلصة والكبيرة في التنظيم والتنسيق 
والمتابعـــة إلنجاح الجائزة وإخراجها على 
الوجـــه األمثـــل. مقـــدًرا مســـاهمة مراكـــز 
تعليم القرآن الكريم ومشـــرفيها ومعلميها 

ومنتسبيها. 
بعـــد ذلك، جـــرى تكريم الجهات الشـــريكة 
التربيـــة  ووزارة  الداخليـــة  وزارة  وهـــي: 
والتنميـــة  العمـــل  ووزارة  والتعليـــم 
مـــت لجنـــة التحكيـــم  االجتماعيـــة، ثـــم ُكرِّ
جوائـــز  ُمنحـــت  ثـــم  المنظمـــة.  واللجنـــة 
المســـابقات الســـبع بفروعها المختلفة لـ96 
متســـابًقا حصـــدوا المراكـــز األولـــى. كمـــا 
منحت الجوائز الفردية لثاثة متســـابقين 
حصـــدوا جائزتـــي أكبـــر متســـابق، وأصغر 
متســـابق، وجائزة مزمـــار داود، إلى جانب 
إعـــان الفائزين بجائزة “أســـرة في ظال 
القـــرآن”، وجائزتـــي أفضل مركـــز تحفيظ 
مشـــارك، وأفضل مســـابقة قرآنيـــة محلية 

معتمدة.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

قرب انطالق البرامج الدراسية بمعهد القراءات وإعداد معلمي القرآن
اختتام الدورة الـ26 من الجائزة الكبرى للقرآن بتكريم 102 متسابق

يشـــير محرر “الباد” إلى أن بعض الوقائع المنشـــورة بعدد 
يوم أمـــس )الثاثاء( الموافق 19 أبريل 2022 في اجتماع 
المجلـــس البلـــدي للمنطقة الشـــمالية، والمنســـوبة لرئاســـة 
المجلـــس، لـــم تكن صحيحة، وبخاصة مـــا يتعلق بتصريح 
الرئاســـة بتأييد رمي الكاب الضالة بالرصاص، حيث كان 
ذلـــك ضمـــن الخيـــارات المقترحـــة بالعـــرض المقـــدم أثناء 

االجتماع، ولم يكن على لسان الرئاسة.
كما يشـــير المحـــرر إلى أن المجلس البلـــدي لم يوافق على 
مقتـــرح إنشـــاء جســـر مشـــاة بمدينـــة ســـلمان بخـــاف مـــا 
نشـــر من موافقـــة المجلس على ذلك. لـــذا اقتضى التنويه 

واالعتذار.

تنويه عن تغطية “بلدي الشمالي”

أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصرف الزيادة بأثر رجعي أفرحنا وأثلج صدورنا
متطلعين إلى مواصلة حفظ حقوق المتقاعدين وصون مكتسباتهم... مواطنون متقاعدون:

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

عبدالله الجيب سعد سلطان عبالله ناصر

بدر الدوسري

جانب من االجتماع األخير
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 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام: األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد 
تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية المسماة ميركوري لخدمات 
الطباعة المكتبية والمملوكة للسيد/ صالح علي ابراهيم عبدالعال 
بطلب   68866-2 و   68866-1 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويله الى 
)شركة ذات مسئولية محدودة( برأسمال وقدره )7000( دينار 
بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( 
عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا 

للشركاء التالية أسماؤهم:
)صالح علي ابراهيم عبدالعال( بنسبة 50 % 

)غسان غالب علي ابراهيم عبدالعال( بنسبة 14.285714 % 
طالل غالب علي ابراهيم عبدالعال بنسبة 14.285714 % 

فراس غالب علي ابراهيم عبدالعال بنسبة 14.285714 % 
غاده غالب علي ابراهيم عبدالعال بنسبة 7.142857 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحول شركة )تضامن بحرينية( إلى شركة 

)ذات مسؤولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت 

بموجب  المسجلة  بحرينية(  تضامن  شركة   5 ستريت  )مطعم  شركة 

القيد رقم )139743(، بطلب تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة 

من )شركة تضامن بحرينية( إلى شركة )ذات مسؤولية محدودة(

التاريخ 21-3-2022
مملكة البحرين 

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 
إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-44877 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : بتول احمد سلمان الشيخ علي 

االسم التجاري الحالي : تولف قايز فود تراك
االســـــم التجـــاري الجديد : اليابور فود تراك

قيد رقم : 84128-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة فهد علي رضا تكنكل سيرفسس ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  لشركة شركة فهد  السيد/ ROY SAMUEL باعتباره المصفي 
 ،  83120 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،  سيرفسس  تكنكل  رضا  علي 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  غوانغدا اليكترونيك تريدينغ ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد /  جيانج وينهوا و ويمن ليو  باعتباره المصفي القانوني لشركة  غوانغدا 
126037   طالبا  القيد رقم    بموجب  والمسجلة  ذ.م.م   تريدينغ  اليكترونيك 
السجل  من  وشطبها  اختيارية  تصفية   الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة العدل والشؤون االسالمية واالوقاف    -    ادارة المحاكم
رقم الخطاب : CS3006210979    -   تاريخ االصدار 13/04/2022

المحكمة : المحكمة الكبرى الدائرة الثانية – المدنية
اطراف الملف  : فاطمة ميرزا سلمان سعيد  ضد جهاز المساحة والتسجيل العقاري  

ميرزا  فاطمة   : المدعي  بان  المدينة  الثانية  الدائرة  الكبرى  المحكمة  تعلن 
جهاز   : عليه  المدعى  ضد  الدعوى  هذه  اقاموا  قد  وغيره  سعيد  سلمان 
المساحة والتسجيل العقاري طالبين فيها اصدار بدل فاقد  للوثيقة العقارية رقم  

141666/ والمقدمة رقم 5756/2021 
المحكمة  لهذه  يتقدم  ان  المدعين  الطلب  على  اعتراض  لديه  من  كل  فان  لذا 
المحكمة جلسة   26/04/2022    اعتراضه وقد حددت  باوجه  بطلب مشفوع 

لنطر الدعوى

 التاريخ: 18/04/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
CR2022- 59872 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري 
 

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

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   حوريه عبدالهادي كاظم عبدهللا                                        

االسم التجاري الحالي: جفرا صاج وسناك          
االســـــم التجـــاري الجديد :  جفرا للتنظيفات                                            

 قيد رقم : 55002-8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

CR2022- 60939 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيده منيره احمد علي رضي بموجب التخويل االلكتروني من السيد 
إلى   : التالي  التجاري  المحل  تحويل  طالبا  ابراهيم حسين هالل  خليل  محمود 
السيده منيره احمد علي رضي فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه .
رقم القيد :  3-109208

االسم التجاري : ذي قرومنج آرت للحالقة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
 إعالن بحل وتصفية

 فرنج لإلنتاج ذ.م.م    
سجل تجاري رقم 114982

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / محمد يوسف ابراهيم 
114982، بطلب  القيد رقم  المسجلة بموجب  ذ.م.م   لإلنتاج  السادة شركة فرنج  نيابة عن  محمد علي 

تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السيد / محمد يوسف ابراهيم محمد علي  مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
   عنوان المصفي: محمد يوسف ابراهيم محمد علي      
info@dwbc-bh.com   -   +973   39811990 

09األربعاء 20 أبريل 2022 - 19 رمضان 1443 - العدد 4936



Vacancies Available األربعاء 20 أبريل 2022 - 19 رمضان 1443 - العدد 104936

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

HANSCO MANAGEMENT CO. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 32138138  or  MOHDSHARIF849@HOTMAIL.COM 

SARDONYX SOLID SURFACES & SINKS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39790100  or  SARDONYXFACTO@GMAIL.COM 

MUHAMMAD QASIM NAEEM PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35446580  or  QASIMNAEEM.ASGHAR@GMAIL.COM 

FAREWELL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38494561  or  ZANGULCARWASH@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 

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

  WORKER 

 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 

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

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 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 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

LZAEZ OM AHMAD RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contact

 33156081  or  LAZAEZ.OMAHMAD@GMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Organika Food Establishment 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17580108  or  MOHAMED.MAHROOS@GMAIL.COM 

CASTELL  PUBLIC RELATIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34666318  or  TYTYU22@HOTMAIL.COM 

FAN FOR MACHINERY AND EQUIPMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17464274  or  HUSSAINUGS1@GMAIL.COM 

AL ROBA FOR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34168854  or  BHINDERG052@GMAIL.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

RANWA STONE CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

ECO SHINE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  echoshinebahrain@gmail.com 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

CITY SKY REPAIRS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33123704  or  MDAHMAD3382@GMAIL.COM 

SAMARKAND STAR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66614441  or  SAMARKANDSTAR1@HOTMAIL.COM 

FAKHRI MAINTENANCE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17300438  or  FAKHRI02@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED SAIF AJLAN ALMANNAI CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17749616  or  ajlan.almannai@gmail.com 

Al Jazeera Contracting and Cleaning - Bahraini partnership CO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36850293  or  AMJADNS7@YAHOO.COM 

Orienta Intrnational Trading 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33322402  or  ste_1@hotmail.com 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

ANWAR BIN HIJJI CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17340947  or  M.BINHIJJI@GMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

SIRI CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34199008  or  NASIRRANDHAWAPK@GMAIL.COM 

ALMARAYA WORLD TRAVEL 

has a vacancy for the occupation of

  DATABASE ADMINISTRATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17779961  or  safaamar@batelco.com.bh 

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 

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 

IZHAAN AIR CONDITIONERS & REFRIGERATORS REPAIR WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34590744  or  SY.ATIF01@GMAIL.COM 

NUHA LAND CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36305839  or  nuhaland@gmail.com 

MOON SAND EXCAVATION 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 

 suitably qualified applicants can contact

 36449982  or  MOONSANDEXC@GMAIL.COM 

HIGH TECH WORLD CARGO 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17214983  or  ZAINAB_OMRAN@HOTMAIL.COM 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

HAZRA JEWELLERY DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34430806  or  HAZRADEEPAK@YAHOO.COM 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

BLUE BIRD SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 17294056  or  murad36666169@hotmail.com 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SENIER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact

 17584333  or  feras@gbmme.com 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

USMAN TARIQ TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34342625  or  MIRZA.USMAN123400@GMAIL.COM 

ABDULRAZZAQ MAHDI ZAINALDIN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252220  or  EASTWORKSHOP1968@GMAIL.COM 

DELTA SUPPORT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33999840  or  MOHAMMED@DELTA-SS.ME 

FOODEX RESTAURENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMAPNY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17001880  or  sajidpuliyamkot@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39460816  or  HREAMCO@GMAIL.COM 

A. A. Al Saad Construction Projects W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17244237  or  WILSONCMATHEW@YAHOO.COM 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

AL MAYA INTERNATIONAL W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17533673  or  J.M.A@ZAIN.COM.BH 

YASMIN AKHTAR LIAQAT SCRAP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33584969  or  MALIKYASMINE67@GMAIL.COM 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

 17291499  or  alahbarconstruction@gmail.com 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

Rajawi Cold Stores 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34169896  or  SHEMI420@GMAIL.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34659511  or  UBAYDUL7878@GMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

AL SARRAJ JEWELLERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17277521  or  ALSARRAJ@BATELCO.COM.BH 

BOUQUET LA ROSE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 

 suitably qualified applicants can contact

 77226662  or  SOUFI01LAROSE@GMAIL.COM 

ALWALY For Business Support Service Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 

 suitably qualified applicants can contact

 36994577  or  abdulrhman.alwaly@GMAIL.COM 

Directus Consulting Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 66300177  or  MAHESH@DIRECTUSBH.COM 

REGINA CONSTRUCTION . 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39267838  or  alivirk101@gmail.com 

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17535898  or  HAMAD@ARSANMEN.COM 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34659511  or  UBAYDUL7878@GMAIL.COM 

LEENAZ DESIGN 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39793332  or  info@leenaz.net 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

SANAR SAMBOOSA & FALAFEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

PROMO GATE ADVERTISING & TRANSLATION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39798987  or  yaserbuallai@gmail.com 

ALSAFAH TOWERS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 37789755  or  ABOMAHDI682@GMAIL.COM 

Happy land auto services 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 34679888  or  helplinebh888@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 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.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 

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 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 

 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

RASHID W. RASHID ALDOSERII(CRUZER-8495) 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38433320  or  ZAFAR2676@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Creativity dreams Aluminium 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39236566  or  GOLDENBIRD.BH@GMAIL.COM 

Lightroon W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 66388864  or  pirateshipservice@gmail.com 

BLACK AND WHITE LAUNDRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36318888  or  DIRECTOR@MADARISTRADING.COM 

MANHATEN TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17322800  or  K.HAMADA@GDNPR.GOV.BH 

ALWARDI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

GOLD RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17458679  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

Bahrain Standard Classic Co. Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33183917  or  BSCONTRACTING16@GMAIL.COM 

E KON CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  EKONCONTRACTING@YAHOO.COM 

AL TAQWA CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39458665  or  khalil2121354@gmail.com 

USMANS NEW LOOK SALON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39133187  or  USMANS_DC@YAHOO.COM 

ZUWAILAEI CONSTRUCTION OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  ZUWAILAEICONT@GMAIL.COM 

WALTON REAL ESTATE BROKERAGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17555512  or  donna@lawyerzuhair.com 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

PASTA QWALA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623263  or  YJQWALA@YAHOO.COM 

PASTA QWALA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17623263  or  YJQWALA@YAHOO.COM 

TABASSUM INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 0  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

AL ANDALUS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36322261  or  MAHER.BAHMAN@GMAIL.COM 

MULTANI RESTAURANT CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 37228185  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

SHABAZ CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39161022  or  SHABAZCONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

HASIBA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33163556  or  J3J388@HOTMAIL.COM 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

RAFFA CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17731475  or  Nasreen@rafco.co 

BAHRAIN PIPES B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Mima gents barber 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33023332  or  HJAFFER@AHLIAUNIVERSITY.EDU.BH 

AL MEEZAN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33310257  or  AFRIDI302@GMAIL.COM 

LONG LIFE KARAK W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33148488  or  BAHRAIN955@GMAIL.COM 

ALEZZ CONTRACTING MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17258381  or  admin@alezzco.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 

STONE MIX FOR CEMENT PRODUCTS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34170777  or  ANSS72@HOTMAIL.COM 

United mega group  w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36289887  or  jemini222@yahoo.com 

HABSA HABIB ATA GENERAL CLEANING OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35129957  or  ziiziiyo95@outlook.com  
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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 

NASSER AHMED ALKHAIRANI / ALNAJEM - 4341 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33511889  or  BU.NASSER8@HOTMAIL.COM 

NASS ELECTRICAL CONTRACTING CO. (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

NASS ELECTRICAL CONTRACTING CO. (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NESTO EXPERTS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  HANEEF.M@WESTERNINT.COM 

FORT PHARMACY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 36419614  or  OSAMA19733@OUTLOOK.COM 

NASS ELECTRICAL CONTRACTING CO. (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

BUDUAIJ LABOR SUPPLY 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 77365888  or  buduaijmanpower2017@gamil.com 

KARAMI CORNER RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 77019913  or  zahra@karamigroup.com 

ROOTS MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33386375  or  KAASHRAF03@GMAIL.COM 

HOUSE OF UNIFORMS FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 36660577  or  UNIFORMS@BATELCO.COM.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

MAM WASHER LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66662647  or  ZAINABAMD@HOTMAIL.COM 

MAYA OPTICS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33402304  or  MAYAOPTICS99@GMAIL.COM 

LALABELLA CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36399339  or  NAHLA@LALABELLABH.COM 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

RAZOUK GENERAL TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 33733381  or  CMA.WAQASAKRAM@HOTMAIL.COM 

ALTAQADEM CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39460608  or  RAJA-ADEL@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.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 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

SPHINX SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700032  or  hr_bh@sphinxservicesbh.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 

Instant cargo clearance 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17622516  or  albayanap@yahoo.com 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

PK FOR DELIVERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39643189  or  INFO@AWTADI.COM 

AL-HAYAT INTERNATIONAL FURNITURE 

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

 17716977  or  MADINATHAMADSOCIETY@GMAIL.COM 

MINDTECK MIDDLE EAST LIMITED W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17534469  or  ali.mahdi@mindteck.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 

ZELLA ASKER SUPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 66664555  or  ZELLAASKER.BR@GMAIL.COM 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

ELECTRA PUBLICITY & ADVERTISING BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  ELECTRAPAB@GMAIL.COM 

PANGALA INTERNATIONAL HOLDING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39901297  or  PANGALA.IHC@GMAIL.COM 

Future zone Construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39881443  or  AMRAN_SAMAD2000@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 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 

has a vacancy for the occupation of

  SHIP’S OILER AND GREASER 

 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

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 

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17467477  or  amin.hameed@unirol.com 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

GRIP MACHINERY AND RELIABILITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36228808  or  gripservices.com@gmail.com 

FAMOUS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39609230  or  FAAZWORK@GMAIL.COM 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com 

KING KARAK CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  S-208030@HOTMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

AL ADIBA CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 32363735  or  S.K.MEHENAZ8659@GMAIL.COM 

KING KARAK CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.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

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

TELENUTRITION E COMMERCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PUBLIC AND MEDIA RELATIONS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  LMRA@KECC.ME 

.AL MANTECH FABRICATION & CONST. EST 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877544  or  ALMANTECH1997@GMAIL.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

SUDAIF FIBERGLASS FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39875247  or  SUDAIFFIBERGLASS@YAHOO.COM 

ALALAM ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17250878  or  A_KGROUP@HOTMAIL.COM 

Mohammad abdul hakim co w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17730992  or  MOHAMMADABDULHAKIM483@GMAIL.COM 

SUDAIF FIBERGLASS FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39875247  or  SUDAIFFIBERGLASS@YAHOO.COM 

ALHASHIMI PRINTING PRESS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 37791135  or  ALHASHIMIPRESS@HOTMAIL.COM 

I CONNECT  HUB COMMUNICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39911154  or  MAHMOOD.N@FCC.BH 

BRAZIL MECHANICAL WORK SHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39697262  or  brazilmechanicalworkshop@gmail.com 

WORLD DECOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17291853  or  WD5862@BATELCO.COM.BH 

ALHASHIMI PRINTING PRESS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 37791135  or  ALHASHIMIPRESS@HOTMAIL.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

CAPTIN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17292565  or  HAKIM@ALAMALTRAVEL.COM 

ALHASHIMI PRINTING PRESS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 37791135  or  Alamal.pools@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 

ELCOME INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17532610  or  KHULOOD@ELCOME.COM 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34038382  or  MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM 

TOWER MARKETING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17742427  or  alburj@batelco.com.bh 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

Salma Beauty Saloon 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33005350  or  SALMASALOON@GMAIL.COM 

3 D INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 69991130  or  HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

ALHASHIMI PRINTING PRESS 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 37791135  or  Alamal.pools@gmail.com 

AHMED MOHAMMED JASSIM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17784589  or  JASSIM@AMJASSIM.COM 

RASHID AHMED MUHAMMAD SHARIF INTERIOR DECORATION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36608687  or  RASHIDGONDAL850@YAHOO.COM 

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.com 

ALHASHIMI PRINTING PRESS 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 37791135  or  Alamal.pools@gmail.com 

RAWAN CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39414314  or  MOHAMMED.ABDULRAHIM@HOTMAIL.COM 

RASHID AHMED MUHAMMAD SHARIF INTERIOR DECORATION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36608687  or  RASHIDGONDAL850@YAHOO.COM 

ZF REAL ESTATE AND GOVERNMENT TRANSACTIONS CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17714000  or  ZFREALESTATEBH@GMAIL.COM 

MARIYAM NISAR Construction of buildings 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 34038382  or  MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM 

HORAIN INTERNAL CLEAING & MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35571450  or  INFO@PISTARTUP.CO 

MUSALIM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17600003  or  HASSAIN857@GMAIL.COM 

POOL LAB SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17777848  or  KALMOHANDIS@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.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 

SEASHELL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17715885  or  saljith.cm@gmail.com 

DOMINOS - BRANCH OF ALAMAR FOODS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  mohsen.ali@alamar.com 

ROSHAN IRONING CLOTHES 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39989266  or  FATIMAHAJI24@GMAIL.COM 

ARABIAN INTERNATIONAL SERVICES COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737437  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.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 

ALWARDI TRANSPORT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

ALTAKATUF CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 16161618  or  altakatuf.bh@gmail.com 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

INTERNATIONAL 360 SECURITY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

EASTERN TOPS FOR SWEETS AND NUTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66661302  or  SILKPOINTER@GMAIL.COM 

ARABIAN INTERNATIONAL SERVICES COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17737437  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Y A CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39465549  or  ALMEHAIZA_2008@HOTMAIL.COM 

SAFARI GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 39836099  or  YOUSIF.RASOOL@HOTMAIL.COM 

SAYED NEAMA GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17400951  or  SKYONEE@HOTMAIL.COM 

Cooling care 911 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39335770  or  BAHRAIN911@HOTMAIL.COM 

DOMINOS - BRANCH OF ALAMAR FOODS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  mohsen.ali@alamar.com 

Seoul resturant w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39105484  or  SEOULADLIYA@GMAIL.COM 

Alkhawther river carving and deco construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39836099  or  river.alkawthar@gmail.com 

BEHBEHANI BROTHERS LTD. 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17459999  or  edo@behbehani.com.bh 

SEVENTIES KARAK 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  KARAK1977.BAHRAIN@GMIAIL.COM 

EHSAN textiles ironing 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 

 suitably qualified applicants can contact

 36655269  or  NEDHALY974@GMAIL.COM 

ABEDALI ABDULLA ALJAZEERI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 34101709  or  ABDALI.ALJAZIRI@HOTMAIL.COM 

AWAL HOTELING (SHERATON BAHRAIN) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17533533  or  thomas.flindt@sheraton.com 

ALI MANSOOR JASSIM AHMED / SANAA 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17703968  or  ALIMANSOOR7602@GMAIL.COM 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com 

MED SURG SOLUTIONS - ADVANCED SURGICAL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 33220999  or  raed.ma@medsurgsolutions.com 

Triple seven repair of machinery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39869701  or  triple7.bh@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 

BURJ ZENAT CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

PHOENICIA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17295544  or  HR@PHOENICIAHOTELBH.COM 

ARSH FACILITY SUPPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33112620  or  SKENARAWORKSHOP.SS@GMAIL.COM 

D M B INTERIOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  MUQARABSAB@GMAIL.COM 

TONI AND GUY HAIRDRESSING 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 17223423  or  NAWALJOZ@GMAIL.COM 
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عدن - وكاالت

القيـــادة  مجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس  بـــدأ 
الرئاســـي اليمنـــي أمـــس الثالثـــاء مهامهم 
فـــي عـــدن، مقـــر الحكومـــة المؤقـــت، بعد 
جلســـة تخّللهـــا أداء اليمين أمـــام عدد من 
نواب البرلمـــان المنتخب في العام 2003، 

حسبما أفاد مسؤول حكومي.
مجلـــس  رئيـــس  “أّدى  المســـؤول  وقـــال 
القيادة الرئاســـي في اليمن رشاد العليمي 
الدســـتورية  اليميـــن  المجلـــس  وأعضـــاء 
فـــي مدينـــة عـــدن أمـــام رئيـــس وأعضـــاء 
مجلـــس النواب بحضور رئيـــس الحكومة 
ووزرائهـــا”. وأضاف أن الجلســـة تمت في 
ظـــل إجـــراءات أمنيـــة مشـــددة خوفا من 
التعـــرض لهجوم، موضحا أن قوات األمن 

انعقـــاد  موقـــع  بشـــأن  إجراءاتهـــا  عـــّززت 
الجلســـة وانتشـــر المئـــات مـــن الجنود في 

شوارع المدينة الساحلية الجنوبية.
وبحســـب برلمانييـــن يمنييـــن، أّدى رئيس 
الســـبعة  واألعضـــاء  القيـــادة  مجلـــس 
اآلخرون اليمين بحضور عدد من السفراء 
األوروبييـــن والعرب وكذلك مبعوث األمم 

المتحدة لليمن هانس غروندبرغ.
وســـلم الرئيـــس اليمنـــي الســـابق عبدربـــه 
منصـــور هـــادي الســـلطة فـــي 7 أبريل إلى 
مجلس القيادة الـــذي يمّثل قوى مختلفة، 
وذلـــك فـــي ختـــام مشـــاورات لجماعـــات 
مجلـــس  برعايـــة  الريـــاض  فـــي  رئيســـة 

التعاون الخليجي.

مجلس القيادة الرئاسي يبدأ مهامه من عدن

قتيل و3 جرحى في إطالق 
نار بوالية أميركية

األميركية مصرع شخص واحد  الشرطة  أعلنت 
ــار على محطة  وإصــابــة 3 آخــريــن فــي إطـــاق ن

وقود في مدنية بورتاند بوالية أوريغون.
كانوا  األربــعــة  الضحايا  إن  عــيــان،  شهود  وقــال 
حــدود  مــن  بالقرب  وقـــود  محطة  خـــارج  يقفون 
غريشام المجاورة عندما توقفت سيارة وأطلقت 

النار باتجاههم.
وأكدت الشرطة العثور على رجل ميتا في مكان 
الحادث، فيما تم نقل 3 أحداث إلى مستشفيات 
المنطقة، أحدهم مصاب بجروح خطيرة. ويأتي 
إطاق النار بعد يوم من إعان السكان المحليين 
أن  بورتاند،  في  المدينة  لمجلس  اجتماع  أمــام 

وضع حد إلطاق النار أصبح “أولوية قصوى”.

حرب شوارع تشتد في ماريوبول... وغوتيرش يدعو لهدنة إنسانية

روسيا تتهم الغرب بإطالة أمد الحرب
العســـكرية  العمليـــة  دخـــول  مـــع 
الروســـية يومهـــا الــــ55، أعلـــن مجلس 
األمـــن الروســـي، أمـــس )الثالثـــاء(، أن 
وجـــود الناتـــو على حـــدود البـــالد أمرًا 
ليـــس اعتياديـــًا، مشـــددًا علـــى وجوب 

االستعداد ألعمال عدائية.
وقال دميتري ميدفيديف نائب رئيس 
مجلس األمن الروسي، إن تعزيز حلف 
األطلســـي لحـــدوده مع روســـيا لم يعد 
مجرد كالم، وإنه يتعين على موســـكو 
االستعداد لعمل عدواني محتمل، وفق 

ما نقلته وكالة تاس الروسية لألنباء.
وكان وزيـــر الدفاع الروســـي ســـيرغي 
للغـــرب  اتهامـــه  أمـــس  أكـــد  شـــويغو 
بإطالـــة أمـــد الحرب عبـــر تزويد كييف 

باألسلحة.
كذلـــك، أضـــاف أن الواليـــات المتحـــدة 
كل  تفعـــل  األخـــرى  الغربيـــة  والـــدول 
مـــا باســـتطاعتها إلطالـــة أمـــد العمليـــة 
أوكرانيـــا،  فـــي  الروســـية  العســـكرية 
وذلك في تصريـــح نقلته وكالة “تاس” 

لألنباء.
توّقـــع الفـــروف أن  بينمـــا  ذلـــك  جـــاء 
تشـــكل المرحلة الجديدة تطورًا مهمًا. 
وقال في مقابلة مع قناة “إنديا توداي” 
التلفزيونيـــة “ســـنبدأ مرحلة أخرى من 
هـــذه العملية )في شـــرق أوكرانيا( وأنا 
علـــى ثقـــة بأنها ســـتكون لحظـــة مهمة 

جدًا”.
ومنذ انطالق العملية الروســـية في 24 
فبرايـــر الماضـــي علـــى أراضـــي الجارة 
الغربية، اتهمت موسكو كييف بالتبعية 
لدول الناتو التي تتهمه بالتوسع شرقًا.
القـــوات  بيـــن  وتـــدور حـــرب شـــوارع 
فـــي  األوكرانيـــة  والقـــوات  الروســـية 
مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة 
منذ مطلع مـــارس، وفق ما أعلن حاكم 
المنطقـــة األوكرانـــي فـــي مقابلـــة مـــع 

شبكة “سي إن إن” أمس الثالثاء.
وقـــال بافلـــو كيريلنكـــو حاكـــم منطقة 
فـــي  متواصـــل  “القتـــال  دونيتســـك 
ماريوبـــول. إنـــه قتـــال شـــوارع وليس 
فقط باألســـلحة الخفيفة، ولكن معارك 

بالدبابات في شـــوارع المدينـــة أيضًا”، 
مضيفـــًا أن المناطـــق التـــي يتركز فيها 
المقاتلـــون األوكرانيـــون بـــدءًا بمنطقة 
مصنـــع آزوفســـتال للفـــوالذ، “تتعـــرض 
لقصـــف عنيف، لكن الدفاعـــات ماتزال 

صامدة”.
وتابع “في بعض األحياء يستمر القتال 
في الشـــوارع” دون الكشـــف عن مزيد 
مـــن التفاصيل،الفتـــًا إلى أنـــه “ال يمكن 

القول إن الروس يسيطرون عليها”.
المقاتليـــن  أمـــس  روســـيا  ودعـــت 
األوكرانييـــن إلى “إلقاء الســـالح فورًا” 
ووقـــف “مقاومتهـــم العبثيـــة”، بعد 24 
ســـاعة من إعـــالن مهلة جديـــدة ظلت 

دون رد.

 هدنة إنسانية
   نـــدد األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش أمـــس )الثالثاء(، 
بالهجـــوم الروســـي الجديـــد في شـــرق 
أوكرانيـــا، داعيًا إلى هدنـــة لمدة أربعة 

أيام.
وأوضـــح غوتيريـــش للصحافييـــن أن 
الروســـية  للقـــوات  المكثـــف  “التركيـــز 
والقـــوة الناريـــة يجعـــل هـــذه المعركة 

حتمًا أكثر عنفًا ودمويًة وتدميرًا”.
كمـــا، دعا إلى “هدنة إنســـانية” من يوم 
الخميـــس حتـــى األحـــد الموافـــق عيد 

الفصح بالتوقيت الشرقي.

5 ماليين

لألمـــم  الســـامية  المفوضيـــة  أعلنـــت 
أمـــس  الالجئيـــن  لشـــؤون  المتحـــدة 
شـــخص  مليـــون   4.9 أن  )الثالثـــاء(، 
فـــروا من أوكرانيـــا منذ بدايـــة العملية 

العسكرية الروسية.
وأوضحـــت المتحدثة باســـم مفوضية 
لشـــؤون  الســـامية  المتحـــدة  األمـــم 
الهجـــرة  الالجئيـــن، شـــابيا مانتـــو، أن 
الجماعية كانت “األسرع نموًا وواحدة 
من أكبر أزمات الالجئين التي نشهدها 
العالميـــة  الحـــرب  منـــذ  أوروبـــا  فـــي 
أن  مانتـــو  أضافـــت  كذلـــك،  الثانيـــة”. 
تدفـــق الالجئين مســـتمر مع اســـتمرار 
وكالـــة  نقلـــت  مـــا  بحســـب  الصـــراع، 

“أسوشيتيد برس”.
وقـــال المتحدث باســـم منظمة الصحة 
 137“ إن  بهاتناغـــار،  بهانـــو  العالميـــة، 
هجومـــًا تـــم التحقـــق منه” اســـتهدفت 
اإلمـــدادات  مثـــل  صحيـــة  منشـــآت 

وسيارات اإلسعاف واألفراد.
  خامس صفقة

أعلنـــت أوكرانيـــا أمس أنها اســـتعادت 
60 جنديًا و16 مدنيًا في عملية تبادل 
أســـرى مع موســـكو، دون أن تذكر عدد 

الروس الذين استبدلوا في العملية.
وقالـــت إيرينـــا فيريشـــوك نائبة رئيس 
الـــوزراء على تلغـــرام “اليوم اســـتعدنا 
60 جنديـــًا بينهـــم عشـــرة ضبـــاط و16 

مدنيًا”.
كمـــا أضافت أنها خامـــس عملية تبادل 
بـــدأ  أن  منـــذ  البلديـــن  بيـــن  لألســـرى 
بوتيـــن  فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
العمليـــة العســـكرية فـــي أوكرانيـــا في 

24ؤفبراير.
كعادتهـــا فـــي عمليـــات تبادل األســـرى 
الســـابقة، لـــم تعـــِط تفاصيل عـــن عدد 

الروس الذين تم تبادلهم.

  طرد 36 دبلوماسيًا
الدبلوماســـيين  مئـــات  طـــرد  بعـــد     
الـــروس مـــن قبـــل دول أوروبيـــة عدة، 
أعلنـــت روســـيا أمـــس )الثالثـــاء(، طرد 
36 دبلوماســـيًا بلجيكيـــًا وهولنديًا ردًا 
علـــى إجـــراء مماثـــل اتخذتـــه بلجيـــكا 
وهولنـــدا عقب بدء العملية العســـكرية 
الروســـية في أوكرانيا. ويشـــمل القرار 
21 دبلوماسيًا بلجيكيًا و15 دبلوماسيًا 
هولنديـــًا، بينهـــم 14 موظفًا بالســـفارة 
الهولنديـــة فـــي موســـكو وموظفـــًا في 
القنصليـــة العامـــة الهولندية في ســـان 
بطرســـبروغ )شـــمال غرب(، وفقًا لبيان 

صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

عواصم ـ وكاالت

روسيا تدعو المقاتلين األوكرانيين إلى إلقاء السالح فوراً

بغداد ـ وكاالت

حـــذر قادة العراق، أمس الثالثاء، من 
تداعيات استفحال األزمة السياسية 
فـــي البالد، التي تحول دون تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة عقـــب االنتخابـــات 
أشـــهر،  قبـــل  جـــرت  التـــي  األخيـــرة، 
بينمـــا أشـــار خبـــراء إلـــى التداعيـــات 
الخطيرة التي قد تنطوي على إعادة 

االنتخابات.
وفـــي احتفـــال عقد فـــي بغـــداد، أكد 
أن  برهـــم صالـــح  العراقـــي  الرئيـــس 
االنســـداد السياسي الراهن “بات أمرا 

مقلقا”.
وقال: “إن حالة االنســـداد السياســـي 
في إنجاز االســـتحقاقات الدستورية 
وتشكيل حكومة جديدة بعد 5 أشهر 
على االنتخابات بات أمرا مقلقا وغير 
مقبـــول، ويـــؤدي لـــو اســـتمر النـــزالق 

البلد في أتون متاهات خطيرة”.
بـــدوره، أكد رئيس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمـــي أن الشـــعب العراقـــي قلـــق 

السياســـي،  االنســـداد  نتائـــج  مـــن 
مؤكدا ضرورة االعتـــراف في األزمة 

السياسية.
وتابـــع “نعترف أننا نعيش اليوم أزمة 
سياســـية ونجتهد في إيجاد الحلول 
وأحيانـــا نجتهد فـــي ابتـــكار العوائق 
نعتـــرف  أن  وعلينـــا  واالنســـدادات، 
نتائـــج  مـــن  قلـــق  شـــعبنا  أن  كذلـــك 
االنسداد السياســـي بما يعرقل مسار 

حياته، فالشـــعب أوفى بعهـــده تجاه 
الدولة”.

وزارة  اســـتدعت  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
الخارجيـــة العراقيـــة، أمس، الســـفير 
التركي في العـــراق علي رضا كوناي، 
وســـلمته مذكـــرة احتجـــاج “شـــديدة 
اللهجـــة” علـــى خلفيـــة مـــا وصفتـــه بـ 
“الخروقـــات واالنتهـــاكات الُمســـتِمّرة 

للجيش التركي”.

بغداد تستدعي سفير تركيا وتسلمه مذكرة احتجاج

قادة العراق يحذرون من “االنزالق السياسي”

مصطفى الكاظمي مع برهم صالح )إرشيفية(

أوريغون ـ أب

القدس المحتلة - وكاالت

اقتحمـــت القـــوات اإلســـرائيلية، صباح 
الثالثاء، المســـجد األقصى، في أحدث 
حلقـــة مـــن حلقـــات التوتر فـــي القدس 
واألراضي الفلسطينية، وفق ما أفادت 
الرســـمية  الفلســـطينية  األنبـــاء  وكالـــة 

“وفا”.
وأضافـــت الوكالة الرســـمية أن القوات 
اإلســـرائيلية اقتحمـــت األقصى لتأمين 
االقتحامـــات الجماعية للمســـتوطنين، 
منظمـــات  أطلقتهـــا  لدعـــوات  تلبيـــة 
الفصـــح  عيـــد  لمناســـبة  “الهيـــكل”، 

اليهودي.
اإلســـرائيلية  القـــوات  إن  وقالـــت 
اقتحمـــت المســـجد األقصـــى بالقـــدس 
بأعـــداد كبيـــرة، فـــي محاولـــة إلخـــراج 
المصليـــن من باحاته تهيئة القتحامات 
وكانـــت  االســـتفزازية.  المســـتوطنين 
جماعـــات يهوديـــة قد دعـــت إلى تنفيذ 
القدســـي  الحـــرم  واســـعة  اقتحامـــات 
لمناســـبة عيد الفصح “اليهـــودي”، الذي 

بدأ الجمعة ويستمر أسبوعا.
أن  الفلســـطينية  الرئاســـة  وأعلنـــت 
لوزيـــر  أكـــد  عبـــاس  الرئيـــس محمـــود 
الخارجيـــة األميركـــي أنتونـــي بلينكـــن 
رفضه القاطـــع ألي تغيير للوضع القائم 
تاريخيـــا فـــي القـــدس. وذكـــرت وكالة 
األنبـــاء الفلســـطينية أن عبـــاس تلقـــى 
اتصـــاال مـــن بلينكـــن بحثا خاللـــه “آخر 
التطـــورات الخطيـــرة التـــي تجري في 

األراضـــي الفلســـطينية، وبخاصـــة فـــي 
القدس والمسجد األقصى”.

وأشـــار عباس إلى أن تلك االعتداءات 
“تســـببت في جرح واعتقـــال المئات”، 
تغييـــر  ألي  الكامـــل  “الرفـــض  وأكـــد 
للستاتسكو التاريخي”. حسب الوكالة.

حربيـــة  طائـــرات  شـــنت  ذلـــك،  إلـــى 
للجيـــش اإلســـرائيلي، فجـــر الثالثـــاء، 

غارات على قطاع غزة.

عباس لبلينكن: رفضه أي تغيير لـ “الستاتسكو” التاريخي

الجيش اإلسرائيلي يقتحم األقصى... ويقصف غزة

اقتحام سابق للمسجد األقصى

واشنطن ـ وكاالت

ظهر فجأة موظف يرتدي زي أرنب عيد الفصح، يوم االثنين، 
وأعاق الرئيس األميركي جو بايدن في الرد على ســـؤال أحد 

المراسلين في حديقة البيت األبيض. 
وبـــدأ بايدن، الذي يســـتضيف أول لفة بيـــض عيد الفصح في 
البيت األبيض خالل رئاســـته، مع تضـــاؤل   جائحة كوفيد 19، 
في الرد على ســـؤال المراســـلة األفغانية، نظيـــرة كريمي، قبل 

ظهور األرنب ومقاطعته للرئيس. 
وقـــام تومـــاس ســـي ديلون، أحـــد الحضور في الحدث، بنشـــر 
تغريـــدة على “تويتر” عن الواقعـــة، التي لم تكن مرئية لمعظم 

المتفرجين.
 وعلـــق ديليـــون في مقطـــع مدته 11 ثانية: “ســـرعان ما قاطع 
أرنـــب عيـــد الفصـــح جـــو بايـــدن بعـــد أن بـــدأ بالتعليـــق علـــى 

األحداث في أفغانستان وباكستان في البيت األبيض”. 
وكان بايدن يهم باإلجابة، قبل أن يهرع األرنب إليه ويوقفه. 
وهز بايدن رأســـه تجاه الشـــخصية التي ترتـــدي المالبس في 
صدمـــة واضحة، ولـــوح “األرنب” بحماس وأخـــذ بايدن بعيدًا، 

علـــى مـــا يبـــدو ألنـــه كان بحاجـــة إلـــى بـــدء جولة أخـــرى من 
منافسة دحرجة البيض من خالل إطالق صافرة. 

وبدت المســـؤولة الصحافية في البيـــت األبيض، ميغان هايز، 
وكأنهـــا هي من ارتدت زي األرنب، حيث غردت صورة لها في 
بدلة األرنب مع بايدن والســـيدة األولى جيل بايدن. لكن يبدو 
أن الصورة قد تم التقاطها إما قبل أو بعد مشاركة المجموعة 

في الحدث.

منعه من اإلجابة عن سؤال مراسلة أفغانية مشهورة

“أرنب” عيد الفصح يحرج الرئيس األميركي

أرنب الفصح يمنع بايدن من الحديث عن أفغانستان 

بكين ـ وكاالت

أكـــدت بكين، أمس )الثالثـــاء(، أنها وّقعت اتفاقًا أمنيًا واســـعًا 
مـــع جزر ســـليمان، تخشـــى حكومـــات غربية من أنـــه قد يوفر 

للجيش الصيني موطئ قدم في جنوب المحيط الهادئ.
وقـــال الناطـــق باســـم الخارجيـــة الصينية وانـــغ وينبين خالل 
مؤتمـــر صحافـــي دوري: “وقـــع وزيـــرا خارجية الصيـــن وجزر 
سليمان رسميًا أخيرًا االتفاق اإلطاري بشأن التعاون األمني”.

فـــي الشـــهر الماضـــي، تـــم تســـريب نســـخة مســـودة لالتفـــاق 
أحدثـــت موجـــة “صدمـــة” ألنهـــا تضمنـــت مقترحـــات تســـمح 
بنشـــر قـــوات األمـــن والبحرية الصينيـــة في األرخبيـــل الواقع 
فـــي المحيـــط الهـــادئ. في أوائـــل أبريـــل، أكد رئيـــس الوزراء 
ماناســـيه ســـوغافاري أنـــه لـــن يســـمح ببنـــاء قاعدة عســـكرية 
صينيـــة فـــي بـــالده، لكن ذلـــك لم يكـــن كافيًا لتهدئـــة مخاوف 
أستراليا وحلفائها. وتقع أستراليا على بعد 1500 كيلومتر من 
األرخبيـــل.  ولكن كانبيرا وواشـــنطن قلقتـــان من إمكانية بناء 
الصيـــن قاعـــدة بحرية في جنـــوب المحيط الهادئ من شـــأنها 
أن تسمح لها بتوسيع قوتها البحرية أبعد بكثير من حدودها.

وكان رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري قد شدد 
علـــى أن “ال نيـــة لديـــه على اإلطالق للطلب من الصين إنشـــاء 

قاعدة عسكرية في جزر سليمان”.
وقال المتحدث باســـم الخارجية األميركية نيد برايس: “على 
الرغـــم مـــن تصريحـــات حكومـــة جزر ســـليمان، فـــإن الطبيعة 
الواســـعة لالتفـــاق األمنـــي تتـــرك البـــاب مفتوحـــًا أمـــام نشـــر 

جمهورية الصين الشعبية قوات عسكرية في جزر سليمان”.

قلق غربي من موطئ قدم لبكين في جنوب المحيط الهادئ

الصين تعزز نفوذها في “الجزر الصغيرة”

قوات عسكرية صينية
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أزمة أوكرانيا... أين موقع العرب؟
الحرب غير المباشـــرة التي يخوضها كل من القطبين األكبرين “موسكو 
لنـــدن”، أو ألكـــون أكثـــر صراحـــة، الحـــرب  وواشـــنطن المتحالفـــة مـــع 
غيـــر المباشـــرة بيـــن الســـافية الشـــرقية التـــي تتمثـــل بروســـيا، وبيـــن 
األنجلوسكســـونية الجديـــدة التـــي تتمثـــل بتحالف لندن مع واشـــنطن، 
لكـــن مـــا يهمنا هو أين موقعنا كعرب من هذه الحرب؟ وهل حقق العرب 

مصلحتهم في خضم هذه الحرب؟
ســـنختصر علـــى القـــارئ ونقدم لـــه الخاصة على المســـتوى السياســـي 
واالقتصادي، فنرى أن سياسة العرب في هذه الحرب ضربت عصفورين 
بحجر، أولهما توجيه رسالة واضحة لسياسة واشنطن، من خال رفض 
تهديداتهـــا بوجـــوب انصيـــاع كل الدول بمـــا فيها الـــدول العربية، لدعم 
كل ما تســـنه وتفرضه بخصـــوص هذه األزمة أو الحرب غير المباشـــرة، 
فباســـتثناء عمـــاء العثمانييـــن، والضغط الغربي الكبير على فلســـطين، 
نـــرى أن العـــرب امتنعـــوا عـــن التصويـــت بالجمعيـــة العموميـــة لحقـــوق 
اإلنســـان باألمم المتحدة، ناهيك عن تصويت الجزائر وسوريا ضد قرار 
واشـــنطن وحلفائهـــا بتعليـــق عضوية روســـيا بمجلس حقوق اإلنســـان، 

وهي رسالة واضحة لإلدارة األميركية عليها أن تدركها.
أما الرسالة الثانية فهي تحقيق العرب مصالحهم االقتصادية أوال وقبل 
كل شيء، من خال التزامهم بقرارات منظمة أوبك برفض زيادة اإلنتاج 
خافا لما تطلبه واشـــنطن، ما أثبت قوة الموقف العربي ضد ضغوطات 
وتهديدات اإلدارة األميركية لزيادة إنتاج النفط، أما العصفور الثاني فهو 
إرســـال رســـالة لكل من روســـيا والصين بأن الرهان على العرب وقوتهم 
فـــي التصدي لـــكل الضغوطات الخارجية هو رهان سياســـي واقتصادي 
ناجح بكل المقاييس لبكين وموســـكو، ويبدو أن الضغط الروســـي على 
إيران بضرورة إنهاء سياســـتها باليمن وإنهاء اســـتخدام الحوثي لطعن 
الرياض وأبوظبي، كان عربون شكر لإلمارات والسعودية على التزامهما 
بتحقيق مصلحتيهما أوال، ناهيك عن التزام بكين بتحقيق كل ما تطلبه 
الرياض وأبوظبي خصوصا على المســـتوى العســـكري، أما مصر فسعت 
أيضـــا لتحقيق مصلحتهـــا أوال وأخيرا بكل وضوح سياســـيا واقتصاديا 
وعسكريا، لهذا فإن األزمة األوكرانية شهدت نهوضا عربيا على الساحة 

الدولية لم يكن أحد يتوقعه.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

اإلخوان في الخليج.. أغبياء حتى االختناق في فضح أنفسهم
سلســـلة كاملـــة مـــن األعمـــال اإلرهابيـــة التـــي أنجزتها جماعـــة اإلخوان 
المســـلمين الرجعيـــة في بعـــض البلدان، ولعـــل جمهورية مصـــر العروبة 
والشـــموخ من أكثر الدول التي تعرضت لألعمال المتطرفة والمزايدات 
والمتاجـــرة باســـم الدين من قبـــل اإلخوان، ومحاولتهـــم الغبية تخريب 
الحياة السياسية والثقافية بل والحياة المدنية االعتيادية، أما في دول 
الخليج فقد نشـــطوا في الشـــعارات والبرامج وتلويث واغتصاب عقول 
الشـــباب، حيـــث كانت لديهم مهمة رئيســـية ملحة هـــي التجهيز للكارثة 
التي وضعها البرنامج السياســـي لمرشدهم للدول والمجتمعات العربية، 
وكذلك التحالف المتين مع النظام اإليراني اإلرهابي بمختلف النظريات 

والمنطلقات اإلجرامية.
كلما تضاعف جهد ورجعية اإلخوان المســـلمين عشـــرات المرات في أي 
مجتمـــع كان، كلمـــا تضاعف وعي النـــاس في كشـــفهم ومعرفة صفاتهم 
وأرجلهم الملطخة باألوبئة والجراثيم وكل ما هو مخز يندى له الجبين.. 
كلمـــا خـــرج لســـان الكـــذب والطغيـــان والحقـــد الدمـــوي الوقـــح، قطعته 
الشـــعوب ورمته خلف سدود الغباء البشري حيث يجلس مرشدهم في 

الحصن الرجعي القديم.
دولنـــا الخليجيـــة تعرفهـــم جيـــدا بالحـــرف واللـــون، فهـــم أغبيـــاء حتى 
االختنـــاق في فضح أنفســـهم، وذلـــك عبر التطبيـــل لقيادتهـــم المركزية 
فـــي وســـائل التواصل االجتماعي، وتعاطفهم مـــع الحركات والجماعات 
التي صنفتها دول الخليج إرهابية، ودائما تراهم يتكلمون بغير اكتراث 
وباســـتخفاف بالـــغ عـــن التوجـــه الرســـمي للدولـــة، أو يكونـــون كســـالى 
وفارغـــي البـــال عندما يتـــم اإلعان عن الســـموم والشـــعوذة اإلخوانية، 
ألن أية جريمة يقوم بها اإلخوان تصيبهم بالخدر والنعاس، ويحرصون 
دائما على أن ال ينســـوا شـــيئا ما يفضحهم، لكن كيف ال يعرف من ينشـــر 
الموت والدمار، ومن يمأل رأســـه ويشـــل عقله اإلرهاب ويتحرك ويجري 
ويقفز ويعلو ويهبط في جيب قميص المرشد وعيناه وارمتان وسكين 

خيانته للبلد تلمع مع أشعة الشمس.
إخـــوان الخليـــج يطلبون من إبليـــس أن يروا دائرة بيضـــاء في بحرهم 
األســـود الـــذي يمتـــد أمامهـــم، حيث يجاهـــدون للوصـــول إليهـــا، لكن ال 

يجدون منه غير شرب كؤوس الذل صباحا ومساء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مازلنـــا في رحاب الشـــهر الفضيـــل، والتأمات ال تزال قائمة والتســـاؤالت عن مصير 
اإلنســـانية المعذبة موصولة، والجميع يتطلع إلى مرفأ نجأة من هذا الزمن العاصف. 
لقـــد أثبتـــت التجربة العملية أن العولمة لم تشـــف النفس اإلنســـانية، على الرغم مما 
قدمتـــه من مغريات، وما أتاحته من تســـهيات حياتيـــة، لكن ظل هناك فراغ روحي 
وأخاقـــي، وقـــد قال أحد الفاســـفة ذات مرة إن قلب اإلنســـان أقرب مـــا يكون إلى 
المثلـــث، فيمـــا األرض كرويـــة، وعليـــه فإذا وضعنـــا األرض برمتها في قلب اإلنســـان 

ستظل هناك فراغات ال يمكن أن تمتلئ.
هل البشـــرية في هذه األوقات التي يعن للبعض تســـميتها بأنها زمن ما بعد العولمة، 
بحاجـــة إلـــى مشـــروع أخاقـــي، ينتشـــلها من عبوديـــة الرأســـمالية المتوحشـــة التي 
ســـلعت اإلنســـان؟ يبدو الجواب لدى المفكر السويسري الذي رحل مؤخرا عن عالمنا 
البروفيســـور هانز كونج، صاحب فكرة المشـــروع األخاقي العالمي، والذي عنده أنه 
لن ينعم العالم بالســـام، إال إذا عاشـــت األديان المختلفة على ســـطح الكرة األرضية 
فـــي مـــودة مـــع بعضها البعض، وهـــو هنا ال يقصد فقـــط األديـــان اإلبراهيمية، بل كل 

األديان التوحيدية والنواميس الوضعية كما نسميها.
إعـــان األخـــاق العالميـــة الذي نادى به كونـــج في حقيقة األمر يمثـــل نوبة صحيان 
ألبنـــاء األديان اإلبراهيميـــة بداية األمر، ولكل أصحاب المذاهب الوضعية تاليا، ذلك 

أنه باعتبارنا أشخاصا متدينين ذوي توجهات روحانية، ونؤسس حياتنا على حقيقة 
أخيرة، نســـتمد منها قوة روحانية وأما، بالتـــوكل والصاة أو التأمل الروحي، نطقا 
أو صمتـــا، فنحن لدينـــا التزام خاص جدا بتحقيق خير اإلنســـانية جمعاء، واالعتناء 
بكوكـــب األرض، نحن ال نعتبر أنفســـنا أفضل من اآلخريـــن، لكننا على ثقة بأن حكمة 
أدياننا العريقة في القدم يمكن أن ترشدنا إلى سبل المستقبل. ما هو وضع اإلنسانية 
اليـــوم وإلى أين تمضي؟ الشـــاهد أنـــه بعد حربين عالميتين، ونهايـــة الحرب الباردة، 
وبعد انهيار الفاشية والنازية، وزلزلة الشيوعية واالستعمار، دخلت اإلنسانية مرحلة 
جديدة من تاريخها، ولعله من المفترض أن اإلنسانية تمتلك اليوم موارد اقتصادية، 
ثقافية، وفكرية كافية لتأســـيس نظام عالمي أفضل، إال أن توترات إثنية، وقومية، 
اجتماعيـــة، واقتصاديـــة، ودينيـــة قديمـــة وحديثـــة، تهدد التأســـيس الســـلمي لعالم 

أفضل.
صحيـــح أن عصرنـــا شـــهد تقدمـــا علميـــا وتكنولوجيا أعظـــم من أي وقـــت مضى، إال 
أننـــا نواجـــه رغم ذلك حقيقـــة أن معدالت الفقر، والجوع، ووفـــاة األطفال، والبطالة، 
واإلمـــاق، وتدمير الطبيعة على مســـتوى العالم، لـــم تتراجع، بل زادت، ولهذا تواجه 
شـــعوب كثيرة خطر الدمار االقتصادي، والتفكك االجتماعي، والتهميش السياســـي، 

والكوارث البيئية، واالنهيار القومي. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

اإلنسانية وما بعد العولمة... إلى أين؟

“برنامج كفو... انتوا كفو”
برنامـــج يعـــد نقلة نوعية على مســـتوى اإلنتـــاج التلفزيوني، فقد 
القى استحسان المواطنين لما تضمن من مشاهد مؤثرة، وبسبب 
األســـلوب الراقي اإلنســـاني النبيل في تكريم شـــخصيات وطنية 
قامت بأعمال عظيمة تستحق منا كل الشكر على هذه التضحيات 

التي ال تنسى، حتى انتشر صيتهم وأثرهم بين الناس.
نشـــكر جميع القائميـــن والداعميـــن لبرنامج “كفو”، هـــذا البرنامج 
الـــذي اســـتطاع في أولـــى حلقاتـــه أن يحقق صدى واســـعا داخل 
وخـــارج مملكـــة البحريـــن، فقد تـــرك البرنامـــج أثرا كبيـــرا بفكرته 
اإلنســـانية الجديـــدة المعبرة فـــي نفوس المشـــاهدين، نتعلم منها 
دروســـا في التفاني والتضحية والعطاء دون مقابل، خرجت من 
القلب فوصلت للقلب مامســـة مشـــاعرنا، مشـــاهد جعلتنا نذرف 
الدموع من شـــدة الحب والكرم واإليثـــار الذي رأيناه من ضيوف 

الحلقة.
تنافســـت هذا العـــام الكثير مـــن البرامج والمسلســـات، وحاولت 
أن تخرج لنا بالشـــكل المرغوب وســـعت للنجاح بـــكل الطرق، كما 
صرفـــت عليها مايين الدنانير، ليأتي لنا برنامج بحريني بســـيط 
ومتواضـــع يجتمـــع على نجاحه وتقبله الجميـــع، برنامج كبير في 
قيمتـــه اســـتطاع منافســـة هذه األعمـــال الكثيـــرة والباهظة، نكرر 
شـــكرنا وتقديرنـــا لـــكل العاملين على هـــذا البرنامـــج، ونقول لهم 
“انتوا كفو”، متمنين لهم االســـتمرار والتوفيق والنجاح المشـــرف 

الدائم.
ليتنـــا نتعلم من فكرة هذا البرنامـــج ليكون عبرة في كل مجاالت 
الحيـــاة، لـــم ال يكرم من يســـتحق التكريم.. لمـــاذا يمتنع أو يتردد 
البعـــض فـــي أن يقول كلمة “انـــت كفو” لمن يســـتحق، ليتنا نتعلم 
الســـخاء في التعبير، والتكريم إن لم يكن بالمال والجوائز يكون 
بالكلمـــة والتصفيـــق، لنكن جميعًا من فاعلـــي الخير بأن نحفز في 
مجتمعنـــا العطـــاء واإلنســـانية، حتـــى نصبـــح مجتمعـــا متماســـكا 

مترابطا يقوم على المبادئ والقيم واألخاق والحب.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

لاحتفاء معنى من أعمق المعاني الوطنية، بل لنقل من أجمل السمات البحرينية، 
ذلـــك االحتفـــاء الـــذي يغمر بـــه حضرة صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهل الباد المفدى حفظـــه هللا ورعاه المواطنين في لقاءاته الرمضانية، 
بـــل وفـــي لقاءاته حيثما وأينما كانت المناســـبة، ودائًما وأبًدا يشـــعرك جالته بأن 
كل مواطـــن قريب من قلبه، وكل مقيم علـــى أرض البحرين الغالية هو في وطنه 
وبين أهله، وهل ذاك إال من أعطر شمائل أهل البحرين التي توارثوها أًبا عن جد.. 
حكاًما ومحكومين.. لهذا ترتســـم على الوجوه أجمل عامات األريحية والسعادة 

في كل لقاء مع جالته أطال هللا عمره وسدد على طريق الخير خطاه.
هـــا نحـــن كأهل بيت واحد نحف بمجلس جالته بعد أن تجاوزنا أصعب الظروف 
التـــي حرمتنا خـــال العاميـــن الماضيين من مجالســـنا الرمضانية بســـبب جائحة 
كورونا التي أثبتت فيها البحرين، قيادة وشعًبا، وبجهود اللجنة التنسيقية برئاسة 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والفريق الوطني الطبي 
لمكافحـــة الفيـــروس وكل الكـــوادر فـــي وزارة الصحة والمؤسســـات الطبية، وكل 
األجهـــزة التي جعلت من البحريـــن رغم محدودية اإلمكانيـــات وصعوبة الظرف، 
نموذًجا عالمًيا مميًزا، وعادت لنا المجالس لننهل من الكلمات الســـامية والمشـــاعر 
النبيلة والجواهر الثمينة من لدن جالة العاهل أيده هللا، وكم هي عميقة ومؤثرة 

ومشـــرفة لكل مواطن بحريني حين نســـمع من جالته الشـــكر الموجه للمواطنين 
علـــى نبيـــل طباعهم وســـمو أخاقهم كنمـــوذج للتعايش والتســـامح فـــي “بحرين 
السام واألمان” كما يعرفها العالم كموطن للحضارات اإلنسانية المتآلفة، واألعلى 

مرتبة هو الشكر والتقدير لكل مخلص يسعى لرفعة وطنه.
تمثلت أمامي الكثير من المعاني في لقاء جالة العاهل المفدى مع سماحة السيد 
عبـــدهللا الغريفـــي، وألن جالتـــه القائـــد والوالـــد واألب واألخ والصديـــق والراعي 
المحـــب لرعيتـــه، ال تشـــعر بأيـــة حواجز من نبـــل التواضـــع الجم وكـــرم االحتفاء 
والتقديـــر والتكريـــم، وقد قرأنا كيف عبـــر جالة العاهل المفدى عن أن “انســـجام 
المشـــاِعر اإلنســـانيِة فـــي أمتنـــا اإلســـامية يرســـخ عّزتهـــا ويديُم قوتهـــا ويحفُظ 
حقوقُهـــا َويحقُق أســـباب المنعِة والعنوان الحقيقي لألخوة اإلنســـانية المســـتمدة 
من المنهج اإلســـامي القويم القائم على الرحمِة والتســـامحِ  وقبول اآلخر، وثناء 
جالته على جهود الســـيد الغريفي في بحوثه الدينية واإلرشادية، والتأكيد على 
أن علمـــاء الديـــن القـــدوة والمثل في الدين والخلق والخطاب الراشـــد المســـتنير، 
ألنهم يســـهمون في النهوض ببناِء أوطانهم ويســـعون إلى ترســـيِخ مفاهيم الخير 
والســـام والمحبة ببصيرة الحكمة ورشـــد الموعظة الحســـنة”. “المقال كاما في 

الموقع اإللكتروني”.

عادل المرزوق

أجمل معاني الوطن
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اللجنة األولمبية

بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  كلـــف 
األول  النائـــب  خليفـــة  آل  حمـــد 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة، رئيس 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
سمو الشيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيس 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
لترؤس وفد مملكة البحرين في 
دورة األلعـــاب الخليجيـــة الثالثة 
والتي ستحتضنها دولة الكويت 
الشـــقيقة خـــال الفتـــرة مـــن 13 

 2022 المقبـــل  مايـــو   31 لغايـــة 
فيما سيكون األمين العام فارس 
مصطفى الكوهجي نائبا لرئيس 

الوفد.
 وأعرب ســـموه عن ثقته الكبيرة 
في قدرة سمو الشيخ عيسى بن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة على 
قيادة الوفد البحريني والوقوف 
مـــع كافـــة المنتخبـــات الوطنيـــة 
المملكـــة  وتمثيـــل  المشـــاركة 
بأفضـــل صـــورة، متمنيا لســـموه 
ولألمين العام التوفيق والنجاح.
 هذا وستشـــارك مملكة البحرين 

فـــي 16 لعبـــة وهـــي كـــرة اليـــد 
وكـــرة الســـلة )رجال وســـيدات(، 
كـــرة الطاولة )رجال وســـيدات(، 
الكـــرة الطائـــرة، المبـــارزة، ألعاب 
القوى )رجال وسيدات(، الرماية، 
الســـباحة،  األرضـــي،  التنـــس 
الجـــودو والكاراتيـــه، الدراجـــات 
وســـيدات(،  )رجـــال  الهوائيـــة 
الصـــاالت  داخـــل  القـــدم  كـــرة 
الرياضـــات  وســـيدات(،  )رجـــال 
اإللكترونيـــة )رجـــال وســـيدات(، 
البادل )رجال وســـيدات(، هوكي 

فارس الكوهجيسمو الشيخ عيسى بن علي  سمو الشيخ خالد بن حمد الجليد )رجال(.

 خالد بن حمد يؤكد قدرة نائب رئيس “األولمبية” على قيادة الوفد

سمو الشيخ عيسى بن علي يرأس وفد البحرين لدورة األلعاب الخليجية

اتحاد الكرة الطائرة

أعـــرب الشـــيخ علي بـــن محمـــد آل خليفة 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائرة 
عن أســـمى آيات الشكر والعرفان لصاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا لرعايتـــه الكريمة لكأس ســـمو 
ولـــي العهـــد للكـــرة الطائـــرة والـــذي يأتـــي 
امتـــداًدا الهتمـــام ســـموه المتواصل بدعم 
قطاعـــي الشـــباب والرياضـــة فـــي مملكـــة 
البحرين، وهو ما قاد إلى تحقيق سلســـلة 
مـــن اإلنجـــازات التي رفعت اســـم المملكة 
عالًيـــا في مختلف األلعاب الرياضية. جاء 
ذلـــك لـــدى تتويـــج فريـــق نـــادي داركليب 
العهـــد  ولـــي  ســـمو  كأس  لمســـابقة  بطـــًا 
للكـــرة الطائـــرة فـــي نســـختها الــــ47 بعدما 
فـــاز علـــى فريـــق النصـــر بنتيجـــة 3/1 في 
المباراة النهائية التي أقيمت مســـاء أمس 
)الثاثـــاء( علـــى صالة الشـــيخ عيســـى بن 
راشـــد آل خليفـــة للكـــرة الطائـــرة بمدينـــة 
الموســـم  ختـــام  فـــي  الرياضيـــة  عيســـى 

حيـــث   ،2022  –  2021 للعبـــة  الرياضـــي 
قـــام الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائرة 
بتتويـــج فريـــق داركليـــب بـــكأس البطولة 
فريـــق  وتتويـــج  الذهبيـــة،  والميداليـــات 
النصـــر صاحب المركز الثانـــي بالميداليات 
الفضيـــة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة 

العامة للرياضة عبدالرحمن عسكر. 
 وأقيمـــت المباراة بحضور جماهيري كبير 
لتشـــكل  متميـــزة  تنظيميـــة  وبإجـــراءات 
مســـك ختاٍم رائع للموســـم الرياضي للكرة 
الطائـــرة. وأشـــاد بالـــروح العاليـــة واألداء 
المتميز الذي أبداه الفريقان، وبما شـــهدته 
أكـــدت  قويـــة  منافســـات  مـــن  المســـابقة 

المســـتوى المتميـــز الذي وصلـــت إليه كرة 
الطائـــرة البحرينيـــة فـــي ظـــل مـــا تحظى 
متواصـــل  دعـــٍم  مـــن  الرياضـــة  هـــذه  بـــه 
مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، واهتمـــام ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جالـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون 

الشـــباب، رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، وســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة، رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضة، رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية. وأعرب الشـــيخ علي بن محمد 
آل خليفـــة عـــن فخـــره واعتـــزازه الكبيـــر 

بهـــذه البطولـــة والتـــي تحمـــل اســـًما غالًيا 
علـــى الجميع منذ انطاقتها ألول مرة في 
موســـم 1975 – 1976، مؤكـــًدا أن بطولـــة 
ســـمو ولي العهد باتت أحد أهم البطوالت 
المحلية وســـاهمت بشكل كبير في تطوير 
لعبـــة الكـــرة الطائرة، وتخريـــج العديد من 
الاعبيـــن والمدربين والحكام واإلداريين. 
وهنـــأ الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفة 
نـــادي داركليـــب بفـــوزه بـــكأس ســـمو ولي 
العهد للكرة الطائرة، مشيًدا بجهود العبي 
الفريـــق والجهازين الفني واإلداري وإدارة 
ا  النادي في تحقيق هذا الفوز، متمنًيا حظًّ
أوفـــر لنـــادي النصر فـــي المســـتقبل منّوًها 
بأدائـــه الطيـــب هـــذا الموســـم. كمـــا أشـــاد 
الشـــيخ علي بن محمـــد آل خليفة بتنظيم 
االتحـــاد البحرينـــي للكرة الطائـــرة لبطولة 
كأس سمو ولي العهد، منّوًها بجهود جميع 
العامليـــن في االتحاد على حســـن اإلعداد 
والتنظيـــم، متمنًيا لجميع األندية التوفيق 

والنجاح بالنسخ القادمة من البطولة.

بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة

ج داركليب بطًل لكأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة علي بن محمد يتوِّ

اللجنة األولمبية

تنظـــم األكاديمية األولمبيـــة التابعة للجنة األولمبيـــة البحرينية دورة 
المســـتوى الثالـــث للبرنامـــج الوطنـــي للمدربيـــن والتي ســـتقام خال 
الفتـــرة مـــن 21 مايـــو لغايـــة 2 يونيـــو 2022، وذلـــك في إطـــار الخطة 
الســـنوية لألكاديميـــة والراميـــة إلـــى تطوير وتأهيـــل الكـــوادر الفنية 

بمختلف الهيئات الرياضية. 
 وسيشـــارك فـــي الـــدورة التي ســـتقام خـــال الفتـــرة الصباحية نخبة 
مـــن المحاضريـــن المعتمديـــن وتهـــدف الـــدورة إلـــى تزويـــد المدربين 
بالمعلومـــات األساســـية فـــي مجـــال التدريـــب بشـــكل عـــام والعلـــوم 
المرتبطـــة بإعـــداد المدربين، كما تهدف إلى توســـيع قاعـــدة المدربين 

المؤهليـــن لقيـــادة الفـــرق الرياضيـــة وإعداد الفـــرد الرياضـــي بصورة 
شاملة ومتكاملة. 

 ويشـــترط للدورة أن يكون المشـــارك قد حصل علـــى إجازة التدريب 
ا )امتحان  للمستوى الثاني، ويتم تقييم المدرب في نهاية الدورة نظريًّ

نظري(. 
 وتدعو األكاديمية األولمبية الراغبين في المشـــاركة بالدورة للمبادرة 
بالتســـجيل عبـــر التواصـــل مع محمود يتيـــم هاتف رقـــم 39858781 
أو حســـين علـــي هاتـــف رقـــم 33228000، علًما أن المقاعـــد محدودة 

واألولوية لمن بادر بالتسجيل المبكر.

تنظم دورة المستوى الثالث للمدربين
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الخميس بعد عطلة العيد... إجازة
^قريًبـــا ينتهـــي عمـــر دور االنعقـــاد الرابـــع من 
المجلـــس  واليـــزال  الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل 
يحتفـــظ ببعـــض المشـــاريع إلـــى جلســـات يحكمهـــا 
التاســـعة  أمـــس الجلســـة  الغمـــوض، وقـــد عقـــدت 
والعشـــرين، ووافـــق فيهـــا علـــى 3 مشـــاريع بقانون 
عـــرض  الشـــورى وبعدهـــا  إلـــى مجلـــس  وإحالتهـــا 

المجلس الردود الوزارية على األسئلة النيابية.
وكان النواب قد صّوت على تأجيل مناقشـــة قانون 
الصحافة والنشر لمدة أسبوعين ثم ناقش المجلس 
تقاريـــر اللجـــان بحضـــور 32 نائًبا وغيـــاب 8 نواب، 
وهـــي تقرير لجنـــة التحقيـــق حـــول إدارة األوقاف 
الجعفريـــة وتـــم التأجيـــل، كمـــا وافـــق المجلس في 
بنـــد االقتراحات بقانون على توصية لجنة المرافق 
العامـــة والبيئـــة برفـــض تنظيـــم صيـــد واســـتغالل 

وحماية الثروة البحرية.
كمـــا وافـــق المجلـــس بصفـــة االســـتعجال علـــى 8 
اقتراحات برغبة من بينهم شمول يوم 5 مايو ضمن 
إجازة عيد الفطر المبارك وتخفيض الغرف الخاصة 
50 % علـــى ذوي العالقـــة، وتعويض البحارة الذين 

لم يتم تعويضهم من ضمن المتضررين.

الرئيسة زينل تؤيد إحراز توافق بين المعنيين إلمضاء التشريع

تأجيل مشروع قانون الصحافة أسبوعين
أمـــس  النـــواب  مجلـــس  ^صـــوت 
بالغالبيـــة علـــى توصية لجنـــة الخدمات 
بســـحب مشـــروع بشـــأن تنظيـــم قانـــون 

الصحافة والنشر لمدة أسبوعين. 
وأيـــدت رئيســـة المجلـــس فوزيـــة زينـــل 
اللجنـــة مشـــيرة ألهميـــة  طلـــب رئاســـة 

التوافق بين اللجنة والمعنيين.
وقـــال رئيـــس لجنـــة الخدمـــات النائـــب 
عمليـــة  إجـــراء  قبـــل  األنصـــاري  أحمـــد 
مـــن  الصحافـــة  قانـــون  إن  التصويـــت 
أهـــم القوانيـــن التي تنظم عمل الســـلطة 
الرابعـــة، وقـــد تعرضت لجنـــة الخدمات 
النتقادات غير مبررة من بعض الصحف 
والمواقع بعد أن قمنا بشـــرح بعض نقاط 
القانون واتهمت اللجنة بتجاهل مرئيات 

ومقترحات الصحف في هذا القانون.
أن  علينـــا  يتحتـــم  األنصـــاري:  وأضـــاف 
نوضح للمجلس وللشـــارع أن المشـــروع 

مقدم من الحكومـــة، وتمت إحالته على 
اللجنة في يوليو 2021، وتم االنتهاء من 
المشـــروع في مارس 2022، وقد عقدت 
اللجنة 6 اجتماعات لمناقشة التعديالت 
على المشـــروع، مبينا أن: اللجنة أرسلت 
إلـــى وزارة اإلعـــالم وردت  4 خطابـــات 

علينـــا الـــوزارة مشـــكورة علـــى جميعهـــا 
وقدمـــت مرئياتهـــا، كما خاطبـــت اللجنة 
اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة 
وجاءنـــا ردهـــم بعـــد فتـــرة وجيـــزة، كما 
الصحافييـــن  اللجنـــة جمعيـــة  خاطبـــت 
وحصلنـــا علـــى رد منهـــم، ثـــم خاطبـــت 

4 صحـــف يوميـــة وتســـلمنا رد  اللجنـــة 
مـــن اثنتيـــن والباقي لم نحصـــل على رد 
منهمـــا في التذكيـــر األول والثاني، بينما 
جاءنـــا رد فـــي التذكيـــر الثالـــث عندمـــا 
وضع القانون على جدول األعمال قاموا 

باالتصال بنا.

النواب مع وزير المجلسين 

الدوسري: التعديالت ضمانة للوفاء بالتزامات البحرين الدولية

حظر األسلحة البيولوجية والتكسينية
^مـــرر مجلـــس النـــواب أمـــس فـــي 
جلســـته التاسعة والعشـــرين تقرير لجنة 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة  الشـــئون 
الوطنـــي بشـــأن حظر اســـتحداث وإنتاج 
وتخزين واســـتعمال األسلحة الكيميائية 

وتدمير تلك األسلحة.
ويهـــدف مشـــروع القانـــون إلـــى مواجهة 
البكتريولوجيـــة  األســـلحة  أخطـــار 
والتكســـينية مـــن خـــالل تنظيـــم قانوني 
يحظـــر اســـتحداثها وإنتاجهـــا وتخزينها 
ويحقـــق تقدمًا في نزعهـــا، وكذلك ضبط 
التعامل في المواد والعناصر البيولوجية 
والتكســـينية والســـيطرة عليهـــا بوجـــود 

جهة تختص بترخيص التعامل في مثل 
هذه المواد والعناصر لألغراض السلمية، 
لهـــم  المرخـــص  التـــزام  مـــدى  ومراقبـــة 

بالشروط والضوابط.
أن  الدوســـري  النائـــب عيســـى  وأوضـــح 
األســـلحة  وإنتـــاج  وتخزيـــن  اســـتخدام 
المحظـــورات  مـــن  يعتبـــر  الكيماويـــة 
المنصـــوص عليهـــا فـــي القانـــون الدولي، 
ويرجـــع ذلـــك إلى خطورة تلك األســـلحة 
يصعـــب  اضـــرار  مـــن  عنهـــا  ينتـــج  ومـــا 
التعامـــل معهـــا، وعلى هذا األســـاس جاء 
القانـــون الدولي لمنـــع الدولة من التعامل 

مع هذه األسلحة.

^وافـــق مجلـــس النـــواب أمس 
فـــي جلســـته علـــى تأجيـــل مناقشـــة 
لجنة التحقيق البرلمانية حول إدارة 
أســـبوع  لمـــدة  الجعفريـــة  األوقـــاف 
بعـــد طلـــب وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن 

علي آل خليفة للمّرة الثانية.
وكان مقـــرر اللجنـــة النائـــب ممدوح 
الصالـــح قـــد طلـــب الموافقـــة علـــى 
التأجيـــل لمـــدة أســـبوع ولكـــن وزير 

المجلســـين غانـــم البوعينيـــن طلـــب 
عـــدم تعيين مـــدة معينـــة حتى يتم 
التشـــاور مع وزير العـــدل وهذا ما لم 
يوافـــق عليـــه رئيس لجنـــة التحقيق 
النائـــب علـــي اســـحاقي ووضع األمر 
بيـــن يـــدي النائـــب ممـــدوح الصالـــح 
الـــذي حـــدد التأجيـــل لمـــدة أســـبوع 
واحـــد فقـــط، مؤكـــًدا أنـــه إذا احتاج 
الوزيـــر لمـــدة أكثـــر يتـــم التصويـــت 

عليه في الجلسة المقبلة.

“تحقيق األوقاف”... مؤجل ألسبوع آخر

أحمد األنصاري  محمد العباسيالرئيسة فوزية زينل

سلمان: “النواب” أكبر تجمع سياسي وبعضنا منتمون ألندية

الكوهجي: ال لتحول الرياضة إلى أحزاب
أمـــس  النـــواب  مجلـــس  ^صـــّوت 
باألغلبيـــة الموافقـــة علـــى تقريـــر اللجنة 
والرياضـــة  للشـــباب  الدائمـــة  النوعيـــة 
أحـــكام  بعـــض  تعديـــل  بشـــأن  المعـــدل 
الثقافيـــة  واألنديـــة  الجمعيـــات  قانـــون 
واالجتماعية والهيئـــات الخاصة العاملة 

في ميدان الشباب والرياضة. 
“نحـــن  الســـلوم  أحمـــد  النائـــب  وذكـــر 
نقـــف اليوم أمـــام قانون يعتبـــر من أحد 
القوانيـــن المهمـــة التـــي تعطـــي األنديـــة 
الحـــق لتحقيـــق مداخيـــل ماليـــة بطـــرق 

أخرى شرعية وتحت مظلة القانون”. 
مـــن جهتـــه، قـــال النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس النـــواب عبد النبي ســـلمان “بأننا 
اليـــوم كأعضـــاء مجلس نيابـــي في أكبر 
تجمع سياســـي وينتمي بعضنا أيضا في 

ذات الوقت إلى أندية رياضية”.

مـــن جهته، قـــال النائب حمـــد الكوهجي 
مـــن  مشـــاركة  هنـــاك  يكـــون  أال  “يجـــب 
فـــي  السياســـية  والفعاليـــات  الجهـــات 
الجسم الرياضي، ونحن نرى اليوم مثاال 

إذا كانـــت هناك عالقة غيـــر جيدة تجمع 
دولتيـــن تقـــوم الرياضـــة بجمعهـــم بـــكل 
محبـــة وود، مبينا عندما نســـمح بإدخال 
المجـــال  فـــي  السياســـية  الشـــخصيات 

الرياضـــي ســـيتحول األمـــر إلـــى شـــيء 
أشـــبه باألحزاب السياســـية ومـــا نطالب 
بـــه اليـــوم فعـــال هـــو إبعـــاد الرياضة عن 

السياسة”.

وزير المجلسين

أحمد السلوم

خالد بوعنق

^قـــرر مجلـــس النـــواب أمس فـــي جلســـته الموافقة علـــى توصية لجنة 
المرافق العامة والبيئة برفض االقتراح بقانون بشأن تنظيم صيد واستغالل 
وحماية الثروة البحرية، وكان المجلس قد صّوت برفض الرأي األبعد للنائب 

سيد فالح هاشم الذي طالب بالموافقة على االقتراح بقانون.

األشـــغال  وزيـــر  ^أوضـــح 
والبلديات والتخطيط العمراني 
عصـــام خلـــف أن أنـــواع التعمير 
والســـيما فـــي القطـــاع الخـــاص 
ترتبـــط بحاجـــة المجتمـــع للنوع 
المطلوب ســـواء أكانت شققًا أو 

بيوتًا سكنية.
وأضاف الوزيـــر من خالل رصد 
الـــوزارة لرخص البنـــاء تبين أن 
هناك تركيزًا في الوقت الحاضر 
لـــدى المطوريـــن العقاريين على 
البيـــوت الســـكنية، ممـــا يعكـــس 

التشـــبع من الشـــقق الســـكنية، مردفًا وهذا ما تشـــير له إحصـــاءات الوزارة بكل 
وضوح لعامي 2021 و2022. 

وردًا على ســـؤال النائب باســـم المالكي بشـــأن التأخير في البدء بســـوق مدينة 
حمـــد أجاب الوزير بأنه هو واقع بســـبب المطـــور ونحن على تواصل معه إلنهاء 

الرسومات التفصيلية والدراسات المرورية المطلوبة.
واختتم الوزير قائالً “أطمئن الجميع بأن المشروع يحظى باهتمام الوزارة، إنما 
هناك أمور فنية هي التي ســـببت التأخير، ولكـــن هناك اجتماعات كثيرة عقدت 
في هذا الشأن للمضي قدمًا في المشروع واالنتهاء من األمور العالقة، وسيكون 

هناك مركز تسوق لعموم أهالي المدينة والقرى والمناطق المجاورة”.

“ال” كبيــرة... لتنظيــم الصيــد

“العقاريون” يتجهون للبيوت بداًل من الشقق

 رئيسة المجلس فوزية زينل من جلسة النواب أمس

وزير األشغال

نقطة نظام

تعويض البحارة الذين لم يتم تعويضهم

عبدالنبي سلمانممدوح الصالح

حمد الكوهجي

تغطية: بدر الحايكي
تصوير: رسول الحجيري
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أعصيك، يا جواد السائلين.
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دعاء

حذر األطباء من عادات خاطئة، يقوم بها الصائمون بعد 
خالل  طويلة  صيام  ساعات  بعد  اإلفطار  وجبة  تناولهم 

شهر رمضان المبارك.
وجبة اإلفطار التي تأتي بعد جوع 

وعطش تجعل الكثيرين يتناولون 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــطـــعـــام، ما 

والرغبة  بالتخمة،  الشعور  يسبب 
الــشــديــدة والــمــلــّحــة فــي الــنــوم، فهل 

الصحية  األمــور  من  اإلفطار  بعد  النوم 
تأتي  قد  إنها  أم  الصائم،  بها  يقوم  التي 

بنتائج سلبية على الجسم؟
ــوم بعد  ــنـ ــن الـ ــذروا بـــشـــدة مـ ــ األطـــبـــاء حــ

ديــلــي ميدكال  مــوقــع  انــــفــــو اإلفــطــار، حيث ذكــر 
أن معظم األفراد يتجهون إلى النوم بعد اإلفطار بحجة 
أنــه مرهق ويحتاج إلــى الــراحــة. وأشـــاروا إلــى أن النوم 

الهضم، فتضغط  عملية  يؤخر  مباشرة  الطعام  تناول  بعد 
في  بصعوبة  يتسبب  ما  الرئتين،  على  المملوءة  المعدة 
التنفس؛ ولذا ينصح باالسترخاء بعد األكل، وليس النوم.

عادات رمضانية خاطئة بعد اإلفطار

صحتك مع الصوم

ــتــي يتم  ــرز الــحــلــويــات ال ــ تــعــد الــقــطــايــف مـــن أب
تحضيرها في شهر رمضان، حيث ينتظر الجميع 
طبق القطايف عقب انتهاء وجبة اإلفطار، حيث 

ال تستغرق القطايف سوى دقائق في التحضير:

* المكونات 

دقيق بمقدار ثالثة أكواب.
سكر بمقدار ملعقتين.

بيكنج باودر بمقدار ملعقة واحدة.
خميرة بمقدار ملعقة كبيرة.
ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

ماء بمقدار 2 كوب.

* الطريقة

في البداية قومي بمزج الدقيق والسكر والبيكنج 
باودر ثم ضعي الملح والخميرة.

الماء بشكل تدريجي، ويتم  ثم بعد ذلك يضاف 
تجانسها  تالحظ  حتى  المكونات  جميع  تقليب 

كلها.
60 دقيقة؛ لكي  ثم عليِك تركها لمدة ال تقل عن 

تختمر.
ثم بعد ذلك قومي بتسخين المقالة بشكل جيد، 
ويستحسن أن تكون المقالة من النوع السميك؛ 

حتى تستطيع تحمل الحرارة العالية.
ثم بعد ذلك قومي بوضع ملعقة من المزيج في 
تنتهي  تلو األخرى، حتى  المقالة، وهكذا واحدة 
الكمية، وللتأكد من استواء القطايف ستالحظين 

احمرار سطح القطايف، ولكن من ناحية واحدة 
فقط.

عندما تالحظين وجود العديد من الفقاقيع داخل 
نجاح  مدى  إلى  يشير  فهذا  تقلقي،  فال  القرص، 

التخمر.
ثــم بــعــد ذلـــك عليك تـــرك الــقــرص لــكــي تــبــرد ثم 
المكسرات  سواء  المناسب  الحشو  بوضع  قومي 
من زبيب أو جوز هند ويمكنك وضع القليل من 
الجبن داخل العجينة، ثم قومي بقليها في الزيت.
يمكن حشو القطايف ببعض الحشوات المتخلفة 
فيمكن  والــحــادقــة،  الــحــلــوة  بين  مــا  والمتنوعة 
لــديــك،  الــمــتــوافــرة  الــمــكــســرات  حــشــوهــا بخليط 
ــكــريــمــة، ويــمــكــن حــشــوهــا  ــال ويــمــكــن حــشــوهــا ب
يمكن  كما  بالقشطة،  الحشو  ويمكن  بالمهلبية، 

حشوها بأنواع مختلفة من الجبن.

القطايف

مطبخ

بأنها  الكيرم”  لعبة   مجموعته  في  الشريف  علي  وصــف 
هجوم وتراجع وقرارات حكيمة.

نــقــرة اإلصــبــع، ودفــع  للعبة فــي  الــرئــيــس  الــعــمــود   يكمن 
هي  الكيروم  الناعمة.  الخشبية  اللوحة  على  “الجيس” 
والدول  البحرين  في  التقليدية  األلعاب  أشهر  من  واحدة 
من  الرغم  وعلى  واســع.  نطاق  على  وانتشرت  المجاورة، 
أنها لعبة قديمة، إال أنها التزال تحتفظ بمكانتها وقيمتها، 
خصوصا مع تزايد الطلب عليها في رمضان عند الشباب 
من الجنسين في البالد. على الرغم من كونها من أصول 
هندية، إال أن اللعبة هي اللعبة األكثر شعبية في الخليج 
خصوصًا  والتراث  التقاليد  من  جــزءًا  وأصبحت  العربي، 
التكنولوجيا  طــغــيــان  مــن  بــالــرغــم  الــفــضــيــل  الــشــهــر  فــي 
والمسلسالت. تزداد شعبية اللعبة في رمضان، عندما يبقى 
الوقت  من  متسع  ولديهم  الليل  في  مستيقظين  الناس 

للعبها، وتوفر المقاهي الشعبية لوحات الكيرم لعمالئها. 
تتكون هذه اللعبة من لوح خشبي مع أربعة جيوب صغيرة 
أو  معدنية  دائــرة في وسطها، وعمالت  مع  الــزوايــا،  على 
يتم  وبيضاء  ســـوداء  بــألــوان  الشكل  دائــريــة  بالستيكية 
أو  الثنين  يمكن  البعض،  بعضها  بــجــوار  بإحكام  وضعها 
أربعة العبين لعب هذه اللعبة، يأخذون “الجيس” بدورهم 

لدفع العمالت الدائرية إلى جيوب الزاوية.
رمضان  فــي  الغالب  فــي  تلعب  مسلية  لعبة  هــي  الكيرم 
خصوصًا في ضواحي األحياء الشعبية، يجب أن يجلس 
الالعب متقاطعًا ويتم قياس مهارات الالعبين وفقا لضرب 

ــه، الــعــمــالت الــحــمــراء  ــدافـ هـــي األكــثــر أهـ
اللعبة  هــذه  فــي  استهدافًا 

حيث تبلغ 50 نقطة لكل 
منها.

وفــــــي حـــــــوار مــع 
الـــعـــربـــيـــة قـــال 

الــــــبــــــاحــــــث 

االجتماعي السعودي “خالد العوفي” إن الشباب ينجذبون 
إلى األلعاب القديمة خالل شهر رمضان المبارك، ويفضلون 
األلــعــاب  فــي  تتجسد  الــتــي  الماضي  ذكــريــات  مــع  العيش 
إحياء  في  يساعد  رمضان  شهر  أن  إلــى  وأشــار  القديمة. 
أجمل ألعاب العصور القديمة، التي كان لها دور رئيسي في 
اإللكترونية  األلعاب  عكس  على  واألصدقاء،  العائلة  جمع 

الحالية التي تروج لالنعزال.
وقال العوفي إن الكيرم لعبة عفوية تساعد الشباب على 
المستوى االجتماعي، وتعد بطوالت الكيرم فرصة لاللتقاء 
وتــعــزيــز الــتــضــامــن والــتــســامــح فــي األحــيــاء، 
بين  العالقة  تطوير  في  يساعد 

الفرد ومجتمعه.
غالبا ما يمكن العثور على لوحة 
الكيرم في زاوية قديمة مغبرة في 
سحبها  تنتظر  التي  الهندية  األســر 
فــي الــمــنــاســبــات الــعــائــلــيــة الــخــاصــة، 
يعتقد بعض المؤرخين أن اللعبة 
أصولها كانت عند مهراجا الهند، 
بــهــا كلعبة  يــتــســلــى  ــان  كــ الــــذي 
ترفيهية، ومنذ ذلك الحين، ال تزال 
الكيرم ذا صلة في أجزاء كثيرة من الهند 

حتى يومنا هذا.

أصولها كانت عند مهراجا الهند

الكيرم يعود في المجالس الشبابية

عــبــر الــفــنــان أمــيــن الــصــايــغ عــن بالغ 
سعادته بردود األفعال اإليجابية التي 
ظهوره  بعد  المشاهدين  مــن  تلقاها 
خالل رمضان بعملين دراميين األول 
عبدهللا،  إسماعيل  للكاتب  “الــزقــوم” 
وإخراج أحمد يعقوب المقلة، والعمل 
الثاني مسلسل “عين الذيب” للكاتب 
جمال الصقر وإخراج محمد القفاص.
وأكد الصايغ في تصريح لـ”البالد” أنه 
ليس من السهل العمل في مسلسلين 
شخصية  كل  ألن  نفسه،  الوقت  في 
تتطلب جهًدا كبيًرا ومضاعًفا للدخول 
في  نــرى  حتى  تفاصيلها  كــامــل  فــي 
موضوعية،  كيمائية  عملية  النهاية 
على  واستنادا  هللا  من  بفضل  ولكن 
خــبــرتــي فــي الــمــجــال اســتــطــعــت أن 
ــم هــويــة كـــل شــخــصــيــة حملت  أرســ
نــكــهــة الــــــدور الــمــطــلــوب مــنــي في 
ــســل، فــشــخــصــيــة “ســلــطــان”  ــمــســل ال
لها  كـــان  ــذيــب،  ال فــي مسلسل عــيــن 
موقف تجاه الواقع واجتهدت بالقدر 
الــرســالــة.  إليــصــال  استطعته  ــــذي  ال
فــي مسلسل  “عــمــران”  أمــا شخصية 
طرًحا  لــي  بالنسبة  فكانت  ــزقــوم،  ال
ا وشاماًل والموقف كان ينبعث  ملحميًّ
من الحالة، وبصورة عامة لقد تطلبت 
لغاية  عميقة  دراســـة  الشخصيتان 

طــويــاًل  أمــامــهــمــا  والـــوقـــوف  التشبع 
والــوجــدان  الــعــواطــف  تختمر  حتى 

وهضم النص.
أن  الــقــاطــع  بــالــدلــيــل  ــقــول  ال يمكني 
بصفة  يمتاز  الــصــايــغ،  أمــيــن  الــفــنــان 
قد ال نجدها عند غيره من الفنانين، 
إضفاء  على  الفائقة  مــقــدرتــه  وهــي 
بقوة  الــحــوار  ســالســة  على  جمالية 

مضامين  وإظهار  الثقة  وحــالوة 
الكلمة إلذن وعين المشاهد.

 الـــصـــايـــغ ســـاعـــدتـــه ثــقــافــتــه 
مباشرة  الـــدخـــول  الــتــراكــمــيــة 
إلى قلب المشاهد مهما كانت 

درجة ثقافته، يأسره بنشوة 
وإلــقــاء  وتــقــمــصــه  األداء 
على  الداخل  من  الضوء 
من  ينير  بما  الشخصية 

ــا الــنــفــســيــة  ــهــ ــ ــل دواخــ
واالجــتــمــاعــيــة أمــام 

المشاهد. 
كــمــتــابــع... دائــًمــا 

أمــــيــــن  أرى 
كممثل  الصايغ 

يـــخـــضـــع عــــدة 
أشــــيــــاء فــــي فــنــه 

ــل تــعــبــيــريــة  ــ ــائ ــوســ كــ
ــي  ــي الــــمــــســــرح وفــ ــ ــ ــدة ف ــ ــ ــدي ــ جــ

جسدية  بمرونة  ويتمتع  التلفزيون، 
وفــكــريــة غــيــر مــســبــوقــة، وكــأنــي به 
عن  معبرة  جديدة  فنية  بلغة  يأتي 
أفكار وثقافات عصرية كبيرة وقوة 
ــار نحو  ــاع حـ ــدفـ خــالقــة دافــعــة وانـ
أوراق  تــســقــط  لـــم  أرض  اكــتــشــاف 

الشجر فيها بعد.

َمقِدرٌة على إضفاء جمالية على سالسة الحوار

الصايغ... لغة فنية جديدة وقوة خالقة دافعة
طارق البحار

أسامة الماجد
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عصاري رمضان كاميرا البالد

أم  لصاحبتها  “رورو”  عــربــة  تــقــدم 
محمد أطباقا ومقبالت طوال شهر 
طرفة  دوار  مــن  بــالــقــرب  رمــضــان 

بنت العبد في مدينة حمد.
 تحدثت إلينا في عدسة “عصاري 
ــى أن  ــارت إلـ ــ رمـــضـــان” والـــتـــي أشـ
الطلبات  قائمة  في  تأتي  العصائر 
أنها تحاول  فــي رمــضــان، وأكـــدت 
أن تنوع وتبدع وتصنع في أنواعها 
ــهــنــدي  الـــمـــعـــروضـــة، مـــن الــتــمــر ال
ــورد الــمــحــمــدي  ــ ــكــركــديــه مـــع الـ وال
أن  محمد  أم  وأضــافــت  والليمون، 
“الــتــمــر الــهــنــدي يــأتــي فــي صـــدارة 
ــان عــنــد  ــضــ ــي رمــ ــات فــ ــروبـ ــشـ ــمـ الـ

زبائنها”.

 بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الـــمـــشـــروبـــات 
اللقيمات  مــثــل  الــحــلــويــات  تــقــدم 
تعرض  كما  علي،  وأم  والبسبوسة 
الهريس  مثل  الرمضانية  األطباق 

والثريد والمضروبة والمجبوس.

من  عمل  فــريــق  لديها  أن  ــدت  وأكـ
خالل  للمساعدة  وأخواتها  والدتها 
الشهر الفضيل؛ نظرًا لإلقبال الكبير 
بداية  مــع  عليها  يتهافتون  الــذيــن 

شهر الصوم.

رواج بيع التمر الهندي في رمضان فعالية إفطار صائم لفريق ثمار التطوعي

إرادة

اســتطاع خالد آل بوفالح )57 ســنة( أن يحول اإلعاقة التي يعاني منها منذ الطفولة إلى قوة 
وقصة إلهام للجميع، عبر مراحل حياته المختلفة، بدءًا من عمله بـ”كشك” لبيع السندويتشات، 
ومــرورًا بعملــه بالقطاعيــن العام والخاص، حتى وصوله لمنصب عضــو مجلس بلدي الجنوبية 

العام 2002.

تزوجت  لـ”البالد”  بحديثه  فالح  بو  آل  ويقول 
أوالد  ثــالثــة  ــدي  ولـ )19 ســنــة(  عــمــر مبكر  فــي 
بأربعة  منهم  رزقت  متزوجون،  وكلهم  وبنتان 
الوحيد بين ست بنات، وأنا  عشر حفيدًا، وأنا 

أصغرهم”.
التعايش مع اإلعاقة بفضل  ويكمل” استطعت 
زرعوا  واللذين  الوالدين،  بمجهود  ثم  من هللا، 
بــي الــقــنــاعــة مــنــذ الــصــغــر بــأنــنــي إنــســان ســوي 

وطبيعي، وال أختلف عن اآلخرين”.
من  بالثانية  وأنــا  جاءتني  اإلعــاقــة  ويضيف” 
العمر بسبب شلل األطفال، ففي الجرعة الثالثة 
التطعيم، أفضت إلى  أصبت بالسخونة بسبب 

يضطرني  ما  وهــو  اليسرى،  الرجل  في  الشلل 
ألن أستخدم الطرف الصناعي للمساعدة على 

المشي”.
وعن تأثير اإلعاقة على مسار حياته، قال “لم 
أشعر بأن لدي إعاقة، فتربية البيت ومجهودهم 
معي ساعد بذلك، ولقد كنت ألعب وأنا صغير 
أكثر من األطفال األسوياء، و)ما خّليت شيء 
مشاركة  أو  رحــالت،  من  سويته(  إال  بخاطري 

بالكشافة، وغيرها”.
للنجاح هو  الــســر  “مــفــتــاح  بــوفــالح  آل  ويــزيــد 
لــم أشعر  ــا  الــمــعــاق، وأنـ ــرة للطفل  بــدعــم األســ
لوهلة بأنني معاق إال حين شاركت في عضوية 

أسس  ــذي  وال الــدولــي،  للحراك  البحرين  مركز 
سنة 1979، واشتركت فيه العام 1980، أي أن 
عضويتي فيه تخطت 42 سنة، وأنا حاليًا عضو 

مجلس إدارة فيه، ورئيس العالقات العامة”.
ــفــتــرة شــعــرت فعليًا  ال ــردف “خــــالل هـــذه  ــ ويـ
بالمشاكل التي يعاني منها المعاقون والتحديات 
وال   - اهتممت  لــذا  يواجهونها،  التي  اليومية 
أزال - بنشر ثقافة إزالة الحواجز، لكي يمارس 

المعاق حياته بشكل طبيعي”.
وعن إحدى المغامرات التي مر بها، قال “حين 
كنت  صغير  وأنــا  الهوائية  الدراجة  أقــود  كنت 
أفعل ذلك برجل واحد، وأذكر أن صديقًا اقترح 
وفعلت  الجزائر،  بــالج  حتى  بجولة  نخرج  أن 

ذلك بالفعل وبتنا هنالك ليلة واحدة”.
لآلخرين  يومها  صديقي  قــال  “ولــقــد  ويكمل 
بــوفــالح، راح وجـــاء وبرجل  آل  )شـــوف عــزم 
تــروحــوا  قــدرتــم  مــا  الصاحيين  وأنــتــم  ــد  واحـ

معانا(”.
“عملت  قـــال  المختلفة  عمله  مــحــطــات  وعـــن 
طالبًا  كنت  أن  منذ  بــدايــة  عــديــدة،  بــوظــائــف 
ببيعي  مـــــــرورًا  اإلعــــــــدادي،  الـــثـــانـــي  ــصــف  ــال ب
للسندويتشات بـ )كشك( صغير، ثم عملي بعدد 
دفــاع  بقوة  وبعدها  الخيرية،  الجمعيات  مــن 
البحرين والقطاع البنكي، إلى عضوية مجلس 
ــزت بها  بــلــديــة الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة والــتــي فـ

)بالتزكية( العام 2002 وبأول دورة انتخابية”.

ويضيف آل بو فالح تم إنجاز بعض المشاريع 
دفــاع  قــوة  مــع  وبالتعاون  بــالــدائــرة،  الناجحة 
ولقد  وتشجير،  وحديقة  مسجد  من  البحرين، 
للناس  النافعة  الخدمة  أقدم  فرصة ألن  كانت 

ولله الحمد”.
ــول” بــعــد هـــذه الــســنــوات مـــن الــتــجــارب  ــقـ ويـ
والتحديات، وجدت أن اإلعاقة ليست جسدية 
ــمــن يــضــع لــنــفــســه الــحــواجــز  ــا عــقــلــيــة، ل ــمـ وإنـ

والصعاب المختلفة”.

 إبراهيم النهام، تصوير: حوراء مرهون

خالد آل بوفالح

تصوير: رسول الحجيري

هبة محسن

خالد أول معاق يفوز بالمجلس البلدي: ذهبت للبالج برجل واحدة
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تشجيع المزيد من التبادل التجاري بين البحرين وأميركا
 مجلس رمضاني بمشاركة السفيرين عبداهلل بن راشد وستيفن بوندي

فـــي  األميركيـــة  التجـــارة  نظمـــت غرفـــة 
مجلًســـا  مؤخـــًرا   AmCham البحريـــن 
بمشـــاركة  وذلـــك  ألعضائهـــا،  ـــا  رمضانيًّ
السفير الشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة 
الواليـــات  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير 
بونـــدي  وســـتيفن  األميركيـــة،  المتحـــدة 
ســـفير الواليات المتحـــدة األميركية لدى 

مملكة البحرين. 
وانطلقـــت فعاليـــات المجلـــس الرمضاني 
بكلمـــة ترحيبية من قيـــس الزعبي رئيس 
غرفـــة التجـــارة األميركيـــة فـــي البحرين 
الشريك األول في شركة الزعبي وشركاه، 
وأدار المجلس نائب رئيس غرفة التجارة 
األميركيـــة في البحرين الرئيس التنفيذي 
لبنـــك جـــي بـــي مورغـــان البحريـــن علـــي 

موسى.
وقـــد ناقـــش الســـفيران خـــال المجلـــس 
العاقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحرين 

والواليات المتحدة األميركية والشراكات 
بيـــن  التاريخيـــة  والتجاريـــة  األمنيـــة 
البلديـــن الصديقيـــن وآخـــر المســـتجدات 
المرتبطـــة بتقديم المزيد من التســـهيات 
مملكـــة  فـــي  األميركيـــة  لاســـتثمارات 
البحريـــن، إضافة إلى التطـــرق للمبادرات 
التبـــادل  مـــن  المزيـــد  بتشـــجيع  الكفيلـــة 
بيـــن  والخدمـــات  الســـلع  مـــن  التجـــاري 
الجانبين، وذلك بما يخدم إدخال منتجات 
وخبـــرات جديـــدة في كا الســـوقين. كما 

أجاب السفيران على اسئلة واستفسارات 
الحضور من أعضاء الغرفة. 

وقد تطرقت المناقشات في المجلس إلى 
مواضيـــع اتفاقية التجـــارة الحرة، منطقة 
المســـافر  برنامـــج  األميركيـــة،  التجـــارة 
المعتمد، شراكة أسرع مركز لوجستي من 
البحر إلى الجو، الرســـوم المفروضة على 
األلمنيـــوم، برامـــج التمويـــل والمبـــادرات 
المناســـبة للمســـاهمة في جلـــب الخبرات 
األميركيـــة  المتطـــورة  والتكنولوجيـــا 

لتطويـــر حقـــول النفـــط والغـــاز الجديـــدة 
وعلـــوم  المتجـــددة  الطاقـــة  وقطاعـــات 

الفضاء.  
وقـــد أعربت غرفـــة التجـــارة األميركية في 
البحرين عن ســـرورها بانتهـــاز هذه الفرصة 
الســـتضافة الســـفيرين مـــع نخبة مـــن رجال 
يمثلـــون  الذيـــن  والمســـتثمرين  األعمـــال 
جميـــع القطاعات الحيويـــة من أجل النقاش 
مســـتجدات  آخـــر  واســـتعراض  والتشـــبيك 

الموضوعات والفرص التجارية المشتركة.

أعلن رئيس جمعية المهندســـين البحرينية 
منـــح   10 إطـــاق  عـــن  توفيقـــي  ضيـــاء 
جامعـــة  فـــي  الهندســـة  لدراســـة  دراســـية 
البحريـــن وبولتكنيـــك البحرين تحت اســـم 
“منـــح اليوبيل الذهبـــي”، وهي منح تضاف 
لمنـــح برنامج الجمعية التي تقدمها بشـــكل 
مســـتمر منـــذ إطـــاق البرنامـــج فـــي العـــام 
1992. ويأتـــي ذلك ضمـــن مبادرات جمعية 
المهندســـين البحرينيـــة خـــال احتفاالتهـــا 

باليوبيل الذهبي لتأسيسها.
اليوبيـــل  منـــح  أن  إلـــى  توفيقـــي  وأشـــار 
الذهبي متوافرة لطلبة الهندسة في جامعة 
البحريـــن وجامعـــة بولتكنيـــك البحرين، إال 
أنه يمكن لطلبة الجامعات الخاصة المحلية 
حجـــم  يكـــون  أن  علـــى  منهـــا،  االســـتفادة 
االســـتفادة منها مســـاوًيا لطلبة الجامعتين 
المذكورتيـــن، وذلـــك لدراســـة بكالوريـــوس 
الهندســـية  التخصصـــات  فـــي  الهندســـة 

المختلفة.
وذكر أن برنامج منح اليوبيل الذهبي أعلن 

عنـــه ضمـــن مبـــادرات جمعيـــة المهندســـين 
البحرينية بالتزامن مع احتفاالتها باليوبيل 
الذهبـــي لتأســـيس الجمعيـــة فـــي منتصف 
مارس الماضي، وأن هذا البرنامج وبرنامج 
منـــح الجمعيـــة االعتيـــادي، جـــاءا انطاًقـــا 
مـــن التـــزام الجمعيـــة بالخدمـــة والشـــراكة 
المجتمعيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، وعمـــًا 

بمســـؤولياتها االجتماعيـــة، إذ دأبـــت منـــذ 
الطلبـــة  تشـــجيع  علـــى  تأسيســـها  بدايـــات 
الهندســـية، مشـــيًرا  التخصصـــات  لدراســـة 
إلـــى أن هـــذه المبادرات تطـــورت منذ العام 
1992م إلـــى برنامـــج منتظـــم اســـتفاد منه 
أكثـــر مـــن 200 طالـــب منـــذ إطاقـــه. ودعا 
رئيس جمعية المهندسين البحرينية الطلبة 
البحرينييـــن ممـــن تنطبق عليهم الشـــروط 
واألحكام حســـب منح الجمعية االعتيادية 
وأهمها أن يكون المتقدم بحريني الجنسية 
وحاصـــا على عضوية طالب في الجمعية، 
ويمكـــن االطـــاع عليهـــا مـــن خـــال زيـــارة 
http:// للجمعيـــة  اإللكترونـــي  الموقـــع 
bse.bh/en. داعًيـــا الراغبيـــن فـــي التقديم 
لاســـتفادة مـــن هـــذا البرنامـــج عـــن طريق 
التواصـــل علـــى البريـــد اإللكتروني الخاص 
 sajeda@mohandis.org بالمنح الدراسية
لتعبئـــة االســـتمارة الخاصة بطلـــب المنحة، 
ومـــن ثم النظـــر في كافة الطلبـــات من قبل 

اللجنة المختصة بالمنح في الجمعية.

ضياء توفيقي

مخصصة لدراسة الهندسة في الجامعات المحلية

“المهندسين” تعلن عن منح اليوبيل الذهبي

أعلنت مدينة التنين البحرين، مؤخًرا 
عـــن إطاقهـــا لعرض ترويجـــي جديد 
تحت مســـمى “ســـحب التنين”، والذي 
يمنـــح زوار مدينـــة التنيـــن البحريـــن 
مـــن داخل المملكـــة وخارجها الفرصة 
للفوز بسيارة جديدة. وتستمر الحملة 
الترويجيـــة مـــن 21 أبريـــل 2022 إلى 
7 مايـــو 2022، وتتزامـــن مع االحتفاء 
بحلـــول شـــهر رمضان الفضيـــل وعيد 
الفطر المبارك، مما يمنح كل متســـوق 
ينفـــق 10 دنانيـــر بحرينية أو أكثر في 
المجمع فرصـــة الفوز بســـيارة تويوتا 

رايز 2022. 
وســـيحصل جميـــع المتســـوقين على 
تذكرة إلكترونيـــة للدخول تلقائًيا في 
السحب مقابل كل 10 دنانير بحرينية 
المتاجـــر  مـــن  أي  فـــي  إنفاقهـــا  يتـــم 

المختلفة داخل مدينة التنين البحرين 
خـــال فترة العـــرض الترويجي، بينما 
ســـُيجرى الســـحب علـــى الســـيارة في 

تاريخ 8 مايو 2022.
تجـــدر اإلشـــارة إلى أن مدينـــة التنين 
واســـعة  مجموعـــة  تضـــم  البحريـــن  
مـــن المنتجـــات التي تشـــمل المابس 
والحقائـــب  واألحذيـــة  الجاهـــزة 
ولعـــب  والمكيـــاج  واإلكسســـوارات 
األطفـــال  وأزيـــاء  واألثـــاث  األطفـــال 
البنـــاء  والمعـــدات واألجهـــزة ومـــواد 
واإللكترونيـــات  الصحيـــة  واألجهـــزة 

وغير ذلك الكثير.
االســـتمتاع  أيًضـــا  للـــزوار  ويمكـــن 
بالعديـــد من خيارات األطعمة اللذيذة 
التي يتم تقديمها في فناء المأكوالت 

الواسع في مدينة التنين البحرين.

إطالق حملة “سحب التنين” الترويجية

البحرين الوحيدة بالمنطقة التي تفضل المقرمشات المملحة على الحلويات

“طلبات مارت” تقود قطاع التجارة اإللكترونية
 توّسعت “طلبات مارت”، منذ االنطالق، لتشمل أكثر من 100 متجر في 8 أسواق حول المنطقة، 
مع مجموعة مختارة من أكثر من 7000 منتج مختلف. وتم توفير تجربة تســوق مريحة وعملية 
وخاليــة مــن المتاعــب للعمــالء على مدار 24 في اليــوم في جميع أيام األســبوع. تطورت “طلبات 
مــارت” لتســتفيد مــن تقنية طلبــات المبتكــرة المصممة لتمكين إعــداد الطلبات وتســليمه بكفاءة 
خــالل 30 دقيقــة أو أقــل.   أكثــر مــن ُربــع الطلبــات هــي مــن المنتجــات طازجة مثــل الخضروات 
والفواكه واأللبان والمأكوالت البحرية! ألقينا نظرة على بيانات وعادات المستخدمين الشرائية 
على “طلبات مارت” ووجدنا بعض النتائج الرائعة، ألِق نظرة!. يعمل فريقان داخل كل متجر من 
متاجر “طلبات مارت” على مستوى المنطقة، أحدهما لجودة المنتجات الطازجة واآلخر لسالمة 
الغــذاء، وذلــك إلجــراء فحوصــات الجــودة الصارمة قبل تخزيــن الطعام في أماكــن يتم التحكم 
بدرجــة حرارتها بشــكل مناســب. وبمجــرد إعداد الطلب، تتــم مراجعة جميع أصنافــه مرة أخيرة 

قبل إرساله للتوصيل.

الروب كامل الدسم... 

األكثر مبيًعا!

الـــروب  منتجـــات  تاقـــي 
كاملة الدســـم إقبااًل كبيًرا 
مـــن عمائنـــا، فهـــي تعتبر 
المنتـــج األكثـــر مبيًعـــا في 

طلبات مارت. 
األكثـــر  الفاكهـــة  المـــوز.. 

طلًبا! 
مـــن الرائع أن نرى اهتماًما 
بالفواكه والطعام الصحي، 
البيانـــات  أظهـــرت  وقـــد 
أن المـــوز هـــو أكثـــر أنواع 
الفاكهة طلًبا على مستوى 
المملكـــة بأكملهـــا، ثم يليه 

الليمون والبرتقال.

الطماطم على رأس 

قائمة الخضراوات!

الصنـــف  هـــي  الطماطـــم 
األكثـــر مبيًعـــا فـــي قســـم 
الخضراوات على “طلبات 
بعدهـــا  وأتـــى  مـــارت”، 

الخيار والخس. 

اللبن هو األفضل!
ُشـــرب  علـــى  المحافظـــة 
األلبـــان هـــي أحـــد الطـــرق 
للمحافظـــة علـــى الصحـــة 

والنشـــاط ومحاربة عســـر 
الهضم. لذلك، لم نستغرب 
هـــي  األلبـــان  تكـــون  أن 
أكثـــر األصنـــاف طلًبا على 
“طلبـــات مـــارت” جنًبا إلى 
جنـــٍب مـــع الـــروب والموز 

والطماطم. 

نقاٌش ُمحتِدم، مالح 

أم حلو؟

ـــكر! لكن  نحـــن نعشـــق السُّ
إحصائية “طلبـــات مارت” 
كشـــفت أن البحريـــن هـــي 
الدولة الوحيـــدة من دول 
تفضـــل  التـــي  المنطقـــة 
المملحة على  المقرمشات 

الحلويات!
إضافـــًة إلى الخضـــراوات 
تقّدم  الطازجـــة،  والفواكه 
“طلبات مارت” أيًضا عدًدا 
مـــن المنتجـــات الجديـــدة 
مجموعـــة  تشـــمل  والتـــي 
تحتـــوي  والتـــي   ،”973“

ا  منتجـــات مصنوعة محليًّ
وذلـــك  البحريـــن،  داخـــل 
ضمـــن جهـــود طلبـــات في 
دعم المشـــاريع البحرينية 

المتوسطة والصغيرة. 

أكثر عمليات تحضير 

البقالة فعالية

تحـــرص “طلبـــات مـــارت” 
خدمـــة  توفيـــر  علـــى 
توصيـــل فعالـــة وموثوقة 
حلـــوٍل  اســـتخدام  عبـــر 
إلدارة  متطـــورة  تقنيـــة 
الّتتبـــع  ُتتيـــح  المتاجـــر 
مراحـــل  لجميـــع  المباشـــر 
عملية الطلب و التوصيل. 
وهذا ُيســـاهم في حصول 
العمـــاء علـــى المنتجـــات 
التي يريدونها في الوقت 
دون  يريدونـــه،  الـــذي 
أو  تغييـــر  إلـــى  الحاجـــة 
تبديـــل أي المنتجـــات في 

طلباتهم. 

#األقوى_واصلك في 
المنطقة خالل 30 

دقيقة أو أقل 

“طلبـــات  ِفـــرق  بمســـاعدة 
مارت” المحلية المدعومين 
المتطـــورة،  بالتقنيـــات 
يتلقى العماء في المملكة 
طلباتهـــم فـــي أقـــل من 30 
دقيقة، وحافظت الشـــركة 
علـــى معدل وقـــت توصيل 
والمثيـــر  دقيقـــة.   20 فـــي 
لاهتمـــام، أن أقصـــر وقت 
توصيل كان دقيقة واحدة 

فقط!

تلبية احتياجات العمالء

فريـــق  باســـتمرار  يقـــوم 
المتخصـــص  التكنولوجيـــا 
فـــي “طلبات” للبقالة بابتكار 

طـــرق  إليجـــاد  واختبـــار 
طلبـــات  لمائمـــة  جديـــدة 
العمـــاء ومســـاعدتهم فـــي 
المنتجـــات  علـــى  العثـــور 
بشـــكل أســـرع. وتســـتخدم 
طلبات تقنياتها لفهم كيفية 
بشـــكل  العمـــاء  تســـوق 
أفضـــل وتعمل مع شـــركات 
عالمية حـــول تقديم خدمة 
أفضل للعماء في المنطقة. 
يســـتغرق العماء متوســـط 
13 دقيقة لتصفح منتجات 
“طلبات مـــارت” قبـــل إتمام 
عملية الشـــراء. وهـــو وقٌت 
جيـــد لاســـتماع إلـــى بعض 
األغاني المفضلة ودع األمر 
#األقـــوى_ أن  وتأكـــد  لنـــا 

واصلك كل يوم.

توّسعت خدمة 
“طلبات مارت” 

لتشمل أكثر 
من 100 متجر 

بالمنطقة

تساهم 
تكنولوجية 

“طلبات” في 
التوصيل خالل 30 

دقيقة أو أقل 

أقامـــت طيران الخليج، مؤخرا، غبقتها الســـنوية لإلعاميين، التي اســـتضافت فيها 
عـــددا مـــن اإلعامييـــن الذين تعتبرهـــم الناقلة الوطنية شـــركاء رئيســـين في نجاح 
وتقـــدم طيـــران الخليـــج. ورحب القائـــم بأعمال الرئيـــس التنفيذي لطيـــران الخليج 
القبطان وليد العلوي بالحضور من ممثلي الصحافة واإلعام والمؤثرين على وسائل 
التواصـــل االجتماعي، مؤكدا دورهم الفّعال في إبراز إنجازات الناقلة ومكتســـباتها، 
ومثمنـــا لشـــراكتهم التـــي تعتـــز بها الناقلـــة الوطنية كثيـــرا. كما قام القبطـــان العلوي 
بتعريـــف الضيـــوف علـــى آخـــر مســـتجدات وأخبار طيـــران الخليـــج، مرحبـــا بجميع 

االقتراحات واالستفسارات التي طرحها اإلعاميون خال اللقاء.
يذكر أن الناقلة الوطنية تحرص على مد يد العون والمشـــاركة لمجتمعها البحريني 
الـــذي تنتمـــي إليـــه، وذلك مـــن منطلق مبادئهـــا للشـــراكة المجتمعيـــة والحرص على 
دورهـــا الفّعـــال في المجتمعات التي تعمل فيهـــا، وأن هذه الغبقة هي إحدى الغبقات 

الرمضانية التي تعتزم الناقلة الوطنية إقامتها على مدى الشهر المبارك.

“طيران الخليج” تقيم غبقتها السنوية لإلعالميين

اســـتضاف بنـــك البحريـــن الوطنـــي غبقتـــه الرمضانية الســـنوية 
التـــي طـــال انتظارها بعد توقفها لعامين بســـبب الجائحة، وذلك 
يـــوم الجمعـــة الموافـــق 15 أبريـــل 2022 بمركز الخليـــج الدولي 
للمؤتمـــرات بفنـــدق الخليج، بحضـــور رئيس مجلـــس إدارة بنك 
البحريـــن الوطنـــي فـــاروق المؤيـــد، إلـــى جانـــب منتســـبي فريق 
اإلدارة التنفيذيـــة بالبنـــك، وموظفـــي البنـــك مـــع مرافقيهـــم من 
أفـــراد العائلـــة واألصدقـــاء. وتم تنظيـــم الغبقة من ِقبـــل اللجنة 
االجتماعيـــة فـــي بنك البحريـــن الوطني، بحضـــور أكثر من 750 
شـــخًصا، لتعد بذلك أحد أكبـــر التجمعات الرمضانية في المملكة 
لهـــذا العـــام. وحظـــي الموظفـــون فيهـــا بأمســـية مبهجـــة مفعمة 

باألجـــواء الرمضانيـــة والفعاليـــات الترفيهية التفاعليـــة، بما في 
ذلك المســـابقات والســـحوبات على جوائز نقديـــة. كما تم خال 
الغبقـــة تكريم فريق برنامـــج “نقصتنا” الذي يقدمه بنك البحرين 
الوطني، تقديًرا لجهودهم االستثنائية وعملهم الجاد الذي أسهم 

في إطاق برنامج “نقصتنا” بنسخته الثانية بنجاح.
وشـــهدت الفعالية أجواء مميزة من الحماس والتفاعل بمناســـبة 
لـــّم شـــمل الفريـــق احتفاء بهـــذا الشـــهر الفضيل بعـــد توقف دام 
لعاميـــن، وإنما تعكس هذه المبادرة التزام بنك البحرين الوطني 
باالســـتثمار في تعزيز رفاهية جميع الموظفين والشركاء، وذلك 

من خال السعي الدائم لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

بعد غياب عامين وبحضور أكثر من 750 شخًصا

“البحرين الوطني” يستضيف غبقته الرمضانية السنوية



أعلنـــت ديـــار المحـــرق عـــن إتمـــام أعمال 
البنية التحتية الُمتصلة بالطريق الرئيسي 
بشـــمال الجزيرة الجنوبية للمدينة، وذلك 

منذ نهاية شهر مارس 2022. 
توصيـــل  الُمنفـــذة  األعمـــال  وتضمنـــت 
واالتصـــاالت  والمـــاء  الكهربـــاء  شـــبكات 
وشـــبكات الصرف الصحي ومياه األمطار 
وشـــبكات الري؛ لتوفير ربط شبكة البنية 
ومشـــروع  النســـيم  لمشـــروع  التحتيـــة  
إيرا هومز ومشـــروع ُمـــزون، بما في ذلك 
المشـــاريع المقبلـــة والكائنـــة ضمـــن هـــذه 

المنطقة.
وعمدت ديـــار المحرق إلى تعيين كال من 
شـــركة األهليـــة للمقـــاوالت لتنفيـــذ مهام 
لتوّلـــي   ”AECOM“ وشـــركة  المشـــروع، 
للتصاميـــم  الرئيســـي  االستشـــاري  دور 

ولإلشـــراف علـــى أعمـــال البنيـــة التحتية 
الُممتدة على طول كيلومتر واحد تقريًبا. 
التنفيـــذي لشـــركة ديـــار  الرئيـــس  وقـــال 
المحـــرق، أحمد العمادي “ يســـرنا أن نعلن 
عـــن انتهاء أعمال البنيـــة التحتية بنجاح 
فـــي إحـــدى المناطـــق الرئيســـية بشـــمال 

الجزيرة الجنوبية، والتي تتصل بمشروع 
النســـيم وُمـــزون والمشـــاريع المحيطـــة. 
وسيســـهم هذا اإلنجاز فـــي تعزيز خدمة 
ســـكان وزوار مدينة ديار المحرق بشـــكل 
أفضـــل، وبالخصوص ســـاكني المشـــاريع 

الحالية والمستقبلية ”.

اســـتقبل رئيس مجلس إدارة شـــركة “بي نت”، الشـــركة الوطنية 
المســـؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في مملكة 
البحريـــن، الشـــيخ علـــي بـــن خليفة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، وزير 
المواصالت واالتصاالت، كمال بن أحمد محمد، بمقر شـــركة “بي 
نت” الكائن في منطقة الهملة بحضور الرئيس التنفيذي للشركة 
أحمـــد الدوســـري؛ وذلـــك لالطالع على ســـير العمل في الشـــركة 
وأهم ما تم إنجازه بشـــأن تحقيق أهداف التغطية التي حددتها 

الحكومة في الخطة الوطنية الخامسة لالتصاالت.
وأشاد وزير المواصالت واالتصاالت خالل الزيارة بجهود شركة 
“بـــي نت” المتواصلة في تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة، 
مؤكًدا خالل اللقـــاء حرص الحكومة على ضمان جاهزية قطاع 
االتصـــاالت مـــن حيـــث البنيـــة التحتيـــة للمملكـــة؛ كونـــه القطاع 
الداعـــم للنمو االقتصـــادي وقطاعات االقتصاد األخـــرى وعملية 
التحـــول الرقمي فيها، األمـــر الذي يخدم تطلعـــات المملكة التي 
أكـــد عليها عاهل البـــالد حضرة  صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، من خـــالل توجيهـــات جاللته نحـــو التحول 
إلـــى اقتصـــاد رقمي قوي ومرن، وتعزيز البنيـــة التحتية الرقمية 
تنفيـــذا لتوجيهـــات ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ لمواكبة التحول 
الرقمي العالمي واالستفادة من الفرص المتاحة عالميًا بما يخدم 
المواطنيـــن والنمـــو االقتصادي. كمـــا أكد الوزير أهمية اســـتمرار 
العمل على تلبيـــة الطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض 

في جميع مناطق المملكة.

ومـــن جانبـــه، أثنى الشـــيخ علي بـــن خليفة بن أحمـــد آل خليفة 
رئيـــس مجلس إدارة شـــركة “بي نت” بـــدوره على متابعة الوزير 
الدائمة لســـير العمل في شـــركة “بي نت”؛ مؤكًدا اســـتمرار جهود 
الشـــركة؛ لضمـــان جاهزيـــة المملكـــة مـــن حيـــث البنيـــة التحتية 

الرقمية تحقيًقا لرؤى القيادة الرشيدة.
مـــن جانبه، أعرب أحمد الدوســـري عن بالغ تقديره لزيارة الوزير 
التي تأتي ضمن إطار االهتمام والحرص المتواصل من الحكومة 
الموقرة، مؤكدا التزام الشـــركة لتحقيـــق أهداف التغطية والذي 
مـــن شـــأنه أن يعزز مـــن مكانـــة مملكـــة البحرين كمركـــز إقليمي 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت”.

 Beyon Connect وّقعت شـــركة بنفت و
اتفاقية لتوفير خدمة التوقيع اإللكتروني 
Qualified Electronic Signa� (المؤّهـــل 

ture( فـــي البحريـــن، وذلك بواســـطة حل 
الهويـــة الرقميـــة “OneID” وحل صناديق 
البريد الرقمية “OneBox”، وتقدم شركة 
بنفـــت حلـــواًل مالية ومعلوماتيـــة مبتكرة 

تحظى بثقة األفراد والشركات.
ستســـاهم الحلول الموثوقـــة واإلمكانات 
تحويـــل  فـــي  للشـــركتين  المشـــتركة 
عليـــه  المتعـــارف  األســـلوب  وتطويـــر 
لتوقيع المســـتندات فـــي البحرين، حيث 
ســـتضمن اإلقرار واالمتثال باإلضافة إلى 
توفيـــر تجربـــة اســـتخدام رقمية سلســـة 
باالســـتفادة من التقنيات المتطورة التي 

.”OneBox“ وحل ”OneID“ يقدمها حل
الرقمـــي  البريـــد  ســـيعمل حـــل صنـــدوق 
المبتكـــر )OneBox( على تمكين االتصال 
اآلمن، مع إتاحة نقل المستندات الُموّقعة 
وتخزينهـــا بأمـــان وســـهولة عبر مســـاحة 
رقميـــة ُمخصصـــة وموثوقـــة. وســـيكون 
باســـتطاعة الزبائن الوصول إلى مختلف 
الخدمـــات الرقميـــة الجديـــدة علـــى مدار 
حاجتهـــم  ذلـــك  وســـيخفض  الســـاعة، 
للحضور الشـــخصي إلتمـــام المعاملة في 

الفروع الفعلية.
رقميـــة  منصـــة   ”OneID“ حـــل  وُيعتبـــر 
المعامـــالت  وإلتاحـــة  الهويـــة  لتســـجيل 

بشكل آمن. 
ويتوافـــر هـــذا الحـــل على شـــكل تطبيق 
 ”iOS“ إلكتروني للهواتف الذكية بنظامي
و “Android”، ويمكن من خالله تســـجيل 
الزبائـــن بســـهولة بواســـطة إجـــراء اعرف 
زبونـــك الكترونًيـــا “e�KYC” الـــذي يدعم 
الجـــواز الشـــخصي وبطاقـــة الهويـــة مـــع 
خاصيـــة التعـــرف علـــى الوجـــه والتحقق 
من الصورة باستخدام خاصية استشعار 

الحركة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة بنفـــت 

عبدالواحـــد الجناحي “يســـرنا أن نتعاون 
لنمنـــح   Beyon Connect شـــركة  مـــع 
عبـــر  مبتكـــرة  خدمـــات  الكـــرام  الزبائـــن 
دمـــج الشـــهادات الموثوقـــة الُمقدمـــة من 
 .OneBoxو  OneID حلـــول  فـــي  بنفـــت 
وستســـاعد خدمـــة التوقيـــع اإللكترونـــي 
بدعـــم متطلبات الشـــركات والمؤسســـات 
واألفـــراد مًعـــا، بالتماشـــي مـــع اتجاهـــات 
االقتصـــاد الرقمي. نحـــن ملتزمون بدعم 
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  مبـــادرات 
المســـتمرة فـــي قيـــادة التحـــول الرقمـــي 
الشـــتراطات  والخاضـــع  اآلمـــن  المالـــي 

الجهات الرقابية داخل المملكة”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
Beyon Connect كريســـتيان راسموسن 
“نفخر جًدا بتعاوننا مع شركة بنفت، التي 

ُتعد شـــريًكا مرموًقا وموثوًقا في المجال 
المالـــي والتقنـــي بالبحريـــن، ونهدف عبر 
هذا التعـــاون إلى تعزيز الفائـــدة الُمقدمة 
لتضـــم   OneBoxو  OneID حلـــول  مـــن 
أنمـــاط وأنـــواع أكثـــر مـــن االســـتعماالت. 
ويمتـــاز كال هذيـــن الحليـــن بالموثوقيـــة 
والخصوصيـــة والثقـــة، ولذلك نـــرى أنهما 
إلـــى  تضـــاف  كبيـــرة  قيمـــة  ســـيقدمان 

التقنيات المتطّورة لدى شركة بنفت”.
وأضـــاف راسموســـن “الجديـــر بالذكـــر أن 
لـــدى كال الشـــركتين تركيـــزا واضحا على 
االستدامة واالهتمام بالبيئة بما يتماشى 
مـــع أهـــداف االســـتدامة لألمـــم المتحدة. 
وستســـاهم منتجاتنا التقنية القائمة على 
االســـتدامة في تحقيق هذه األهداف من 
خالل تخفيض الحاجة الستهالك الورق”.

زيارة وزير المواصالت واالتصاالت لـ”بي نت”

أثناء توقيع االتفاقية بين الجانبين

وزير “المواصالت” يطلع على سير العمل في “بي نت”

”OneBox“ وصناديق البريد الرقمية ”OneID“ باستخدام حلول الهوية الرقمية

شمال الجزيرة الجنوبية للمدينة

تأكيد حرص الحكومة على جاهزية البنية التحتية لالتصاالت

“بنفت” و“Beyon Connect” يتعاونان لتأسيس خدمة التوقيع اإللكتروني

إنجاز أعمال البنية التحتية لطريق رئيسي بديار المحرق
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.541

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 0.415

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 0.06

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.63

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.295

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 0.545

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

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
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التغييرالسعر 0.3200.000 دوالر 

مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

السعر

السعر

التغيير

التغيير

0.503 دينار 

0.096 دينار

0.000 

0.000 

بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 3.45+0.060 دوالر

شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.22+0.415 دينار 
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.

كشـــف مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة، علـــي شـــبر لــــ “البـــاد االقتصـــادي” عن وجـــود خطط 
ودراسات لرفع حدود الكفاءة للمكيفات في الفترة المقبلة وذلك 
بالتعـــاون مـــع وزارة الكهرباء والماء وهيئـــة التقييس الخليجية. 
وأشـــار إلـــى 483 طـــراًزا حالًيا مســـجًا فـــي المنصـــة اإللكترونية 
لبطاقـــة كفـــاءة الطاقة للمكيفـــات والتي طورتها هيئـــة التقييس 
الخليجية بالتعاون مع إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.
الصناعـــة  بـــوزارة  والمقاييـــس  الفحـــص  إدارة  مديـــر  وتحـــدث 
والتجـــارة والســـياحة عـــن رفـــع مســـتوى الكفـــاءة المطلوب في 
مكيفـــات الهـــواء، إذ أوضـــح أن الـــوزارة أصدرت القـــرار رقم 70 
لســـنة 2015 بشـــأن اعتماد الئحة بطاقة الطاقة ألجهزة التكييف 
علـــى أن يتـــم دخول المرحلة األولى حيـــز التنفيذ في 20 فبراير 
2016، وقـــد تـــم تطبيـــق المرحلة األولى مـــن الائحة خال هذه 
الفتـــرة، فيمـــا دخلـــت المرحلة الثانيـــة حيز التنفيذ فـــي 1 يوليو 

.2018
وأكـــد شـــبر أن الهدف من هذه المراحل هـــو تعزيز حدود الكفاءة 
فـــي المكيفـــات بهـــدف توفيـــر المكيفـــات الموفـــرة للطاقـــة فـــي 

األسواق المحلية والتي بدورها تؤدي إلى خفض صرف الكهرباء، 
حيث توجد خطط ودراســـات لرفـــع حدود الكفاءة للمكيفات في 
الفتـــرة المقبلة وذلـــك بالتعاون مع وزارة الكهربـــاء والماء وهيئة 

التقييس الخليجية.
وبخصـــوص دخـــول شـــهر الصيـــف وزيـــادة حجـــم اإلقبـــال علـــى 
مكيفـــات الهـــواء، وجهود الوزارة في حماية المســـتهلكين، أشـــار 
شـــبر إلى أن وزارة الصناعة و التجارة والســـياحة مهتمة بحماية 
المســـتهلك عـــن طريـــق آليتين للرقابة علـــى المنتجـــات، تبدأ أواًل 
مـــن خال الرقابة على المنافـــذ الحدودية، إذ تحرص الوزارة من 
خال مكاتبها في المنافذ الحدودية على ضمان دخول المنتجات 
السليمة وذات الكفاءة المطابقة للوائح الفنية المعتمدة، ومن ثم 
يأتـــي دور اآللية الثانية وهي الحمات التفتيشـــية في األســـواق 
المحلية، مشـــيًرا إلـــى أن الرقابة على المنافذ تعتبر األســـاس في 
هـــذه العملية، حيث تســـاهم في نســـبة كبيـــرة للتحقق من ضمان 

السامة والكفاءة قبل دخولها لألسواق المحلية. 
وتابع “بشـــأن المكيفات فإن الوزارة بدأت الرقابة عليها منذ العام 
2016 وماتزال الرقابة الحدودية والحمات التفتيشـــية مستمرة 
بهدف ضمان ســـامة وكفـــاءة المكيفات المتوافرة في األســـواق 

المحلية لمملكة البحرين”.
أما فيما يتعلق بالمنصة االلكترونية لبطاقة كفاءة الطاقة ألجهزة 
التكييـــف المنزليـــة والتي ســـاعدت الموردين والمســـتهلكين فيما 
يتعلق بســـوق المكيفات، أشـــار شـــبر إلى أن المنصـــة اإللكترونية 
لبطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات هي منصة طورتها هيئة التقييس 
الخليجية بالتعاون مع إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة تتيح إمكانية التحقق من بيانات ومعلومات 
منتجات أجهزة التكييف التي تحمل ملصق كفاءة الطاقة بشكل 
إلكترونـــي، وكذلـــك تتيـــح إمكانيـــة عـــرض كل البيانـــات الفنيـــة 
المتعلقة باستهاك الطاقة للمكيف قبل شرائه من قبل المستهلك 

.”QR CODE“ وذلك من خال تقنية رمز االستجابة السريع
وأكد شبر أن عموم تجار ومستوردي أجهزة التكييف ملتزمون 

بتثبيت بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة التي تحمل رمز 
االستجابة السريع “QR CODE” على أجهزة التكييف 
المكيفات  ــرازات  طـ عــدد  يبلغ  إذ  للبيع،  المخصصة 
المكيفات  مــن  طــــراًزا   483 المنصة  فــي  المسجلة 
المحلية  األســواق  إلى  وتوريدها  تصنيعها  يتم  التي 

للمملكة.

دراسة رفع حدود كفاءة المكيفات الواردة للسوق المحلية
483 طراًزا بالمنصة اإللكترونية لكفاءة طاقة األجهزة المنزلية... مدير المقاييس لـ “^”: 

ــواق  ــ ــأس ــ ــل دخـــولـــهـــا ل ــبـ ــاءة الـــمـــكـــيـــفـــات قـ ــ ــفـ ــ ــة وكـ ــ ــام ــ الـــتـــحـــقـــق مــــن س

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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 علي الفردان

علي شبر

ذكر تقرير دولي بشأن االستثمار األجنبي المباشر أن مملكة 
البحرين شهدت - حالها حال دول مجلس التعاون الخليجي 
األخرى - تحوالت نموذجية ساهمت في تحفيز بيئة األعمال 
وخلق فرص كبيرة للنمو االقتصادي. وأوضح تقرير “آرثر ديل 
ليتل”، شركة االستشارات اإلدارية الرائدة على مستوى العالم، 
أن االستراتيجية الوطنية للمملكة تتمحور حول بناء اقتصاد 
في  االستثمارات  تعزيز  خال  من  وتنافسية  استدامة  أكثر 
المستقبل.  متطلبات  مواكبة  بهدف  النفطية  غير  القطاعات 
النمو  تعزيز  إلــى  الحاجة  أهمية   19 كوفيد  جائحة  ــرزت  وأب
االقتصادي من خال التوجه بوتيرة متسارعة نحو االبتكار 
لذلك، ركزت  الرقمي. ونتيجة  إلى عصر االقتصاد  واالنتقال 
من  االقتصادي  التنويع  خطط  تعزيز  على  البحرين  حكومة 
خـــال االســتــثــمــار األجــنــبــي الــمــبــاشــر الــمــدعــوم بــالــعــديــد من 
جاذبة  أعمال  بيئة  خلق  شأنها  من  التي  التنافسية  المزايا 

لاستثمارات األجنبية المباشرة.
مملكة  مكانة  “تــرســيــخ  عــنــوان  يحمل  الـــذي  التقرير  ويــقــدم 
البحرين في عالم مستقبلي: فرص االستثمار األجنبي”، نظرة 
تحليلية متعّمقة حول الفرص والتحديات التي تنتظر مملكة 
المنطقة  تشهده  الذي  االقتصادي  النشاط  ضوء  في  البحرين 
التكنولوجيا  على  متزايد  بشكل  العالمي  االقتصاد  واعتماد 

والرقمنة.
وقال شـــريك في آرثر دي ليتل الشرق األوسط أندرياس بويلو 
“تتمتع البحرين على الرغم من كونها سوًقا أصغر حجًما مقارنة 
باألســـواق اإلقليميـــة األخـــرى ببيئة اســـتثمارية جذابة بشـــكل 
واضـــح للغايـــة، إذ تمتلـــك البنيـــة التحتية واإلمكانـــات الازمة 

لتعزيز تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة عبر مختلف 
القطاعـــات الناشـــئة على المدى القصير والمتوســـط 

والبعيـــد، والســـّيما مع وجـــود مشـــروعات واعدة 
فـــي مجـــاالت الطاقـــة المتجـــددة وإدارة الصحة 

الســـحابية  والحوســـبة  الماليـــة  والخدمـــات 
وحاضنـــات التكنولوجيا. إن التحديات دائًما 
مـــا ترافق الفـــرص، ومن المتوقع أن تســـتمر 
التحـــوالت فـــي إثارة حالـــة من عـــدم اليقين 

بدرجـــات متفاوتـــة فـــي ظـــل التوجـــه لتحقيق 
الطموحات الوطنية خال السنوات المقبلة، إال أن 

مملكة البحرين في وضع إيجابي يخّولها ليس 
فقط االســـتفادة مـــن فرص االســـتثمار 

وإنمـــا  المباشـــر،  األجنبـــي 
مســـتقبل  خلـــق  أيًضـــا 

اقتصادي متنوع 
ازدهاًرا  وأكثر 
مة  ا ســـتد ا و
مع  ينســـجم 
ت  تطلعـــا

قيادة المملكة ومجتمعات األعمال على نطاق أوسع”.

نظرة مستقبلية إيجابية 

شـــرعت المملكة في تنفيذ اســـتراتيجية شـــاملة لتعزيـــز التنويع 
االقتصادي وتأســـيس أول اقتصاد “غير نفطي” في دول مجلس 
التعـــاون الخليجي. وكشـــفت حكومة المملكة مؤخـــًرا عن خطة 
لموازنـــة الميزانيـــة العامة بحلـــول العام 2024، تســـتهدف تنفيذ 
مشـــاريع اســـتثمارية بقيمة 30 مليـــار دوالر، لتحقيق نســـبة نمو 
مســـتهدفة بواقـــع 5 % فـــي االقتصاد غيـــر النفطي خـــال العام 
2022، مـــع التركيز بشـــكل رئيس على 6 قطاعات رئيســـة: وهي 
النفـــط والغـــاز والســـياحة والخدمـــات اللوجســـتية والخدمـــات 
الماليـــة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومـــات واالقتصاد الرقمي 
والتصنيـــع. وتمتلـــك البحريـــن أعلى نصيب للفرد من االســـتثمار 
األجنبي المباشـــر على مســـتوى المنطقة، كما يشـــكل االســـتثمار 
األجنبـــي المباشـــر الـــوارد مـــا نســـبته 92 % مـــن الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي االســـمي - وهـــو األعلـــى فـــي دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجي.
ويتطـــرق التقريـــر إلـــى المزايـــا التنافســـية المحـــددة التي يمكن 
للمملكـــة التركيز عليهـــا لتحقيق هـــذه األهداف، بما 
في ذلك المســـتوى العالي من المرونة وســـرعة 
الحكومـــة،  بهـــا  تتمتـــع  التـــي  االســـتجابة 
األعمـــال،  لممارســـة  المنخفضـــة  والتكلفـــة 
والملكيـــة األجنبيـــة الكاملـــة. عـــاوة على 
ذلـــك، تمتلـــك المملكة قـــوى عاملة محلية 
ماهرة ومجموعة مـــن اتفاقيات التجارة 
العالميـــة، بما في ذلـــك اتفاقيات التجارة 
واتفاقيـــات  دولـــة،   22 مـــع   )FTA( الحـــرة 
FI- األجنبـــي  االســـتثمار  وتشـــجيع  (حمايـــة 
PAs( مـــع 34 دولـــة، واتفاقات تجنـــب االزدواج 
شـــريًكا   40 مـــن  أكثـــر  مـــع   )DTAAs( الضريبـــي 
ـــا. وبالنظر إلى هذا المســـتوى المميز من  دوليًّ
الموقع اإلســـتراتيجي، هناك العديد 
يمكـــن  التـــي  الفـــرص  مـــن 
أخذهـــا  البحريـــن  لمملكـــة 
لتنفيذها  االعتبـــار  بعيـــن 
الوقـــت  فـــي  ومتابعتهـــا 

المناسب.

البحرين تمتلك أعلى نصيب للفرد 
من االستثمار األجنبي المباشر بالخليج

مناخ مائم لأعمال وإبرام اتفاقات تجارة حرة مع 22 دولة... تقرير دولي: 

أندرياس بويلو

1773 4008 @ تطبق الشروط واالحكام
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