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السلوم: تطبيق القرار في مايو.. البحراني: لتخصيص ميزانية لمجلس “الفنون”

دينار اختياري بفواتير المطاعم السياحية والفندقية

قـــال رئيس لجنـــة الشـــؤون الماليـــة واالقتصادية 
بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة 
وتجـــارة البحرين أحمد الســـلوم لصحيفـــة “البالد” 
إن هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض أخطرت 
عزمهـــا  والفندقيـــة  الســـياحية  المطاعـــم  مـــالك 
تنفيذ مشـــروع للمســـاهمة الطوعيـــة ضمن فواتير 
االقامة الفندقية والطعام التي تصدرها المنشـــآت 
الســـياحية ومطاعـــم الفنـــادق بقيمـــة دينـــار علـــى 
كل فواتيـــر المطاعم الســـياحية ومطاعـــم الفنادق 
اعتباًرا من شـــهر مايـــو القادم، مشـــيًرا إلى أن هذا 
التبـــرع اختياري وليس إجباري، وســـيكون لصالح 

صندوق لدعم المجلس الوطني للفنون.
إلـــى ذلـــك، اقتـــرح النائـــب محمـــود البحرانـــي في 
تصريـــح له قبل صدور االيضاح من هيئة البحرين 

للســـياحة والمعارض تخصيـــص ميزانية للمجلس 
الوطنـــي للفنـــون بالميزانيـــة العامـــة للدولـــة بـــدال 
عـــن تمويله عـــن طريق المســـاهمة الطوعية ضمن 
فواتيـــر االقامـــة الفندقية والطعام التـــي تصدرها 

المنشآت السياحية ومطاعم الفنادق.
وتنامـــى لعلم “البالد” أن اجتماًعا عقد عن بعد بين 

هيئة الســـياحة وعدد من مالك المطاعم السياحية 
والفنادق عن طريق برنامج )زووم(. 

وأخطـــر مســـؤولو الهيئـــة المالك بصـــدور قرار عن 
المساهمة الطوعية ضمن فواتير االقامة الفندقية 
الســـياحية  المنشـــآت  تصدرهـــا  التـــي  والطعـــام 

)03(ومطاعم الفنادق.
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تحدث وزير اإلســـكان باسم الحمر عن استعداد الوزارة 
لطرح حزمة من الحلول التمويلية قريًبا.

وأشار الحمر في لقاء مع “البالد” عن بعد إلى أن الوزارة 
تمكنت من تحويل كل الخدمات اإلســـكانية للمواطنين 
ا على تطوير  لخدمـــات إلكترونية، وتعمل الـــوزارة حاليًّ
اإلســـكانية  للخدمـــات  االصطناعـــي  الـــذكاء  أنظمـــة 

اإللكترونية.
وأضاف: تعمل الوزارة في القريب على تدشـــين خدمة 
المحادثة المباشـــرة في المنصة الرقمية من قبل النظام 
أليـــة  آليـــة  كـــردود  اإلســـكانية  للخدمـــات  اإللكترونـــي 

استفسارات أو مالحظات واردة.
وأكد أن الوزارة حريصة كل الحرص على إيجاد حلول 

)04(سريعة ومرضية خصوًصا للحاالت اإلنسانية. 

ُعِقد اجتماع عمل بحضور وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف الشـــيخ 
خالـــد بن علـــي آل خليفة، ومحافظ مصـــرف البحرين المركزي رشـــيد المعراج، 
والرئيس التنفيذي لشركة بنفت عبدالواحد جناحي، تم فيه ُمناقشة وضع آلية 
موحدة ومباشرة لتنفيذ األوامر القضائية الصادرة عن محاكم التنفيذ المتعلقة 
بالتأشـــير على السجل االئتماني للمنفذ ضده العاجز عن سداد مديونياته. وفي 
االجتمـــاع، جـــرى التأكيـــد على أهميـــة اإلجراء الذي اســـتحدثه قانـــون التنفيذ 
الجديد، والهادف إلى حماية الدائنين المحتملين في المســـتقبل وحماية المنفذ 

ضده وأسرته من زيادة المديونيات وااللتزامات المالية ضده.

آلية موحدة للتأشير على السجل االئتماني 
للمنفذ ضده العاجز عن سداد مديونياته

المنامة - وزارة العدل

)07(

طرح حزمة من الحلول التمويلية اإلسكانية
محادثة مباشرة بالمنصة اإللكترونية قريًبا... وزير اإلسكان لـ“^”:

أحمـــد  العمـــل  وزارة  وكيـــل  قـــال 
الحايكي لـ“البـــالد” أن الوزارة تعمل 
علـــى إقامـــة معـــارض توظيـــف في 
محافظـــات مملكـــة البحريـــن كافة، 
علـــى أن تحقـــق ذلـــك فـــي غضـــون 
سنة، مع التأكد من انحسار فيروس 

كورونا بشكل كلي في المملكة.
وأكـــد الحايكي أن الـــوزارة حريصة 
علـــى إقامـــة معـــارض التوظيف لما 
فيها من تواصل مباشر مع الباحثين 
عن عمل ومع المنشـــآت الراغبة في 
توظيفهـــم، داعًيـــا الشـــركات كافـــة 
لعـــرض وظائفهم عن طريـــق وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية كونها 
عـــن  للباحثيـــن  الرســـمية  الوســـيلة 

عمل.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أن  يذكـــر 
لمعـــارض  اتجهـــت  االجتماعيـــة 
التوظيـــف الرقميـــة خـــالل جائحـــة 
كورونـــا لعـــرض الشـــواغر المتاحـــة 
للباحثيـــن عـــن عمـــل، إضافـــة إلـــى 
طـــرح خدمـــات إلكترونيـــة ورقمية 

تخدم جمهور الوزارة.

الحايكي لـ“^”: معارض توظيف في كل المحافظات

أحمد الحايكي

مروة أحمد

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

الحمر: أتمتة إجراءات الوزارة بنسبة تفوق 80 %

راشد الغائب

علوي الموسوي

أفاد جهـــاز الخدمة المدنية في رده 
علـــى ســـؤال برلمانـــي بـــأن إجمالي 
بنظـــام  العامليـــن  الموظفيـــن  عـــدد 
التوظيـــف المؤقـــت فـــي الـــوزارات 
الخاضعـــة  الحكوميـــة  والهيئـــات 

لقانـــون الخدمـــة المدنيـــة يبلـــغ 87 
موظًفـــا، يتوزعـــون علـــى عـــدد من 
الجهـــات الحكوميـــة المختلفة، وأن 
العمـــل  بنظـــام  يعملـــون  جميعهـــم 

المؤقت.

87 موظًفا بعقود مؤقتة في الحكومة

أكـــدت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
أن  برلمانـــي  ســـؤال  علـــى  ا  ردًّ
إجمالي عدد تصاريح العمل المرن 
البيانـــات  لقاعـــدة  الســـارية طبًقـــا 
بلغت 25,146 ألـــف تصريح حتى 

بلـــغ  فيمـــا   ،2022 فبرايـــر  نهايـــة 
مجمـــوع المبالغ المحصلة لرســـوم 
تصريـــح العمل المـــرن في األعوام 
نحـــو  و2021(  و2020   2019(

53,260,354 مليون دينار.

25 ألف تصريح مرن حتى فبراير

)07(

أن  والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أعلنـــت 
المســـاهمة الطوعيـــة ضمن فواتير اإلقامـــة الفندقية 
والطعام التي تصدرها المنشـــآت السياحية ومطاعم 
الفنـــادق، اختياريـــة وســـوف تطبق اعتبـــاًرا من مايو 
ر  المقبـــل.  وأكـــدت الهيئـــة أن مبلـــغ المســـاهمة المقدَّ

بدينـــار واحـــد ســـيكون بشـــكل طوعـــي واختيـــاري 
للزبـــون دعًما للمجلس الوطني للفنون وما يتبناه من 
مبادرات لصالح الحركة الفنية بمملكة البحرين، وفي 
حال عدم رغبة الزبون في المســـاهمة لن يطلب منه 

تقديم أية بيانات شخصية أو ملء أية استمارات.

“السياحة”: مبلغ المساهمة طوعي واختياري للزبون
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المتتبــع للقــاءات عاهــل البــالد المفدى حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد 
حفظــه هللا ورعــاه يســتطيع أن يقف عند العديد مــن األخبار المفرحة، عند 
الكثيــر مــن اآلمــال وشــحذ الهمــم التــي تتضمنها كلماتــه خــالل لقاءاته مع 
مختلــف جمــوع المواطنيــن فــي ليالــي شــهر رمضــان الفضيل، تماًمــا مثلما 
هــو الحــال عندمــا يلتقي ولي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد حفظــه هللا ورعاه فــي مجالســه المتعددة 

وخالل لقاءاته أيًضا مع جموع المواطنين.
هــذا األمــل الكبيــر الذي يبثه قادتنا في نفوس شــعبهم لم ينطلق من فراغ، 
حيــث األخبــار المتواكبــة تأتي إلينا بكل ما هو إيجابــي وباألرقام، وبكل ما 
هو مساند للمواطن وبالقرارات والتواريخ ومواعيد العمل وبرامج التنفيذ.
خــالل يــوم واحــد نجد زيــادة معاشــات التقاعد بنســبة 3 % وبأثــر رجعي، 
وخالل يوم واحد نجد االســتثمارات األجنبية وقد وصلت إلى 12,6 مليار 
دينــار، أي بزيــادة بلغت نســبتها 5,6 % مقارنــة بالعام الماضي بفضل جهود 

الحكومة.
وخــالل لقــاءات جاللــة العاهل حفظه هللا ورعاه نجده يشــدد على ضرورة 
أن يتمســك مجتمعنــا بثوابته، وقيمــه، وأن يكون متيقًظــا ومتأهًبا لحماية 
ســالمة الوطن ووحدة صفه، وصون أراضيه، نجد جاللته ومعه ســمو ولي 
عهده األمين وهما يشــددان على أن الوحدة الوطنية هي التي ســوف تقي 
البالد والعباد من شــرور ما يشــهده الوطن األكبر من ويالت، ما تتعرض له 
دول عربية ُيشار إلي تاريخها بالعريق وإلى ماضيها بالحضارة وهي تعاني 

التشرذم، وتتعرض للتقسيم، وتفنى وهي لم تصل بعد إلى حاالت العدم.
جاللتــه وســمو ولــي عهــده يفهمــان جيــًدا ومتمرســان تماًمــا فــي كيفيــة 
المحافظة على وحدة وســالمة الوطن، على مكانة بالدهم، وضمانة تألقها 

بين األمم.
جاللتــه وســمو ولــي عهــده يؤكدان في كل لقاء، ويشــددان فــي كل منحى 
علــى أهميــة احتــرام اآلخــر، على ضــرورة أن يكــون التعايش والســالم هما 
دستور هذه البالد، وأن يكون التسامح هو ديدن المواطن الواعي العليم.

أخبار مفرحة؛ ألنها تأتي متزامنة مع انعكاس األمن واألمان على منظومة 
االستثمارات في المملكة، وأخبار مفرحة؛ ألنها ترتبط بأصحاب المعاشات 
الذيــن احتواهــم األرق اللعيــن خــالل الفتــرة القريبــة الماضيــة بعــد صــدور 

قانون التقاعدة الجديد.
الزيادة في المعاشات هو حق، لكنه حكمة قائد، هي إضافة نوعية لتحسين 
أحوال فئة عريضة ال يقل قوامها عن 95 ألف مواطن، لكنها ضمانة حقيقية 

لكل الذين التهمتهم الشائعات خالل الفترة القريبة الماضية.
إنــه األمن واألمان، وهو التعايش والتســامح، وهــو القبول باآلخر واحترام 
ثوابتــه، ثــم هــو الحــق الذي يتحــدث عنه القــادة وقلوبهم مفعمــة باإليمان، 
وأرواحهــم مرفرفــة حول شــعبهم الوفــي وهم يلتقون بهم علــى الخير في 

سهراتنا الرمضانية المباركة.
إنه وطن ال يقبل القسمة على أية معادالت، وهو المواطن الذي يفهم جيًدا 
في قراءة رســائل قادته وهو يلتقيهم على الخير والمحبة كلما الحت في 
األفق غمامة محيرة، أو سحابة صيف عابرة، أو حدث قريب خسائره أكبر 
مــن مكاســبه، ومصائبــه أفدح من شــعائره، وآمــال مواطنيه أقــل إيماًنا من 

سلوكياته وجرائره.
إن مملكــة البحريــن قيــادة وحكومــة وشــعًبا تقــف فــي خنــدق واحــد إزاء 
قضايانــا وتحدياتنــا، يًدا بيد وكتًفا بكتف مــن أجل أن يكون للوطن الغالي 
صنوانه المنيع الذي نفخر به، واستقراره البديع الذي يضعنا دائًما في وجه 
التحــدي وكلنــا إيمــان بأنــه ال يحــك جلــدك إال ظفــرك، وأن أهــل مكــة أدرى 

بشعابها.

د. عبد اهلل الحواج

أخبار مفرحة

تعزيز التنسيق المشترك مع باكستان
أجـــرى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، أمـــس، اتصـــاال هاتفيـــا مـــع  
الخارجيـــة  للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــرة 
فـــي جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية 

الشقيقة حنا رباني خار.
الوزيـــرة  الخارجيـــة  وزيـــر  وهنـــأ 
الباكســـتانية بمناســـبة توليهـــا منصب 
الخارجيـــة،  للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــرة 
متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهام 
منصبها الجديد ولجمهورية باكستان 

واالســـتقرار  األمـــن  دوام  اإلســـالمية 
واالزدهار.

وتـــم خـــالل االتصـــال بحـــث عالقات 
األخـــوة التاريخيـــة التـــي تجمـــع بين 
تعزيـــز  وســـبل  الشـــقيقين،  البلديـــن 
التعاون الثنائي والتنســـيق المشـــترك 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، بمـــا يحقـــق 
المصالـــح المشـــتركة ويعـــود بالخيـــر 
والشـــعبين  البلديـــن  علـــى  والمنفعـــة 

الشقيقين.

المنامة - وزارة الخارجية

حنا رباني خارعبداللطيف الزياني

190 ألف مستخدم جديد للمفتاح اإللكتروني
153 خدمة متاحة عبر موقع البوابة الوطنية... مدير “دعم النظم”:

النظـــم  إدارة دعـــم وصيانـــة  أكـــد مديـــر 
المعلومـــات  هيئـــة  فـــي  الحكوميـــة 
والحكومة اإللكترونية هشام الهاشمي أن 
خدمات المفتـــاح اإللكتروني ومنذ بداية 
الجائحـــة قـــد شـــهدت إقبـــاال ملحوظا، إذ 
تم تســـجيل أكثر من 190 ألف مســـتخدم 
منـــذ مـــارس 2020 حتى اليـــوم، وتجاوز 
إجمالـــي عـــدد المســـتخدمين اليـــوم 572 
ألـــف مســـتخدم، كمـــا كان هنـــاك أكثر من 
30 مليون عملية دخول ناجحة بواســـطة 
إلـــى  للوصـــول  اإللكترونيـــة  المفتـــاح 

الخدمات اإللكترونية بصورة آمنة. 
وأشـــار الهاشـــمي إلـــى أن إقبـــال الجمهور 
يعود إلى ما يتميز به المفتاح اإللكتروني 
إتاحتـــه  فـــي  والمتمثلـــة  مميـــزات  مـــن 
إمـــكان الدخـــول علـــى جميـــع الخدمـــات 
اإللكترونيـــة عبر موقـــع البوابـــة الوطنية 
 ،bahrain.bh اإللكترونيـــة  للحكومـــة 
بـــكل  األخـــرى  اإللكترونيـــة  والقنـــوات 
ســـهوله دون الحاجـــة إلدخـــال البيانـــات 
لـــكل خدمـــة،  الشـــخصية ولمـــرات عـــدة 
كذلك إمـــكان إضافـــة البريـــد اإللكتروني 
ضمـــن الملف الشـــخصي للمســـتخدم عبر 
www.ekey. الموقـــع اإللكتروني للنظـــام
لـــه إمـــكان اســـتالم  bh وهـــو مـــا يتيـــح 
إشـــعارات المفتاح اإللكتروني على البريد 
اإللكترونـــي إلى جانب الرســـائل القصيرة 
مثل تحديث البيانات الشخصية وترقية 
الحســـاب للمستوى المتقدم وتغيير الرقم 
التـــي  المعامـــالت  مـــن  وغيرهـــا  الســـري 
ينجزهـــا عبر قنـــوات الهيئـــة اإللكترونية، 
مشـــيرا إلى أن فترة الجائحة قد شـــهدت 
كذلـــك تزايـــد في عمليـــات ربـــط األنظمة 

المفتـــاح  بنظـــام  الحكوميـــة  والخدمـــات 
اإللكتروني، األمر الذي أســـهم في تسهيل 
عمليـــة التحقق مـــن هوية االفـــراد إلتمام 
حضـــور  ودون  تأخيـــر  دون  معامالتهـــم 
لتقليـــل  قياســـي  وقـــت  وفـــي  شـــخصي 
اســـتقبال المراجعيـــن وتطبيـــق إجراءات 
التباعـــد واســـتمرار ســـير العمـــل كمـــا في 
الفتـــرة مـــا قبـــل الجائحة، وخـــالل الفترة 
األخيرة تم إضافة أنظمة وزارة اإلســـكان 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  ووزارة 
والعديد مـــن الخدمـــات اإللكترونية على 

البوابة الوطنية.
ودعـــا مديـــر إدارة دعـــم وصيانـــة النظـــم 
المبـــادرة  إلـــى  الجمهـــور  الحكوميـــة 
بالتســـجيل في نظام المفتاح اإللكتروني، 
مشـــيرا إلى أن هناك مســـتويان لحسابات 
المفتـــاح فاألول هو المســـتوى األساســـي 
المواطنيـــن  مـــن  للمســـتخدمين  ويمكـــن 
مجلـــس  دول  ومواطنـــي  والمقيميـــن 
التعـــاون الذيـــن يحملـــون بطاقـــة هويـــة 
خـــالل  مـــن  فيـــه  التســـجيل  خليجيـــة، 
زيـــارة موقـــع البوابـــة الوطنيـــة للحكومة 
اإللكترونيـــة bahrain.bh أو مـــن خـــالل 
www. للنظـــام  اإللكترونـــي  الموقـــع 

ekey.bh، كمـــا يمكن لهـــذه الفئات ترقية 
الحســـابات للمســـتوى المتقـــدم من خالل 
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  مراكـــز  زيـــارة 
بهيئة المعلومـــات والحكومة اإللكترونية 
البحريـــن  أو مركـــز  فـــي مدينـــة عيســـى 
للمســـتثمرين فـــي المرفأ المالـــي أو الهيئة 
العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي للتحقق من 
البصمة ولمـــرة واحدة فقط، أو من خالل 
أجهزة الخدمة الذاتية )KIOSK( الذي تم 
تدشـــينه من ِقبل وزير الداخلية في شهر 
فبرايـــر مـــن العـــام 2021 والمتوافـــرة في 
مراكـــز خدمات بطاقـــة الهوية الكائنة في 
مدينة عيســـى، والمحرق وميناء ســـلمان 
للتحقـــق مـــن بطاقـــة الهويـــة للمســـتخدم 

والبصمة.
خدمـــة   153 مـــن  أكثـــر  هنـــاك  أن  وأكـــد 
البوابـــة  موقـــع  عبـــر  متاحـــة  إلكترونيـــة 
ومتجـــر   ،Bahrain.bh الوطنيـــة 
Bah� اإللكترونيـــة الحكومـــة   تطبيقـــات 
وجـــود  تتطلـــب  والتـــي   ،apps /rain.bh
حســـاب للمســـتخدم علـــى نظـــام المفتاح 
اإللكتروني، ومنها خدمات بطاقة الهوية، 
وخدمات اإلدارة العامة للمرور، وخدمات 
المحاكـــم والقضايـــا وخدمات الســـجالت 
المالـــي  الدعـــم  وخدمـــات  التجاريـــة 
لمحـــدودي الدخـــل وتصديـــق المؤهـــالت 
وجهتـــي،  تطبيـــق  وخدمـــات  العلميـــة 
مشـــيرا إلى أنه يمكـــن للراغبين باالطالع 
على القائمة الشـــاملة للخدمـــات المقدمة 
عبـــر المفتـــاح اإللكترونـــي زيـــارة الموقـــع 
واختيـــار   ،www.ekey.bh اإللكترونـــي 

صفحة اكتشف المفتاح اإللكتروني.

هشام الهاشمي

استعراض العالقات العمالية بين البحرين وأميركا
تنمية أوجه التعاون الثنائي على جميع األصعدة... حميدان وبوندي:

التقـــى وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان،  رئيـــس مجلـــس إدارة 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، فـــي مكتبه، 
األمريكيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات  ســـفير 
ســـتيفن بونـــدي، وذلـــك بمناســـبة تعيينـــه 

سفيرا لبالده لدى مملكة البحرين.
وخـــالل اللقـــاء، رحـــب حميدان بالســـفير 
التوفيـــق  دوام  لـــه  متمنيـــًا  األمريكـــي، 
والنجاح في منصبه الجديد، واســـتعرض 
معـــه العالقـــات والتعـــاون القائميـــن بيـــن 
البحريـــن وأمريكا فـــي المجاليـــن العمالي 
والرعايـــة االجتماعية، وســـبل االســـتفادة 
مـــن التجـــارب الناجحة للبلديـــن على هذا 
الصعيـــد. وقد أطلع حميدان الســـفير على 

أبـــرز المبادرات والمشـــروعات التي قامت 
بهـــا مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال تطويـــر 
سوق العمل ورعاية حقوق القوى العاملة، 
مستعرضًا الجهود التي قامت بها البحرين 
لحفـــظ اســـتقرار  العمـــال وحمايتهـــم مـــن 
التسريح خالل فترة جائحة كوفيد - 19.

للتشـــريعات  اســـتعراضا  اللقـــاء  وتنـــاول 
واألنظمـــة العماليـــة ومـــدى توافقهـــا مـــع 
إلـــى  باإلضافـــة  الدوليـــة،  العمـــل  معاييـــر 
الجهـــود التي قامت بها المملكة في مجال 
القضـــاء علـــى التمييـــز ومكافحـــة االتجار 
احتفـــاظ  إلـــى  أدت  والتـــي  باألشـــخاص، 

البحريـــن بتصنيفهـــا فـــي المرتبـــة األولـــى 
ضمـــن تقريـــر وزارة الخارجيـــة األمريكية 
حول مكافحـــة االتجار بالبشـــر على مدى 

أربع سنوات. 
مـــن جانبـــه، نوه الســـفير األمريكـــي بعمق 
الصداقـــة التاريخيـــة التـــي تربـــط أمريكا 
بالبحريـــن، مؤكدا حرص بالده على تنمية 
أوجـــه التعاون البنـــاء والمثمـــر على كافة 
المســـتويات بالشـــكل الذي يلبي المصالح 
المشـــتركة للبلدين والشـــعبين الصديقين، 
مشـــيدا بما حققته البحريـــن من إنجازات 
متتاليـــة علـــى صعيـــد تجربتها في ســـوق 
والقوانيـــن   التشـــريعات  وســـن  العمـــل 

العمالية الوطنية وتطوير بيئة العمل.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان ملتقًيا السفير األميركي

آلية موحدة للتأشير على السجل االئتماني للمنفذ ضده
في اجتماع بحضور وزير العدل ومحافظ المصرف ورئيس “بنفت”

ُعِقـــد اجتمـــاع عمـــل بحضـــور الشـــيخ خالد 
بـــن علـــي آل خليفة وزيـــر العدل والشـــؤون 
المعـــراج  ورشـــيد  واألوقـــاف،  اإلســـالمية 
المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ 
التنفيـــذي  الرئيـــس  جناحـــي  وعبدالواحـــد 
لشـــركة بنفـــت، تم فيه ُمناقشـــة وضـــع آلية 
موحدة ومباشـــرة لتنفيذ األوامـــر القضائية 
المتعلقـــة  التنفيـــذ  محاكـــم  عـــن  الصـــادرة 
بالتأشير على السجل االئتماني للمنفذ ضده 

العاجز عن سداد مديونياته.
وفي االجتماع، جرى التأكيد أهمية اإلجراء 
الـــذي اســـتحدثه قانـــون التنفيـــذ الجديـــد، 
والهـــادف إلـــى حمايـــة الدائنيـــن المحتملين 
في المســـتقبل وحماية المنفذ ضده وأسرته 
من زيـــادة المديونيات وااللتزامـــات المالية 

ضده.
ويأتي ذلك في إطـــار تطبيق قانون التنفيذ 
الجديد الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )22( 
لسنة 2021، بالتنســـيق مع مختلف الجهات 
بعـــض  بتطبيـــق  والمعنيـــة  العالقـــة  ذات 
أحكامه، إذ أوجبـــت المادة )42( من القانون 
الُمشـــار إليه التأشـــير على السجل االئتماني 

للمنفذ ضده لمدة سبع سنوات في حال ثبت 
عدم كفاية أمواله لســـداد الدين محل السند 
أو السندات التنفيذية، حيث سيترتب على 
التأشير بالنسبة للمنفذ ضده حظر إجراء أي 
معامالت مالية أو تقديم تسهيالت ائتمانية 
إليـــه أو إبـــرام بيع باألجل أو بيع بالتقســـيط 
لمـــدة 7 ســـنوات تبـــدأ مـــن تاريـــخ التأشـــير 

القضائـــي علـــى ســـجله االئتمانـــي، وال يرفع 
التأشـــير إال بأمر مـــن قاضي محكمة التنفيذ 
بعد تقديم تســـوية كاملة أو الســـداد الكامل 
لقيمة السندات التنفيذية أو بانقضاء المدة.

وحضـــر االجتماع ُممثلين عـــن وزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف، ومصرف 
البحرين المركزي، وشركة البحرين )بنفت(.

المنامة - وزارة العدل

عبدالواحد جناحي رشيد المعراج   الشيخ خالد بن علي 
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للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أعلنـــت 
“البـــاد”  صحيفـــة  عبـــر  والمعـــارض 
ضمـــن  الطوعيـــة  المســـاهمة  أن 
فواتيـــر اإلقامـــة الفندقيـــة والطعام 
التـــي تصدرها المنشـــآت الســـياحية 
ومطاعم الفنادق اختيارية وستطبق 

اعتباًرا من مايو المقبل.
وأكـــدت الهيئـــة أن مبلـــغ المســـاهمة 
المقدر بدينار واحد ســـيكون بشـــكل 
دعمـــًا  للزبـــون  واختيـــاري  طوعـــي 
للمجلـــس الوطني للفنون وما يتبناه 
من مبـــادرات لصالـــح الحركة الفنية 
بمملكـــة البحريـــن، وفـــي حـــال عدم 
رغبة الزبون في المساهمة لن يطلب 
منـــه تقديم أية بيانات شـــخصية أو 

ملء أية استمارات.

تصريح السلوم

وقبـــل صـــدور توضيـــح مـــن الهيئة، 
بالموقـــع  تصريحـــًا  “البـــاد”  نشـــرت 
اإللكترونـــي على لســـان رئيس لجنة 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون 
بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة 
غرفة صناعة وتجارة البحرين أحمد 
الســـلوم قـــال فيه إن هيئـــة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض أخطرت ماك 
والفندقيـــة  الســـياحية  المطاعـــم 
للمســـاهمة  مشـــروع  تنفيـــذ  عزمهـــا 
اإلقامـــة  فواتيـــر  ضمـــن  الطوعيـــة 

الفندقيـــة والطعـــام التـــي تصدرهـــا 
ومطاعـــم  الســـياحية  المنشـــآت 
الفنادق بقيمة دينار على كل فواتير 
المطاعم السياحية ومطاعم الفنادق 
اعتبارًا من مايو المقبل، مشـــيًرا إلى 
أن التبـــرع اختياري وليـــس إجباريًا، 
لدعـــم  صنـــدوق  لصالـــح  وســـيكون 

المجلس الوطني للفنون.
وتنامـــى لعلـــم “البـــاد” أن اجتماعـــًا 
عقـــد عـــن بعـــد بيـــن هيئة الســـياحة 
وعـــدد من ماك المطاعم الســـياحية 
والفنادق عن طريق برنامج )زووم(. 
المـــاك  الهيئـــة  مســـؤولو  وأخطـــر 
بصدور قرار عن المساهمة الطوعية 
الفندقيـــة  االقامـــة  فواتيـــر  ضمـــن 
والطعـــام التـــي تصدرهـــا المنشـــآت 

السياحية ومطاعم الفنادق.
وأفاد مسؤولو الســـياحة بأن التبرع 
لدعـــم  صنـــدوق  لصالـــح  ســـيكون 
المجلـــس الوطني للفنون، مشـــيرين 
إلـــى أن تطبيـــق القـــرار ســـيكون في 

مايو المقبل.

تصريح البحراني

النائـــب محمـــود  إلـــى ذلـــك، أفـــاد    
البحراني في تصريح له قبل صدور 
اإليضـــاح من الهيئـــة أن التوجه غير 

مجٍد. 
وأوضـــح أن مـــن غيـــر المقبـــول أن 
يطالـــب الزبائـــن بدفـــع دينـــار حتـــى 
اختياريـــًا لصالح جهـــة حكومية من 

األجدى أن تخصص لها ميزانية من 
قبل الدولة.  

وأشار إلى أن أصحاب هذه المطاعم 
يتعاملون مع زبائنهم بحرفية كبيرة 
ويتنافسون على مستوى الخدمات، 

وهـــو األمـــر الـــذي يميزهـــم بالدرجة 
األولى عن نظيراتها من المطاعم. 

وطالـــب بالبحث عن مصادر لتمويل 
المجلس بدال من فرض رســـوم على 

السياح ومرتادي هذه المطاعم.

“السياحة” لـ“^”: دينار واحد اختياري بفواتير الفنادق لصالح الحركة الفنية
السلوم: تطبيق القرار في مايو... البحراني: لتخصيص ميزانية للمجلس الوطني للفنون

للزبون  ــاري  ــي ــت واخ طــوعــي  بشكل  ســيــكــون  واحـــد  بــديــنــار  الــمــقــدر  الــمــســاهــمــة  مبلغ 
استمارات ملء  أو  بيانات  أية  تقديم  منه  يطلب  لن  المساهمة  في  الزبون  رغبة  عدم  حال  في 

أحمد السلوم محمود البحراني

علوي الموسوي



تحويل جميع 
الخدمات اإلسكانية 

للمواطنين 
لخدمات إلكترونية

تطوير أنظمة 
الذكاء االصطناعي 
للخدمات اإلسكانية 

اإللكترونية

إيجاد حلول سريعة ومرضية للحاالت اإلنسانية... وزير اإلسكان لـ“^”:

قصة نجاح

 نيل الوزارة لجائزة التميز في التواصل مع  «
العمالء، وللمرة السادسة، يشير لوجود خطة لدى 

فريق الوزارة لضمان سرعة وكفاءة االستجابة 
مع مقترحات وشكاوى المتعاملين مع برنامج 

“تواصل”، فما السر وراء إنجاز الوزارة؟

- ال شـــك لدينـــا فـــي وزارة اإلســـكان قصـــة نجـــاح 
ا ولله الحمد، وذلك يعود لاللتزام التام  تتكرر ســـنويًّ
بخطط ونهج وزارة اإلســـكان فـــي تطوير منظومة 
التواصل مـــع المتعاملين معها، ونحن نولي برنامج 
تواصـــل اهتماًما كبيًرا إلى جانـــب قنوات التواصل 
األخـــرى مـــع المواطنيـــن، للتعـــرف علـــى مالحظات 
واستفســـارات المواطنين والتجاوب معها بالسرعة 
الممكنة، بل أرى أن برنامج تواصل مّهد لنا الطريق 
طلبـــات  مـــع  اإللكترونـــي  التعامـــل  نظـــم  لتطويـــر 
واستفسارات ومالحظات المواطنين، فضالً عن أن 
برنامج تواصـــل بطبيعته اإللكترونيـــة يدعم خطة 
الـــوزارة فـــي تحويل جميـــع خدماتهـــا المقدمة إلى 
المواطنيـــن إلى خدمات إلكترونية، وهو األمر الذي 

نجحت الوزارة في تحقيقه مؤخًرا.
هنـــاك أيًضا عوامل أخرى كالعمـــل بمنظومة الفريق 
الواحـــد، وإصـــرار القائميـــن علـــى البرنامـــج علـــى 
تحقيق التميز والمحافظة على المستوى المطلوب 
لتقديـــم أفضـــل خدمـــة للمواطـــن، والذي جـــاء عبر 
العمـــل لســـاعات مكثفـــة وفـــق الجـــودة المنشـــودة، 
وذلـــك لمواكبة عدد المالحظات الـــواردة من خالل 

برنامج “تواصل”.

معدل التجاوب

 كم يبلغ معدل التجاوب اليومي والشهري  «
من فريق الوزارة مع ما يرد من مالحظات أو 

اقتراحات عبر برنامج “تواصل”؟

- تقـــدر المالحظـــات التي ترد إلى الـــوزارة بحوالي 
ـــا، وبمعـــدل يفـــوق 1000  50 إلـــى 70 حالـــة يوميًّ

ا. مالحظة شهريًّ

مقترحات منوعة

- استجابت الوزارة لمقترحات المتعاملين  «
بنسبة بلغت 100 %، فما أبرز المقترحات 

التي وردت للوزارة وجاٍر تنفيذها أو سيتم 
تنفيذها خالل العام الجاري؟

- هنـــاك مقترحـــات منوعـــة تركـــز علـــى الخدمـــات 
تطويـــر  أو  باألراضـــي  تتعلـــق  وأخـــرى  التمويليـــة 

المنظومة اإللكترونية.
 وبالنســـبة للمواضيـــع التـــي يتـــم العمـــل عليهـــا أن 
الوزارة تســـتعد لطرح حزمـــة من الحلول التمويلية 
قريًبـــا، وإطـــالق برنامـــج تطويـــر حقـــوق األراضي 

الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.
أمـــا بالنســـبة للمنظومـــة اإللكترونيـــة فقـــد قطعـــت 
الوزارة شوًطا كبيًرا في أتمتة األنظمة والمعلومات 
فـــي الداخـــل، وتطويـــر كل قنـــوات االتصـــال فـــي 
التواصـــل  منصـــات  خـــالل  مـــن  الســـيما  الخـــارج 
االجتماعـــي والمنصـــة الرقميـــة للـــوزارة التي تقدم 

أغلب الخدمات الالزمة للمراجعين. 

استفسارات وتفاعل

 كيف يتعامل فريق الوزارة مع االستفسارات  «
الكثيرة من المواطنين عن موعد 

استحقاقهم للحصول على بيت العمر؟

- يتـــم التعامـــل معهـــم حســـب المعاييـــر ونصـــوص 
القـــرارات المنظمـــة لـــدى الـــوزارة، ونحـــرص علـــى 
التفاعـــل مع جميع االستفســـارات مـــن خالل توفير 
المعنـــي  القســـم  أو  اإلدارة  قبـــل  مـــن  المعلومـــات 
علـــى وجه الســـرعة.  وهناك حـــاالت تتطلب القيام 
بزيـــارات ميدانيـــة أو دراســـات اجتماعيـــة، وأخرى 
تتطلـــب العرض على لجنة اإلســـكان، وبصفة عامة 
يتم التجاوب مع جميع االستفسارات والمالحظات 

التي ترد عبر برنامج تواصل.

المرحلة النهائية

 ما أبرز مبادرات الوزارة المقبلة في مجال  «
التحول الرقمي وخطتكم لتطوير الخدمات 

اإللكترونية الراهنة أو إضافة خدمات جديدة 
بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونية؟

- خطـــة الـــوزارة للتحـــول الرقمـــي بلغـــت مرحلتهـــا 
النهائيـــة، وقـــد تمكنـــا من تحويـــل كافـــة الخدمات 
خدمـــات  إلـــى  للمواطنيـــن  الالزمـــة  اإلســـكانية 
إلكترونيـــة يمكـــن التقـــدم إليهـــا أو متابعتهـــا عبـــر 
للـــوزارة أو مـــن خـــالل تطبيـــق  الرقميـــة  المنصـــة 
اإلســـكان للهاتـــف المحمـــول، أو من خـــالل خدمات 

الوزارة المتاحة عبر بوابة الحكومة االلكترونية.

أمـــا علـــى مســـتوى العمـــل الداخلـــي بيـــن األقســـام 
الـــوزارة  إجـــراءات  أتمتـــة  تمـــت  فقـــد  واإلدارات 
بنســـبة تفـــوق 80 %، ونعمـــل حالًيـــا علـــى تطويـــر 
أنظمـــة الـــذكاء االصطناعـــي للخدمـــات اإلســـكانية 

اإللكترونية.

الذكاء االصطناعي

 أعلنتم في وقت سابق أن الوزارة ستركز  «
على وضع الخطط التنفيذية للذكاء 

االصطناعي في الخدمات اإللكترونية، فما 
أبرز مبادرات الوزارة المقبلة في هذا الصدد؟

- بدأنـــا بالفعـــل فـــي الدخـــول في هـــذا المجال، من 
خـــالل الـــرد اآللـــي ومباشـــرة الخدمات اإلســـكانية 
في أي وقـــت من اليوم دون الحاجة لموظف يتابع 
طلبـــات المراجعيـــن على مـــدار الســـاعة، وذلك من 
خالل التقرير االئتماني “البنفت” على سبيل المثال، 
حيـــث يراجع النظام من خـــالل الذكاء االصطناعي 
معلومـــات المواطن ويقوم بقبولها وتحويلها للجهة 

المختصة.
كما تعمـــل الوزارة في القريب على تدشـــين خدمة 
المحادثـــة المباشـــرة فـــي المنصة الرقميـــة من قبل 
النظـــام كردود آلية ألية استفســـارات أو مالحظات 

واردة.

17 ألف مرة

 ما مستوى تفاعل المواطنين مع تطبيق  «
وزارة اإلسكان عبر الهواتف الذكية؟ وما 

أكثر 3 خدمات استخداًما؟

- ال شـــك أن التفاعل الكبيـــر على التطبيق، والدليل 
حـــول ذلك هو تحميل التطبيق بمعدل 17 ألف مرة 

خالل حوالي 6 شهور. 
 iOSباإلضافـــة إلى حصـــول التطبيق عبـــر أنظمة الـ
والـ android على تقييم يتراوح من 4.5 إلى 5 في 

التقييم العام للتطبيقات باألجهزة المحمولة.
أمـــا بالنســـبة ألكثر الخدمـــات زيارًة هـــي تحديثات 
الطلبـــات، واالســـتعالم عـــن حالـــة الطلـــب، وكذلـــك 

تقديم الطلبات اإلسكانية وغيرها.

2285 حالة

 تشرفون على خدمة “تحت أمرك” المعنية  «
باستقبال الحاالت المستعجلة للمواطنين 

والبت فيها في أقرب وقت ممكن، وأتوقع 
أن نسبة كبيرة منها تتعلق بطلب توفير 

وحدات سكنية لقائمة االنتظار، فكم عدد 
الحاالت التي ترد عبر هذه الخدمة؟ وكيف 

يتم التعامل معها؟

 “- تحـــت أمرك” هي خدمة تهـــدف بالدرجة األولى 
لتنويـــع وســـائل التواصل مـــع المواطنيـــن الراغبين 
فـــي التقدم بمالحظات واقتراحات حول الخدمات 
اإلســـكانية والمشـــاريع اإلســـكانية، وتتوفـــر كذلـــك 
للمواطنين الذين لديهم حاالت إنسانية تحتاج إلى 

دراسات اجتماعي للتعامل معها.
وقد بلغ عدد الحاالت التي وردت عبر هذه الخدمة 
في العام 2022 )2285( حالة، حيث تم استالم 905 
طلبـــات فـــي ينايـــر بالتحديد من العـــام 2022، وقد 
تـــم وضع آلية محددة لهـــذه الخدمة تضمن وصول 
المقتـــرح أو االلتمـــاس مـــن المواطـــن إلـــى اإلدارة 
العليـــا مباشـــرة التخـــاذ اإلجـــراء المناســـب ووفـــق 
االشـــتراطات الالزمة عبر لجنة اإلسكان التي تضم 
كوادر من جميع األقسام ذات العالقة ال سيما قسم 
الحاالت اإلنســـانية والقانونية والخدمية وغيرها..، 
إذ إن الـــوزارة حريصـــة كل الحـــرص علـــى إيجـــاد 

حلول سريعة ومرضية خاصة للحاالت اإلنسانية.

وزير اإلسكان متحدًثا للزميل راشد الغائب

 طـرح حزمـة مــن الحلــول التمويليــة قريًبــا

المواطنين مع  اإللكتروني  التعامل  نظم  لتطوير  الطريق  مّهد  “تواصل”  برنامج 

أتمتة إجراءات الوزارة بنسبة تفوق 80 %

لدينا قصة نجاح تتكّرر 
ا مع جائزة التميز  سنوّيً

في التواصل مع العمالء

رد آلي ومباشر في أي 
وقت دون الحاجة لموظف 

يتابع طلبات المراجعين

عدد المالحظات الواردة 
في “تواصل” تصل إلى 

ا 70 حالة يومّيً
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راشد الغائب

فـــي نهـــار يـــوم الثالثـــاء 19 ابريـــل 2022 قّدمـــت طلًبا إلجـــراء مقابلـــة صحافية مـــع وزير 
اإلســـكان باســـم الحمر بشـــأن ما حققتـــه الوزارة من إنجـــاز في التحـــول الرقمي وخطتها 

بالمرحلة المقبلة.
وجـــاء الرد ســـريًعا، وجـــرى تحديد نهار يـــوم الخميس 21 ابريل موعـــًدا للقاء. هذه 

مقدمـــة ال بـــد منهـــا لإلضـــاءة علـــى التفاعـــل المنشـــود بيـــن كبـــار المســـؤولين مع 
الصحافة.

وتحـــدث الوزيـــر عبـــر صحيفـــة البـــالد عن اســـتعداد الـــوزارة لطـــرح حزمة من 
الحلول التمويلية قريًبا.

وعن مبادرات التحول الرقمي، أشار إلى أن الوزارة تمكنت من تحويل جميع 
ا  الخدمات اإلســـكانية للمواطنيـــن لخدمات إلكترونية، وتعمـــل الوزارة حاليًّ

على تطوير أنظمة الذكاء االصطناعي للخدمات اإلسكانية اإللكترونية.
وأضاف: تعمل الوزارة في القريب على تدشين خدمة المحادثة المباشرة 

فـــي المنصة الرقميـــة من قبل النظـــام اإللكتروني للخدمات اإلســـكانية 
مالحظـــات  أو  استفســـارات  أليـــة  آليـــة  كـــردود 

واردة. وفيما يأتي نص الحوار:

تحميل تطبيق “اإلسكان” 17 ألف مرة خالل 6 
شهور

النظام اإللكتروني يراجع معلومات المواطن 
ويقبلها ويحولها للجهة المختصة

2285 حالة تسلمتها الوزارة عبر خدمة “تحت 
أمرك” منذ يناير
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 علياء الموسوي

تمكـــن برنامج مكافحـــة العنـــف واإلدمان 
)مًعـــا( مـــن الحصـــول علـــى شـــهادة اآليزو 
31000:2018 فـــي نظـــام إدارة المخاطر،  
البرنامـــج  علـــى  القائميـــن  جهـــود  ضمـــن 
الدوليـــة  المعاييـــر  أعلـــى  وفـــق  للعمـــل 
لتعزيز القدرات فـــي التعامل مع المخاطر 
واألحـــداث المحتملـــة وااللتـــزام بأفضـــل 
الممارســـات العالميـــة المتقدمـــة، ليصبـــح 
بذلـــك أول جهة حكومية تنـــال هذا النوع 

من الشهادات.
وبهـــذه المناســـبة، اســـتقبل وكيـــل وزارة 
الداخليـــة لشـــؤون الجنســـية والجـــوازات 
واإلقامـــة، رئيـــس لجنـــة مكافحـــة العنـــف 
واإلدمـــان الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمن 
آل خليفـــة، مدير برنامج )معا( علي أميني 
الذي قام بتســـليم الشهادة له ونسخة من 

دليـــل المنهجيـــة العامـــة إلدارة المخاطـــر 
المعمـــول  السياســـة  يتضمـــن  بالبرنامـــج 
الالزمـــة  والســـجالت  النظـــام  فـــي  بهـــا 

واالستمارات المعتمدة في التنفيذ.
لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــاد 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة بتحقيق 
هـــذا اإلنجاز الـــذي يعكس التـــزام برنامج 
)معـــا( بالعمل وفق أعلـــى المعايير الدولية 
لـــدى  المعتمـــدة  المخاطـــر  إدارة  لنظـــام 
المنظمة الدولية للمعايير، وتوافق الجهود 
المبذولة بالنظم العالمية الالزمة لتتماشى 
فـــي  الداخليـــة  وزارة  اســـتراتيجية  مـــع 

التطوير وتحقيق التنافسية.
هذا وقد حرص القائمين على برنامج )معًا( 
علـــى اتخاذ كافـــة التدابير واالشـــتراطات 
الالزمـــة لتتماشـــى مـــع النظـــام، بعد طرح 
اآليـــزو  شـــهادة  مـــن  األخيـــر  اإلصـــدار 

31000:2018 الـــذي يهـــدف إلـــى التقييم 
المنتظم للمخاطـــر المرتبطة بطبيعة عمل 
البرنامج، وتحديد أفضل وســـائل التحكم 
للحـــد منهـــا والتأكد مـــن التطبيـــق الفعال 
لنظـــام إدارة المخاطـــر من خـــالل تحديد 
المهـــام والمســـؤوليات بتوفيـــر وتحصيل 
الكفاءات المطلوبـــة، باإلضافة إلى توفير 
لجميـــع  والمشـــورة  والتدريـــب  التوعيـــة 
منســـوبي البرنامج باختالف مستوياتهم، 
والتواصـــل والمشـــورة الفعالـــة مـــع جميع 
االتصـــال  وســـائل  خـــالل  مـــن  المعنييـــن 
المتاحـــة بشـــأن إدارة المخاطـــر ومراقبـــة 
ومراجعـــة التنفيـــذ الفعال لعمليـــات إدارة 
المخاطر وتوفير الموارد المالية والبشرية 
إدارة  لمراجعـــة وتطويـــر خطـــة  الالزمـــة 

المخاطر.

المنامة - وزارة الداخلية

“معــًا” يحصــل على اآليــزو في نظــام إدارة المخاطــر

والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة  أطلقـــت 
مـــن  األولـــى  المرحلـــة  القانونـــي 
خدمـــة محـــرك بحث للتشـــريعات 
المترجمـــة إلـــى اللغـــة اإلنجليزيـــة 
في موقعها اإللكتروني، وذلك في 
إطار مســـاعيها للتطوير واالرتقاء 
المقدمـــة  اإللكترونيـــة  بخدماتهـــا 
للجمهور مـــن الباحثين والمهتمين 
بالشـــأن القانونـــي لتســـهيل عملية 
للخدمـــات  والوصـــول  البحـــث 

والمعلومات المطلوبة. 
وقال رئيس هيئة التشريع والرأي 
القانونـــي المستشـــار نـــواف حمزة 
إن خدمة محرك بحث التشريعات 
المترجمة تأتي من منطلق حرص 

الهيئـــة علـــى إبـــراز مـــدى التطـــور 
التشـــريعي الـــذي تشـــهده مملكـــة 
البحريـــن فـــي العهد الزاهـــر لعاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
وأشـــار إلـــى أن االهتمـــام بترجمة 
وتســـهيل  الوطنيـــة  التشـــريعات 
إليهـــا  المســـتخدمين  وصـــول 
تطلعـــات  مـــع  كذلـــك  ينســـجم 
العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
مـــع  ومتوافقـــا  خليفـــة،  آل  حمـــد 
صدور المرســـوم بقانون رقم )27( 
لســـنة 2021 بتعديل بعض أحكام 
قانـــون الســـلطة القضائيـــة الصادر 

بالمرســـوم بقانون رقم )42( لســـنة 
لغـــة  أجـــاز اختيـــار  2002 والـــذي 
غيـــر اللغة العربية من اللغات التي 

يمكن استخدامها أمام المحاكم. 
ونـــوه حمـــزة بمـــا تشـــهده مملكـــة 
تنمويـــة  طفـــرة  مـــن  البحريـــن 
وحضارية في مختلـــف المجاالت 
التشـــريعي  المجـــال  ومنهـــا 
والقانونـــي، الفتـــا إلـــى أن ترجمـــة 
القوانيـــن من شـــانها أن تبرز مدى 
الوطنيـــة  التشـــريعات  جـــودة 
الممارســـات  ألفضـــل  ومواكبتهـــا 
وترجمتهـــا  الدوليـــة  والتجـــارب 
مـــع  واتســـاقها  الدوليـــة  للمعاييـــر 
أن  مؤكـــدا  العالميـــة،  المواثيـــق 
مملكة البحرين ســـاهمت أيضابأن 

تقـــدم نموذجـــا للعالـــم مـــن خـــالل 
التشـــريعات الرائـــدة التـــي ســـنتها 
والتدابيـــر  العقوبـــات  كقانـــون 
البديلة وقانون العدالة اإلصالحية 

ســـوء  مـــن  وحمايتهـــم  لألطفـــال 
المعاملة وغيرها العديد.

وأشـــار إلـــى أن التشـــريعات التـــي 
كانـــت  البحـــث  محـــرك  تضمنهـــا 
في الســـابق موجـــودة كخيار عند 
باللغـــة  القوانيـــن  علـــى  االطـــالع 
العربيـــة، مضيفـــا “واآلن ُخصـــص 
لها مـــكان واحد تســـهيالً للوصول 
إليهـــا وتحســـينا لطريقـــة عرضهـــا 
علـــى الموقع والذي يعتبـــر باكورة 

اإللكترونيـــة  النســـخة  لتدشـــين 
اإلنجليزيـــة لموقع هيئة التشـــريع 

والرأي القانوني”. 
البحـــث  محـــرك  أن  وأوضـــح 
باللغـــة اإلنجليزيـــة يتضمـــن أهـــم 
 89 عددهـــا  والبالـــغ  التشـــريعات 
تشـــريعا، إذ بإمـــكان الجمهور اآلن 
البحـــث بســـهولة فـــي أحـــكام تلك 
التشـــريعات، الفتـــا إلـــى أن الهيئة 
تعكـــف حاليا علـــى ترجمـــة جميع 
القانونيـــة  واألدوات  التشـــريعات 
الجريـــدة  صـــدور  منـــذ  النافـــذة 
الرسمية منذ العام 1948 إلى اللغة 
اإلنجليزيـــة، حيث ســـيتم وضعها 
جميعا في المرحلة الثانية لتطوير 

محرك البحث. 

يتضمن أهم القوانين والبالغ عددها 89 تشريعا... حمزة:

إطالق خدمة محرك بحث للتشريعات المترجمة إلى اإلنجليزية

نواف حمزة

 المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

المنامة - بنا

اســـتقبل الرئيس التنفيـــذي لهيئة 
تنظيم سوق العمل، جمال  العلوي 
المشـــرف  اإلداري  العمـــل  فريـــق 
الوطنـــي  النظـــام  متابعـــة  علـــى 
للمقترحات والشـــكاوى “تواصل”، 
وذلك بمناســـبة فوز الهيئة بجائزة 
التميـــز فـــي التواصل مـــع العمالء 

لعام 2021. 
وأعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
تنظيم سوق العمل عن بالغ فخره 
ولـــي  لتفضـــل   امتنانـــه  وعظيـــم 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، بمنح 
الهيئة جائـــزة التميز في التواصل 
مـــع العمـــالء لعـــام 2021 بعـــد أن 
حققـــت التميز فـــي األداء بالنظام 
الوطنـــي للمقترحـــات والشـــكاوى 

)تواصل(.
وأوضـــح العلـــوي أن هـــذا التكريم 
يأتـــي امتـــداًدا لجهـــود ونجاحات 
هيئة تنظيم ســـوق العمـــل، والتي 
أســـهمت - علـــى مـــدى الســـنوات  
مســـيرة  دعـــم  فـــي  الماضيـــة، 
التنميـــة ونمـــو االقتصـــاد الوطني 
مـــن خـــالل التزامهـــا بحزمـــة مـــن 
الممارسات الحكومية التي تهدف 
لمد جســـور التواصل مـــع العمالء 
عبـــر تنويـــع قنـــوات الخدمة وفق 
رؤيـــة الهيئـــة التـــي ترتكـــز علـــى 
األداء  فـــي  المســـتمر  التحســـين 
وتقديم خدمات متكاملة بمعايير 
أنظمـــة  وتبنـــي  عاليـــة،  قياســـية 
وقنوات تواصل متعددة من أجل 
تحفيز ورفـــع مســـتويات الكفاءة 
واالســـتجابة المباشـــرة في توفير 

الخدمة للعمالء وبشـــكل كلي من 
خالل المنصات االفتراضية.

عـــن  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأعـــرب 

أفـــراد  وكافـــة  وتقديـــره  شـــكره 
اإلدارة التنفيذية إلى فريق العمل 
القائم على متابعة نظام “تواصل”، 

مثمًنـــا دورهـــم الكبيـــر وجهودهم 
الصادقـــة المخلصـــة التـــي توجت 
الهيئـــة بهـــذا التميـــز، متطلًعـــا أن 

تكـــون هـــذه الجائزة دافًعـــا للهيئة 
الجهـــود  مـــن  المزيـــد  بـــذل  نحـــو 
لتحقيق أعلى مســـتوى من جودة 
الخدمات بما يســـهم في الوصول 

لرضا العمالء.
ووجـــه العلوي كافة العاملين على 
متابعـــة نظـــام “تواصـــل” بضرورة 
مواصلة تقديم الخدمة الحكومية 
المميـــزة لجميـــع المتعامليـــن على 
يشـــمل  بمـــا  المســـتويات  كافـــة 
تفعيـــل عمليـــة التواصـــل بجـــودة 
علـــى  والعمـــل  عاليـــة،  وكفـــاءة 
متابعـــة المالحظـــات الـــواردة من 
خالله واالستفادة من المقترحات 
المقدمة تماشـــًيا مع تجديد العزم 
علـــى االســـتمرار فـــي تطوير عمل 
للمقترحـــات  الوطنـــي  البرنامـــج 

والشكاوى “تواصل”.

التكريم امتداد لنجاحات “سوق العمل”... العلوي:

مستمــرون بتحسيـن األداء وتنويــع قنـوات الخدمــة

قــال وزيــر شــؤون مجلســي الشــورى والنــواب غانــم البوعينيــن إن الحكومة 
وافقت على االقتراح برغبة النيابي بشأن بمنع استيراد وبيع وزراعة أشجار 

الكونوكاربس.

وأشـــار أن من أهداف زيادة المساحات 
الخضـــراء فـــي جميـــع مناطـــق مملكـــة 
بالقطـــاع  االرتقـــاء  بغـــرض  البحريـــن 
الزراعـــي ومواكبـــة كل ما يســـتجد من 
تطورات تتناســـب مع مستقبل الزراعة 

الحكومـــة  أن  وأضـــاف  المملكـــة.  فـــي 
تشـــير في هذا المقام إلـــى صدور قرار 
 )12-2556( رقـــم  الـــوزراء  مجلـــس 
بتاريـــخ 4 مايـــو 2020 بتكليـــف وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمرانـــي بوضـــع الضوابـــط الســـتيراد 
وزراعة أشجار الكونوكاربس.

مجلـــس  لقـــرار  وتنفيـــًذا  أنـــه  وبيـــن 
الـــوزراء الموقر آنف الذكـــر، فقد أصدر 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 
والتخطيـــط العمراني القـــرار رقم )32( 
لسنة 2022 بشأن زراعة نبتة الداماس 
)الكونوكاربـــس( هـــذا فضاًل عمـــا تقوم 
بـــه وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني من تدابير عبر هذا 
القرار وهي: إعداد كتيبات وإصدارات 

توضـــح أضـــرار زراعـــة هذا النـــوع من 
أشـــجار الكونوكاربس ذات المســـميات 
العمليـــة، والعمـــل مـــن خـــالل الوكالـــة 
المســـاعدة للخدمات البلدية المشتركة 
وأقســـام الحدائـــق والمنتزهـــات بأمانة 
العاصمة والبلديات لتفعيل قرار زراعة 
أشـــجار الكونوكاربس وزراعة األشجار 
البديلة والمناسبة لبيئة المملكة، وعمل 
حمـــالت توعويـــة بغـــرض رفـــع الوعي 
لـــدى المواطنيـــن والمقيمين عن أضرار 

الشجرة المذكورة.

حمالت توعوية بغرض رفع الوعي عن أضرار الشجرة

تحـرك لزراعة أشجار بديلة عن “الكونوكاربس”
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ذكر المحامي أسامة المال أن المحكمة الجنائية الكبرى قد بّرأت مواطنتين من تهمة شهادة 
الزور واإلدالء بمعلومات غير صحيحة بالمحكمة الشرعية بعد استئنافهما للحكم الصادر 

بحقهم وهو الحبس لمدة تصل لـ6 أشهر ودفع كفالة بقيمة 200 دينار لوقف التنفيذ.

ــة،  ــعـ ــواقـ وعـــــن تــفــاصــيــل الـ
ــن قــيــام  تـــحـــدث الـــمـــا عــ
المواطنتين  أحد  طليق 
قضائية  دعوى  برفع 
ــا  ــ ــًي ــدعــ عـــلـــيـــهـــا مــ
ــتـــطـــاع أن  ــه اسـ ــ أنـ
ــجــرم  ــال يــمــســكــهــا ب
ــهــــود فـــــي أحــــد  ــمــــشــ ــ ال
أحد  برفقة  البحرين  مطاعم 
الــشــبــاب، وذلــــك بــعــد اتــصــال 
قريب له يخبره بوجود طليقته 

في المكان مع أحد الرجال.
وأوضح طليقها أنه وصل للمطعم 
وشــاهــدهــا بــرفــقــة الــشــاب ومـــا كــان 
الذي  الشاب  تاركًة  أن نهضت  إال  منها 

برفقتها ينتظر، وتوجهت للحديث 
مع طليقها.

وبمامح الصدمة تطّرق طليق المتهمة 
من  علمها  قــد  ــرى  أخـ تفاصيل  إلـــى 
ترتدي  ال  كانت  طليقته  أن  قريبين 
قبل  الشيشة  تدخن  وكانت  حجاًبا 
وصوله، إال أن المتهمة الثانية وقفت 
مــدافــعــة عــن األخــــرى مـــؤكـــدًة أنها 

كـــانـــت بــرفــقــتــهــا فــي 
تجمع عائلي 

أقــــــــــيــــــــــم 
ألجـــــلـــــهـــــا 

من  عودتها  بسبب 
السفر.

وأكــــــــد الــــشــــهــــود صــحــة 
روايــتــهــم، ووقــفــوا بصف 

طليقها وأكدوا وجودها في المطعم برفقة أحد الشباب، 
أشهر   6 المتهمتين  بحبس  درجة  أول  محكمة  وقضت 
وقدّرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ عما نسب إليهم 
من تهم، إال أن تمّسك المتهمتين برواية التجمع العائلي 
االستئناف  وانتهى  واستئنافه  الحكم  لطعن  دعاهما 
بقبول  المستأنفة  الجنح  بالقبول، حيث قضت محكمة 
حقهما  في  العقوبة  تنفيذ  بوقف  وأمــرت  االستئنافين 

لمدة 3 سنوات بدًءا من يوم إصدار الحكم.
المبلغ  تأخر  بشأن  جــاءت  فقد  الحكم،  حيثيات  وعــن 
المراقبة في  الواقعة، كما أن كاميرات  اإلبــاغ عن  في 
المقهى عجزت عن إثبات وجود المتهمة الثانية برفقة 
ما  خافات  بوجود  تنضح  األوراق  أن  عن  فضًا  آخــر، 
األولــى  المتهمة  شقيقة  الثانية  والمتهمة  المبلغ  بين 
مــفــردات  وحــوتــهــا  بينهما  الــتــي  القضايا  عنها  كشفت 
ــة كــل طـــرف فــيــهــا بالتغلب  الـــدعـــوى ورغــب
حضانة  على  للحصول  اآلخـــر  على 
األطفال، ورأت المحكمة أن األدلة 
إثبات  في  النيابة  ساقتها  التي 

التهمة جاءت قاصرة.
باإلضافة إلى ذلك، فقد ثبت 
للمحكمة أن شهود اإلثبات 
الـــمـــقـــدمـــيـــن فــــي تــلــك 
الـــواقـــعـــة جــمــيــعــهــم 
أقـــــارب لــلــمــبــلــغ وال 
المحكمة  تــطــمــئــن 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ لـ
ــرة  ــبـ ــعـ الـ إن  إذ 
فـــــــي اإلثــــــبــــــات 
الجنائية  بالمواد 
ــان  ــ ــ ــن ــ ــ ــئ ــ ــ ــم ــ ــاطــ ــ ــ ب

المحكمة.

حكمــت المحكمــة الكبرى الشــرعية الثانية “الدائرة الجعفريــة” بإلزام مواطنة 
بالرجوع إلى بيت زوجها وطاعته، ورفض دعوى الطالق المقدمة منها.

 وتعـــود حيثيـــات القضيـــة بقيـــام مواطنة 
برفـــع طلب طاق بعد 10 أيام من زواجها، 
وذلـــك بســـبب نشـــوب خـــاف بينهـــا وبين 
زوجهـــا قامـــت على إثره بحظـــره من كافة 
صفحات التواصـــل االجتماعي التابعة لها، 
فمـــا كان من الزوج ســـوى أن يعلقها بدون 

إذن شرعي. 
التزامه  “عدم  المواطنة طلبها في  وبررت 
بما هو واجب عليه كزوج بالنسبة للحقوق 
ــنــفــقــة وحــســن  الـــزوجـــيـــة مـــن الــســكــن وال

ــه  أنـ إال  الـــمـــعـــاشـــرة 
رفــــض وأكـــــد عــدم 
استحقاقها للنفقة”. 

المحاميـــة  وأكـــدت 
فاطمة بنت رجب أن 

المدعـــي قد أرفق خال 
صـــوًرا  المحاكمـــة  جلســـات 

والـــذي  الزوجيـــة  مســـكن  تبّيـــن 
مســـتلزماته  بكامـــل  مجهـــًزا  كان 

واحتياجاته، وما كان من الزوجة 
ســـوى وصفه بالغشـــاش عندما 

معونـــة  اســـتامه  علمـــت 
شـــهرية مـــن وزارة العمـــل 

االجتماعيـــة  والتنميـــة 
يؤكـــد  كان  حيـــن  فـــي 
لهـــا عملـــه فـــي مجـــال 
التجـــارة الحـــرة حيـــث 

اعتبرت هذا التصرف خدًشا 
واضًحـــا للعقـــد وأصـــّرت علـــى عدم 

توفير مســـكن للزوجية ودليل ذلك حكم 
المحكمـــة والـــذي أيده الحكم االســـتئنافي 

بالنفقة والسكن.
وتحدثـــت المحاميـــة حـــول تفاصيل 
الواقعـــة والتـــي اتهمـــت مـــن خالهـــا 
مـــن  بالهـــرب  الزوجـــة قيـــام زوجهـــا 
 10 حوالـــي  بعـــد  الزوجيـــة  مســـكن 
أيـــام من عقـــد زواجهما كمـــا تقدمت 
هـــي بطلـــب الصلـــح عـــدة مـــرات إال 
أن طلبهـــا قوبـــل بالرفـــض المســـتمر، 

وأكدت توافر أســـباب الطاق 
واإلهمـــال  اإليـــذاء  فـــي  تنحصـــر  التـــي 
والرعونـــة فـــي التعامل عدم إعطـــاء كافة 
الحقـــوق الزوجيـــة. كمـــا أكـــدت اعتـــداءه 
عليها باألقوال الفاحشة والجارحة بالسب 
واإلهانـــة وتخوينهـــا عبر إقامـــة محادثات 
غيـــر شـــرعية وإباحـــة أســـرارهما الزوجية 

كمـــا أنهـــا ال تأمنـــه علـــى نفســـها وترفـــض 
االلتحـــاق به، إال أن كل األدلة التي تقدمت 
بهـــا تم اعتبارها غير كافية إلحداث الضرر 

حيث أنهـــا لم تقدم حكًما أو إدانة من قبل 
المحكمـــة صادقـــة في حق المدعي بشـــأن 

هذه الباغات وما تم اإلشارة له. فاطمة بنت رجب

أسامة المال
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برغبة  االقتراح  على  الحكومة  وافقت 
 )Automate( أتمتة  على  العمل  بشأن 
الملك  لجسر  المركبات  عبور  إجــراءات 
التطبيقات  استخدام  طريق  عــن  فهد 
الــحــديــثــة بنظام  الــرقــمــيــة  والــتــقــنــيــات 

إجراءات )boarding- E( عند السفر.
التقنية  التطوير  مــشــاريــع  أن  ــدت  وأكـ
تشترك  فهد  الملك  بجسر  واإلجــرائــيــة 
ــجــهــات الــرســمــيــة الــتــي تمثل  فــيــهــا ال
الــبــلــديــن ومــؤســســة جــســر الــمــلــك فهد، 
التطبيقات  مــن  االســتــفــادة  بــشــأن  أمـــا 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة والـــمـــشـــاريـــع 
التطويرية، فإننا نبين المواضيع اآلتية:

ويمكن  برمجته  تمت  الــتــأمــيــن:  أوال: 
لــأفــراد الــدخــول إلــى مــوقــع الحكومة 
التأمين  ــراءات  إجـ إلنهاء  اإللكترونية 

إلكترونيا.
مؤسسة  حاليا  تعمل  الــرســوم:  ثــانــيــا: 
ترسية  تمت  أن  بعد  فهد  الملك  جسر 
مع  اإللكتروني(  الدفع  )أنظمة  مناقصة 
تطوير  عــلــى  الــبــحــريــن   )STC( شــركــة 
الشركة،  مع  الرسوم  هذه  دفع  خاصية 
إلكترونية  حلول  وضع  دراســة  وكذلك 
خالل  منها  االنتهاء  المقرر  مــن  أخــرى 

هذا العام.
ثــالــثــا: نــظــام تــخــويــل الــمــركــبــات. يتم 
المعلومات  هيئة  مــع  التنسيق  حــالــيــا 
نظام  ألتمتة  اإللكترونية  والــحــكــومــة 

تخويل المركبات لغير مالك المركبة.
رابـــعـــا: الــنــقــطــة الـــواحـــدة: الــربــط قيد 
ومن  الجانبين،  ــوازات  جـ بين  التنفيذ 
توضيحية  ــرارات  قـ تصدر  أن  المؤمل 

بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن.

اإلسكان  ــوزارة  ب القانونية  الشئون  رئيس  قالت 
نوال عبداللطيف إن الفئات االسكانية التي يحق 
الفئة   “ هي  اإلسكانية  الخدمة  بطلب  التقدم  لها 
األولى وهي المكونة من الزوج والزوجة واألبناء 
الزوجات، ال يعطى  إن وجــدوا، وفي حال تعدد 

المواطن أكثر من خدمة إسكانية”.
إسكانية”  “معلومة  عبر  عبداللطيف  وأضــافــت 

والتي تبثها وزارة اإلسكان عبر تطبيقها الرسمي في “إنستغرام” أن “الفئة الثانية 
مكونة من أحد الوالدين مع األبناء، بشرط أن يكون أحدهم قاصرًا، ونعني بالفئة 
الثانية بشكل أوضح، هو المطلق أو المطلقة، األرمل أو األرملة، كما تندرج معهم 

المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والحاضنة ألبناء بحرينيين”.
معيالً  ويكون  المتزوج،  وغير  األعــزب،  االبن  بها  فنعني  الثالثة  الفئة  “أما  وتابعت 
لوالديه أو أحدهما، ويحق له التقدم بطلب إسكاني، بشرط أن ال يكون لوالديه عقار 
يمتلكونه، أو سبق لهم الحصول على خدمة إسكانية، كما يحق لهذا االبن في حال 
الزواج، أن يدرج زوجته وأبناءه معه في هذا الطلب، كما يحق لهذا االبن من تاريخ 
تقديم الطلب وقبل التخصيص، ألن ينسحب وليحل مكانه أخ آخر، بشرط موافقة 
 2015 للعام   909 للنظام  أدرجت وفقًا  فلقد  الرابعة،  الفئة  “أما  الوالدين”. وأردفت 
ونعني بها األبناء اليتامى، ويكون أحد هؤالء األبناء بالغ ووصل للواحد والعشرين 
ر، وتقبل هذه النوعية من هذه الطلبات بعد دراسة المعايير  سنة، ولديه أخوة ُقصَّ

والضوابط المعينة تنطبق عليهم من قبل لجنة اإلسكان”.
العزباء  المرأة  التي تشكلها  الخامسة فهي  الفئة  “أما   واختتمت نوال عبداللطيف 
يتيمة الوالدين، أو المطلقة غير الحاضنة لأبناء، أو األرملة غير الحاضنة لأبناء، 
أو المرأة المهجورة من زوجها حيث يحق لها التقدم بطلب إسكاني للحصول على 

خدمة مؤقتة”.

الشورى  قــال وزيــر شــؤون مجلسي 
والنواب غانم بن فضل البوعينين إن 
الحكومة قد درسـت االقتراح برغبة 
البحرينية  االتفاقية  تفعيل  بــشــأن 
ــة بـــخـــصـــوص اســتــثــمــار  ــيـ ــودانـ ــسـ الـ
البحرين  لمملكة  الممنوحة  األراضي 
على الوجه األمثل، والتي تصب في 

تطوير المصلحة العامة للوطن.
ــــى أن الــحــكــومــة قــامــت  وأشـــــار إل
القابضة  ممتلكات  شركة  بتكليف 
ــام بــــاألعــــمــــال الــتــنــفــيــذيــة  ــيـ ــقـ ــلـ لـ

جميع  تسليمها  تم  وقــد  للمشروع، 
والدراسـات  والمستندات  األوراق 
بالمشروع،  الخاصة  والــتــراخــيــص 
وقــــد ســعــت الـــشـــركـــة الســتــكــمــال 
ــة اإلســتــراتــيــجــيــة الــالزمــة  ــدراســـ ال
ــمــــشــــروع بـــالـــرغـــم مــن  ــ ــتــنــفــيــذ ال ل
الشركة  واجهتها  التي  التحديات 
ــل الـــجـــوانـــب الــلــوجــســتــيــة  ــن كــ مــ
األرض،  بموقع  المرتبطة  والفنية 
انعكاسات  جراء  تبع ذلك من  وما 

التطورات السياسية بالسودان.

ا إتمام إجراءات السفر عبر جسر الملك فهد إلكترونيًّ

5 فئات تستحق التقدم بطلب الخدمة اإلسكانية

استثمار أراٍض بحرينية في السودان

“الخدمة المدنية”: 87 موظًفا بعقود مؤقتة في الحكومة
تغيير نوع التوظيف تحدده الجهة المعنية

أفاد جهاز الخدمة المدنية في رده 
على سؤال برلماني بأن إجمالي عدد 
الموظفين العاملين بنظام التوظيف 
والهيئات  ــوزارات  ــ ــ ال فــي  الــمــؤقــت 
الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة 
يتوزعون  موظفًا،   87 يبلغ  المدنية 
الحكومية  الــجــهــات  مــن  عــدد  على 
يعملون  جميعهم  وأن  المختلفة، 

بنظام العمل المؤقت.
تجديد  ــرار  قــ أن  الــجــهــاز  وأضــــاف 
عقودهم أو تغيير نوع التوظيف لهم 
يرجع للجهة الحكومية ذاتها، ويأتي 
تحددها  التي  للمبررات  وفقًا  ذلــك 
الــجــهــة الــحــكــومــيــة واحــتــيــاجــاتــهــا، 
الوظيفي  الشاغر  تــوافــر  وشريطة 

واالعــتــمــاد  التنظيمي  الهيكل  فــي 
ــمــالــي وفـــقـــًا لــأنــظــمــة الــمــعــتــمــدة  ال

للخدمة المدنية.
ــرد عــلــى الـــســـؤال الــمــقــدم  ــ ــاء الـ جــ

بشأن  الـــذوادي  يوسف  النائب  مــن 
القطاع  فــي  الــعــامــلــيــن  الــمــوظــفــيــن 

الحكومي بنظام العقود المؤقتة.
ــن منطلق  ــه ومــ ــ أن الـــجـــهـــاز  ــع  ــابـ وتـ

االهــتــمــام والــحــفــاظ عــلــى حــقــوق 
المؤقت،  التوظيف  بنظام  العاملين 
القانون  بــأحــكــام  شمولهم  تــم  فقد 
1975 بشأن تنظيم  )13( لسنة  رقم 
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي 
الحكومة وتعديالته، وذلك بصدور 
 2018 لــســنــة   )43( ــم  رقــ الـــقـــانـــون 

بتعديل بعض أحكام القانون.
أما  المدنية  الخدمة  جهاز  وأردف 
لتغيير  الـــالزمـــة  الــمــيــزانــيــة  بــشــأن 
للموظفين  بالنسبة  التوظيف  نــوع 
المؤقتين، فإنها تقع ضمن الميزانية 
حيث  حكومية،  جهة  لكل  المقررة 
ــجــهــات الــحــكــومــيــة ذاتــهــا  تــقــوم ال
ــداد خــطــة  ــ ــ ــالل إعـ ــ ــهــا خـ بــاحــتــســاب

الميزانية ونفقات القوى العاملة.

إعالن 105 آالف وظيفة بالصحف في 2021

ــمــيــة  ــتــن وال ــمـــل  ــعـ الـ وزارة  ــــت  ــال قــ
ــؤال  ــ سـ عـــلـــى  ردًا  االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الباحثين عن عمل  إن عدد  برلماني 
 15182 بلغ  الــوزارة  لدى  المسجلين 
 ،2021 الـــعـــام  نــهــايــة  ــاحــثــًا حــتــى  ب
المعروضة  الــوظــائــف  عــدد  وبلغت 
ــــوزارة  فــي بــنــك الــشــواغــر بسجل ال
5085 شــاغــرًا  الــعــام ذاتـــه نحو  فــي 
مفتوحًا، مؤكدة أن هذا العدد يتغير 
الجديدة  الشواغر  تدفقات  بحسب 
تستهلك  التي  التوظيف  ومــعــدالت 

الشواغر المعروضة.
ــادرة إعــــالن  ــ ــب ــ ــم ــ ــخـــص ب ــا يـ ــمـ ــيـ وفـ

المحلية  الــصــحــافــة  فــي  الــوظــائــف 
األجنبية  العمالة  استقدام  لطلبات 
ــخــارج لــثــالثــة أســابــيــع، بينت  مــن ال
الوزارة أنه يتم كذلك إتاحة الفرصة 
الحصول  في  الراغبين  للمواطنين 
ــذه الــوظــائــف بــالــتــقــدم لها،  عــلــى هـ
مفيدة أنه تم إعالن نحو 105 آالف 
وظيفة في الصحافة المحلية بالعام 
نحو  إدخـــال  تــم  بينها  ومــن   ،2021
الــشــواغــر  بــنــك  فـــي  5205 شـــواغـــر 
بالوزارة وعرضها على الباحثين عن 
بحرينيًا   3785 توظيف  وتــم  عمل 
في تلك الشواغر من إجمالي 26344 
القطاع  فــي  توظيفه  تــم  بحرينيًا 
الــخــاص، حيث جــاء ذلــك في ردها 

على ســـؤال الــنــائــب فــاضــل الــســواد 
المسجلين  المواطنين  عــدد  بــشــأن 
ــوزارة  ــ ــوزارة. وأوضـــحـــت ال لـــدى الــــ
على  البحرنة  نسب  تطبيق  يتم  أنه 
جميع منشآت القطاع الخاص والتي 
بتوظيف نسبة معينة  المنشأة  تلزم 
العمالة  إجمالي  من  البحرينيين  من 
بشكل  تطبق  حــيــث  الــمــنــشــأة،  فــي 
الــقــطــاعــات  مختلف  بــيــن  مــتــفــاوت 
وذلك  استثناء،  دون  من  واألنشطة 
على  األنشطة  هذه  قــدرة  على  بناء 
ــذب الــبــحــريــنــيــيــن  ــ اســـتـــيـــعـــاب وجــ
ويتم  لــديــهــا،  الــمــتــوافــرة  المهن  فــي 
تلك  وتخضع  آلــي  بشكل  تطبيقها 
ــنــســب لــلــتــقــيــيــم بــشــكــل مــســتــمــر،  ال

ــدم الـــتـــزام الــمــنــشــأة  ــال عــ وفــــي حــ
من  المطلوبة  النسبة  توظيف  فــي 
صاحب  حاجة  عند  أو  البحرينيين 
أجنبي  عــامــل  أي  الســتــقــدام  العمل 
خارج النسبة المقررة فإنه يتم فرض 
لــكــل عامل  ديــنــار   500 يــبــلــغ  ــم  رسـ
الرسوم  هــذه  تذهب  حيث  أجنبي، 
بغرض  “تمكين”  العمل  إلى صندوق 
تمكين البحرينيين في سوق العمل، 
أن من شــروط حصول منشآت  كما 
المناقصات  عــلــى  الــخــاص  الــقــطــاع 
التزامها  هو  الحكومية  والمشاريع 

بنسبة البحرنة المقررة.
ــا تـــعـــمـــل ضــمــن  ــ ــه ــ ــى أن ــ ــ ــت إل ــتـ ــفـ ولـ
الحكومية  والــمــبــادرات  السياسات 

أفضلية  إلـــى ضــمــان  ــهــدف  ت ــتــي  ال
القطاع  فــي  بالتوظيف  البحريني 
الــســيــاســات  ــأن  بـ مضيفة  الـــخـــاص، 
الحكومية تعتمد على مجموعة من 
التي تشجع  والــحــوافــز  ــراءات  اإلجــ
أصحاب العمل على توظيف العمالة 
الوطنية، وفي مقدمة تلك المبادرات 
 2 للتوظيف  الوطني  البرنامج  هــو 
المقر من قبل مجلس الوزراء والذي 

الوطنية  العمالة  دمــج  إلــى  يــهــدف 
في القطاع الخاص وتعزيز أفضلية 

البحريني بالتوظيف بشكل عام.
وتابعت الوزارة أن البرنامج الوطني 
مــبــادرات  عـــدة  يتضمن  للتوظيف 
تبلغ  مــيــزانــيــة  تــخــصــيــص  أهــمــهــا 
التوظيف  لدعم  دينار  مليون   120
سنوات  ثالث  مدى  على  والتدريب 

من قبل صندوق العمل “تمكين”.

أغلب الوظائف غير الموطنة موجودة في “الصحة والتعليم”
األولوية في التوظيف للبحريني والتدريب شرط إلحالله... “الخدمة المدنية”:

على  ا  ردًّ المدنية  الخدمة  جهاز  أعلن 
الوظائف  معظم  أن  برلماني  ســـؤال 
التي تم شغلها بغير البحرينيين خالل 
 )19 )كوفيد-  كورونا  فيروس  جائحة 
الطبية والطبية  الوظائف  ترّكزت في 
الــمــســانــدة، وذلــــك لــحــاجــة الــجــهــات 
ــي هــذا  ــة فـ ــعــامــل ــقــوى ال ــل الــصــحــيــة ل
وسعيًا  والطارئ،  االستثنائي  الظرف 
لــضــمــان ســيــر الــعــمــل والــحــفــاظ على 

صحة وسالمة الجميع.
التي  الوظائف  غالبية  أن  إلــى  وأشــار 
في  تــنــدرج  البحرينيين  غير  يشغلها 
الــقــطــاعــات الــصــحــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
ــقــطــاعــات الــتــعــلــيــمــيــة ومــؤســســات  ال
ــعــالــي، عــــالوة عــلــى بعض  الــتــعــلــيــم ال
االختصاصات األخرى، حيث جاء ذلك 
النائب  مــن  المقدم  الــســؤال  على  ا  ردًّ
التي  الوظائف  بشأن  القاضي  عيسى 
تتطلب مؤهالت في تخصصات نادرة 

لكل جهة من الجهات الحكومية.
ــاًدا لــدســتــور  ــن وأكــــد الــجــهــاز أنـــه اســت
ــبــحــريــن، فــــإّن األصــــل في  مــمــلــكــة ال

البحرينيين،  توظيف  هــو  التوظيف 
وهـــذا مــا أكــدتــه تــشــريــعــات الخدمة 
الخدمة  قــانــون  مــن  كــل  فــي  المدنية 
بقانون  بــالــمــرســوم  الــصــادر  الــمــدنــيــة 
وتــعــديــالتــه   2010 لــســنــة   )48( رقـــم 
بالقرار  الــصــادرة  التنفيذية  والالئحة 
رقم )51( لسنة 2012 وتعديالتها، بأال 
في  إال  البحرينيين  غير  توظيف  يتم 
البحريني  المرشح  تــوافــر  عــدم  حــال 

المستوفي لشروط شغل الوظيفة، أو 
الحاجة لخبرات يمكن االستفادة منها 

ونقلها للموظف البحريني.
ــن مــنــطــلــق تــأهــيــل  وأوضـــــــح أنـــــه مــ
الكفاءات الوطنية وضرورة حصولهم 
عــلــى الــتــدريــب واإلتـــقـــان الــالزمــيــن 
المدنية،  بــالــخــدمــة  الــوظــائــف  لشغل 
يشترط  المدنية  الخدمة  جــهــاز  فــإن 
ــود تـــوظـــيـــف غــيــر  ــقـ عـــنـــد اعـــتـــمـــاد عـ

ــنــد تــدريــب  الــبــحــريــنــيــيــن تــضــمــيــن ب
ذاتها  العقود  في  البحريني  الموظف 
“يعتبر  على  ينص  الواجبات  باب  في 
على  البحرينيين  الموظفين  تدريب 
الوظيفة جزًءا أساسيًّ ا من واجبات 
ومسؤوليات الموظف، وذلك وفًقا لما 

تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة”.
وأفــــــاد بــــأن إعــــــداد وتــنــفــيــذ خطط 
بها  تضطلع  الوظائف  لشغل  التأهيل 
كل جهة حكومية على حدة، ويرجع 
ــقــدرتــهــا عــلــى إمــكــانــيــة  ــًرا ل ــك نـــظـ ــ ذل
لديها،  الوظائف  تقييم حاجتها لشغل 
وإمكانية وضع آلية تدريب تمكنها من 
محل  البحرينيين  الموظفين  إحــالل 
مسؤوليات  تنظيم  تم  وقد  األجانب، 
الــجــهــة الــحــكــومــيــة وجـــهـــاز الــخــدمــة 
التدريب  نــظــام  تطبيق  فــي  المدنية 
الجهات  لموظفي  الوظيفي  والتطوير 
الحكومية، من خالل تعليمات الخدمة 
بشأن   2019 لسنة   )5( رقــم  المدنية 
التدريب واإليفاد في بعثة أو  تنظيم 

منحة دراسية.

25 ألف تصريح مرن حتى فبراير 2022
53 مليون دينار رسوم محصلة في 3 أعوام... “سوق العمل”:

ردًا  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  أكــدت 
إجمالي عدد  أن  برلماني  على ســؤال 
طبقًا  السارية  المرن  العمل  تصاريح 
ألف   25,146 بلغت  البيانات  لقاعدة 
2022م،  فبراير  نهاية  حتى  تصريح 
المحصلة  المبالغ  مجموع  بلغ  فيما 
لـــرســـوم تــصــريــح الــعــمــل الـــمـــرن في 
نحو  )2019 و2020 و2021(  األعوام 

53,260,354 مليون دينار.
ــــك فـــي ردهــــا عــلــى الــســؤال  جــــاء ذل
العباسي  محمد  الــنــائــب  مــن  الــمــقــدم 
والــذي  المرنة،  العمل  تصاريح  حــول 
القانون  أن  إلــى  الهيئة  فيه  ــارت  أشـ

وتــعــديــالتــه  2006م  لــســنــة   19 ــم  رقـ
مهام  نظم  العمل  سوق  تنظيم  بشأن 
ــدار فــئــات  ــ وصــالحــيــات الــهــيــئــة إلصـ
تـــصـــاريـــح الــعــمــل الـــمـــرن لــأجــانــب 
اإلجــــــراءات  وأن  عــلــيــهــا،  والـــرقـــابـــة 
تقبل  ال  الشأن  هــذا  في  بها  المعمول 
انتقال العمالة النظامية الذين يعملون 
بتصاريح عمل سارية الصالحية لدى 
)العمالة االعتيادية(  أصحاب األعمال 

إلى العمالة المرنة.
ال  المرن  التصريح  أن  الهيئة  وأكــدت 
يستفيد منه العمال الهاربون أو الذين 
تــركــوا العمل لــدى أصــحــاب األعــمــال 

بالمخالعة لتصاريح عملهم.

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

نوال عبداللطيف

ردًّا على سؤال برلماني... “العمل”:
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“االتصال”: إنشاء منصة وطنية لمكافحة الشائعات
فـــي ردهـــا علـــى االقتـــراح برغبـــة حول 
الشـــائعات  مكافحـــة  وحـــدة  إنشـــاء 
اإللكترونية تتبع مركز االتصال الوطني، 
قـــدرت الحكومة حـــرص مجلس النواب 
االقتـــراح  إليـــه  يرمـــي  بمـــا  واهتمامـــه 
برغبـــة الماثـــل مـــن أهداف، مشـــيرة في 
هـــذا المقـــام إلـــى أن هذا االقتـــراح يأتي 
متوافًقـــا مع رؤية الحكومة في مواجهة 
علـــى  المغرضـــة  الرقميـــة  الشـــائعات 
مواقـــع التواصل االجتماعـــي ومكافحة 
ترويجها، نظًرا لما قد تشكله من زعزعة 
لثقـــة المواطنين بالحكومة ومؤسســـات 
الدولـــة بالمقـــام األول، وضرب للنســـيج 

الوطني واالجتماعي. 
ويعتبر هـــذا االقتراح مـــن ضمن أهداف 
ودور مركـــز االتصـــال الوطنـــي، ويتعلق 
بمســـار عمـــل يعتبـــر مـــن صميـــم عملـــه، 

وفقـــا للمرســـوم رقـــم )84( لســـنة 2016 
بإنشـــاء وتنظيم مركز االتصال الوطني، 
المـــادة  فـــي  تضمـــن  الـــذي  وتعديالتـــه، 
الثالثـــة منـــه أن إدارة عمليات وأنشـــطة 
االتصـــال واإلعـــالم في أوقـــات األزمات 
وبالتنســـيق مـــع الجهـــات الحكومية تعد 
مـــن اختصاصات المركز األساســـية، إلى 
جانـــب وضـــع اآلليـــات المناســـبة لرصـــد 
وتجميـــع وتحليـــل األخبـــار والمعلومات 
والبيانـــات حـــول مملكـــة البحريـــن فـــي 
الداخـــل والخارج، تمهيـــدا للتعامل معها 
مـــن خـــالل وســـائل االتصـــال واإلعـــالم 

الحكومية.
وبّين االتصال الوطني بأنه باشر مقترًحا 
لمكافحـــة  وطنيـــة  منصـــة  لتأســـيس 
الشـــائعات انبثاقـــا مـــن دوره فـــي خلـــق 
آليـــة تضمـــن تكامـــل األجهـــزة اإلعالمية 

الحكومية من حيث التخطيط والتنسيق 
والتنفيذ، على أن يتم اســـتحداث وحدة 
إدارية لتندرج تنظيمًيا تحت مظلة قسم 
تنسيق اتصال األزمات بإدارة التخطيط 
االســـتراتيجي في المركـــز، التي تمارس 
مهامهـــا بالتنســـيق مـــع اإلدارات األخرى 
الـــوزارات  مـــع  وبالشـــراكة  بالمركـــز، 
والهيئات والمؤسســـات الحكومية ضمن 

“شبكة االتصال الحكومي”. 
وقـــال المركـــز إن مـــن أولويـــات المنصة، 
وســـائل  عبـــر  الشـــائعات  مكافحـــة 
بيـــن  والتنســـيق  االجتماعـــي  التواصـــل 

الجهـــات الحكوميـــة فـــي نشـــر األخبـــار 
والحقائـــق والمعلومـــات الموثوقة، وهو 
مـــا يتحقق فعلًيا فـــي الوقت الحالي من 
حيـــث  المتعـــددة،  المســـؤوليات  خـــالل 
يعكـــف عليهـــا المركـــز لتوحيـــد الخطاب 
اإلعالمي الحكومي، باإلضافة إلى تفنيد 
الشائعات والمعلومات المغلوطة بسرعة 
متناهيـــة ودقـــة بالغة، والحـــد من آثارها 

وتبعياتهـــا الســـلبية على أفـــراد المجتمع 
المجتمـــع  الوطنـــي، وتوعيـــة  والنســـيج 
الوطنيـــة  المســـؤولية  تحمـــل  بضـــرورة 
واألخالقيـــة في اســـتقاء المعلومات من 
االنســـياق  وعـــدم  الرســـمية،  مصادرهـــا 
وراء الشـــائعات، والمشـــاركة الفعالة في 

إعادة نشر المعلومات الصحيحة. 
كمـــا أن المنصـــة ستســـعى إلى ممارســـة 

مهامهـــا وفق آليـــات متقدمـــة ومتكاملة 
لتلقي البالغات ورصـــد وتحليل األخبار 
الرقميـــة،  المنصـــات  عبـــر  المنشـــورة 
وتحقيـــق التكامل النوعـــي في منظومة 
االتصـــال الحكومـــي عبـــر إدارتهـــا لخط 
ورقـــم  إلكترونـــي،  وبريـــد  ســـاخن، 
مخصص، ومباشـــرة الرد على الشائعات 
فـــي الفترة الزمنية المناســـبة - بحســـب 
تصنيف الحالة ومدى خطورتها – ونشـــر 
المعلومـــات الصحيحـــة عبـــر الحســـابات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الحكوميـــة 
اإلعالميـــة  والقنـــوات  االجتماعـــي 
الرســـمية، إلـــى جانـــب بنـــاء مزيـــد مـــن 
التعاون مع الوســـائل غير الرســـمية مثل 
الصحف المحلية والحســـابات اإلخبارية 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  والمؤثـــرة 

االجتماعي.

عدم إعادة نشر 
المعلومات المغلوطة 

أو االنسياق وراءها

4 آالف دينار مساعدة تعليمية للموظفين الطلبة بالجامعا
دفع جزء من التكاليف عن الموظف بمقدار 60 % من التكلفة اإلجمالية 

الشـــورى  وزيـــر شـــؤون مجلســـي  قـــال 
والنـــواب غانـــم البوعينيـــن إن الحكومة 
قد درست االقتراح برغبة النيابي بشـأن 
مساعدة ودعم موظفي الحكومة الذين 
يدرســـون علـــى حســـابهم الخـــاص فـــي 
الجامعات المحليـــة والخارجية من قبل 

وزاراتهم.
عـــدة  وضعـــت  الحكومـــة  أن  وذكـــر 
بالخدمـــة  متعلقـــة  وأنظمـــة  تشـــريعات 
المدنيـــة والتـــي نظمت األمـــور المتعلقة 
فـــي  وإيفادهـــم  الموظفيـــن  بتدريـــب 
البعثـــات والمنـــح الدراســـية، وذلك على 
حكوميـــة  جهـــة  أو  وزارة  لـــكل  نحـــو 
إمكانيـــة تدريـــب وتأهيـــل موظفيهـــا أو 
إيفادهـــم فـــي بعثـــات ومنـــح دراســـية، 
حيـــث ينـــص قانـــون الخدمـــة المدنيـــة 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )48( لسنة 
2010 فـــي البند )3( من المادة )18( على 
أن يجـــوز إيفـــاد الموظـــف فـــي بعثـــة أو 
منحـــة دراســـية وفقـــًا لضوابـــط الالئحة 
 )25( المـــادة  نصـــت  وقـــد  التنفيذيـــة” 
مـــن الالئحـــة التنفيدية رقم )51( لســـنة 
2012 علـــى أن تعمل الجهات الحكومية 
علـــى تشـــجيع الموظفين علـــى التطوير 
والتـدريـب الـذائي الذي يعتبر مسؤولية 
كل موظف، وفقًا للضوابط واإلجراءات 

التي يحددها الديوان”. 

هـــذا وقـــد نظمـــت التعليمـــات المتعلقـــة 
بالخدمـــة المدنيـــة رقم )5( لســـنة 2019 
األمـــور المتعلقة بالتدريـــب واإليفاد في 
البعثات أو المنح الدراسية حيث تضمن 

البند رقم )5( اآلتي: 
1. البنـــد رقـــم )1 - ب( الخـــاص باإليفـــاد 
فـــي بعثة أو منحة دراســـية، الذي ينص 
علـــى أن “تحـــدد ميزانية لبعثـــات ومنح 
يتجـــاوز  ال  بمـــا  األكاديميـــة  الدراســـات 
نســـبة )30 %( من مجمـــوع مخصصات 
بالجهـــات  الخـــاص  التدريـــب  ميزانيـــة 
الحكوميـــة، ويجـــوز زيادة هذه النســـبة 
للجهـــة الحكوميـــة عنـــد وجـــود مبررات 
تدعم ذلـــك بعد موافقة ديـــوان الخدمة 

المدنية”. 
باإليفـــاد  الخـــاص   )2( رقـــم  البنـــد   .2
والشـــهادات  األكاديميـــة  للدراســـات 
التطويـــر  برنامـــج  ضمـــن  االحترافيـــة 
الوظيفـــي، الـــذي ينـــص علـــى أن تتكفل 
الجهات الحكومية بدفع كافة المصاريف 
الخاصة بالدراســـات األكاديمية حســـب 

ميزانية التدريب كما يلي:
- الرسوم الدراسية. 

- الكتب الدراســـية المعتمـــدة مع تقديم 
ما يثبت أنها من المقررات  الخاصة لكل 
فصل سنة دراسية حسب المبلغ المحدد 

لكل سنة دراسية. 

- المخصصات وتذاكر الســـفر للدراسات 
فـــي المؤسســـات التعليميـــة الخارجيـــة 
حســـب نظام مخصصات  السفر والمهام 

الرسمية. 
- نفقـــات البحوث العلميـــة التي ينجزها 
الموظـــف كجـــزء مـــن برنامج الدراســــة 

حسـب المبلغ المحدد. 
نظـــام  حســـب  المالبـــس  عـــالوة   -

مخصصات السفر والمهام الرسمية. 
- مخصصـــات الســــفر للزوجـــة أو الزوج 
واألوالد إذا وافقـــت الجهـــة الحكوميـــة 

على مرافقته لاللتحاق. 
باإليفـــاد  الخـــاص  أ(   -  3( رقـــم  البنـــد   -
والشـــهادات  األكاديميـــة  للدراســـات 
التطويـــر  برنامـــج  ضمـــن  االحترافيـــة 
“تعمـــل  أن  علـــى  ينـــص  الـــذي  الذاتـــي، 
تشـــجيع  علـــى  الحكوميـــة  الجهـــات 
الموظفيـــن علـــى التطويـــر الذاتـــي الذي 
يعتبـــر مســـؤولية كل موظـــف، علـــى أن 
يكـــون الموظـــف قـــد أكمل فـــي الخدمة 
مـــدة ال تقل عن ســـنة واحدة وأن يكون 
العمـــل  احتياجـــات  ضمـــن  البرنامـــج 
والمســـار الوظيفـــي، ويحقـــق المصلحة 

العامة”. 
- البنـــد رقم )3 - ب( الخاص بالمســـاعدة 
تتحملهـــا  التـــي  الحكومـــي(  )الدعـــم 
الحكومة من تكاليف الدراسة للموظف، 

صـــرف  “يجـــوز  أن  علـــى  ينـــص  الـــذي 
مساعدة تعليمية بدفع جزء من تكاليف 
الدراسة عن الموظف بمقدار )60 %( من 
التكلفـــة اإلجمالية علـــى أال يتعدى مبلغ 
المســـاعدة )4,000( دینـــار، بحيـــث يتـــم 
توزيع المساعدة بالتساوي على الفصول 
تســـجيل  مـــن  التأكـــد  بعـــد  الدراســـية 
الموظـــف وتقديـــم المســـتندات المؤيدة 
لذلك بما فيها كشف المقررات الدراسية 

وأرصدة المدفوعات التعليمية. 
وفيمـــا يتعلق بآليـــة التعامل مع إجازات 
بمناســـبة  الموظـــف  غيـــاب  وفتـــرات 
دراســـته فقـــد أوضحت الالئحـــة لقانون 
الخدمة المدنية آنفة الذكر كافة المعايير 
والضوابط، حيـــث أوضحت المادة )31( 
مـــن تلك الالئحـــة أن الموظف يســـتحق 
إجازة امتحان دراســـي لمـــدة ال تتجاوز 
شهر في السنة تكون برتب کامل شامل 
جميـــع العـــالوات وذلـــك وفقًا للشـــروط 

والضوابط االستحقاق هذه اإلجازة. 
 كما أجازت المادة )32( من ذات الالئحة 
للموظـــف إجـــازة خاصــــة بـــدون راتـــب 
بســـبب التفـــرع للدراســـة، حيـــث نصـــت 
هـــذه المادة فـــي البند رقـــم )ج( على أن 
يجوز منح الموطف إجازة خاصة بدون 

راتب بسبب التفرغ للدراسة.

بّينـــت الحكومة وذلك في ردها على 
االقتراح برغبة بشأن التحاق األطباء 
العاطليـــن فـــي البرامـــج التخصصية 
بـــأن  الحكوميـــة،  للمستشـــفيات 
الطاقة االســـتيعابية المتوافرة حالًيا 
للتدريب محدودة ال تســـمح لتدريب 

جميـــع األطبـــاء، مؤكـــدة أنها تســـعى 
دائًمـــا لوضع الحلول وتذليل العقبات 
التـــي تواجـــه البحرينييـــن، بخاصـــة 
فئـــة األطباء فـــي ضـــوء اإلمكانيات 
المتاحـــة، والعمـــل علـــى التأكـــد مـــن 
حصول جميـــع الكـــوادر الطبية على 
مســـتوى عـــاٍل مـــن التدريـــب بجودة 

وكفاءة عالية.

ال طاقة استيعابية لتدريب جميع األطباء العاطلين

دفع المعاشات التقاعدية لعوائل المتوفين بفترة ال تتجاوز الشهر

“البحرين المركزي”: رقابة ُمحكمة على البنوك

عدم استيفاء الشروط يتسبب بتعطيلها

ال زيادة على الفوائد أو احتساب رسوم عن فترة التأجيل

أبـــدت الحكومـــة توافقهـــا مـــن حيـــث 
المبدأ بتحديد فترة ال تتجاوز الشـــهر 
لصرف المعاشـــات التقاعديـــة لعوائل 
المتوفين، على أن يتم احتســـاب هذه 
المـــدة اعتبـــارا مـــن تاريـــخ اســـتكمال 
المستندات المطلوبة تأسيًسا على ما 
تقضـــي به أحـــكام القـــرارات المنظمة 
قوانيـــن  فـــي  المســـتحقات  لصـــرف 

التقاعد والتأمين االجتماعي.
كمـــا بّينت الحكومة أن القرار الوزاري 
رقم )4( لسنة 1985 قد نّظم اإلجراءات 
والمســـتندات الالزمة لصرف الحقوق 
التقاعدية المستحقة بموجب القانون 
رقـــم )13( لســـنة 1975 بشـــأن تنظيم 
معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفي 
الحكومـــة، وتعديالته، وينظـــم القرار 
لســـنة  )14/تأمينـــات(  رقـــم  الـــوزاري 
1978 إجـــراءات ومســـتندات صـــرف 

المســـتحقات التأمينيـــة الـــواردة فـــي 
قانـــون التأميـــن االجتماعـــي الصـــادر 
لســـنة   )24( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 
1976، وتعديالتـــه، حيـــث إنـــه طبقـــا 
ألحـــكام القـــرارات المذكـــورة يتعيـــن 
على المســـتحقين أو مـــن ينوب عنهم 
المســـتندات  مـــن  مجموعـــة  تقديـــم 
األساســـية للصـــرف، وقد اســـتحدثت 
االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة 
قنـــوات إلكترونيـــة للمســـتفيدين مـــن 

قوانين التقاعـــد والتأمين االجتماعي 
من أصحاب المعاشـــات والمستحقين 
عنهـــم لتقديـــم مختلـــف الطلبـــات من 
للهيئـــة،  اإللكترونـــي  الموقـــع  خـــالل 
اســـتكمال  أو  التقديـــم  لهـــم  وتتيـــح 
الطلبـــات مـــن دون الحضـــور إلى مقر 

الهيئة.
األحـــكام  تنفيـــذ  أن  إلـــى  باإلضافـــة 
القانونيـــة المتعلقـــة بتنظيـــم حقـــوق 
المعـــاش  صاحـــب  عـــن  المســـتحقين 

فئـــات  تحديـــد  مـــن  بـــدًءا  المتوفـــى 
المستحقين وتوزيع األنصبة والتحقق 
االســـتحقاق  شـــروط  اســـتيفاء  مـــن 
المســـتحقات  صـــرف  إلـــى  وصـــوال 
يتطلـــب مســـتندات محـــددة ال يمكن 
توفيرهـــا إال مـــن ذوي الشـــأن، مثـــل 
الفريضة الشـــرعية، والحساب البنكي 
والمســـتندات  للمســـتحقين،  الدولـــي 
الخاصـــة بإثبات شـــروط االســـتحقاق 
المنصوص عليهـــا في قوانين التقاعد 

والتأمين االجتماعي. 
وأكـــدت الحكومة خالل ردها التزامها 
بصرف المعاشات للمستحقين الثابتة 
االســـتحقاق  شـــروط  شـــأنهم  فـــي 
بنصيـــب  وتحتفـــظ  تعطيـــل،  دون 
بقيـــة المســـتحقين غير المســـتكملين 
للمســـتندات المطلوبة لحين تقديمهم 

األوراق المطلوبة.

فـــي ردهـــا علـــى االقتـــراح برغبـــة حول 
قيام مصـــرف البحرين المركـــزي بإجراء 
رقابـــة فعالة علـــى البنوك للتأكد من عدم 
زيـــادة الفوائد أو فرض فوائد جديدة أو 

احتساب رسوم عن فترة التأجيل.

أكـــدت الحكومـــة األهـــداف التـــي يرمي 
إليهـــا االقتراح برغبة الماثـــل، معلنة أنها 
تحقق الرغبة بالفعل، وأنها ســـوف تعمل 

على بذل المزيد في هذا الصدد.
وأوضحـــت أنهـــا وجهـــت بنـــوك التجزئة 
وشـــركات التمويل )المؤسـســــات المالية 
الشـــروط  نفـــس  بتطبيـــق  المعنيـــة( 

واألحـــكام القائمـــة علـــى القـــروض، كمـــا 
ألزمتهـــم بعدم زيادة ســـعر الفائدة وعدم 
احتساب رسـوم على طلب التأجيل، كما 
تقوم الحكومة وبشـــكل دوري من خالل 
مصــــرف البحرين المركـــزي بالمتابعة مع 
المؤسســــات الماليـــة المعنيـــة عن طريق 
االجتماعـــات والمراســـالت اإللكترونيـــة 

واالتصــــاالت الهاتفية؛ للتحقق من مدى 
االلتزام بهذه التوجيهات.

ولفتـــت الحكومـــة إلى أن هـــذه المتابعة 
الرقابيـــة  المســـؤوليات  مـــن  هـــي جـــزء 
للمصـــرف؛ للتأكـــد مـــن ســـالمة تطبيـــق 
التوجيهـــات الصـــادرة منـــه للمؤسســـات 
أن  عـــن  فضـــال  هـــذا  المعنيـــة،  الماليـــة 

الحكومـــة ممثلـــة فـــي مصـــرف البحرين 
المركـــزي قامـــت منـــذ بدايـــة هـــذا العـــام 
بالنظر فـــي جميع الشـــكاوى التي وردت 
إليها من المواطنين واألجانب المقيمين، 

المؤسســـات  مـــع  بالتنســـيق  وتـــم حلهـــا 
علـــى  أنهـــا  مؤكـــدًة  المعنيـــة،  الماليـــة 
اســـتعداد للتعامـــل مـــع أي شـــكوى حول 

هذا الموضوع.

دراسة إنشاء مستشفى للوالدة بالرفاع

االقتـــراح  علـــى  الحكومـــة  رد  فـــي 
برغبـــة بإعـــادة ترميـــم وتأهيـــل جامع 
الشـــيخ حمد بن عيسى آل خليفة في 
المحـــرق، وذلـــك مـــن منطلـــق إيالئهـــا 
اهتماًمـــا بالًغـــا بالمســـاجد، وتحســـين 
وتوفيرهـــا  للمواطنيـــن  الخدمـــات 

بصورة مستمرة، فقد أفادت الحكومة 
بأنها درســـت االقتراح، وبدأت بالفعل 
باتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لترميـــم 
بـــن عيســـى آل  جامـــع الشـــيخ حمـــد 
خليفـــة فـــي المحـــرق، حيـــث ُأصدرت 
رخصــــة الترميـــم تمهيـــدا للبـــدء فـــي 

أعمال الترميم.

علـــى  ردهـــا  خـــالل  الحكومـــة  أوضحـــت 
المركـــز  االقتـــراح برغبـــة بشـــأن تحويـــل 
الشـــرقي  بالرفـــاع  القديـــم  الصحـــي 
لمستشـــفى للوالدة، بأن العمل جاري على 
الصحيـــة  االحتياجـــات  وتقييـــم  دراســـة 
الســـكانية ووضـــع خطـــط مســـتقبلية مـــن 
قبـــل اللجنـــة العليـــا للتدريـــب والتخطيط 
مـــن  والتـــي  الصحـــي،  االســـتراتيجي 
األمثـــل  لالســـتخدام  التخطيـــط  مهامهـــا 
للمنشـــآت الصحيـــة في ظـــل تطبيق نظام 
الضمان الصحي والتســـيير الذاتي لمراكز 
الرعاية الصحية األولوية والمستشـــفيات 

الحكومية. 
وأضافت أنه على ضوئها سيتم االستفادة 
القصوى من المنشـــآت الصحية في مراكز 

الرعاية الصحية األولوية بما فيها الحاجة 
إلنشـــاء مستشـــفيات الـــوالدة علـــى نطاق 
المملكـــة، مؤكـــدة فـــي الوقـــت ذاتـــه يأنـــه 
ســـيتم االســـتخدام األمثل لهذه المنشـــآت 
في تحســـين الخدمات الصحيـــة المقدمة 

للمواطنين.
كمـــا أكدت الحكومـــة بأنها ال تدخـــر جهًدا 
الصحيـــة  الخدمـــات  كافـــة  توفيـــر  فـــي 
الـــوالدة،  خدمـــات  وخاصـــًة  المطلوبـــة 
والتأكـــد من وصول هذه الخدمات لجميع 
المواطنيـــن بـــكل يســـر وســـهولة وبجودة 
عالية وفـــق الموارد واإلمكانـــات المتاحة، 
والنظـــر فـــي تحقيقهـــا بحســـب الخطـــط 
المســـتقبلية حيث تقوم بدراســـتها اللجنة 
العليـــا للتدريب والتخطيط االســـترايجي 

الصحي.

البدء بإجراءات ترميم جامع الشيخ حمد بالمحرق

مروة أحمد
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قال وزير شـــؤون مجلسي الشورى 
إن  البوعينيـــن  غانـــم  والنـــواب 
الحكومـــة درســـت االقتـــراح برغبة 
النيابي بشأن بإنشاء مركز حكومي 
وجراحـــة  طـــب  فـــي  متخصـــص 
األســـنان، وأشارت إلى أن االقتراح 

متحقق بالفعل.
توافـــر  إلـــى  البوعينيـــن  ولفـــت 
الطبيـــة  التخصصـــات  مختلـــف 
المتعلقـــة بطـــب وجراحة األســـنان 
تقويـــم  األطفـــال،  اللثـــة،  )أمـــراض 
األســـنان( فـــي الوقـــت الراهـــن في 
أحـــد المراكز الصحية الخاصة بكل 
منطقـــة صحيـــة، وبناء عليـــه، يتم 
بحاجـــة  الذيـــن  المرضـــى  تحويـــل 
لهذا التخصص من مختلف المراكز 
التابعـــة لنفـــس المنطقـــة الصحية، 
ويراعـــى فـــي ذلـــك أن يتـــم تقديم 
مراكـــز  فـــي  للمرضـــى  الخدمـــات 
صحيـــة قريبة لمســـكنهم كنوع من 
تيســـير تقديـــم الخدمـــة لمتلقيهـــا، 
حيث يتم التحويل لخدمة جراحة 
الســـلمانية  مجمـــع  إلـــى  األســـنان 

الطبي.
هـــذا  فـــي  الحكومـــة  أن  وأضـــاف 
اإلطار أنه مع صدور المرســـوم رقم 
)5( لســـنة 2013 بإنشـــاء المجلـــس 
وتعديالتـــه،  للصحـــة،  األعلـــى 
للمـــادة  وفقـــا   - المجلـــس  أصبـــح 
وضـــع  “يتولـــى  المرســـوم  مـــن   )5(
للصحـــة  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 

فـــي المملكـــة ومتابعـــة تنفيذها مع 
الـــوزارات والمؤسســـات والهيئـــات 
المعنية، وله في سبيل ذلك ممارسة 
اختصاصـــات تشـــمل وضـــع تصور 
لعـــدد وأماكـــن توزيـــع المؤسســـات 
الصحية العامة والخاصة بالمملكة، 
ودراســـة احتياجـــات المملكـــة مـــن 
جميع المشاريع الصحية، خصوصا 

اإلنشائية منها ومتابعة تنفيذها.
يشـــار إلـــى صـــدور القرار رقـــم )30( 
لسنة 2019 بإنشـــاء وتشكيل لجنة 
التدريب والتخطيط االستراتيجي 
الصحـــي الـــذي تضمن إنشـــاء لجنة 
تســـمى لجنة التدريـــب والتخطيط 
تنبـــع  الصحـــي  االســـتراتيجي 
المجلس األعلـــى للصحة، وتختص 
االســـتراتيجية  مقتـــرح  بوضـــع 
مملكـــة  فـــي  للصحـــة  الوطنيـــة 
المجلـــس  إلـــى  ورفعـــه  البحريـــن 
األعلى للصحة، ودراسة احتياجات 
المملكة المســـتقبلية مـــن الخدمات 
االختصاصـــات  وفـــق  الصحيـــة 
المنصوص عليها في القرار المشـــار 
إليه، ومن ثم ستقوم اللجنة المشار 
إليها بدراسة االقتراح برغبة ورفعه 
إلـــى المجلـــس األعلـــى للصحـــة في 
ظـــل تطبيق نظـــام الضمان الصحي 
وآلية التسيير الذاتي للمستشفيات 
والمراكـــز الصحيـــة، والـــذي يتيـــح 
لطالبي الخدمات الصحية الحصول 

على الخدمة المطلوبة.

جراحة األسنان بكل منطقة صحية

١.٥ مليون دينار كلفة شبكة واحات المحرق والبدء في ديسمبر
المشروع يربط نحو 300 عقار ووحدة سكنية بمجمع 255

قـــال العضـــو البلـــدي لخامســـة المحرق 
الصـــرف  مشـــروع  إن  بوهـــزاع  صالـــح 
المحـــرق  واحـــات  لمنطقـــة  الصحـــي 
بمجمـــوع 255 بقاللي ســـيتم البت فيه 
خالل ديســـمبر المقبـــل بميزانية وصلت 
دينـــار  ألـــف  و500  مليـــون  نحـــو  إلـــى 
بتمويـــل مـــن الحزمـــة الثانيـــة لموازنـــة 

المشاريع البلدية.
وفـــي تفاصيـــل أخـــرى عـــن المشـــروع، 
التقريبـــي  الزمـــن  أن  بوهـــزاع  أوضـــح 
للتنفيذ يصل سنة كاملة فور البدء فيه، 
حيث تـــم طلب الحصول على الموافقة 
المســـبقة خـــالل فبرايـــر الماضـــي، أمـــا 
بالنســـبة لمختصر المشـــروع فقد يشمل 
خطـــوط رئيســـية بطـــول إجمالي يصل 
إلـــى حوالي 4 آالف متر، وثانوية بطول 

غرفـــة   80 مـــع  متـــر،  آالف   3 حوالـــي 
تفتيـــش رئيســـية، و365 غرفـــة فرعية، 
الصـــرف  مشـــروع  أن  إلـــى  باإلضافـــة 
الصحـــي لواحـــات المحرق ســـيوصل ما 

بين نحو 300 وحدة سكنية وعقار.
واحات المحرق

صالح بوهزاع

شركات الحراسة الخاصة تطالب باستئناف الدعم الحكومي ومراجعة نسبة البحرنة
ناشدوا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه لمساندة القطاع

األمـــن  شـــركات  عـــدد  انخفـــض 
والحراسة الخاصة من 60 شركة إلى 
41 شـــركة؛ بســـبب تداعيات جائحة 
وانخفـــاض  الســـوق  علـــى  كورونـــا 

الدعم الحكومي للشركات.
وطالب عدد من مالك هذه الشركات 
باســـتئناف صندوق العمـــل )تمكين( 
صـــرف الدعـــم الحكومي للشـــركات 
بعد وقـــف اســـتفادتهم مـــن برنامج 
التدريـــب ودعـــم األجور، مشـــيرين 
إلـــى أن هـــذا الدعـــم ســـاهم بشـــكل 
كبيـــر في تأهيـــل المواطنيـــن لتولي 
المســـؤولية في الشركات، خصوصا 
أن قطاع األمن والحراســـة الخاصة 
يشـــهد إقبـــاال مـــن القطـــاع الخـــاص 
التعافـــي  لفتـــرة  االنتقـــال  بســـبب 

االقتصـــادي ومـــا يتطلبـــه ذلـــك من 
تأمين الكوادر المؤهلة لذلك.

وبينـــوا بـــأن دعـــم “تمكيـــن” ألجـــور 
بالشـــركات  البحرينييـــن  العمـــال 
يتماشـــى مع متطلبات تطوير سوق 
العمـــل فـــي ســـبيل جعـــل البحريني 

الخيار األمثل للتوظيف.
تدريـــب  مدرســـة  بـــأن  وذكـــروا 
أوقفـــت  قـــد  كانـــت  الحراســـات 
إجـــراء التدريبـــات الدوريـــة للعمال 
المســـتجدين وغيرهم من الشركات 
وجـــاري  كورونـــا،  ظـــروف  بســـبب 
حاليا اســـتئناف أنشطتها التدريبية، 
ممـــا يتطلب مـــن المدرســـة التعاون 
مع الشـــركات لجدولة عـــدد العناصر 
بـــكل شـــركة إلخضاعهـــم للتدريـــب 

المناســـب بدال مـــن إخضاعهم كلهم 
ذلـــك  ألن  للتدريـــب؛  واحـــدة  مـــرة 
ســـيؤثر على خطـــط تغطية المواقع 
بالحـــراس وســـيضعف من الســـيولة 
المتاحـــة لـــدى الشـــركات فـــي حـــال 

تدريب كل الموظفين مرة واحدة.
وجـــدد ممثلـــو الشـــركات مطالبتهم 
لـــوزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
المقـــررة  البحرنـــة  نســـبة  بمراجعـــة 
للشركات، وهي 35 %، حيث تدعم 
المواطنيـــن؛  توظيـــف  الشـــركات 
بوصفهـــم الخيار األمثـــل للتوظيف، 
ولكن الوزارة ال تفرض ذات النســـبة 
م إليهـــا  التـــي تقـــدَّ علـــى الشـــركات 
خدمـــة األمـــن والحراســـة الخاصة، 
حيث يتعذر تحقيق نســـبة البحرنة 

لدى الشـــركات ألســـباب متعددة من 
البحرينييـــن  بعـــض  عـــزوف  بينهـــا 
عـــن االنخـــراط فـــي هـــذه الوظيفـــة 
الزبـــون وجـــود نســـب  اشـــتراط  أو 
متعـــددة  جنســـيات  مـــن  متوازنـــة 

بموقع العمل.
ويرفـــع مالك الشـــركات مناشـــدتهم 
إلى ســـمو ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء لتوجيـــه الجهـــات المعنيـــة 
األمـــن  شـــركات  قطـــاع  بمســـاندة 
خـــالل  مـــن  الخاصـــة  والحراســـة 
ألجـــور  “تمكيـــن”  دعـــم  اســـتئناف 
مـــن  أكثـــر  وتعـــاون  البحرينييـــن 
مدرســـة تدريـــب الحراســـات، فضال 
عـــن إعـــادة مراجعـــة نســـبة البحرنة 

المفروضة على القطاع.

علياء الموسوي

محرر الشؤون المحلية

مروة أحمد



Vacancies Available األحد 24 أبريل 2022 - 23 رمضان 1443 - العدد 104940

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com

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

  RIGGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  SCAFFOLDER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  SAFETY & OCCUPATIONAL HEALTH SPEC ,
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.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

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  eman@jcgroupglobal.com

FRANKS A LOT RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17811970  or  rayjaffar@gmail.com

Hani star contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36155128  or  HANISTARBH@GMAIL.COM

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com

OSSIAS HOUSING CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39155275  or  HANDSOMEGUY10@HOTMAIL.COM

HUSAIN ABDULSHAHEED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  HUSSAINABDULBH@GMAIL.COM

MAGHAN ABDULREHMAN INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  MAGHANABDUL@GMAIL.COM

2025 COMPUTERS & INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33294331  or  ALIWANIH@GMAIL.COM

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17141300  or  ALAMANI@BATELCO.COM.BH

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com

AIRPORT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17677075  or  admin@seastar-groups.com

Reverse Climate Air Conditioning & Refrigeration W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17231939  or  MKAS.TRADING@GMAIL.COM

ALSUQAYA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM

Star Lion Contracting Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17270787  or  Info@starlionservice.com

TAUQIR TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34154880  or  TAUQIRTRADINGEST@GMAIL.COM

Sara gate electrical equipments 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE ,
 suitably qualified applicants can contact

 17231939  or  MKAS.TRADING@GMAIL.COM

GREEN WORLD WELDING AND ALUMINIUM WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17003390  or  gwwa20@gmail.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

TURKISH TRIMS SALON W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33239494  or  hishamabdulsami21@gmail.com

BLACK 22 COFFEE BAR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT ,
 suitably qualified applicants can contact
 33449049  or  shahleen@black22bh.com

SAHAB GEE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33243186  or  ADNANJATT1414@GMAIL.COM

AMERICAN SYSTEM TECHNOLOGY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33700712  or  Ghiasibrahim47@gmail.Com

BOSS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE ,
 suitably qualified applicants can contact

 37777701  or  HUSSAIN@ENERGYCENTRALCO.COM

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

CEBARCO BAHRAIN -INFRA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM

S K C ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36666658  or  M.S.ALKOOHEJI@GMAIL.COM

Ajmal fresh fish and meat centre 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  ALSAMMAK999@HOTMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  YAADGAARBH@GMAIL.COM

Only Three Horse Riding Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39550042  or  SILVER4REALESTATE@GMAIL.COM

ALSALTANAH AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39829984  or  MDALMANEA66@GMAIL.COM

ALMURTADHA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39254777  or  MURTADHA.REDHA@GMAIL.COM

SABAH MOHAMMAD SIDDIQUE ABDULAZIZ FAZAL DIN (151603) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33702583  or  AMANSHABBIR234@GMAIL.COM

Albait almamoor property development co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 17530708  or  ALOTHMAN.BAHRAIN@YAHOOO.COM

BBQ STATION THAI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33548005  or  BBQ13191@GMAIL.COM

EBRAHIM YOUSIF ABDULLA FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  STORE LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17413446  or  Www.amalebrahim@GMAIL.COM

Shabab alkhaleej electronic company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 33777328  or  ABUAREEBATRADING@YAHOO.COM

DESIGNARY FOR MARKETING AND TECHNOLOGY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY ,
 suitably qualified applicants can contact

 35057562  or  WIAAMAHMED@GMAIL.COM

FIRAS JAMEEL ALDHAWWI CARGO CLEARANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 33339581  or  FIRASJAMEEL8@GMAIL.COM

German quality co wll 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK ,
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  GERMANQUALITY.BH@HOTMAIL.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

MORIA CENTRAL GENERAL TRADEING 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICEMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 35006695  or  ABDULLA25AJA@GMAIL.COM

AHMED RASHED ALJALAHMA & BROTHERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17701097  or  INFO@ALJALAHMACOMPANY.COM

Bujamal snacks 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER, PASTRY COOK & CONFECTIONER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17335298  or  BUJAMALMARKET@GMAIL.COM

BADR AL HUDA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39045568  or  HUSSAIN_597@ICLOUD.COM

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 17467477  or  amin.hameed@unirol.com

ALI ABDULHUSAIN ISA AHMED / ZUBARAH / 7423 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39669117  or  EDRISIGROUP@GMAIL.COM

DHAWE CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39572671  or  MANORANJMANU@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17514166  or  info@panarabco.net

7LINE CUSTOM CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33232382  or  ahmed7lineS@gmail.com

BANZ TRADING AND CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17816070  or  HR@banzgroup.com

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

STAR MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM

AL MUADHEN TOWERS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36641686  or  ALMUADHENBH@GMAIL.COM

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL ,
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36262227  or  ANWAR123@GMAIL.COM

AL MUADHEN TOWERS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36641686  or  ALMUADHENBH@GMAIL.COM

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

  SHOVEL OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17708166  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM

FABTECH INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36288848  or  idawani@fabtechbahrain.com

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH

ATLAS FISH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17703866  or  SADIQ_YS_65@HOTMAIL.COM

NATIONAL MOTOR COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(CARS ENGINES) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17787209  or  RAMZI.BARAKAT@NMC.COM.BH

ATLAS FISH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (RISK CONTROL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17703866  or  SADIQ_YS_65@HOTMAIL.COM

MARMARAH REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34026667  or  ASMAADAM040@GMAIL.COM

Eat To Fit Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39888138  or  BENSU@EATTOFITDIET.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

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

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

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

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

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.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

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com

ALAALI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 17566444  or  alaalico@batelco.com.bh

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

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

MOHAMED ALI ABDULLA ALASHEERI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34348636  or  ALSAEED4@AOL.COM

Art Vision for Building Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 77127760  or  ISAMAHDI.BH@GMAIL.COM

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM

TEBIYAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 36813122  or  NASSER.AWACHI@GMAIL.COM

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

  A/C MECHANIC ,
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

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

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17226618  or  ACKR007@GMAIL.COM

AL JAZEERA GAS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17290109  or  mukhtar6021@gmail.com

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17217872  or  NAVEED.ULZAFAR@YAHOO.COM

Abu Sami Creative for car accessories and spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 36667546  or  nafl77962@gmail.com

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

  CUSTOMER SERVICES AGENT ,
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

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

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com

AHMED ABBAS KADHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39269517  or  HWAHA@BATELCO.COM.BH

ADEL KADHEM HASAN ALFARSANI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39331838  or  ELFARSANI-2007@HOTMAIL.COM

GRID SOLUTIONS SAS - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17165435  or  adnan.alam@ge.com

ALBADO RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 77160001  or  ALBADOOASIS@GMAIL.COM

PARVAIZ  INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39029467  or  IPERVAZ1@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

CORRAL MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 38479048  or  NEXUSGROUPBH@GMAIL.COM

MADINA ABBAS KADHEM AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT ,
 suitably qualified applicants can contact
 32141119  or  RABAB9898@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

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

  SUPERVISOR OF HOUSES AND FLAT ,
 suitably qualified applicants can contact

 35356225  or  karimyazji@askventures.net

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  jobcfmbah@gmail.com

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

I-GYM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36254545  or  IGYM.BAHRAIN@GMAIL.COM

AMER ZIA PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33656657  or  MMALIK694@YAHOO.COM

CRYPTO MEN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER ,
 suitably qualified applicants can contact

 38880940  or  YANDHCONSTRUCTIONS@GMAIL.COM

AMER ZIA PUBLICITY AND ADVERTISING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33656657  or  MMALIK694@YAHOO.COM

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

  SCAFFOLDER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

GFL CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 17663271  or  IALSUBAIEI@HOTMAIL.COM

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

LEWAN ARCHITECTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17769888  or  lewan@lewan-bh.com

ADEL ALASHAAR READY MADE & SHOES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 39667447  or  FZAYED10@GMAIL.COM

HOUSE OF UNIFORMS H.O.U 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 36660577  or  UNIFORMS@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

TOP HIMALAYA readymade and phones 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17212988  or  ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM

Shawaytnah 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17001842  or  wbsfas.fb@gmail.com

ALWADAEI GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 33973838  or  ALWEDAIE85@GMAIL.COM

M by Mirai Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39659666  or  sharifalsamahiji@hotmail.com

IKAN CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 77117677  or  ikan.bahrain@gmail.com

TWO B GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER ,
 suitably qualified applicants can contact

 32322932  or  ALIALFARAJ19@GMAIL.COM
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ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact
 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com

KARAMI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 77117202  or  a.redha@karamigroupbh.com

AHMED NAWAZ INTERIOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36926902  or  AHMEDNAWAZ8917@GMAIL.COM

White Box Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36721996  or  ahmedyousif2219@gmail.com

ALFAISALIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  HUSSAINNASSER939@GMAIL.COM

FAISAL AL TAHOO CLEANING CONTRACT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39690005  or  WHITWING@BATELCO.COM.BH

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

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

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com

Link Us Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17760816  or  MIRAJ.ELECTRIC@GMAIL.COM

SELVAN GOODS PACKING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17040404  or  MATHA_TRADING@YAHOO.COM

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com

AYAAN GATE ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM

R.A.F Aluminium Factory 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17685667  or  JORS_TRD@OUTLOOK.COM

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

  MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM

HOME TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17620600  or  INFO@HANIBH.COM

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

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com

Halleys Comet Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39339630  or  CHAPY.MEFTAH@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com

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

  BUTCHER (ANIMALS) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com

HOME TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ,
 suitably qualified applicants can contact

 17620600  or  INFO@HANIBH.COM

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM

NOBLE MARINE METAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33694867  or  WALEEDBANGASH1967@GMAIL.COM

City shine cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM

IBN BADOODA MECHANICAL WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 34010755  or  SULTANSALAM2000@YAHOO.COM

HOME TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17620600  or  INFO@HANIBH.COM

Quick kangaroo for delivery 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17003371  or  MOHDBAH1986@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

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

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

SARGODHA STAR COMBINED FACILITIES SUPPORT ACTIVITIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 35576972  or  SHAHIDRASOOL1250@GMAIL.COM

ABDULAZIZ KHALIL YUSUF ALBURSHAID (MASNA ALREGAL 1 / 7114) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 36900093  or  AZIZKHALIL748@GMAIL.COM

AZADI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17760850  or  AZADI2962@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33334824  or  SAEEDREES@HOTMAIL.COM

Al Moayyed & PARUCO Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM

TOWER MARKETING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17742427  or  alburj@batelco.com.bh

COIL TECH 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17725700  or  RPRADEEP@COIL-TECH.COM

Golden vision contracting 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM

UNITED AQUACULTURE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK ,
 suitably qualified applicants can contact

 17730091  or  ZUHAIR@TCCLH.COM

KWANGO CONSTRRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17550502  or  ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM

AZADI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17760850  or  AZADI2962@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

ALHALLAY DRY FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17233858  or  HAMOOD20000002@GMAIL.COM

UNION WORLD ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17813129  or  DEVMOHANTY@DEVMOHANTY.COM

MODERN NATIONAL CAR WASHING & POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39008063  or  HASSANMAHDIALI@GMAIL.COM

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT ,
 suitably qualified applicants can contact
 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com

DELMA TRADING AND CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 17611997  or  DELMASER@GMAIL.COM

WOK TOK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17591807  or  MR.LALIT@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

DAIDO PRINTING PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER ,
 suitably qualified applicants can contact

 35973895  or  RANAMUBEEN119@GMAIL.COM

ASHEERA CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17257644  or  asheeratrading@gmail.com

AL MERSAD JIBSON CONTACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 36613696  or  BALOUSHI2266@GMAIL.COM

KANOO COPY WORLD 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39329993  or  SALES@KANOOSTATIONERY.COM

MUSALIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 17600003  or  HASSAIN857@GMAIL.COM

SALEH NOOH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17551049  or  ASNOOH@HOTMAIL.COM

ASHEERA CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17257644  or  asheeratrading@gmail.com

New Green Construction of buildings Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) ,
 suitably qualified applicants can contact

 33179673  or  mr2037645@gmail.com

NAWANSHAHR FOR PACKAGING & CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 35309554  or  NDSPCCONTRACTING@GMAIL.COM

SARAH MATROOK TAILORING AND EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 33322368  or  SARA22743@GMAIL.COM

SEVENS HOTELS & RESORTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF ,
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com

THE FOOD SUPPLY CO. LTD. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17672837  or  FOOSCO@BATELCO.COM.BH

GREEN OVERSEAS BUSINESS SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33161222  or  SARBJEET2003@YAHOO.COM

AL-KHARDAWI MECHANICAL & ELCTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC ,
 suitably qualified applicants can contact

 17735778  or  abonoor75@yahoo.com

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

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com

ABU HASANAIN WATER PURIFICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39455083  or  ABUHASANAIN_CARP@HOTMAIL.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

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  PLATEN PRESSMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 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

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39252020  or  sharef.works@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

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

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

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com

Al Moayyed & PARUCO Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  info@DIVIDENDGATECAPITAL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 35576972  or  SHAHIDRASOOL1250@GMAIL.COM

GHULAM ABBAS ABDALI BADER 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17300455  or  BMCPOOLS07@GMAIL.COM

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

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

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM

ZAKRIA INTERNATIONAL HOLDING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17111111  or  ROYSAMUEL61@GMAIL.COM

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  ALITURK@TURK.BH

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

JINAN ALHAWASHEM TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39898902  or  S-N3211@HOTMAIL.COM

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT ,
 suitably qualified applicants can contact
 17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM

DELMON ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 39795151  or  39795151BAHRAIN@GMAIL.COM

GULF ANTIQUES FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17830032  or  JASIM@ALABBASIGROUP.NET

WINNERS PACK TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 33009736  or  BU-KHALID-@HOTMAIL.COM

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

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17324028  or  tangienceconstruction@gmail.com

ALBAIYA FRESH MEAT CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39255616  or  Jaafar.ymh@gmail.com

GULF ANTIQUES FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17830032  or  JASIM@ALABBASIGROUP.NET

Pile and Drive Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 16001600  or  ALI@MATROOK.BH

AL MEEZAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33310257  or  AFRIDI302@GMAIL.COM

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

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com

Pro Techno Cooling Maintenance and Trading company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34065880  or  hibrains@yahoo.com

New Afridi Transportation Establishment 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33162922  or  afridi.transport96@gmail.com

Ideal Cafe W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 39696873  or  VISION_BC@YAHOO.COM

GULF RIVER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) ,
 suitably qualified applicants can contact
 33720667  or  HOOB667766@gmeil.COM

ALMUBARAKIYA ALKUWAITIA FOR TRADING AND CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17001566  or  QZ.ALASKER@GMAIL.COM

My Choice - Nowshad Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 39677640  or  fatyebrahim@hotmail.com

FAITH LAND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39857947  or  MOHAMEDKHALIL1240@GMAIL.COM

ALBUKHAMIS LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17323232  or  M-AL-SAYED@HOTMAIL.CO.UK

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

RAMADA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT ,
 suitably qualified applicants can contact
 17742000  or  hr2@ramadabahrain.com

RAMADA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) ,
 suitably qualified applicants can contact
 17742000  or  hr2@ramadabahrain.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

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

  SHEETMETAL WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH

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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  SHOVEL OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co

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

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

EBRAHIM HAMAD ALTHAWADI TRADING & CONT. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17274404  or  deepupatheepparampil@gmail.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

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER(APPARATUS & MACHINERY) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com

MOHAMMED SALEH SABT EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39600244  or  REEMALFAlah333@HOTMAIL.COM

BU SALMAN CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  ALRIYAHDOCUMENT@GMAIL.COM

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh
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غزة - وفا

قررت إسرائيل إغالق معبر بيت حانون 
ــد، فــي وجــه آالف  “إيـــرز” )شــمــال(، األحـ
على  ردًا  الفلسطينيين،  والتجار  العمال 
إطـــالق صــواريــخ مــن قــطــاع غـــزة، في 
ســيــاســة يــصــفــهــا مــحــلــلــون ســيــاســيــون 
الجماعية”.  بـ”العقوبات  واقتصاديون 
الحكومة  عمليات  منسق  قال  والسبت، 
الفلسطينية،  ــاألراضـــي  بـ اإلســرائــيــلــيــة 
بــيــان، إن حكومته  غــســان عــلــيــان، فــي 
إيـــرز، أمــام العمال  قــررت “إغـــالق معبر 
الصواريخ  إطــالق  أعقاب  في  والتجار، 

من قطاع غزة”.
)يصل  المعبر  فتح  “إعـــادة  أن  وأضـــاف 
بين إسرائيل وغزة( أمام العمال والتجار 
األوضــاع”،  لتقييم  وفقًا  دراسته  ستتم 

دون تفاصيل.
لم  فلسطينية،  جهات  ُتطلق  أيــام  ومنذ 
نــفــســهــا، قــذائــف صــاروخــيــة،  تعلن عــن 
ــيــة  ــيــل ــمــســتــوطــنــات اإلســرائ بـــاتـــجـــاه ال
الُمحاذية لقطاع غزة، في ظل األوضاع 
بما  المحتلة،  الغربية  بالضفة  المتوترة 
الــشــرقــيــة. وأعـــاد  ــقــدس  ال فيها مــديــنــة 
القرار اإلسرائيلي، إلى الواجهة، سياسة 
“التسهيالت االقتصادية مقابل الهدوء”، 

بحسب المحللين.
التنقل  من  العمال  منع  سياسة  وُتشكل 
عبر المعبر، “انتكاسة اقتصادية ألسرهم 
أساسي  بشكل  يعتمدون  بــاتــوا  الــذيــن 
خاصة  للدخل،  كمصدر  العمل  هذا  على 

في ظل اقتراب عيد الفطر”.

إسرائيل توظف “التسهيالت االقتصادية” للضغط على غزة

ضغوط متزايدة على رئيس 
وزراء سريالنكا للتنحي

تـــعـــرض رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســريــانــكــي 
ــس لــضــغــوط  مــاهــيــنــدا راجـــابـــاكـــســـا أمــ
أن  بعد  بالتنحي  مطالبته  مــع  مــتــزايــدة 
انفض عنه بعض حلفائه وأعلنوا دعمهم 
رموز  باستقالة  المطالبة  لاحتجاجات 
ــة االقــتــصــاديــة  ــ الــســلــطــة بــســبــب األزمــ
المتفاقمة. فقد أعلن وزير اإلعام ناالكا 
غوداهيوا دعمه آلالف المعتصمين خارج 
مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذين 
عائلته  مــن  آخــريــن  وأفـــــرادًا  يطالبونه 

بالتخلي عن السلطة.

بايدن: سنحظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ األميركية

روسيا تهاجم آخر حصون القوات األوكرانية في ماريوبول
شنت القوات الروسية، أمس السبت، 
ــال”  ــتـ ــسـ هــجــومــًا عــلــى مــصــنــع “أزوفـ
لب آخر حصون القوات األوكرانية  للصُّ
فـــي مــديــنــة مـــاريـــوبـــول الــمــحــاصــرة 

جنوب شرقي البالد.
جـــاء ذلـــك بــحــســب مـــا نــقــلــت وكــالــة 
أسوشييتد برس عن مستشار الرئيس 
أريستوفيتش،  أوليكسي  األوكــرانــي 

خالل موجز صحافي، أمس.
وقال مستشار الرئاسة األوكرانية إن 
ضرباتها  استأنفت  الروسية  الــقــوات 
الجوية على المصنع الضخم وحاولت 
اقــتــحــامــه، مــا يمثل تــراجــعــًا عــن أمر 
فالديمير  ــروســي  ال الــرئــيــس  أصــــدره 
بوتين قبل يومين. وأضاف أن القوات 
للهجمات  التصدي  تحاول  األوكرانية 

الروسية الجديدة.
ويقدر المسؤولون األوكرانيون وجود 
داخــل  بــالدهــم  مــن جنود   2000 نحو 
مدني   1000 نحو  جانب  إلى  المصنع 

يحتمون في األنفاق تحت األرض.
والخميس، أبلغ وزير الدفاع الروسي 
ــس الـــبـــالد  ــيــ ــ ســـيـــرجـــي شـــويـــغـــو رئ
“حــرر”  الجيش  أن  بوتين  فالديمير 
مصنع  باستثناء  بأكملها،  مــاريــوبــول 

آزوفستال للصلب.
وحــيــنــهــا، أمـــره بــوتــيــن بــعــدم إرســـال 
ولكن  المصنع  إلــى  الــروســيــة  الــقــوات 
من ذلك، في محاولة  بدالً  محاصرته 
على  وإجبارهم  األوكرانيين  لتجويع 

االستسالم.
من جهة أخرى، قال الرئيس األميركي 
ــرار  ــايـــدن أمــــس الــســبــت إن قـ ــو بـ جـ
لروسيا  التابعة  السفن  دخــول  حظر 
المتحدة  الــواليــات  موانئ  جميع  إلــى 
ــرفــع عــلــمــهــا أو  ســيــمــنــع أي ســفــيــنــة ت
من  روســيــة  جهة  تملكها  أو  تشغلها 

الرسو في موانئ بالده.
الخميس عن  يــوم  أعلن  بايدن  وكــان 
إضافية  عسكرية  مــســاعــدات  حــزمــة 
دوالر  مليون   800 بقيمة  ألوكــرانــيــا 

لــتــعــزيــز قــدرتــهــا الــقــتــالــيــة فـــي شــرق 
البالد.

أن  تويتر  على  حسابه  عبر  وأضـــاف 
مدفعية  “أسلحة  تشمل  المساعدات 
الهاوتزر  مدافع  من  وعــشــرات  ثقيلة 
وتابع  لها”.  ذخيرة  طلقة  ألــف  و144 
أنـــهـــا تــشــمــل الــمــزيــد مـــن الــطــائــرات 

المسيرة.

ر الستفزازات  واشنطن ُتحضِّ

الـــدفـــاع  وزارة  قـــالـــت  ــهــا،  ــب جــان ــن  مـ
الــروســيــة، أمـــس الــســبــت، إن الــغــرب 
قـــد يــســتــخــدم أســلــحــة دمــــار شــامــل 
ــام”  ــ ــه ــ ــا “إللــــصــــاق االت ــ ــي ــ ــران ــ ــي أوك فــ
بــمــوســكــو، بــحــســب مـــا نــقــلــت وكــالــة 
“ســبــوتــنــيــك” الــروســيــة لــأنــبــاء، فيما 
في  الروسية  العسكرية  العملية  ُتتم 
أوكـــرانـــيـــا شــهــريــن أمــــس. وأضــافــت 
تحضر  واشنطن  أن  الروسية  الدفاع 
ــزازات بـــاســـتـــخـــدام ســـالح  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ السـ
نـــووي  أو  ــوجــي  ــيــول ب أو  ــمــيــاوي  كــي
كييف  أن  إلــى  أشــارت  كما  بأوكرانيا. 
تدرس استهداف مستودع للمخلفات 
ــة فـــــي كـــامـــيـــنـــســـكـــويـــه  ــ ــي ــاعــ ــ ــع اإلشــ
نوهت  الروسية  الــدفــاع  األوكــرانــيــة. 
قد  المحتمل  االســتــفــزاز  هـــدف  ــأن  بـ

يــكــون إجــبــار الــصــيــن والــهــنــد لفرض 
عقوبات على موسكو.

 وقال سيرهي جايداي، حاكم منطقة 
تصريحات  في  األوكرانية  لوغانسك 
ــروســيــة  ال الـــقـــوات  إن  تــلــفــزيــونــيــة، 
جميع  قصف  السبت،  أمــس  واصلت، 
الــقــوات  عليها  تسيطر  الــتــي  ــمــدن  ال
في  الواقعة  المنطقة  في  األوكرانية 

شرق البالد وإنها تكثف القصف.
األوكـــرانـــيـــة  الــــقــــوات  أن  وأضـــــــاف 
تنسحب من بعض التجمعات السكنية 
هناك لتعيد تنظيم صفوفها، لكن هذه 
الخطوة ال ترقى إلى انتكاسة خطيرة.
المناطق  اســتــهــداف  روســيــا  وتــنــفــي 

السكنية.

اليابان تشّدد لهجتها

وفـــي تــطــور آخــــر، اعــتــبــرت الــيــابــان 
العام  منذ  األولـــى  وللمرة  جــديــد  مــن 
2003، أّن أربع جزر صغيرة تقع شمال 
األرخبيل “محتّلة بشكل غير قانوني” 
من جانب روسيا، في حين تدهورت 
بشكل  اليابانية  الــروســيــة  الــعــالقــات 

خطير على إثر الحرب في أوكرانيا.
وفــــي أحـــــدث نــســخــة مـــن “الــكــتــاب 
تقرير  وهـــو  ــلــومــاســي،  ــدب ال األزرق” 

ــا لــتــحــديــد  ــنـــوًيـ تــــصــــدره طـــوكـــيـــو سـ
ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة، اســتــخــدمــت 
الــيــابــان مـــجـــّدًدا هـــذه الــعــبــارة بشأن 
أرخبيل  ضمن  الواقعة  األربـــع  الــجــزر 
الكوريل والمجاورة لجزيرة هوكايدو 

اليابانية الشمالية.
الجزر  هذه  السوفياتي  الجيش  وغزا 
“أراضــي  اليابان  تسّميها  التي  األربــع 
الشمال”، في آخر أيام الحرب العالمية 
الثانية في أغسطس 1945 ثّم ضّمتها 

موسكو.
توقيع  دون  الـــخـــالف  هـــذا  ويـــحـــول 
نهاية  البلدين منذ  بين  معاهدة سالم 

الحرب العالمية الثانية.
اليابانية  الــخــارجــيــة  وزارة  ــدت  وأكــ
في “الكتاب األزرق” أّن “مصدر القلق 
ــيــابــان وروســـيـــا هو  الــرئــيــســي بــيــن ال

أراضي الشمال”.
تتمتع  يابانية  “أراٍض  بأّنها  ووصفتها 
لكّنها  عليها،  الــســيــادة  بــحــّق  الــيــابــان 
من  قانوني  غير  بشكل  محتّلة  حالًيا 

جانب روسيا”.
بين  ــزاع  ــنـ الـ أن  الـــــــوزارة  واعـــتـــبـــرت 
مواصلة  حالًيا  يمنع  وأوكرانيا  روسيا 
المحادثات مع موسكو بشأن معاهدة 

سالم ثنائية محتملة.

عواصم - وكاالت

طهران - األناضول

أمس  إيرانية،  إعــالم  وسائل  زعمت 
الخامسة  الجولة  انعقاد  عن  السبت، 
من المحادثات بين إيران والسعودية 
العراقية بغداد،  العاصمة  مؤخرًا في 
ــالح الـــعـــالقـــات بــيــن  ــ ــل إصــ ــ مــــن اجـ
البلدين. وذكر موقع “نور نيوز” الذي 
تديره الحكومة أن الجولة الخامسة 
من المحادثات بين طهران والرياض 
عقدت مؤخرًا في العاصمة العراقية 
بغداد، وتشّكلت صورة أوضح إلعادة 

إحياء العالقات بين البلدين.
لمسؤولين  كان  أنه  الموقع  وأوضــح 
عراقيين وعمانيين رفيعين دور مهم 
بين  المشتركة  في عقد االجتماعات 

ممثلي طهران والرياض.
وبحث الطرفان خالل خمس جوالت 
الرئيسية  التحديات  المحادثات  من 
ــاء الـــعـــالقـــات بين  ــيـ فـــي ســبــيــل إحـ

البلدين، وفق الموقع اإليراني.
“نــور  موقع  تلقاها  معلومات  ووفــق 
خيمت  إيجابية  أجـــواء  فــإن  نــيــوز، 
الطرفين  بين  األخير  االجتماع  على 
السعودي واإليراني، رغم عدم وجود 
إعـــالن رســمــي حــول مــا تــوّصــلــت له 

الجولة األخيرة من المحادثات.
ــواء  ــ ــى أن األجــ ــ إلـ ــمـــوقـــع  الـ ــت  ــفـ ولـ

اآلمــال  تبعث  للمحادثات  اإليجابية 
لـــدى الــبــلــديــن التـــخـــاذ خــطــوة نحو 

إحياء العالقات.
مشترك  اجتماع  عقد  المرتقب  ومن 
بين وزير الخارجية االيراني، حسين 
أمير عبد اللهيان، ونظيره السعودي، 
فــيــصــل بــن فــرحــان آل ســعــود، في 
األيام المقبلة، بحسب المصدر نفسه.

اجتماع مرتقب قريباً لوزيري خارجية البلدين

إعالم إيراني: استئناف المحادثات بين طهران والرياض
دبي - العربية.نت

قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أمس السبت، إن 
حزب هللا اللبناني عمد خالل الفترة األخيرة إلى إنشاء 
ورش لتصنيع األسلحة بمختلف أنواعها في ريف حمص، 
وذلك تحت إشراف خبراء من الحرس الثوري اإليراني.

وأوضح المرصد أن حزب هللا أنشأ ورشًا لتصنيع القذائف 
الــطــائــرات  وصــيــانــة  واأللـــغـــام  والــصــاروخــيــة  المدفعية 
المسيرة “ضمن مستودعات األسلحة والذخائر المحصنة 
الجنوبي  حمص  بريف  اإلستراتيجية  مهين  منطقة  في 
ثاني  “تعتبر  المستودعات  أن هذه  إلى  الشرقي”. وأشار 

أكبر مستودعات أسلحة في سوريا”.
من  كبيرًا  عـــددًا  فــإن  الــســوري،  المرصد  لمصادر  ووفــًقــا 
أبناء بلدة مهين بريف حمص باتوا يعملون في صفوف 
الميليشيات المحلية الموالية إليران عقب سيطرة النظام 
 2017 العام  مطلع  المنطقة  على  اإليرانية  والميليشيات 

بدعم جوي روسي.
يذكر أن فصائل معارضة وإسالمية سيطرت في نوفمبر 
العسكرية،  “مهين”  مستودعات  على   ،2013 العام  من 
الفصائل  اغــتــنــام  إلـــى  حينها  الــســيــطــرة  أفــضــت  حــيــث 

كميات كبيرة من األسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة 
والذخائر.

وفي أكتوبر من العام 2015، سيطر تنظيم داعش على 
هجوم  بعد  حمص  ريــف  في  ومستودعاتها  مهين  بلدة 
محيط  فــي  للنظام  حــاجــًزا  استهدف  مفخخة  بعربات 
مهين  على  سيطرتها  األخــيــرة  تــعــاود  أن  قبل  المنطقة 
ومستودعاتها في أوائل العام 2017 بغطاء جوي روسي 

ودعم من ميليشيات إيران على األرض.

بإشراف الحرس الثوري اإليراني

حزب اهلل ينشئ ورشًا لألسلحة بريف حمص

كابول - وكاالت

طالبان  داخلية  وزارة  قناة  نشرت 
فيديو  مقطع  يــوتــيــوب  مــوقــع  على 
وهي  طالبان  عناصر  من  لمجموعة 
تمنع بيع أجهزة منطاد رصد ومراقبة 
أميركي لزبائن إيرانيين. ويظهر في 
الفيديو شخص يدعى مصطفى، من 
وهو  األفغانية،  زرقــان  واليــة  أهالي 
موقوف بتهمة محاولته بيع معدات 
المنطاد في مدينة قندهار، وأعلنت 
داخلية طالبان أن شريكه علي رضا، 

مطلوب للعدالة هو اآلخر.
وبحسب تقرير داخلية طالبان، فإن البائعين كانا يعتزمان بيع المنطاد، الذي تبلغ 
قيمته ماليين الــدوالرات، لزبائن إيرانيين مقابل 35 مليون أفغاني، أي ما يعادل 
إنه  المحتجز، مصطفى، وهو صاحب مقهى،  400 ألف دوالر أميركي. وقال  نحو 

اعُتقل عندما ذهب إلى محل صرافة في قندهار ليحصل على الدفعة األولى.
وأشارت تقارير إلى رصد عدد من الدبابات والمركبات العسكرية التابعة للحكومة 
األفغانية كانت متواجدة في العاصمة اإليرانية طهران، وقيل إن عددًا كبيرًا من 
المركبات المدرعة األميركية من طراز همفي قد تم نقلها فعالً من أفغانستان إلى 

إيران.

طالبان تمنع بيع معدات مراقبة أميركية لزبائن إيرانيين

أكـــــــد وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
ــؤاد حــســيــن،  ــ ــراق، فـ ــ ــع ــ ال
ــي تـــصـــريـــحـــات أمـــس  فــ
تنسيق  أي  ــود  وجــ عـــدم 
العمليات  بشأن  أنقرة  مع 
ــًا  ــ ــفـ ــ ــة، واصـ ــ ــري ــكــ ــســ ــعــ ــ ال
بالقديمة  الــعــمــلــيــة  تــلــك 

الجديدة. وقال الوزير العراقي إن عناصر حزب العمال تنتشر على طول الحدود 
مع إيران وتركيا.

وكان وزير الخارجية العراقي قد وجه رسالة غير مباشرة إلى تركيا بخصوص 
الدبلوماسية  رئيس  دعا  حيث  العراق،  شمال  في  األخيرة  العسكرية  عمليتها 

العراقية “دول الجوار إلى االبتعاد عن األعمال العسكرية” في بالده.
وقال مكتب الوزير الخارجية، في بيان إن تلك األنشطة العسكرية “تؤثر على 

ة الودية”. طبيعة العالقات الثنائيَّ
الجوار  حسن  مبادئ  احترام  إلــى  الجوار  دول  العراقي  الخارجية  وزيــر  ودعــا 
ة،  ة الوديَّ واالبتعاد عن األعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العالقات الثنائيَّ

وذكر أنَّ “العراق يلتزم بعالقات جيدة مع الدول الجوار”.
وكانت تركيا أعلنت يوم االثنين إطالق عملية عسكرية في إقليم كردستان ضد 

عناصر حزب العمال الكردستاني، يشارك فيها سالح الجو وقوات برية.

العراق: ال تنسيق مع تركيا بشأن العمليات العسكرية
تونس - وكاالت

أكـــــــدت تــنــســيــقــيــة األحـــــــزاب 
في  االجتماعية  الديمقراطية 
رفضها  السبت،  أمــس  تــونــس، 
المتعلق  ــرئــاســي  ال “الــمــرســوم 
بتنقيح القانون األساسي للهيئة 
لالنتخابات.  المستقلة  العليا 

جاء ذلك في بيان أصدرته التنسيقية التي تضم كل من التيار الديمقراطي 
والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات.

وقال البيان، إن القرار يمثل “إيذانًا بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد 
االنتخابات المزّورة وتزييف إرادة الناخبين”.

واعتبرت أن هذا المرسوم “أسقط القناع عن برنامج )الرئيس( قيس سعّيد 
في إرساء حكم ال مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر االختيار الحّر 

لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطّية”.
العودة  لفرض  القوى  وحشد  الطاقات  كّل  “تعبئة  إلى  التنسيقية  ودعــت 
الدولة من  وإنقاذ  الدستور  االنقالب على  وإنهاء مسار  الديمقراطية  إلى 

محاوالت تفكيكها”.
التونسية  للجمهورية  الرسمي  الرائد  في  رئاسي  مرسوم  صدر  والجمعة 
لتنقيح القانون األساسي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والذي سيتولى 

بمقتضاه رئيس الجمهورية تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها.

أحزاب تونسية ترفض تعديل قانون هيئة االنتخابات

كولومبو - وكاالت
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سيدي جاللة الملك.. لقد منحت هذا الوطن وشعبه مراتب العظمة
لقـــد أعطـــى المشـــروع اإلصالحـــي لســـيدي جاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، عاهل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، أبعادا جديدة في المجتمعات 
والحضارة اإلنسانية، حيث أصبح واحدا من أهم المشاريع المجيدة والرائدة 
التـــي قدمـــت نموذجـــا رائعـــا لتطـــور وازدهـــار المجتمـــع سياســـيا واقتصاديـــا 
واجتماعيـــا وثقافيـــا، وتحقيق مبـــادئ العدالة والحرية والشـــفافية، مشـــروع 
إصالحي يختص بنواحي العظمة والسمو والمبادئ اإلنسانية الراقية، ويسير 
بنـــا تحت لـــواء قائـــد وملك أبهـــر العالـــم بحكمته ويقظتـــه وصفاتـــه القيادية 

االستثنائية وبصيرته التي ال تخطئ أبدا.
تلقيت من مركز الخليج للدراســـات االســـتراتيجية كتابا قيما بعنوان “حقوق 
اإلنســـان فـــي البحرين بعـــد 23 عاما من حكـــم حمد.. حقائق وأرقـــام”، وتقوم 
فكرته على توضيح مرتكزات المســـيرة الحقوقية للمملكة والتزامها بالمعايير 
التي نص عليها العهدان الدوليان “الحقوق المدنية والسياسية ثم االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية”، وما نصت عليه المنظمات الحقوقية األخرى الدولية 
واإلقليمية غير الرســـمية بعدد 17 معيارا، ويتضمن الكتاب أيضا شـــرحا وافيا 
لتعاون المملكة مع األمم المتحدة ومنظماتها وتواصلها وتعاونها مع المنظمات 

الحقوقية األخرى غير الرسمية الدولية منها واإلقليمية ذات الصلة.
يؤكـــد الكتـــاب - بعد اســـتعراض شـــامل وواف عـــن تميز مملكـــة البحرين في 
حقوق اإلنسان - أن من تابع ويتابع ما حققته المملكة منذ تولي سيدي جاللة 
الملك حفظه هللا ورعاه األمانة من منجزات سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافيـــة، نالـــت إشـــادات دولية متعـــددة، يضع نظام الحكم فـــي البحرين في 
خانـــة الحكم الرشـــيد عـــن جدارة واســـتحقاق، والحكم الرشـــيد وفقا لتعريف 
المفوضية الســـامية لحقوق اإلنســـان التابعة لألمم المتحـــدة هو “عملية تقوم 
بموجبها المؤسســـات بتســـيير الشـــؤون العامة وإدارة الموارد وضمان حقوق 
اإلنســـان”، وبتطبيـــق ذلك في البحرين، فإن ميثاق العمـــل الوطني الذي أجمع 
عليه الشعب البحريني يعد المرجعية األولى لهذا الحكم، والذي تمت ترجمته 
فـــي مواد الدســـتور الذي جعل الســـيادة للشـــعب مصـــدر الســـلطات، ويتجلى 
الحكـــم الرشـــيد أيضـــا في انتهاج ســـيدي جاللة الملك الحـــوار الوطني مع كل 

أطياف الشعب.
ســـيدي جاللة الملك.. لقد منحت هذا الوطن وشـــعبه مراتب العظمة والتقدم 

والرخاء والعزة والكرامة والعيش الكريم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الرجل الحقيقي
يقول الالعب األرجنتيني كارلوس تيفيز “حصلت على أول راتب 
كبيـــر، عندما انتقلـــت من بوكا إلى كورينثيانز، اشـــتريت عشـــرة 
منازل وأخرجت جميع أعمامي وخاالتي من الحي، هذا ما فعلته 
مـــع أول مبلـــغ كبير لي، أقمنا حفلة شـــواء فـــي المنزل، وأعطيت 
الجميع مفاتيحهم، دون علمهم بأي شيء، لقد فاجأتهم جميعا”.

قـــرأت هـــذا المنشـــور مـــرات عـــدة، والذي يســـتحق أن يعنـــون بـ 
“الرجـــل الحقيقي” الذي ال تغيره الظـــروف، أو تبدله األحوال، أو 

دخول النعمة، أو الثراء.
الرجـــل الـــذي ال ينســـى من أيـــن أتى، ومـــن أين هـــو، ولمن يرجع 
وينتسب، وما هو المكان الذي صنع منه رجالً، وما يجب عليه أن 
يفعل حين يكون قادرًا على ذلك، ولنا بذلك أمثلة كثيرة للرجال 

الحقيقيين.
اســـتذكرت أيضًا حديثي النعمة، ممن ابتلينا بهم ســـواء في بيئة 
العمـــل، أو في الحيـــاة االجتماعية نفســـها، والذيـــن كانت النعمة 
خيـــرًا لهم، وابتالء لغيرهم، فال هم الذيـــن ذكروا الفضل، وال هم 

الذين تركوا خلق هللا في حالهم.
وال تقتصـــر النعـــم علـــى المال فقـــط، بل تطـــال المناصـــب أيضًا، 
والدرجـــات الوظيفيـــة وغيرهـــا الكثيـــر، والتـــي تكشـــف حقيقـــة 
النـــاس، ونواياهـــم، وتســـقط األقنعـــة عنهـــم، مهمـــا كانـــت متقنة 
وســـميكة، وتحـــول البعض منهم لوحوش كاســـرة، بعـــد أن كانوا 

أخير الناس.
أن يتذكـــر المرء الفضل.. أمر عظيم، واألعظم حين تالزمه صفة 
التواضـــع مهمـــا ســـمنت محفظتـــه، وتخمـــت، وألنها وفـــي نهاية 
المطـــاف بال أيـــة قيمة، متى ما فقـــد محبة النـــاس، واحترامهم، 

وودهم، وسؤالهم عنه.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

القراءة غذاء فكري وروحي متميز، يعشقها األفراد الذين يبقون لساعات 
وســـاعات يتصفحـــون الُكتـــب لينهلـــوا منهـــا الِعلـــم والمعرفـــة، فالقراءة 
تختلف من شـــخص آلخر، وتتطلب الرغبة واإلرادة والصبر، فمن الناس 
من يقرأ في الفكر والسياسة، في االقتصاد واإلدارة والتاريخ، وآخرون 
يقرأون الروايات والقصص وغيرها، فمن الِكتاب يتعلم اإلنســـان ويطلع 
علـــى مختلـــف مجاالت المعرفـــة المتنّوعة، فالقراءة متعـــة وفن وثقافة 

وِعلم.
الكتـــاب صديـــق حقيقي لإلنســـان، وله تأثيـــر إيجابي علـــى حياته، فهو 
كنـــز ثقافـــي ومعرفـــي وِعلمـــي، وتحوي بعـــض الكتب تجـــارب اآلخرين 
وثقافـــات األمم الســـابقة والحاليـــة، واقتناء الكتب يرمز إلى شـــخصية 
اإلنســـان الغنيـــة بالمعـــارف والمعلومـــات، فالكتاب ضيٌف غيـــر ثقيل في 
الســـفر والرحـــالت، وكلما قرأ اإلنســـان أكثـــر ازدادت حصيلتـــه المعرفية 
ونمـــت شـــخصيته الثقافيـــة، واســـتطاع أن يتعامل بصـــورة إيجابية مع 
مواقف الحياة، فليس هناك أي شـــيء ُيفيد العقل كالفائدة التي يحصل 
عليها عند قراءة الُكتب، فالقراءة ُتحفز الدماغ وتســـاعد على تنشيطه، 
وتســـاعد على إثراء اللغة وتسهل من تعلم اللغات األخرى، كما أنها ُتعزز 

مهارات التفكير وتفتح اآلفاق بشكل أكبر لإلنسان.
أهميـــة الِكتاب تكمن في القراءة النافعة الهادفة التي تمثل مفتاح الِعلم 
وســـبب رفعة اإلنســـان، فالِكتاب أنيٌس ال ُيمل، ويقول الجاحظ في ذلك 
“الِكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشـــحن طباعك، وبســـط 
م ألفاظك، وعرفت به في شهر ما ال تعرفه من  د بنانك وفخَّ لسانك وجوَّ
أفواه الرجال في دهر، والِكتاب ُيطيعك بالليل كطاعته بالنهار، ويطيعك 
في الســـفر كطاعته في الحضر، وال يعتلُّ بنوم وال يعتريه كالل الســـفر”، 
ـــِذي َخَلَق(، ما  ويكفـــي أّن أّول آيـــة نزلـــت قولـــه تعالى )اْقَرْأ ِباْســـِم َربَِّك الَّ
َيـــدُل علـــى فوائد القـــراءة لإلنســـان، إذ تعتبر القـــراءة الُمحـــّرك الرئيِس 
واألساســـي لنهضة مختلف الشعوب والحضارات، وثقافات األرض على 

اختالفها وتنّوعها.
وألهميـــة الكتـــاب والقراءة خصصت منظمة اليونســـكو يومـــا من أبريل 
لالحتفال بالكتاب، وذلك ألهميته المجتمعية وقيمته الثقافية والفكرية، 
بهـــدف تشـــجيع النـــاس على القـــراءة وزيـــارة المكتبات لشـــراء واقتناء 
الُكتـــب وإنشـــاء مكتبـــة منزليـــة تحـــوي مجموعـــة مختـــارة مـــن الُكتب 

المتنوعة، فعندما تقرأ فأنت موجود.

عبدعلي الغسرة

َوخيُر َجليٍس في الزماِن ِكتاُب

ال يريد النظام تلبية مطالب الشـــعب على اإلطالق وال يســـتطيع، كما أنه 
ال يملـــك أيـــة إمكانية إللقاء الماء على نار أزمـــة التأجج الثوري الحالية، 
وبالنتيجة ال يمكنه منع قيام ثورة شعبية ظافرة، وال يمكنه اإلفالت من 

السقوط الحتمي.
ولم يكن من فراغ أن تكتب صحيفة همدلي الحكومية: “من الواضح أن 
األزمات ال تتبدل بالصدفة فقط، إنما ُيلقى بالمجتمع من أزمة إلى أزمة 
أخـــرى إلى حد أن تراكم الشـــدائد قـــد أوصل المجتمع إلـــى النقطة التي 
تتجـــذر فيهـــا الالعقالنية ووجود رغبـــة بالهرج والمـــرج والفوضى مهما 
كان سوء الرياح، وانظروا إلى االنتفاضات والثورات، فهي متجذرة في 

جسد المجتمع”.
وخلصـــت هـــذه الصحيفة إلـــى أن التأجـــج الثوري الحالي فـــي المجتمع 
ومعارضة الشـــعب للنظام وصلت إلى مســـتوى ال يبقي بينهم سوى قلب 
البناء “انظروا سقوط النظام أو األنظمة”.. ويأتي هذا االعتراف انعكاسا 
للشـــعارات الجماهيرية “الموت لخامنئي” و”الموت للديكتاتور” والشـــعار 

الذي يفيد بـ “انتهت لعبة اإلصالح والمتشددين”.

واســـتنادا إلـــى وجـــود حالة مـــن التأجـــج الثوري فـــي المجتمـــع حذرت 
صحيفـــة مردم ســـاالري أيضـــا ونصحت عصابات النظام “قبل أن نشـــهد 
ونرى تشـــكيال بمســـتوى غيـــر مرغوب فيه من عـــدم الرضى لنمضي في 
ســـياق المجتمع، ولنتخذ اإلجراءات الالزمة بهذا الخصوص لمنع ظهور 
وتحميـــل كلفـــة إضافية على أكتاف ســـلطة الحكم” )مردم ســـاالري، 16 
أبريـــل 2022(. لكـــن الحقيقـــة هـــي أن عمل النظـــام تجـــاوز التحذيرات، 
وبحســـب قول أحد أعضاء مجلس شـــورى النظـــام: “طفح الكيل بكأس 
صبـــر الشـــعب”، حيث لم ُتعد هناك وســـيلة للنظام إلصـــالح العالقات مع 
الناس، ولم يأت من فراغ أن كابوس الســـقوط قد ســـلب النوم من أعين 

مسؤولي العصابتين.
والية الفقيه والحكومة التي تعتبر مظهر الظلم والقسوة والفظائع التي 
ال حصر لها ضد الشعب اإليراني المضطهد، نظام والية الفقيه الذي ابتز 

ونهب ممتلكات الناس طيلة 43 عاما ولعقوٍد متتالية، ودمر حياتهم.
لهذا السبب نجد أن وسائل اإلعالم الحكومية تعبر صراحة أو ضمنا عن 

قلقها بشأن الظروف الحرجة للمجتمع. “مجاهدين”.

عاتقة خورسند

تأجج ثوري في المجتمع ومخاوف من السقوط )2(

 “سر الكهف” نموذج 
رائع لفن األنيميشن

أستمتع كثيرا بتقديم كل ما له عالقة بالعمل اإلعالمي، خصوصا 
أن ربط الحقل األكاديمي بالمهني يثري كثيرا ويشجع على تفتق 
الطاقـــات، بـــل إنك قد تكتشـــف موهبـــة لديك كانـــت مدفونة عن 
طريـــق تلـــك الممارســـات المهنيـــة الرائعـــة، وقد تشـــرفت بتقديم 
دورين في مسلســـل األطفال األنيميشـــن “ســـر الكهف” لمخرجته 
األكثر من رائعة إيناس يعقوب، والحق أقول إن التجربة لم تكن 
ســـهلة أبـــدا، خصوصا أنهـــا أول مرة لي في حقـــل األداء الصوتي 
التمثيلـــي وفـــي عمل يخص األطفـــال، لكنه يحمل رســـائل كثيرة 
موجهة للكبار والصغار، كانت تجربة رائعة حقا ولكل طاقم العمل 
الذي يعجز اللســـان عن ذكر ما قاموا بتقديمه، ولعلي هنا أواظب 
على تقديم نصيحة مهمة لألســـرة العربيـــة ككل، وهي التأكد من 
محتـــوى مـــا يتـــم تقديمه للطفـــل العربـــي الصغيـــر، وال أجمل من 
أن يقوم الوالدان أو أحدهما بمشـــاركة األطفال مشـــاهدة ما يتم 

عرضه حتى يتم التأكد مما يقدم لهم.
“سر الكهف” عمل قيم يعرض على قنوات فضائية ومنصة عرض 
مـــن خالل شـــبكة اإلنترنـــت، وأتمنى له االنتشـــار الواســـع ال ألني 
كنـــت أحـــد العاملين فيـــه، لكنني أشـــجع كل مضمـــون يحمل في 
طياته الخير ورسائل إعمال العقل لدى الطفل العربي، وقد أولت 
مخرجـــة العمل اهتماما واســـعا بالتحقق والتدقيق في مخرجات 
كل حلقـــة يتـــم تقديمهـــا، واســـتطاع العمل أن يصل إلـــى “الترند” 
بلغة المشـــاهدات األكثر حاليا، ومن خالل هذه المســـاحة أشـــجع 

الجميع على مشاهدته واالستمتاع به.

سمر األبيوكي



اختتمـــت بطولـــة مجمع عســـكر 
الرمضانية بفوز فريق حوار ٤-١ 
على فريق أم جيليد في المباراة 
النهائيـــة، التـــي شـــهدت حضورا 

جماهيريا مميزا. 
افتتحـــت  قـــد  البطولـــة  وكان 

من قبـــل رئيس مجلـــس اإلدارة 
محمد الكعبي، واختتمت مساء 

أمس. 
وتـــم تتويـــج الفائزيـــن مـــن قبل 
نائب رئيس مجلس اإلدارة خالد 

البوعينين.

ختــام بطــولــة مجمــع
 عسكــر الرمضـــانيـــة

اللجنة اإلعالمية

وجه مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون 
الشـــباب والرياضة رئيـــس الجمعية 
البحرينية للـــرواد الرياضيين صالح 
بـــن هندي المناعـــي، الدعوة لحضور 
األمســـية الرمضانيـــة الســـنوية التي 
هنـــدي  بـــن  فـــي مجلـــس  ســـيقيمها 
 24 اليـــوم األحـــد  المحـــرق  بمدينـــة 
أبريـــل 2022، وستشـــهد تكريم عدد 
من الشخصيات والكوادر اإلعالمية 

والرياضية.
 ورحـــب صالح بن عيســـى بن هندي 
بجميـــع الرياضيين والـــرواد لحضور 
األمســـية الرمضانيـــة الســـنوية التي 
يغمرها الحـــب والذكريـــات الجميلة 
وتجســـد مـــا يحظـــى بـــه القطاعـــان 
مـــن  والـــرواد  والرياضـــي  الشـــبابي 
دعـــم واهتمام من لـــدن عاهل البالد 
بـــن  الملـــك حمـــد  صاحـــب الجاللـــة 

عيســـى آل خليفة، واهتمام مســـتمر 
من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.
التجمـــع  أن  هنـــدي  بـــن  وأوضـــح 
الرياضي السنوي مضى على إقامته 
ســـنوات طويلة ومـــا زال على العهد 
مستمًرا، تحقيًقا لألهداف التي وجد 
من أجلها، وسيبقى عالمة بارزة في 

مملكتنا الحبيبة في مجال الشـــباب 
والرياضة، ويؤكد الوفاء بكل معانيه 
للقيادة وعلى رأسها الرياضي األول 
فـــي مملكة البحرين صاحب الجاللة 

الملك.
الســـخي  الدعـــم  علـــى  وحرصـــا   
الـــذي يقدمـــه صالـــح بن عيســـى بن 
هنـــدي للرواد والرياضيين، ستشـــهد 
رواد  تكريـــم  الرمضانيـــة  األمســـية 
بحرينيـــة  وكفـــاءات  ورياضييـــن 
وقيـــادات رياضيـــة كان لهـــا دور في 
إثراء القطاعين الشبابي والرياضي، 
حيـــث ســـيتم تكريم كل من: راشـــد 
شـــريدة، محمد لوري، نظير الدرازي، 
حســـن عجـــالن، علـــي يونـــس، علي 
حســـن  ياســـين،  علـــي  الصيرفـــي، 
العلـــوي،  هاشـــم  حســـن  إســـماعيل، 

وجاسم الميبر.

تشهد تكريم الرواد الرياضيين

األمسية الرمضانية في مجلس بن هندي اليوم

صالح بن هندي 

االتحاد البحريني لكرة القدم

القـــدم  لكـــرة  الوطنـــي  يقيـــم منتخبنـــا 
فـــي  تدريبًيـــا  معســـكًرا  الشـــاطئية، 
العاصمة العمانية )مسقط(، وذلك خالل 
الفتـــرة 24 أبريل الجاري وحتى 1 مايو 

المقبل.
ويتـــرأس وفـــد المنتخب في المعســـكر 
اإلداري باســـم محمـــد، ويضـــم: مـــدرب 
المنتخب صادق مرهون، مدرب اللياقة 

البدنيـــة جيوفانـــي، اختصاصي العالج 
الطبيعـــي تياغـــو، كمـــا اختـــار المـــدرب 
الوطنـــي صـــادق مرهون قائمـــة مكونة 
من 16 العًبا للمعســـكر: خليفة إبراهيم، 
أحمـــد عبدالرســـول، عصـــام فالمـــرزي، 
محمـــد الســـبر، مهـــران معتـــوق، محمد 
عاشـــور، عبـــدهللا عبداللطيـــف، عبـــاس 
فاضل، حمزة البلوشـــي، محمد يوسف، 

علـــي حســـنين، محمد درويش، ســـلمان 
ســـليم، راشـــد جمـــال، محمـــد يعقـــوب 

وعلي محسن.
 وســـيجري منتخبنا الوطني لكرة القدم 
الشاطئية عدًدا من الحصص التدريبية 
في معســـكره الخارجي، كما سيخوض 
3 مباريـــات ودية أمام نظيـــره العماني، 
وذلك أيام 27 و28 و29 أبريل الجاري.

منتخب الشواطئ يعسكر في عمان

منتخب كرة القدم الشاطئية

”BRAVE 58“ 4 مقاتلين كوريين يستحقون الُمشاهدة في
 BRAVE CF منظمـــة  ســـتحط 
الرحـــال فـــي كوريا الجنوبيـــة وذلك 
فـــي الـ30 من أبريل، وســـيقود قائمة 
الُمشـــاركين فـــي البطولة مـــن كوريا 
الجنوبية الُمقاتل تاي كيون “أريس” 
كوريـــا  مقاتلـــو  وســـيحصل  كيـــم. 
الجنوبية على فرصـــة مواجهة عدد 
من خيرة الُمقاتلين من جميع أنحاء 
العالم خالل ُمشـــاركتهم على منصة 

BRAVE CF العالمية. 
أصدرت منظمـــة BRAVE CF قائمة 
أكـــدت وجـــود 6 مقاتليـــن كورييـــن 
جنوبييـــن فـــي ليلـــة القتـــال المقبلة، 
باالشـــتراك  تنظيمهـــا  ســـيتم  التـــي 
مـــع BEAST CF. ُتظهـــر اإلعالنـــات 
حتـــى اآلن وجـــود عـــدًدا كبيـــًرا مـــن 

الرياضييـــن مـــن الدرجـــة األولى من 
كوريـــا باإلضافة إلـــى تاي كيون كيم 
الـــذي كان دليـــاًل بارًزا على مســـتوى 
 BRAVE فـــي  الكورييـــن  المقاتليـــن 
CF. وينضـــم إليـــه أســـطورة الـــوزن 
الثقيـــل الكـــوري الجنوبي جون ســـو 
ليـــم، بطـــل Road FC الســـابق ال إن 
جـــاي، ومقاتل وزن الذبابـــة الذي لم 
يـــذق طعـــم الهزيمة تشـــانغ هـــو لي، 

والمقاتلة يرين هونغ.

جون سو ليم

جـــون ســـو ليـــم، البالغ مـــن العمر 39 
عاًمـــا يعتبر ُمقاتل مـــن الجيل األول 
وبطـــل ســـابق في الـــوزن الثقيل في 
آســـيا. كان من المقـــرر أن يقاتل ليم 
في العـــام 2020، لكنه لم يتمكن من 
المنافســـة بســـبب فيـــروس كورونـــا 

وأعلـــن اعتزالـــه. لكنه عـــاد في مايو 
 The مـــن العـــام الماضي فـــي بطولة
Beast Championship، واستطاع 

االنتصار على أك تاي جين. 

ال إن جاي

تم اإلعـــالن أيًضا عن ُمشـــاركة بطل 
الوزن المتوســـط الســـابق ال ان جاي 
البالـــغ من العمر 35 عاًمـــا في بطولة 
جـــاي  وخســـر   .BRAVE CF 58
حزامه في مواجهة هاي يونج يانج. 
ولكنـــه عـــادة إلى جـــادة االنتصارات 
فـــي ديســـمبر من العام نفســـه عندما 

انتصار على اون سو لي. 
وفي وقت الحق استطاع أن ُيحقق 
انتصـــاره الثانـــي علـــى التوالـــي ضد 
مين كيم. وجاي حريص على عرض 
مجموعـــة مهاراتـــه علـــى العالـــم من 

.BRAVE CF 58 خالل

تشانغ هو لي

يعود شـــانغ هو لي إلى رياضة فنون 
القتـــال الُمختلطة بعـــد انقطاع لمدة 
 .BRAVE CF 58 عاميـــن عبر بوابـــة
منـــذ ظهـــوره ألول مـــرة فـــي العـــام 
2017، حقق سلسلة من 6 انتصارات 
ســـجله  علـــى  محافًظـــا  متتاليـــة 

النظيف.
وظهـــر لـــي علـــى الســـاحة كمصـــارع 
اســـتثنائي مـــع مهـــارات مـــن العيـــار 
 Ant“ لقـــب  علـــى  وحصـــل  الثقيـــل، 

 .”Hell
فـــي العـــام 2019، شـــق طريقـــه إلى 
One Warrior Series وأثبت نفســـه 
يتمتـــع  القاضيـــة.  بالضربـــة  بفـــوزه 
لـــي بإمكانـــات كبيرة ولديـــه الفرصة 

أن يصنـــع اســـما لنفســـه فـــي بطولـــة 
BRAVE CF. ولكن فترة بقائه بعيًدا 
عـــن المنافســـات ســـتكون عقبـــة في 

طريقه. 

يرين هونغ

أول  هـــي  عاًمـــا(   19( هونـــغ  يريـــن 
امرأة تم اإلعالن عن مشـــاركتها في 
BRAVE CF 58. ظهـــرت هونغ ألول 
مرة فـــي فنون القتال المختلطة في 
العام 2019 واســـتطاعت أن تخطف 
األضـــواء. وهي تحتل مركـــًزا ضمن 
المراكز الخمسة األولى في تصنيفها 
المحلي. واستطاعت هونغ أن تصنع 
سلســـلة من ثالثة انتصارات قبل أن 
تنزلـــق فـــي فـــخ الهزائـــم فـــي يونيو 
2020، حيث خســـرت في نزال على 
وزن الـــذرة المحلـــي ضـــد بـــو هيون 

بـــارك. وهـــي تعمـــل اآلن الســـتعادة 
 BRAVE CF طعـــم االنتصارات فـــي

 .58
ســـتقام BRAVE CF 58 يوم السبت 
 .Beast CF 30 أبريـــل بالتعاون مـــع
ســـيبدأ الحـــدث فـــي الســـاعة 5:00 
مســـاًء بالتوقيـــت الرســـمي الكـــوري 
المحيـــط  بتوقيـــت  صباًحـــا   1:00(
الهـــادئ( في صالة سامســـان لأللعاب 
كوريـــا  إنتشـــون،  فـــي  الرياضيـــة 

الجنوبية.

اللجنة اإلعالمية

البحرين تستضيف جولة الكأس اآلسيوية السالوية
مع دعوة لحضور الجماهير والتصوير بمختلف األماكن

تســـتقبل البحريـــن يـــوم األحـــد 24 أبريل 
اللونيـــن  “ذات  الســـلة  لكـــرة  آســـيا  كأس 
الذهبي والفضي”، الذي يطوف في الدول 
الســـتة عشـــر المشـــاركة في نهائيات آسيا 
لكـــرة الســـلة بإندونيســـيا مـــن 12 إلى 24 
يوليـــو، قبل أن تحـــط رحالها في العاصمة 
اإلندونيســـية جاكرتـــا البلـــد المســـتضيف 
مناســـبة  الفرصـــة  وســـتكون  للبطولـــة، 
للجماهيـــر البحرينيـــة للتصوير مع الكأس 

في ُمختلف األماكن بالمملكة.
وقال رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
القبطـــان وليـــد العلـــوي، إن جولـــة الكأس 
علـــى الـــدول المتأهلـــة بـــادرة جيـــدة مـــن 
االتحاد اآلســـيوي فـــي الترويـــج للبطولة، 
مرحبا بوفد االتحاد القاري الذي ســـيرافق 
الـــكأس فـــي البحرين، موضحـــا )نحن في 
االتحـــاد البحريني لكرة الســـلة نفتخر أوالً 
بالتأهـــل لـــكأس آســـيا المقبلـــة مـــع نخبـــة 
عـــن  أتـــى  وهـــذا  اآلســـيوية  المنتخبـــات 
جدارة واســـتحقاق، وبالتالـــي نضع أيدينا 
مـــع االتحـــاد اآلســـيوي للعبـــة فـــي تنظيم 

كل مايتعلـــق بالحـــدث اآلســـيوي القـــادم، 
ونأمل أن تكون جولة الكأس في البحرين 
موفقة وأن تحظى بمشـــاركة واســـعة من 

الجماهير البحرينية(.

الســـلة  كـــرة  اتحـــاد  أن  العلـــوي  وأضـــاف 
الســـتقبال  االســـتعدادات  جميـــع  أنهـــى 
الـــكأس، مردفـــا أن االتحاد وضـــع برنامجا 
لزيارة الكأس اآلســـيوية لعدد من األماكن 

علـــى  عـــالوة  المملكـــة،  فـــي  الســـياحية 
وجوده في المباراة النهائية لكأس خليفة 

بن سلمان.
وتـــم إعـــداد برنامـــج متكامـــل للجولة في 
البحريـــن ومـــن ضمنهـــا الفعاليـــة الكبـــرى 
بجانب باب البحرين يوم األحد 24 أبريل 
مســـاًء   11:30 حتـــى   8:30 الســـاعة  مـــن 
للحضـــور  للجماهيـــر  مفتوحـــة  والدعـــوة 
والتصوير مع الكأس، فيما ستكون هنالك 
جولة للكأس يـــوم األحد عصرًا كذلك في 

قلعة البحرين ومرفأ قرية البديع.
آســـيوية  دولـــة  ثالـــث  البحريـــن  وتعتبـــر 
الطويلـــة  جولتـــه  فـــي  الـــكأس  بهـــا  يمـــر 
التـــي انطلقت مـــن لبنان؛ كونه اســـتضاف 
النســـخة األخيرة لبطولة األمم اآلســـيوية 

في صيف العام 2017.
وتقـــام نهائيـــات بطولـــة آســـيا للرجال في 
كرة الســـلة في إندونيسيا، في الفترة بين 
12 و24 يوليـــو المقبـــل بمشـــاركة منتخبنا 
الوطنـــي لكـــرة الســـلة باإلضافـــة إلـــى 15 

منتخبا آخر من القارة.
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انطالق بطولة ناشئي الهملة الكروية
مركز تمكين شباب الهملة

مركـــز  لـــدورة  المنظمـــة  اللجنـــة  أكملـــت 
اســـتعداداتها  الهملـــة  شـــباب  تمكيـــن 
النطالق بطولة فئة الناشئين بدورة مركز 
الهملـــة لكـــرة القـــدم على ملعب العشـــب 
الصناعـــي الكبيـــر بالمركـــز، حيث ســـيتم 
تقســـيم الفـــرق إلـــى أربعـــة تلعـــب بنظام 
المجموعة الواحدة من دور واحد يتأهل 
بطلها للنهائي فيما يالقي صاحب المركز 
الثانـــي والثالث لتحديـــد الفريق الصاعد 
للمبـــاراة النهائيـــة. علمـــًا أن فريق الوطن 
بقيادة الناشيء أحمد مهدي أحرز بطولة 
الناشـــئين بـــدورة الهملة الكرويـــة للدورة 

الســـابقة 2019، حيـــث توقفـــت الـــدورة 
لمدة عامين بســـبب الجائحـــة، حيث فاز 
علـــى فريق البالد بقيادة جاســـم عبدهللا 
انتهـــاء  بعـــد  الجـــزاء،  حبيـــب بضربـــات 

المباراة بالتعادل هدف لهدف.
وأكد المدرب محمد المويشـــي أنه سيتم 
تخصيـــص مـــدرب لـــكل فريق رغبـــة منا 
وإداريـــة  تدريبيـــة  كـــوادر  اعـــداد  فـــي 
شـــابة لالنخـــراط فـــي العمـــل الرياضـــي 
والتدريبـــي، حيـــث ســـتعهد لهـــذا الفريق 
إدارة فريقـــه فنيـــًا واداريـــًا طـــوال وقت 
مباريات الدورة، من أجل تعويد ناشـــئي 
البطولـــة على وجود قائد للفريق يتلقون 

تعليماتهـــم منه مع التأكيـــد على االلتزام 
بهذه التعليمات. 

فيما أوضح نائب رئيس المركز أنه سيتم 
تســـمية الفـــرق األربعة بأســـماء المالحق 
الرياضية تقديـــرًا للدعم اإلعالمي الكبير 
الـــذي تالقيـــه أنشـــطة المركـــز مـــن هـــذه 
المالحق، والذي يسهم بال شك في نجاح 
التنظيـــم ووجـــود رعـــاة لهكـــذا أنشـــطة 
ترعـــى هذه الفئة التي تتـــراوح أعمارهم 

بين الــ12 إلى الــ16 سنة. 
بـــأن  المركـــز  نائـــب رئيـــس  وقـــد صـــرح 
الـــذي  البســـيط  الرياضـــي  التجمـــع  هـــذا 
خصص لفئة الناشـــئين ضمن دورة مركز 

تمكين شـــباب الهملة لكرة القدم وســـيلة 
للتعرف علـــى الخامات الكروية الصغيرة 
الموجودة بالقرية الحتضانها خاصة في 
هـــذه المرحلة المبكرة كما يمثل مناســـبة 
رياضيـــة لتجميع الصغار غير المســـجلين 
بكشـــوفات األنديـــة حيـــث سيســـهم في 
خلـــق جـــو ترفيهي ألبنـــاء القريـــة تأكيدًا 
ألهـــداف المركـــز فـــي احتضان الناشـــئة. 
فيمـــا أشـــاد أولياء أمـــور الالعبيـــن بذلك 
مثمنيـــن خطـــوة المركـــز فـــي احتضـــان 
الناشئة، وشكروا المركز على هذه اللفتة 
ألبنائهم والتي تســـهم في شغل أوقاتهم 

بما هو مفيد.

سبورت



local@albiladpress.com

األحد 24 أبريل 2022 - 23 رمضان 1443 - العدد 4940
15

بلدية المحرق: تعاملنا مع 1565 مالحظة العام الماضي
مواصلة تحقيق أعلى معدالت الجودة في تقديم الخدمات

أعـــرب مديـــر عـــام بلديـــة المحـــرق إبراهيـــم الجـــودر عن 
بالـــغ االعتزاز والتقدير بتفّضل ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، بتكريم البلدية ضمن الجهـــات الحكومية الفائزة 
بجائـــزة التمّيـــز فـــي التواصـــل مـــع العمـــاء للعـــام 2021 
ضمـــن النظـــام الوطنـــي للمقترحات والشـــكاوى )تواصل(، 
مؤكـــدًا بـــأّن الجائـــزة تمثـــل ركيـــزة أساســـية فـــي تقديم 
أفضـــل الخدمات للمواطنين والمقيمين. وقال الجودر إن 
حصـــول بلديـــة المحرق علـــى جائزة التميز فـــي التواصل 
مـــع العماء للمرة الثانية، جـــاء بفضل دعم وتوجيه وزير 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني عصام 
خلف، ووكيل الوزارة لشـــؤون ون البلديات الشيخ محمد 

بـــن أحمـــد آل خليفة، مهنئًا جميع موظفـــي بلدية المحرق 
علـــى هـــذا اإلنجاز المشـــرف الـــذي يعكس الحـــرص الذي 
يولونـــه في خدمة الوطن والمواطن. وأضاف خال لقائه 
العامليـــن علـــى النظـــام الوطنـــي لاقتراحات والشـــكاوى 
)تواصـــل(: أننـــا فخـــورون بما حققتـــه بلديـــة المحرق من 
تميـــز فـــي تعزيز التواصل مـــع المواطنيـــن والمقيمين من 
خـــال منصـــة يتـــم عبرهـــا اســـتقبال جميـــع المقترحـــات 
والماحظـــات، والتي يتـــم النظر فيها عبـــر منظومة عمل 
متكاملـــة تربـــط جميع األقســـام، وذلك ما يؤكـــد الحرص 
الذي توليه البلدية في تعزيز التنســـيق وترابط الخدمات 
بالشكل األمثل بما يصب في تحقيق األهداف المشنودة”. 
واســـتعرض المديـــر العـــام بعـــض اإلحصـــاءات المتعلقـــة 
بتعامـــل البلدية مـــع ماحظـــات واقتراحـــات المواطنين، 

حيـــث تعاملـــت البلديـــة مـــع 1565 ماحظة خـــال العام 
الماضي، وقد تم الرد عليها جميعها، مشيرًا إلى أن البلدية 
عملت خال السنوات الماضية على تطوير آليات استام 
ماحظـــات ومقترحـــات المواطنيـــن عبر نظـــام “تواصل”، 
كمـــا تقـــوم بتلقي جميع الماحظات عبـــر القنوات األخرى 
كحسابات التواصل االجتماعي، وذلك بالتعاون والتنسيق 
مع جميع األقســـام المعنية بالبلدية التي تؤدي دورا مهما 
في التحقق منها والرد عليها ومتابعتها بالشكل المطلوب. 
وشـــدد المديـــر العـــام على جميـــع كـــوادر البلديـــة بأهمية 
مواصلـــة الجهـــود وبذل المزيد واألفضل فـــي التعامل مع 
جميـــع الماحظات الواردة من قبل المواطنين والمقيمين 
بهدف تحقيق أعلى معدالت الجودة في تقديم الخدمات 

مع التأكيد على أهمية تقييم رضا العميل عليها.

البسيتين- بلدية المحرق

قـــّدم المختـــص في أحـــكام الطاق 
زيـــاد  الشـــخصية  واألحـــوال 
الســـعدون عبر “البـــاد” عدة  نصائح 
الحيـــاة  الســـتقامة  مهمـــة،  زوجيـــة 
وقـــال  ونجاحهـــا.  الزوجيـــن،  بيـــن 
العشـــير  كفـــران  مـــن  الســـعدون” 
بالســـوء،  زوجهـــا  المـــرأة  تذكـــر  أن 
خصوًصا أمـــام أوالدها، ومن ضعف 
الديـــن أن ال تذكـــر لزوجهـــا فضاً أو 
معروفـــا، وأنهـــا معصومة ال تخطئ، 
والـــزوج فقـــط هـــو المقصـــر، وهـــو 
صاحب الخطـــأ”. وأضاف أن “بعض 
يعطـــون  ال  والزوجـــات  األزواج 
للطـــرف اآلخر أن يكمـــل جملة على 
بعضهـــا، هذا أمامنـــا، فكيف لو كانوا 
لوحدهـــم”، مردفـــا أن “االحترام هو 
أســـاس نجـــاح الحيـــاة الزوجيـــة، ال 
ســـعادة وال اســـتقرار وال محبـــة من 
دون احتـــرام، وااللفـــاظ تـــدل علـــى 
اخـــاق صاحبها، فإن كانـــت الفاظه 
طيبـــة راقيـــة، فهذا دليـــل على رقي 
اخاقـــه، وان كانت غيـــر ذلك، فالله 
المســـتعان”. وذكر أن “إدخال األبناء 
في الخافات الزوجية، وتحريضهم 
علـــى آبائهم أو امهاتهـــم، خطأ كبير، 

يؤثر ســـلبًا في شخصيتهم، ويجعل 
نفوســـهم مليئـــة بالعقـــد واألمـــراض 
النفســـية”، مؤكدا، “كلمـــا زاد احترام 
الزوجين لبعضهما، زادت الثقة وزاد 
الحـــب بينهما، وكلما قـــل احترامهما 
لبعـــض، قلـــت الثقـــة ومـــات الحـــب، 
التـــي  المشـــاكل  أبـــواب  وفتحـــت 
يصعـــب إغاقها”. وأنهى الســـعدون 
بالقول “الذين يسعون إلى  االنتصار 
والفوز في حل مشـــاكلهم الزوجية، 
الـــى  الزوجـــي  الخـــاف  وتحويـــل 
إلـــى   ويســـعون  ومغلـــوب،  غالـــب 
كســـب تعاطف اآلخريـــن، والوقوف 
ضد شـــريك الحيـــاة، كل ذلك تدمير 
للحياة الزوجية، وتعقيد للمشـــاكل، 

وليس حاً لها”.

إليكم أهّم النصائح لحياة زوجية سعيدة

“الشماليـة” تواصـل حملـة إفطـار صائـم علـى الطريــق
أشـــاد محافظ المحافظة الشمالية علي العصفور 
بالتعاون الكبير الذي يبديه الســـواق ومستخدمو 
الطريـــق خال حمات المحافظة الشـــمالية التي 
تنفذها تحت شعار “رمضان الخير” لتوزيع وجبات 
اإلفطار على السواق ومستخدمي الطريق، حيث 
واصلت المحافظة تنفيذ حملة إفطار صائم على 

الطريق للمرة الثالثة على التوالي وجرى تنفيذها 
هذا األسبوع في منطقة الرملي.

وأكـــد المحافظ أن المحافظة حرصت على تنفيذ 
هـــذه الحملة بمختلف المناطـــق والتي بدأتها في 
دوار القدم على شـــارع البديع، فيما كانت الحملة 
الثانية بتقاطع مدينة سلمان، والحملة الثالثة في 
عالي بالقرب من تقاطع الرملي الذي يشهد كثافة 

مروريـــة خاصة وقت المغرب قبل موعد اإلفطار، 
حيث يأتي ذلك ضمن حمات المحافظة الخيرية 
وسعيها العتماد عالي مدينة صحية، داعيا جميع 
مســـتخدمي الطريـــق إلى عدم الســـرعة وضرورة 
التقيد باألنظمة والســـامة المرورية على الطريق 
لضمان ســـامتهم ووصولهم إلـــى وجهاتهم بأمن 

وأمان.

المنامة - وزارة الداخلية

إبراهيم النهام

زياد السعدون

نشطت حمات العمرة البحرينية 
في شـــهر رمضـــان الفضيل، بعد 
فتـــرة صعبة أوجدتهـــا الجائحة، 
مـــن  كثيـــرًا  خالهـــا  ووضعـــت 
القيود والمصاعب امام معتمري 

بيت هللا الحرام.
ويتـــداول كثيـــر مـــن المواطنين 
حســـاباتهم  عبـــر  والمقيميـــن 
الشخصية في منصات التواصل 

االجتماعـــي العديـــد مـــن الصور 
وهـــم في رحـــاب مكـــة المكرمة، 
والمسجد النبوي الشريف، وعلى 

محياهم الفرح والغبطة بذلك.
وقال جاســـم أبـــل صاحب حملة 
المواسم للحج والعمرة لـ”الباد” 
إن “النشـــاط بدأ من قبل رمضان 
وحتـــى اليـــوم وبمعـــدل خمســـة 
مجموعات كل منهـــا بحدود 60 

معتمرًا عبر الطائرة”.
للعشـــر  “بالنســـبة  أبـــل  وأضـــاف 

األواخـــر، فإن تعاملنـــا يكون مع 
الفنـــادق الخمس نجـــوم القريبة 
من الحـــرم، وتكون األســـعار بها 
مرتفعـــة جـــدًا، وأكثر مـــن الحج 
نفســـه، حيث يصل ســـعر الغرفة 
الثنائية إلى 6 آالف دينار، وعليه 
فلقـــد اكتفينا بآخر مجموعة في 
رمضان عـــادت إلى البحرين في 

22 رمضان”.
وتابـــع “بالنســـبة للحمـــات التي 
تذهـــب عـــن طريـــق البـــر، فـــإن 

تقـــوم  الحمـــات  هـــذه  إدارات 
للمعتمريـــن  الســـكن  بترتيـــب 
المنطقـــة  عـــن  بعيـــدة  بفنـــادق 
وبأســـعار  للحـــرم،  المركزيـــة 
تتفـــاوت مـــا بيـــن 80 إلـــى 150 
حســـب  أســـبوع،  لمـــدة  دينـــارًا 
شـــقق  مـــن  الســـكن،  مســـتوى 
فندقيـــة، وغـــرف فنـــادق أربعـــة 

وثاثة نجوم”.
البحرينييـــن  إلقبـــال  وبالنســـبة 
المعتمريـــن خال شـــهر رمضان 

الفضيـــل، قـــال أبـــل “فـــي بداية 
الشـــهر كان الطلـــب عـــن طريـــق 
تصـــل  وبأســـعار  أكثـــر،  الجـــو 
إلـــى 450 دينـــارًا )خـــال فتـــرة 
نهاية األســـبوع( شـــاملة التذكرة 
الفطـــور  وبوفيـــة  والســـكن 
والمواصـــات مـــن وإلـــى مطـــار 
جـــدة، باإلضافـــة إلى اإلشـــراف 
اإلداري، ولكن الحال تغير الحقًا 
مـــع ارتفـــاع األســـعار، خصوصـــًا 

بالعشر األواخر”.

أبل: “العشر األواخر” تصعد بأسعار السكن بالقرب من الحرم
الكلفة تالمس 6 آالف دينار... ومعتمرون: حمالت البر أرخص

جاسم أبل 

إبراهيم النهام

شـــهد شـــارع االســـتقال أخيـــرا، انخفاضا 
حادا في عـــدد عربات الطعام، ما دون 50 
عربة، بعد أن تخطى في السابق 120، مع 

شح الزبائن، وقلة تدفق السيارات.
واختفـــت من الشـــارع والـــذي كان كرنفاالً 
بالســـابق يزدان بعربات الطعام المختلفة، 
حيـــث تتفـــاوت منافـــذ البيـــع بهـــا مـــا بين 
“البرغـــر” والعصيـــر والكـــرك واآليســـكريم 
والـــذرة والمخبـــوزات والكيـــك والكنافـــة 
وهادئـــًا  مظلمـــًا،  اآلن  ليصبـــح  وغيرهـــا، 

بشـــكل صادم. ولم تكـــن العربات الجديدة 
لتجد لها موطئ قدم بالســـابق في شـــارع 
االســـتقال، حيث كانت المسافة الفاصلة 
ما بين كل عربـــة وأخرى ال تتعدى األمتار 
القليلة جدًا، بخاف الوضع الراهن، حيث 
تناثـــرت العربـــات الباقيـــة بشـــكل متباعد، 
ووحيـــد، مـــع توافـــد محـــدود وحـــذر مـــن 
الزبائن. وأضـــرت الجائحة بتجارة عربات 
الطعـــام بشـــكل كبيـــر، أســـوة بغيرهـــا مـــن 
القطاعات التجارية األخرى، كما شكا عدد 
من المواطنين من االرتفاع المبالغ بأسعار 
األطعمـــة المقدمة، وهـــو أمر أثر على هذه 

التجـــارة الحديثة تدريجيا، حتى وصولها 
لهـــذه الحـــال. وبـــرر بالســـابق بعـــض ماك 
عربات الطعام، أسباب ارتفاع أسعار بعض 
المنتجات إلى جـــودة اللحوم، والمكونات 
بقائمـــة  تدخـــل  التـــي  األخـــرى  الغذائيـــة 
الطعـــام لديهـــم، موضحيـــن أنهـــا مكلفـــة، 
وذات قيمة غذائية وصحية عالية، ولكنه 

مبرر لم يقنع بعض المستهلكين.
وعـــزا محمـــد الرويمـــي صاحـــب حســـاب 
“بحرين فود تراك” في تطبيق االنستغرام 
والذي يضم جميع أصحاب عربات الطعام 
في مملكة البحرين الســـبب الرئيســـي في 

ذلـــك لضعف القـــوة الشـــرائية، مردفا، بأن 
ارتفاع أسعار الســـلع الغذائية بشكل كبير، 

ل أصحاب العربات عبئا ثقيا. حمَّ
وتابـــع خال حديثه لـ “الباد”: “بأن تراجع 

اعـــداد العربات ســـببها ايضـــا انتقال بعض 
منهـــم الـــى أماكـــن أكثـــر حيويـــة، واقبـــاالً 
مـــن الزبائـــن، حيث من المرجـــح أن يكون 
هنالـــك انتعاش بالفتـــرة المقبلة، خصوصًا 
بالقرب من الســـواحل البحرية، لجاذبيتها، 

ورحابتها، واعتبارها مقصدا للعوائل”.
ولفـــت الرويمـــي إلـــى أن اكثر النشـــاطات 
التـــي تـــم اغاقهـــا بالفتـــرة الماضيـــة هي 
األنشـــطة التقليديـــة مثـــل “الفاســـت فود” 
و المشـــروبات الســـاخنة، في حين ســـتبدأ 
بعض النشـــاطات األخرى بالنشاط مع بدء 

موسم الصيف كاآليسكريم.

أقل من 50 عربة قياًسا بـ 120 في السابق

شارع االستقالل يشهد انخفاضا حادا بعدد الـ “فود تراك”

محمد الرويمي

إبراهيم النهام
ضعف القوة 

الشرائية وارتفاع 
األسعار أهم 

األسباب



tariq.albahar@albiladpress.com

اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المســـائل، وقرب فيه 
وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من ال يشغله إلحاح الملحين.

األحد 24 أبريل 2022 - 23 رمضان 1443 - العدد 164940

tariq_albahhar

دعاء

1.يحتـــوي التين المجفف على كمية كبيرة من 
البوتاسيوم مما يجعله فعاال في خفض ضغط 
الـــدم, حيـــث يعمـــل البوتاســـيوم على توســـيع 

األوعية الدموية. 
2. يســـاعد علـــى حمايـــة القلـــب مـــن النوبـــات 
مـــن  ويقلـــل  الدماغيـــة,  والســـكتات  القلبيـــة 

خطـــر اإلصابة بأمراض القلب والشـــرايين 
التاجية. 

3. يســـاعد علـــى منـــع ظهـــور التجاعيد 
والكلـــف ويحســـن مـــن مرونة البشـــرة 
ممـــا يحافظ على شـــباب البشـــرة لفترة 

طويلة. 
المجفـــف  التيـــن  تنـــاول   .4
كثافـــة  زيـــادة  علـــى  يســـاعد 
العظـــام وتقويتهـــا وخصوصا 

لكبـــار الســـن يجـــب أن يتناولوا 
كل يوم قطعتين من التين. 

5. تنـــاول التيـــن المجفف خالل شـــهر رمضان 
يســـاعد علـــى توفيـــر المعـــادن التـــي يحتاجها 
الجســـم ويحتـــوي التيـــن علـــى كميـــات كبيرة 
الكالســـيوم  و  والمغنيســـيوم  الحديـــد  مـــن 
والزنـــك، وتعتبر هذه المعادن أساســـية ومهمة 
للحفـــاظ على صحـــة العظام 

واألعصاب.

فوائد التين المجفف للصائم

صحتك مع الصوم

المكونات:

مغّلف )٥٠٠غ( بيتي كروكر سوبر مويست خليط 
كيك الفانيال

بيضتان
٨٠ مل زيت نباتي

٢٣٠ مل ماء
2 موزة، مقّشرة ومهروسة )٢٠٠غ(

٥٥ غ رقائق جوز الهند
ظرف واحد من خليط كريما التزيين بيتي كروكر

١١٥ مل حليب بارد
حبـــة مانجو صغيرة، مقّشـــرة ومقّطعة ومن دون 

البذرة

الطريقة:

يســـخن الفـــرن على درجـــة حـــرارة ١٨٠° مئوية. 
تدهن بالزبدة صينية َخبز دائرية بقاعدة متحركة 
أو قابلة للفك بقياس ٢٣ ســـم وعمق ٧ ســـم على 

األقل، ثم يرش القليل من الطحين.
يخفـــق خليـــط الكيك مـــع البيض والزيـــت والماء 
في وعاء كبير باستخدام الخالط الكهربائي على 
ســـرعة منخفضة؛ حتى يصبح المزيج متجانســـًا. 
يتبع الخفق على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين. 
يضـــاف الموز المهروس باســـتخدام ملعقة كبيرة، 

ثم يصب المزيج في الصينية.
يخبـــز لمـــدة ٢٠-٢٥ دقيقة أو لحيـــن إدخال عود 
بـــه عجينـــة  تعلـــق  أن  دون  وإخراجـــه  األســـنان 
الكيك. توضع رقائق جوز الهند في مقالة صغيرة 
وتحمص أثنـــاء الدقائق الخمس األخيرة لنضوج 

الكيـــك. يترك الكيك خارجًا ليبرد مدة ١٠ دقائق. 
يخرج الكيـــك من الصينية ويوضع على الشـــبكة 

المعدنة حتى يبرد تمامًا.
توضـــع ٥٠غ مـــن رقائـــق جـــوز الهند المبـــردة في 
خالط طعام ويشـــغل الخالط حتى ُتفرم الرقائق 
بالكامـــل. يخفـــق خليـــط الكريمـــة مـــع الحليـــب 
البـــارد في وعاء متوســـط الحجم ويحضر باتباع 
التوجيهـــات المذكـــورة على العلبـــة. يضاف جوز 
الهند إلى الكريما يواصل الخفق حتى تتوزع في 

الكريما.
يقطـــع الكيك بالعرض إلى طبقتين متســـاويتين. 
وتوضـــع الطبعـــة العليـــا جانبـــًا بالمقلـــوب. تـــوزع 
الكريما على الطبقة السفلى ثم تعاد الطبقة العليا 
إلـــى مكانها. توزع باقي الكريما على وجه الكيك. 
يزين باستخدام المانجو وباقي رقائق جوز الهند.

كيك الموز وجوز الهند والمانجو
مطبخ

فـــي كل عـــام يقـــام معـــرض البحريـــن 
الســـنوي للفنـــون التشـــكيلية، ويشـــترك 
ومقيمـــون،  بحرينيـــون  فنانـــون  فيـــه 
ويشـــكل هـــذا المعـــرض ســـوقا يتبـــارى 
فيـــه الفنانون في إبـــراز نتاجهم األخير، 
وقـــد تمكـــن في هـــذه الدورة الــــ 48 من 
المعـــرض الذي افتتح يـــوم أمس األول 
بمســـرح البحرين الوطني ثالثة فنانين 
مـــن خطف الجوائز، وهـــم: الفنان جعفر 
الدانـــة”،  األولـــى  “الجائـــزة  العريبـــي 
والفنانة مريـــم النعيمي الجائزة الثانية، 
والفنانة نوف الرفاعـــي الجائزة الثالثة، 
علمـــا بـــأن المعـــرض شـــهد مشـــاركة 60 
فّنانـــا وضم بيـــن أروقته أكثـــر من 100 
عمـــل فنـــي تعكـــس مختلـــف المـــدارس 

واالتجاهات الفنية.   
افتتـــاح  فـــي حفـــل  “البـــالد” تواجـــدت 
المعرض وســـجلت اللقـــاءات التالية مع 

الفائزين الثالثة.

الفائز بالدانة جعفر العريبي:

قـــال الفنان جعفر العريبي الفائز بجائزة 
بـــال  “طوبوغرافيـــا  عملـــه  عـــن  الدانـــة 
عنـــوان” هو امتـــداد لبحث ســـابق امتد 
ألكثـــر مـــن ثالث ســـنوات يعنـــى بعالقة 
والتفاعـــل  والبيئـــة  بالمـــكان  اإلنســـان 
الـــذي يحصل بينهم، والعمـــل عبارة عن 
وسائط متعددة استخدم فيه التصوير 
وظـــف  وكذلـــك  اليدويـــة،  والطباعـــة 
خطوطـــا من وكالـــة الفضـــاء األمريكية 
“ناســـا”؛ لتسليط الضوء على المتغيرات 
التي تحدث على ســـطح األرض بسبب 

تفاعل اإلنسان مع البيئة. 
وردا علـــى ســـؤال حـــول توقعـــه الفـــوز 

بجائزة الدانة، قال العريبي:
هناك الكثيـــر من األعمـــال المتميزة في 
المعرض، واجتهـــادات واضحة من قبل 
جميع المشـــاركين، وأحمد هللا على هذا 
الفـــوز وإن كان مفاجـــأة لـــي كونـــي قـــد 
فزت مـــن قبل، ولكني أتصور أن منحي 
الجائـــزة للمـــرة الثانية ما هـــو إال تقدير 
أكبـــر  مســـؤولية  وســـيحملني  ألعمـــال، 

وجهدا مضاعفا في المستقبل.
أمـــا عـــن رأيـــه فـــي المعـــرض عمومـــا، 

فأوضـــح العريبـــي أن مشـــاركته بـــدأت 
منذ 25 سنة تقريبا، ولكن النقطة األهم 
والتي يجب تســـليط الضـــوء عليها هي  
اســـتمراريته ليصـــل اليـــوم إلـــى الدورة 
48  وبرعاية رســـمية، فهذا شيء مفرح 
للغايـــة لـــكل الفنانيـــن الذيـــن ينتظرونه 
سنويا ليعرضوا إبداعاتهم ونتاجهم، بل 
إنـــه أصبح ملتقى ســـنويا لـــكل الفنانين 

البحرينيين. 
للفنانيـــن  رســـالة  العريبـــي  وجـــه  كمـــا 

الشباب الذين شاركوا في المعرض ولم 
يحالفهم الحظ بالفوز قائال:

الفوز في نظري ليس مقياسا، والجائزة 
ال يجـــب أن تكـــون هدفا بقـــدر ما تكون 
دافعـــا للفنـــان؛ ألن الفـــن عمليـــة بحـــث 
مستمر في فضاء شاسع ليس له حدود.

الفائزة بالجائزة الثانية مريم 

النعيمي:

أكـــدت الفنانـــة الفائـــزة بالمركـــز الثانـــي 
مريـــم النعيمـــي أن العمل الذي شـــاركت 
بـــه يحمل اســـم “رســـم الخرائـــط”، وهو 
 33 الــــ  يعكـــس جـــزر مملكـــة البحريـــن 
التـــي لطالمـــا درســـناها وتعلمناهـــا فـــي 
المدارس. وخالل رحلة البحث نجحت 
فـــي إيجاد بعض الجزر ولـــم تنجح في 
إيجـــاد أخـــرى، وهـــذه القصـــة أو ثيمـــة 
العمل، مشيرة أن اإلطارات الخالية في 
العمـــل تمثل تلك الجـــزر التي لم تنجح 
فـــي إيجادها، أو لم تعد موجودة بحكم 
التطـــور العمرانـــي ودمج الجـــزر بأخرى 

وغيرها من العوامل البيئية.

ولفتـــت النعيمـــي أن رحلـــة بحثهـــا فـــي 
هذا العمل الفني اســـتغرق منها أكثر من 

خمس سنوات.

الفائزة بالجائزة الثالثة الفنانة  

نوف الرفاعي:

بعنـــوان  عمـــال  المعـــرض  فـــي  قدمـــت 
“العمـــر االفتراضـــي 1/2/3” يتحدث عن 
الســـنتين الماضيتين في حياتنا، وكيف 
كان كل فـــرد منـــا لديـــه أهداف يســـعى 
لتحقيقهـــا، ولكـــن بســـبب ظـــروف غيـــر 
اعتياديـــة توقـــف كل شـــيء، حتـــى ان 

البعض فقد حياته. 
استخدمت في العمل “بانيتات سيارات” 
هي فـــي األصل )مدعومة ومتكنســـلة(، 
ولكنها جديدة ولم يستخدمها أصحابها 
سوى ســـنتين أو سنة، وهنا برزت فكرة 
المشـــروع أو العمل، حيث كان يفترض 
أن الســـيارة تعيش أكثر مـــن هذا العمر، 
ولكـــن خـــالل ســـنة او ســـنتين تعـــرض 

لحادث وانتهت.

العريبي: فوزي للمرة الثانية سيحملني مسؤولية أكبر وجهد مضاعف
“ ^” تحاور الفائزين بمعرض البحرين للفنون التشكيلية الـ 48

العريبي أمام العمل الفائز

نوف الرفاعي الجائزة الثالثة

مريم النعيمي الجائزة الثانية

أسامة الماجد

جعفر العريبي الجائزة األولى
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كاميرا البالد

مجلس النائب ممدوح الصالح

مجلس سيد مجيد العلوي في بوري

غبقة نادي البحرين للسينما

تصوير: رسول الحجيري
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نمو إيرادات المجموعة 7 % لنحو 1.3 مليار دوالر بالربع األول

“زين” ترفع أرباحها الصافية الفصلية 6 % وتسجل 156 مليون دوالر
أعلنت مجموعة زين عن أن نتائجها المالية الفصلية سجلت نموا قويا على مستوى 
مؤشراتها المالية الرئيسة عن فترة الربع األول من السنة المالية الحالية، إذ رفعت 
المجموعــة أرباحهــا الصافية الفصلية بنســبة 6 % لتصل إلــى نحو 47 مليون دينار 
)156 مليــون دوالر(، مقارنــة مــع 45 مليــون دينــار )147 مليــون دوالر( عــن  الفتــرة 
نفسها من العام 2021، بربحية للسهم الواحد بلغت 11 فلسا.  وأوضحت “زين” أنها 
رفعــت إيراداتهــا الفصليــة المجمعة عن فترة الربع األول بنســبة 7 % لتســجل 408 
مالييــن دينــار )1.35 مليــار دوالر(، مقارنــة مــع إجمالــي إيــرادات بلغــت 382 مليون 
دينار )1.26 مليار دوالر( عن الفترة نفسها من العام 2021. وبينت الشركة أن حجم 
األربــاح قبــل خصم الضرائب والفوائد واالســتهالكات الـــ EBITDA بلغ 154 مليون 
دينــار )507 مالييــن دوالر(، مقارنــة مــع 158 مليــون دينــار )523 مليــون دوالر( عــن 

. EBITDA % 30 بدر الخرافيأحمد الطاحوسالفترة المشابهة من العام 2021، وبلغ هامش ربحية الـ

مدرسة النور العالمية تحتفل بالقرقاعون وسط أجواء من البهجة والسرور
احتفلت مدرسة النور العالمية، صباح يوم الخميس 
مشاركة  بــالــقــرقــاعــون،   ،2022 أبــريــل   14 الــمــوافــق 
المناسبة  بهذه  فرحته  في  البحريني  للمجتمع  منها 
الجميلة، التي توافق منتصف شهر رمضان المبارك، 

وهي عادة دأبت عليها المدرسة منذ نشأتها.
الطلبة  الشعبية في استقبال  العرائس  وكانت فرقة 

وأولياء أمورهم بفرحة القرقاعون.
وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات عطرة من 
القرآن الكريم، تلتها العديد من الكلمات المعبرة التي 
وأهميته  البحرين  في  القرقاعون  بــدأ  كيف  تشرح 

التراثية والدينية لدى شعب البحرين المعطاء. 
االحتفالية في  الــفــقــرات  مــن  الــعــديــد  ــك  ذل تلى  ثــم 
الهواء الطلق وداخل الفصول، حيث قامت معلمات 
الصف بتوزيع القرقاعون على الطلبة وتبادل الجميع 

التوزيعات في جو من البهجة والسرور. 
احتفاالت  في  شاركوا  الذين  الطلبة  عــدد  أن  يذكر 
هذا اليوم يقرب من 4 آالف طالب وطالبة من جميع 

األقسام والمراحل الدراسية.

وكــشــفــت الــمــجــمــوعــة عــن نــمــو قــاعــدة 
ارتفعت  حــيــث   ،%  5 بنسبة  عمالئها 
وعــزت  عميل،  مليون   50.9 نحو  إلــى 
لعملياتها  الهائل  الزخم  إلــى  النمو  هــذا 
بينما  والــعــراق،  السعودية  أســواق  في 
ســجــلــت إيــــــرادات خـــدمـــات الــبــيــانــات 
مليون دوالر،   536 المجموعة  لعمليات 
ــرادات  ــ اإليـ إجــمــالــي  مــن   %  40 تمثل 

المجمعة.
وذكرت المجموعة أن مؤشراتها المالية 
ــرت بــتــرجــمــة الــعــمــالت  ــأثـ ــيــســة تـ ــرئ ال
األجنبية، وجاء ذلك بشكل رئيسي من 
انخفاض قيمة العملة في السودان من 
دوالر(   / سوداني  جنيه   271( متوسط 
خالل فترة الربع األول من العام 2021 
 / ســودانــي  جنيه   483( مــتــوســط  إلـــى 
الــعــام  مـــن  األول  الـــربـــع  ــالل  خـ دوالر( 
 120 الــمــجــمــوعــة  ــك  ذلـ وكــلــف   ،2022
اإليـــرادات  مستوى  دوالرعــلــى  مليون 
على  دوالر  ــيــون  مــل و80  الــمــجــمــعــة، 
الضرائب  خصم  قبل  األربـــاح  مستوى 

.EBITDA والفوائد واالستهالكات الـ
فــي  اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  وقــــــال 
مجموعة زين أحمد الطاحوس “تبحث 
مجموعة زين عن الفرص المربحة في 
باتت  حيث  الــجــديــدة،  النمو  قطاعات 
المرحلة  في  لالستثمار  استعدادا  أكثر 
االتصاالت  قطاع  في  النمو  من  التالية 
األداء  ويبرز  المعلومات،  وتكنولوجيا 

هذه  عــن  التشغيلية  للعمليات  الــقــوي  
تطوير  على  المستمر  التركيز  الفترة، 
ــع في  ــتـــوسـ وتـــحـــديـــث الــشــبــكــات والـ

الخدمات الرقمية”.
اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  نـــائـــب  ــال  ــ وقـ
زين،  مجموعة  في  التنفيذي  الرئيس 
عملياتنا  “سجلت  الخرافي  ناصر  بــدر 
الفترة،  هــذه  عن  قويا  نموا  التشغيلية 
الستراتيجية  الناجح  تنفيذنا  بفضل 
التحتية  البينة  في  والتوسع  أعمالنا، 
الرقمية، وهو ما انعكس باإليجاب على 

مؤشراتنا المالية الرئيسة”.
األداء  “إن  قــائــال  الــخــرافــي  ــح  ــ وأوضـ
وخصوصا  التشغيلية،  لعملياتنا  القوي 
فــي الــكــويــت والــســعــوديــة حــيــث نمت 
و97   %  22 بنسبة  الــصــافــيــة  األربــــاح 
نمو عمالء  إلى  يعود  التوالي،  على   %
في  والتوسع  الخامس،  الجيل  شبكة 
 ،B2B ـــ قــطــاع الــمــشــاريــع واألعـــمـــال الـ
لعمليات  القوي  النمو  األداء  هذا  وعزز 
زين السودان، التي حققت ارتفاعا قويا 
بنسبة  الفصلية  الصافية  أرباحها  فــي 
في  نجاحها  إلى  ذلك  ويعزى   ،%  156
اكــتــســاب الــمــزيــد مــن الــعــمــالء لشبكة 

الجيل الرابع”.
المستمر  تركيزنا  “إن  الخرافي  وأفـــاد 
عــلــى تــوفــيــر أفـــضـــل تــجــربــة عــمــالء 
ضخ  إلــى  دائــمــا  يدفعنا  شبكاتنا،  على 
النفقات  فــي  االستثمارات  مــن  المزيد 

ــيــة، حــيــث اســتــثــمــرنــا خــالل  ــرأســمــال ال
في  دوالر  مــلــيــون   74 األول  الـــربـــع 
التحتية،  البنية  مشاريع  فــي  التوسع 
وتــرقــيــة الــشــبــكــات )الــجــيــلــيــن الــرابــع 
لشبكة  المستمر  واإلطــالق  والخامس(، 
الكويت،  أســـواق  فــي  الخامس  الجيل 
األلياف  ونقل  والبحرين،  السعودية، 
إلى المنازل )FTTH( ، وقد ساعدتنا هذه 
مليون   2.3 اكتساب  في  االستثمارات 
عــمــيــل جــديــد عــلــى مــســتــوى األفــــراد 
والــمــؤســســات، حــيــث ارتــفــعــت قــاعــدة 
العمالء بنحو 5 %، جاءت غالبيتها من 
نمو قاعدة عمالء زين السعودية بنسبة 

17 %، وزين العراق بنسبة 9 %”.

الكويت.. نمو المؤشرات المالية  

ــن الــكــويــت على  ــ حــافــظــت شـــركـــة زي
قاعدة  ارتفعت  إذ  السوقية،  ريــادتــهــا 
عميل  مليون   2.5 نــحــو   إلــى  الــعــمــالء 
نــشــط، وســتــتــمــر الــشــركــة فــي تحقيق 
ــعــــدالت الـــربـــحـــيـــة لــعــمــلــيــات  ــى مــ ــلـ أعـ
إيــراداتــهــا  ارتــفــعــت  حيث  المجموعة، 
نحو  إلــى  لتصل   %  7 بنسبة  الفصلية 
دوالر(،  مليون   280( دينار  مليون   85
والضرائب  الفوائد  قبل  األربــاح  ونمت 
إلى  لتصل  بنسبة 12%  واالستهالكات 
ماليين   104( ديــنــار  مــلــيــون   31 نــحــو 
 )EBITDA( وعكس ذلك هامش ،)دوالر
بنسبة 37 %، وقفزت األرباح الصافية 

إلى نحو  لتصل   % 22 بنسبة  الفصلية 
دوالر(،  مليون   68( ديــنــار  مليون   21
لشبكتها  التشغيلية  الــكــفــاءة  وبفضل 
ونمو أعمالها في قطاع الـ B2B، سجلت 
ــمــوا فـــي إيــــــرادات خــدمــات  الــشــركــة ن
39 % من  5 %، تمثل  البيانات بنسبة 

إجمالي اإليرادات.

السعودية.. قفزة هائلة في األرباح

 سجلت اإليرادات الفصلية لشركة زين 
السعودية نموا بنسبة 12 % لتصل إلى 
نحو 582 مليون دوالر، وحققت الشركة 
والضرائب  الفوائد  خصم  قبل  أربــاحــا 
 193 بقيمة   )EBITDA( واالستهالكات 
ذلــك هامش  وقــد عكس  دوالر،  مليون 
EBITDA  بنسبة 33 %، وقفزت األرباح 
97 % لتصل إلى نحو  الصافية بنسبة 
امــتــالك  وبــفــضــل  دوالر،  مــلــيــون   21.5
المنطقة،  في   5G شبكة  ألكبر  الشركة 
ارتفاعا  السعودية  حققت عمليات زين 
في قاعدة عمالئها بنسبة 17 % لتصل 
إلى نحو 8.4 ماليين عميل، وقد مثلت 
من   % 44 البيانات  خــدمــات  إيـــرادات 

إجمالي اإليرادات.

العراق.. ريادة سوقية

حققت عمليات شركة زين العراق نموا 
 5 بنسبة  الفصلية  إيراداتها  حجم  في 
دوالر،  مليون   194 نحو  إلى  لتصل   %

وســجــلــت الــشــركــة نــمــوا فـــي أربــاحــهــا 
واالستهالكات  والضرائب  الفوائد  قبل 
نحو  إلى  لتصل   %  8 بنسبة   EBITDA
ذلــك  عــكــس  ــد  وقــ دوالر،  مــلــيــون   81
هامش EBITDA بنسبة 42 %، وبلغت 
دوالر،  مــاليــيــن   3 الــصــافــيــة  األربــــــاح 
وبفضل زخم أعمالها خالل هذه الفترة 
 9 العمالء بنسبة  رفعت الشركة قاعدة 
% لتصل إلى نحو 17.6 مليون عميل، 
لتحافظ الشركة على ريادتها السوقية.

السودان.. أداء تشغيلي قوي

الــســودان  زيــن  شركة  عمليات  سجلت 
نـــمـــوا صــحــيــا عـــلـــى مـــســـتـــوى جــمــيــع 
رفعت  إذ  الرئيسة،  المالية  مؤشراتها 
الفصلية  الــصــافــيــة  ــا  ــاحــه أرب الــشــركــة 
 46 نــحــو  إلـــى  لــتــصــل   % 156 بــنــســبــة 
مليون دوالر، ورفعت الشركة اإليرادات 
إلى 98 مليون دوالر، ونمت األرباح قبل 
خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات 
إلى 51 مليون دوالر، مما عكس هامش 
االداء  وبــفــضــل   ،%  53 بنسبة  ــاح  ــ أرب
التشغيلي القوي نمت إيرادات خدمات 
البيانات بنسبة 13 %، حيث تمثل 31 
وحافظت  اإليــــرادات،  إجمالي  مــن   %
بقاعدة  السوقية  ريادتها  على  الشركة 

عمالء بلغت 16.6 مليون عميل نشط.

األردن.. نمو قاعدة العمالء

ــن األردن  ســجــلــت عــمــلــيــات شــركــة زيـ
مليون   124 بــقــيــمــة  فــصــلــيــة  إيـــــرادت 
قبل  أربــاحــا  الــشــركــة  وحــقــقــت  دوالر، 
خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات 
مما  دوالر،  مليون   56 بقيمة   EBITDA
 ،% 45 بنسبة   EBITDA عكس هامش 
واســتــقــرت األربــــاح الــصــافــيــة عــنــد 20 
المستمر  الــتــوســع  ومــع  دوالر،  مليون 
الجيل  خــدمــات  فــي  الشركة  لعمليات 
ــع، ارتـــفـــعـــت إيــــــــرادات خــدمــات  ــ ــراب ــ ال
البيانات بنسبة 5 %، لتمثل 50 % من 

إجمالي اإليرادات.

البحرين.. نمو البيانات

البحرين  زيــن  شركة  عمليات  سجلت 
نموًا في حجم إيراداتها الفصلية بنسبة 
دوالر،  مــلــيــون   46 ــــى  إل لــتــصــل   %  4
الفوائد  خصم  قبل  ــاح  األربـ وارتــفــعــت 
 EBITDA واالســتــهــالكــات  والــضــرائــب 
بنسبة 3 % لتصل إلى 15 مليون دوالر، 
 33 بنسبة   EBITDA مما عكس هامش 
%، ونمت األرباح الصافية بنسبة 3 % 
وشهدت  دوالر،  مليون   4.2 إلى  لتصل 
هذه الفترة ارتفاع في إيرادات خدمات 
البيانات بنسبة 6 %، لتمثل 45 % من 

إجمالي اإليرادات.

نظمت جمعية األعمال والصداقة البحرينية اليابانية فعالية افتراضية مع منظمة 
وقدم   ،2022 أبريل   18 في  الفعالية  أقيمت  حيث  اليابانية،  الخارجية  التجارة 
فيها المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية ماسامي أندو أنشطة منظمة 

التجارة الخارجية اليابانية فرع دبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ومن ثم قدم المتحدث أندو الضيفة غادة أشرف، المحللة االقتصادية في منظمة 
اليابانية  الشركات  مستقبل  ناقشت  التي  دبــي  في  اليابانية  الخارجية  التجارة 
ابتكار  دعم  في  اليابانية  الخارجية  التجارة  منظمة  وأنشطة  األوســط  الشرق  في 
الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق األوسط. وألقى رئيس جمعية األعمال 
والصداقة البحرينية اليابانية ناصر العريض والسفير الياباني لدى مملكه البحرين 
مياموتو ماسايوكي كلمة ترحيبية وعبروا عن رغبة إلى تعاون أوثق بين البحرين 

واليابان.

مناقشة مستقبل الشركات اليابانية بالشرق األوسط

“الخليجي التجاري” يرتب تموياًل لـ “برج ساياكورب”
بقيمة 13 مليون دينار

أعلن كل من المصرف الخليجي التجاري 
التطوير  وشركة ساياكورب عقار، شركة 
ــوكــة بــالــكــامــل لــشــركــة  ــمــمــل ــاري ال ــقـ ــعـ الـ
ســـايـــاكـــورب، عـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة يتم 
لتمويل  مديرًا  المصرف  تعيين  بموجبها 
مشروع برج ساياكورب بمبلغ وقدره 13 

مليون دينار.
ويشتمل برج ساياكورب في المنامة على 
 27 برج متعدد االستخدامات مكون من 
والــذي  الــمــشــروع،  مساحة  وتبلغ  طابقا. 
يــقــع عــنــد بــوابــة مــرفــأ الــبــحــريــن الــمــالــي، 

55,500 متر مربع.
المصرفية  الخدمات  إدارة  مدير  وصرح 
المدين  الــمــال  رأس  وأســــواق  للشركات 
أحمد  التجاري  الخليجي  المصرف  لــدى 
من  جـــزءًا  نكون  أن  “ُيسعدنا  راشـــد:  بــو 
هــذا الــمــشــروع الــبــارز الــذي يتماشى مع 
المساعي التنموية للمملكة لتطوير أفقها 
العقارية  النهضة  يترجم  بما  المعماري، 

فــي ظل  الــيــوم  الــمــمــلــكــة  تعيشها  الــتــي 
الرعاية الكريمة من جاللة الملك المفدى، 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  سمو  واهتمام 

الوزراء”. 
ــاف بـــوراشـــد “نــحــن فـــي الــمــصــرف  ــ وأضـ

نــضــع دعـــم مــشــاريــع الــتــطــويــر الــعــقــاري 
لتطلعاتنا  تلبية  الرئيسة؛  أولوياتنا  ضمن 
لمواصلة المساهمة في تطوير هذا القطاع 
روافــد  أحــد  يعتبر  الـــذي  المهم  الــحــيــوي 
دعم االقتصاد والتنمية الشاملة للمملكة، 

إلنجاز  الــالزم  التمويل  توفير  عبر  وذلــك 
المصرف  اختيار  ويأتي  المشاريع.  هــذه 
لترتيب تمويل هذا المشروع الرائد ليؤكد 
المصرف من قبل  بها  التي يحظى  الثقة 
مطوري العقار والتي هي ثمرة النجاحات 
ــذا الـــمـــجـــال”.  ومــن  الــتــي حققها فــي هـ
لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  علق  جــانــبــه، 
“نعبر عن  الجودر:  فواز  عقار  ساياكورب 
المصرف  مــع  المهمة  بالشراكة  اعــتــزازنــا 
ترسيخها  إلـــى  بــالشــك  سنسعى  ــتــي  وال
أن  وأوضــح  مستمرة”.  بصورة  وتنميتها 
على  ســايــاكــورب سينعكس  بــرج  صــدى 
كونه  ــي؛  ــدولـ والـ اإلقــلــيــمــي  المستويين 
المشاريع االستثمارية  واحًدا من أضخم 
والــذي  المحلي  الصعيد  على  والتجارية 
بــدوره المتوقع في زيــادة نشاط الحركة 
حيث  المملكة،  في  والتجارية  السياحية 
للقيادة  االقتصادية  الرؤية  مع  يتماشى 

الرشيدة للمملكة”.

توقيع االتفاقية



وقعـــت أكاديميـــة الخليـــج للطيـــران )GAA(، ومقرهـــا البحريـــن، 
اتفاقيـــة تعـــاون إســـتراتيجية مـــع األكاديميـــة الوطنيـــة للطاقة 
)NPA( الرائدة في تدريب قطاع الطاقة للقطاعين العام والخاص 
المدعومـــة مـــن قبل الشـــركات الســـعودية الرائـــدة. وأقيم حفل 
توقيـــع االتفاقية في المقر الرئيســـي ألكاديمية الخليج للطيران 
“GAA”، ووقعهـــا الرئيـــس التنفيـــذي لألكاديميـــة الكابتـــن ظافـــر 
العباســـي، وطارق الجوهر، المدير التنفيذي لألكاديمية الوطنية 
للطاقـــة “NPA”، وذلك بحضور مســـؤولين من كال المؤسســـتين. 
وتنص اتفاقية الشـــراكة الجديدة علـــى أن تقوم “GAA” بتوفير 
دورات تدريبيـــة في الســـعودية بالتعاون مـــع  “NPA”، بناًء على 

خبرتها الغنية في مجال التدريب على الطيران. 
وســـيؤدي التعـــاون بيـــن األكاديميتيـــن الرائدتيـــن إلـــى إضافـــة 
 ،”NPA“ دورات إلـــى مجموعـــة البرامـــج التدريبية التـــي تقدمها
وفي الوقت ذاته يخدم خطط التوسع اإلستراتيجي لـ GAA من 
خالل توســـيع مجموعة عروضهـــا وبرامجها في المملكة العربية 
الســـعودية. وقال العباسي “يسعدنا اإلعالن عن اتفاقية التعاون 
الجديـــدة مع إحـــدى األكاديميـــات الرائـــدة في المملكـــة العربية 
الســـعودية وهـــي األكاديميـــة الوطنيـــة للطاقـــة “NPA”، لتقديم 
دورات GAA التدريبيـــة بشـــكل مشـــترك فـــي الســـعودية. حيث 

تشـــكل هـــذه الخطـــوة إضافة قيمـــة إلـــى قائمة الخدمـــات التي 
تقدمهـــا كلتا المؤسســـتين، وســـيكون لها بالتأكيـــد تأثير إيجابي 
على توســـيع نطاق دوراتنا وبرامجنـــا التدريبية المتميزة وتعزز 

مكانتنا كمؤسسة عالمية رائدة في مجاالت متنوعة.”
مـــن جانبه، قـــال طـــارق الجوهر”يســـعدنا توقيع هـــذه االتفاقية 
مع”GAA”، ألنهـــا تعكس حرص NPA على تقديم خدمات عالية 
 GAA الجـــودة ومتنوعة لعمالئها. نتطلع إلى تعزيز شـــراكتنا مع
لصالح كال الجانبين، من خالل تبادل المعرفة والخبرة، وإطالق 

دورات ومشاريع مشتركة إضافية في المستقبل.

لتقديم دورات تدريبية في المملكة العربية السعودية

أكاديمية الخليج للطيران تبرم اتفاقية تعاون مع “الوطنية للطاقة”
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أعلنت شـــركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، في 17 أبريل، 
أســـماء الدفعة األولى فـــي برنامج تأهيل قـــادة الخدمات 
اللوجســـتية؛ والـــذي يهـــدف إلـــى تزويـــد الســـوق بالقـــادة 
اللوجســـتي والبحريـــة.  القطـــاع  مـــن  فـــي كل  المؤهليـــن 
وتلتزم شركة إي بي إم تيرمينالز، بصفتها إحدى الشركات 
الرائدة للخدمات اللوجستية في البحرين، باالستثمار في 

المجتمع والنظام البيئي بأكمله. 
ُأعلنت أســـماء المرشـــحين تحت رعاية وزيـــر المواصالت 
واالتصـــاالت، كمـــال بـــن أحمد محمـــد، وبحضـــور عدد من 
مسؤولي الوزارة حيث اشتملت األمسية على اإلعالن عن 
أســـماء المرشـــحين لألدوار الجديدة، باإلضافة إلى تقدير 
جهـــود الكيانـــات واألفـــراد الذين دعمـــوا البرنامج بشـــدة، 
وساعدوا في إحيائه. وأشاد وكيل الوزارة لشئون الموانئ 
والمالحـــة البحريـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
بالجهـــود التي تبذلها شـــركة إي بـــي إم تيرمينالز في خلق 
فرص عمل في قطاع المالحة البحرية وفي تدريب ورفع 
الكفـــاءات والمهـــارات الوطنيـــة وتطويـــر وتعزيـــز القطاع 
البحري واللوجســـتي ليســـاهم بشـــكل أكبر في دفع عجلة 

النمو االقتصادي وتعزيز التنافسية”. 
تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي  لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  وقالـــت 
البحريـــن،  مورين بانرمـــان “نحن محظوظون جًدا لقدرتنا 
علـــى دعـــم رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030 الطموحـــة 
التي تتبنى أيًضا مبادئ االســـتدامة والتنافســـية والعدالة، 
وتتمثـــل مبادرتنـــا فـــي تشـــجيع المهنييـــن الطموحين في 
المســـتقبل؛ للتعـــرف علـــى مجالنـــا كبيئـــة عمل مســـتقبلي، 
وتزويدهم بالمعرفة واألدوات الالزمة لمستقبلهم المهني”.

 الشركة تلتزم باالستثمار في المجتمع والنظام البيئي بأكمله

“إي بي إم تيرمينالز” تطلق الدفعة األولى لتأهيل قادة الخدمات اللوجستية

أكـــد رئيـــس لجنة الثـــروة الغذائيـــة بغرقة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن خالـــد األمين، 
وجـــود بدائل لزيـــت النخيل، وهنالك دول 
منتجة لزيت النخيل وغيرها، ولكن تبقى 
إندونيســـيا أكبـــر المصدرين تليهـــا ماليزيا 

وتايلند.
منتجـــة  دولـــة  أكبـــر  إندونيســـيا  وتبـــدأ 
لزيـــت النخيـــل في العالم قريًبـــا جًدا )يوم 
الخميس الموافق 28 أبريل( خطط لحظر 
صادرات أكثر زيت نباتي استعماالً، وذلك 
في خطوة صادمة يمكن أن تزيد اشتعال 
تضخـــم أســـعار األغذيـــة المتصاعـــد على 

المستوى العالمي.
ودعا األمين الدول والشركات الكبرى إلى 
التعاون الدولي خالل فترة حرب روسيا - 

أوكرانيا بدالً من حظر التصدير.

زيـــت  لخـــام  العالميـــة  األســـعار  وقفـــزت 
إندونيســـيا  تســـتخدمه  الـــذي  النخيـــل، 
فـــي الطهـــي، إلـــى ارتفاعات قياســـية هذا 
العام، وســـط طلب متزايد وإنتاج ضعيف 
الكبيرتيـــن،  المنتجتيـــن  الدولتيـــن  مـــن 
إندونيســـيا وماليزيا، باإلضافة إلى خطوة 
إندونيســـية لتقييد صادرات زيت النخيل 

في يناير، انتهى العمل بها في مارس.
وفرضت دول أخرى قيوًدا للحيلولة دون 
ارتفـــاع األســـعار المحليـــة. ففـــي منتصف 
مـــارس أوقفـــت األرجنتيـــن، أكبـــر الـــدول 
المصـــدرة للصويـــا المعالجـــة فـــي العالـــم، 
المبيعـــات الخارجيـــة الجديـــدة مـــن زيت 
الصويا لفترة وجيزة، قبل أن ترفع ضريبة 

التصدير عليه إلى 33 % من 31 %.
وأضـــاف األميـــن أنـــه مـــع تجـــاوز الطلـــب 
للمعـــروض، ُيعـــد الحظـــر المعلـــن “من بين 

أشـــد اإلجراءات” التي يمكـــن أن تتخذها 
أن فشـــلت  بعـــد  اإلندونيســـية  الحكومـــة 
اإلجـــراءات الســـابقة في تهدئة أســـعارها 
الزيـــوت  أســـعار  أن  وأوضـــح  المحليـــة. 
النباتيـــة األخـــرى ترتفـــع بســـبب اإلجـــراء 
اإلندونيسي الذي سيسري يوم 28 أبريل. 
وزاد ســـعر زيت فـــول الصويـــا، وهو ثاني 
أكثـــر الزيوت النباتية اســـتخداًما، بنســـبة 
4.5 % إلـــى مســـتوى قياســـي بلـــغ 23.81 
سنًتا للرطل في مجلس شيكاغو للتجارة.
وقـــال األمين إن التقارير العالمية تكشـــف 
العالمـــي  االقتصـــاد  إمـــكان خســـارة  عـــن 
ككل نحـــو تريليـــون دوالر بســـبب الحرب 
المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع 
انقطاع اإلمدادات واشـــتعال أسعار سوق 
الحبـــوب والســـلع األساســـية للكثيـــر مـــن 
الدول المســـتوردة حـــول العالم من هذين 

البلديـــن. يذكر أن المعهد الوطني للبحوث 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة )NIESR( أكـــد 
فـــي بيـــاٍن له أن الحرب ســـتمحو 1 % من 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي العالمـــي، أي ما 
يعادل تريليون دوالر بحلول العام المقبل.

وتمـــد روســـيا وأوكرانيـــا دول العالـــم من 
احتياجاتـــه مـــن زيت عباد الشـــمس بنحو 
60 % وتســـتورد دول العالـــم مـــن هذيـــن 
البلديـــن مـــا نســـبته 80 % من زيـــت عباد 
الشمس. وكانت منظمة األغذية والزراعة 

التابعـــة لألمـــم المتحـــدة “فـــاو” أكـــدت أن 
أســـعار الغذاء ارتفعت عالمًيا بنحو 21 % 
على أســـاس سنوي خالل فبراير الماضي، 
خصوصـــا ارتفاع أســـعار الزيـــوت النباتية 

ومنتجات األلبان.

األمين يؤكد وجود بدائل الستيراد زيت النخيل
الخميس يسري قرار حظر تصديره من إندونيسيا

خالد األمين 

تتفاعل األوســاط االقتصادية والتجارية حول مســألة تعثر وإمكان إفالس شــركة المقاوالت البحرينية خاريالوس أبوســتوليدس 
)بحريــن( ذ.م.م والمعروفــة بـــ “تشــابو”، وهــي من الشــركات التي كانــت رائدة في مجال المقــاوالت، ونفذت العديد من المشــروعات 
بينها مشروعات سكنية في جزيرة تاال بجزر أمواج، والتوسعة الغربية لمجمع السيف التجاري، ومدينة المرسى العائمة في جزيرة 

أمواج، وأعمال البناء والهندسة المدنية لمشروع محطة الدور للمياه والطاقة.

إن تعثـــر مثـــل هذه الشـــركات يســـتدعي 
وإمـــكان  المتعثـــرة  الحـــاالت  دراســـة 
إفالســـها، إذ إن الكثير من رجال األعمال 
يتذمـــرون مـــن قيـــام بعض الشـــركات أو 
المســـتثمرين أو المسؤولين بالتهرب من 
بإعـــالن  اآلخريـــن  وحقـــوق  التزاماتهـــم 
اإلفالس، رغـــم أن قانون اإلفالس يعتبر 
من أروع القوانين المطبقة في المملكة.

“البـــالد  لــــ  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
االقتصـــادي” إن شـــركة “تشـــابو”، تتجـــه 
لطلـــب الحمايـــة من الدائنيـــن عبر قانون 

إعادة التنظيم واإلفالس البحريني. 
وقال أحد أصحـــاب األعمال المتضررين 
من قضية “تشـــابو” لـ “البالد االقتصادي” 
تجـــاه  مســـتحقات  لديهـــم  تجـــاًرا  إن 
الشـــركة المتعثرة، حيث اشترت معدات 
ومســـتلزمات من الســـوق، وإن “تشـــابو” 
مدينـــة لشـــركته بنحـــو 300 ألـــف دينار، 
ويشـــعر بمخـــاوف عما إذا كان سيســـترد 
مســـتحقاته أم ال، مشيًرا إلى أن أصحاب 
أعمال آخرين متضررون أيضا من تخلف 

الشركة عن السداد.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول مطلع على 
عمليات “تشابو” لـ “البالد االقتصادي” إن 
الشـــركة ســـرحت معظم موظفيها الذين 
كان يبلـــغ عددهـــم في وقت ســـابق أكثر 
مـــن 3 آالف موظـــف، وتبقـــي حالًيا على 

عدد محدود من الموظفين.

وعن سبب توجه الشركة لطلب الحماية 
قانـــون  مـــن  الدائنيـــن واالســـتفادة  مـــن 
التنظيـــم واإلفـــالس، أشـــار المصـــدر إلى 
أن لـــدى الشـــركة عشـــرات المالييـــن من 
تواجـــه  وأنهـــا  الســـوق  فـــي  الـــدوالرات 
تحديـــا فـــي تحصيـــل هـــذه المديونيات 
وتعزيز الســـيولة، وأن هـــذا التوجه جاء 
بعد أخذ رأي المستشار القانوني للشركة. 
وأوضـــح أن إعـــادة التنظيـــم تســـتهدف 
إتاحـــة وقـــت أكبـــر للشـــركة، مـــن أجـــل 
الحصـــول على مســـتحقاتها وجمعها من 
الســـوق، إذ تركز خطتها علـــى العمل في 
مشروعات أصغر وبطاقم عمل أقل ريثما 

يتم جمع األموال وسداد المستحقات.
وأوضـــح أن الشـــركة تعمـــل علـــى نطاق 
مشـــروعات بســـيطة حالًيا وبطاقم عمل 
تركـــز  حيـــث  موظـــف،   100 الــــ  يقـــارب 
على مشـــروعات أصغر لتغطيـــة تكاليف 
التشـــغيل، مبينـــا أن الهـــدف الحالـــي هو 
اإلبقـــاء علـــى عمليـــات “تشـــابو” في ظل 
وجـــود مســـتحقات ضخمة للشـــركة في 

السوق.
إلـــى ذلـــك، أشـــار مصـــدر مســـؤول آخـــر 
إلـــى أن  مطلـــع علـــى عمليـــات “تشـــابو” 
التنظيـــم،  وإعـــادة  التصفيـــة  خيـــاري 
كالهمـــا مطـــروح، وأن التوجـــه للحمايـــة 
مـــن الدائنين جـــاء بعد اعتـــزام عدد من 

الدائنين لرفع قضايا في المحاكم.

وفي المقابل، ذكر أحد أصحاب شـــركات 
المقـــاوالت أنـــه فـــي الفتـــرة األخيـــرة تم 
ســـحب أحـــد المشـــروعات مـــن “تشـــابو” 
فـــي منطقـــة الزالق وتـــم تحويله إلحدى 
الشركات البحرينية، وهو ما شكل ضربة 
إلـــى عمليـــات الشـــركة، فـــي حيـــن ذكـــر 
مقاولـــون أنهم اشـــتروا معدات للشـــركة 
مـــن وســـطاء، إلـــى جانب تشـــغيل عمال 

ومهندسين كانوا يعملون لدى “تشابو”.
و “تشابو” البحرين تأسست في ديسمبر 
1982 ويبلـــغ رأس مالها 4 ماليين دينار، 
حيث تمتلك شركة كانو لإلنشاء البحرين 
90 % وشـــركة خاريالوس ابوســـتيدس 
)لمـــا وراء البحـــار( المحـــدودة القبرصية 
10 %، إذ تعد الشـــركة مشروًعا مشترًكا 
بين الشركة القبرصية ومجموعة يوسف 

بن أحمد كانو.
وتعمـــل “تشـــابو” فـــي مجاالت الهندســـة 
المدنية المتعـــددة وتتمركز عملياتها في 
البحرين، ولكنها نشـــطة أيًضا في مواقع 

اســـتراتيجية تجاريـــة أخرى فـــي جميع 
أنحاء الشرق األوسط.

ولـــم يتســـن علـــى الفـــور الحصـــول على 
تعليـــق مـــن مجموعة يوســـف بـــن أحمد 

كانو على هذا الموضوع.
العديـــد  بنجـــاح  “تشـــابو”  وأنجـــزت 
مـــن المشـــروعات الضخمـــة التـــي تبلـــغ 
الـــدوالرات  مـــن  عـــدة  مالييـــن  قيمتهـــا 
أعمـــال  جوانـــب  جميـــع  تشـــمل  والتـــي 
المقـــاوالت والهندســـة المدنيـــة وتطوير 
البنيـــة التحتية، بحســـب موقع الشـــركة 

اإللكتروني.

وبحســـب موقـــع “تشـــابو”، فإن الشـــركة 
البحرينيـــة  لشـــقيقتها  توفـــر  القبرصيـــة 
بعقـــود  يتعلـــق  فيمـــا  اإلداريـــة  الخبـــرة 
الموظفيـــن الرئيســـين، والخبـــرة الفنية، 
حيث إن الشـــركة القبرصيـــة قادرة على 
بأكملهـــا  المجموعـــة  مـــوارد  اســـتدعاء 
لتلبيـــة معاييـــر أداء المشـــروع، بحيـــث 

يكون هناك تدفق مستمر للعمل. 
 كما تستخدم الشـــركة مهارات وخبرات 
الشـــركات الزميلـــة فـــي قبـــرص لتدريب 
الموظفيـــن الفنيين المعينين محلًيا على 

اإلجراءات والعمليات الجديدة.

وفـــي الســـنوات األخيـــرة، توســـعت 
عمليات المشروع المشترك جغرافًيا 
بيـــن الشـــركة القبرصيـــة ومجموعة 
يوســـف بـــن أحمـــد، لتشـــمل مناطق 
رئيســـة  تجاريـــة  إســـتراتيجية 
فـــي دولـــة قطـــر والمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية. كمـــا تم تطويـــر الخطط 
فـــي  العمليـــات  لبـــدء  بشـــكل جيـــد 
 3 توجـــد  حيـــث  أبوظبـــي،  إمـــارة 
شـــركات زميلـــة وهي “تشـــابو كانو” 
في الســـعودية، وتشابو اإلمارات، و 

“تشابو” قطر.

“تشابو” البحرينية للمقاوالت تتجه للتقدم لقانون اإلفالس
سرحت موظفين وقلصت األنشطة بسب مشكلة تحصيل مستحقاتها
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أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين “بيتك” عن فوز فاطمة محمد ظفر صوليجا بالجائزة الشــهرية الكبرى ضمن ســحوبات حســاب التوفير االســتثماري “لبشــارة” لشــهر مارس2022 الماضي، والتي تبلغ 
قيمتها 100,000 دوالر أميركي، وقد تم السحب على الجوائز يوم األحد الموافق 10 أبريل 2022 عن بعد بحضور مدققي البنك الداخلي والخارجي باإلضافة إلى حضور ممثل وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة وفًقا لتوجيهات الوزارة. كما وشمل السحب الجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100,000 دوالر أميركي، و20 جائزة أخرى بقيمة إجمالية بلغت 20,000 دوالر أميركي، باإلضافة إلى 50 جائزة من 

فئات “لبشارة” الخاصة، بقيمة 500 دوالر أميركي لكل فائز.

وقـــال رئيـــس الخدمـــات المصرفية لألفـــراد في بيـــت التمويل 
التهانـــي  ببالـــغ  “نتقـــدم  البحريـــن، حامـــد مشـــعل   – الكويتـــي 
والتبريكات لفاطمة صوليجا بمناســـبة فوزها بالجائزة الشهرية 
الكبـــرى، كمـــا ويســـرنا تهنئـــة جميـــع الفائزيـــن ضمن ســـحوبات 
“لبشـــارة” لشـــهر مـــارس الماضـــي، ونأمـــل أن نكـــون بذلـــك قـــد 
ســـاهمنا فـــي إثـــراء حياتهـــم وتيســـير أحوالهـــم الماديـــة. ومن 
هـــذا المنطلـــق، فإننـــا نحث الجميـــع علـــى المبادرة باالســـتثمار 
والتوفير في حســـاب “لبشارة” إيمانًا منا بأهمية االدخار وآثاره 
اإليجابيـــة علـــى الفرد، كما ونتطلع نحـــن بدورنا من خالل هذه 
الجوائز الشهرية المتواصلة طوال العام لمنحهم فرصة تحقيق 

أحالمهم وتطلعاتهم المستقبلية”. 
وعلقـــت  فاطمـــة صوليجا بالقول “بداية أود أن أعبر عن جزيل 

شـــكري وامتناني لبيت التمويل الكويتـــي- البحرين على طرح 
مثـــل هذه الحســـابات االســـتثمارية والتي تتيـــح للعميل فرص 
الفـــوز بجوائز شـــهرية اســـتثنائية. كمـــا وأود أن أتقـــدم بجزيل 
الشـــكر واالمتنـــان لجميـــع موظفـــي بيـــت التمويـــل الكويتي – 
البحريـــن علـــى حســـن معاملتهـــم وجهودهـــم الالمتناهيـــة في 
خدمة العمالء. وال يســـعني في الختام إال أن ادعو الجميع إلى 
فتح حســـاب التوفير االستثماري “لبشـــارة” واالدخار لمضاعفة 

فرصهم في الفوز بمثل هذه الجوائز المجزية”.
ومن المقرر أن تســـتمر ســـحوبات حســـاب التوفير االستثماري 
“لبشارة” في إثراء حياة المزيد من العمالء خالل العام الجاري 
من خـــالل فرص الفـــوز بجائزتيـــن ضخمتين بقيمـــة 500,000 
دوالر لـــكٍل منهمـــا، و10 جوائـــز شـــهرية كبرى بقيمـــة 100,000 

دوالر ، باإلضافـــة إلى 20 جائزة نقدية شـــهرية بقيمة 
بقيمـــة  أخـــرى  شـــهرية  جائـــزة  و50   ، دوالر   1,000

500 دوالر ، مخصصـــة لفئـــات “نســـاؤنا” و”عيالنـــا” 
و”مدخرونـــا” و”بطاقاتنـــا االئتمانيـــة”، إلى جانب 

الفئـــة “الرقميـــة” المخصصة للعمـــالء الذين 
قامـــوا بفتـــح حســـاب بيـــت التمويـــل 

الكويتـــي - البحريـــن عـــن طريق أي 
مـــن القنـــوات الرقميـــة، كتطبيـــق 
“بيتـــك جزيـــل للصيرفة” ومنصة 
“بيتـــك” اإللكترونيـــة المتاحتان 
 Apple”متجـــر مـــن  كل  فـــي 

.”Google Play“ و ”Store

فاطمة صوليجا تحصد 100 ألف دوالر من “لبشارة”
الجائزة الشهرية الكبرى لشهر مارس2022

دوالر  ــف  ــ أل  20 ــة  ــي ــال ــم إج بــقــيــمــة  أخــــرى  ــزة  ــائـ جـ  20

ــة ــي ــن ــوط ــة الـــهـــويـــة ال ــاقـ ــطـ ــط بـ ــقـ ــب فـ ــل ــط ــت الـــخـــدمـــة ت

50 جائـــزة مـــن فئـــات “لبشـــارة” بقيمـــة 500 دوالر لـــكل فائـــز

ــائـــق ــدة خـــــال دقـ ــ ــدي ــ ــج ــ ــات ال ــابـ ــسـ ــحـ ــل الـ ــي ــع ــف ســيــتــم ت

النفط ينخفض 5 % في أسبوع بسبب مخاوف النمو االقتصادي

الدولـــي  البحريـــن  مؤتمـــر  ســـيقام 
االصطناعـــي  للـــذكاء  االفتراضـــي 
في االســـتدامة والطاقـــة المتجددة 
جمهوريـــة  ســـفير  رعايـــة  تحـــت 
الهنـــد لـــدى مملكة البحريـــن بيوش 
أبريـــل   28 بتاريـــخ  شريفاســـتاف، 
بتنظيم المجموعـــة العالمية للذكاء 
االصطناعي وبالشراكة مع السفارة 
مـــن  العديـــد  بمشـــاركة  الهنديـــة 
المتحدثيـــن التنفيذييـــن من داخل 
المملكـــة والجمهوريـــة الهندية ومن 

بينهم شـــهنواز خان وســـبني راج بوالري من جامعة بوليتكنك البحرين وجيرانحيق 
روي، نائب الرئيس لعلوم البيانات والتحاليل في شـــركة اس جي وفينيت اغاروال، 
الخبير في التحول الرقمي والبيانات ويدير الجلســـات ارون شانكر من جي اي سي 

ميديا باإلمارات والعريفة التقنية دالل بوحميدة.
وقـــال رئيـــس المجموعـــة العالميـــة للـــذكاء االصطناعي جاســـم حاجي “لنا الشـــرف 
أن يتـــم رعايـــة المؤتمـــر والفعاليـــات االبتكاريـــة من قبل الســـفارة الهنديـــة بالمملكة 
وشـــركة المؤيد للكمبيتر الشـــرق األوســـط، حيث نظمت المجموعـــة العالمية للذكاء 
االصطناعي مؤتمرات عدة خالل السنة الماضية ابتدأت بمؤتمر الذكاء االصطناعي 
في الرياضة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والذكاء االصطناعي 
في المحاكم تحت رعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي في اكســـبو، والذكاء 
االصطناعـــي فـــي التعليم العالي تحت رعاية الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج آل 
خليفـــة، وعلـــوم البيانـــات تحت رعاية رئيســـة مجلـــس النواب فوزيـــة بنت عبدهللا 
زينل. وإننا سعداء بتنظيم مؤسسات إقليمية لمؤتمرات تقنية في البحرين وازدياد 
االهتمامـــات الدولية في توجهاتنا االســـتراتيجية في تحويل المملكة لمركز إقليمي 
في االبتكار في مجال االستدامة والطاقة المتجددة باستخدام الذكاء االصطناعي، 
كما أننا فخورون بالمشـــاركة في االحتفاء باليوبيل الذهبي للعالقات الدبلوماســـية 

بين مملكة البحرين وجمهورية الهند”.

انطالق “البحرين الدولي للذكاء االصطناعي” 28 أبريل

قيمة إعفاء المنشآت السياحية من الرسوم خالل سنة ونصف
الحكومة تؤكد استمرار دعمها للقطاعات المتضررة جراء الجائحة

أكـــدت الحكومـــة، فـــي ردهـــا علـــى 
عمـــل  بشـــأن  برغبـــة  االقتـــراح 
دراســـة لطـــرح خطة جديـــدة لدعم 
القطاعـــات المتضررة جراء جائحة 
ضـــوء  فـــي   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
علـــى  تطـــرأ  التـــي  المســـتجدات 
تطـــور فيـــروس كورونا، أنهـــا تتابع 
عـــن كثب تداعيات وآثـــار الجائحة 
إطـــالق  منـــذ  االقتصـــاد،  علـــى 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الحزمـــة 
في شـــهر مارس مـــن العـــام 2020، 
والمبـــادرات اإلضافيـــة التـــي تلتها، 
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية 
مـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ولقرارات ولي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
لتوحيد الجهـــود الوطنية لمواجهة 
انعكاســـات انتشار الفيروس عالمًيا 
وذلـــك  المحلـــي،  المســـتوى  علـــى 

بمـــا يحافـــظ علـــى صحة وســـالمة 
المواطنيـــن والمقيمين بالتوازي مع 
اســـتمرار برامـــج المملكة ومســـيرة 
عملهـــا، تحقيًقـــا لمســـاعي التنميـــة 

المستدامة لصالح المواطنين. 
دعـــم  فـــي  ســـارعت  أنهـــا  كمـــا 
القطاعـــات المتضـــررة منـــذ بدايـــة 
الجائحـــة، وأولـــت هـــذه القطاعات 

جل االهتمام والرعاية. 
الصناعـــة  تنميـــة  مجـــال  ففـــي 
إيجـــارات  مـــن  اإلعفـــاء  تـــم 
يعـــادل  بمـــا  الصناعيـــة  األراضـــي 
)4,765,859,39( دينـــارا على مدار 

9 أشهر.
وقد أعفت هيئة البحرين للسياحة 
المنشـــآت  جميـــع  والمعـــارض 
السياحية من سداد رسوم السياحة 
خالل الفترة من مارس 2020 حتى 
يونيـــو 2021 بقيمـــة تقدر بمبلغ 17 

مليون دينار بحريني. 
وفـــي ســـياق متصـــل، فقـــد صـــدر 

07-( الـــوزراء رقـــم  قـــرار مجلـــس 
 2020 يوليـــو   20 بتاريـــخ   )2566
بإعفاء جميع الشـــركات العاملة في 
القطاعات األكثر تأثرا من تداعيات 
)كوفيد 19( من سداد رسوم تجديد 
القيد في السجل التجاري، ورسوم 
 2020 للعـــام  التجاريـــة  األنشـــطة 
بصفـــة إجماليـــة 8 مالييـــن دينـــار، 
كمـــا صـــدر قـــرار مجلـــس الـــوزراء 
رقـــم )08-2566( بتاريـــخ 20 يوليو 
2020 بإعفـــاء المنشـــآت والمرافـــق 
الرســـوم  ســـداد  مـــن  الســـياحية 
إضافيـــة  أشـــهر  عـــن  الســـياحية 

)يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020(، 
وتكليف الجهـــات المختصة باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.
أشـــارت  أخـــرى،  تفاصيـــل  وفـــي 
الحكومـــة في ردها إلـــى أن حوالي 
3 آالف منشـــأة ســـياحية استفادت 
من الدعم المقدم من خالل الحزمة 
المالية واالقتصادية األولى ألشـــهر 
أبريـــل ومايـــو ويونيـــو مـــن العـــام 

 .2020
يشـــار إلـــى تعـــاون صنـــدوق العمل 
الـــوزارات  جميـــع  مـــع  “تمكيـــن” 
التعافـــي  خطـــة  إلطـــالق  المعنيـــة 
االقتصاديـــة التـــي أقـــرت مـــن قبل 
الحكومـــة، كمـــا أن الصندوق بصدد 
البرامـــج  مـــن  مجموعـــة  إعـــداد 
الجديـــدة تمهيـــدا إلطالقهـــا خـــالل 
األيـــام المقبلة، والتي من شـــأنها أن 
تساهم في إعادة تنشيط المنشآت 
المتضـــررة مـــن الجائحـــة لتمكينها 

من االستمرارية في السوق.

ســـجلت أسعار النفط خسارة أســـبوعية بنحو 5 
%، متأثـــرة بتوقعـــات ضعـــف النمـــو االقتصادي 
العالمـــي ورفـــع أســـعار الفائـــدة وقيـــود مكافحة 
“كوفيـــد 19” فـــي الصيـــن التي أثرت ســـلبا على 
الطلـــب، رغم أن االتحـــاد األوروبي يدرس حظر 

واردات النفط الروسية.
وانخفـــض خام برنت 1.68 دوالر أو 1.6 % عند 
التسوية إلى 106.65 دوالرا للبرميل. ونزل خام 

غرب تكساس الوسيط األميركي 1.72 دوالر أو 
1.7 % إلى 102.07 دوالر للبرميل عند التسوية.
وخفـــض صنـــدوق النقـــد الدولـــي هذا األســـبوع 
مـــن توقعاته لنمـــو االقتصاد العالمـــي، بينما قال 
رئيـــس مجلس االحتياطـــي االتحادي األميركي 
جيـــروم باول الخميـــس إن زيـــادة بنصف نقطة 
فـــي ســـعر الفائدة ســـتكون خيـــارا مطروحا في 

االجتماع المقبل للبنك في مايو.
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بيوش شريفاستافجاسم حاجي

أعلن البنك األهلي المتحد عن إطالقه خدمة 
فتح الحســـابات إلكترونيا لعمالء التجزئة في 

جميع فروعه بالمملكة. 
وســـتوفر الخدمـــة مســـتوى غيـــر مســـبوق في 
ســـهولة إنهاء المعامالت، إذ لن يكون 
مطلوبـــا مـــن العمالء مـــلء أية 
اســـتمارات طلـــب، أو تقديـــم 
أيـــة وثائـــق هويـــة مـــا عـــدا 
الوطنيـــة  الهويـــة  بطاقـــة 

سارية المفعول عند زيارتهم للبنك.
وبفضـــل الربط حاليا بيـــن أنظمة البنك الداخلية 
ونظام معرفة العمالء )eKYC( الحكومي، أصبح 

اآلن باإلمكان فتح الحسابات بشكل فوري.
يذكـــر أن البنـــك أطلـــق خدمتـــه األصليـــة لفتـــح 
الحســـابات إلكترونيا فـــي فبرايـــر 2021، والتي 
للعمـــالء فتـــح حســـاباتهم علـــى مـــدار  أتاحـــت 
الســـاعة ومن أي مكان، وذلك من خالل التطبيق 
الخـــاص بالبنـــك. وعنـــد انطالقهـــا، تميـــزت هذه 

الهويـــة  بطاقـــة  تتطلـــب  كانـــت  بأنهـــا  الخدمـــة 
الوطنيـــة فقـــط، ســـواًء للمواطنيـــن أو المقيمين 
في البحرين، إضافة لتوفيرها تشـــكيلة متنوعة 

من الخيارات للتوفير.
بهـــذه المناســـبة، قـــال نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
لألفـــراد،  المصرفيـــة  الخدمـــات   – للمجموعـــة 
لتقديـــم  باســـتمرار  “نســـعى  ســـوڤرات ســـايغال 
تجربـــة مميـــزة لعمالئنـــا، ولـــذا فإن خدمـــة فتح 
الحسابات إلكترونيا في الفروع تركز على تعزيز 

تجربـــة العمـــالء وفريـــق العمـــل لدينا فـــي البنك 
على حد ســـواء، وذلك من خالل تقديم خدمات 
ســـريعة بنتائج فورية، حيـــث تأتي هذه الخدمة 
الجديدة في إطار استراتيجيتنا الرقمية الهادفة 
لتقديـــم خدمـــة فوريـــة وحديثـــة للراغبيـــن في 
فتح حســـابات جديدة لدينا. وفي نفس الوقت، 
تســـاهم هـــذه الخدمـــة فـــي تقليـــل األثـــر البيئي 
ألعمالنـــا من خـــالل تقديـــم خدمـــات ومعامالت 
رقمية بالكامل وخالية من أية إجراءات ورقية”.

“األهلي المتحد” يضيف مستوى جديدا من االبتكار الرقمي
مع خدمة فتح الحسابات إلكترونيا في الفروع

حامد مشعل

سوفرات 
سايغال

مليون دينار
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