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جاللة الملك المعظم والسيسي: بذل الجهود إلحالل األمن واالستقرار بالمنطقة ومكافحة اإلرهاب

ترحيب بحريني مصري بالقمة المرتقبة في السعودية
شرم الشيخ - بنا

التقـــى ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، في مدينة شـــرم الشـــيخ 
أمـــس أخاه رئيس جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
عبدالفتـــاح السيســـي، وذلك بمناســـبة الزيـــارة التي 
يقوم بها جاللته لجمهورية مصر العربية، حيث جرى 
خالل اللقاء استعراض العالقات التاريخية األخوية 
الراســـخة وســـبل دعـــم وتعزيـــز مختلـــف جوانـــب 
التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في 

جميع المجاالت التي تخدم مصالحهما المشتركة.
وبحـــث الجانبان األوضاع المســـتجدة فـــي المنطقة 
إلـــى جانب األحداث والتطورات اإلقليمية والعربية 
والدولية، وتبادال وجهات النظر بشأنها، معربين عن 

الترحيب بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة بين أصحـــاب الجاللة 
والســـمو والفخامة قادة دول مجلس التعاون لدول 
وزراء  ورئيـــس  ومصـــر  واألردن  العربيـــة  الخليـــج 

العراق مع الرئيس األميركي جو بايدن.
كما أشـــاد جاللـــة الملـــك المعظم والرئيـــس المصري 
بمســـتوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين 
الشـــقيقين بشـــأن المســـائل ذات االهتمـــام المتبادل، 
وأكـــدا أهمية بـــذل كل الجهـــود الراميـــة إلى إحالل 
الســـلم واألمـــن واالســـتقرار في المنطقـــة ومكافحة 

)02(اإلرهاب.
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نرفع  أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 

معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية 

الفريق األول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة 
وزير الداخلية 

سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان 
وزير العمل وزير العمل 

سعادة السيد زايد بن راشد الزياني 
وزير الصناعة والتجارة 

بمناسبة نيلهم الثقة الملكية السامية ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح 

قال النائب محمود البحراني لدى مشاركته 
بندوة اشتراطات التعمير وخطط التطوير 
التـــي نظمتهـــا “البـــالد”  إن القوة الشـــرائية 
لدى المواطنين لـــم تعد قادرة على مواكبة 
ارتفاع أســـعار العقارات ومحدوديتها، وهو 
مـــا ســـاهم فـــي انخفـــاض أعـــداد األراضي 
المتوســـطة والكبيـــرة الحجـــم. بينمـــا قـــال 
رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية 
مـــازن العمران  إن الجمعيـــة أكدت ضرورة 
عقد حوار مفتوح عن القرارات والقوانين.

ارتفاع أسعار العقارات يحّطم قدرة المواطنين الشرائية
رئيس “المكاتب الهندسية” دعا لعقد نقاش مفتوح عن تعديالت االشتراطات التعميرية... البحراني:

المشاركون في ندوة “البالد”

“تمكين” و“بيون سايبر” توقعان اتفاقية 
لتوظيف بحرينيين بـ“األمن السيبراني”

المدرسة األهلية تحتفل بتخريج 
الفوج الثاني من طالبها

)11 - 10(

)21(

)04(

سيدعلي المحافظة

)٢٢ - ٢٣(“^” ترصد أكبر المشروعات التنموية التي تشهدها مملكة البحرين



ترحيب بحريني مصري 
بالقمة المرتقبة 

في المملكة العربية 
السعودية

استعراض العالقات 
التاريخية الراسخة 

وسبل تعزيز التعاون 
المشترك

بْحث األوضاع 
المستجدة في 

المنطقة والتطورات 
اإلقليمية والدولية

دور محوري لمصر في 
حماية األمن القومي 

والدفاع عن مصالح 
األمة

تنسيق قائم وتطابق 
في الرؤى بشأن 

المسائل ذات االهتمام 
المتبادل
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التقــى حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة ملك البــاد المعظم، في 
مدينة شرم الشيخ أمس أخاه رئيس جمهورية مصر العربية  الشقيقة عبدالفتاح السيسي 
وذلــك بمناســبة الزيــارة التــي يقوم بها جالتــه لجمهورية مصر العربيــة، حيث جرى خال 
اللقــاء اســتعراض العاقــات التاريخيــة األخويــة الراســخة وســبل دعــم وتعزيــز مختلــف 
جوانــب التعاون والعمل المشــترك بين البلدين الشــقيقين في جميــع المجاالت التي تخدم 

مصالحهما المشتركة.

وقـــد أعرب جاللـــة الملك المعظم عن شـــكره 
وتقديره ألخيه الرئيس المصري على جهوده 
فـــي تعزيـــز العالقـــات البحرينيـــة المصريـــة، 
فيما رّحب السيسي بجاللته وبزيارته لمصر، 
مشـــيدًا بروابـــط األخـــوة وعالقـــات التعاون 
وبمواقـــف  البحريـــن  مملكـــة  مـــع  المتميـــزة 
البحرين العربية األصيلة تجاه مصر وشعبها.
وأكـــد صاحب الجاللة اعتزاز مملكة البحرين 
قيـــادًة وشـــعبًا بعالقاتهـــا الوثيقـــة مـــع مصـــر 
الشـــقيقة والتي تزداد قوًة ورســـوخًا، مؤكدًا 
الحـــرص المتبادل على تعزيـــز أوجه التعاون 
واســـتمرار التشـــاور والتنســـيق فـــي ظـــل ما 

تشهده المنطقة من تحديات.
وأثنى جاللته على الدور المحوري لجمهورية 
مصـــر العربيـــة الشـــقيقة فـــي حمايـــة األمـــن 
القومـــي العربي والدفاع عـــن المصالح العليا 
لألمـــة العربيـــة وقضاياها العادلـــة وجهودها 
الفاعلـــة فـــي تعزيـــز أســـس الســـالم واألمـــن 

واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.
كمـــا بحث الجانبان األوضاع المســـتجدة في 
المنطقـــة إلـــى جانـــب األحـــداث والتطورات 
اإلقليمية والعربية والدولية، وتبادال وجهات 
النظـــر بشـــأنها، معربين عن الترحيـــب بالقمة 
المرتقبـــة التي ستســـتضيفها المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة بيـــن أصحـــاب الجاللـــة 
والسمو والفخامة قادة دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية واألردن ومصر ورئيس 
وزراء العـــراق مـــع الرئيـــس األميركـــي جـــو 

بايدن.
كمـــا أشـــاد جاللـــة الملـــك المعظـــم والرئيـــس 
المصـــري بمســـتوى التنســـيق القائـــم ووحدة 
الرؤى بين البلدين الشـــقيقين بشأن المسائل 
ذات االهتمـــام المتبـــادل، وأكـــدا أهميـــة بذل 
جميـــع الجهـــود الراميـــة إلـــى إحـــالل الســـلم 
واألمـــن واالســـتقرار في المنطقـــة ومكافحة 

اإلرهاب.

شرم الشيخ - بنا

العالقات الوثيقة مـع مصـر تزداد قوًة ورسوخًا
السيسي أشاد بمواقف البحرين العربية األصيلة تجاه مصر وشعبها... جاللة الملك المعظم:



أفاد عدد من مالك محالت ومتاجر بيع 
ألعـــاب الفيديو اإللكترونيـــة عن ارتفاع 
نســـبة اإلقبال 50 % على شراء أجهزة: 
باليستيشـــن 5 الجديـــدة، إكس بوكس، 
موســـم  بـــدء  مـــع  بالتزامـــن  نينتنـــدو، 
األجهـــزة  وشـــراء  الصيفيـــة،  اإلجـــازة 
كهدايا نجاح للطلبـــة المتفوقين، حيث 
تتـــراوح أســـعار األجهـــزة في األســـواق 
حاليـــا، باليستيشـــن 5 الجديدة، ما بين 
تتـــراوح  فيمـــا  دينـــارا،   262 إلـــى   246
أســـعار أجهـــزة النينتيدو، مـــن 80 و 90 
إلـــى 153 دينـــارا، كمـــا تتـــراوح أســـعار 

أجهـــزة اإلكـــس بوكس مـــن 140 و 149 
إلى 290 دينارا.

وقال عدد من أصحاب المحالت خالل 

حديثهم لــــ “البالد”: إن أســـواق األلعاب 
اإللكترونية تشـــهد إقبـــاالً ملحوظًا منذ 
بدايـــة األســـبوع الجاري فـــي المبيعات 
فبرايـــر  بشـــهر  مقارنـــة   %  50 بنســـبة 
أســـعار  فيـــه  ارتفعـــت  الـــذي  الماضـــي، 
األجهـــزة االلكترونيـــة بنســـب متفاوتة، 
األســـواق  فـــي  توفيرهـــا  شـــح  بســـبب 
الخليجية وتأخر وصول المنتجات من 
اليابان والصين وأميركا جراء تأثيرات 
تداعيات وباء كورونا في بعض الدول. 
مـــن جهتـــه، قـــال غالـــب عبـــدهللا وهـــو 
صاحـــب محـــل لبيـــع وتصليـــح األلعاب 
إن  الحاســـوب،  وأجهـــزة  اإللكترونيـــة 
حلول فصل الصيف واإلجازة الصيفية 
يعتبـــران مـــن كل عـــام موســـمًا لشـــراء 
أنواعهـــا،  بمختلـــف  الفيديـــو  ألعـــاب 
البحرينيـــة  األســـواق  شـــهدت  حيـــث 
منـــذ   %  200 بنســـبة  مرتفعـــًا  إقبـــاالً 
بدايـــات جائحة كورونا؛ بســـبب التباعد 
المنـــازل  فـــي  والجلـــوس  االجتماعـــي 
وقلة تبادل الزيـــارات بين الناس خالل 
العاميـــن الماضييـــن، ممـــا أدى الرتفـــاع 
أســـعار بعـــض أجهـــزة األلعـــاب بســـبب 
قلـــة وجودهـــا فـــي األســـواق وصعوبة 
تأثـــرت  التـــي  الـــدول  مـــن  اســـتيرادها 

بتداعيات انتشار وباء كوفيد 19.
إلى ذلك، قال عقيل وهو صاحب محل 
بيع ألعاب فيديو، إن األسعار انخفضت 
منـــذ مطلع شـــهر يونيو الجـــاري؛ وذلك 
بسبب توفير كميات كبيرة من األجهزة 
اإللكترونية في مخازن المحالت تكفي 
األســـواق حتـــى نهايـــة العـــام الجـــاري، 
وإلغـــاء نظام الحجوزات المســـبقة قبل 

الشراء.

حسن عبدالرسول
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برنامج اجتماعي يبث كل يوم ثالثاء أسبوعيًا عبر منصات »^« الرقمية 

شـــكا عدد كبير من صيدليـــات المملكة 
جـــراء نقـــص في بخـــاخ قطـــرة األنف 
يســـتخدم  الـــذي  العـــادي  أوتريڤيـــن 
لعـــالج أعـــراض احتقان األنـــف مؤقتًا، 
الفعالـــة  المـــادة  علـــى  يحتـــوي  وهـــو 
تصنـــف  والتـــي  زايلوميتازوليـــن، 
لالحتقـــان  المضـــادة  األدويـــة  ضمـــن 
وتهيـــج الجيوب األنفية والحساســـية 
الموســـمية، وحمـــى القـــش، والرشـــح، 

والزكام.
البخـــاخ  اختفـــاء  “البـــالد”  ورصـــدت 
العـــادي فـــي أكثر مـــن 7 صيدليـــات ما 
بيـــن منطقتـــي المنامـــة ومدينـــة حمد، 
إال أن بخـــاخ أوتريڤيـــن مينثـــول 0.1 
% محـــدد الجرعات متوفـــر في أغلب 

الصيدليات.
وعلل عدد من العاملين في الصيدليات 
الخاصة التي زارتها “البالد” سبب شح 

البخاخ العادي؛ نظرًا لقلة توافر البخاخ 
في أغلب الصيدليـــات الخاصة وكثرة 
اإلقبـــال علـــى الشـــراء فـــي األســـبوع 
الطقـــس  حالـــة  تغيـــر  إثـــر  الماضـــي 
والرطوبـــة  الحـــرارة  معـــدل  وارتفـــاع 
نســـبيًا وتطاير الغبار منـــذ يوم الجمعة 
األســـبوع  بمطلـــع  الجـــاري  يونيـــو   10
الجـــاري، ممـــا أدى إلـــى زيـــادة معانـــاة 
مرضى الربو وانسداد األنف وأصحاب 

حساسية الجيوب األنفية.
فـــي  اإلفـــراط  مـــن  األطبـــاء  ويحـــذر 
اســـتخدام أوتريڤين لمـــدة تزيد عن 5 
أيـــام، حيث إن كثرة االســـتعمال تؤدي 
لمشـــاكل صحية منها االحتقان المزمن 

في البطانة المخاطية لألنف.

يناقـــش مجلـــس بلـــدي المحـــرق فـــي 
اجتماعه المقبـــل طلب بلدية المحرق 
لطـــرح  الموافقـــة؛  علـــى  الحصـــول 
مزايـــدات عامـــة وداخليـــة لعـــدد مـــن 
المشاريع المستقبلية التي تساهم في 
اســـتغالل األراضي الشـــاغرة وتشمل 
حديقـــة الكازينـــو والحديقـــة المعلقة 

وممشى قلعة عراد.

 حديقة الكازينو

بجـــزء  االنتفـــاع  المزايـــدة  وتتضمـــن 
مـــن حديقـــة الكازينـــو، حيـــث تحـــدد 
إجمالـــي المـــدة المطلوبـــة للعقـــد بــــ 5 
ســـنوات، وإعادة تأهيل الملعب القائم 
فئتـــي  ليخـــدم  وتشـــغيلة  وصيانتـــه 
األطفال والناشـــئة، وتأجيره برســـوم، 
وإنشـــاء ملعـــب آخـــر جديـــد بالقـــرب 
منـــه، وتحديـــد أوقات عمـــل المالعب 

بالتنسيق مع المجلس البلدي.
وتضمنت االشـــتراطات إنشاء مكتب 
إداري أو محل تجاري بنشـــاط مرتبط 
بالحديقـــة أو مرافـــق عامـــة بنســـبة ال 
تتعـــدى 5 % مـــن المســـاحة األرضيـــة 
المنتفـــع بها، وشـــملت المزايدة صيانة 

وتصليح دورات المياه العامة وتوفير 
خدمة دخول المرفـــق الصحي مقابل 
مبلغ رمزي، وتوفير االمن والحراســـة 
بحدود المســـاحة المنتفع بها، والقيام 
باعمال الصيانة الدورية فيها، وسداد 
للمســـاحة  والمـــاء  الكهربـــاء  فواتيـــر 

ذاتها. 

ممشى قلعة عراد 

وتتضمن المزايـــدة الداخلية االنتفاع 
بجـــزء من ممشـــى قلعة عـــراد، ومدة 
العقد 10 ســـنوات بعد أخذ الموافقات 
مـــن هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
التخطيـــط  هيئـــة  مـــع  والتنســـيق 
العمراني، واستثمار الواجهة البحرية 
بالجـــزء الجنوبي من الممشـــى، وذلك 
لعمـــل محالت على أســـاس غير ثابت 

بتصاميم عصرية ألنشطة تجارية. 
وتتضمن اشـــتراطات المزايدة القيام 
بجميع أعمال الصيانة الدورية لجميع 
العناصر اإلنشـــائية بالممشى، وصيانة 
األلعـــاب العامة وتركيب ألعاب خاصة 
برســـوم وبمســـاحة ال تتجـــاوز 1000 
متـــر مربـــع، فضال عـــن إنشـــاء مكتب 
إداري أو مجل تجاري بنشـــاط مرتبط 
بالحديقـــة بنســـبة ال تتعـــدى 5 % من 

إلـــى  باإلضافـــة  األرضيـــة،  المســـاحة 
صيانـــة الحمامـــات العامـــة والحفـــاظ 
علـــى نظافتها بشـــكل يومـــي وتوفير 
خدمـــة دخول المرفق الصحي بمقابل 
100 فلـــس، مـــع ســـداد  مبلـــغ رمـــزي 
والزراعـــة  والمـــاء  الكهربـــاء  فواتيـــر 
والتشجير حســـب المواصفات العامة 

للعناية بالزراعة التجميلية.

الحديقة المعلقة 

وفيما يخص االســـتثمار في الحديقة 
المعلقـــة، حيث تبلـــغ المـــدة المطلوبة 
للعقد 10 سنوات، فتتضمن اشتراطات 
المزايـــدة فيها إعـــادة تأهيل الحديقة 
العامـــة  األلعـــاب  وصيانـــة  المعلقـــة، 
ودورات الميـــاه، وفـــرض رســـوم علي 

المرفق الصحي مقابل 200 فلس.
كمـــا تتضمـــن توفير االمن والحراســـة 
للحديقـــة والتشـــجير والقيـــام بجميع 
لجميـــع  الدوريـــة  الصيانـــة  أعمـــال 
العناصر االنشـــائية بالممشـــى واالنارة 

والسور واالرضيات والكراسي. 
كما تشمل اشـــتراطات المزيداة سداد 
والمـــاء،  الكهربـــاء  اســـتهالك  فواتيـــر 
وتأجيـــر مواقف الســـيارات والكشـــك 

وتوفير العاب خاصة برسوم رمزية.

صيانة دورات المياه والتشجير واإلنارة من ضمن المشروعات

طرح الحديقة المعلقة والكازينو وممشى عراد لالستثمار

اختفــاء أوتريفيــــن من الصيــدليــات

بخاخ أوتريفين

المحـــرق  لبلديـــة  العـــام  المديـــر  قـــال 
إبراهيـــم الجـــودر إنـــه تـــم إبـــرام عقد 
اســـتثمار مواقـــف الســـيارات بحديقة 
لعقـــود  الخيـــر  شـــركة  مـــع  الكازينـــو 
السمســـرة الســـلعية لالنتفاع بمواقف 
حديقة الكازينو لغرض إدارة وتشغيل 
 3 لمـــدة  وذلـــك  الســـيارات  مواقـــف 

ســـنوات من نوفمبر 2020 إلى أكتوبر 
2023 شاملة فترة سماح 6 أشهر.

وبين المدير العام أنه تم التنســـيق مع 
عضو الدائرة حسن الدوي فيما يخص 
الموافقـــة علـــى إقامة مالعـــب “بادل” 
على مواقف سيارات حديقة الكازينو 
وإنـــه ســـيتم طرح جـــزء مـــن حديقة 

الكازينـــو في مزايـــدة داخلية تتضمن 
التزامات تتناسب مع حجم المشروع 
مع إبقاء المواقف على وضعها حسب 
غـــرض االنتفـــاع المبـــرم فـــي العقـــد، 
وعليـــه يتوجب على صاحب الشـــركة 
تقديم العطاء في حين طرح المزايدة 

بحسب اإلجراءات المتبعة.

طرح جزء من الحديقة إلقامة مالعب “بادل”

تمديد عقد استثمار “باركات” حديقة الكازينو

أكـــد رئيـــس بعثـــة مملكة البحريـــن للحج 
الشـــيخ عدنـــان القطـــان أن أســـعار الحج 
فـــي البحريـــن مقارنـــة بدول الجـــوار تعد 
أســـعارا معقولـــة. وأشـــار إلـــى أن أعـــداد 
كافـــة  إدخـــال  وتـــم   اكتملـــت  الحجـــاج 
بياناتهم في نظام الحج البحريني. وذكر 
أنـــه المســـار اإللكترونـــي الســـعودي ُفتح 
لكافة الحمالت وفـــي الوقت الحالي يتم 
إدخال كافة البيانـــات ودفع كامل المبالغ 
المطلوبة تمهيدا لطباعة تصاريح الحج.

وأوضح لــ “البالد” أن المصاريف الجديدة 
تذهب للتأمين الصحي الذي يقدر بـ 109 

رياالت سعودية.
وفـــي ســـياق متصل، أكـــد ارتفاع أســـعار 
الحج ســـببها موجة ارتفاع األســـعار التي 
تجتـــاح العالم بســـبب الظـــروف العالمية 
واالقتصاديـــة، وبال شـــك فـــإن الخدمات 
ســـتتأثر  والطيـــران  واإلعاشـــة  كالســـكن 
بذلـــك، بيد أنها تبقـــى معقولة وفي ضوء 
“الكوتـــا”، يذكر أن نصيب مملكة البحرين 

هذا العام 2094 حاجًا فقط.

إدخال المعلومات

مـــن جانبه، قال الرئيـــس التنفيذي لحملة 
أعـــداد  إن  الكاظـــم  محمـــود  الكاظـــم، 
الحجاج اكتملت و”كوتا” البحرين حسب 

ما وصل من البعثة تم استخدامها.
وأوضح أن عملية إدخال بيانات الحجاج 

في المســـار اإللكتروني بدأت قبل أسبوع 
المســـتجدات  بعـــض  أن  مردًفـــا  واحـــد، 
واجعتهم وتحديدًا فيما يتعلق بشهادات 
االحتياجـــات  جانـــب  إلـــى  التطعيـــم 
بخصـــوص  وأضـــاف:  المســـتحدثة. 
المصاريف الجديدة فالشـــريحة الخاصة 
بالحـــاج ارتفع ســـعرها هذا العـــام مقارنة 

االرتفـــاع  أن  وذكـــر  الســـابقة.  باألعـــوام 
الحاصل انعكس بشـــكل كبير على تكلفة 
الحـــج مـــن ناحيـــة ســـعر الشـــريحة التي 
تتوفـــر فيهـــا خدمات إضافية هـــذا العام.  
وفيما يتعلق بالســـكن في مكـــة المكرمة، 
فأوضح الكاظم أن األسعار أخذت منحى 
االرتفـــاع بســـبب أن أكثـــر الفنـــادق التـــي 
بإمكانها أن تستوعب مجموعات صغيرة 
كانـــت قليلـــة. وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لحملة الكاظم بأن أكثر الحمالت اضطرت 
أن تتوجـــه لفنـــادق طاقتها االســـتيعابية 
عالية ولكن بحكم العـــدد القليل للحجاج 
الســـعر زاد.واختتم أن القـــرار الذي صدر 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية والـــذي 
نـــص فـــي مضمونـــه بتشـــغيل 50 % من 
انعكـــس  للفنـــادق  االســـتيعابية  الطاقـــة 
علـــى ارتفاع تكلفة الســـكن وتكلفة الحج 

بالنسبة للفرد.

الغالء العالمي يرخي ظالله على كلفة الخدمات... القطان لــ“^”:

أسعار حمالت الحج البحرينية “معقولة”

القطان متفقداً خيام حجاج البحرين )صورة أرشيفية(

طالب عدد من الفنيين والفنيات اإلداريات 
العاملين فـــي المـــدارس الحكومية، وزارة 
التربيـــة والتعليـــم بســـرعة النظـــر فـــي أن 
يتم منحهم وصفًا وظيفيًا أسوة بزمالئهم 

الموظفين المنضوين تحت الوزارة.
وقالـــوا فـــي تصريحـــات لـ”البـــالد” إن عددًا 
من المسؤولين في الوزارة عقدوا اجتماعًا 
الفنييـــن  جميـــع  مـــع   ،2019 العـــام  فـــي 
اإلدارييـــن وتـــم تقديـــم وعـــود لهـــم حينها 
بأنه ســـيتم ترقية جميع من يحمل شهادة 

البكالورويـــس إلى وظيفة معلم، والســـيما 
بعـــد الشـــح الكبير فـــي عـــدد المعلمين في 
المـــدارس إثر خروجهم للتقاعد االختياري 
الـــذي تم إقـــراره قبل نحو عاميـــن. ولفتوا 
إلـــى أنـــه تـــم اإليفـــاء بالوعـــد الـــذي قطعه 
المســـؤولون وتم تغيير مسمى نحو 80 % 
من الفنييين والفنيات اإلداريات الحاملين 
للشهادة الجامعية لوظيفة معلم، فيما بقي 

نحو 20 % منهم على وضعهم الحالي.
وأكدوا أن بقاءهم على هذه الحال دون أن 
يتـــم إلحاقهم بالوصف الوظيفي المطلوب 
رهينـــة  ويكونـــون  لالســـتغالل  يقودهـــم 

ألهـــواء ومزاجيـــة بعض مدراء المدرســـة، 
كما هـــو الحال في عدد مـــن المدارس عبر 
إســـناد مهام جديـــدة إليهم كل مرة وتكون 

خارج اختصاصاتهم.
وبســـؤال عن أهـــم االختصاصات الخارجة 
عن مهامهم المســـندة إليهم من قبل هؤالء 
المـــدراء، قالوا إنها تتمثل في الطلب منهم 
الحضـــور فـــي الحصص ومالزمـــة الطالب 
في حال غيـــاب المعلميـــن والمعلمات، كما 
ذكروا أنه ُطلب منهم أخيرًا العمل مناوبين 
علـــى  لإلشـــراف  الصيفيـــة  الفتـــرة  خـــالل 

تسليم الكتب للمدارس.

لترقيتهم إلى وظيفة معلم أو أخصائي بيانات

زادت 200 % في العامين الماضيين بسبب “التباعد”

الفنيون اإلداريون بالمدارس يطالبون بمنحهم وصفًا وظيفيًا

الصيف والتفوق يرفعان مبيعات ألعاب الفيديو 50 %

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

منال الشيخ

محمود الكاظم
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فـــي حفـــل مهيـــب، ملـــيء بالمشـــاعر واالهازيـــج، 
وبرعايـــة البروفيســـور عبـــدهللا الحـــواج وحضـــور 
ضيوف شـــرف من الشـــخصيات العامـــة والوجهاء، 
وبمشـــاركة أولياء أمور الطلبة الخريجين وأعضاء 
المدرســـة  احتفلـــت  والتعليمـــي،  اإلداري  الـــكادر 
األهليـــة بتخريج الفوج الثاني من طالبها في حفل 

بهيج أقيم بقاعة الدانة في فندق الخليج.
 وبهـــذه المناســـبة، أكـــد الرئيـــس المؤســـس رئيـــس 
مجلس أمناء الجامعة األهلية البروفيسور عبدهللا 
الحـــوج على ســـعة الفـــرص المواتية أمـــام خريجي 
المدرســـة األهلية للدراســـة في مختلـــف الجامعات 
والتهيـــؤ لخدمـــة الوطن والمســـاهمة االيجابية في 
بنائـــه، مثنيـــًا علـــى المكانـــة المرموقـــة التـــي تتمتع 
بها المدرســـة االهلية شـــاكرًا جهود مدير المدرســـة 

وجميع أعضاء الهيئتين التعليمية واإلدارية فيها.
البروفيســـور الحـــواج بحصـــول المدرســـة  وأشـــاد 
األهليـــة أخيـــرًا علـــى ترخيـــص البكالوريـــا الدولية 
مـــن المؤسســـة المانحـــة،  واســـتعدادها للحصـــول 
علـــى االعتمـــاد االكاديمـــي مـــن “MSA” إحـــدى أبرز 

االعتمادات االكاديمية العالمية.

ومـــن جهتـــه، أشـــاد مديـــر عـــام المدرســـة األهليـــة 
الدكتـــور محمـــد علـــي حبيـــب برعاية البروفيســـور 
الحـــواج لحفـــل التخريـــج ودعمـــه الكبيـــر لمســـيرة 
المدرســـة وتوجيهـــه المســـتمر مـــع حرصـــه على أن 

تظـــل المدرســـة فـــي المقدمـــة دومـــًا، الـــذي رســـم 
للمدرســـة رؤية متقدمة محليًا وعالميًا وجعل منها 

مدرسة السعادة ألبنائنا الطلبة.
وعبر الدكتور محمد علي حبيب مدير عام المدرسة 

عـــن اعتزازه بالتميـــز والتفوق الـــذي حققه خريجو 
الدفعـــة الثانية مـــن طلبة المدرســـة األهلية موجهًا 
أســـمى التهاني للطلبة الخريجيـــن وأولياء أمورهم 
ومعبرًا عن شكره وتقديره لجميع أساتذة المدرسة 

وموظفيها.
وألقت الدكتورة ســـمية يوسف كلمة مجلس اآلباء 
معبـــرة عـــن كل مشـــاعر التقديـــر لجهـــود المدرســـة 
إدارًة وأســـاتذًة وطلبًة، وبالنجاحـــات التي حققتها 
المدرسة رغم الظروف االستثنائية جراء الجائحة.
ووســـط دفء المشـــاعر ودموع الفرح عّبر عدد من 
آباء وأمهات الطلبة الخريجين عن مشـــاعر المحبة 
والفخـــر اتجاه تميز أبنائهم وجهود إدارة المدرســـة 

وأساتذتها.
العربيـــة  باللغتيـــن  الخريجـــون  الطلبـــة  وقـــدم 
والفقـــرات  الكلمـــات  مـــن  مجموعـــة  واإلنجليزيـــة 
الفنيـــة واألدبية المعبرة عن حبهم للوطن وفخرهم 

بتخرجهم بتفوق وتميز من المدرسة األهلية.
يذكـــر أن حفـــل تخريـــج الفـــوج الثانـــي مـــن طلبـــة 
الظـــروف  مـــن  ســـنتين  بعـــد  األهليـــة  المدرســـة 
االســـتثنائية التـــي مـــرت بهـــا المملكـــة والعالم جاء 
قـــدرة المدرســـة علـــى تجـــاوز الصعوبـــات  ليؤكـــد 
والعقبات مهما تعددت وتنوعت، من أجل اســـتمرار 
العملية التعليمية، وتأدية رســـالتها التي تتوافق مع 
نهـــج مملكة البحريـــن، وتعليمـــات قيادتها الحكيمة 
مـــن أجل العبور إلى مســـتقبل مشـــرق بهّمة شـــبابنا 

وخريجينا.

المدرسة األهلية تحتفل بتخريج الفوج الثاني من طلبتها
البروفيسور الحواج يعلن حصولها بجدارة على “البكالوريا الدولية”
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البحرينيـــة  الشـــركات  وتزخـــر 
اليـــوم؛ خاصـــة الكبـــرى منهـــا؛ بكثير 
الداعمـــة  النوعيـــة  الممارســـات  مـــن 
لتقـــدم المـــرأة، يبرهـــن علـــى ذلك ما 
تبينه نســـب المشـــاركات فـــي جائزة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
لتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة التـــي تقع 
مؤسســـات القطـــاع الخـــاص ضمـــن 
فئاتها المستهدفة، إضافة إلى جهود 
تلـــك الشـــركات فـــي تضميـــن مبادئ 
تكافـــؤ الفـــرص وإدمـــاج احتياجات 
ومبادرتهـــا  سياســـاتها  فـــي  المـــرأة 
الموجهة للعاملين والمستفيدين من 
خدماتها، من الجنســـين، ومن خالل 
توفير خدمات مســـاندة ونظم عمل 
تدعـــم التـــوازن مـــا بيـــن االســـتقرار 

األسري والتطور المهني.
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة 

البتروكيماويات )جيبك(
ومن اإلنجازات التي حققتها شـــركة 
“جيبـــك” نتيجة لريادتها بدعم تقدم 
المـــرأة فوزهـــا بالمركـــز األول ضمـــن 
فـــي  الخـــاص  القطـــاع  مؤسســـات 
الدورة الثانية العـــام 2008 والرابعة 
العـــام 2014م مـــن جائـــزة صاحبـــة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
المـــرأة  لتقـــدم  آل خليفـــة  إبراهيـــم 
البحرينية، وقد كان لمشاركتها األثر 
الواضـــح في إبـــراز عمل المـــرأة في 

القطاع الصناعي، حيث 
فرصـــة  بمثابـــة  المشـــاركة  كانـــت 
للتعـــرف على أهـــم التحديـــات التي 
تواجهها الشـــركة في عملية تحقيق 
مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل النموذج 
الوطني للتوازن بين الجنسين وفقًا 

للمعايير المطروحة في الجائزة.
وقد حرصت الشـــركة منذ ذلك على 
اســـتقطاب الكفاءات البحرينية من 
النســـاء وتأهيلهن للعمل في المواقع 
المختلفة بمجمع الشـــركة الصناعي، 
بما في ذلك المراكز القيادية باإلدارة 
المراكـــز  إلـــى  إضافـــة  التنفيذيـــة، 

اإلشرافية األخرى.
وواصلـــت الشـــركة جهودهـــا لدعـــم 
تقـــدم المـــرأة، مـــن خـــالل تنفيذهـــا 
حاليـــا للعديـــد مـــن المبـــادرات لمنح 
المـــرأة العاملـــة فـــي الشـــركة المزيد 
من الفرص إلثبات جدارتها وقدرتها 
علـــى القيـــادة والتميز. كما شـــاركت 
فـــي إطـــالق النســـخة العالميـــة مـــن 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  جائـــزة 
إبراهيـــم آل  بنـــت  األميـــرة ســـبيكة 
خليفـــة لتمكين المرأة بالشـــراكة مع 
 UN(  هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة
Women(، وقامـــت بتطوير مســـمى 
واختصاصـــات لجنة تكافـــؤ الفرص 
بالشـــركة في عام 2018 إلى مجلس 
تكافـــؤ الفرص بإشـــراف مباشـــر من 
اإلدارة التنفيذية للشـــركة وعضوية 
فاعلة مـــن العمليـــات الرئيســـية في 

الشركة.
وبـــادرت الشـــركة إلـــى إطـــالق عدد 
من السياسات والممارسات النوعية 
الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  لضمـــان 
وإدمـــاج احتياجـــات المـــرأة العاملة 
فـــي بيئـــة العمـــل والمســـتفيدة مـــن 
المبـــادرات  فـــي  الشـــركة  خدمـــات 
المجتمعية، ومنها على سبيل المثال 
االلتـــزام بالمعاييـــر الدوليـــة لتمكين 
الجنســـين  بيـــن  والمســـاواة  المـــرأة 
وإعـــداد تقاريـــر دورية بهذا الشـــأن، 
ومضاعفة المـــدة المخصصة للعناية 
بالطفـــل مقارنـــة بقانـــون العمـــل في 
روضـــة  وتوفيـــر  األهلـــي،  القطـــاع 
لرعايـــة أبنـــاء الموظفـــات فـــي فترة 
فتـــرات  الصيفيـــة، وزيـــادة  العطلـــة 
مهيئـــة  غرفـــة  وإنشـــاء  الرعايـــة، 
فـــي  الـــوالدة  حديثـــات  لألمهـــات 
الشـــركة، ومراعاة جـــودة الحياة من 
خـــالل توفير خدمات نـــادي رياضي 
الســـتخدام  أوقـــات  وتخصيـــص 
الموظفـــات، واشـــتراط تنفيذ برامج 
داعمة للمرأة عند التبرع لمؤسســـات 

فرصـــة  ومنـــح  المدنـــي،  المجتمـــع 
للموظفات لرئاســـة عدد مـــن اللجان 
فـــي  بالشـــركة، واالســـتمرار  الهامـــة 
دعـــم موظفات الشـــركة الســـتكمال 
دراســـتهن العليـــا فـــي إطـــار تدريب 

وتأهيل وتطوير العناصر النسائية.
شركة نفط البحرين )بابكو(

كما فازت شركة نفط البحرين )بابكو( 
مؤسســـات  ضمـــن  الثالـــث  بالمركـــز 
القطاع الخاص في الدورة الخامسة 
عام 2017م من جائزة صاحبة السمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة لتقدم المـــرأة البحرينية، 
وشكلت الشركة لجنة تكافؤ الفرص 
عـــدد  إطـــالق  إلـــى  وبـــادرت  فيهـــا، 
النوعيـــة  والممارســـات  السياســـات 
التي تصـــب في اتجـــاه العناية ببعد 
االســـتقرار األســـري وربطـــه بزيـــادة 
الفعاليـــة واإلنتاجية في بيئة العمل، 
والتعامـــل بشـــكل منظـــم مـــع مبادئ 
التـــوازن بين الجنســـين ضمن القوى 
العاملـــة وإدمـــاج احتياجـــات المرأة 
العاملـــة والمســـتفيدة مـــن خدمـــات 

الشركة.
ومن ذلك على سبيل المثال السماح 
للمـــرأة البحرينية غير المتزوجة من 
االســـتفادة من برنامج تملك المنازل 
التابع للشـــركة، وإضافة الفحوصات 
الطبيـــة الخاصة بالمرأة ضمن باقات 
التأمين الصحـــي المتوفر للعامالت، 
للعامليـــن  صحـــي  نـــادي  وتوفيـــر 
والعامـــالت مـــع تخصيـــص أوقـــات 
الســـتفادة العامالت، وتنظيم برامج 
رياضيـــة للمـــرأة العاملـــة وجلســـات 
لعالج أثار التعـــب واالرهاق، وتنفيذ 
مشروع الصحة المثالية الذي يشمل 
التوعويـــة  الحمـــالت  مـــن  العديـــد 
تخـــص  التـــي  والـــورش  والبرامـــج 
التوازن بين العمل والحياة األسرية 
والمحافظـــة علـــى صحـــة وســـالمة 

العاملين والعامالت.
شركة مطار البحرين 

وتعتبر شـــركة مطار البحرين إحدى 
مؤسســـات القطاع الخاص المتميزة 
بيـــن  التـــوازن  مفاهيـــم  تبنـــي  فـــي 
الجنسين وإدماج احتياجات المرأة، 
تطبيـــق  علـــى  الشـــركة  وحرصـــت 

الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  سياســـات 
وإدمـــاج احتياجـــات المـــرأة العاملة 
مـــن  والمســـتفيدين  الشـــركة  فـــي 
خدماتها من الجنســـين، والذي أهلها 
بجـــدارة للفـــوز بالمركـــز الثانـــي عن 
فئة مؤسســـات القطـــاع الخاص في 
جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
لتقـــدم المرأة البحرينيـــة في دورتها 

الخامسة.
وقد بادرت الشركة ومن خالل لجنة 
تكافـــؤ الفـــرص التـــي تـــم تأسيســـها 
فـــي العام 2014، علـــى تضمين مبدأ 
تكافـــؤ الفـــرص وإدمـــاج احتياجات 
المـــرأة البحرينيـــة كعنصـــر أساســـي 
في استراتيجية الشـــركة مما مكنها 
مـــن   %  15 نســـبته  مـــا  تبـــوء  مـــن 
الشـــركة،  فـــي  القياديـــة  المناصـــب 
الشـــركة خـــالل عمليـــة  تلتـــزم  كمـــا 
الترشـــيح والتوظيف بمبادئ تكافؤ 
الفـــرص وإدمـــاج احتياجـــات المرأة 
لضمـــان حصولهـــا علـــى فرصتها في 
التمّيـــز وتحقيـــق أقصـــى إمكاناتها. 
إضافة إلى مساهمة الشركة بإعطاء 
الفرصة للمـــرأة البحرينية لالنخراط 
فـــي مجـــاالت مهنيـــة حيويـــة وغير 
تقليدية في إدارة وتشـــغيل المطار، 
وعلـــى صعيد المرأة المســـتفيدة من 
خدمات المطار، فقد تميزت الشركة 
بإدمـــاج احتياجات األســـرة والمرأة 
فـــي مبنـــى مطـــار البحريـــن الدولي، 
إضافة إلى تخصيص منطقة لعرض 
والمبتكـــرة  المتميـــزة  المنتجـــات 
لرائدات األعمـــال البحرينيات ضمن 
ركـــن المنتجـــات البحرينيـــة “ســـوق 

القيصرية” في مبنى المطار.
المتميـــزة  المبـــادرات  ضمـــن  ومـــن 
للشـــركة إعادة تشـــكيل لجنة تكافؤ 
الفرص في الشـــركة لتكون برئاســـة 
الرئيس التنفيذي بهدف توفير الدعم 
وســـرعة  اللجنـــة  ألهـــداف  الكامـــل 
اتخاذ القرارات، باإلضافة الى إنشاء 
وحـــدة معنية بتكافـــؤ الفرص ضمن 
الهيكل التنظيمي للشـــركة في إدارة 
ميزانيـــة  ورصـــد  البشـــرية  المـــوارد 
خاصة إلدماج احتياجات المرأة في 

موازنة الشركة السنوية.

بنك البحرين والكويت
البحريـــن  بنـــك  مســـيرة  ارتبطـــت 
والكويـــت الـــذي يحتفـــل هـــذا العام 
لتأسيســـه  الخمســـين  بالذكـــرى 
بمســـاندة المـــرأة البحرينيـــة، ســـواء 
مـــن خـــالل  أو  البنـــك  فـــي  العاملـــة 
للمـــرأة  داعمـــة  نوعيـــة  مبـــادرات 
بشـــكل عـــام، ويمكـــن رصـــد الكثيـــر 
من العالمـــات البـــارزة المؤكدة على 
التزام بنك البحرين والكويت الدائم 
بدعم تنافسية المرأة البحرينية، بما 
فـــي ذلـــك فوز البنـــك بالمركـــز األول 
ضمن مؤسسات القطاع الخاص في 
الـــدورة الخامســـة عـــام 2017م مـــن 
جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 

لتقدم المرأة البحرينية.
وأنشـــأ البنـــك لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص 
في عـــام 2015، كما يعمل على دعم 
التـــوازن بيـــن الجنســـين للموظفيـــن 
إطـــالق  خـــالل  مـــن  والمســـتفيدين 
جائـــزة الرئيـــس التنفيـــذي لتمكيـــن 
المـــرأة لتحفيـــز االدارات علـــى تبني 
الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  منهجيـــة 
والتدريـــب  التوظيـــف  مجـــال  فـــي 
والترقـــي،  المؤسســـي  والتمثيـــل 
خاصـــة  سياســـة  وتنفيـــذ  وإصـــدار 
بتمكيـــن المرأة في لوائح البنك مثل 

إجازة الترمل مدفوعة األجر وإجازة 
أبويـــة 3 أيام مدفوعة األجر وتوفير 
التأميـــن الصحـــي الموظفـــة، ســـواء 
كانت مشـــمولة بتأمين من الزوج أو 
ال، إضافـــة إلـــى دعم وصـــول المرأة 
للمناصـــب القيادية مـــن خالل تنفيذ 
برامـــج تدريبيـــة خاصـــة للموظفات 
صـــف  إعـــداد  بهـــدف  المتميـــزات 
ثاني مـــن القيادات الشـــابة، وتقديم 
منتجـــات وخدمـــات خاصـــة بالمرأة 
مـــن خالل دراســـة احتياجات المرأة 
المســـتفيدة مـــن الخدمـــات المقدمة 
مـــن البنك، وتنفيذ مجموعات تركيز 
التـــي  التحديـــات  معالجـــة  بهـــدف 
تواجـــه المـــرأة العاملة والمســـتفيدة 
في القطاع وتعديل سياســـات البنك 

بناًء على التوصيات.
بنك ستاندرد تشارترد

ويؤكد بنك ســـتاندرد تشارترد دائما 
ريادتـــه فـــي مجـــال تبنـــي مختلـــف 
موضوعـــات المـــرأة، ويقـــدم البنـــك 
الكثيـــر مـــن المبـــادرات الرائـــدة في 
هـــذا المجال، مـــن ذلك إنشـــاء لجنة 
تكافؤ الفرص في عام 2015 والعمل 
علـــى تفعيـــل عـــدة مبـــادرات تدعـــم 
التـــوازن بيـــن الجنســـين للموظفيـــن 

والمستفيدين من خدماته.
ووقع بنك ســـتاندرد تشارترد أخيًرا 

مذكـــرة تعـــاون مع المجلـــس األعلى 
للمـــرأة بهـــدف تعزيـــز التعـــاون فـــي 
مجال دعـــم تقدم المـــرأة البحرينية 
األســـري  اســـتقرارها  وتحقيـــق 
وذلـــك  االقتصاديـــة.   ومشـــاركتها 
من خالل تفعيل  “مـــــبادرة التــوازن 
بين الجنــــــسين في مــجــــال عــلــــوم 
الخيـــارات  وتوســـيع  المستقــــــبل” 
لتعزيـــز  للمـــرأة  المتاحـــة  والفـــرص 
قدرتهـــا التنافســـية بما يتناســـب مع 
باإلضافـــة  الواعـــدة،  العمـــل  فـــرص 
استشـــارية  خدمـــات  توفيـــر  إلـــى 
دعـــم  مركـــز  مـــن  للمســـتفيدات 
المـــرأة يتـــم خاللها تقديـــم النصائح 
المالية/ االقتصاديـــة  والمشـــورة 
إدارة  مهـــارات  يعـــزز  بمـــا  الفرديـــة 

التزامات وموازنة األسرة.
كمـــا يعتمـــد البنـــك ويطبق سياســـة 
خاصـــة بالعمـــل المـــرن  منـــذ 2017، 
تبنـــي  السياســـة  تســـتهدف  حيـــث 
خيـــارات العمـــل المـــرن فـــي فـــروع 
البنـــك المنتشـــرة فـــي جميـــع انحاء 
العالم. ويستفيد من السياسة جميع 
موظفـــي البنـــك مـــن الجنســـين. كما 
يوفـــر البنـــك فـــي هـــذا اإلطـــار دليال 
والمديرين،  للموظفيـــن  استرشـــاديا 
يتضمـــن أهـــم مـــا يتوجـــب معرفتـــه 
العمـــل  خيـــارات  مـــن  لالســـتفادة 
المرنـــة وتطبيقهـــا وتقييـــم إنتاجية 
العمـــل  ســـير  وكفـــاءة  الموظفيـــن 
ويتيـــح  االســـتفادة،  فتـــرة  خـــالل 
البنك خيارات العمل المرن بمختلف 
أنواعهـــا ومنهـــا: العمـــل مـــن المنزل، 

العمل الجزئي، ساعات عمل مرنة.
وينفذ البنك حاليا برنامج المرأة في 
Women in Tech� “التكنولوجيـــا 
نســـخته  فـــي   ،”nology Bahrain
الثالثـــة لتشـــجيع رائـــدات األعمـــال 
للتوجـــه لتأســـيس مشـــاريع مبتكرة 
ودعـــم  التكنولوجيـــا،  مجـــال  فـــي 
الشركات الناشـــئة المملوكة من قبل 
المـــرأة البحرينية، من خـــالل توفير 
وانطـــالق  لتأســـيس  الـــالزم  الدعـــم 
تلك المشاريع، ويتم تنفيذ البرنامج  
بتعاون مشترك بين البنك والمجلس 
البحريـــن  وخليـــج  للمـــرأة  األعلـــى 

للتكنولوجيا المالية.
كما بادر بنك ســـتاندرد تشارترد إلى 
تمديـــد إجـــازة األمومـــة لموظفـــات 
البنك إلى أربعة أشـــهر كاملة، إضافة 
المتزوجيـــن  الموظفيـــن  منـــح  إلـــى 
إجـــازات لمرافقـــة زوجاتهـــم خـــالل 
 2022 العـــام  وفـــي  الوضـــع،  فتـــرة 
أعلـــن البنـــك عن تعيين ثالث نســـاء 

بحرينيات في مناصب قيادية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تفخــر مملكــة البحريــن بالتــزام شــركات القطــاع الخــاص بتبنــي وتطبيق السياســات الداعمــة للتوازن بين الجنســين، 
وإدماج احتياجات المرأة في تلك الشــركات أو من خالل تنفيذ مبادرات نوعية داعمة للمرأة البحرينية بشــكل عام، 
والذي يعكس وعي المجتمع البحريني ككل بأهمية المرأة كعنصر فاعل قادر على اإلنتاجية والمســاهمة في التنمية 
واالزدهــار، فيمــا يواصــل المجلــس األعلــى للمــرأة تكثيــف جهــوده لبناء شــراكات مثمرة مع شــركات القطــاع الخاص 
الوطنية وتزويدها بالخبرات واإلرشادات ومساعدتها على تطبيق أفضل الممارسات في مجال دعم تقدم وتنافسية 

المرأة وتبني مبادرات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة.

“الخاص” ملتزم بتبني مبادرات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين
بالتعاون والشراكة مع “األعلى للمرأة”

شركة نفط البحرين )بابكو(

شركة مطار البحرين

بنك البحرين والكويت

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك(

بنك ستاندرد تشارترد
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البحرين حليف إستراتيجي لواشنطن ودولة راعية للسالم

نائب رئيس وزراء سلوفاكيا يشيد بالتجارب التنموية للبحرين

نتائج مشّرفة لدمج طلبة التوحد في “اإلعدادية”

البحرين تجاوزت اآلثار السلبية للجائحة على سوق العمل

زينل وباربرا ليف: نتطلع لنتائج إيجابية لقمة الرياض مع بايدن

وزير “البلديات والزراعة”: استمرار تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين

اّطلع على تجربة مدرسة أم كلثوم... النعيمي:

جودو تشيد بالشراكة الفاعلة بين البحرين و“الدولية للهجرة”... وزير العمل:

فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أكـــدت 
الشـــراكة  أهميـــة  زينـــل  عبـــدهللا  بنـــت 
اإلستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األميركية، وما تشهده 
من عالقات تعاون متنامية سعيًا لتحقيق 
التطلعات المشـــتركة، مشـــيرة إلـــى الدعم 
النيابـــي لالتفاقيـــات ومذكـــرات التعـــاون 
والتفاهم بين البلدين في جميع المجاالت 
خاصـــة االقتصادية والسياســـية واألمنية 

والدفاعية.
جـــاء ذلـــك لـــدى اجتمـــاع فـــي العاصمـــة 
مســـاعدة  مـــع  )واشـــنطن(،  األميركيـــة 
وزيـــر الخارجيـــة لشـــؤون الشـــرق األدنى 
بالواليات المتحـــدة األميركية باربرا ليف، 
وبحضـــور ســـفير البحريـــن لـــدى الواليات 
المتحـــدة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل 
خليفـــة، حيث بحث اللقاء ســـبل توظيف 
التعـــاون البرلمانـــي بيـــن مملكـــة البحرين 
وأميـــركا، وتعزيـــز التنســـيق فـــي الملفات 
يخـــدم  وبمـــا  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 

مصالح البلدين الصديقين.
وأشـــارت رئيســـة النواب إلى أن مســـتوى 
العالقـــات الوثيقة بين البحريـــن وأميركا، 
وفـــي ظل الحركة االســـتثمارية المتبادلة، 
والتعـــاون االقتصادي، واتفاقيـــة التجارة 
الســـياحي،  النشـــاط  وعـــودة  الحـــرة، 
عبـــر  تســـهيالت  إيجـــاد  معـــه  يســـتدعي 
علـــى  المســـبق  الحصـــول  مـــن  اإلعفـــاء 
المتحـــدة،  للواليـــات  الدخـــول  تأشـــيرة 

والطلبـــة  والتجـــار  للمســـتثمرين  خاصـــة 
البحرينييـــن، مؤكدة أن ذلك يخدم مســـار 

العمل المشترك بين البلدين.
وتطـــرق الحديـــث بيـــن الطرفيـــن لألبعاد 
األميركيـــة  العربيـــة  بالقمـــة  المرتبطـــة 
المملكـــة  تســـتضيفها  التـــي  المشـــتركة، 
العربية الســـعودية الشـــقيقة في السادس 
عشر من يوليو المقبل، ضمن زيارة رئيس 
لمنطقـــة  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

الخليج العربي، حيث أكد الطرفان أهمية 
القمـــة، باعتبارهـــا فرصة لتعزيز القواســـم 
المشـــتركة، وتوســـعة أطـــر التعـــاون الذي 
ينطلـــق مـــن االحتـــرام والثقـــة المتبادلـــة، 
مصالـــح  تخـــدم  بتصـــورات  والخـــروج 

الجميع.
من جانبها، أكدت مساعدة وزير الخارجية 
لشـــؤون الشرق األدنى بالواليات المتحدة 
األميركيـــة باربرا ليـــف أن مملكة البحرين 
تعد حليفًا إستراتيجيًا للواليات المتحدة، 
الدولـــي،  المجتمـــع  فـــي  فاعـــالً  وعنصـــرًا 
عبـــر مـــا تقـــوم به مـــن جهود داعمـــة ألمن 
واســـتقرار منطقـــة الشـــرق األوســـط، وما 
تلعبه من دور محوري في إشـــاعة السالم 

بين الدول والمجتمعات.
وأشـــارت إلى أن الواليـــات المتحدة تنظر 
لمملكـــة البحرين باعتبارها داعية للســـالم 
فـــي العالـــم، وحاضنـــة للتنـــوع الفريد بين 
األديـــان والطوائـــف واألعـــراق المختلفـــة، 
وراعيـــة للتعايـــش الدينـــي، ودولة ناهضة 

بناء على مؤشرات التنمية.

جمهوريـــة  وزراء  رئيـــس  نائـــب  غـــادر 
ســـلوفاكيا ســـتيفن هولي والوفد المرافق 
لـــه بعد زيـــارة لمملكة البحرين اســـتغرقت 
3 أيـــام اطلـــع خاللها علـــى تجربـــة مملكة 
البحريـــن فـــي عـــدد مـــن المجـــاالت منهـــا 
والعمـــل  الحضريـــة  والتنميـــة  التخطيـــط 
البلـــدي. والتقـــى الوفـــد الســـلوفاكي فـــي 
زيارته لمملكة البحريـــن ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ونائب 
البنيـــة  وزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  التحتيـــة 
خليفة، ووزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير 
شـــؤون البلديـــات والزراعة وائـــل المبارك، 
ووزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي 
آمنـــة الرميحـــي، ورئيـــس جهاز المســـاحة 
مجلـــس  رئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
إدارة مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ 

ســـلمان بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، والرئيس 
التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
اإللكترونيـــة محمد القائد، كما التقى عددا 
من مســـؤولي الحكومة. وكان في مقدمة 
مودعـــي الوفد الســـلوفاكي وائـــل المبارك 
الذي شـــدد على اســـتمرار تعزيز العالقات 
الثنائية بين البلدين الصديقين في شـــتى 
المجـــاالت، وبما يتوازى مـــع رؤية البلدين 

الصديقيـــن في تحقيق التنميـــة العمرانية 
والحضرية المستدامة، وينسجم مع أعلى 
المعاييـــر الدولية في مجـــاالت التخطيط 
العمراني والعمل البلدي. من جانبه، أعرب 
نائـــب رئيـــس وزراء جمهورية ســـلوفاكيا 
عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء على 
اهتمـــام ســـموه بتعزيز عالقـــات الصداقة 

والتعـــاون بين البلدين بما يحقق المصالح 
لمملكـــة  تمنياتـــه  عـــن  المشـــتركة، معربـــا 
كمـــا  واالزدهـــار،  التقـــدم  دوام  البحريـــن 
تقدم بالشـــكر الجزيل الـــى حكومة مملكة 
البحرين على حسن الضيافة واالستقبال، 
مشيدا بتجارب مملكة البحرين في شتى 

المجاالت التنموية والحضارية.
وكان الوفـــد الســـلوفاكي قد ضـــم كال من 
نائـــب رئيـــس وزراء جمهورية ســـلوفاكيا 
ســـتيفان هولي، ورئيس هيئـــة التخطيط 
الخـــاص والبنـــاء مارتـــن هيبكـــي، وأميـــن 
عـــام الهيئـــة للتخطيـــط الخـــاص والبنـــاء 
فيكتـــور أوكاي، ومستشـــار نائـــب رئيـــس 
وزراء جمهورية سلوفاكيا بافول كرازس، 
ودانييال هيلســـيكوفا من إدارة التخطيط 
واالســـتراتيجيات بمكتـــب نائـــب رئيـــس 
الـــوزراء، وســـوزانا كارلوفســـكا من مكتب 
الـــوزراء، وســـفير  رئيـــس مجلـــس  نائـــب 
جمهورية ســـلوفاكيا لـــدى مملكة البحرين 

إيغور هايدوسك.

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، 
االحتياجـــات  ذوي  دمـــج  سياســـة  أن 
الخاصـــة القابليـــن للتعّلـــم فـــي المدارس 
الحكومية مستمرة في نتائجها المشرفة 
علـــى صعيد مختلف الفئـــات، ومن أهمها 
اضطـــراب التوحـــد، إذ تعـــد تجربة دمج 
هـــذه الفئة ضمن أبرز التجارب التعليمية 
الناجحـــة بمملكـــة البحريـــن، والتـــي تـــم 
االنتقال بهـــا إلى المرحلة اإلعدادية، بعد 

تميزها في المرحلة االبتدائية.
جـــاء ذلك لدى زيارته مدرســـة أم كلثوم 
اإلعدادية للبنات، والتي تعد أول مدرسة 
مطبقة لدمج فئة اضطراب التوحد على 

مســـتوى المرحلة اإلعدادية بنات، حيث 
اّطلـــع على تجربتها في هذا المجال، منذ 

تدشـــينها مطلع العام الدراســـي المنصرم 
2021/ 2022، مـــن خالل تخصيص صف 

طالبـــات،   5 يضـــم  الفئـــة،  لهـــذه  خـــاص 
بإشراف 3 معلمات مؤهالت.

إلحـــدى  نمـــوذج  علـــى  الوزيـــر  واّطلـــع 
برنامـــج  ضمـــن  المدرجـــات  الطالبـــات 
الدمـــج، والتـــي حققت تطـــورا الفًتا في 
فتـــرة قياســـية، وخاصـــة فـــي مهـــارات 
اللغتين العربيـــة واإلنجليزية، وذلك في 
ظل البيئة النموذجية التي يوفرها صف 
التوحد، من حيث تقســـيمه إلى عدد من 
األركان المراعيـــة لقـــدرات واحتياجـــات 
الطالبات، والمخصصـــة للعمل الجماعي، 
والتدريـــس الفردي، والعمـــل االعتمادي، 
والقـــراءة، مـــع توفير األلعاب والوســـائل 

التعليمية الالزمة في كل ركن.

أكد وزير العمل جميل حميدان، أن مملكة 
البحرين تجاوزت اآلثار الســـلبية للجائحة 
علـــى ســـوق العمـــل والمجتمع عبـــر ضمان 
اســـتقرار القوى العاملة في الشركات، من 
خـــالل حزمة مـــن المبادرات التـــي نفذتها، 
مشـــيرًا إلى نظـــم الحماية االجتماعية في 
المملكـــة والـــذي ســـاهم بشـــكل فعـــال في 
حماية األفراد واألســـر مـــن انعدام الدخل 
وضمـــان اســـتمرار المســـتوى الالئـــق مـــن 

المعيشة.
التـــي  العمـــل الجهـــود  واســـتعرض وزيـــر 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  بذلتهـــا 
المحافظـــة علـــى اســـتقرار ســـوق العمـــل 
 ،”19 “كوفيـــد  كورونـــا  جائحـــة  بفتـــرة 
والمبـــادرات التي تـــم تنفيذها ضمن خطة 
التعافـــي االقتصـــادي ومـــا تـــم مـــن جهود 
حكوميـــة ووطنية للحفاظ على اســـتقرار 
المترتبـــة  اآلثـــار  وتجـــاوز  العمـــل  ســـوق 

عليهـــا، حيـــث ســـاهمت تلـــك الجهـــود في 
الحد مـــن التســـريحات العمالية، وضمنت 
توفيـــر مزيـــد مـــن الوظائـــف النوعيـــة في 
ســـوق العمل. جـــاء ذلك لـــدى لقائه المدير 
اإلقليمي للشرق واألوسط وشمال إفريقيا 
بالمنظمـــة الدولية للهجرة، كارميال جودو، 

بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين.
كما لفت حميدان إلى أبرز المبادرات التي 
قامت بهـــا مملكة البحريـــن لحماية القوى 
العاملـــة خالل فتـــرة جائحـــة “كوفيد 19” 
واإلجراءات التي قامت بها لضمان توفير 

بيئـــة العمـــل الصحيـــة واآلمنـــة والحيـــاة 
الكريمـــة لجميـــع األفـــراد والمقيميـــن فـــي 
مملكـــة البحريـــن، مؤكـــدًا حـــرص المملكة 
بقيـــادة حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد 
المعظـــم، والتوجيهات المســـتمرة من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، علـــى ضمـــان رعايـــة حقـــوق 
األفـــراد والمســـاواة بيـــن مختلف شـــرائح 
المجتمـــع، فضالً عن تعزيز التزام البحرين 

باالتفاقات والمعاهدات الدولية.
 من جانبها، أشادت كارميال جودو بجميع 
اإلجراءات التي قامت بها مملكة البحرين 
فـــي فتـــرة الجائحـــة، مثنية علـــى الجهود 
الحكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي  واإلجـــراءات 
للمحافظـــة علـــى حقـــوق القـــوى العاملـــة 

ومكافحة التمييز.
كمـــا أثنـــت جـــودو علـــى تصـــدر المملكـــة 
للفئـــة األولى فـــي تقريـــر وزارة الخارجية 
االتجـــار  مكافحـــة  عـــن  األميركيـــة 
باألشـــخاص، منوهة بالشراكة الفاعلة بين 
البحرين والمنظمة الدولية للهجرة، معربة 
عـــن تطلـــع المنظمـــة إلـــى تعزيـــز التعاون 
الفنـــي مع مملكـــة البحرين بمـــا يتيح لكل 
الـــدول األعضاء فـــي المنظمة االســـتفادة 
مـــن اإلجراءات التي تقـــوم بها في مجال 
وضمـــان  العمـــل  ســـوق  اســـتقرار  حفـــظ 
لجميـــع  العمـــل  فـــي  األساســـية  الحقـــوق 

األفراد.

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة العمل

جانب من لقاء رئيسة مجلس النواب مع مساعدة وزير الخارجية

نائب رئيس وزراء سلوفاكيا غادر البحرين بعد زيارة استغرقت 3 أيام

مدينة عيسى - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

لرعايـــة  البحريـــن  جمعيـــة  أطلقـــت 
مرضى الســـكلر شـــعارها لعـــام 2022: 
“نحُن We”، في اليوم الدولي للتوعية 
بالخليـــة المنجليـــة “الســـكلر” الموافق 
19 يونيـــو من كل عـــام، والذي يحمل 
معاني العزيمة واالستمرار في طريق 
النجـــاح والتميـــز، ويعبر عـــن محاربي 
الخليـــة المنجليـــة كجماعـــة تملك من 
والتعريـــف  العاليـــة،  والقيـــم  اإلرث 
بمحاربي الخليـــة المنجلية كمجموعة 
عـــن  بعيـــًدا  وناجحـــة  جـــًدا  قويـــة 
صـــورة الضعف التـــي يتخيلها البعض 

لمحاربي السكلر.
وبالتزامـــن مـــع شـــعار “نحـــن”، أعلنت 
الجمعيـــة أنهـــا فـــي طـــور العمـــل على 
والمهنـــي  الوظيفـــي  للتميـــز  درع 
لتكريم محاربي الســـكلر في البحرين 

المتميزين في مواقع عملهم.
مـــن جهته، أكـــدَّ األمين العـــام لجمعية 
البحرين لرعاية مرضى الســـكلر زكريا 
هويتنـــا  عـــن  تعبـــر  “)نحـــن(  الكاظـــم 
وقيمتهـــا، نحن قررنا النجـــاح مًعا يدا 
بيـــد وبـــرؤى موحـــدة، نحـــن نشـــارك 
المؤسسة الصحية في تطوير الرعاية 

الصحية”.
وأكـــدَّ الكاظـــم أن البحريـــن أصبحـــت 
اليـــوم تقـــود العالم فـــي رعاية مريض 
الســـكلر وتؤثـــر فـــي حيـــاة 27 مليون 
فـــرد مصاب بالســـكلر حـــول العالم، إذ 
أثمـــر الدعـــم المتواصـــل مـــن القيـــادة 

الرشـــيدة والحكومة الموقرة برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، بأن تكون التجربة 
البحرينيـــة نموذًجـــا يتـــم استنســـاخه 
فـــي دول العالم لما حققتـــه من نجاح 
على مختلف األصعدة، ال ســـيما الدور 
الريادي في تحفيز صناع الدواء على 
إنتـــاج أدوية جديدة بعـــد انقطاع دام 
عشرين عاما، حيث أصبحت البحرين 
الدولة الثانية في العالم بعد الواليات 
توفيـــر  فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
كريزانليزومـــاب  دواء  واســـتخدام 
بعـــد توجيه ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
الوزراء الداعـــم األول لمريض الخلية 
فـــي البحريـــن، مختتمـــا حديثـــه بأننا 
نفخر بما تميز به أبناؤنا من تفوق في 
التعليم، وما حققـــه كثير من محاربي 

السكلر في مجال ريادة األعمال.

استحداث درع للتميز الوظيفي والمهني لتكريم محاربي السكلر

التشكيل الوزاري الجديد
Û  لــم يكــن فــي مقدور التوقعــات أن تضع الحصان أمــام العربة، فالتغيير

الوزاري جاء سريًعا، ولم تكن التكهنات أكثر ذكاء من قيادتنا الحكيمة 
التــي قامت بتشــغيل ماكينة التغيير لتمضــي عربة الوطن نحو الهدف 

المنشود بخطى فائقة الجودة والسرعة واإلتقان.
Û  ،ربمــا تكــون المرحلــة فــي أشــد االحتياج لوجــوه جديدة، لدماء شــابة

لطاقــات حركــة مــن نــوع آخــر، وربمــا يكــون التشــكيل الــوزاري الــذي 
أســعدنا جميًعــا يصــب في االتجاه الصحيح؛ نظــًرا ألن عجلة الحياة ال 
تتوقف عند اسم، أو مرحلة، أو وجوه بعينها، وأن مستقبل األجيال ال 
يخضع لصيرورة ال تتحرك إال باستلهام العبر والدروس، لكن األكيد أنه 
العالــم الحديــث، ذلــك الخطاب األممي الــذي يناجي ثــورة المعلومات، 

وتكنولوجيا اإلمكان، وشفافية األشياء.
Û  ،مــن هنــا نجــد أن القــرار الحكيــم للقيــادة قــد اســتبق كل شــيء تقريًبا

لــم ينتظــر النتخابات المجلس النيابي القــادم حتى يتم إجراء التغيير 
الوزاري الشــامل، فجاء بهذا اللفيف الملفت لالنتباه من وجوه جديدة 
شــابة، ومن مشــاركة هي األكبر للمرأة في مجلس الوزراء، وبتشــكيلة 
تجاوزت االعتبارات التقليدية في االختيار، وركزت جل اهتمامها على 

التقاط الكفاءات، والخبراء المتجددة، والعقول المتحررة المتفكرة.
Û  صحيــح أن المجلــس الســابق قــد أعطى الكثيــر، وصحيــح أن القامات

التــي خرجــت من الــوزارة الجديدة كان لها أكبر األثر في إدارة شــئون 
الدولــة وهــي تمر بأكثر مــن عنق زجاجة تاريخي، لكــن الصحيح أيًضا 
أن الوجــوه التــي تم اختيارها لتتولى إدارة شــئون الوزارات باختالف 
حقائبهــا، وعلــى تنــوع مراميهــا، فإنهــا جــاءت لتحاكــي حاجــات ملحة 

أهمها وأكثرها مواءمة:
Û  األفــق لهــذا  لمــا  وذلــك  المســتدامة  للتنميــة  وزارة  اســتحداث  أواًل: 

التنمــوي الجديــد مــن أهمية فــي مقابلة الحاجات مــع اإلمكانات، وفي 
إدارة شــئون المترافقــات مع عمليــة التنمية االقتصاديــة واالجتماعية 
وضــم البيئــة الصالحــة، والكــوادر البشــرية الفاعلة، لكي يتحقــق للنمو 

استدامته، وللرخاء المستهدف طموحاته.
Û  ثانًيــا: اســتحداث وزارة للســياحة ووزيــرة شــابة لهــذه الحقيبــة التــي

أراها ثقيلة إســوة بأهمية القطاع الســياحي ودوره في تعظيم التنويع 
المرتقــب لمصــادر الدخــل وإيجــاد الحلــول الناجعة لمشــكالت وقضايا 
هــذا القطــاع المهــم خاصــة تلــك التــي ظلــت عالقــة طــوال الســنوات 

الماضية.
Û  ثالًثا: التركيز على اإلدارة كـفن وعلم وثورة في األداء أكثر من اهتمام

الحقائــب الوزاريــة بشــئون المهنة التــي تطورت عبر الســنين ومازالت 
تحتاج إلى إدارة وكياسة وخبرة في االرتقاء بالمنظومة.

Û  رابًعــا: فصــل وزارة العمــل عــن التنميــة االجتماعيــة؛ نظــًرا للحاجــات
المتعاظمــة لــكل قطــاع، وألهميــة منــح االســتقاللية ألي منهمــا حتــى 

يحقق أهدافه بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
Û  إن حكمــة عاهــل البــالد المفدى حضــرة صاحب الجاللــة الملك المعظم

حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه وولي عهده رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه 
هللا ورعــاه فــي إجــراء هــذا التغييــر الشــامل إنمــا يؤكــد مجموعــة من 
الرســائل والــرؤى التــي كان البــد مــن التعاطــي معهــا قبــل االنتخابــات 

النيابية القادمة:
Û  الرسالة األولى: أن يكون لدينا من الوجوه الشابة والدماء الجديدة ما

يستطيع التناغم مع تحديات المرحلة القادمة.
Û  الرســالة الثانيــة: أن يكــون للمــرأة البحرينيــة دور محــوري فــي إدارة

شئون الحقائب الوزارية المختلفة بتعيين أربع وزيرات دفعة واحدة.
Û  الرســالة الثالثــة: اســتحداث الــوزارات التــي تدخــل ضمن مــا يمكن أن

نطلــق عليــه بشــجاعة القــرار وحصافــة االختيــار لمواجهــة المتغيرات 
الكونية التي تحيط بنا من كل حدب وكل صوب.

Û  أمنياتنا أن يتحقق المراد للبالد والعباد، وأن يوفق هللا سبحانه قادتنا
في تحقيق طموحات وآمال شعبنا، وفي الوفاء باحتياجاته المتعاظمة 

وآماله الممتدة،. إنه سميع مجيب، وهللا الموفق والمستعان.

د. عبداهلل الحواج

زكريا الكاظم



5 أعوام فقط هو عمري بعد 
والدتي الثانية

رحلة اآلهات واألوجاع استمرت طوال 20 
عامًا

أعيش بجزء من شقيقتي التي ال أستطيع أن 
أعيش من دونه وال من دونها

فقدت جزءًا من كليتي الوحيدة بسبب أشعة 
أجريتها بالسلمانية
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علوي الموسوي

“كنت دائمًا أردد أنني ال أســتطيع أن أعيش دون أختي زينب لشــدة تعلقي 
بهــا فهــي األقرب لي، ولم أتوقع أنني ســأعيش ذلــك على أرض الواقع، نعم، 
أنــا لــم أكن ســأعيش لهذا اليوم لــوال كلية أختي زينب التــي تعيش بداخلي 
وأعيــش أنــا بهــا” بهــذه العبــارات بــدأت ليلــى الليث حديثهــا لـ “البــاد” حول 
قصتها مع مرض متازمة الكلى ورحلة األمل بعد ألم عاشته طوال سنوات 

عمرها.

ليلـــى  العاميـــن شـــخصت  فـــي عمـــر 
بإصابتهـــا بمتالزمة الكلوية، لم تعش 
ليلى حيـــاة طبيعية قبل تشـــخيصها 
وبعـــده كبقية األطفال، كانت تالزمها 
األدويـــة، الضعـــف والتعـــب واإلنهاك 
الجســـدي رفيق لها، بات المستشـــفى 
جـــزءا مـــن حياتها، ومن شـــدة اآلالم 
والمعاناة التي رافقتها ســـنين عمرها 
قررت ليلـــى مريضة الكلى أن تصبح 
طبيبـــة تخلص الناس مـــن أوجاعهم 
التـــي تعـــرف معناهـــا جيـــدا وتـــدرك 

حقيقة أن يكون اإلنسان عليالً.
أكملـــت دراســـتها الثانويـــة وانطلقت 
إلى الصيـــن لم تنَس حقيبـــة أدويتها 
التـــي لـــم تكـــن تغادرها بـــل ورافقتها 
فـــي رحلـــة تحقيـــق الحلم بـــأن تعود 
طبيبة، وعلى مشـــارف انتهاء سنتها 
الدراسية األولى في الطب استحكم 
المـــرض في جســـدها وبـــات تصريف 
الســـموم عصّيًا علـــى كليتها المريضة 
قاومـــت كثيـــرًا إال أن رحلـــة العـــودة 
للوطن البد منها واألقسى من المرض 

هو أن تترك حلمًا طالما روادها.
فشـــل كلـــوي هـــو تشـــخيص حالتهـــا، 
غســـيل دموي 3 مرات في األســـبوع 
12 ســـاعة أســـبوعيًا علـــى  عالجهـــا، 
الســـرير األبيض بين اآلهات وأوجاع 
مصيرهـــا، رغـــم هـــذا كله أصـــرت أن 
تحقـــق حلمهـــا أو جـــزءًا منـــه هـــذه 
المـــرة بـــأن تخفـــف أوجـــاع المرضى، 
فالتحقت ليلى بكلية العلوم الصحية 
يومهـــا  تنهـــي  التمريـــض،  لتـــدرس 
الدراســـي ثـــم تســـتلقي على الســـرير 
األبيـــض للغســـيل وهكـــذا اســـتمرت 
طوال عام 2017 حتى ساءت حالتها 
ولـــم يعد جســـدها الضعيـــف يتحمل 
الغســـيل ترافقها أختهـــا زينب طوال 
هـــذه الســـاعات لتشـــهد علـــى حجـــم 
معانـــاة أختهـــا وغيرهـــا مـــن مرضـــى 

الكلى من مختلف األعمار.
وكان خيـــار زراعـــة الكلى هـــو المتاح 
فحوصـــات  وبعـــد  حياتهـــا،  إلنقـــاذ 

أجراهـــا بعـــض أفـــراد أســـرتها، أكدت 
زينـــب  شـــقيقتها  تطابـــق  النتائـــج 
وقدرتهـــا علـــى التبـــرع لهـــا، لـــم يكن 
شـــيئًا مفرحـــًا بقـــدر مـــا كان مصـــدرًا 

للقلق بالنسبة لليلى.
تقـــول ليلى “كنت أخشـــى على حياة 
أختي، وحزينة في ذات الوقت ألني 
سأتسبب لها باأللم الذي أعرف معناه 
الحقيقـــي، كما لم أكن مطمئنة من أن 
جســـدي بعد هذه العمر سيقبل كلية، 
رغـــم تأكيـــدات األطبـــاء إال أن هـــذا 
اإلحســـاس لـــم يكن ســـهالً علـــّي بأن 

أعّرض حياة أختي للخطر”.
“وبعـــد انتظـــار طـــال لنصف عـــام من 
بعـــد نتائـــج المطابقـــة وبعـــد تأجيـــل 
العمليـــة ألكثـــر من مـــرة وانتظـــار مرَّ 
لقـــدوم األطباء مـــن خـــارج البحرين 
إلجـــراء العمليـــة، قررت وأســـرتي أن 
نجـــري العمليـــة فـــي دولـــة الكويـــت 
وتحديـــدًا فـــي مركز حامد العيســـى 

لزراعة األعضاء”. 
“فـــي ينايـــر 2018 عـــدت للحيـــاة من 
جديـــد، وولدتنـــي أختي مـــرة أخرى 
في هذه الدنيا، اســـتطعت أن أتعافي 
مـــن بعد عمليـــة الزراعة بعد 4 أشـــهر 
تقريبـــًا ألعـــود للوطـــن بأمـــل وحيـــاة 
وصحـــة وأعيش بجزء من شـــقيقتي 
التـــي ال أســـتطيع أن أعيش من دونه 

وال من دونها”. 
حلمـــي  وحققـــت  دراســـتي  “أكملـــت 
بـــأن أكـــون ممرضـــة وأنا اليـــوم على 
رأس عملـــي أهتـــم بالمرضى وأخفف 
معاناتهـــم قـــدر ما أســـتطيع، خمســـة 
أعـــوام فقط هـــو عمري بعـــد والدتي 

الثانية فيها عشت الكثير.
وألني أعيش بجزء مزروع أســـتطيع 
أن أعبـــر عـــن كثيـــر من مثـــل حالتي، 
نحـــن نعانـــي الكثيـــر من عـــدم وجود 
مركز متخصص لزراعة األعضاء في 
البحرين، ال نســـتطيع الذهاب للمراكز 

الحـــاالت  ألبســـط  حتـــى  الصحيـــة 
كارتفـــاع درجـــة الحرارة مثـــالً، نجبر 
رغـــم مناعتنا األقل مـــن األصحاء أن 
نتوجـــه لقســـم الطـــوارئ فـــي مجمع 
الســـلمانية الطبـــي غيـــر المجهز لمثل 
حاالتنـــا، ال يســـتطيع األطبـــاء هنـــاك 
طويلـــة  ســـاعات  وننتظـــر  عالجنـــا، 
بانتظار الطبيـــب المختص، وعن كل 
مـــن هم مثل حالتـــي نتمنى أن يكون 
هنـــاك مركز لزراعـــة األعضـــاء لتلقي 

العالج والمراجعة والمتابعة.
فأنا مثـــالً تعرضت لجلطـــة في الرئة 
وتوجهت للســـلمانية وهنـــاك أجريت 
أشعة بالصبغة التي ليس من الفروض 
أن تستخدم لمن هم في مثل حالتي 
مـــن زارعي األعضاء، ولهـــذا اإلجراء 
فقـــدت جـــزءًا مـــن كليتـــي الوحيـــدة 
التـــي أعيـــش بهـــا، وهذا حـــال الكثير 
ممـــا يتعرضـــون للخطـــر مـــن زارعـــي 

األعضاء في البحرين.

ليلى الليث لـ“^”: أختي زينب “ولدتني” مرة أخرى في هذه الدنيا
بصوت صارٍخ أنا ومن مثلي... نطالب بمركز متخصص لزراعة األعضاء

ليلى 
الليث

أقدمت هيئة تنظيم سوق العمل على 
إلغاء أكثر من 140 ألف تصريح عمل، 
وتجديـــد 305 آالف تصريـــح، وإحالة 
692 قضية للنيابة العامة، وتنفيذ 43 
حملة مشـــتركة مع شؤون الجنسيات 
نهايـــة  حتـــى  واإلقامـــة  والجـــوازات 

ديسمبر 2021.
وكشـــف تقرير رســـمي خاص حصلت 
“البالد” على نسخة منه عن أن الهيئة 
أصـــدرت نحـــو 50,098 تصريح عمل 
للعمالـــة المنزليـــة ومـــن فـــي حكمهم، 
منهـــا 25,467 تصريـــح عمـــل جديـــد 
لهـــذه العمالـــة، وتـــم تجديـــد 24,631 

تصريح عمل لذات الفئة.
وبين التقرير أن الهيئة قامت بإعطاء 
تصاريـــح عمـــل لــــ 10,480 مســـتثمرا 
أجنبيا من بينهم 6,539 مســـتثمرا تم 
التجديـــد لهـــم، و4,746 تصريًحا لفئة 
المســـتثمرين الجدد وذلـــك في حتى 

نهاية 2021.
الســـنة  خـــالل  أنـــه  التقريـــر  وأورد 
 2021 ديســـمبر   31 فـــي  المنتهيـــة 
حققـــت الهيئـــة فائًضـــا نقدًيـــا مقداره 
عـــن  ناتًجـــا  دينـــار  مليـــون   1,769
مجموع إيرادات الهيئة من الميزانية 
الماليـــة  وزارة  قبـــل  مـــن  المعتمـــدة 
واالقتصـــاد الوطنـــي وحصـــة الهيئـــة 
من رســـوم الرعاية الصحية والفوائد 
البنكية والرسوم اإلدارية واإليرادات 
مليـــون   13,666 وقدرهـــا  األخـــرى 

دينار.
وبيـــن أن الميزانية التشـــغيلية للهيئة 
مليـــون   8,336 بلغـــت   2021 للعـــام 
دينار، ورســـوم الرعاية الصحية 949 
 539 البنكيـــة  والفوائـــد  دينـــار،  ألـــف 
ألـــف دينار، والرســـوم اإلدارية 3,730 
األخـــرى  دينـــار، واإليـــرادات  مليـــون 
112 ألـــف دينـــار، بمـــا هـــو مجموعـــه 

13,666 مليون دينار، بينما بلغ إنفاق 
الهيئة 12,500 مليون دينار.

وأوضح التقريـــر أن الفائض الدفتري 
دينـــار،   379,498 بلـــغ   2021 للعـــام 
مشـــيًرا إلى أن الجهـــاز التنفيذي بذل 
ســـاهمت  التـــي  الجهـــود  مـــن  كثيـــرا 
بدورها في تقليل اإلنفاق والترشـــيد 

في كثير من المصروفات.
الدفتريـــة  القيمـــة  أن صافـــي  وذكـــر 
خصـــم  بعـــد  الثابتـــة  لألصـــول 
االســـتهالكات حتـــى نهايـــة ديمســـبر 
2021 بلـــغ 2,785 مليـــون دينار، وبلغ 
مجمـــوع الرســـوم المحصلـــة لصالـــح 
الماليـــة  ووزارة  العمـــل  صنـــدوق 
واالقتصـــاد الوطنـــي ووزارة الصحـــة 
ووزارة الداخليـــة خـــالل العام 2021، 
148,691 مليـــون دينـــار، بينمـــا بلغت 
علـــى أصحـــاب  المســـتحقة  الرســـوم 
األعمـــال فـــي نهايـــة 2021، 12,024 

مليون دينار.
العديـــد  هنالـــك  التقريـــر:  وأضـــاف 
مـــن المهمـــات للهيئـــة فـــي ذات العام 
المنجـــزة  المهمـــات  أبـــرز  مـــن  أن  إال 
فـــي العـــام 2021 مجمـــوع تصاريـــح 
العمـــل الجديـــدة الصادرة )باســـتثناء 
الملتحقيـــن بالعمالـــة األجنبيـــة( البالغ 

143,291 تصريح.
متابًعـــا:  األرقـــام  التقريـــر  وفصـــل 
“إجمالـــي التصاريح البالـــغ 143,291 
 68,440( كالتالـــي:  توزيعـــه  جـــاء 
البحريـــن،  خـــارج  لعمالـــة  تصريـــح 
داخـــل  لعمالـــة  تصريـــح  و74,851 
انتقـــال  تصريـــح   26,653 البحريـــن، 
داخل البحرين، وتشمل اإلحصائيات 
لفئـــة  تصريًحـــا   4,746 عـــدد  أعـــاله 

المستثمرين(.
تجديـــدات  مجمـــوع  أن  إلـــى  ونـــوه 
تصاريح العمل )باســـتثناء الملتحقين 

 305,053 بلـــغ  األجنبيـــة(  بالعمالـــة 
تجديـــًدا، منها 298,514 تم تجديدها 
لفئة العمالة إلى جانب تجديد 6,539 
تصريًحـــا لفئـــة المســـتثمرين، وبلغت 
تمـــت  التـــي  المهنـــة  تغييـــر  طلبـــات 
الموافقـــة عليهـــا 3,941 تصريحا بعد 
اســـتيفائها االشـــتراطات، فيما قامت 
تصريـــح   140,271 بإلغـــاء  الهيئـــة 

أصحـــاب  طلبـــات  علـــى  بنـــاء  عمـــل 
العمل )باســـتثناء الملتحقين بالعمالة 

األجنبية(.
بإصـــدار  قامـــت  الهيئـــة  أن  وبيـــن 
علـــى  بنـــاء  عمـــل  تصريـــح   25,467
)باســـتثناء  العمـــل  طلبـــات أصحـــاب 
الملتحقيـــن بالعمالـــة األجنبيـــة( وتـــم 
تجديـــد 24,631 تصريـــح عمل لذات 

الفئـــة، فيما باشـــرت الهيئـــة البت في 
بشـــأن  العمـــل  أصحـــاب  إخطـــارات 
ترك عمـــال أجانـــب العمـــل بالمخالفة 
لشـــروط التصريح، حيث بلغت نسبة 
مـــن   %  32 المســـتلمة  األخطـــارات 
إجمالـــي عـــدد العمالـــة الوافـــدة فـــي 

المملكة.
ونـــوه إلـــى أن الهيئـــة قامـــت بإصدار 

25,467 تصريـــح عمل جديـــد للعمالة 
المنزلية ومن في حكمهم، وتم تجديد 

24,631 تصاريح عمل لذات الفئة.
التصاريـــح  عـــدد  أن  التقريـــر  وزاد 
وبالتنســـيق  الهيئـــة  أصدرتهـــا  التـــي 
والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون  مـــع 
واإلقامة للملتحقين بالعمالة األجنبية 
بلـــغ 29,895 تصريحا كمـــا تم تجديد 
 22,855 وإلغـــاء  تصريحـــا   51,253
تصريًحـــا، وقامـــت الهيئـــة بــــ 15650 
زيارة تفتيشية على مختلف األنشطة 
ورصـــد  والمحافظـــات،  التجاريـــة 
692 صاحـــب عمـــل مخالفـــا ألحـــكام 
2006 بشـــأن  19 لســـنة  قانـــون رقـــم 
تنظيـــم ســـوق العمل نص المـــادة 23، 
باســـتخدام 1092 عامـــال أجنبيـــا مـــن 

دون تصريح عمل.
وأوضح أن “سوق العمل” عقدت 557 
تصالحـــا مـــن العمـــال األجانـــب ممـــن 
ليـــس لديهـــم تصريـــح عمـــل، وإحالة 
692 قضية للنيابة العامة، وتنفيذ 43 
حملة مشـــتركة مع شؤون الجنسيات 
حمـــالت  و4  واإلقامـــة  والجـــوازات 
تفتيشـــية مشـــتركة مع اإلدارة العامة 
للمباحث واألدلة الجنائية، والمشاركة 
فـــي 64 حملـــة مشـــتركة مـــع مختلف 

الجهات الحكومية األخرى.
واختتـــم التقريـــر بـــأن الهيئـــة قامـــت 
مـــن مختلـــف  319 موظفـــا  بابتعـــاث 
القطاعات في دورات تدريبية، حيث 
بلـــغ عددهـــا 46 دورة تدريبيـــة، منهـــا 
دورتان خارج المملكة، وما تبقى منها 
فهـــي دورات داخلية، علًما بأن مجمل 
عـــدد الســـاعات التدريبيـــة بلـــغ 8155 
إجماليـــة  وبتكلفـــة  تدريبيـــة،  ســـاعة 
مقدارهـــا 59,187 دينـــارا، وذلك لرفع 
أداء الموظفيـــن بقصد زيـــادة فاعلية 

وكفاءة مزاولة الهيئة لمهماتها.

العمالة المنزلية تتخطى حاجز الـ50 ألًفا... وإحالة 692 قضية للنيابة العامة
ا عن سوق العمل في 2021 “^” تنشر تقريًرا رسميًّا خاصًّ

ــة  ــيـ ــبـ ــنـ األجـ لـــلـــعـــمـــالـــة  عــــمــــل  تــــصــــريــــح  آالف   305 تــــجــــديــــد 

مخالفة بــصــورة  الــعــمــل  ــت  ــرك ت ــدة  ــوافـ الـ الــعــمــالــة  ــدد  عـ ــي  ــال ــم إج مــن   %  32

 

ليلى مال اهلل

“سوق العمل” 
تضخ 149 مليون 

دينار في صناديق 
الدولة

“الهيئة” تحقق 
ا  فائًضا نقدّيً

مقداره 1,769 
مليون دينار

“سوق العمل” 
تمنح تصاريح عمل 

ألكثر من 10 آالف 
مستثمر أجنبي 
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قضــت محكمــة التمييــز بقبــول طعن ينقض حكما ســابقا برفــض نفقة أب البنته وبدل مســكن حضانة وأجر حضانــة، وحكمت بإلزام 
األب أن يــؤدي 100 دينــار شــهريا كبــدل مســكن حضانة البنتــه، ومبلغ 30 دينارا شــهريا كأجر حضانة، وتأييد نفقــة 100 دينار ومثلها 
مرتيــن بــدل كســوة العيديــن. وفــي تفاصيــل القضية أنــه في 2019 أقامــت أم دعوى أمــام المحكمــة الصغرى الشــرعية بطلب الحكم 

بفرض نفقة شهرية لها والبنتها وكسوة العيدين وبدل سكن وأجر حضانة ورضاع، وقالت إن األب امتنع عن اإلنفاق عليهما.

الصلح  تعذر  بعد  بدعوة  األم  وأقــامــت 
بــمــكــتــب الــتــوفــيــق األســــــري، وحــكــمــت 
الــمــحــكــمــة بــفــرض نــفــقــة زوجـــيـــة لــأم 
وقدرها 100 دينار شهريا ومثلها مرتان 
في السنة لكسوة العيدين، كما فرضت 
دينارا   120 قدرها  للبنت  شاملة  نفقة 
شهرها ومثلها مرتان في السنة لكسوة 

العيدين.
بطلب  الــحــكــم  األب  اســتــئــنــاف  وبــعــد 
تعديل النفقة المفروضة للبنت والقضاء 
بإلغاء  المحكم  بكل طلباتها حكمت  لها 
الــحــكــم الــمــســتــأنــف والــقــضــاء بــرفــض 

الدعوى.
بطريق  الحكم  فــي  األم  طعنت  وعليه 
الــتــمــيــيــز وحــســب مــحــامــي األم ســالــم 
غميض أن الطعن على أسباب أولها أن 
البنت في حضانة موكلته بموجب حكم 
 2020 األب في  أن خلعت  بعد  قضائي 
وأن نفقة البنت ومنها بدل المسكن تقع 
أجــر مسكن  األم  واخــتــارت  األب،  على 
حــضــانــة بـــدال مــن تــوفــيــر مــســكــن وهــو 
إنه  األســرة، حيث  قانون  لها  كفله  حق 
التي  الحاضنة  أن  السني  للفقه  ووفقا 
بدال  األجــر  اختارت  التي  أو  لها مسكن 
الــمــحــرضــيــن تستحق  عـــن ســكــنــهــا مـــع 
االجتهاد  أو  باالتفاق  تقدر  مسكن  أجر 
ــقــدرة ويــســار المنفق  ل الــقــضــائــي وفــقــا 
وحال المنفق عليهم، كما أن نفقة االبن 
بدل  وتشمل  أبــيــه  على  شــرعــا  واجــبــة 

مسكن الحضانة.
االستئناف  أن  غميض  المحامي  وبين 
بـــفـــرض نفقة  الــطــلــب  بـــرفـــض  قــضــى 
العيدين  كــســوة  وبـــدل  للبنت  بنوعيها 

على الرغم من أنها بحضانة األم ونفقتها 
عن  األم  امتناع  بــأن  ودفــع  أبيها،  على 
العودة لمسكن الزوجية ال يسقط حقها 
في المطالبة بنفقة البنت ذلك أن النفقة 
وتشمل  عليه  المنفق  حــقــوق  مــن  حــق 
الطعام والكسوة والمسكن وغيرها مما 
لسعة  بالنظر  وتــقــدر  الــعــرف  يقتضيه 
نفقة  وأن  عليه،  المنفق  وحــال  المنفق 
الولد الصغير الذي ال مال له تجب على 
يصل  وحتى  البنت  تــتــزوج  حتى  أبيه 
االبن إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.

بأن االستئناف قضى برفض  وأفاد 
طلب األم بفرض أجر حضانة 

فــي  الـــبـــنـــت  أن  ــع  ــ مـ لـــهـــا 
ــقـــوم على  حــضــانــتــهــا وتـ
خدمتها ورعايتها، دافعا 
بأن أجرة الحضانة هي 
تستحقه  الذي  المقابل 
قيامها  نظير  الحاضنة 
ــة الـــصـــغـــيـــر  ــ ــان ــــحــــضــ ب
ــه  ــتـ ــايـ ــه ورعـ ــتــ ــدمــ وخــ
ــدة حــضــانــتــهــا  ــال مــ خــ

لسعة  بالنظر  وتــقــدر  لــه، 
أن  الثابت  وكـــان  المنفق، 

ــت فــــي ســن  ــ ــ ــا زال الـــبـــنـــت مــ
حضانة 

النساء وحضانة والدتها.
الحكم  بإلغاء  المحكمة  تقضي  وعليه 
ــمــســتــأنــف بــخــصــوص رفــــض فــرض  ال
الحضانة  وأجــر  الحضانة  مسكن  بــدل 
للمستأنفة وتقدر األول بمبلغ 100 دينار 
شهريا والثاني 30 دينارا شهريا على أن 
تاريخ طاق  من  اعتبارا  الفرض  يكون 
بشأن  المستأنف  الــحــكــم  وتــأيــيــد  األم 
 120 وقــدرهــا  للبنت  المفروضة  النفقة 
السنة  في  مرتان  ومثلها  شهريا  دينارا 

لكسوة العيدين.

حكمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة بالعام 2021 في قضية لصالح أجنبي ضد شخص عرض سيارة للبيع على أحد 
المواقع اإللكترونية، وبناء على ما جرى تم فســخ االتفاقية والحكم على المدعي عليه بإرجاع مبلغ وقدره 7800 دينار 

ثمن السيارة وعلى المدعي إرجاع السيارة. 

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدعي شاهد إعان 
الموجود  بالرقم  واتصل  الموقع  على  السيارة  بيع 
ومعرفة  الــســيــارة  قــيــادة  سبيل  فــي  موعد  لترتيب 

حالتها.
وبعد إعجابه 

ــع  ــا وقـ ــهـ بـ

المدعي ودفع المبلغ بالكامل. واستكمااًل لذلك، وبعد 
مع  خروجه  وخــال  بأيام  السيارة  المدعي  استام 
أصوات  ووجــود  الدخان  في  تصاعدا  الحظ  عائلته 
في السيارة إضافة إلى توقفها بالشارع، وبعد قدوم 
الشرطة اتضح أن السيارة سبق وأن تعرضت لحادث 

بليغ والتصليح الذي تم بعده لك يكن ذا جودة.
مهناز خليفة،  المحامية  مع  المتضرر  تواصل  وبعد 
يتطلب  ما جرى  أن  األخيرة  أخبرته  العون،  طالًبا 
رفـــع دعــــوى عــلــى وجـــه الـــفـــور، فــرفــعــت خليفة 
الدعوى مطالبة فيها خبير فني لمعاينة السيارة 

واإلفادة بشأنها.
وعاينها  الخبير  حضر  جــرى،  لما  واستكمااًل 
السيارة  أن  خــالــه  مــن  أثــبــت  تقريرا  وأعـــد 

وإلــى  بليغ  لــحــادث  تــعــرضــت  ســبــق وأن 
ــــذي أتـــى بــه الخبير  جــانــب الــتــقــريــر ال
وبــطــلــب مــن الــقــاضــي لــلــشــهــود، حضر 
له  السيارات  إحــدى شركات  موظف من 
خبرة في نوعية الحوادث وما إلى ذلك، 
في  الخبير  مع  واتفق  السيارة  فعاين 

تــعــرض الــســيــارة لــحــادث ســابــق من 
تصلح  ال  أنها  مضيًفا  البليغ،  النوع 
عن  عــاوة  حالتها  بحكم  للقيادة 

شهادته في القضية.
هذا  بــأن  الــمــدعــي  محامية  ــادت  ــ وأف كما   
العيوب  مــن  يعتبر  الــعــيــوب  مــن  ــنــوع  ال
العقد  فسخ  للمشتري  ويــحــق  الخفية 
االحتفاظ  مع  عليه  لما  الحال  وإعــادة 
التعويض في حال اإلصابة  بحقه في 

نتيجة  بضرر 
لذلك.

ــــى مــســتــنــدات الــدعــوى  ــاًدا إل ــنـ ــتـ واسـ
وتــقــريــر وأقــــوال الــشــاهــد والــخــبــيــر ثــبــت للمحكمة 
العيب  وجــود  بحكم  صحيحة  غير  البيع  عملية  أن 

االتفاقية  فسخ  تم  فبالتالي  الخفي، 
المبلغ  بإرجاع  المدعي عليه  الحكم على  وتم 
وعلى المدعي إرجاع السيارة له وتمت العملية بعد 

صدور الحكم.

المحامي سالم غميض

المحامية مهناز خليفة

ليلى مال اهلل



3000 مريض يتعالج في الخاص 
وحالتهم الصحية مستقرة 

كشــفت المستشــفيات الحكوميــة عــن عــدد مجمــوع األســرة بمركــز 
أمــراض الــدم الوراثيــة بمجمــع الســلمانية الطبــي البالــغ عددهــا 135 
ســريرا منهــا 42 ســريرا لإلنــاث و90 للذكور، بينها 65 ســريرا للمنومين 
بالمجمع الطبي، إضافة إلى 17 ســريرا في قســم الحاالت المســتعجلة 
غيــر الطارئــة لمرضــى الســكلر، فيمــا يتكــون الــكادر الصحــي بمركــز 
نفســي  طــب  واستشــاري  استشــارَيين  مــن  الوراثيــة  الــدم  أمــراض 
واحدا، 4 رؤساء أطباء مقيمين و5 مقيمين و10 أطباء في العيادات 
المتخصصــة، بينما بلغ عدد اختصاصيي التمريض 87 ممرضا، ومنهم 
واحــد متخصــص في الدعم النفســي، ومنســق واحــد للرعاية ورئيس 

تمريض واحد، و5 ممرضين مساندين، 4 مشرفي تمريض.

فحص الزواج 
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد 
ظهـــر  الطبـــي  الســـلمانية  بمجمـــع 
يـــوم الخميـــس 15 يونيـــو الجاري 
قبيل يـــوم “الســـكلر” العالمي الذي 
يونيـــو   19 اليـــوم  هـــذا  يصـــادف 
مـــن كل عـــام، اســـتعرض األطبـــاء 
جهـــود  للصحافـــة  المتحدثـــون 
االرتقاء بالرعاية الصحية لمرضى 
الســـكلر فـــي فترة 35 عاًمـــا، إذ تم 
وحـــدة  إنشـــاء   1984 العـــام  فـــي 
أمـــراض الدم الوراثية بالســـلمانية 
وإطالق برنامج مكافحة األمراض 
الوراثيـــة، وفـــي العـــام 1993 تـــم 
التشـــريع إللزاميـــة فحـــص ما قبل 
الزواج لمكافحة األمراض المزمنة 
افتتـــاح  تـــم   2012 العـــام  وفـــي 
عيادة لعالج األلم المزمن، وبالعام 
عـــن  التواصـــل  تعزيـــز  تـــم   2013
طريـــق الخط الســـاخن عبر منصة 
 5000 مـــع  الواتســـاب  التواصـــل 
مريض ســـكلر في المملكة، وخالل 
مركـــز  تأســـيس  تـــم   2014 العـــام 
متخصص ألمراض الدم الوراثية، 
زيـــارات  تمـــت   2015 وبالعـــام 
خـــالل  مـــن  الخـــارج  مـــن  خبـــراء 
طـــرح برنامج الطبيب الزائر، وفي 
العـــام 2016 تم إجـــراء عملية نقل 
واســـتبدال الـــدم عبـــر جهـــاز طبي 
متطور، وفي العام 2018 تم طرح 
برنامـــج التطبيب عـــن ُبعد وخالل 
عام 2020 تم إقامة العشـــرات من 
الورش التدريبية للطواقم الطبية 
 2021 العـــام  والتمريضيـــة، وفـــي 
تـــم توفيـــر دواء “كريزانليزوماب” 
الســـريرية  بالتجـــارب  والمباشـــرة 
بعـــد  الســـكلر  مرضـــى  لعـــالج 
توجيهات وأمر من لدن سمو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار األطباء إلى استفادة 5000 
مريـــض مـــن خدمـــة التواصل من 
خالل االســـتقبال والـــرد على أكثر 
من نصف مليون استفســـار، حيث 
بلغـــت نســـبة نقل واســـتبدال الدم 
300 % أســـبوعًيا مقارنـــة بالنظام 
الســـابق، فيمـــا بلغـــت نســـبة نظام 
فـــي   %  94 ُبعـــد  عـــن  التطبيـــب 
العـــام 2021 من خدمات العيادات 
وحـــازت  التخصصـــات  المتعـــددة 
علـــى رضـــا المرضـــى مـــن خدمات 
العيـــادات، وبلغـــت نســـبة تطويـــر 
عالج األمراض المزمنة 35 % من 
خـــالل تحويل المرضى من الحقن 

إلـــى الجيـــوب، ممـــا أدى ذلـــك الى 
استقرار نسبة استشعارهم باآلالم 
اليوميـــة، حيـــث انخفـــض معـــدل 
وفيات مرضى فقـــر الدم المنجلي 
)السكلر( 42 % بحسب إحصاءات 
مركـــز االتصـــال الوطنـــي مقارنـــة 
بين األعوام مـــن 2012 إلى 2016 

و2017 إلى 2021.
ورًدا علـــى ســـؤال “البـــالد” حـــول 
للحـــد  الوطنيـــة  الخطـــط  أهميـــة 
وحاملـــي  المصابيـــن  أعـــداد  مـــن 
مرض فقر الدم المنجلي “الســـكلر” 
الرئيـــس  قـــال  القادمـــة،  لألجيـــال 
التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
الوعـــي  زيـــادة  األنصـــاري،  أحمـــد 
أفـــراد  بيـــن  الصحيـــة  والثقافـــة 
المجتمع من خالل وسائل اإلعالم 
واالتصـــال وأهميـــة الفحـــص قبل 
الضروريـــة  األمـــور  مـــن  الـــزواج 
االنتباه لهـــا؛ لتفـــادي والدة أجيال 
تحمل أمـــراض فقر الدم المنجلي، 
حيـــث مـــن الممكـــن التعويـــل على 
الحلول الطبيـــة للراغبين بالزواج، 
وذلـــك مـــن خـــالل اختيـــار األجنة 
حســـب  المصابـــة  غيـــر  الســـليمة 
فحـــص  بعـــد  األطبـــاء  توصيـــات 
الزواج وأهو أمر شـــرعي ومعمول 
بـــه فـــي بعض الـــدول اإلســـالمية، 
الفًتـــا إلـــى عـــدد األبحـــاث العلمية 
في مجمع الســـلمانية الطبي بلغت 
230 بحًثـــا علميـــا لمختلـــف أنواع 
فتـــرة  فـــي  الوراثيـــة  األمـــراض 

عامين.
توفرهـــا  التـــي  البرامـــج  وعـــن 
التخصصـــات  متعـــددة  عيـــادة 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  األولـــى 
اســـتعرض األطباء أمام الصحافة 
برامـــج منهـــا، تخصيـــص أمـــراض 
جراحـــة  تخصيـــص  الباطنيـــة، 
اآلالم  عـــالج  تخصيـــص  العظـــام، 
المزمنة، تخصيص الدعم النفسي 
العـــالج  تخصيـــص  والتأهيـــل، 
الطبيعـــي، تخصيـــص صحـــة الفم 
التغذيـــة  تخصيـــص  واألســـنان، 
الدعـــم  تخصيـــص  العالجيـــة، 
تخصيـــص  النفســـي،  واإلرشـــاد 
أمراض الـــدم، تخصيص الجراحة 
للخدمـــات  إضافـــة  العامـــة، 
وحـــدة  منهـــا،  األخـــرى  الصحيـــة 
متخصصـــة لنقـــل الـــدم بمختلـــف 
األنـــواع )نقـــل الـــدم العـــادي ونقل 
الـــدم االســـتبدالي(، وحـــدة تخدم 
مختلـــف احتياجـــات المرضى في 

مركز أمـــراض الـــدم الوراثية منها 
وحدة الرعاية وعيادات في مراكز 
الرعايـــة األوليـــة لمتابعـــة مرضـــى 
فقـــر الدم المنجلي، برنامج فحص 
علـــى  للتعـــرف  الجـــدد؛  المواليـــد 
والحامليـــن  بالمـــرض  المصابيـــن 
نســـبة  خفـــض  الوراثيـــة،  للصفـــة 
المواليـــد الجـــدد المصابيـــن بفقـــر 
الـــدم مـــن 4 % إلـــى 0.3 % عبـــر 
الـــزواج  قبـــل  الفحـــص  برنامـــج 
بالمـــرض  المجتمعيـــة  والتوعيـــة 
المزمـــن الســـكلر، حيـــث العالجات 
الهايدروكسيوريا  المتوافرة عالج 
وتبلـــغ نســـبة المرضـــى المنتظمين 
لهـــذا العالج في حـــدود 65 % من 
المرضـــى التابعيـــن لمركـــز أمراض 
األدويـــة  ومـــن  الوراثيـــة،  الـــدم 
أو  كريزانليزومـــاب  الحديثـــة 
الموافقـــة  تمـــت  الـــذي  األدافكيـــو 
عليه من قبل هيئة الغداء والدواء 
األميركية في العـــام 2019، حيث 
تعتبـــر البحرين أول دولة تســـجل 
هذا الـــدواء بعد أمريكا في فبراير 
فـــي  الـــدواء  توفيـــر  وتـــم   ،2020
مركز أمراض الـــدم الوراثية ألكثر 
مـــن 50 مريضـــا يســـتخدم الدواء 

للعالج.

جولة ميدانية

إلى ذلك، تم اصطحاب الصحافين 

لالطـــالع  ميدانيـــة  جولـــة  فـــي 
علـــى مشـــروع مركز التعلـــم بمركز 
أمراض الدم الوراثية، إذ تم العمل 
على المشروع مع الجهة المتبرعة 
)روتـــاري المنامة( في العام 2020، 
وبســـبب جائحة كورونا تم تأخير 
افتتـــاح المركـــز الـــذي يتكـــون من 
مركـــز علمـــي وقاعـــة محاضـــرات 
مزودة بأجهزة الحاســـوب موصلة 
بشبكة اإلنترنت ومرتبطة بالنظام 
الطبي اإللكترونـــي، إضافة لتوافر 
للمحاضـــرات  يســـتخدم  جهـــاز 
والعـــروض التعليمية، إذ تم إعداد 
تتمثـــل  المركـــز  لتشـــغيل  خطـــة 
فـــي عمـــل دورات تدريبية بشـــكل 
منظم بشـــأن مختلـــف احتياجات 
تدريب الفريق الطبي والتمريضي 
نقـــل  فـــي  تدريبيـــة  دورة  منهـــا، 
الـــدم االســـتبدالي، دورة تدريبيـــة 
بشـــأن مـــرض فقـــر الـــدم المنجلي 
للمرض  المصاحبـــة  والمضاعفـــات 
وطـــرق العالج، إقامة المحاضرات 
الدورية لألطباء والتمريض حول 
تنظيـــم  الـــدم،  أمـــراض  مختلـــف 
دورات تدريبيـــة للتمريض بالمركز 
عن اإلســـعافات العاجلة للمرضى، 
كمـــا يعمـــل المركـــز كمقـــر إلعـــداد 

البحوث والدراسات العلمية.
اختصاصـــي  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الطبيـــب  الوراثيـــة  الـــدم  أمـــراض 

جعفر طوق إنه تم توفير 4 أســـرة 
محجوزة دائًما على مدار الســـاعة 
لمرضـــى فقـــر الـــدم المنجلـــي في 
قســـم العنايـــة القصـــوى للحـــاالت 
الطارئـــة وتوفير 6 أجهزة متطورة 
الســـتبدال الدم فـــي مركز أمراض 
فوائـــد  موضًحـــا  الوراثيـــة،  الـــدم 
استبدال الدم للمرضى، إذ يساهم 
فـــي خفض اآلالم للمريض بنســـبة 
عالية تصل ألكثر من 50 %، وفي 
المركـــز يتـــم التركيـــز علـــى عـــالج 
المرض وليس خفض نســـبة األلم، 
مشـــيًرا إلى متوسط أعمار مرضى 
الســـكلر في المملكـــة 55 عاًما فيما 
يوجـــد 20 مريض ســـكلر أعمارهم 

تفوق الـ 70 عاما.

االهتمام بالتغذية

وعلـــق طوق علـــى ســـؤال “البالد” 
عـــن نســـبة حاجة مرضـــى أمراض 
الـــدم الوراثية ألكيـــاس الدم، قائاًل 
الـــدم  أمـــراض  مركـــز  “يســـتهلك 
الوراثية 50 % من إجمالي نســـبة 
أكيـــاس بنك الدم، حيث يســـتهلك 
مرضى أمراض فقـــر الدم المنجي 
فـــي األســـبوع الواحـــد مـــا ال يقـــل 
عن 40 كيســـا مـــن مختلف فصائل 
الـــدم”، مشـــيًرا إلى عـــدد المرضى 
المســـجلين لـــدى مركـــز األمـــراض 
الوراثيـــة 5000 مريـــض من أصل 
8000 مريـــض منهم 3000 مريض 
يذهـــب للعـــالج في المستشـــفيات 
الخاصة أو تعتبر حالتهم الصحية 
ضـــرورة  إلـــى  الفًتـــا  مســـتقرة، 
الصحيـــة  بالتغذيـــة  االهتمـــام 
وتجنـــب التدخيـــن والتواصـــل مع 
العيـــادات الخارجية ألخذ جرعات 
التثقيـــف الصحي بين حين وآخر، 
فـــي  الوفيـــات  نســـبة  أن  مبيًنـــا 
انخفاض ملحوظ خالل الســـنوات 

األخيـــرة، حيث بلغت أعلى نســـبة 
للوفيات ما بين العامين 2013 إلى 
2014 حيـــن وصـــل عـــدد الوفيات 

.50
وبيـــن الكادر الطبـــي خالل الجولة 
التـــي  المشـــروعات  عـــدد  أن 
تســـاهم في خفض معـــدل وفيات 
مرضـــى “الســـكلر” 128 مشـــروًعا، 
أمـــراض  مركـــز  يســـتقبل  حيـــث 
90 مريضـــا  نحـــو  الوراثيـــة  الـــدم 
فـــي اليـــوم، 10 % منهـــم بحاجـــة 
للتنويـــم، فيمـــا يبلـــغ إجمالي عدد 
الشـــهر  فـــي  للمركـــز  المراجعيـــن 
مـــا ال يقـــل عـــن 1200 زيـــارة منها 
120 حالـــة تحتـــاج للتنويـــم و25 
حالـــة والدة، حيث يتم تشـــخيص 
المريض وتصنيف مســـتوى درجة 
أو  الوريـــدي  الحقـــن  قبـــل  اآلالم 
إعطـــاء المســـكنات، ويتـــم توفيـــر 
العالج المبدئي في مدة ال تتجاوز 
6 ســـاعات و90 % يتـــم تصنيفهم 
وترخيصهم في نفس اليوم، حيث 
تمتد فترة العـــالج األولى مدة 30 
دقيقة ويتم إعـــادة التصنيف مرة 
أخرى بعد 60 دقيقة لقياس درجة 

المؤشرات الحيوية للجسم.
يذكر أن مـــرض فقر الدم المنجلي 
هو مـــن أنوع فقر الـــدم االنحاللي 
الـــذي يصيب كريات الدم الحمراء 
ويعتبـــر مـــن أشـــهر أمـــراض الـــدم 
الوراثيـــة التـــي تســـبب تكســـر في 
كريـــات الدم الحمراء، وهي األكثر 
شيوًعا على مستوى العالم عموما 
وفي دول حوض البحر المتوسط 
“إفريقيـــا”  األوســـط”،  “الشـــرق 
أســـماء  عـــدة  وهنـــاك  خصوصـــا، 
للمـــرض باالضافـــة إلـــى فقـــر الدم 
المنجـــي، فإنـــة يطلق عليـــه أيًضا، 
األنيميا المنجلية أو ســـكل سل أو 

سكلر.

“             تشارك بجولة لالطالع على مشروع مركز التعلم بمركز أمراض الدم الوراثية

حسن عبدالرسول

مرضى السكلر يستهلكون 50 % من أكياس الدم
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قــال النائــب محمــود البحرانــي خــال مشــاركته بنــدوة اشــتراطات 
التعميــر وخطــط التطويــر التــي نظمتهــا “البــاد” إن ارتفــاع أعــداد 
مخالفــات البنــاء هــي دليل علــى أن القــرارات واالشــتراطات الحالية 
ال تواكــب واقــع احتياجــات األســرة البحرينيــة ومتغيــرات الســوق 
العقاريــة، مؤكــدًا ضــرورة عقــد قمــة حواريــة يتســاوى فيهــا جميــع 

األطراف.
لـــدى  الشـــرائية  القـــوة  أن  وأضـــاف 
المواطنيـــن لم تعد قادرة على مواكبة 
ارتفاع أسعار العقارات ومحدوديتها، 
وهـــو ما ســـاهم فـــي انخفـــاض أعداد 
األراضي المتوسطة والكبيرة الحجم؛ 
إمكانيـــات  مالءمتهـــا  لعـــدم  نظـــرا 

الشريحة األكبر من المواطنين.
وأوضـــح أن االشـــتراطات التعميريـــة 
يتحملهـــا  التـــي  االلتزامـــات  وزيـــادة 
المطـــور العقـــاري فـــي تهيئـــة البنيـــة 
التحتيـــة للمخططـــات، ســـاهمت مـــن 

جانـــب آخـــر فـــي رفـــع أســـعار البيوت 
ذات المساحات الصغيرة.

وذكـــر أن هيئـــة التخطيـــط والتطوير 
العمراني تتصرف كـ “قلعة محصنة” ال 
تعيـــر اهتماما للمالحظات والشـــكاوى 
أو  المواطنيـــن  مـــع  تتجـــاوب  وال 

المكاتب الهندسية.
كثـــرة  أن  إلـــى  البحرانـــي  ولفـــت 
التصنيفـــات العقاريـــة تتســـبب بحالة 
من اإلربـــاك لعمليـــة التطوير، في ظل 
شح المخططات وعدم مواكبة الهيئة 

الحتياجـــات الســـوق، مؤكـــدا ضرورة 
األخـــذ فـــي االعتبار القـــوة الشـــرائية 
للمجتمـــع البحرينـــي كمعيـــار أســـاس 

لتخطيط العقارات.
عـــدد  لزيـــادة  التوجـــه  أن  وذكـــر 
التصنيفـــات والـــذي جـــرت مناقشـــته 
فـــي اللقـــاء التشـــاوري الـــذي عقدتـــه 
الهيئة مـــع ذوي االختصاص لن يعالج 

المشـــكلة األساســـية ما لـــم يتناغم مع 
حاجات المواطنين.

وأكد ضرورة توفير تشريعات تقضي 
البيضـــاء  لألراضـــي  بوضـــع ضوابـــط 
الســـكنية  المناطـــق  فـــي  والمهجـــورة 
والتـــي يعـــود كثيـــر منهـــا لمـــالك غيـــر 
بحرينييـــن، فيما تتحمل الدولة أعباء 
تنظيفها ومحاربة الكالب الضالة التي 

تتخذها مأوى لها.
وأشـــار إلى أن تقليل نســـبة مخالفات 
وازنـــة،  اشـــتراطات  ووضـــع  البنـــاء 
يتطلب أخـــذ آراء جميع الجهات ذات 
االختصاص ودراســـة دوافع المخالفة 
ومعالجتها قانونيا، مبينا أهمية العمل 
بما اتجهت له بعـــض الدول المجاورة 
مـــن  حمايـــة األراضـــي الســـكنية مـــن 
المضاربـــات؛ وذلـــك مـــن أجـــل خلـــق 
التوازن بين القوة الشـــرائية وأســـعار 

األراضي.
الطلبـــات  أعـــداد  ارتفـــاع  إن  وقـــال 
قـــدرة  عـــدم  إلـــى  يعـــود  اإلســـكانية 

المواطن على شراء األراضي السكنية 
لعـــدم توفره على الدخـــل الذي يمكنه 
مـــن شـــرائها، مبينا أن خيـــارات وزارة 
اإلســـكان محـــدودة مـــن حيـــث عـــدم 
توفر األراضي وضعف مبالغ التمويل، 
إضافـــة إلـــى تأخـــر عمليـــة تخطيـــط 
األراضـــي، التـــي لـــو عهـــدت للقطـــاع 
الخـــاص لســـاهمت فـــي تســـريع هـــذه 

العملية.
وختاما، أكد النائب محمود البحراني 
أن أحد الحلول المطروحة هو السماح 
بالبناء 4 طوابق للتصنيفات الســـكنية 

المختلفة.

ارتفاع أسعار العقارات يحّطم قدرة المواطنين الشرائية
تزايد مخالفات البناء دليل على قصور االشتراطات الحالية... البحراني:

محمود البحراني

^قـــال رئيـــس جمعيـــة المكاتب 
الهندســـية البحرينيـــة مـــازن العمـــران 
خـــالل مشـــاركته بنـــدوة اشـــتراطات 
التعمير وخطط التطوير التي نظمتها 
“البـــالد” إن الجمعيـــة أكدت في اللقاء 
الذي عقدته هيئة التخطيط والتطوير 
العمرانـــي للحديث حـــول التصنيفات 
والقوانيـــن الجديـــدة المزمـــع إطالقها 
على ضـــرورة عقد حوار مفتوح حول 

هذه القرارات والقوانين.
األراضـــي  مســـاحة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الصغيـــرة التـــي تبلغ 180 متـــرًا مربعًا 

بإمكانهـــا أن تكـــون مســـاحات مالئمة 
وملبية الحتياجات األسرة البحرينية 
فـــي حال توفـــرت االشـــتراطات التي 
تســـمح لهـــا بالتوســـع العمـــودي حتى 
4 طوابـــق، وهـــو ما ال يشـــكل خطورة 
على الســـالمة الهندســـية للمنزل، وبما 
يالئـــم القـــوة الشـــرائية لـــذوي الدخل 

المحدود.
دراســـة  إعـــادة  أهميـــة  وأكـــد 
االشـــتراطات وتطويرها المستمر في 
األكبـــر  الشـــريحة  احتياجـــات  تلبيـــة 
مـــن المواطنين والســـيما ذوي الدخل 

المحدود، مبينـــًا أن عدم قدرة المنزل 
علـــى تلبيـــة احتياجات األســـرة يدفع 
االشـــتراطات  مخالفـــة  نحـــو  النـــاس 

التعميرية.
وأشـــار إلـــى أن أبـــرز المخالفـــات التي 
يتم رصدها بشـــكل مستمر تتمثل في 

إضافـــة بناء لدورين فـــوق الخدمات، 
وبنـــاء 4 أدوار فـــي االرتـــداد الخلفي، 
وبنـــاء 3 أدوار فـــي االرتـــداد الجانبي 
أن  مبينـــًا  المخالفـــات،  مـــن  وغيرهـــا 
المشكلة في كل هذه المخالفات تعود 

إلى أن مساحات األراضي صغيرة.

“اشـــتراطات  نـــدوة  ^أكـــدت 
التـــي  التطويـــر”  وخطـــط  التعميـــر 
نظمتها “البالد” بمشـــاركة نخبة من 
ذوي الشـــأن واالختصـــاص ضرورة 
جميـــع  يضـــم  حـــوار  مؤتمـــر  عقـــد 
األطراف المختصة بالشأن العقاري؛ 
لمناقشة ســـبل تطوير االشتراطات 
يخـــدم  بمـــا  للتعميـــر،  التنظيميـــة 
تلبية احتياجات وتطلعات األســـرة 
المـــوارد  واســـتدامة  البحرينيـــة 
ويعالـــج  األراضـــي  مـــن  الوطنيـــة 

مسببات المخالفة لالشتراطات.
أن  إلـــى  المشـــاركون  وأشـــار 
اشـــتراطات التعمير مازالت قاصرة 
األســـرة  احتياجـــات  تلبيـــة  عـــن 
البحرينيـــة، في ظل تراجـــع القدرة 
الشـــرائية وصغر أحجـــام األراضي، 
األمـــر الـــذي يدفعهـــم نحـــو ارتكاب 

بالمقـــام  ترتبـــط  التـــي  المخالفـــات 
األول بأهداف التوسع في البناء.

وجـــرى الحديث حـــول توجه هيئة 
العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط 
إلـــى  العمرانيـــة  التصنيفـــات  لرفـــع 
87 تصنيفـــًا، مشـــيرين إلـــى أن هذا 
التوجـــه حـــال جـــرى تطبيقـــه دون 
االختصـــاص  ذوي  مـــع  التشـــاور 
فـــي  يســـاهم  قـــد  فإنـــه  والشـــأن، 
زيـــادة المخالفـــات مـــن المواطنيـــن 

والمطورين على حد سواء.
الزميـــل  النـــدوة  مقـــدم  وقـــال 
سيدعلي المحافظة إن هذه الندوة 
جاءت بهدف تســـليط الضوء على 
للتعميـــر  التنظيميـــة  االشـــتراطات 
وأهميتهـــا  بالمســـاكن  الخاصـــة 
وغايتهـــا، وجهود رصـــد المخالفات 
وأســـباب  دوافـــع  فـــي  والبحـــث 

هـــذه  تطويـــر  وخطـــط  المخالفـــة، 
بيـــن  يـــوازن  بمـــا  االشـــتراطات 
المتطلبات الهندسية وكلفة التعمير 

واحتياجات السكان.

وأضـــاف أن النظم والقوانين تســـن 
من أجل تنظيم حياة الناس وتلبية 
احتياجاتهم في إطار الموازنة بين 

الحق العام والحق الخاص.

وأوضح أن االشتراطات التنظيمية 
للتعميـــر تعـــد واحـــدة مـــن األنظمة 
التـــي وضعـــت؛ مـــن أجـــل تنظيـــم 
عمليـــة التطوير واإلعمـــار بما يلبي 
التطلعـــات واالحتياجات الســـكنية 
للمواطنيـــن ويحافـــظ علـــى الهوية 
الســـكنية،  للمناطـــق  الحضاريـــة 
الســـالمة  معاييـــر  أعلـــى  ويحقـــق 
اإلنشـــائية ويتـــالءم مـــع متطلبات 
اســـتدامة مشـــاريع البنيـــة التحتية 

والخدمات الرئيسية.
وذكر أن الحديث عن االشـــتراطات 
يقـــود للحديـــث حـــول المخالفـــات، 
متســـائال عـــن األســـباب التـــي تقود 
المواطنيـــن لمخالفـــة االشـــتراطات 
في منازلهم والمشـــاريع اإلسكانية، 
عـــدم  بســـبب  ذلـــك  كان  إذا  ومـــا 
قدرة هذه االشـــتراطات على تلبية 

البحرينيـــة،  األســـرة  احتياجـــات 
ومـــا األهمية الهندســـية والعمرانية 
لاللتـــزام  والبيئيـــة  واالجتماعيـــة 
والســـبيل  الحاليـــة،  باالشـــتراطات 
لمعالجـــة مواطـــن القصور للحد من 

المخالفات.
يشـــار إلـــى أن الصحيفـــة حرصـــت 
علـــى توجيه دعوتها لكل من وزارة 
اإلســـكان وشـــؤون البلديات وهيئة 
العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط 
حيـــث  النـــدوة،  فـــي  للمشـــاركة 
مـــن وزارة اإلســـكان  اعتـــذرت كل 
وشـــؤون البلديـــات عـــن المشـــاركة 
لعدم االختصاص، فيما عبرت هيئة 
التخطيـــط والتطويـــر العمراني عن 
اعتذارها عن المشـــاركة في الوقت 

الحالي.

التوسع في البناء العمودي آمن هندسيا ويحد من المخالفات

ندوة “^” تبحث اشتراطات التعمير وخطط التطوير

لعقد حوار مفتوح بشأن التعديالت الجديدة على االشتراطات التعميرية... العمران:

“اإلسكان” و”البلديات” وهيئة التخطيط العمراني اعتذروا عن المشاركة

مازن العمران

الزميل سيدعلي المحافظة خالل تقديمه الندوة 

وضع ضوابط 
لألراضي البيضاء 
والمهجورة في 

المناطق السكنية

التوجه لزيادة عدد 
التصنيفات لن 

يعالج المشكلة 
األساسية

بناء دورين فوق الخدمات و4 أدوار باالرتداد 
الخلفي و3 بالجانبي أبرز المخالفات

سيدعلي المحافظة

ندوة اشتراطات التعمير وخطط التطوير
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المكاتـــب  جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب  ^قـــال 
خـــال  منديـــل  فايـــق  البحرينيـــة  الهندســـية 
مشـــاركته بنـــدوة اشـــتراطات التعمير وخطط 
هيئـــة  إن  “البـــاد”  نظمتهـــا  التـــي  التطويـــر 
التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي أفصحـــت في 
لقائهـــا الـــذي جمعهـــا مؤخـــرًا مـــع المختصيـــن 
بالشـــأن العقـــاري، عن توجهها نحـــو زيادة عدد 

التصنيفات من 57 تصنيفًا إلى 78 تصنيفًا.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ال تخدم المخططين 
والمستثمرين في بناء خططهم نحو المستقبل، 
وســـيخلق تداخـــل وعقبـــات فـــي التنفيـــذ إلى 

جانب استمرار المخالفات.
وأوضـــح منديـــل إن االشـــتراطات التنظيميـــة 
هـــي أداة تنفيذية للسياســـة العامـــة للتخطيط 

والتنمية العمرانية.
ولفت إلى أن المخطط الهيكلي لمملكة البحرين 
الـــذي تـــم إقـــراره ألول مـــرة فـــي العـــام 2008 
حـــدد طبيعة المناطـــق واســـتعماالت األراضي 
والكثافـــة العمرانيـــة والســـكانية والمتطلبـــات 

الخدمية المستقبلية.
وأشار إلى أن االشتراطات التنظيمية هي أداة 
مـــن األدوات التشـــريعية والتنظيميـــة؛ لخلـــق 
التـــوازن العمرانـــي لكل المبـــادرات التي وردت 
بالمخطط الهيكلي، وتنفيذ سياسة استعماالت 

األراضي التي تتجه الدولة لتحقيقها.
ولفـــت إلـــى أن االشـــتراطات التنظيميـــة تلعب 
دورًا فـــي إعطـــاء مؤشـــر للمامـــح العمرانيـــة 
للدولـــة، وذلك من خال اســـتعماالت األراضي 
العمرانيـــة  والكثافـــة  المبانـــي  وارتفاعـــات 

والسكانية.
محكـــوم  األراضـــي  أســـعار  ارتفـــاع  إن  وقـــال 
بالعـــرض والطلـــب، فالدولـــة اليوم غيـــر قادرة 
على توفير الســـكن لجميـــع الطلبات، مما دفعها 
لاتجاه لحلـــول بديلة لزيـــادة الرصيد العقاري 
مثل التمويات االجتماعية، وتقليص مســـاحة 
األراضـــي، حيث كانت مناطق الســـكن الخاص 
للســـكن  300 و500 متـــر مربـــع  بيـــن  تتـــراوح 
الخـــاص بنوعيـــه لتتراجـــع بعـــد ذلـــك إلـــى مـــا 
دون ذلـــك؛ بهدف توفير أكبـــر كمية ممكنة من 
األراضـــي للطلبـــات الموجودة وزيـــادة الرصيد 

العقاري.
وزيـــادة  األراضـــي  تصغيـــر  عمليـــة  أن  وبّيـــن 

الرصيد العقاري لتلبية الطلبات اإلســـكانية أمر 
مطلـــوب، ولكـــن ليـــس علـــى حســـاب األراضي 
الزراعيـــة وما ينفـــع البلد في جوانب أخرى من 
األمـــن الغذائي والبيئة والخدمات االجتماعية، 
مؤكدًا أهمية أن تعمل االشـــتراطات التنظيمية 

على توفير التوازن بين هذه المتطلبات.
وقـــال إن خطـــوة هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر 
العمرانـــي التـــي تـــم الحديث عنها في الورشـــة 
تطويـــر  بشـــأن  للهيئـــة  األخيـــرة  التعريفيـــة 
وتجديد تصنيفات األراضي جاءت في وقتها، 
حيـــث أكدت الحاجة إلى تطوير االشـــتراطات 
بمـــا يتوافق مع متطلبات المجتمع واالســـتثمار 

للدولة.
وأشـــار إلى ضـــرورة أن تتســـع رؤيتنا بالنســـبة 
إن  حيـــث  للبحريـــن،  العمرانـــي  للمســـتقبل 
الملكيـــات محـــدودة فـــي البحريـــن إلـــى جانب 
محدوديـــة مســـاحة المملكـــة، وهو مـــا يتطلب 
خلـــق التوازن بين المتطلبات العمرانية والبيئة 

والمجتمع.
للمســـتثمرين  الدولـــة  إلـــزام  أن  إلـــى  ولفـــت 
بمشـــاريع الســـكن االجتماعي بتوفير الخدمات 
يعـــد خطوة صائبة، وذلـــك أن كل وحدة تكلف 
الدولـــة مـــا ال يقل عـــن 15 ألف دينـــار كتكاليف 
بنية تحتية للوحدة نفسها، فضاً عن الخدمات 

العامة التي تتجاوز هذه الكلفة.
علـــى  تقتصـــر  ال  المخالفـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
نفســـه  المطـــور  يكـــون  فأحيانـــًا  المواطنيـــن، 
مخالفـــًا نتيجة عدم اســـتيعابه لهذه الكمية من 
التصنيفـــات واإلجـــراءات، وبعـــض المخالفات 
بعـــض  فيمـــا  ومعالجتهـــا،  تشـــريعها  يمكـــن 

المخالفات ال يمكن معالجتها.
وذكر أن الموضوع يتطلب دراسة تحليلية من 
الجهات المختصة كفريق واحد بالمشـــاركة مع 
الجمعيـــات المهنيـــة ذوي االختصاص؛ لصياغة 
منظومة تشريعية متكاملة تتجاوز المخالفات 

المتكررة.
وكشف عن أن طول فترة االنتظار تتسبب في 
تزايد حاجة المنتفعين من المشاريع اإلسكانية 
للتوسع لتلبية حاجة األسرة المتنامية في فترة 
االنتظار، في وقت ال يسمح له القانون بالتوسع 
إضافة لعدم تحمـــل المبنى هذه اإلضافة، وهو 
ما يتطلب توفير دراســـة تفصيلية لهذا الوضع 

ووضعها ضمن نظام سياسة اإلسكان العامة.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك بعـــض الحلـــول المتبعـــة 
في ســـنغافورة والتـــي يمكن العمـــل بها، وذلك 
مـــن خـــال عدم وجـــود ملكيـــة دائمـــة ونهائية 
مؤقتـــة  ملكيـــة  وإنمـــا  اإلســـكانية،  للخدمـــات 
بحسب احتياجات األسرة وحجمها، فالملكيات 
بحســـب الوضـــع الحالـــي تتحـــول إلـــى ميراث 
بعـــد رحيل المالـــك مما يضيع ملكيـــة األراضي 
التـــي تعد موردا وطنيـــا، وهو ما يتطلب إعادة 

صياغة سياسة اإلسكان.
ولفـــت إلى أنه على الجانـــب اآلخر فيما يتعلق 
بالمشـــاريع الخاصـــة، فإنه البد مـــن توفير جهة 
المشـــاريع  ومـــاك  أصحـــاب  توجـــه  إرشـــادية 
والمنازل الخاصة إلى كيفية التأسيس للتوسع 
المســـتقبلي في المســـكن بما ال يضر بالســـامة 
المظهـــر  علـــى  ويحافـــظ  للمبنـــى  اإلنشـــائية 

الحضاري للمنطقة.
وقـــال إن تراجـــع أحجـــام األراضـــي بنـــاء على 
محدوديـــة مســـاحة المملكة مـــع تنامي الطلب 
علـــى الخدمات اإلســـكانية، يدعـــو إلى ضرورة 
إجراء دراســـة للمتطلبـــات العمرانية من خال 
لجنة وطنية لتطوير المنظومة العمرانية بشكل 

متكامل كمسكن يحقق معايير االستدامة.

التطويـــر  جمعيـــة  عضـــو  قـــال   ^
العقـــاري جعفـــر أحمـــد خـــال مشـــاركته 
وخطـــط  التعميـــر  اشـــتراطات  بنـــدوة 
إن  “البـــاد”  نظمتهـــا  التـــي  التطويـــر 
االشـــتراطات التنظيمية للتعميـــر لها أثر 
كبيـــر علـــى الشـــكل الحضـــاري للمملكـــة 
وتحفظ النســـيج االجتماعـــي والحقوق 
الســـامة  وتضمـــن  والعامـــة  الخاصـــة 
التطويـــر  أهميـــة  مؤكـــدًا  العمرانيـــة، 
المســـتمر بنـــاء علـــى تغيـــر االحتياجـــات 

والتطور العالمي.
المحليـــة تؤكـــد  الدراســـات  أن  وأضـــاف 
فـــي  األعلـــى  هـــي  اإلســـكان  بيـــوت  أن 
التعميريـــة،  لاشـــتراطات  المخالفـــات 
حيث يلجأ العديد من المنتفعين للتوسع 

فـــي وحداتهـــم فـــور اســـتامها خصوصًا 
صغـــر  بســـبب  وذلـــك  االرتـــدادات،  فـــي 
مســـاحة األرض وعدم قدرتها على تلبية 
وزارة  توجيهـــات  رغـــم  احتياجاتهـــم، 
اإلســـكان لهـــم بهـــذا الشـــأن، مردًفـــا “أمـــا 
بالنســـبة للمخالفات األخرى في المناطق 
السكنية غير المشاريع اإلسكانية، فيغلب 
عليهـــا البنـــاء المخالف في الـــدور الثاني، 
إضافة للبناء خارج الملك، وفتح النوافذ 

على الجيران”.
شـــهدت  األخيـــرة  اآلونـــة  أن  وأوضـــح 
صرامة أكبر في رصد المخالفات وفرض 
العقوبـــات، إال أن زيادة عدد أفراد العائلة 
وصعوبـــة شـــراء العقـــار وتملكـــه يضطـــر 

الماك للمخالفة.

ولفت إلى أن خطط تطوير االشـــتراطات 
التعميريـــة يجب دراســـتها من عدة أبعاد 
متمثلـــة  وعقاريـــة،  وماديـــة  اجتماعيـــة 
فـــي قيمة وحجم العقـــارات، ففي مملكة 
البحرين أكثر المخططات المطروحة هي 
بمســـاحات صغيـــرة تصل إلـــى 160 مترا 

بعد أن كانت تصل إلى 400 متر مربع.
التـــي  الصغيـــرة  المســـاحات  أن  ورأى 
تتراوح بين 160 مترا مربع إلى 200 متر 
مربـــع من مختلف التصنيفات ستتســـبب 
فـــي خلـــق مشـــاكل أكثر مـــن الســـابق، إذ 
التـــي تصـــل أحجامهـــا  المســـاكن  كانـــت 
إلـــى 400 متر مربع تشـــكو مـــن مخالفات 
التوســـع وبنـــاء الشـــقق، فهـــذه المشـــاكل 
ســـتبرز بشـــكل أكبـــر فـــي المســـاكن ذات 

المساحات الصغيرة.
ولفـــت إلـــى أن االشـــتراطات التعميريـــة 
تخدم المطوريـــن والمواطنين والبحرين 
عمومـــا، ولكـــن المشـــكلة األبـــرز للمواطن 
وارتفـــاع  األراضـــي  توفـــر  فـــي  تتمثـــل 
أســـعارها إضافة إلى ارتفاع أســـعار مواد 
البنـــاء الـــذي شـــهدته المملكة أخيـــرًا مما 

صعب على المواطن امتاك بيت.
واســـتدرك بالقول، ليس مـــن المعقول أن 
يتم تأخير تقسيم األراضي لعدة سنوات، 
وارتفـــاع أســـعار العقـــارات إلـــى الضعـــف 
تقريبـــًا فـــي غضـــون بضع ســـنوات فقط، 
وأن تكـــون األســـعار فـــي المملكـــة ثابتـــة 
تقريبـــًا فـــي كل المناطق، مشـــيرًا إلى أن 
بعض األراضي الســـكنية بلغت في بعض 

المناطـــق 40 دينـــارا للقدم، وهـــو ما يزيد 
من صعوبة شـــراء األراضـــي أو تطويرها 

والحصول على المشتري.
وقال “إن المواطن حلمه اســـتماك بيت، 
والمشـــكلة التـــي نقـــع فيها هـــو أن تكلفة 
قيمـــة  فـــي  فاالرتفـــاع  كبيـــرة،  المنـــزل 
األراضي في البحرين بلغ أكثر من 20 % 

خال سنة واحدة”.

واختتم عضـــو جمعية التطويـــر العقاري 
تعالـــج  ال  األراضـــي  مشـــكلة  حـــل  بـــأن 
باإلكثـــار في التصنيفـــات، مؤكدًا ضرورة 
تحديـــث التصنيفـــات مـــن وقـــت لآلخـــر، 
فهنـــاك اراٍض غيـــر مصنفة منذ عشـــرات 
الســـنوات، وتعديل وضعية عقار تتطلب 
عـــدة ســـنوات، إضافـــة لمعوقـــات الفـــرز 

وتخطيط الطبقات.

زيادة التصنيفات العمرانية إلى 78 تصنيفا ال يخدم المستثمرين

أسعار العقارات قفزت 20 % خالل عام واحد

داعياً لتجربة فكرة الملكية المؤقتة للمشاريع اإلسكانية... منديل:

بيوت اإلسكان األكثر مخالفة الشتراطات التعمير... جعفر أحمد:
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بحسب نوع المشروع

المشاريع اإلسكانية:

ندوة اشتراطات التعمير وخطط التطوير



أعلـــن المواطن المتقاعـــد من وزارة الدفاع البالـــغ من العمر48 
عامـــًا صـــاح العشـــار عزمـــه الترشـــح عـــن الدائـــرة الســـابعة 
بمحافظة المحرق التي تشـــمل عراد وحالتي الســـلطة والنعيم 

وذلك في االنتخابات النيابية المقبلة 2022.
وعن ســـبب ترشـــحه بين رغبته في تحسين الحياة المعيشية 

إلى جانب القضاء على الفساد والحفاظ على المال العام.
وأوضـــح أن أداء النائـــب الحالـــي عمـــار قمبر “دون المســـتوى 
المطلـــوب”. ويشـــار إلـــى أن الدائـــرة ترشـــح فيهـــا فـــي الوقت 
الراهن بجانب العشار كل من عثمان الريس وشاهين الجنيد.

عسـكري متقاعـد يترشــح في عـراد

المحفوظ يسكن في بني جمرة السترداد مقعد الدائرة
يعتزم النائب الســـابق جـــال المحفوظ البالغ 
من العمر 47 عاًما الترشح نيابًيا عن الدائرة 
الثانية بالمحافظة الشـــمالية )الدراز وبني 

جمرة والمرخ( في االنتخابات المقبلة.
 وفـــي هذا الصـــدد صـــرح المحفوظ 
رفـــع  علـــى  ســـأعمل  “البـــاد”:  لــــ 
وخلـــق  المعيشـــي  المســـتوى 
فرص عمل إلى جانب دعم 
والقوانيـــن  التشـــريعات 
التـــي تصب فـــي صالح 
المواطنيـــن فـــي ســـبيل 
االســـتقرار  تحســـن 
والمعيشـــي،  االســـري 
لرفـــع  والقوانيـــن  التشـــريعات  وتقديـــم 

الرقابـــة  دور  وتفعيـــل  الوطنـــي،  االقتصـــاد 
التـــي تهـــم المواطنيـــن.  والمتابعـــة للقضايـــا 
وفـــي ســـؤال “البـــاد” للمحفوظ عـــن تقييمه 
ألداء النائـــب الحالي للدائـــرة فاطمة القطري 
رد: “أتـــرك التقييـــم واألداء للناخـــب المتابـــع 
للحـــراك السياســـي للســـلطة التشـــريعية، فهو 
مـــن يقـــرر التقييـــم الفعلـــي ألداء وعمـــل كل 
نائب ســـواء كان بالمنطقة أو على المســـتوى 
قـــد  القطـــري  وكانـــت  المملكـــة”.  فـــي  العـــام 
طعنـــت ضد ترشـــح المحفوظ فـــي انتخابات 
2018 لترشـــحه عن “ثانية الشـــمالية” وقالت 
إنـــه يســـكن خـــارج الدائـــرة. وكســـبت الطعن 

وأخرجت المحفوظ من السباق االنتخابي.
ويعـــود المحفوظ هـــذه المرة بعـــد أن صحح 
وضعـــه وســـكن بالدائـــرة ليثبت ترشـــحه عن 

دائرة مسقط رأسه في بني جمرة.
يذكر أن الدائرة الثانية بالمحافظة الشـــمالية 

تشمل الدراز، بني جمرة والمرخ.
 وتغطـــي المجمعـــات الســـكنية التاليـــة فيها: 

 ،543 ،542 ،541 ،540 ،539 ،538 ،537 ،531
.590 ،588 ،586 ،584 ،583 ،582 ،580 ،544
وترشـــح فيهـــا فـــي الوقـــت الحالـــي حســـين 

حمادة بجانب المحفوظ.

البلدي السابق النشيط ضد الصحافية زينب بجدعلي
لتشكيل لجنة أهلية لدراسة احتياجات الدائرة

الحضور بالمقر االنتخابي للنشيط عندما كان مرشحا )صورة ارشيفية(النشيط متحدثا من مقره االنتخابي )صورة ارشيفية(

أعلـــن النائب الســـابق عدنـــان المالكـــي البالغ من 
العمـــر 52 عامًا نيته إعادة الترشـــح عـــن الدائرة 
األولـــى بالمحافظـــة الجنوبيـــة فـــي االنتخابـــات 

النيابية المقبلة 2022.
واوضح لــ “الباد” أن الترشـــح أتى بعد التشـــاور 
رغبتـــه  عـــن  عـــاوة  واألصدقـــاء  األهـــل  مـــع 
الشـــخصية في مواصلة المسيرة السابقة ووضع 
ملفات التقاعد والتوظيف وغيرها نصب العين. 
وبين المالكي أن أداء النائب الحالي أحمد العامر 

“دون المستوى المطلوب”.
يذكـــر أن النائـــب الحالـــي أحـــرز فـــي انتخابـــات 
2018 ،2871 صوتـــا، بينمـــا االعاميـــة نســـرين 

معروف حصلت على 2137.
 وفي الوقت الحالي، جدد العامر الترشح بجانب 

كل من فريد الشايب، محمد مطر والمالكي.
يشار إلى أن الدائرة األولى تغطي مدينة عيسى 

ومدينة زايد بالمجمعات الســـكنية التالية : 718, 
 ,807  ,806  ,805  ,804  ,803  ,802  ,801  ,720

.810 ,808

4 مترشحين بدائرة مدينة عيسى حتى اآلن

المالكي منافسًا للعامر: أداؤه دون المستوى

جالل المحفوظ وفاطمة القطري كانا يزوران المسؤولين مع بعض )صورة ارشيفية(

والنائـــب  األعمـــال  رجـــل  أعلـــن 
عزمـــه  الريـــس  عثمـــان  الســـابق 
النيابيـــة  لانتخابـــات  الترشـــح 
المقبلة 2022 عن الدائرة السابعة 
بمحافظة المحرق )عراد وحالتي 

السلطة والنعيم(. 
أوضـــح  ترشـــحه،  ســـبب  وعـــن 
وجـــود  أن  لـ”البـــاد”  الريـــس 
يضمـــن  بالبرلمـــان  اقتصادييـــن 
االختصاصـــات،  فـــي  التنـــوع 
وذلـــك لـــه أهمية بالغـــة خصوصًا 
لتنوع المواضيـــع والملفات التي 
االرتقـــاء  ســـبيل  فـــي  ستشـــرع 
باالقتصاد مما ينعكس على دخل 

المواطن. 
يذكر أن الدائرة تغطي المجمعات 
 ,243  ,242  ,241  ,240: التاليـــة 

.248 ,247 ,246 ,245 ,244
الوقـــت  فـــي  مقعدهـــا  ويشـــغل 
الحالـــي النائـــب عمار قمبـــر الذي 
أحرز في انتخابات 2018، 7317 
صوتا، بينما منافسه البروفيسور 

يوسف عبدالغفار أحرز 2944.
وفـــي الوقت الحالي، ترشـــح في 
الدائـــرة لغاية اآلن كل من صاح 
العشـــار، شـــاهين الجنيـــد بجانب 

الريس.

ينافس عمار قمبر والعشار والجنيد

الريس يعود لدائرة عراد: وجود االقتصاديين بالبرلمان مهم
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صالح العشار

أحمد العامر 

عثمان الريس

عدنان المالكي

شاهين الجنيد 

نسرين معروف

عمار قمبر

ملفات ملحة أبرزها رفع المستوى المعيشي ودعم االقتصاد

منال الشيخ

أعلـــن عضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة الســـابق مجدي 
النشـــيط لـــــ “البـــاد” عـــن عزمـــه الترشـــح نيابيـــًا عـــن 
الدائرة الســـابعة بمحافظة العاصمة )جدعلي وجرداب 
والناصفة(، مشيرا إلى أنه سيعمل جاهدًا على تحريك 

ملفات عدة وترجمة األفكار لواقع.
وأضـــاف أنه سيشـــرك أبنـــاء الدائرة في عمليـــة اتخاذ 
القرار عبر تشـــكيل لجنـــة دائمة تدرس األمور المتعلقة 
بالدائـــرة بشـــكل كلـــي إلـــى جانـــب دراســـة كل مـــا يتم 

طرحه في مجلس النواب.
وقّيـــم النشـــيط أداء النائب الحالي زينـــب عبداألمير بـ 
“الجيد”. وســـبق للنشـــيط الترشـــح نيابيـــا في مجالس 

سابقة ولم يوفق.
يذكـــر أن النائـــب الحالي في انتخابـــات 2018 أحرزت 
عفـــاف  لصالـــح  صوتـــا   1644 مقابـــل  صوتـــا   3092
لعبداألميـــر مقابـــل   % 65.29 بمـــا نســـبته  الموســـوي 

34.71 % للموسوي.
فـــي مواقـــع صحافيـــة  الـــى أن زينـــب عملـــت  يشـــار 

وإعامية قبل دخول قبة البرلمان.

الدائـــرة  فـــي  ترشـــح  الحالـــي  الوقـــت  وفـــي 
كل مـــن ابتهـــاج خليفـــة، وأمـــل محمـــد 

إلـــى  محفـــوظ  وجعفـــر 
جانـــب النشـــيط، علمـــا 
تشـــمل  الدائـــرة  أن 
جـــرداب  جدعلـــي، 
والناصفـــة وتغطـــي 
المجمعات السكنية 
 ,721 ,709 اآلتية: 

.816 ,733 ,729

منال الشيخ

زينب عبداألمير



فلل شارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

دينار �������
ُصممت بمعايير عالية لتنـاسب
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تصاميم عصرية وتشطيبات راقية
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 For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444

كرزكان

فرع سترة مديـر

36779771
جعفر النكال

��������
ميثم سلمان

��������
علي نجاح

��������
أحمد سلمان

��������
حسين السندي

��������
جعفر إدريس

�������� 
علي عيـــد

��������
سيد محمد

��������
حسن حمزة

��������
حسن محفوظ

317.0m
2RA

19.0

5.4

2.1

10.6

0.2

16.5

17.7

طريق

88,716
BHD

L008320Ref No. 

19.0

19.09.0

9.0

طريق

171.0m
2RHA 62,000

BHD

L008317Ref No. 

19.2طريق

19.2

16.0

16.0

307.4m
2RA 86,030

BHD

L008318Ref No. 

21.0

20.7

14.4

14.4

طريق

300.8m
2RA 84,183

BHD

L008319Ref No. 

Karzakkan

grnata

www.grnata .comBroker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

كرزكان

فرع سترة مديـر

36779771
جعفر النكال

��������
ميثم سلمان

��������
علي نجاح

��������
أحمد سلمان

��������
حسين السندي

��������
جعفر إدريس

�������� 
علي عيـــد

��������
سيد محمد

��������
حسن حمزة

��������
حسن محفوظ

317.0m
2RA

19.0

5.4

2.1

10.6

0.2

16.5

17.7

طريق

88,716
BHD

L008320Ref No. 

19.0

19.09.0

9.0

طريق

171.0m
2RHA 62,000

BHD

L008317Ref No. 

19.2طريق

19.2

16.0

16.0

307.4m
2RA 86,030

BHD

L008318Ref No. 

21.0

20.7

14.4

14.4

طريق

300.8m
2RA 84,183

BHD

L008319Ref No. 

Karzakkan

grnata

www.grnata .comBroker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

local@albiladpress.com

 األحد 19 يونيو 2022 - 19 ذو القعدة 1443 - العدد 4996
13

فرع سترة مديـر
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الهمــلة
H a m a l a

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

التاريخ :2022-6-15
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة  -  إدارة السجــــل التجــاري

CR2022-90514 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر:    جعفر يوسف يعقوب الجمري                           

االسم التجاري الحالي: المحامي جعفر الجمري للمحاماة واالستشارات القانونية           
االســـــم التجـــاري الجديد : بن يوسف للتحكيم التجاري والمحاماة واالستشارات القانونية                                           

 قيد رقم : 151252-1 
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ال استدامة دون دور فاعل للنساء
ــة: ــرأة العربيـ ــى المـ ــز... ملتقـ ــم درع التميـ ــى عبدالرحيـ ــد منـ ــح العميـ منـ

شـــارك وفـــد مـــن اإلدارة العامة للشـــرطة 
النســـائية برئاســـة المديـــر العـــام لـــإدارة 
العامـــة للشـــرطة النســـائية العميـــد منـــى 
علـــي عبدالرحيم، وعضويـــة رئيس مركز 
رعاية األحـــداث العقيد مريـــم البردولي، 
فـــي أعمـــال الملتقـــى اإلقليمي الســـادس 
للمـــرأة العربيـــة 2022 بعنـــوان “التنميـــة 
االجتماعيـــة  والمســـؤولية  المســـتدامة 
مـــا بعـــد كوفيـــد 19”، والـــذي أقيـــم فـــي 
إمـــارة دبي تحـــت رعاية وزير التســـامح 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  والتعايـــش 
المتحدة الشقيقةالشـــيخ نهيان بن مبارك 

آل نهيان.
المـــرأة  لتدعيـــم دور  الملتقـــى،  ويســـعى 
وشراكتها في تحقيق مسؤولية مجتمعية 
وتنموية شـــاملة، كما يعتبـــر فرصة ألهل 
األكثـــر  القضايـــا  لمناقشـــة  االختصـــاص 

ارتباطـــا بحيـــاة النـــاس وتوجيـــه النمـــو 
نحـــو اإلنتاجيـــة واالســـتدامة، وتســـريع 
العمـــل ســـعيًا لتعزيز الســـعادة والرفاهية 
أنـــه ال  علـــى جميـــع األصعـــدة، ولتأكيـــد 

استدامة دون دور فاعل للنساء کرائدات 
أساســـيات للتغييـــر اإليجابـــي، وال تنمية 
دون مسؤولية، وال توافق بدون تسامح. 
وفـــي ختـــام الملتقى، تـــم تكريـــم المدير 

العـــام لـــإدارة العامة للشـــرطة النســـائية 
ضمن عدد من الشخصيات المشاركة في 
الملتقى بدرع التميـــز المقدم من مجلس 

المرأة العربية.

المنامة - وزارة الداخلية

أطباء واستشاريون من مختلف التخصصات لعالج النزالء
ال وجـــود لمـــرض الســـل الرئـــوي المعـــدي بمراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل... مديـــر “الصحـــة العامـــة”:

أكـــدت مدير إدارة الصحة العامة بوزارة 
االدارة  أن  الفتـــح،  أبـــو  نجـــاة  الصحـــة 
تقـــوم بتزويد مراكز اإلصـــاح والتأهيل 
بالعديـــد مـــن األدلة اإلرشـــادية في إطار 
مســـؤولية وزارة الصحـــة ودورهـــا فـــي 

معالجة مختلف األمراض، ســـواء كانت 
معديـــة أو مزمنة، منوهـــة كذلك بتوفير 
مختلـــف  مـــن  واستشـــاريين  أطبـــاء 
التخصصات الطبية باإلضافة إلى جميع 
األدويـــة لألمـــراض المزمنـــة والعاجات 

البسيطة.
وأشـــارت خال برنامج “األمن” اإلذاعي 

العامـــة  اإلدارة  وتقدمـــه  تعـــّده  الـــذي 
لإعـــام والثقافـــة األمنيـــة بالتعاون مع 
إذاعـــة مملكة البحريـــن، إلى أن الحاالت 
بســـيارة  مباشـــرة  نقلهـــا  يتـــم  الطارئـــة 
اإلســـعاف مـــن مركز اإلصـــاح والتأهيل 
وفـــي  الطبـــي،  الســـلمانية  مجمـــع  إلـــى 
النزيـــل  نقـــل  يتـــم  المســـتقرة  الحـــاالت 

توفيـــر  مـــع  مهّيـــأة  ســـيارات  بواســـطة 
جميع العاجات الطارئـــة والفحوصات.
وأوضحـــت أنـــه ال وجـــود لمرض الســـل 
فـــي مراكـــز اإلصـــاح  المعـــدي  الرئـــوي 
يتلقـــى  الـــذي  النزيـــل  وأن  والتأهيـــل، 
العاج حاليًا تم تشـــخيص حالته بالسل 

خارج الرئة وهو مرض غير ُمْعٍد.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

األكاديميـــة  آمـــر  نائـــب  رعايـــة  تحـــت 
الملكية للشـــرطة العميد موسى عيسى 
الدوســـري، أقيـــم حفـــل تخريـــج دورة 
الماحظـــة  مهـــارات  علـــى  “التدريـــب 
الســـلوكية”، التي نظمتها إدارة التدريب 
بالتنســـيق مع المركز المشترك لمكافحة 
اإلرهـــاب بالتعاون مع ســـفارة الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة بمملكـــة البحرين، 
وزارة  منتســـبي  مـــن  عـــدد  بمشـــاركة 

الداخلية.
وأشـــاد نائـــب آمـــر األكاديميـــة الملكيـــة 
للشرطة بالمســـتوى المحترف والمتميز 
الذي أبداه المشاركون في الدورة، مبيًنا 
أهمية هذه الدورات في تطوير مستوى 
المشـــاركين فيها، مثمًنا في الوقت ذاته 
التعـــاون المســـتمر والمثمـــر بيـــن وزارة 
الداخليـــة وســـفارة الواليـــات المتحـــدة 

األميركية لدى البحرين.

تخريج دورة “التدريب على مهارات المالحظة السلوكية”

المنامة - جمعية التدريب وتنمية الموارد البشرية

أشـــاد رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشـــرية أحمد 
عطية بالمرســـوم الملكي الســـامي بالتعديل الوزاري من ملك الباد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إذ أكد عطية أن التعديات جاءت كنتيجة 
لخطـــط واســـتراتيجيات القيـــادة الحكيمة ولمـــا توليه من رعايـــة واهتمام وتحفيز 
وتطوير للعنصر البشري للمساهمة في االرتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق التطلعات 
الوطنية وبناء وتعزيز الوطن ومقدرته ومكانته في كافة األصعدة، بما يحقق رؤية 
مملكة البحرين 2030، من خال القيادة الحكيمة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، التي ارتكـــزت على إبراز 

العديد من القيادات والكفاءات الشابة في مختلف التشكيات الوزارية. 

“البحرين للتدريب” تشيد بالقيادات الشابة في التعديل الوزاري الجديد



Vacancies Available  األحد 19 يونيو 2022 - 19 ذو القعدة 1443 - العدد 144996

PRIVATE ONE CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36223295  or  ABADYBHR123@ICLOUD.COM

PESHAWOOR PAKISTAN SWEETS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39460696  or  HALHAMAD2002@HOTMAIL.COM

EVER SHINE FAST WAY CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 66627665  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM

RAYBON KINGDOM AUTO COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM

GLOBAL LINE TECHNICAL SUPPLIES AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants can contact
 17009930  or  globalline0821@gmail.com

Splash palace pool contracting 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 36111060  or  ALHARAM62@GMAIL.COM

Almannai jewellery 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) ,
 suitably qualified applicants can contact
 17533176  or  ADMIN@UNIENTER.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17870077  or  Admin@inshacontracting.com

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

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

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

UNICORP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM

DANAT ALBAHRAIN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 77282803  or  y.aljar@inovest.bh

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 17211800  or  jobs@asb.bh

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF ,
 suitably qualified applicants can contact
 77890032  or  samaha@vidahotels.com

W M A  MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34376565  or  NASIRMUKARAM@GMAIL.COM

MOHAMMAD SABIR CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33702517  or  AMIRHUSAIN372@GMAIL.COM

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39553866  or  BOLANBH@GMAIL.COM

GHAYA BEAUTY CENTR 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17595135  or  MASTERS.BH@OUTLOOK.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700047  or  NOOR@EMCEBH.COM

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

ABDULSHAHEED JAFFAR ALI ABEDALI / DANAH ALHAMMAD 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39811707  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM

NASEEJ PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK ,
 suitably qualified applicants can contact
 33487580  or  SHARIN950@GMAIL.COM

SURABHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36886550  or  MUNVEEDURESTAURANT@GMAIL.COM

DURRAT ALMAKARIM COMMERCIAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 34573223  or  MMOKBEL88@HOTMAIL.COM

FIVE SQUARE CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34548946  or  Waqaslillah@yahoo.com

PALESTINE NIGHTS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36638831  or  KHALIDSHANAA@HOTMAIL.COM

A Q GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 37778812  or  ABOOD.619@HOTMAIL.COM

BAKHT MUNIR TRADING CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33920671  or  MUNIRSCP333@GMAIL.COM

FAST RESPONSE COMPUTER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 17405111  or  DRJSALEH@GMAIL.COM

MANASK FITTING ABDNING AND CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39464656  or  LAROZALINA@HOTMAIL.COM

ADAM ALSUKARI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17277647  or  khammad@hotmail.com

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17554414  or  ALINOWROOZ63@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

TAURUS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  NOREENYASIN@yMAIL.COM

PHOENIX ENGINEERING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17535115  or  muneer@phoenixbahrain.com

Gori kark 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39464272  or  HANIEGYPT@HOTMAIL.COM

SOHAJ CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39225595  or  husseinal88@hotmail.com

Al fanar restuarant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33303494  or  FANARBAHRAIN@GMAIL.COM

IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17687073  or  h.radhi@ikns.edu.bh

New lazer phone 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 36557000  or  LAZER34187571@HOTMAIL.COM

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM

ELENA BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17721121  or  HUHUN888@YAHOO.COM

Aramitha For Fixing And Removing Of Advertisement Boards - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39609056  or  ALDAR76@HOTMAIL.COM

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

  LABORATORY TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

MANAMA ENVELOPE FACTORY W LL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17253399  or  MPRINTER@BATELCO.COM.BH

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

  MASON ASST ,
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

KROOF MARKETS FOR FOODSTUFFS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39992727  or  HR@EAMCO.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

Desert Landscape Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39110161  or  AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE

CANADIAN ELECTRONICS CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17256262  or  INFO@ALKHALAFINTL.COM

Zareena Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 37116677  or  LIBINCHANDRANG@GMAIL.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

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

  DRIVER/OPERATOR(CRAWLER CRANE) ,
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com

GREEN SKENAR ELECTRIC WORKSHOP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33161222  or  SARBJEET2003@YAHOO.COM

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com

ARCHITECTURAL WROGHT IRON SYSTEM W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17736600  or  BAWIS@BATELCO.COM.BH

LOKMATA COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF ,
 suitably qualified applicants can contact

 39431007  or  AHMED.909094@GMAIL.COM

GRNATA REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM

HIGH WAVES CONTRACTING AND REAL ESTATE SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39435598  or  SAJJADAWAN8366@GMAIL.COM

SHABQADAR FACILITIES SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 38309621  or  SHABQADAR396@GMAIL.COM

WAHAT TYLOS CERAMICA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36685211  or  MZAH_80@HOTMAIL.COM

Diva hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  BUAHMED101@HOTMAIL.COM

CYCLONE ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36669566  or  alitalib1977327@gmail.com

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17718033  or  BHABANI.MISHRA@rayoman.COM

SUPER LAUNDRY 212 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) ,
 suitably qualified applicants can contact
 39930400  or  BDR543BDR@GMAIL.COM

CHONG CHAN TING RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 39296004  or  CHONGCHANTING@GMAIL.COM

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SITE INSPECTOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM

PANDA GARMENT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 39456533  or  PANDA@BATELCO.COM.BH

ALDISTOR ELECTRICAL EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 33727876  or  FADHEELAJAAFAR123@GMAIL.COM

HAWA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33388221  or  pirateshipservice@gmail.com

ALDEMSTANI STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC ,
 suitably qualified applicants can contact
 13105035  or  younis-dms@hotmail.com

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17313372  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM

DSV SOLUTIONS B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17461033  or  shabib@agility.com

AL SAMER PRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(COMMERCIAL ADVERTISMENTS) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17870044  or  ALSAMERGROUP@GMAIL.CO

MALAYSIA EXPRESS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17290666  or  MBURWAIH@GMAIL.COM

ARCHITECTURAL WROGHT IRON SYSTEM W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17736600  or  BAWIS@BATELCO.COM.BH

Alpha Safety Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39607379  or  farff@BATELCO.COM.BH

SILVER STAR ADVERTISEMENTS & PRITING 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39472266  or  SILVERSTARPRINTING2009@GMAIL.COM

AL MARAI COMPANY BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17789788  or  HR.BAHRAIN@ALMARAI.COM

ALBAIROTY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17280788

ARAB TECH PUBLICITY AND ADVERTISEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 33703673  or  DURASIE@GMAIL.COM

SOUTHERN SPICE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39656671  or  SANGEETHADELIGHTS@GMAIL.COM

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

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com

AMAZERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33223141  or  BUFAJER17@GMAIL.COM

EMPRESS SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17662345  or  JANAHI.KHALID@GMAIL.COM

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

  SEAMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 36064646  or  AZIZ.KHALAF@GMAIL.COM

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17600091  or  scoopmec1@gmail.com

Amina aljassim design 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 36937545  or  Jason.khobar@gmail.com

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

BLACK AND WHITE LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36318888  or  DIRECTOR@MADARISTRADING.COM

DYNAMIC STRUCTURES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17710310  or  admin@ds.com.bh

BANT ALDERA GYPSON CARVINS CONSTRCUTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) ,
 suitably qualified applicants can contact

 36361228  or  alijma16@gmail.com

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

  CRANE OPERATOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com

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

  ASSISTANT MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

JAMAL ALAHMED BUILDING MATERIALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17675628  or  jamal.ala7med@gmail.com

Yousif showaiter sweets factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17553457  or  YOUSIFSHOWAITER@YAHOO.COM

BU KHALLAF TRADING AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39366296  or  AHMED.BUKHALLAF@GMAIL.COM

EFS Facilities Services Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17102960  or  nshah@bfharbour.com

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.com

Icebergs ICE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39944073  or  ICEBERGSICEFACTORY@GMAIL.COM

Mustafa fazal construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39695135  or  mustafafazal.construction01@gmail.com

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF ,
 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

RED CAR GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17162977  or  plazaa.auto@gmail.com

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM

JARADAH FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33044447  or  HR@JARADAHFISH.COM
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R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER ,

 suitably qualified applicants can contact
 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33660470  or  hr@jaradahfish.com

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33660470  or  hr@jaradahfish.com

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

SANAT LABOOS FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 38851501  or  Hssan211073@gmail.com

SHOMOOKH AL BAHRAIN ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34089625  or  ABAYAT.SHOMOOKH.BH@GMAIL.COM

CHICKI EXPRESS RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 17343582  or  VIVAALI124@GMAIL.COM

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH ,
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD ,
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com

STONE AGE FITNESS GYMNASIUM 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33624858  or  UM-ABDULLA901@HOTMAIL.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  ceo@SSS.bh

Abo-hatim building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM

13 HORSE FOR FEEDS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36555136  or  ALMOWALI60@GMAIL.COM

Sky Star for Building Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33547534  or  AMIRBEGAM535@GMAIL.COM

Kanoo Stationery CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17281002  or  info@kanoostationery.com

I J VOLCANO RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF ,
 suitably qualified applicants can contact

 33362362  or  KHALID.ALI1WAN@GMAIL.COM

I J VOLCANO RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33362362  or  KHALID.ALI1WAN@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh

Black lion men hair saloon 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR ,
 suitably qualified applicants can contact

 36685848  or  UMNAYEF7812@OUTLOOK.COM

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EDITOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17162244  or  hr@devjiaurum.com

ZERMAT LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 39663112  or  NADHEM.IMEEL@YAHOO.COM

WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@GMAIL.COM

FUTURE GENERATIONS STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34339005  or  FUTURE.STATIONERY@GMAIL.COM

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

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

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

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

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

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

  FOOD SERVICE WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

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

  FOOD SERVICE WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

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
  WELDER AND FLAME-CUTTER ,

 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

  OPERATOR (FORKLIFT) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com

MAGNIUM ENTERPRISES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17832244  or  TAKA@BATELCOM.COM

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

  BUTCHER (ANIMALS) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17224662  or  salah@blscbh.com

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT ,
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM

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

  CLEANER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

Manar Alomran Scaffoldings Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36992388  or  bahrain@manar.com.sa

Bahrain Duty Free Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae

PRIVATE CLINIC DR.HANAN ABDULWAHED MARIFE 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 39744497  or  drmarafieclinic@gmail.com

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

  STOREKEEPER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 17535898  or  HAMAD@ARSANMEN.COM

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM

RASEEL RESTAURANT & CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 33999044  or  HANANMHD@ICLOUD.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM

Khilan alaabed ice cream 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 32229971  or  Z.R4.4A32229971@GMAIL.COM

Jin Shang Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33499801  or  JIN.SHANG77066@YAHOO.COM

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

  PAINTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.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

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

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17110205  or  ayman.jafar@alshaya.com

SUPER LINE  LOGESTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39447289  or  madeenaspc@gmail.com

CRYSTAL INTERNATIONAL GALVANIZING STEEL & ALUMUNUM COATING FACTO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17612293  or  CRYSTAL_CIT@YAHOO.COM

CRYSTAL INTERNATIONAL GALVANIZING STEEL & ALUMUNUM COATING FACTO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17612293  or  CRYSTAL_CIT@YAHOO.COM

THE GROVE RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT ,
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  HRGROUP.BH@GMAIL.COM

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33629071  or  human.resources@binrajab.co

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  AHMED.ELMETWALLI@MARRIOTT.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

NATION ASSIST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17558555  or  HARITHA310889@GMAIL.COM

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

  CARPENTER (GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 39464122  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM

Ben eid towers Real estate 
has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLE DRIVER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17250078  or  KEHF-2011@HOTMAIL.COM

NESTO EXPERTS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  HANEEF.M@WESTERNINT.COM

NAZAR AUTO SERVICES CENTRE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17343976  or  kmkbn@gmail.com

EBRAHIM KHALIL KANOO CO. B.S.C.CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh

BAHRAIN WORKSHOP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  Khalifa@bwceng.com

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

CITI BANK N. A. 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST ,
 suitably qualified applicants can contact

 17588680  or  NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM

CITI BANK N. A. 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17588680  or  NACIRA.FERDJOUKH@CITI.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) ,
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

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

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

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

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

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of
  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD ,

 suitably qualified applicants can contact
 17337804  or  recruitment@gulfair.com

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER ,
 suitably qualified applicants can contact
 17220220  or  sunil@alsarayabahrain.bh

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33629071  or  human.resources@binrajab.co

Bahrain Duty Free Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 17728738  or  MANAL@BDUTYFREE.COM

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER ,
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MASON(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

ECO BLOOMS FOR FLOWERS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR STORES ,
 suitably qualified applicants can contact

 38252161  or  ECOBLOOMS2020@GMAIL.COM

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR ,
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ,
 suitably qualified applicants can contact
 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com

ELITE BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 33358000  or  ALMUSAIFER9901@GMAIL.COM

PARWEEZ SARWAR ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRER(ELECTRONIC EQUIPMENTS) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17770569  or  PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM

AREEB CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM

ALJAZEERA MARINE DREDGING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants can contact
 17728837  or  ALMELAHA@AJSCO.COM

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

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 38309621  or  SHABQADAR396@GMAIL.COM

LIBRA AIR CONDITIONING & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 34095255  or  SECRET0306@HOTMAIL.COM

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact
 39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM

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

  WAITER (HOTEL) ,
 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.COM

KHAIR ALDIN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33446399  or  CH.KASHIFGORSI@GMAIL.COM

PARWEEZ SARWAR ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17770569  or  PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

SALEEM ELECTRONIC EQUIPMENT REPAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33084061  or  MHRSALEEM1122@GMAIL.COM

OUR STYLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN ,
 suitably qualified applicants can contact

 34481911  or  REHABAHMED33@GMAIL.COM

RSQUARE TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST/PROGRAMMER(COMPUTER) ,
 suitably qualified applicants can contact
 17720850  or  INFO@RSQUAREWEB.COM

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN ,
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM

CHOCOMELT 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST ,
 suitably qualified applicants can contact

 36843013  or  KHALID@AHOLDING.COM.BH

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

  CLEANER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

  KITCHEN WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

NOORA PHOTCOPY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(PHOTOCOPY MACHINE) ,
 suitably qualified applicants can contact
 39456250  or  MD52525@HOTMAIL.COM

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

  KITCHEN WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

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

  MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact
 16666661  or  hrm@sevensholding.com

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

  CASHIER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17672837  or  FOOSCO@BATELCO.COM.BH

GLOBAL RESOURCES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17297881  or  RAJUVP@GMAIL.COM

SANAD GATE BOUTIQUE AND TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  ZOWAIREHISA@YAHOO.COM

SF Wood Decor & Furnishing Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER ,
 suitably qualified applicants can contact

 17403060  or  EBRAHIM_83@HOTMAIL.COM

PARKAR MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER ,
 suitably qualified applicants can contact

 33215498  or  KHADIMPARKAR@GMAIL.COM
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واشنطن - وكاالت

بايدن  جــو  األمــيــركــي  الرئيس  تعرض 
لــحــادث ســقــوط خــال قــيــادة دراجــتــه 
ُيصب  لــم  لكنه  أمــس،  صباح  الهوائية 
بأذى. وأظهر فيديو انتشر على مواقع 
التواصل االجتماعي الرئيس األميركي 
الــبــالــغ 79 عــامــًا يــنــهــض مــبــاشــرة بعد 

سقوطه ويقول: “أنا بخير”.
ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس 
ريــاضــة ركـــوب الــدراجــة الــهــوائــيــة مع 
زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان 
فيه عطلتهما في “ريهوبوث بيتش” في 
إلى  للتحدث  توجهه  وخــال  دياوير، 

أشخاص تجمعوا اللتقاط صور له.
الــرئــيــس لجمع مــن األشــخــاص  وقـــال 
ــذيـــن تــجــمــهــروا حـــولـــه مــتــمــنــيــن له  الـ

فقد  أنــه  الصحافيين  وبعض  السامة 
توازنه بينما كان يحاول إخراج قدمه 

من رباط الدواسة.
النتيجة  للبيت األبيض أن  وأورد بيان 
“تـــدافـــعـــًا مــجــنــونــًا مـــن عناصر  كــانــت 
أن  مؤكدًا  والصحافة”،  السري  الجهاز 

الرئيس لم ُيصب بخدوش أو كدمات.
أن  األبيض  البيت  في  مسؤول  وأفــاد 
“الرئيس  وأن  طبية”،  لعناية  حاجة  “ال 

يتطلع لقضاء بقية اليوم مع عائلته”.
وبـــاعـــتـــبـــاره أكـــبـــر رؤســــــاء الـــواليـــات 
المتحدة سنًا، فإن صحة بايدن موضع 
اهتمام بشكل متواصل، خصوصًا فيما 
لوالية  سعيه  بشأن  بالتكهنات  يتعلق 

ثانية.

بايدن يسقط من فوق دراجته الهوائية “دون أذى”

استمرار موجة الحر غير 
المسبوقة في أوروبا

ــرارة فـــي إســبــانــيــا  ــحــ ــ بــلــغــت درجـــــات ال
وفرنسا ودول أخرى في أوروبا الغربية 
مــســتــويــات قــيــاســيــة أمــــس، مـــا تسبب 
بحرائق في غابات وضاعف المخاوف من 
تحول هذه المعدالت غير المسبوقة إلى 
لالحتباس  نتيجة  يبدو  فيما  اعتيادية، 
الحراري العالمي. وسجلت مدينة بياريتز 
جنوب غرب فرنسا أعلى درجات حرارة 
وصلت  فيما  مــئــويــة(،   41( تاريخها  فــي 
درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في 

مناطق أخرى.

الروس يسيطرون على جزيرة الثعبان وليسيتشانسك تتحضر للقتال بعد قصف داٍم

معارك شرسة قرب سيفيرودونيتسك... وزيلينسكي يتفقد ميكواليف جنوبًا
واصــــل الــجــيــش الـــروســـي ضــرب 
التحتية  والبنية  الــقــوات  مــواقــع 
ــعــســكــريــة األوكــــرانــــيــــة، أمــس  ال
ــي إطــــــار عــمــلــيــتــه  ــت(، فــ ــ ــب ــســ ــ )ال
العسكرية التي تهدف إلى تحرير 
ــبـــاس شـــرق أوكـــرانـــيـــا، فيما  دونـ
الــدعــم  حــشــد  فــي  كييف  تستمر 

الغربي وتلقي العتاد العسكري.
ــة  ــيـ ــرانـ ــوات األوكـ ــ ــق ــ وقــصــفــت ال
باألسلحة الثقيلة منطقة دونيتسك 
ــت ارتـــفـــعـــت فـــيـــه حـــدة  ــ فــــي وقـ
سيفيرودونيتسك،  فــي  الــمــعــارك 
الـــروســـيـــة  ــوات  ــ ــقـ ــ الـ تــحــيــط  إذ 
بــــــســــــيــــــفــــــيــــــرودونــــــيــــــتــــــســــــك 
المقاتلين  إلجبار  وليسيتشانسك 
األوكــرانــيــيــن عــلــى االســتــســام، 
ــقــوات  وســـط أنـــبـــاء عـــن تــقــدم ال
األوكرانية في مناطق بدونيتسك.

عن  األوكرانية  السلطات  وأفادت 
“معارك شرسة” في قرى تقع قرب 
التي  سيفيرودونيتسك  مــديــنــة 
تحاول القوات الروسية السيطرة 
حاكم  وقـــال  أســابــيــع.  منذ  عليها 
لوغانسك  مــن  الشرقية  المنطقة 
“اآلن،  ــرام”:  ــغــ ــ ــل ــ “ت تــطــبــيــق  عــبــر 
ــعـــارك األشــــــرس تـــــدور قــرب  ــمـ الـ
يسيطر  ال  ســيــفــيــرودونــيــتــســك. 

)الروس( على كامل المدينة”.
ــرُة الــقــصــف بين  ــيـ وارتـــفـــعـــت وتـ
ــيــة والــجــيــش  الـــقـــوات االنــفــصــال
األوكراني في مقاطعة دونيتسك، 
حــيــث خــّلــف الــقــصــف األوكــرانــي 
وجــرحــى،  قتلى  دونيتسك  على 
بالمدافع  القصف مستمرًا  ومازال 
والــدبــابــات. وقـــال الــمــســؤول في 
بشأن  ــمــفــاوضــات  “ال لــوغــانــســك: 
استسام محتمل جارية لكن دون 
جدوى حتى اآلن”. وتواصل قوات 
لوغانسك الشعبية المفاوضات مع 
المسلحين األوكرانيين المختبئين 
“آزوت”  مصنع  في  والمحاصرين 

ــي ســـيـــفـــروديـــنـــيـــتـــســـك فــي  ــ ــ ف
لوغانسك، لاستسام.

وقد عّزز الجيش الروسي قبضته 
عــلــى جــزيــرة الــثــعــبــان فــي البحر 
األسود بنشر عدة أنظمة دفاعية، 
بــأنــه ال يــنــوي التخلي  مــا يــوحــي 
اإلستراتيجية  النقطة  هــذه  عــن 
ــتــهــديــدات التي  ــم ال بــســهــولــة رغـ
تشكلها أنظمة المدفعية الجديدة 
لــدى الــقــوات األوكــرانــيــة. وتظهر 
الصناعية  األقـــمـــار  صـــور  أحـــدث 
عدة  انــتــشــار  الــمــصــدر  المفتوحة 
ــة دفـــــــاع أرض-جـــــــــو فــي  ــمـ ــظـ أنـ
السواحل  قبالة  الواقعة  الجزيرة 
ثّبت  كما  والرومانية،  األوكرانية 
سفن  على  مماثلة  أنظمة  الــروس 

متمركزة قربها لتعزيز حمايتها.
من جانبه، قام الرئيس األوكراني 
نادرًا  الذي  زيلينسكي  فولوديمير 
ما يتنقل خارج العاصمة منذ بدء 
الــغــزو الــروســي، بــزيــارتــه األولــى 
لــمــديــنــة مــيــكــواليــف فـــي جــنــوب 
أمــــس. وأظـــهـــر مقطع  أوكـــرانـــيـــا 
األوكرانية  الرئاسة  نشرته  فيديو 

يــتــفــقــد مبنى  ــو  زيــلــيــنــســكــي وهــ
ســكــنــًيــا مـــتـــضـــرًرا بــشــدة ويــعــقــد 
محليين  مسؤولين  مــع  اجتماعًا 
الساحلية  ميكواليف  مدينة  في 
والــصــنــاعــيــة الــتــي التــــزال تحت 
قريبة  لكنها  األوكرانية  السيطرة 
ــتــــي يــحــتــلــهــا  ــ مــــن خـــيـــرســـون ال
هدًفا  المدينة  ــزال  ــ والت ــروس.  ــ ال
الطريق  على  تقع  ألنها  لموسكو 
الــمــؤدي إلــى أوديــســا، أكبر ميناء 

في أوكرانيا.
الــزيــارة غــداة غــارة روسية  تأتي 
ــن مــقــتــل شــخــصــيــن  ــرت عــ ــفــ أســ

وإصابة 20 آخرين في المدينة.
الحاكم  يطلع  الفيديو،  مقطع  في 
زيلينسكي  كيم،  فيتالي  المحلي 
بمبنى  لحقت  التي  األضــرار  على 
فجوة  الــصــور  وأظــهــرت  سكني. 
يمكن  الكبير  المبنى  فــي  واســعــة 
ــقـــق مــن  ــا مـــشـــاهـــدة الـــشـ ــرهـ ــبـ عـ
الداخل. وعقد زيلينسكي اجتماعًا 
قاعة  في  محليين  مسؤولين  مع 
وسّلمهم  األرض،  تحت  أنها  يبدو 

جوائز تقديرًا لشجاعتهم.

بايدن: فوضى محتملة بأوروبا 

إذا واصل بوتين التوغل 

ــرئــيــس األمــيــركــي جو  قـــال ال
بايدن “من المحتمل أن تشهد 
واصـــل  إذا  فـــوضـــى  أوروبـــــــا 
ــروســـي فــاديــمــيــر  ــرئــيــس الـ ال

بوتين التوغل في القارة”.
ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وفـــــــــــي حـــــــديـــــــث لـ
“كان  قال  بــرس”،  “أسوشييتد 
لــلــهــجــوم  نــتــصــدى  أن  يــجــب 
ــم الـــتـــداعـــيـــات  ــ الــــروســــي رغـ

علينا”.
ــول بــوتــيــن  ــ وتـــابـــع: “بـــعـــد دخـ
تشجعت  الصين  ألوكــرانــيــا... 
ــمــهــاجــمــة تــــايــــوان وكـــوريـــا  ل

الشمالية أصبحت شرسة”.
بايدن ردًا على فرض عقوبات 
قــال:  غــذائــيــة،  بــأزمــة  تسببت 
“أفكر عسكريًا وليس كسياسي 

يبحث عن انتخابات”.
وتابع: “كرئيس ألميركا األمر ال 
وكان  السياسي  ببقائي  يتعلق 

علينا التصدي لهجوم بوتين”.

عواصم - وكاالت

جانب من المعارك

 

اليمن هانس غروندبرغ في  إلى  المتحدة  قال مبعوث األمم 
اليمن  منتدى  ألعمال  االفتتاحية  الجلسة  هامش  على  لقاء 
خطوة  الشهرين  هــدنــة  تمديد  إن  ستوكهولم،  فــي  الــدولــي 
وشدد  نطاقًا.  أوســع  سام  التفاق  التوصل  مسار  على  أولــى 
األطــراف  جميع  داعيًا  الهدنة  حماية  على  األممي  المبعوث 
إلى تقديم تنازالت، مشيرًا إلى أن الهدنة التي توسطت فيها 
األمم المتحدة في اليمن تتسم بالهشاشة وأبعد ما يكون عن 

المثالية.
وذكر غروندبرغ أن الوضع بحاجة إلى عملية سياسية شاملة 
إلى  تفضي  ال  المؤقتة  الحلول  أن  إلــى  مشيرًا  ومستدامة، 

سام.
اليمن  في  الشهرين  هدنة  تمديد  إن  األممي  المبعوث  وقــال 
التي منحت الشعب أماً بإمكان عودة األوضاع إلى طبيعتها 
أوسع  سام  التفاق  التوصل  مسار  على  األولــى  الخطوة  هو 

نطاقًا.
الهدنة  إن  السويدي،  الدبلوماسي  قال  صحافية،  مقابلة  وفي 
“منحت الشعب فترة استراحة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ 
النزاع، ومن وجهة النظر هذه تمنحنا مجاالً ومتنفسًا لانخراط 

يمنيون  سياسيون  المنتدى  وحــضــر  سياسية”.  تسوية  فــي 
وخبراء وممثلون عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني.

الحوثي  وميليشيا  اليمنية  الحكومة  وافقت  يونيو  ومطلع 
على تمديد لشهرين إضافيين للهدنة التي دخلت حّيز التنفيذ 
في أبريل وساهمت بشكل فاعل في خفض حّدة المعارك في 
نزاع تقول األمم المتحدة إنه أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في 

العالم.

داعياً جميع األطراف إلى تقديم تنازالت

المبعوث األممي: الهدنة باليمن “هّشة” لكنها صامدة

 هانس غروندبرغ

صنعاء، دبي - وكاالت

بأن  إغاثة وسكان  اعتراف مسؤولين حوثيين وعمال  بعد 
لصفوفها  أطفاالً  تجنِّد  التــزال  اليمن  في  الحوثي  ميليشيا 
الرغم  على  الــدائــرة،  األهلية  الحرب  في  للقتال  العسكرية 
من اتفاق أبرم مع األمم المتحدة في أبريل الماضي لوقف 
تلك الممارسة، بحسب تقرير لوكالة “أسوشييتد برس”، تم 
تداول تغريدة قديمة لوزير الخارجية اإليراني الحالي أمير 

عبداللهيان، تشّجع على تجنيد الحوثي لألطفال.
الرياض  “لعبة  ســنــوات:  عــدة  منذ  مــغــردًا  كتب  عبداللهيان 
ــــصــــار هللا  الـــجـــديـــدة فــــي الـــيـــمـــن مــصــيــرهــا الـــهـــزيـــمـــة. أن
المقاومة  فاعلية في  األكثر  الجزء  والمتحالفون معهم هم 
تابع  طفل  بصورة  التغريدة  أرفــق  فيما  السياسي”،  والحل 

للميليشيا المدعومة من إيران وهو يحمل الساح.
ــول إيـــرانـــيـــة كــريــك  ــ ــن أصـ ونـــشـــر الــمــحــلــل األمـــيـــركـــي مـ
“تويتر”،  في  حسابه  على  عبداللهيان  تغريدة  سادجادبور، 
فعالية  يمتدحون  إيـــران  فــي  المسؤولين  كبار  أن  مــؤكــدًا 
لمنظمة  تقرير  نشر  بعد  وذلــك  اليمن،  في  األطفال  تجنيد 
“هيومان رايتس ووتش”، أكد أن إيران تجند األطفال في 

سوريا.

وقال مسؤوالن حوثيان لـ”أسوشييتد برس” إن الحوثيين 
 10 بينهم أطفال في عمر  جندوا عدة مئات من األطفال، 
سنوات، خال الشهرين الماضيين، ونشروهم على خطوط 
الجبهة ضمن حشد للقوات خال الهدنة التي توسطت بها 

األمم المتحدة، والتي صمدت منذ أبريل الماضي.
“الــمــعــســكــرات  الــحــوثــيــون مــا يــطــلــقــون عليها  واســتــخــدم 
الصيفية” لنشر أيديولوجيتهم الدينية وتجنيد صبية للقتال. 
وأقيمت مثل هذه المعسكرات في المدارس والمساجد في 

أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

مسؤوالن بالميليشيا: نشرنا المجنَّدين الصغار بجبهات القتال

تغريدة لخارجية إيران تشّجع على تجنيد الحوثي لألطفال

باريس - وكاالت

الجزائر - وكاالت

أعـــــــرب الـــرئـــيـــســـان 
الــــــــــــجــــــــــــزائــــــــــــري 
عــبــدالــمــجــيــد تــبــون 
إيمانويل  والفرنسي 
ــال  ــ مــــــــاكــــــــرون خـ
ــة هــاتــفــيــة  ــمـ ــالـ ــكـ مـ
رغبتهما  عــن  أمـــس 
ــق”  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ فـــــــــي “تـ

بيان.  في  الجزائرية  الرئاسة  أفــادت  ما  وفــق  البلدين،  بين  العاقات 
عزمهما  مؤكدين  الثنائية،  “العاقات  المكالمة  خال  الرئيسان  وتناول 
لعهدة  مــاكــرون،  الرئيس  انتخاب  إعــادة  بعد  سيما  ال  تعميقها...  على 
ملفات،  “عدة  وماكرون  تبون  تناول  كما  نفسه.  المصدر  وفق  جديدة”، 
ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية  ا الساحل والوضع في  على رأسها ملفَّ
الثانية  ودولية، ذات االهتمام المشترك”. وتأتي المكالمة عشية الدورة 

لانتخابات البرلمانية الفرنسية.
أبريل بتجديد  إيمانويل ماكرون نهاية  الجزائري قد هنأ  الرئيس  وكان 
األزمة  بعد  العاقات  لتعزيز  الجزائر  زيارة  إلى  ودعاه  “الباهر”  انتخابه 
أشهر  منذ  والجزائر  فرنسا  تحاول  البلدين.  بين  الخطرة  الدبلوماسية 

إعطاء دفع جديد لعاقاتهما بعد طي صفحة األزمة.

الرئيسان الجزائري والفرنسي يعتزمان “تعميق” العالقات
لندن - أف ب

ــرة الــداخــلــيــة  ــ وصــفــت وزيـ
الــبــريــطــانــيــة بــريــتــي بــاتــل، 
األوروبــيــة  المحكمة  قـــرار 
لحقوق اإلنسان منع ترحيل 
طــالــبــي الــلــجــوء الــقــادمــيــن 
إلى  المتحدة  المملكة  إلــى 
للغاية”  “مــخــٍز  بأنه  ــدا،  روانـ

وتّم اتخاذه بطريقة “مبهمة”. وكانت طائرة مستأجرة خّصيصًا جاهزة لإلقاع 
من قاعدة عسكرية إنجليزية مساء الثاثاء، عندما أعربت المحكمة األوروبية 

لحقوق اإلنسان عن معارضتها اإلجراء ما تسبب بنكسة للحكومة البريطانية.
وتتبع هذه المحكمة المجلس األوروبي وتسهر على احترام الشرعة األوروبية 
لحقوق اإلنسان. وقالت باتل لصحيفة تلغراف أمس “يجب النظر إلى مبررات” 
هــذا الــقــرار، متسائلة “كيف ولــمــاذا اتــخــذوا هــذا الــقــرار؟ هــل كــان هناك دافــع 

سياسي؟ أظن نعم، بالتأكيد”.
وأضافت “الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية”. وقالت “ال 

نعرف من هم القضاة، ال ندري ما هي لجنة )القضاة(، لم نتلقَّ حكمًا”.
القضاء  على  أّن  فرنسا(  )شرق  في ستراسبورغ  مقّرها  التي  المحكمة  اعتبرت 
البريطاني أن ينظر في قانونية اإلجراء قبل ترحيل المهاجرين. ومن المقّرر أن 

يتم ذلك في يوليو.

بريطانيا تدين قرار المحكمة األوروبية بمنع ترحيل الجئين لرواندا
كابول - وكاالت

المسلحين  من  مجموعة  هاجمت 
في  للسيخ  معبدًا  يــدويــة  بقنابل 
كــابــول صــبــاح أمـــس، مــا أدى إلى 
ــابـــة سبعة  مــقــتــل شــخــصــيــن وإصـ
آخــريــن على األقــل بــجــروح، وفق 
ما أكدت وزارة الداخلية األفغانية.

وزارة  ــم  ــاسـ بـ الـــمـــتـــحـــدث  ــر  ــ ــ وذك
ــنــافــع تـــاكـــور أن  ــيــة عــبــدال ــداخــل ال

مسلحين دخلوا إلى معبد السيخ الواقع في غرب المدينة، وهاجموا “بقنابل يدوية 
آخرون  وأصيب سبعة  قتل،  السيخ  طائفة  أفــراد  أحد  أن  وأكــد  الموقع.  حــارس” 
بجروح. وأوضح أن مقاتاً من طالبان قتل أيضًا من دون أن يتحدث عن قتلى 
أو إصابات في صفوف المهاجمين. وأضاف المتحدث أنه بعد بضع دقائق انفجرت 

سيارة مفخخة بالقرب من المعبد ولم تسفر عن وقوع إصابات.
وقال غورنام سينغ أحد زعماء طائفة السيخ في كابول “سمعُت إطاق نار ودوي 

انفجارات مصدرها” معبد السيخ.
للصاة في  السيخ  العديد من  يأتي  الصباح  الوقت من  “عــادة، في هذا  وأضــاف 

المعبد”. واندلع حريق بعد الهجوم.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل االجتماعي تصاعد عمود من الدخان 

األسود فوق الموقع وسماع دوي إطاق نار.

مقتل شخصين بهجوم على معبد للسيخ في كابول
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افقد نفسك في خدمة اآلخرين
يقـــول المهماتـــا غاندي.. أفضل طريقة لتجد نفســـك هي أن تفقد نفســـك 
فـــي خدمة اآلخرين، وهي عبـــارة جميلة تروي الركيزة األساســـية للعمل 

التطوعي: خدمة اآلخرين.
وعلـــى امتداد الزمن، عانـــى العمل التطوعي من عـــزوف الكثير، وتواجد 

القلة التي تواَجه بالنقد والتحبيط في كثير من األحيان.
وبمناسبة اليوم العالمي للخلية المنجلية “السكلر” أتطرق للعمل التطوعي 
في خدمة محاربي “الســـكلر” في مملكتنـــا الغالية البحرين، وأروي موقًفا 

لإلفادة.
فـــي بدايـــة انخراطي فـــي العمل كعضو مجلـــس إدارة بجمعيـــة البحرين 
لرعاية مرضى الســـكلر، ســـألت األمين العام للجمعيـــة زكريا الكاظم: ماذا 
قدمنا لمحاربي “الســـكلر” في البحرين؟ وهل ما قدمناه يرتقي لمســـتوى 
الطمـــوح؟ فأجابنـــي بذكاء كما عهدناه: “في اليـــوم الذي نكتفي، وال يعود 
بوســـعنا تقديـــم إضافة أخـــرى ألننا قدمنا كل شـــيء، لنجلس فـــي بيوتنا 

ونوصد أبواب الجمعية”.
هـــذه هـــي اإلجابـــة المختصرة جـــًدا، التي تحمـــل في طياتهـــا العديد من 
المعاني، ربما المعنى األهم هو أننا مهما قدمنا ومهما أعطينا سنظل نشعر 
بالتقصير، ألننا نطمح للمزيد، المعنى اآلخر هو أن تقدم ما تســـتطيع وإن 

كان ناقًصا خير من أن ال تقدم شيئا البتة.
وأعتقـــد أننـــا بحاجـــة للمزيد من المنح والعطاء بدال من احتســـاء الشـــاي 
وقضـــاء أيامنا جالســـين على مقعـــد القاضي الذي يصـــدر األحكام ويتلو 
بيانات اإلدانة، والنقد السلبي الذي ال يقدم وال يؤخر وال يأتي بنتاج. بداًل 
مـــن ذلك لنجـــرب ارتداء قبعة العامـــل والخادم لآلخرين، ولنضف شـــيًئا، 
لســـنا بحاجة إلضاعة الوقت في جدل وحديث سلبي ال يعود بالنفع على 

أحد.
وهي دعوة لجميع المهتمين، والموجوعين في ملف “السكلر” في البحرين 
بأن يبدأوا العمل اإليجابي للتطوير، وخلق شراكة مجتمعية حقيقية بين 

كل األطراف المعنية.
شعارنا لهذا العام هو: “نحن”، ألننا جميعا نريد األفضل لمحارب “السكلر”، 
نحُن متحدون نكفي لخلق غد بال ألم لكل محاربي “السكلر” في البحرين.

 حوراء مرهون

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

للتواصل: 17111483

مبروك لمطار البحرين الدولي اإلنجاز العالمي
نشـــعر بالفخـــر لحصـــول مطار البحريـــن الدولي علـــى جائزة أفضل 
مطـــار جديـــد فـــي العالـــم لعـــام 2022، وتعتبر هـــذه الجائـــزة أعلى 
مرجعيـــة للتصنيـــف والتقييم فـــي صناعة الطيـــران والنقل الجوي 
في العالم، ومازلت أتذكر زيارة الصحافة المحلية “رؤساء التحرير 
وكتـــاب األعمـــدة والرأي” لمبنـــى المطار في جولـــة تعريفية في 28 
ينايـــر 2021 قبـــل يوم واحـــد من بـــدء العمليات التشـــغيلية لمبنى 
المســـافرين الجديد ضمن توســـعة المطار، حيث استمعنا إلى شرح 
كامـــل عن مرافـــق المطار كصاالت اســـتقبال المســـافرين والســـوق 
الحـــرة، ومبنـــى الطيـــران المدنـــي، ومكاتـــب تســـجيل المســـافرين 
لطيران الخليج، وشـــركات الطيران العالميـــة، وغيرها من المرافق، 
واليـــوم وبفضل جهود المســـؤولين الذين يرســـمون ســـبل الوصول 
لألهـــداف بالعمـــل الجاد والـــرؤى الثاقبة، اســـتطاع مطـــار البحرين 
الدولـــي أن يتقـــدم علـــى الكثير من المطـــارات الجديدة فـــي العالم 

ويحتل قائمة الترتيب.
ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، “أكد أن مملكة 
البحرين مســـتمرة في حصد اإلنجازات التي يقـــف وراءها أبناؤها 
الذيـــن يؤمنون بأنه ال حدود للتميـــز واإلبداع ويضعون دوما رفعة 
وطنهـــم علـــى رأس أولوياتهـــم، تحقيقـــًا لـــرؤى وتطلعـــات حضـــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم 

حفظه هللا ورعاه، متمنيًا سموه للجميع دوام التوفيق والسداد”.
إن هـــذا اإلنجـــاز الكبيـــر يؤكد ويكـــرس مكانة مملكـــة البحرين في 
طليعـــة الـــدول المتقدمـــة فـــي مجـــال الطيـــران، وكمركـــز رائد في 
المنطقة، وفي شـــهر نوفمبر القادم ســـيقام معرض البحرين الدولي 
للطيران في نســـخته الخامســـة، وهو حدث يحظى باهتمام عالمي 
غيـــر مســـبوق بفضل الرعاية الســـامية من ســـيدي حضـــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم حفظه 
هللا ورعـــاه، ودعم ســـيدي ســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
حفظـــه هللا ورعـــاه، مـــا جعلـــه معرضا مختلفـــا دوما على مســـتوى 

التقدم والمواصفات العالمية والخدمة عالية المستوى.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تكليف ال تشريف
مرحبا بشباب وشابات البحرين حاملي الحقائب الوزارية الجديدة، بين 
غبطة وفرحة ومسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم إلثبات الذات وقبول 
الرهان على قدراتهم واســـتطاعتهم خدمـــة وطنهم ومواطنيهم في آن، 
فكل منصب يتواله شاب أو شابة يعد تكليفا وليس تشريفا، إنه تكليف 
حقيقـــي يحتـــم عليهم ضـــرورة اليقظة واإلصرار واالنتفـــاع من خبرات 
أهل االختصاص، فالشباب دوما قادر لكنه بحاجة إلى التوجيه واإلرشاد 
بقدر االندفاع الذي يمأل كيانه، والحقيقة أن الكل متفائل بقدرة شـــبابنا 
على العطاء الالمحدود، خصوصا أن التجارب الســـابقة للعناصر الشابة 
كانت مبشـــرة وأفســـحت المجال لمزيد من المسؤوليات التي نسأل هللا 

أن يوفق فيها أبناء وبنات الوطن إلى خير البالد والعباد.
يقع على عاتق الشباب الجدد الوزراء عدد كبير من الملفات، كالسياحة 
التـــي خرجـــت أخيرا من جعبة الوزارات األخـــرى وانفصلت بذاتها، وقد 
أشـــار صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء مرارا 
وتكـــرارا إلـــى أهميـــة تفعيـــل دور الســـياحة وأن تكون مصـــدرا حقيقيا 
لعائـــد البـــالد الربحي بعيدا عن النفط، وهو ما سيشـــكل نقلة نوعية في 
االقتصـــاد الوطني، فيما تســـتحدث وزارة التنمية المســـتدامة أيضا من 
أجـــل تحقيـــق أهداف التنميـــة الخاصة باأللفية وتســـتمر العطاءات في 

عدد من الملفات األساسية المتعلقة بالمواطن البحريني واحتياجاته.

ومضة

إنها خطوة مباركة أن يحدث هذا التغيير الكبير، وأن يكون للمرأة نصيب  «
منه في رسالة واضحة مفادها أن المرأة صاحبة قرار وكيان وقادرة على 

البناء يدا بيدا إلى جانب الرجل، وهو ما يساهم بالتأكيد في رفعة منظومة 
العطاء وااللتفات إلى قدرات النساء وأخذ مساهمتهن في بناء أوطانهن 

في االعتبار، والسيما وطن كالبحرين لعبت فيه المرأة دورا كبيرا وتاريخيا 
منذ آالف السنين، فكانت ومازالت أما وأختا وربة منزل وصاحبة قرار 

وقاضية ومدرسة ووزيرة، وزد على ذلك تفاصيل تاريخنا المشرف الذي 
يتقدم في تمكين المرأة بشكل بارز.

سمر األبيوكي

فـــي دقائـــق معـــدودة وقعت عينـــاي علـــى ثالثة أخبـــار وجدت بينهـــا رابًطا 
مشـــترًكا مهًما يســـتدعي االنتباه من قبل من توصـــف بالمنظمات الحقوقية 
التـــي تعنى بقضايا الدفاع عن حقوق اإلنســـان وتصدر تقاريرها النصائحية 

والتوجيهية للدول والحكومات.
األول خاص بالشأن التركي مفاده أن السياسيين المعادين لالجئين يزّورون 
الحقائق ويمارسون سياسة الكذب بشكل علني، بهدف إثارة ملف الالجئين 
بشـــكل دائـــم فـــي البالد، وذلك رغـــم علمهم بعـــدم التأثير الكبيـــر لهذا الملف 
علـــى الحكومـــة إال أن هناك إصرارا على اســـتخدام قضية الهجرة كوســـيلة 

لالستفزاز واإلضرار بالبالد.
وعلـــى غرار هؤالء السياســـيين المغرضين، كان الخبـــر الثاني عن بعض من 
يصفـــون أنفســـهم بالعلماء والمؤسســـات الحقوقية الذيـــن يزيفون الحقائق 
الثابتـــة وينكـــرون الجهـــود الســـعودية الضخمة في تســـهيل وتيســـير الحج 
والعمـــرة علـــى كل قاصـــد، وبعض هـــؤالء اعتمد علـــى منصة “تويتر” لنشـــر 

األكاذيب واالفتراءات. 
أمـــا الخبر الثالث فكان للمالك الجديد لشـــركة تويتر نفســـها، إيلون ماســـك، 

حيـــث ركـــز في أول حوار له مع موظفي تويتر عن الحســـابات المزيفة على 
تويتر، التي وصفها بأنها مصدر قلقه األكبر، بل إنه أعلن في وقت سابق أّن 
عملية اســـتحواذه على تويتر لن ُتســـتكمل إاّل بعد أن يحصل على ضمانات 

بأّن أقل من 5 % من حسابات المنصة مزّيفة.
الرابـــط الخطيـــر بيـــن هـــذه األخبـــار انتهازية المعارضـــة وعـــدم تورعها في 
اختـــالق مشـــكالت غيـــر موجـــودة علـــى األرض أو فـــي المبالغـــة والتهويل 
بقضايا أخرى نكاية في الحكومة، أو إثارة االتهامات بقصد تشـــتيت انتباه 
الحكومات وجذب انتباه المنظمات الدولية ودفعها للضغط على الحكومات 
وإبعاد األنظار عن خواء هذه المعارضة وعدم امتالكها أية مشاريع حقيقية 
أو برامـــج وطنيـــة نافعـــة، وقد تلجـــأ لمنصـــات التواصل االجتماعـــي بكثرة 
وبحســـابات مزيفـــة أيًضا لإليهام بتعـــدد أصواتها أو قـــوة تأثيرها، وهو أمر 
يجـــب أن ينتبـــه إليه كل مـــن يعمل في الحقل الحقوقي، الســـيما المنظمات 
المؤثرة صاحبة التقارير الدورية المعنية بالكشـــف عن الحالة الحقوقية في 
العالم، وأال يكون اهتمامها األساســـي ومصدر معلوماتها الرئيسي مثل هذه 

المعارضة التي تجعل من الحق باطالً ومن الباطل حًقا خدمة لمصالحها.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

انتهازية المعارضة

يضع مجتمع التنمية المســـتدامة المواطـــن في طليعة أجندته التنموية، 
ولتحقيق هـــذا الهدف التنموي الوطني تولـــي الحكومة المواطن أهمية 
فائقـــة ورعاية دائمة باعتباره شـــريًكا في هذا الوطـــن بانتمائه وإنتاجه، 
فالمواطـــن يحتاج الكثير والحكومـــة توفر ما يمكن وبحدود إمكانياتها، 
وتســـخر جميـــع الُســـبل التـــي تحقق له وألســـرته ومجتمعه مـــا يحتاجه 
من مســـكن وتعليـــم وصحة مســـتدامة وخدمات أخرى تواكـــب التطور 
والحداثـــة مـــن أجل حياة أكثر إشـــراًقا ووطن أكثر رفعـــة، فيكون دائًما 
وأبـــدا البحرينـــي أوال في ُكل شـــيء وكل مجال، وهو شـــعار عميق األثر 
ويبث األمل والتفاؤل للبحريني على أرضه التي يحبها ويعشق ترابها.

وينطلـــق مبـــدأ المشـــاركة فـــي الـــرأي وااللتـــزام بشـــؤون المواطنين بأن 
يسمح أصحاب السعادة الوزراء باستقبال المواطنين الستماع شكواهم 
واالستئناس بآرائهم، وُيمثل ذلك حرص الحكومة وأعضاءها على سمة 
التواصـــل مـــع المواطنين، وبهذا النهج األســـري الذي يجمـــع بين القيادة 
والمواطنيـــن تزدهـــر بالدنـــا وتترســـخ معاييـــر الرفـــاه واالســـتقرار لبناء 

حاضر أمين ومستقبل متين تتوثق فيه مقومات التنمية المستدامة.
ويتجلـــى دور الحكومـــة فـــي حرصهـــا على تأمين شـــتى الظـــروف التي 
تحقـــق العيش الكريـــم للمواطن، وتوفير مقومات الحيـــاة له، ومن بينها 
التوظيـــف، فالتوظيف الحكومـــي ُيمثل األمن االجتماعـــي واالقتصادي 
للمجتمـــع، وذلـــك من خـــالل مجموعة مـــن المشـــروعات التنمويـــة التي 
تنعكـــس بالمحصلـــة علـــى رفـــاه األفـــراد واســـتدامة مســـتقبلهم اآلمـــن 
والمســـتقر لتكـــون البحرين وطن الفـــرح الدائم والعنوان األبرز لســـعادة 

أهلها.
تندرج أمام أعين حكومتنا الجديدة مهمة ليست صعبة وإن كانت شاقة، 
تتمثـــل باألولوية المطلقة للمواطن البحرينـــي وأن يكون البند األول لها 
في صدارة جميع االســـتراتيجيات والخطط وآليات العمل، بما يوفر كل 
مقومـــات االســـتقرار االجتماعي واالقتصـــادي للمواطنيـــن البحرينيين، 
وتســـخير الطاقات حتى ينعموا بمســـتوى معيشـــي ينعكس إيجاًبا على 

دورهم وُجهودهم في مسيرة التنمية الشاملة.

عبدعلي الغسرة

المواطن أولوية القيادة



اللجنة اإلعالمية

ــدت مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة مــلــك  ــهـ شـ
على  المقامة  للبولينغ  الصولجانات 
إثــارة كبيرة في  المرح،  صالة أرض 
للبطولة،  النهائية  األدوار  انــطــاق 
من  الكبيرة  الرغبة  وضحت  حيث 
ــتــأهــل إلــى  جــانــب الــاعــبــيــن فـــي ال
للبطولة،  الختامي  اليوم  منافسات 
المركز  بكأس  التتويج  بهدف  وذلك 
األول، وسيطر العبو المملكة العربية 
ــســعــوديــة عــلــى الـــمـــراكـــز الــثــاثــة  ال
أول  في  العام  الترتيب  في  األولــى 
النهائي، حيث  الدور  أيام منافسات 
الدوليجان  عبدهللا  الــاعــب  تصدر 
1423، وجاء  العام برصيد  الترتيب 

خــلــفــه عــبــدالــرحــمــن الــخــلــيــوي في 
ثم   ،1306 بــرصــيــد  الــثــانــي  الــمــركــز 
ــادل الــبــارقــي فــي الــمــركــز الثالث  عـ

برصيد 1302. 
مريم  مــن  بتنظيم  البطولة  وتــأتــي 
مدارا صاحبة محال 300 بروشوب 
ــيــنــغ، وبــرعــايــة  ــبــول لـــلـــوازم لــعــبــة ال
ناس  وشــركــة  الــدولــي  الخليج  بنك 

المؤسسة و”جيبك”. 
واحتل الاعب الفليبيني JM المركز 
خلفه  وجـــاء   ،1286 برصيد  الــرابــع 
علي الماس برصيد 1281، ثم خالد 
برصيد  الــســادس  المركز  في  سمير 

.1252

منافسات مثيرة في “ملك الصولجانات”

هذه نصيحة جاللة الملك المعظم للصحافيين الرياضيين
اإلعالمي الرياضي محمد لوري في حديثه لبرنامج “صافرة”:

أن  لــوري  الرياضي محمد  اإلعامي  أكد   
البحرين  مملكة  في  الرياضية  الصحافة 
شهدت  التي  المراحل،  من  بالعديد  مرت 
لفترتنا  وصـــواًل  مختلفة  تــطــورات  فيها 

الحالية.
وكـــان لـــوري يتحدث لـــ “الــبــاد ســبــورت” 
المرئي  البرنامج  من  األولــى  الحلقة  في 
“الــبــاد”،  الــذي دشنته صحيفة  )صــفــارة(، 
القسم  رئيس  وتقديمه  بــإعــداده  ويــقــوم 
كريم. وكشف  أحمد  بالصحيفة  الرياضي 
مــن خبايا  العديد  عــن  لقائه  ــوري خــال  ل
رأيه  وعن  الرياضية،  الصحافة  في  عمله 

في أمور مختلفة متعلقة بها.
بعد 50 عاًما من العمل في  «

الصحافة... كيف ترى الصحافة الرياضية 
في البحرين؟

- لــقــد شــهــدت الــصــحــافــة الــريــاضــيــة في 
على  خصوًصا  ملحوًظا،  تطوًرا  البحرين 
بــدأت  وشخصًيا  التكنولوجيا،  مستوى 
التي  األسبوع  صدى  مجلة  في  مشواري 
وبمساحة  أسبوعي  بشكل  آنـــذاك  تصدر 
صفحة إلى اثنتين بحد أقصى. ال يخفى 
المطبوعة  الــصــحــافــة  أن  الــجــمــيــع  عــلــى 
الرياضي  الــشــارع  رأي  عــن  معبرة  كانت 
ومؤثرة  خاصة  مكانة  وتملك  البحريني، 
ولــهــا هــيــبــتــهــا وقــدســيــتــهــا وتــبــحــث عما 
أكبر،  بشكل  موثوقة  وهــي  الخبر  وراء 
وسائل  وظهور  السنوات  تقادم  مع  لكن 
التكنولوجيا الحديثة ظهرت على السطح 
كالماحق  المستجدة  األفكار  من  العديد 
التواصل  وسائل  إلى  باإلضافة  الرياضية 
االجـــتـــمـــاعـــي، وهــــــذه الـــمـــراحـــل كــانــت 

تدريجية.
 ما أبرز المواقف لك في مجال  «

الصحافة الرياضية؟

لقائي  أبرزها  لكن من  المواقف عديدة،   -
بجالة الملك حينما كان ولًيا للعهد، ومع 
استقبال جالته للمنتخب العسكري الفائز 
مأدبة  جالته  أقــام  إذ  االرتــبــاط،  ببطولة 
غداء حضرتها شخصًيا، وفي تلك الفترة 
الشيخ  تعالى  هللا  ــإذن  ب لــه  المغفور  كــان 
عيسى بن راشد آل خليفة رئيًسا لاتحاد 

األحاديث،  القدم. وخال  لكرة  البحريني 
ما  كل  ويتابع  يقرأ  أنــه  الملك  أكــد جالة 
الرياضية، ويومها  يكتبه رجال الصحافة 
وجــــه جــالــة الــمــلــك نــصــيــحــة لــنــا كــتــاب 
الرأي بأال نكتب في حالة االنفعال، فمثًا 
الغيرة  ومــع  المنتخب  خــســارة  حالة  فــي 
االنتقاد  يكون  أن  يجب  المنتخب  على 
منذ  شخصًيا  وأنــا  عاطفًيا،  ال  موضوعًيا 
التوجيهات  هــذه  أســيــر على  الــيــوم  ذلــك 

الكريمة من قبل جالته.
مواقف أخرى تتمثل أيًضا في أنني كنت 
كثير التصادم مع االتحاد البحريني لكرة 
القدم، ولكن هذا التصادم كان مبنًيا على 
االنــتــقــاد الــبــنــاء، وكـــان الــمــســؤولــون في 
االتحاد آنذاك برئاسة سمو الشيخ محمد 
بن خليفة آل خليفة، يجتمعون معي بعد 
نقد، ويتناقشون معي بشأن  كتابة عمود 

ما طرح بحضور أعضاء مجلس اإلدارة.
هل لك أن تذكر أبرز التحديات التي  «

واجهت الصحافة الرياضية؟

- في السابق كان على الصحافي حضور 
فــي بعض  الــمــبــاريــات، وشــخــصــًيــا  جميع 
الــفــتــرات كنت ال أمــلــك رخــصــة الــقــيــادة، 
ــاب  ــذهــ ــ ــاص” وال ــ ــبـ ــ ــركــــوب “الـ ــ فـــأضـــطـــر ل

من  الخليج  دورات  المختلفة.  للماعب 
الــنــســخــة الــثــانــيــة وحــتــى الــســادســة لها 
أيًضا تاريخ في التحديات، إذ كنا نواجه 
ــمـــواد اإلعــامــيــة  ــال الـ ــ صــعــوبــة فـــي إرسـ
سيسافر  شخص  عــن  فنبحث  للبحرين، 
إلى البحرين؛ لكي يوصل موادنا والصور 
بشكل  لنشرها  اإلعــامــيــة  وســائــلــنــا  إلـــى 
ينتظر  الصحيفة  أسبوعي، وكان مندوب 
الــمــواد  فــي مــطــار البحرين وصـــول هــذه 
أن  إال  طــويــًا،  وقًتا  تستغرق  عملية  في 
اإلصدار األسبوعي كان يساعدنا في ذلك.

 لماذا اخترت تسمية “صفارة” لعمودك  «
األسبوعي؟

- الصافرة أداة موجودة في جميع األلعاب 
تأثير  ولــهــا  الــريــاضــيــة، وهــي جــزء منها، 
وبالمناسبة  األلعاب،  مجريات  على  ودور 

فإن أول زاوية كتبتها في مجلة صدى 
األسبوع كانت بعنوان )اشدعوه(.

 هل يتفاعل المسؤولون مع ما  «
يطرح في الصحافة الرياضية؟

ــادة  ــتــفــاعــل مـــن مـ - يــتــفــاوت ال
الموضوعات  أن  إال  أخــرى،  إلــى 
اإلنسانية بالتحديد تلقى تفاعًا 

ــا. أســتــذكــر رســالــة  ــًعـ كــبــيــًرا وصـــدى واسـ
العهد  ولي  سمو  من  تلقيتها  التي  الشكر 
آنــذاك  مــديــر مكتبه  ــوزراء عبر  ــ ال رئــيــس 
التربية  وزيـــر  النعيمي  مــاجــد  الــدكــتــور 
في  يطرح  كــان  ما  على  وذلــك  والتعليم، 

البرامج التلفزيونية واإلذاعية.
 ما رأيك بأداء قناة البحرين الرياضية؟ «

لــيــس فـــي مستوى  ــقــنــاة  ال - مـــا تــقــدمــه 
تــعــيــق العمل  الــطــمــوح. عـــوائـــق كــثــيــرة 
أهمية  يؤكد  ما  وهــو  الميزانية،  وأبــرزهــا 
لــقــنــاة خـــاصـــة، وذلــــك ال ينفي  تــحــولــهــا 
من  حالًيا  القائمون  يبذلها  التي  الجهود 
في  األلـــعـــاب  لمختلف  تغطيتهم  خـــال 

أدوار مشكورة.
كونك مشجًعا لبرشلونة... ما هو  «

إحساسك بعد فوز ريال مدريد حديًثا 
بلقب دوري أبطال أوروبا؟

 فوز الريال جاء عن جدارة واستحقاق، 
إسبانيا  في  لبرشلونة  عاشق  أنــا  وواقــًعــا 
وأرسنال في إنجلترا وميان في إيطاليا.
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“فيزيائيًا”... منتخبنا في “مونديال 2026”
بإمكانــي كتابة “ســيناريو” تأهــل منتخبنا الوطني لكرة القــدم لنهائيات كأس 
العالــم للمــرة األولــى فــي تاريخــه، ولكــن ليــس اآلن بمونديــال 2022 بقطــر، 
وإنمــا فــي مونديــال 2026 الــذي ســتنظمه ثــاث دول مجتمعة وهــي أميركا 

والمكسيك وكندا!
تقودنــي إلــى هذا المســار، عــدة دالئل وحقائــق تاريخية أســتطيع من خالها 
تعزيــز واقعية “الســيناريو المونديالــي” مهما حمل في طياته من أحام تبدو 
في الوقت الراهن حبرا على ورقة صماء لن تقدم أو تؤخر في مشوار طويل 

ومحفوف بالمخاطر.
غيــر أننــي، أفســر هــذه األحــام بمنطق “اينشــتايني” بحــت، مفــاده أال تنتظر 
نتيجــة مختلفــة طالمــا كررت ذات الطريقــة، وهذه نظريــة “فيزيائية” صرفة 
تقودنــا إلــى ترقــب نتيجــة مختلفــة لمنتخبنا فــي التصفيــات المؤهلة لكأس 
العالــم فــي العــام 2023، بعدمــا تغيــر نظــام التصفيــات بشــكل كبيــر، حيــث 
سيلعب هذا التغيير دورا رئيسا في صعود منتخبات لم يسبق لها أن صعدت 
للمونديــال، وذلــك بعــد القــرار التاريخــي الــذي اتخــذه االتحــاد الدولــي لكرة 
القــدم عــام 2017 بزيــادة عــدد المنتخبــات المشــاركة في بطولــة كأس العالم 

إلى 48 منتخبا بعد أن كان العدد 32 منتخبا.
ويعنــي دخول 16 منتخبا إضافيــا للبطولة بالضرورة زيادة مقاعد المتأهلين 
مــن القــارات الخمــس، وهــذا ما حــدث بالفعل، فقد حصلت آســيا علــى زيادة 
4 مقاعــد إضافيــة ليصبــح عــدد الفــرق اآلســيوية اإلجمالــي 8 مقاعد ونصف 

المقعد ابتداء من مونديال قارة أميركا الشمالية.
وعــودة إلــى نظريــة أينشــتاين، فإن ذلــك يعنــي أن منتخبنا يســتطيع التأهل 
تصفيــات  فــي  “المرعبــة”  الســيناريوهات  ذات  كــرر  وإن  حتــى  للمونديــال 
مونديــال إيطاليــا  2006 وتصفيــات مونديــال جنــوب إفريقيــا 2010 عندمــا 
حصــل علــى نصــف بطاقــة تأهــل عــن القــارة الصفــراء ليضطــر إثــر ذلــك إلى 
خــوض مواجهــات غامضة مع منتخبات كاريبية وأوقيانوســية، وال أظن بأن 

من عايش تلك التصفيات سينسى طعم المرارة التي خلفه كأسها!
لذلــك، أرى، أن منتخبنــا ســيكون فــي مونديــال 2026 حتــى قبــل أن تبــدأ 
التصفيــات، ولكنــه بحاجــة ألن يتــدرب علــى تأديــة دوره بشــكل صحيح في 
“بروفة” كأس آســيا التي تســتضيفها الصين في 2023 بمشــاركة 24 منتخبا 
للمرة األولى. وهي ليست المرة األولى التي يتأهل فيها منتخبنا لكأس آسيا، 
بــل ســبق لــه أن تأهــل عــدة مــرات، األولــى عــام 1988 فــي قطر، والمشــاركة 
األفضل في الصين عام 2004، حيث فاجأ فيها الجميع ووصل للمركز الرابع 

وأصبح من كبار القارة الصفراء وأصبحت له أغنية بعنوان “ما تغلبونه”!!
لكــن هــذه الذكريــات البطوليــة لألحمــر، ســتبقى مجــرد ذكريــات، ويبــدو أن 
الجماهيــر غيــر راضيــة عــن أداء المنتخــب فــي الفتــرة الحاليــة رغــم تأهلــه 
لنهائيــات كأس آســيا بالعامــة الكاملــة، والســبب كمــا يذكــر بعــض المحلليــن 
يتمثــل فــي انخفــاض المســتوى الفنــي وفعاليــة خطــط المــدرب البرتغالــي 
هيليــو ســوزا الــذي ســبق وأن حقــق نتائج غير مســبوقة مع األحمــر، وأبرزها 
على اإلطاق الفوز ببطولة كأس الخليج  في العام 2019 للمرة األولى وبعد 

انتظار بحريني دام 50 عاما.
وعلى كل حال، يبدو لي على الورق، أن سيناريو تأهل منتخبنا لكأس العالم 
فــي مونديــال 2026 أكثــر واقعية من كل المرات الســابقة حتى تلك التي كنا 
فيهــا علــى مســافة 90 دقيقة فقط والمتمثلة في مبــاراة الملحق المونديالي، 
لكــن ذلــك يعتمد بالطبع على عوامل رئيســة، أبرزها وجود اســتراتيجية لدى 

اتحاد الكرة مدعومة من الهيئة العامة للرياضة، ونقطة آخر السطر!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

فريق العصا لقياس الخطوات العسكرية يحرز المركز األول
في البطولة العالمية التي نظمتها الكلية الملكية البريطانية

حــقــق فــريــق الــعــصــا لــقــيــاس الــخــطــوات 
العسكرية

وللمرة  للشرطة،  الملكية  باالكاديمية 
البطولة  فــي  األول  الــمــركــز  الــتــاســعــة، 
ــيــــاس الـــخـــطـــوات  الـــعـــالـــمـــيـــة لـــعـــصـــا قــ
العسكرية، والتي نظمتها الكلية الملكية 
البريطانية “ساند هيرست” بمشاركة 20 
ناجي  فتح  العريف  حصل  كما  فــريــقــًا، 
البطولة  في  فــردي  مشارك  أفضل  على 

للعام الثاني على التوالي.
ــع الــعــمــيــد فـــواز  ــمــنــاســبــة، رفــ ــهـــذه ال وبـ
الحسن آمر األكاديمية الملكية للشرطة، 
التهاني  خــالــص  الــداخــلــيــة،  ــر  ــ وزي إلـــى 
الذي  والتبريكات بهذا اإلنجاز المشرف، 
اللذين  والمساندة  للدعم  تأكيدًا  يأتي 
ــفــريــق مـــن وزيــــر الــداخــلــيــة  يــلــقــاهــمــا ال
األمــن  رئــيــس  مــن  الحثيثة  والــمــتــابــعــة 
الــعــام، مــوضــحــًا أن الــفــريــق شـــارك في 
واالستعداد  الجاهزية  بكامل  البطولة 

الفوز  لتحقيق  واإلرادة  العزيمة  وأظهر 
األول من خال  المركز  والحصول على 
بالمسؤولية،  وااللــتــزام  الجماعي  العمل 
ما  إظــهــار  مــن  المشاركة  خــال  وتمكن 
العام من قدرة  األمن  به منتسبو  يتمتع 

الجاد،  والعمل  واالنضباط  التميز  على 
مما ساهم في تحقيق الفوز.

اهتمامًا  أولــت  األكاديمية  أن  وأوضـــح 
خـــاصـــًا بـــتـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق وتــأهــيــلــه 
وتـــزويـــده بــكــل اإلمــكــانــات الــتــي أّهلته 

ــذا الــمــركــز الــمــتــقــدم،  لــلــحــصــول عــلــى هـ
مؤكدًا استمرار األكاديمية في المشاركة 
لرفع  العالمية  البطوالت  هــذه  مثل  في 
مختلف  في  عاليًا  البحرين  مملكة  علم 

المحافل العالمية.

المنامة - وزارة الداخلية

االتحاد البحريني لكرة القدم

لكرة  الــســيــدات  منتخب  تأهل 
ــى نـــصـــف نــهــائــي  ــ ــاالت إلـ ــصــ ــ ال
بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة، 
على  ثمينا  نــصــًرا  حقق  بعدما 
بهدف  العراقي  نظيره  حساب 
التي  المباراة  في  مقابل،  دون 
على  أمـــس،  الطرفين،  جمعت 
صــالــة مــديــنــة الــمــلــك عــبــدهللا 
الـــريـــاضـــيـــة، ضــمــن مــنــافــســات 
ــيــة لــلــمــجــمــوعــة   ــان ــث الـــجـــولـــة ال
حاليا  المقامة  للبطولة  ــى  األول

في السعودية.
نبيل  روان  الــاعــبــة  وسجلت   
الهدف الوحيد لمنتخبنا،  العلي 

ــســيــدات  ــاد أحـــمـــر ال ــ والــــــذي ق
السادسة،  النقطة  إلى  للوصول 
ــانـــي عــلــى  ــثـ ــوز الـ ــفــ ــ مــحــقــقــا ال

التوالي، والذي حصل من خاله 
بكل  المجموعة  ــدارة  صــ عــلــى 
ليضرب  واســتــحــقــاق؛  جــــدارة 
مع  الذهبي  المربع  فــي  مــوعــدا 
وتقام  الثانية.  المجموعة  ثاني 
مــبــاريــات نــصــف الــنــهــائــي يــوم 
وستتحدد  الــجــاري.  يونيو   ٢٢
النهائي  نصف  مباريات  مامح 
لدور  الثالثة  الجولة  ختام  مع 
سيخضع  والــتــي  المجموعات، 
فيها منتخبنا للراحة اإلجبارية.

سيدات الصاالت يتأهلن لنصف نهائي “غرب آسيا”

منتخب السيدات لكرة الصاالت

كان اتحاد الكرة 
يناقش مقالي 
باجتماع مجلس 

اإلدارة

بدأُت تغطية 
المباريات قبل 
حصولي على 

“الليسن”

الـــــمـــــســـــتـــــوى دون  الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة  الــــــــقــــــــنــــــــاة 
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من صناع مسلسل الغموض 
“Dark”، تستعد “نتفلكس” لتقديم 
مسلسل رعب وغموض تاريخي 
بعنوان 1899 قادم عن مجموعة 
من المهاجرين يواجهون سفينة 

شيطانية في رحلتهم نحو العالم 
الجديد. وسيعرض على المنصة في 

فصل الشتاء المقبل.

فـــي العـــام 1971 وبمناســـبة مـــرور 150 عامـــا على 
مولـــد دستويفســـكي نظـــم مســـرح الفيلـــم القومي 
فـــي لنـــدن برنامجا تضمـــن 22 فيلمـــا روائيا طويال 
وتضمـــن  الروســـي،  الكاتـــب  روايـــات  عـــن  معـــدة 
البرنامـــج 6 أفـــالم عن روايـــة “الجريمـــة والعقاب”، 
4 أفـــالم عن روايـــة “الليالي البيضـــاء”، 3 أفالم عن 
روايـــة “األخـــوة كارامـــازوف”، وفيلمين عـــن رواية 
“المقامـــر”، وفيلمين عـــن رواية “كروتكايـــا”، وفيلما 
عـــن روايـــة “بيت الموتى”. وكانت هـــذه األفالم من 
اإلنتاج السوفيتي واألميركي واإليطالي والفرنسي 

واأللماني والياباني.
ويوجـــد فـــي الســـاحة الخليجيـــة لفيـــف عظيم من 

الكتـــاب ذوي الجماهيرية العريضة كتبوا 
ولكـــن  والروايـــة،  القصـــة 

نالحـــظ أن كل 

أولئك األدباء والكتاب بعيدون عن ســـوق السينما، 
بمعنى أن أعمالهم ال تقدم إلى الشاشة. 

وهنـــا ال بد أن نتطرق إلى معلومة قد تكون خافية 
عن البعض، وهي أن العمل األدبي له ميزة، والعمل 
الســـينمائي له ميـــزة أخرى، 
روايـــة  األدبـــي  العمـــل 
كانت أو مسرحية 
يمتاز بتوافر 
عمـــق  أ

وأطـــول علـــى دراســـة موضـــوع، وهو بذلـــك يتيح 
للســـينما مـــادة شـــديدة الغنـــى والتنـــوع، لكـــن فـــي 
الوقت نفسه يســـير وفقا لمنهجه الخاص، ومن هنا 
تنشـــأ كثير مـــن الصعوبـــات لتحويله إلى ســـيناريو 
سينمائي. والعمل السينمائي ربما ال يتوافر له العمق 
والشـــمول، الذي يتوافر للعمل األدبي، ولكن يراعي 
عند وضعه جميع متطلبات الســـينما، ولذلك يجيء 
مادة أقدر على االستجابة لألداة السينمائية، وأقدر 

بالتالي على النجاح.
ال نريـــد أن نقـــارن ســـاحتنا الخليجيـــة ببقيـــة دول 
العالم العربي التي اســـتفادت مـــن األعمال الروائية 
وحولتهـــا إلى أعمال ســـينمائية ناجحة، ولكن لتكن 
عندنـــا محـــاوالت خاصـــة بوجـــود كتـــاب ســـيناريو 
متميزيـــن ولـــو أنهـــم مـــع األســـف قليلون جـــدا، وال 
أعني بكتاب ســـيناريو المسلسالت، فهؤالء في رأي 
الشخصي لم يصلوا بعد إلى موهبة تحويل الرواية 
إلـــى فيلـــم ســـينمائي، فكثيـــرا مـــا رأينا أدبـــاء كبارا 
قدموا رواياتهم للســـينما، ولم يتصدوا هم لمعالجة 

الســـيناريو، تاركين تلك المعالجة لغير القادرين، أو 
عكفوا على وضع السيناريو وهم يجهلون التكنيك 

الخاص، فأخذوا يفكرون 
بالصـــور،  ال  بالكلمـــات 
وتكـــون النتيجـــة إنتاج 
عـــن  مختلفـــة  أفـــالم 
أو  األصليـــة  الروايـــة 
علـــى  االرتـــكاز  فاقـــدة 
الجوهـــري في  العنصـــر 
الســـينمائي وهـــو  الفـــن 
المتحركـــة  الصـــورة 
الخاصيـــة  التـــي تعتبـــر 
فـــي حرفية  األساســـية 

السيناريو.
في تصوري الشـــخصي 

أن على المهرجانات 
السينمائية بمختلف 

مســـمياتها وأهدافهـــا 

التـــي تقـــام فـــي دول الخليـــج، أن تكـــون مدرســـة 
ثقافية بشـــكل أعمق، من خـــالل تنظيم ورش عمل 
طويلـــة األمـــد لخلـــق كتـــاب ســـيناريو قادرين على 
اســـتلهام جمال األعمال األدبية الخليجية، وجعلها 
مصدرا للوحي الســـينمائي، ومـــن ثم الخروج بعمل 
الئـــق بإنتاج مشـــترك، ولكن األســـاس الحقيقي هو 
مـــدى تعـــاون المهرجانات الســـينمائية فـــي الخليج 
ورغبتهـــا فـــي العمل فـــي محيط واحـــد، ليس لرفع 
مســـتوى الفيلـــم الخليجـــي القصيـــر، وإنمـــا إلنتـــاج 
فيلـــم روائي طويل مأخوذ من قصة أو رواية ألحد 
رموز األدب في الخليج وهم كثر منهم على ســـبيل 
المثال الروائي المبدع أحمد جمعة 
الذي له نصيب وافر وإسهام جليل 
في ميدان الرواية العربية، وكذلك 
أميـــن صالـــح المســـكون باإلبـــداع، 
وجمـــال الخياط، وفريـــد رمضان، 
ومـــن الســـعودية عبده خـــال، ومن 
الكويت إســـماعيل فهد إسماعيل، 
ســـلطنة  مـــن  الحارثـــي  وجوخـــة 
عمـــان، وغيرهـــم الكثير مـــن بقية 
دولنـــا الخليجيـــة ال يتســـع المجال 

لذكرهم. 
بالتجربة الصادقة يمكننا أن نصنع 
فيلمـــا روائيا خليجيا يصبح شـــيئا 
مهما في تاريخ السينما العربية، 
فإلى متى والسينما الخليجية 
ال تعتمد على األعمال األدبية؟

إلى متى والسينما الخليجية ال تعتمد على األعمال األدبية؟
استلهام جمال األعمال األدبية الخليجية وجعلها مصدرا للوحي السينمائي

الروائي إسماعيل فهد إسماعيل الروائي أحمد جمعة الروائي جمال الخياط الروائية جوخة الحارثي الروائي عبده خال

أسامة الماجد

أعمال روائية تستحق 
تحويلها إلى السينما

الخروج بعمل الئق بإنتاج مشترك

األكاديميـــة  جوائـــز  توزيـــع  حفـــل  شـــهد 
الدولية للفيلم الهندي “آيفا”، الذي اختتمت 
فعالياتـــه فـــي العاصمـــة أبوظبـــي، أجواء 
احتفاليـــة غيـــر مســـبوقة حافلـــة بالبهجة 
والحيويـــة والترفيـــه، تألـــق خاللهـــا أبـــرز 
نجـــوم بوليوود على الســـجادة الخضراء. 
وتم خالل الحفل، الذي قدمه سلمان خان 
بمشـــاركة ريتيش ديشموك ومانيش بول، 
وحضره الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزير التســـامح والتعايش، توزيع الجوائز، 
حيث فاز ضمن قائمـــة “الفائزين بالجوائز 
الفنية” فيلم “ســـاردار أودهـــام” بـ 3 جوائز 
ضمن فئات: التصوير الســـينمائي وتحرير 
الفيلـــم والتأثيـــرات الخاصـــة. وفـــاز فيلم 
“أترانجـــي ري” بجائزتيـــن عن فئة الرقص 
والموســـيقى التصويرية، ونال فيلم “شير 
شـــاه” جائـــزة أفضـــل ســـيناريو، وذهبـــت 
جائزة أفضل حوار إلى فيلم “ثاباد”، وحاز 
فيلم “تنهاجي: المحارب المجهول” جائزة 
أفضل تصميم للصـــوت، بينما حصد فيلم 
“83” جائـــزة أفضل هندســـة صـــوت. وعن 
فئـــة أفضل صـــورة فـــاز فيلم “شيرشـــاه”، 
لياش جوهر وكاران جوهر وأبورفا ميهتا، 
وذهبـــت جائـــزة أفضـــل إخـــراج للمخـــرج 
“فيشـــنوفارادهان”، عـــن فيلم “شيرشـــاه”.  
األكاديميـــة  جوائـــز  توزيـــع  حفـــل  وكان 
الدولية للفيلم الهندي “آيفا”، الذي يحتفي 
بأفضـــل األفالم الهندية ونجـــوم بوليوود، 
مـــن العـــام الماضـــي، قـــد عـــاد إلـــى دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة للمـــرة األولى 
منـــذ العام 2006، الذي شـــهد إقامة الحفل 

في دبي. 
وضم حفل عطلة نهاية األســـبوع وجوائز 
األكاديمية الدوليـــة للفيلم الهنـــدي “آيفا”، 
عروضًا وفقـــرات ترفيهية أداها بعض من 

أبرز نجوم السينما الهندية. 
وأحيا نجم بوليوود ســـلمان خان فعاليات 
الليلة الكبيـــرة، بجانب ممثلين آخرين هم 
“ريتيـــش ديشـــموك” و”مانيش بـــول”، في 
أمســـية شـــهدت عـــروض وفقـــرات رائعـــة 

وتوزيع جوائز ضمن فئات رئيسية. 
وحضـــر عـــدد مـــن كبـــار النجـــوم فعاليات 
الحفـــل، بمـــا في ذلـــك نجـــوم مخضرمون 
مـــن بينهـــم “مادهـــوري ديكســـيت نينـــي” 
و”ميثـــون شـــاكربورتي”، إلى جانـــب “الرا 
دوتـــا بوباثـــي” و”تامانـــا بهاتيـــا” و”نرجس 
فخري” و”بوبي ديـــول” و”آرجون رامبال” 
و”ســـانيا مالهوتـــرا” و”اورفاشـــي راوتيال”، 

ومنتج األفالم “بوني كابور”. 
راي  “أيشـــواريا  بوليـــوود  ثنائـــي  وحضـــر 
باتشـــان” و”أبهيشك باتشان” أيضًا الحفل، 
إلـــى جانـــب الممثل الحائز جائزة اوســـكار 
“أيـــه آر رحمـــان”.  وقالـــت “راي باتشـــان”: 
“أســـعدتني المشـــاركة فـــي النســـخة الـ22 

من حفل أكاديمية الفيلم الهندي “آيفا”. إذ 
لطالما شكل حفل توزيع جوائز األكاديمية 
رائعـــة  تجربـــة  الهنـــدي  للفيلـــم  الدوليـــة 

بالنسبة لي على مر السنين”.  
وحـــازت “أيشـــواريا” العديـــد مـــن الجوائز 
والتكريمـــات بمـــا فـــي ذلك جائـــزة أفضل 
ممثلة في الحفل االفتتاحي لتوزيع جوائز 
األكاديميـــة الدوليـــة للفيلم الهنـــدي “آيفا”، 
الذي ُعقد في قبة األلفية “ميلينيوم دوم” 
بلنـــدن، وفـــي العام 2005 تم إطالق اســـم 
“أيشواريا” على زهرة التوليب خالل حفل 
عطلة نهاية األســـبوع وجوائـــز األكاديمية 
الدوليـــة للفيلـــم الهنـــدي الـــذي ُعقـــد فـــي 
أمســـتردام. كمـــا منحتها “آيفـــا” أيضًا لقب 

“ممثلـــة العقـــد” فـــي العـــام 2009. وكانت 
طرحـــت فكرة حفـــل توزيع جوائـــز “آيفا”، 
الـــذي ُأقيـــم ألول مـــرة فـــي العـــام 2000، 
شـــركة الفعاليات في مومباي “ويزكرافت 
إنترناشـــيونال إنترتينمنت”، بهدف تكريم 
أفضـــل األفـــالم الهنديـــة والمواهـــب فـــي 
توزيـــع  حفـــل  ويقـــام  الهنديـــة.  الســـينما 
الجوائـــز في بلـــد مختلف كل عـــام، ولعب 
دورًا بارزًا في تعزيز شـــعبية بوليوود على 

الساحة العالمية. 

قائمة الفائزين بالجوائز الفنية

3 جوائز  بـــ  أودهــــام”  “ســــاردار  فــاز فيلم 
ضمن فئات: التصوير السينمائي، وتحرير 

فاز  فيما  الخاصة،  والتأثيرات  الفيلم 
في  بجائزتين  ري”  “أتــرانــجــي  فيلم 
فئة الرقص والموسيقى التصويرية، 
جائزة  شــاه”  “شير  فيلم  نــال  بينما 
أفــضــل ســيــنــاريــو، وكــانــت جــائــزة 
ــن نــصــيــب فيلم  ــوار مـ ــ أفـــضـــل حـ
ــاز فــيــلــم “تــنــهــاجــي:  “ثـــابـــاد”. وحــ

الــــــمــــــحــــــارب 
الــمــجــهــول” 
جــــــــــائــــــــــزة 

أفــــــــــــضــــــــــــل 
تــصــمــيــم لـــلـــصـــوت، 

بينما حصد فيلم “83” جائزة 
أفضل هندسة صوت.

توزيع جوائز حفل األكاديمية الدولية للفيلم الهندي ”آيفا” في أبوظبي
تكريم أفضل األفالم والمواهب في السينما ويقام في بلد مختلف كل عام
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أمل الحامد

ميان جعفر تعمل على تشكيلة ثالثة من إبداعاتها بـ “إم جي” للمجوهرات
متوفرة بشكل حصري في محل مجوهرات آسيا

الموهوبـــة  البحرينيـــة  المصممـــة  كشـــفت 
ميـــان جعفر أنها تعمل اآلن على تشـــكيلة 
ثالثـــة مـــن إبداعاتها مـــن المجوهرات في 
إطـــار سلســـلة “إم جي” التـــي أطلقتها في 
العـــام 1998 كعالمـــة خاصـــة بمجوهرات 
آســـيا، وأصبحـــت منذ ذلـــك الوقت محط 
اهتمام وشـــغف عشـــاق التميـــز ومتذوقي 
والخليـــج  البحريـــن  فـــي  والتفـــرد  الفـــن 

العربي والعالم.
والتشـــكيلة مســـتوحاة من جمـــال الحياة 
البســـيطة وموجهـــة إلى كل امـــرأة ورجل 
يطمحـــون لشـــيء فريـــد يســـتكملون بـــه 
شـــخصيتهم، كمـــا تشـــجع كل امـــرأة على 
التمســـك بهويتها المتفـــردة واالحتفاء بها 

من خالل إبداعات نابضة بالحياة.
المبهـــرة  الجديـــدة  التشـــكيلة  وتتضمـــن 
مجموعـــة واســـعة مـــن األحجـــار الكريمة 
المشـــرقة والجريئـــة والملونة مثـــل المينا 
وتقـــدم  والتوبـــاز،  والزبرجـــد  واليشـــم 
أللـــوان  مخصصـــة  مذهلـــة  إبداعـــات 

الفلورسنت بأحجار منتقاة بعناية.

وتعكـــس تصميمـــات ميـــان جعفر شـــغفها 
وتأثرهـــا  والثقافـــة  والموضـــة  بالطبيعـــة 
بأجمـــل ممثالت هوليود الكالســـيكية في 
حقبة الخمســـينات أو الحقبة الذهبية كما 
يحـــب أن يطلـــق عليهـــا الجميع. وتشـــارك 
ميـــان جعفـــر في جميع تفاصيـــل التصنيع 
الكريمـــة،  لألحجـــار  بعشـــقها  مدفوعـــة 
وتختـــار بعنايـــة أفضـــل األحجـــار الكريمة 

لكل ابداعاتها.
وكانـــت المصممـــة ميـــان جعفـــر أطلقـــت 
تشـــكيلة “كيرفـــز” المســـتوحاة مـــن أنوثة 
المـــرأة المتأصلـــة، والقـــوة والخصوصية، 
ويتميز بخطوط جريئة وجذابة، وحيوية 
أنثويـــة تتـــوج التصميـــم النهائـــي بأناقـــة 
“كيرفـــز”  تشـــكيلة  تتميـــز  كمـــا  متفـــردة. 
والذهـــب  قيـــراط   18 األصفـــر  بالذهـــب 
األلمـــاس.  يزينهـــم  واألســـود  األبيـــض 
وتميز تشـــكيلة “كيرفـــز” المصنوعة يدوًيا 
بجماليـــات طبيعيـــة وعصريـــة فـــي نفس 

الوقت. 
كما أن تشـــكيلة “كيرفز” تســـاهم في دعم 

قطعـــة  كل  إن  حيـــث  إنســـانية،  قضيـــة 
يتـــم شـــراؤها تتجـــه 20 % مـــن عائداتها 
لدعـــم مبادرة “ابتســـامة” التابعـــة لجمعية 
بتقديـــم  والمعنيـــة  الشـــبابية  المســـتقبل 
لألطفـــال  واالجتماعـــي  النفســـي  الدعـــم 
مرضـــى الســـرطان وأهاليهـــم فـــي مملكـــة 

البحرين.
بينما ثاني وأحدث تشكيالتها “أرت ديكو” 

تم إطالقه فـــي “معرض الجواهر العربية” 
العـــام الماضـــي، وهي تشـــكيلة فريدة من 
المنمقـــة واأللـــوان  الزخـــارف  مـــع  نوعهـــا 
الهندســـية  واألشـــكال  بالحيـــاة  النابضـــة 

المبتكرة. 
وتتميـــز “أرت ديكـــو” باســـتخدامها لمزيج 
مـــن األحجـــار الكريمـــة في صـــورة خالبة 
مثـــل المينـــا واليشـــم والزبرجـــد والتوباز، 
كمـــا يشـــمل األلمـــاس والياقـــوت والزمرد، 
وكل قطعـــة فـــي التشـــكيلة تعتبـــر فريدة 
مـــن نوعها، واســـتغرقت وقتـــًا طويالً في 
التصميـــم والتنفيـــذ والصنـــع لتخرج بتلك 

الصـــورة المذهلة وتتخذ مكانـــًا مميزًا في 
“مجوهرات آسيا” في مودا مول.

 وقـــد حققت تشـــكيلة “أرت ديكو” نجاًحا 
كبيًرا خالل فصل الصيف، حيث تماشـــت 
بشـــكل رائع مـــع أحدث توجهـــات الموضة 
وإطـــالالت  بالحيـــاة  النابضـــة  باأللـــوان 

العطالت األنيقة.
ومـــا يميـــز مجوهـــرات “إم جـــي” بشـــكل 
خـــاص هـــو أن العمـــالء يلعبـــون دوًرا في 
تســـتلهم  حيـــث  المجوهـــرات،  إبداعـــات 
مايـــان جعفر منهم تلـــك التصميمات؛ ألنها 
تحـــب االســـتماع إلـــى تاريخهـــم الخـــاص 
تصميمـــات  وإنشـــاء  رغباتهـــم  وفهـــم 
مخصصة ستصبح جزًءا من شخصيتهم.

والتشـــكيلة الجديـــدة متاحـــة حاليـــًا على 
الموقـــع الرســـمي ويمكـــن تقديـــم الطلـــب 
وخدمـــة  أب،  الواتـــس  تطبيـــق  عبـــر 
التوصيـــل للمنزل متاحة عنـــد الطلب، كما 
أن جميـــع مجوهـــرات “إم جـــي” من ميان 
جعفـــر متوفرة بشـــكل حصـــري في محل 

مجوهرات آسيا بمودا.

أعلن مركز ديوان، مســـاحة العمل 
المشـــتركة الرائدة والمبتكرة في 
مملكة البحرين، أمس عن إبرامها 
طويلـــة  إســـتراتيجية  لشـــراكة 
األمـــد مـــع جامعـــة ســـتراثكاليد؛ 
لتوفـــر بذلـــك للطلبـــة والموظفين 
والخريجيـــن الفرصـــة ليصبحـــوا 
فـــي  الرائـــد  المركـــز  مـــن  جـــزًءا 

البحرين.
يقع مقـــر ديوان في قلب ضاحية 
المنامـــة،  بالعاصمـــة  العدليـــة 
بالتحديـــد فـــي مبنـــى “ترمينـــال” 

األيقوني، وهو عبارة عن مساحة 
عمـــل مشـــتركة جديـــدة ومثيـــرة 
تعمل كمركـــز مجتمعي قائم على 
األعضاء ليوفر بيئة عمل جذابة. 
ويقـــدم ديـــوان أكثـــر مـــن مجـــرد 
مساحة عمل وقهوة رائعة، حيث 
يعمـــل كمركـــز للتعاون ومشـــاركة 
المعرفـــة والتواصـــل مـــع أحـــدث 
المرافق التي تتوافق مع وســـائل 
التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى 
مجموعـــة مـــن مســـاحات العمـــل 

والمكاتب المرنة والمخصصة.

“ديوان” يوقع اتفاقية شراكة 
إستراتيجية مع جامعة ستراثكاليد

للعام الثالث على التوالي لدعم التطور الوظيفي وتنمية الكفاءات البشرية

“البحرين الوطني” شريكا رئيسا لمنتدى اإلرشاد الشرق األوسط
أعلـــن أمـــس منتـــدى اإلرشـــاد الشـــرق 
األوســـط عـــن انضمـــام بنـــك البحريـــن 
الوطني لنســـخة 2022 كشريك رئيس 
للعام الثالث على التوالي، حيث ساهم 
فـــي  اســـتراتيجي  دور  بلعـــب  البنـــك 
نجـــاح المنتدى بنســـختيه الســـابقتين 
2019 و2021، وســـيتعاون عـــن كثـــب 
مع اللجنـــة التنظيمية للمنتدى لتنظيم 
فعاليـــة مهمـــة أخـــرى تهدف الـــى دعم 
للخبـــراء  الوظيفـــي  التطـــور  مســـار 
ومســـاعدة المؤسســـات علـــى مواكبـــة 
البشـــرية.  كفاءاتهـــا  تنميـــة  أهـــداف 
وســـتلتئم فعاليات المنتدى مرة أخرى 
في مملكة البحرين حضوريا وعن ُبعد 

في شهر ديسمبر 2022.
ونجاحاتـــه  خبراتـــه  تســـخير  مـــع 
المتراكمة في مجال اإلرشـــاد، سينضم 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي لبيـــت الخبرة 
الخاص بالمنتـــدى Think Tank والذي 
يعتبر بمثابة مجموعة استشـــارية يتم 
تشـــكيلها كل عـــام لتصميـــم األجنـــدة 
وضمان تغطيـــة الموضوعات ومحاور 
النقاش الملحة. ومن بين الموضوعات 
التـــي ســـيتطرق إليهـــا المنتـــدى هـــذه 
السنة اســـتمرار تعليم وتوعية الكوادر 
البشـــرية بأهمية اإلرشاد ومدى تأثيره 
علـــى التدريب في الجيـــل الجديد من 
قادة األعمـــال، إضافة إلى بحث اآلثار 
المستمرة لجائحة كورونا )كوفيد19-( 
على أهداف التدريب والتطوير وتقدم 

المســـار المهني، إلى جانب االســـتدامة 
وتغير المناخ وكيف يستعد المرشدين 
التحديـــات  لمواجهـــة  والمؤسســـات 

والفرص المهمة.
وســـيحتضن المنتدى مجّددًا نخبة من 
المتحدثيـــن المرموقين على مســـتوى 
المنطقة والعالم بحضور مشاركين من 
مختلـــف القطاعـــات. وكانت النســـخة 
الســـابقة مـــن المنتـــدى قد اســـتضافت 
المـــوارد  فـــي  خبيـــر   300 مـــن  أكثـــر 
البشرية واإلرشـــاد الى جانب مديرين 
القطاعـــات  مختلـــف  مـــن  تنفيذييـــن 

حضوريا وأونالين.
الرئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي لبنـــك البحرين الوطني جان 
“نحـــن  بالقـــول:  دورانـــد  كريســـتوف 
اإلرشـــاد  منتـــدى  بدعـــم  مســـرورون 

الشـــرق األوسط كشـــريك رئيس للعام 
الثالث علـــى التوالي. لقد حافظنا على 
التزامنا منذ االنطالقة األولى للمنتدى؛ 
لتعزيـــز مكانة اإلرشـــاد كوســـيلة بالغة 
األهمية لها انعكاســـاتها اإليجابية على 
االقتصاد وعلى البنك. ونحن فخورون 
بمرور 3 ســـنوات علـــى إطالقنا بنجاح 
برنامـــج اإلرشـــاد الداخلـــي فـــي البنك 
والذي شـــارك فيه حتى اآلن ما يقارب 
المســـتقبل  قـــادة  مـــن  شـــخص   200
حتـــى انقضاء فتـــرة البرنامـــج. ونحن 
آخـــر  تفاعلـــي  لمنتـــدى  قدمـــًا  نتطلـــع 
يجمع خبراء اإلرشـــاد والتطوير للبناء 
علـــى مـــا حققناه مـــن تقدم ومناقشـــة 
كيفيـــة اســـتخدام اإلرشـــاد لمخاطبـــة 
التدريبيـــة  المؤسســـات  احتياجـــات 
واألفـــراد مـــن الخبـــراء الذيـــن نكـــرس 

جل جهودنا لتطوير مهاراتهم وصقلها 
للسنوات المقبلة”. 

طاهـــر  زهـــراء  أضافـــت  جانبهـــا،  مـــن 
المديـــر التنفيـــذي لشـــركة “فيـــن مارك 
ومنظـــم  مؤســـس  كوميونيكيشـــنس” 
المنتدى “تغمرنا الســـعادة بإعالننا مرة 
أخرى بنـــك البحرين الوطني كشـــريك 
علـــى  الثالـــث  للعـــام  للمنتـــدى  رئيـــس 
التوالـــي، لقـــد كانـــت مشـــاركتهم معنـــا 
ودعمهم للمنتدى منذ انطالقته األولى 
قّيمـــة للغايـــة في خلـــق وعـــي متزايد 
باإلرشاد على مستوى المنطقة، ونحن 
فخورون بمساهمتهم معنا في صياغة 
قصـــة نجـــاح ثالثـــة هـــذه الســـنة. مـــن 
خالل تعاوننا مع فريـــق إدارتهم العليا 
وخبـــراء الموارد البشـــرية الـــى جانب 
شـــركائنا، جاري التحضيـــر اآلن لحدث 
نقـــل  فـــي  آخـــر سيســـاعد  ديناميكـــي 
اإلرشـــاد إلى مركز التنمية االحترافية 

على مستوى المنطقة”.
مـــن  المزيـــد  عـــن  اإلعـــالن  ســـيتم 
التفاصيل بشأن المنتدى قريبًا. لمعرفة 
المزيـــد عـــن فـــرص االنضمام لشـــركاء 
المنتـــدى وقائمـــة الرعاة أو للتســـجيل 
والمشـــاركة، يرجى التواصل مع شركة 
“فيـــن مـــارك كوميونيكيشـــنس” علـــى 
هاتـــف رقـــم 973+ 17749759 أو عبر 
info@mentor- اإللكترونـــي  البريـــد 

.shipme.com

95 عقارا مطروحا للبيع في “مزادات” بـ 58.66 مليون دينار
طرحــت شــركة العربيــة للمــزادات )مــزاد( 95 عقاًرا تشــمل أراضي ومباني ســكنية وتجارية ومنازل ســكنية ومنشــآت تعليميــة وجزيرة خاصــة ومزرعة، وفندق، 
ومجمــع تجــاري بقيمــة إجماليــة تجــاوزت 58.66 مليــون دينار )58 مليوًنا و664 ألًفا و883 دينــاًرا( في مزاد البحرين للعقارات، وهي مــزادات علنية مفتوحة أمام 

مواطني دول مجلس التعاون، على أن يتم إغالق المزاد بعد 11 يوًما أي بتاريخ 30 يونيو الجاري.

وكانت أبرز العقارات المعروضة في المزاد العلني، 
هـــي: جزيرة خاصـــة تقـــع بالواجهة البحريـــة تبلغ 
مساحتها 9,554 مترا مربعا بسعر 8 ماليين و999 
ألًفـــا و500 دينـــار، مبنـــى تجاري وســـكني بالجفير 
علـــى مســـاحة 1321 متـــرا مربعا بســـعر 5 ماليين 
و849 ألًفـــا و500 دينـــار، برجين ســـكنيين بالجفير 
علـــى مســـاحة 2038 متـــرا مربعا بســـعر 5 ماليين 
و799 ألًفـــا و500 دينـــار، بـــرج مكتبـــي بالمنطقـــة 
الدبلوماســـية على مساحة 1184 مترا مربعا بسعر 

4 مالييـــن و799 ألًفـــا و500 دينـــار، وآخـــر ســـكني 
بالجفيـــر علـــى مســـاحة 1377 متـــرا مربعـــا بســـعر 
4 مالييـــن و799 ألًفـــا و500 دينـــار، فنـــدق ســـكني 
بالدبلوماسية على مســـاحة 835 مترا مربعا بسعر 

مليون و799 ألًفا و500 دينار.
وتضمنت المشـــروعات المعروضة للبيع في المزاد 
العلنـــي 68 منـــزل وفيـــال ســـكنية ومزرعـــة ومبنى 
وبناية قيد اإلنشـــاء بســـعر 15.3 مليـــون دينار في 
جد حفص، البسيتين، العدلية، الجنبية، أم الحصم، 

مقابة، المالكية، البالد القديم، عالي، الزنج، توبلي، 
الرفـــاع الشـــرقي، بـــو قـــوة، المحـــرق، الحجيـــات، 
طشـــان، النويدرات، مدينة حمـــد، المنامة، الرفاع، 
الحد، سار، القدم، عسكر، مدينة عيسى، الحنينية، 
باربار، القضيبية، الماحوز، كرباباد، عالي، جد علي، 

والخميس.
كمـــا تضمنـــت المشـــروعات المعروضـــة للبيـــع في 
 7 بســـعر  للبيـــع  فضـــاء  أرض   16 العلنـــي  المـــزاد 
مالييـــن و953 ألًفا و766 دينار، في ســـند، ســـترة، 

الدبلوماســـية، الســـويفية، الرفـــاع الشـــرقي، الحد، 
بوكوارة، قاللي، الدير، وديار المحرق.

وكذلـــك تضمنـــت المشـــروعات المعروضـــة مباني 
ســـكنية وتجارية، كالتالي: مجمع تجـــاري بالرفاع 
الشـــرقي علـــى مســـاحة 2,775.5 متر مربع بســـعر 
مليـــون و632 ألًفـــا و535 دينارا مكون من طابقين 
وتوصيفه ســـكني/ تجاري، مبنى ســـكني وتجاري 
فـــي توبلي على مســـاحة 1040 مترا مربعا بســـعر 
ألًفـــا و317 دينـــارا، مبنـــى ســـكني وتجـــاري   457
فـــي باربـــار على مســـاحة 2631 مترا مربعا بســـعر 

359.53 ألف دينار.
وأيًضـــا طرح مبنى تجاري بالســـهلة على مســـاحة 

815 مترا مربعا بسعر 308 آالف و735 دينارا.

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

زهراء طاهر جان كريستوف دوراند



علي الفردان من المنامة | تصوير: خليل إبراهيم

يواصل البنك األهلي المتحد، الرائد في الخدمات المالية والمصرفية لألفراد والمؤسسات، توسيع خدماته الرقمية من خالل خطة 
طموحة للتحول الرقمي، من خالل إطالق الفروع الرقمية وتطوير التطبيق وتوســعة الخدمات عبر الهاتف المحمول. وبعد إطالق 
فرعــه الرقمــي األول بمنطقــة العدليــة، التقــت “البــالد” بعدد من المديرين والمســؤولين البحرينيين الشــباب الذين لهــم دور كبير في 
عملية التحول الرقمي للبنك والتوسع في الخدمات. فقد قال رئيس خدمات التوزيع - الخدمات المصرفية لألفراد في البنك األهلي 
المتحد نادر موسى، في تصريح لـ “البالد” إن البنك لديه خطة لتحويل جميع فروعه في البحرين إلى فروع رقمية ضمن إستراتجية 
البنك للتحول الرقمي. وأشــار موســى إلى أن لدى البنك األهلي المتحد قرابة 21 فرعا حاليًا بعد دمج 3 فروع في فرع 
واحــد فــي العدليــة وهــو الفرع الرقمي المميز للبنك. وبين أن الفروع الجديدة ســتقدم الخدمات التقليدية إلى جانب 
الخدمــات الرقميــة التــي تســهل على الزبائن، وتغني عن فترات االنتظار. وأكــد أن جميع الخدمات التي يقدمها البنك 
األهلــي المتحــد عبــر الفروع متاحــة عبر تطبيق البنك على النقــال والخدمات اإللكترونية، حيث يمكن فتح الحســاب 

عن بعد ومطابقة بيانات العميل للتأكد من هويته عن بعد.
العمــاء  وتيــرة  ارتفــاع  إلــى  موســى  وأشــار 
الذيــن يقومــون بفتــح حســاباتهم عــن بعــد عبر 
القنــوات اإللكترونيــة، وهــو مؤشــر علــى تنامي 
اإلقبــال علــى الخدمــات الرقميــة التــي يوفرهــا 
البنــك األهلــي المتحــد. وبخصــوص الخدمــات 
اإللكترونية الجديدة التي يســعى البنك األهلي 
أوضــح  مســتقباً،  لعمائــه  لتوفيرهــا  المتحــد 
موســى أنــه ال توجــد حــدود بالنســبة للتوجــه 
الرقمــي، حيــث يعمــل البنك علــى توفير أحدث 
الحلول لعمائه باستمرار وتوفير تجربة خدمة 

هي األفضل.
وكشــف موســى عن خطة البنك األهلي المتحد 

الهواتــف  عبــر  المقدمــة  الخدمــات  لتطويــر 
المســتقبلي  التوجــه  أن  إلــى  المتنقلــة، مشــيرا 
المصرفيــة  البطاقــات  اســتخدام  تقليــل  هــو 
الباســكتية واســتخدام البطاقــات االفتراضية 
وتطبيقــات النقــال. مــن جهتــه، أوضــح رئيــس 
قســم االتصــاالت المؤسســية في البنــك األهلي 
المتحــد محمــد بوصقــر، أن البنــك افتتــح أول 
فــرع رقمي له ضمن خطة واســتراتيجية البنك 
للتحــول الرقمــي، حيــث يوفــر الفــرع الرقمــي 
 24 مــدار  المصرفيــة علــى  الخدمــات  مختلــف 
علــى  الحصــول  العميــل  يســتطيع  إذ  ســاعة، 
إلكترونيــة  بصــورة  ويســير  بســهولة  الخدمــة 

بالكامــل. وأكــد بوصقــر أن الفــروع الجديــدة ال 
تتطلــب التعامــل البشــري، حيــث توجــه البنــك 
نحــو  الحكومــة  توجهــات  مــع  منســجما  يأتــي 
التحــول الرقمــي. وأشــار بوصقــر إلــى أنــه رغم 
إمــكان إنجــاز مختلف المعامــات إلكترونيا، إال 
أن موظفــي البنــك ســيكونون موجوديــن فــي 
ساعات العمل االعتيادية لخدمة العماء الذين 
يرغبــون فــي التعامــل المباشــر، حيــث يســعى 
البنــك إلى توفير أقصى ســبل الراحة والخدمة 
لعمائه. وأشــار بوصقر إلــى توفير أجهزة توفر 
إيــداع مبالــغ كبيــرة من األمــوال النقديــة دفعة 
7 آالف دينــار  إلــى نحــو  واحــدة لمبالــغ تصــل 

وحتى إيداع الشيكات.
أن  الــى  أشــار  الموقــع  اختيــار  ســبب  وعــن 
“الموقــع اســتراتيجي جــدا، حيــث يمكن خدمة 
مختلف شــرائح العماء من األفراد والشركات، 
خصوصــا فــي المنامــة”. وبيــن أن هنــاك خطــة 
إســتراتيجية يديرهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
تتمثل في توســيع دائــرة الفروع الرقمية حيث 
4 فــروع رقميــة خــال  تقضــي بافتتــاح نحــو 

الفترة المقبلة.
وأكــد بوصقــر أن هدف البنك هــو توفير تجربة 
علــى  الحصــول  فــي  لعمائــه  وســهلة  سلســة 

الخدمــات المصرفيــة مــن حيث ســرعة اإلنجاز 
وسهولة الوصول إلى الخدمة، حيث إن الفروع 
الجديــدة يراعى فيها توافر المواقف والمرافق 

الحديثة، ما يوفر راحة للعميل.
وبين أن البنك عمل على اســتطاع آراء زبائنه 
فــي عملية التطوير ولمــس احتياجاتهم بحيث 

تلبي الخدمات احتياجات العماء.
الخدمــات  تطويــر  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
جعفــر  التجزئــة(  )تطويــر  لألفــراد  المصرفيــة 
البنــك  فــي  البحرينــي  الــكادر  إن  األنصــاري، 
اســتغرق نحــو عــام واحــد ونصف إلطــاق أول 

فــرع رقمــي بحلته الجديدة، إذ تــم مراعاة أدق 
التفاصيــل فــي مراحــل البنــاء األولــى وإعــداد 
العميــل  يحصــل  بحيــث  الداخليــة،  التصاميــم 
على تجربة فريدة في أجواء حديثة، حيث إن 
فريق العمل الذي شــكله البنك األهلي لمشــروع 
البنــك الرقمــي، عمــل عــن قــرب مــع مهندســي 

المشروع.
للخدمــات  خــاص  قســم  تخصيــص  تــم  كمــا 
يوفــر  الــذي  )بريميــوم(  المتميــزة  المصرفيــة 

للعماء خدمات راقية على أعلى المستويات.

البنـك األهلـي المتحـد يحول جميع فروعـه إلى رقمية
إطالق 4 أخرى حديثة خالل الفترة المقبلة
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ـــن بــعــد  ــا عـ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة إلـ ــابـ ــسـ ــحـ ــح الـ ــتـ ــرة فـ ــ ـــي ــاع وتـ ــ ــفـ ــ ـــى: ارتـ ــوسـ ــ م

جعفر االنصاريمحمد بوصقرنادر موسى

اختتمت أعمال المؤتمر الخليجي للتنمية البشـــرية 
في نســـخته التاسعة األســـبوع الماضي، حيث عقد 
المؤتمـــر تحـــت عنـــوان )منظومـــة القيـــاس الفردي 
والتميـــز المؤسســـي( برعايـــة وزيـــر العمـــل جميـــل 
حميـــدان، وذلك يومي الثاثـــاء واألربعاء 14 - 15 

يونيو 2022 بفندق الدبلومات راديسون بلو.
وتميـــز المؤتمـــر بحضـــور أكثـــر مـــن 150 مشـــاركا 
مـــن األشـــقاء بدول مجلـــس التعـــاون خصوًصا من 
ُعمـــان و الســـعودية وباقـــي دول الخليـــج، حيـــث 
ركـــز المؤتمر على أهمية التميز المؤسســـي وخلص 
المؤتمـــر إلى ضـــرورة أن يفهـــم المجتمـــع المقصور 
بالتميـــز المؤسســـي وهو تلـــك المماســـات المتأصله 
فـــي المؤسســـة ســـواء في القطـــاع العـــام والخاص 
والتي تســـعى المؤسسة لتحقيق النتائج واألهداف 
المرســـومة بأعلـــى جودة وأقـــل كلفة مع التشـــديد 
على ســـرعة في اإلنجاز. كما اتفق المؤتمرون أيضًا 
علـــى أن تركـــز المؤسســـات إلحـــراز التميـــز علـــى 4 

أركان رئيسة لضمان التميز وهي: األداء في العمل، 
المؤسســـة  ارتبـــاط  العمـــاء والمراجعيـــن،  إســـعاد 
بالمجتمـــع، وأخيرًا االهتمـــام بالعاملين والموظفين 
بالمؤسسة؛ كونهم حجر الزاوية بصفتهم أهم مورد 

للمؤسسة.
وقالت مديـــرة إدارة العاقات العامة في مجموعة 
صفـــا  للمؤتمـــر  العلميـــة  اللجنـــة  عضـــو  أوريجيـــن 
عبدالغنـــي “ال يمكـــن أن يحـــدث تميز مؤسســـي إال 
بتميـــز جميـــع العامليـــن والموظفين في المؤسســـة 
ابتـــداء مـــن رأس الهـــرم حتى أصغر موظـــف فيها. 
إن العمـــل المطلوب ال يمكن أن يقف عند حد معين 
ولذلـــك يجـــب علـــى المؤسســـات أن تدفـــع بعجلـــة 
التحـــرك ضمن المحاور التـــي صرحها المؤتمر مثل: 
التركيـــز علـــى الثقافـــة المؤسســـية بصفتهـــا البيئـــة 
الحاضنـــة لجميع العامليـــن، القيادة الناجحة، غرس 
ثقافـــة االندمـــاج الوظيفـــي بيـــن جميـــع الموضفين 
وقيادة المؤسســـة، أنواع قياس اآلداء وتطبيقاتها 

حســـب ظروف المؤسســـة. يشـــار أنه قد شارك في 
المؤتمـــر 14 متحدثـــًا مـــن مختلـــف دول الخليـــج، 
حيـــث طرحـــت أوراق عمـــل عمليـــة وقصص نجاح 

وتجارب لشركات ناجحة عالميًا وإقليميًا ومحليًا.
وقد خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات المهمة 

كالتالي:
. االهتمـــام بتطبيقات الحوكمـــة من قبل القيادات 
فـــي المؤسســـات المختلفـــة؛ لتحقيـــق االســـتدامة، 
ولضمـــان تحقيـــق الرؤيـــة )حوكمـــة فعالـــة = قيادة 

لمؤسسة ناجحة(. 
. التركيـــز علـــى الصحة المثاليـــة - وبرامج القيادة 
- ومواصلـــة التدريـــب المتميز للجميع - وتحســـين 

بيئة العمل
. إشـــراك جميـــع الموظفين بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشر في الخطط اإلســـتراتيجية المتعلقة بالتميز 
وقياس األداء وتوظيف أدوات القياس للمؤسســـة 
مـــن خال الجلســـات اإلســـتراتيجية؛ لضمان فهمها 

وتطبيقها.
بعـــض  المنظمـــة واســـتخدام  بثقافـــة  . االهتمـــام 
أدوات قيـــاس الثقافـــة والتركيـــز علـــى بنـــاء القادة 
مـــن خـــال الممارســـة الصحيحـــة ومن ثـــم تطبيق 
أســـاليب القياس المناســـبة، مع التركيز الكبير على 
مســـتجدات تكنولوجيـــا المعلومـــات خصوصـــًا في 

قيادة العمل عن ُبعد.
 . تطبيـــق المرونة أو اإلدارة الرشـــيقة مع الصابة 
واالبتـــكار فـــي العمـــل علـــى المســـتوى المؤسســـي 

وحتى على المستوى الشخصي.
. التركيـــز علـــى خلق ثقافـــة األداء الفردي والتميز 
المؤسســـي في مختلف المؤسســـات وجعلها ثقافة 

يتعاقبها األجيال.

واختتمـــت عبدالغنـــي ُمعلقـــة: علـــى هامـــش هـــذا 
المؤتمـــر المهـــم، تـــم تكريم نخبـــة من أبنـــاء الوطن 
الذيـــن تخرجوا بجدارة وذلـــك نظير حصولهم على 

مؤهات دولية مرموقة في إدارة الموارد البشـــرية 
مـــن الجمعيـــة األميركيـــة إلدارة المـــوارد البشـــرية 
SHRM، حيـــث قـــام الوزيـــر بتكريمهـــم فـــي حفـــل 
االفتتاح، وأما في الجلســـة الختامية والتي شـــارك 
فيهـــا جميـــع المتحدثين والمشـــاركين فـــي المؤتمر 
وأدارها رئيس المؤتمر أحمد البناء، حيث اختممت 
بالتوصيـــات أعـــاه ثم قدم شـــكره وتقديـــره لوزير 
العمـــل وللدول واألعضاء المشـــاركين والمتحدثين 
الكرام واللجنة المنظمة وكل من ســـاهم في إنجاح 
أعمـــال هـــذا المؤتمـــر بمـــا فـــي ذلـــك حضـــور كبـــار 

الشخصيات في حفل االفتتاح.
وأوصـــى المؤتمـــر واللجنة العلمية بانعقـــاد المؤتمر 
الخليجـــي للتنميـــة البشـــرية في نســـخته العاشـــرة 
وذلـــك في العاصمة الســـعودية الريـــاض في الفترة 

14 - 15 مارس 2023.

أكثر من 150 مشاركا بمختلف دول الخليج في مؤتمر التنمية البشرية

وقع صنـــدوق العمل “تمكيـــن” اتفاقية مع 
شـــركة “بيون ســـايبر” بهدف توفير فرص 
التوظيـــف والتدريـــب علـــى رأس العمـــل 
للكـــوادر الوطنية المتخصصـــة في مجال 
األمـــن الســـيبراني. تأتـــي هـــذه االتفاقيـــة 
تعقيبـــًا علـــى التعاون االســـتراتيجي التي 
أبرمتـــه تمكيـــن مـــع معهـــد ســـانس، معهد 
التدريـــب العالمـــي المتخصـــص في األمن 
السيبراني، حيث سيتم تدريب 20 خريجًا 
مـــن معهـــد ســـانس علـــى رأس العمـــل في 
مجـــال األمن الســـيبراني في شـــركة بيون 
سايبر، والذي سيتيح لهم الفرصة لتطبيق 
مهاراتهم المكتســـبة علـــى رأس العمل. تم 
توقيع االتفاقية اثناء منتدى التكنولوجيا 
“ELEVATE” الـــذي اســـتضافته مجموعـــة 

شركات “بيون” في فندق الريتز كارلتون.
وتعـــد االتفاقية األولـــى من نوعها من بين 
العديـــد من الشـــراكات المزمـــع عقدها مع 
شـــركات في القطاع الخاص والتي تهدف 
لألمـــن  ســـانس  معهـــد  خريجـــي  لتزويـــد 
الســـيبراني بفـــرص تدريـــب عمليـــة عالية 
الجودة ستدعم نموهم وتطورهم وكذلك 
تمكنهم من بناء مسارات مهنية مستدامة 
ذات جـــودة عالية في هـــذا المجال. حيث 
يعـــد تخصص األمـــن الســـيبراني من أكثر 
التخصصات طلبًا على المســـتوى المحلي 
والدولـــي، والـــذي يعكـــس فـــرص واســـعة 

للكوادر الوطنية الملتحقة بالبرنامج.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي لصنـــدوق العمل 
“تمكين” حســـين محمد رجـــب على التزام 

تمكيـــن بدعـــم الكـــوادر الوطنيـــة لزيـــادة 
مـــع  تنافســـيتهم محليـــًا ودوليـــًا تماشـــيًا 
التعافـــي  وخطـــة  الوطنيـــة  األولويـــات 

االقتصـــادي، حيث قال” يســـعدنا التعاون 
مـــع شـــركة “بيـــون ســـايبر” بهـــدف ربـــط 
الدراســـة النظريـــة بالتدريـــب العملي على 

رأس العمـــل باإلضافـــة الـــى خلـــق فـــرص 
وســـنواصل  البحرينيـــة،  للكـــوادر  العمـــل 
عقـــد الشـــراكات الازمة لتلبيـــة متطلبات 
لألفـــراد  المحلـــي  الســـوق  واحتياجـــات 
والمؤسسات. إن دعم الكوادر الوطنية من 
خال التدريب والتوظيف ســـيوفر فرصًا 
نوعيـــة ومســـتدامة كمـــا ســـيتيح ســـهولة 
الوصول إلـــى الكفاءات المطلوبة من قبل 
المؤسسات لاســـتفادة من إنتاجيتها، مما 
يحقق هدفنا األســـمى والمتمثل في خلق 
قطـــاع خاص قـــادر على دفـــع عجلة النمو 

االقتصادي”.
إحـــدى  ســـايبر”  “بيـــون  شـــركة  تعتبـــر 
األمـــن  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  المؤسســـات 
الســـيبراني فـــي مملكـــة البحريـــن والتـــي 

شـــاركت تمكيـــن الرؤيـــة ذاتها فـــي تعزيز 
مهـــارات الكـــوادر البحرينيـــة الشـــابة مـــن 
خـــال التدريـــب الـــازم في مجـــال األمن 
السيبراني. وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
“بيون ســـايبر” الشـــيخ خالد بـــن دعيج آل 
خليفـــة “ تلعـــب تمكيـــن دورًا رئيســـيًا في 
صقـــل ورفع مهارات الكفـــاءات البحرينية 
لتلبيـــة متغيـــرات ســـوق العمـــل ومعالجة 
فجـــوات المهارات المطلوبة التي تحد من 
إنتاجيـــة المؤسســـات. إننا نؤمـــن بجدارة 
المواهـــب البحرينية ونتطلـــع إلى رؤيتهم 

يحققون آمالهم وتطلعاتهم”.

“تمكين” و ”بيون سايبر” توقعان اتفاقية لتوظيف وتدريب بحرينيين بـ “األمن السيبراني”
ضمن خطة تنفيذ برامج التدريب مع معهد سانس

شـــهد محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد 
إعـــان  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
“بحرين هاربر” عن أحدث مشروعاتهم 
يقـــع  الـــذي  فيـــوز”  “هاربـــور  بإطـــاق 
ضمن مشـــروع “هاربـــر هايتس”، خال 
احتفالية خاصة أقيمت بهذه المناسبة 
فـــي موقـــع المشـــروع بحضـــور عضـــو 
التنفيـــذي  والرئيـــس  االدارة  مجلـــس 
لمجموعة جي أف اتش المالية هشـــام 

الريـــس، والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
يرافقهـــم  الخـــان،  ماجـــد  إنفراكـــورب 
عـــدد مـــن الضيـــوف. وقـــام المحافـــظ 
بجولـــة ميدانية في المشـــروع، واطلع 
علـــى الوحـــدات الســـكنية التـــي تتمتع 
بأســـلوب الحيـــاة العصريـــة فـــي قلـــب 
العاصمـــة المنامـــة، مؤكـــدا أن مملكـــة 
الجالـــة  صاحـــب  بقيـــادة  البحريـــن 
ملـــك البـــاد المعظـــم، ودعـــم وتوجيه 

العهـــد  الملكـــي ولـــي  الســـمو  صاحـــب 
رئيـــس مجلس الوزراء، تســـير بخطى 
ثابتـــة علـــى طريـــق تحقيـــق مزيد من 
اإلنجـــازات الحضاريـــة والتنمويـــة في 
مختلف المجاالت، مثنًيا على ما تقوم 
به مجموعة جـــي اف اتش المالية من 
اســـهامات في مجال التطوير العقاري 
البنيـــة  ومشـــروعات  واالســـتثماري 

التحتية.

وأعـــرب هشـــام الريس وماجـــد الخان 
لمحافـــظ  وتقديرهمـــا  شـــكرهما  عـــن 
العاصمـــة، وللضيـــوف على تشـــريفهم 
فيـــوز”  “هاربـــر  مشـــروع  الفتتـــاح 
الســـكني، مؤكديـــن ســـعي المجموعـــة 
والشـــركات التابعة لها دائًما للمساهمة 
في فتـــح آفاق جديدة وواســـعة لبناء 
حاضر مزدهر ومستقبل مشرق لوطننا 

العزيز.

محافظ العاصمة يشهد إطالق”هاربر فيوز” بقلب المنامة التجاري
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رصـــدت “^” أكبـــر المشـــروعات التنمويـــة التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن فـــي عدد من 
القطاعات العقارية والصناعية والتجارية واللوجستية.

وتضم القائمة مشـــروعات تم إنجازها بالفعل ومشـــروعات قيد اإلنجاز، حيث ســـاهمت هذه 

المشروعات وجزء كبير منها بالشراكة مع القطاع الخاص، في دفع عجلة التنمية االقتصادية 
في البالد، حيث ســـتلعب بعض المشروعات القائمة، والمزمع إقامتها، دورا كبيرا في مرحلة 

التعافي االقتصادي في المملكة، وفيما يلي جزء من هذه المشروعات:

جســــر المـــلك حمــــد 

مركـــز المعـــارض الجــديـــد 
مطــــار البحـــرين الدولـي

مشـــــــروع ســـــعادة 

مشـــروع جســـر الملـــك حمـــد ســـيمتد من 
محطـــة الملـــك حمـــد الدولية فـــي منطقة 
الرملـــي بمملكة البحريـــن ومحطة الدمام 
الدوليـــة فـــي المملكة العربية الســـعودية، 
وتقـــدر تكلفتـــه ما بين  4 إلـــى 5 مليارات 
دوالر، من خالل ســـكك حديـــد تمتد على 
طـــول 57 كيلومتـــًرا، وجســـر يتضمـــن 4 
مســـارات للمركبـــات بطـــول 25 كيلومتًرا 
مواٍز لجسر الملك فهد، حيث يعد مشروع 
جسر الملك حمد الرابط األساسي لمملكة 
البحرين بشبكة السكك الحديدية الرابطة 
بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، 
وذلـــك من خـــالل الربط بالمملكـــة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة عبر جســـر ثاٍن مواٍز 
لجســـر الملـــك فهد، ما سيســـهم فـــي رفع 
الطاقـــة االســـتيعابية لحركة المـــرور بين 
البلدين لألفراد والبضائع، والتشجيع على 
زيـــادة حركة الشـــحن والنقـــل والعالقات 

التجارية واالقتصادية بين البلدين.

وســـيعمل المشـــروع علـــى تحقيـــق النمو 
الشـــبكات  ربـــط  االقتصـــادي مـــن خـــالل 
نقـــل  خدمـــات  وتوفيـــر  اللوجســـتية 
مستدامة ومتاحة في جميع األوقات، كما 
ســـيعزز المشـــروع العالقـــات االجتماعية 
أواصـــر  ويمـــد  المملكتيـــن  شـــعوب  بيـــن 

المحبة والتعاون القائمة بين البلدين. 
وبشـــأن المرحلة التي وصل لها المشروع، 
فقـــد تـــم االنتهـــاء مـــن إعـــداد النمـــوذج 
المالـــي الخـــاص بتنفيذ المشـــروع، حيث 
الحصـــول  المواصـــالت بصـــدد  إن وزارة 
علـــى موافقـــات مـــن الجانبين الســـعودي 
تأهيـــل  مرحلـــة  فـــي  للبـــدء  والبحرينـــي 
المطورين المنفذين للمشروع خالل العام 
2022، تمهيـــًدا لطـــرح مناقصـــة التنفيـــذ 
الرئيســـة. كما أن الوزارة عملت من جانب 
آخـــر على تهيئة المســـار الداخلي للجســـر 
تمهيـــًدا لمنحـــه للقطـــاع الخـــاص للتنفيذ 

فور ترسية المشروع.

المعـــارض  مركـــز  لمشـــروع  األســـاس  حجـــر  وضـــع 
والمؤتمـــرات فـــي الصخير  فـــي 7 ينايـــر 2020، والذي 
يقـــام علـــى أرض تبلـــغ مســـاحتها 309,000 متـــر مربع، 
حيث سيتم تشييد المبنى على 149,000 متر مربع من 

إجمالي مساحة األرض. 
وســـيضم المركز 10 قاعات للمعارض بمساحة إجمالية 
تبلـــغ 95,000 متـــر مربـــع مجهـــزة بأحـــدث الخدمـــات 
العالميـــة،  والمعـــارض  الفعاليـــات  الحتضـــان  الالزمـــة 

ومركز المؤتمرات الرئيسي البالغة مساحته 4,500 متر 
مربع، ومجهز بأكثر وســـائل العرض تطوًرا، ويتســـع لما 
يقارب 4000 شـــخص، ذلك إلـــى جانب قاعات متنوعة 

االستخدامات بمساحات متوسطة وصغيرة.
 وتقـــدر التكلفة اإلجمالية للمشـــروع بنحو 83.6 مليون 
دينـــار. وبخصـــوص آخـــر تطـــورات المشـــروع، تســـتعد 
وزارة الصناعة والتجارة الفتتاح المشـــروع نهاية العام 

الجاري، حيث بلغت نسبة اإلنجاز قرابة 75 %.

يعد توســـعة مطـــار البحريـــن الدولي 
ومبنـــى المســـافرين الجديـــد من أكبر 
المشـــروعات التنمية، حيث افتتحت 
 ،2021 ينايـــر  فـــي  األولـــى  المرحلـــة 
 1.3 نحـــو  المشـــروع   كلفـــة  وتبلـــغ 
مليار دوالر، ويمتد مبنى المســـافرين 
آالف   210 مســـاحة  علـــى  الجديـــد 
متـــر مربع، وقد ســـاعد على مضاعفة 
الســـعة االســـتيعابّية لمطـــار البحرين 
الدولـــي لتصل إلى 14 مليون مســـافر 
و130 ألـــف حركـــة جوّيـــة للطائـــرات 
ســـنوًيا، باإلضافـــة إلـــى ســـعة مناولة 
تبلـــغ 4700 حقيبـــة في الســـاعة، كما 
يضم عددا من المشـــاريع المرتبطة به 
كمجمـــع المرافق المركزيـــة، ومواقف 

للسيارات يبلغ عددها اإلجمالي 5500 
موقًفـــا. كمـــا تبلـــغ مســـاحة األســـواق 
الحـــرة 4 أضعـــاف المســـاحة الحالية، 
والضيافـــة  لالســـتقبال  وصالتيـــن 
األولـــى  الدرجـــة  علـــى  للمســـافرين 
درجة رجال األعمال، ومبنى للطيران 
الخاص يقدم خدماته لرجال األعمال 
وأصحاب الطائـــرات الخاصة، إضافة 
إلـــى بوابـــة أمنيـــة مركزيـــة، ومبنـــى 
خـــاص لخدمـــات اإلنقـــاذ واإلطفـــاء، 
إلى جانب حقل لوقود الطائرات. كما 
ضم المشـــروع  فندق مطـــار البحرين 
 17 يوفـــر  إذ  الترانزيـــت،  لمســـافري 
غرفة عائلية و25 غرفة قياسية و17 
غرفـــة صغيرة، كذلك ســـيوفر الفندق 

24 مقصـــورة نوم حديثـــة كما ويضم 
صحييـــن  ونادييـــن  اســـتقبال  صالـــة 
منفصلين للرجال والسيدات يقدمان 

مجموعة مختلفة من الخدمات.
وبالنســـبة للمرحلة الثانية، فقد بلغت 
نســـبة اإلنجاز أكثر مـــن 80 %، حيث 
تتضمـــن بنـــاء ثـــالث بوابـــات مغادرة 
متصلة بسبعة جسور هوائية أحدهما 
يتســـع لطائـــرة 380، وبوابات مغادرة 
بالحافـــالت باإلضافـــة إلـــى المرحلـــة 
الثالثـــة واألخيـــرة مـــن نظـــام تزويـــد 
وقود الطائرات، مما يمكن المطار من 

النمو على المدى البعيد.

تم إنجاز مشـــروع “ســـعادة” فـــي المحرق، حيـــث تبلع تكلفته 
نحو 7 ماليين دينار، ويضم المشـــروع الترفيهي والســـياحي  
7 مبـــان وأرضا مخصصـــة إلى مبنى مواقف ســـيارات كجزء 

من المشروع وتضم نحو 300 موقف.
وســـيربط ســـوق المحرق التاريخية بواجهـــة بحرية عصرية 
والتـــي تمتاز بها جزيرة المحرق، حيث يعتبر البحر جزًءا من 

هوية أهلها وتاريخها العريق.
وســـتضم المرحلة الثانية من المشروع مبنى متعدد الطوابق 
لمواقف الســـيارات قادر على اســـتيعاب 202 سيارة، وجسًرا 
للمشـــاة يربط بين الســـوق القديمة والواجهة البحرية للجزء 
الغربـــي مـــن المشـــروع باإلضافـــة إلـــى اشـــتماله علـــى مرفـــأ 

يستوعب 37 من المراكب البحرية على اختالف أحجامها.

خليـــــج البحــــــــرين

مراســــــي البحــــــريــــــن

مبنى معهد البحرين للدراسات المصرفية 

خليـــج البحريـــن هـــو مشـــروع تطويـــر 
عقاري على الواجهة البحرية الشـــمالية 
2.5 مليـــار  تبلـــغ نحـــو  للمنامـــة بقيمـــة 
دوالر، حيـــث وضعـــت التصميـــم العـــام 
الشـــركة  البحريـــن  خليـــج  لمشـــروع 
العالمية “ســـكيدمور أونينغـــز وميريل”، 
وتضـــم المبانـــي الســـكنية، والترفيهيـــة 

ومحالت البيع بالتجزئة.  

ووضعت الرؤية والتخطيط للمشـــروع 
األعمـــال  وانطلقـــت   ،2005 عـــام  فـــي 
 ،2006 عـــام  فـــي  لتشـــييده  الخاصـــة 
وقـــد اكتملـــت البنيـــة التحتيـــة في عام 
“أركابيتـــا”  مبنـــى  يعـــد  حيـــث   ،2012
هـــو أول مشـــروع أسســـه مطـــور طرف 
ثالـــث في عـــام 2010، وقـــد تبعه فندق 
فـــي  البحريـــن”  خليـــج  “فورســـيزونز 

عـــام 2014. إلـــى جانب  مقـــر مجموعة 
“البركـــة”  والذي اكتمل عام 2016، فيما 
افتتـــح برج “ويندهـــام” أبوابه للجمهور 

في عام 2017.
كما يضم المشـــروع برج “أكســـا” والذي 
إلـــى جانـــب مشـــروع  اكتمـــل مؤخـــرا، 
“غولـــدن  ومشـــروعي  “ووتربـــي”، 

غيت”و”البحرين األولى”.

تعمـــل “إيجـــل هيلز دیـــار “علـــى تطوير 
واســـتكمال مشـــروع مراســـي البحرين، 
والذي تقـــدر تكلفتـــه اإلجمالية بنحو 3 
مليارات دوالر فيما تبلغ تكلفة المرحلة 
األولـــى نحـــو 2,1 مليـــار دوالر أميركـــي 

وهي على وشك االكتمال.
ومشروع مراســـي البحرين، يتكون من 
عدد مـــن المكونـــات والمشـــاريع، ومنها 
“مراســـي جاليريـــا “والذي تبلـــغ تكلفته 
220 مليـــون دينـــار ، وهو مجمع تجاري 
يعـــد مـــن أكبـــر المشـــاريع التجارية في 
البحرين، حيث يمثل مشـــروعا متكامال 
يضاف إلـــى الفنادق والشـــقق الفندقية 
والمرافـــق  والخدمـــات  والســـكنية 
الترفيهية والساحل السياحي المتكامل 
فـــي مشـــروع مراســـي البحريـــن، وذلك 

على مســـاحة 200 ألف متر مربع داخل 
مشروع مراسي البحرين

ويضـــم المشـــروع فنـــدق فيدا مراســـي 
أولـــي،  افتتـــح بشـــكل  الـــذي  البحريـــن 
مليـــون   40 المشـــروع  تكلفـــة  وبلغـــت 
دينـــار، هـــو يضم غرفـــا فندقية وشـــققا 
فندقيـــة، ويضـــم أكثـــر مـــن 300 وحدة 

فندقية فاخرة.
مكونـــات  ضمـــن  “عنـــوان”  وفنـــدق 
 51 تكلفتـــه  بلغـــت  حيـــث  المشـــروع، 
العـــام  يفتتـــح  والـــذي  دينـــار،  مليـــون 
الجـــاري ويضـــم أكثـــر مـــن 280 وحـــدة 
تبلـــغ  إجماليـــة  مســـاحة  فـــي  فاخـــرة 
180 ألـــف متـــر مربع، ومتصـــل بالمجمع 
التجاري يقدم خدمات خاصة للمقيمين 

وواجهة مائية.

“مراســـي  كذلـــك  المشـــروع  ويضـــم 
ريزدنس “الذي بلغت تكلفته 27 مليون 
دينار، ويضم 282 شـــقة فاخرة متصلة 
جاليريـــا”،  “مراســـي  بــــ  مباشـــر  بشـــكل 
و”مراســـي بوليفـــارد” بكلفـــة بلغـــت 18 
مليون دينار بحريني. ويوفر المشـــروع 
243 وحـــدة فاخرة بخيـــارات متعددة. 
إلى جانب 900 متر مربع من المساحات 

المخصصة للمحالت التجارية.
التـــي  المشـــروعات  آخـــر  بيـــن  ومـــن 
طرحت مشـــروع” مراســـي بارك”، حيث 
بـــدأ العمـــل به على مســـاحة 7333 مترا 
مربعـــا وبتكلفة تبلـــغ 16.4 مليون دينار 
، وهو مجمع ســـكني، كما طرح مشروع 
“مراسي فيســـتا “والذي يوفر نحو 210 

شقق فندقية.

افتتح مشـــروع مبنى معهد البحرين للدراسات المصرفية  
الماليـــة فـــي ينايـــر الماضي بكلفـــة 65 مليـــون دوالر، وهو 
مكون من 9 طوابق، مع أكثر من 50 قاعة محاضرات على 
أحدث طراز تتسع ألكثر من 400 شخص، ومبنى لمواقف 
الســـيارات، مـــع مراعـــاة تطبيق أحـــدث التقنيـــات، معايير 
الجودة وحماية البيئة. تبلغ مســـاحة البناء اإلجمالية أكثر 
مـــن 23000 متـــر مربع شـــمال خليج البحرين الســـتيعاب 

الطلب المتزايد على التدريب.
وتشـــمل الخطـــط توفيـــر تقنيات عاليـــة التقنيـــة ومرافق 
متطـــورة وابتـــكار إلكتروني يضمن أعلـــى معايير الكفاءة 

واالبتكار وأفضل الخدمات للمتدربين.
وكان قـــد تـــم تعييـــن بيـــت الهندســـة الخليجـــي كشـــركة 
االستشـــارات  فـــي  متخصصـــة  معماريـــة  استشـــارات 

الهندسية للمشروع.

جسر الملك حمد

مركز المعارض والمؤتمرات الجديد في الصخير

مطار البحرين الدولي

مشروع سعادة

دانــــات اللـــــوزي

اســـتكمل بنك اإلســـكان بالشـــراكة مع القطاع الخاص، إنشاء 
مشـــروع دانـــات اللـــوزي، حيـــث جـــرى بيـــع معظـــم وحـــدات 
المشـــروع وبدأ المواطنون في السكن بالمشروع، حيث تقدر 

تكلفته بنحو 67 مليون دوالر.
ويحتـــوي مشـــروع “دانات اللوزي”  على 303 فيالت ســـكنية 
مصممة بسبعة تصاميم مختلفة تشمل الفلل المتصلة والفلل 
شـــبة المنفصلـــة وفلـــل الزاويـــة، وتتـــراوح مســـاحة األراضي 
للفلل ما بين 177 مترا مربعا و360 مترا مربعا، بينما تتراوح 

مساحة البناء ما بين 232 مترا مربعا و250 مترا مربعا.
وتشمل جميع فلل “دانات اللوزي” أربع غرف نوم، منها غرفتا 
نوم رئيســـتان ومزودتان بحمام متصل، وتضم أيضًا مجلســـا 
وصالـــة ومطبخين أحدهمـــا داخلي واآلخـــر خارجي، وثالثة 

حمامات ومرآب يتســـع لسيارتين متجاورتين وغرفة للعمالة 
المنزلية بحمام متصل.

وتبـــدأ أســـعار الفلـــل مـــن 110 آالف دينـــار بحرينـــي، وتتوفر 
حصريًا لمستفيدي برنامج مزايا للسكن االجتماعي.

وتمتـــاز “دانات اللـــوزي” بخيارات إنشـــائية وجمالية متعددة، 
حيث تتميز الوحدات السكنية بواجهات أنيقة ُمصممة لتالئم 

جميع األذواق ولتلبي متطلبات األسر البحرينية المعاصرة.
 ويضم المشـــروع شـــوارع رئيســـة يصل عرضها إلى عشرين 
متـــرًا، إلى جانـــب متنزهات داخلية وممشـــى محاذيا لبحيرة 
اللـــوزي يبلـــغ طوله نحو 800 متر مربـــع، باإلضافة إلى مجمع 
خدمـــات يضم محـــالت تجاريـــة ومتجر “لولـــو هايبرماركت” 
لخدمة سكان المشروع وتلبية مختلف احتياجاتهم اليومية.

دانات اللوزي

متـــرو البحــــريــــــن 

يعد مشروع “مترو البحرين” من أبرز مشروعات البنية 
التحتية والمواصالت التي تعمل عليها البحرين، حيث 
تم تحديد شبكة مترو البحرين بطول 109 كيلومترات 
المرحلة  ستتضمن  حيث  مراحل،  عدة  على  لتنفيذها 
األولى من المشروع إنشاء خطين بطول 29 كيلومترًا 
بين  األول  الخط  يربط  توقف،  محطة   20 تتخللهما 
السيف، في حين أن  الدولي وضاحية  البحرين  مطار 
والمنطقة  الجفير  منطقة  بين  سيربط  اآلخــر  الخط 

التعليمية في مدينة عيسى.
للمرحلة  المترو  ربط شبكة  ذلك، سيتم  إلى  باإلضافة 
للركاب من خالل  الدولية  الملك حمد  بمحطة  األولــى 
كيلومتر   8 طولها  سيبلغ  والــتــي  ــى)أ(  ــ األولـ المرحلة 
الــوزارة على  تعمل  4 محطات توقف. كما  باستخدام 
ربط  خــالل  من  المشروع  من  الثانية  المرحلة  دراســة 

محطة الملك حمد الدولية للركاب في منطقة الرملي 
في  والمعارض  المؤتمرات  ومركز  الرياضية  بالمدينة 
 5 بــاســتــخــدام  كيلومترا   18 بــطــول  الصخير  منطقة 
الحالي  الوقت  في  الـــوزارة  وتعمل  تــوقــف.   محطات 
عــلــى الــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة مــن الــمــشــروع مــع تحالف 
مراجعة  عــلــى  للعمل  وذلـــك  االســتــشــاريــة  الــشــركــات 
تأهيل  مناقصة  مستندات  وإعــداد  السابقة  الدراسات 
تم  للمشروع، حيث  المنفذ  المطور  وتعيين  المقاولين 
عرض المشروع في ورشة عمل للقطاع الخاص بتاريخ 
ورغبتها  اهتمامها  الشركات  وأبــدت   2021 مــارس   2
التأهيل  مناقصة  طرح  تم  وقد  المشروع.  تنفيذ  في 
العمل على  2022، وجاري  المسبق وإغالقها في مايو 
تقييم جميع العطاءات المقدمة من قبل الوزارة، حيث 

تقدم 11 شركة لعملية التأهيل للمناقصة.

مترو البحرين

خليج البحرين

مراسي البحرين

معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية

ديــــار المحــــــرق 
تعـــد مدينـــة “ديـــار المحـــرق” أكبـــر مشـــروع 
تطويـــر عقـــاري تنمـــوي شـــامل فـــي مملكـــة 
البحرين، وتقدر تكلفته بنحو 3.2 مليار دوالر، 
وهـــي مدينـــة حضارية نموذجيـــة تجمع بين 
مقومات الحياة العصرية والتراث البحريني 
األصيـــل لمـــا تتمتـــع به مـــن مزيـــج فريد من 
المناطق السكنية والمشـــاريع التجارية التي 
تعد من أفضل فرص االستثمار على اإلطالق 
أيـــًا كانـــت لغرض االســـتخدام الشـــخصي أو 
االستثمار التجاري. وتقع “ديار المحرق” في 
الجزء الشمالي لمدينة المحرق على مساحة 
شاســـعة من األراضي المستصلحة تفوق 10 
كيلومتـــرات مربعة على امتـــداد 7 جزر و40 
كيلومتـــرًا من الواجهات المائية والشـــواطئ 
الرمليـــة الخالبـــة وتتطلـــع بأن تكـــون مدينة 
نموذجية مســـتدامة في المستقبل المنظور. 
وعنـــد اســـتكمال جميع مشـــاريعها ستشـــمل 

“ديـــار المحـــرق” كافـــة العناصر التي تشـــكل 
مجتمعـــًا متكامـــالً من جميـــع النواحي، ومن 
أبرزها المرافق التعليمية والمدارس والمراكز 
والمجمعـــات  الترفيهيـــة  والمرافـــق  الطبيـــة 
التجاريـــة والحدائـــق والمتنزهـــات والفنادق 
ومرافئ للســـفن لتصبح بذلك المكان األمثل 
لســـكن العوائـــل فـــي مجتمـــع ثري بنســـيجه 

االجتماعي المتالحم. 
وفـــي آخـــر تطورات المشـــروع، أعلنـــت ديار 
المحرق، الشـــركة الرائدة في قطاع التطوير 
العقـــاري بمملكـــة البحريـــن، عـــن بـــدء أعمال 
المرحلة الثانية من مشـــروع النسيم السكني 
الكائـــن علـــى الواجهـــة المائيـــة فـــي شـــمال 
وســـط الجزيـــرة الجنوبية. وقد تـــم التوقيع 
مع مؤسســـة أحمد عمـــر للتجارة والمقاوالت 
إلنجـــاز هذه المرحلـــة، وانطلقت األعمال في 

ديار المحرقشهر أبريل الماضي.
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“باس” ُتوقع اتفاقية المناولة األرضية مع خطوط كارغولوكس الجوية الدولية

استثمارات البحرين بسندات الخزانة األميركية بنهاية أبريل

لتوفير خدمات الصيانة لطائراتها

حيازة دول الخليج منها تتراجع لـ216.27 مليار دوالر

وّقعت شركة خدمات مطار البحرين )باس( اتفاقية المناولة 
األرضية مع خطوط كارغولوكس الجوية الدولية؛ لتزويدها 
بخدمـــات صيانة لطائراتها في مطار البحرين الدولي. وُتعد 
“كارغولوكس” شركة شحن جوي رائدة دولًيا وهي من أكبر 

الشركات المختصة بهذا المجال على مستوى أوروبا.
وستباشـــر شـــركة بـــاس توفيـــر خدمـــات الصيانـــة وإصدار 
شـــهادات صالحية العودة للخدمة لطائـــرات “كارغولوكس” 
مـــن طـــراز بوينـــغ 747، وذلك على مدار عـــام كامل. وتتمتع 
شـــركة خدمـــات مطـــار البحريـــن بســـجل حافل فـــي توفير 
الشـــهادات التقنية وحلـــول الصيانة لعدد كبير من شـــركات 
الطيـــران الدولية، وهـــي حاصلة كذلك علـــى اعتماد الوكالة 

األوروبية لسالمة الطيران )إياسا(.
وبالحديـــث حول االتفاقية الجديدة، قال الرئيس التنفيذي 
لشـــركة خدمـــات مطـــار البحرين،  محمـــد خليـــل “ُنولي في 
شـــركة باس اهتماًمـــا بالًغا بكافـــة الخدمـــات والحلول التي 
نوفرهـــا لخطوط الطيـــران وشـــركات النقل الجـــوي، ولدينا 
فريق عمل ُمتخصص ومجّهز بكل ما يلزم لضمان انسيابية 
المهـــام واألعمـــال على الـــدوام. واعتمـــاًدا على هـــذا النهج، 

نتابـــع العمـــل بجد ونســـعى للحفـــاظ علـــى تمّيزنا مع 
االرتقـــاء بمكانـــة شـــركة خدمـــات مطـــار البحرين 

إلى آفاق ومستويات جديدة. وبمناسبة توقيع 
التأكيـــد مجـــدًدا علـــى  أود  هـــذه االتفاقيـــة، 
التزامنـــا المتواصـــل بتوظيف كافـــة مواردنا 
وخبراتنـــا لنمنح شـــركات الطيـــران وخطوط 
كارغولوكـــس الجويـــة الدوليـــة خدمـــة رائدة 

ومتكاملة”.
وتشـــتمل خدمـــات الصيانـــة المقدمـــة من شـــركة 

بـــاس علـــى تنفيـــذ الفحوصـــات الالزمـــة مع 
إصـــالح أي خلـــل وكذلـــك اســـتبدال 

القطع المتضررة بالطائرات ضمن 
لـــدى  الـــذي  الترخيـــص  نطـــاق 
تمتلكـــه الشـــركة. وبعـــد انتهـــاء 
الفحص والصيانـــة، يتم إصدار 
شـــهادات اجتياز الفحص الفني 
ممـــا يتيح للطائـــرة المغادرة مع 

التأكد من خلّوها من أّي خلل.

خفضـــت مملكـــة البحرين اســـتثماراتها بالســـندات األمير كية بنســـبة 7.2 % من 
1.368 مليـــار دوالر بنهايـــة مارس الماضي إلى 1.269 مليـــار دوالر بنهاية أبريل 
2022. وتراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات 
الخزانـــة األميركية 1.94 %، على أســـاس شـــهري في نهاية أبريـــل الماضي، إلى 

216.27 مليار دوالر من 220.56 مليار دوالر بنهاية مارس 2022.
أن  الصـــادرة، حديثـــا،  المتحـــدة  بالواليـــات  الخزانـــة  وزارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
استثمارات السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات األميركية، ارتفعت 
بنســـبة 0.17 % لتصـــل إلـــى 115.7 مليار دوالر حتى نهايـــة أبريل 2022، مقابل 
115.5 مليـــار دوالر حتـــى نهايـــة مـــارس الماضي. وحلـــت الكويـــت ثانيا، حيث 
تراجعت اســـتثماراتها بالســـندات األميركيةخالل شـــهر أبريل الماضي إلى 46.1 

مليار دوالر من مستوى 46.8 مليار دوالر بنهاية شهر مارس 2022.
وجـــاءت اإلمـــارات في المرتبـــة الثالثة، بإجمالـــي اســـتثمارات 41.7 مليار دوالر 
خـــالل شـــهر أبريل الماضـــي، مقارنة بــــ 45.6 مليار دوالر في الشـــهر الســـابق له، 

مســـجلًة تراجعـــًا بنســـبة 8.5 %. ثم قطـــر والتي خفضت تلك االســـتثمارات من 
8.504 مليـــار دوالر في نهاية مـــارس 2022 إلى 5.513 مليار دوالر بنهاية أبريل 
الماضي، مســـجلًة تراجعًا بنســـبة 35.2 %. تليها سلطنة ُعمان والتي رفعت تلك 
االســـتثمارات بنســـبة 5.3 % مـــن 5.690 مليار دوالر بنهاية مـــارس الماضي إلى 
5.993 مليـــار دوالر بنهايـــة أبريـــل 2022. يشـــار إلـــى أن ما تفصح عنـــه الخزانة 
األميركيـــة فـــي بياناتها الشـــهرية هو اســـتثمارات دول الخليج بأذون وســـندات 
الخزانـــة األميركيـــة فقـــط، وال تشـــمل تلـــك االســـتثمارات األخـــرى بالواليـــات 
المتحـــدة، ســـواء كانـــت حكومية أو خاصـــة. وتعد ســـندات الخزانـــة األميركية 
وســـيلة لجمـــع األمـــوال والديون مـــن الدول والمؤسســـات، وتســـددها الحكومة 
عند حلول ميعاد اســـتحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند. وتتمتع السندات 
األميركيـــة بالجاذبيـــة النخفاض مســـتوى مخاطرة عدم الســـداد؛ وهو ما يفســـر 
انخفـــاض العائد عليها، الفائـــدة، وإن كان االحتياطي الفيدرالي األميركي )البنك 

المركزي(، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

تأسس بنك البحرين 
والكويت في 16 مارس 1971 

بموجب مرسوم أميري وبدأت عملياته 
في العام التالي لذلك.

بدأ البنك عملياته في عام 1972، 
برأسمال قدره 1 مليون دينار بحريني 

)2.7 مليون دوالر أمريكي(، واليوم، نمى 
ليصبح واحدًا من أكبر البنوك التجارية 

في مملكة البحرين، مع امتالكه لقاعدة 
أصول تبلغ 3.7 مليار دينار بحريني )9.7 

مليار دوالر أمريكي(.

مراد علي مراد
 رئيس مجلس اإلدارة

د.عبدالرحمن سيف
الرئيس التنفيذي للمجموعة

791.9 مليون دينار

3.7 مليار دينار

53.1 مليون دينار

115.6 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

الدخل التشغيلي: 

الخدمــات الماليــة

القطاع:

بنــــك
البحريـن والكويت

4243

السنة الرابعة عشرة - العدد 4996

 األحد
19 يونيو 2022 - 19 ذو القعدة 1443  

15 يونيو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.2

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.44

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.495

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.165

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.032

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.84

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.307

بنك السالم 
SALAM BD 0.087

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.49

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.075

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.48

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.481

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.314

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.05

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.623

هبطـــت أســـعار النفـــط نحـــو 6 % بتعامالت 
نهاية األســـبوع؛ بسبب مخاوف من احتمال 
أن يـــؤدي رفـــع البنـــوك المركزيـــة الرئيســـة 
أســـعار الفائدة إلى إبطـــاء االقتصاد العالمي 
وارتفـــع  الطاقـــة.  علـــى  الطلـــب  وتقليـــص 
الـــدوالر هذا األســـبوع إلى أعلى مســـتوياته 
منذ ديســـمبر 2002 مقابل سلة من العمالت 
مما شـــكل ضغطا أيضا على األســـعار وجعل 
النفط أكثر تكلفة بالنســـبة للمشـــترين الذين 

يستخدمون عمالت أخرى.
وهبطـــت العقـــود اآلجلة لخام برنت تســـليم 
إلـــى   %  5.6 أو  دوالر   6.69 أغســـطس 
113.12 دوالر للبرميـــل عنـــد التســـوية، في 
حين انخفض خام غرب تكســـاس الوســـيط 
األميركي تســـليم يوليو 8.03 دوالر أو 6.83 

دوالر إلى 109.56 دوالر.
وســـجل خام برنت أول انخفاض أســـبوعي 
له منذ 5 أســـابيع بنســـبة 7.3 %، في ســـجل 
الخام األميركي أول تراجع له منذ 8 أسابيع 

بنسبة 9.2 %.
وقال كبير محللي الســـوق في شركة أواندا 
للبيانات والتحليالت إدوارد مويا إن “أسعار 
الخام تراجعـــت مع ارتفاع الـــدوالر وتلميح 
روســـيا إلى ضـــرورة زيادة صـــادرات النفط 

ومع تنامي مخاوف الركود العالمي”.
وبـــدأت البنـــوك المركزيـــة العالميـــة اآلن في 
تشـــديد السياســـة النقديـــة بعد أن ســـارعت 
إلى تخفيفهـــا خالل جائحـــة كورونا لتفادي 

حدوث ركود.
االتحـــادي  االحتياطـــي  مجلـــس  وقـــام 
األميركي األســـبوع الماضي بأكبر زيادة في 
أســـعار الفائـــدة األميركية منذ أكثـــر من ربع 

قرن.

سعر برنت يهبط 7.3 
% في أول انخفاض 

منذ 5 أسابيع

تعمـــل وزارة البلديـــات على مشـــروع 
جديـــد لمعالجـــة النفايات فـــي مملكة 
البحريـــن. وصـــدر عـــن وزارة شـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 

اســـتبانة التأهيل المســـبق للمتقدمين 
المهتميـــن بالعمـــل كمطور أو تشـــكيل 
اتحاد مطورين للمشاركة في مشروع 
معالجـــة النفايـــات عبـــر الحـــرق فـــي 

مملكة البحرين.
 وتهدف المحطة إلى معالجة النفايات 

المناسبة داخل مملكة البحرين لتعمل 
علـــى مـــدى 25 عامـــا كحـــد أدنـــى مع 
قـــدرة قصوى على اســـتقبال النفايات 
تبلغ 1,306,510 طن ســـنويا. وتتمثل 
المخرجات مـــن المصنع في الكهرباء، 
الشـــبكة  فـــي  تغذيتهـــا  يتـــم  التـــي 

الوطنيـــة مـــن خـــالل اتفاقيـــة شـــراء 
الطاقـــة، ورمـــاد قـــاع المحرقـــة وغـــاز 
إلعـــادة  القابلـــة  والمـــواد  المداخـــن، 
التدوير.  وســـيطلب من مقدم العطاء 
تطوير حـــل إلدارة المواد الناتجة عن 

عملية حرق الملخفات.

دعوة للقطاع الخاص لالستثمار في مصنع لمعالجة المخلفات

 محمد خليل

1.3
مليار دوالر

علي الفردان


