 19مقاوال يتنافسون على مشروع سكني في “الرملي”

شركة المطار تشتري طائرة للتدريب على عمليات استعادة الطائرات
علي الفردان

مشروع سكني جديد في ضاحية الرملي التابع

لوزارة اإلسكان ،عبر جلسة المناقصات أمس ،إذ
بلغت قيمة أقل عطاء مقدم لتشـــييد المشـــروع
نحـــو  19.6مليـــون دينـــار .ويقـــع المشـــروع في

القســـم الرابع بمنطقة الرملي ،ومســـاحة األرض

للمشروع  9975مترا مربعا.

عواصم ـ وكاالت

ومن المتصور أن يتم تطويره كمشـــروع سكني

 Aلـــدى وزارة اإلســـكان كمقـــاول لبنـــاء المبانـــي

أكـــد وزيـــر الطاقـــة الســـعودي األميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان فـــي مؤتمر

التالي 160 :شـــقة ذات  3غرف نوم 140 ،شـــقة

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي كمقـــاول لبناء

خلو المنطقة من أســـلحة الدمار الشـــامل ومنع إيران من حيازة السالح

والمزايـــدات

إن المملكـــة قلقة من عدم التزام إيران باالتفاقات الدولية ،وكذلك عدم

 13مناقصـــة لمختلـــف الجهـــات الحكوميـــة بلغ

منع االنتشـــار .وأضاف أن المملكة تدعم جميع الجهود الدولية الرامية؛

يحتوي على  300شقة سكنية تقسم على النحو

تقدمت  19شركة مقاوالت للمنافسة على إقامة

قلق سعودي من عدم التزام
إيران باالتفاقات الدولية

ذات  4غـــرف نـــوم ،محالت تجاريـــة في الطابق

األرضي.

ودرجـــة  AAلـــدى وزارة األشـــغال وشـــؤون

الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذرية أمـــس اإلثنين موقـــف المملكة بضرورة

المشروعات.

النـــووي .وقـــال الوزير في المؤتمر الذي بثته قناة اإلخبارية الســـعودية

وفتـــح

مجلـــس

المناقصـــات

ويتكون المشـــروع من  4مبان سكنية بارتفاع 3

الحكومية في جلســـته األسبوعية أمس اإلثنين

شفافية طهران مع وكالة الطاقة الذرية ،ما يشكل “تهديدا” في منظومة

ومساحة البناء التقريبية  94,444مترا مربعا.

إجمالي أقـــل العطاءات التي قدمتها الشـــركات

لمنع إيران من حيازة سالح نووي.

طوابق لمواقف الســـيارات و 10طوابق سكنية،

واقتصـــرت المناقصة علـــى المقاولين من درجة

للظفر بها نحو  24.2مليون دينار.
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توظيف  17ألف بحريني وتدريب 7000

مجلس الوزراء :ارتفاع رخص البناء  % 18وأغسطس يقفز % 64.4

المشاركون بـ “البحرين في أرقام” :تشجيع

الشباب لدخول القطاعات االستثمارية

المنامة  -بنا

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،االجتماع

االعتيادي األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي عقد أمس

بقصر القضيبية .وسجل عدد من المؤشرات االقتصادية
بالعام  2021أداء يوازي المستويات المسجلة في العام
 2019قبل الجائحة.

وفـــي القطاع العقاري ارتفع عـــدد رخص البناء الصادرة

إبراهيم النهام | تصوير :خليل إبراهيم

فـــي األشـــهر الثمانيـــة األولى من العام  2021بنســـبة 18
 %عـــن الفتـــرة ذاتهـــا فـــي  ،2019وتجـــاوز عددهـــا في

أكـــد المشـــاركون ببرنامـــج “البحريـــن

البرنامـــج الـــذي يعـــده الخبيـــر

 2019بنسبة .% 64.4

“البـــاد” مســـاء أمـــس األول (األحـــد)

صحيفة “البالد” عبر منصاتها الرقمية

أغســـطس الماضي المستويات المســـجلة في أغسطس

فـــي أرقـــام” الـــذي بثتـــه صحيفـــة

واســـتمر عـــدد مـــن المؤشـــرات بالتعافـــي فـــي قطـــاع

عبر منصاتها الرقمية ،أهمية تشـــجيع

الســـياحة ،منهـــا نســـبة إشـــغال الفنـــادق وعـــدد زوار

الشـــباب البحريني لدخول القطاعات

وحقـــق البرنامج الوطني للتوظيف في نســـخته الثانية

أنـــه ونظـــرًا لطبيعـــة الدراســـات

نجـــح فـــي توظيف أكثر مـــن  17ألف بحرينـــي وتدريب

مـــع ارتفـــاع منســـوب الوعـــي لديهم،

المجمعات التجارية.

 % 70مـــن أهدافه على صعيـــد التوظيف والتدريب ،إذ

األكاديمية التي يتلقونها في المملكة

()٠٢

فإن هنـــاك فرصـــا اســـتثمارية واعدة

أكثر من  7000بحريني.

توقعات بانتعاش “اإلنشاءات” عقب انخفاض الحديد
الحديـــد عالميـــا ،مـــا ينعكـــس علـــى

للطـــن ،مضيفـــا “نتمنـــى أن نـــرى

إن انخفـــاض أســـعار الحديـــد يؤثـــر

توقـــع عاملـــون بقطـــاع اإلنشـــاءات

االقتصـــادي عـــارف خليفـــة قد غرد

المملكة”.

والمنشـــآت فـــي البحريـــن؛ متوقعـــا

فـــي أعقـــاب انخفـــاض أســـعار خام

انخفضـــت إلـــى أقل مـــن  100دوالر

عزوز علي

والمقـــاوالت أن ينتعش هذا القطاع

األســـعار بالبحريـــن .وكان الباحـــث
أمـــس بـــأن أســـعار خـــام الحديـــد

االستثمارية بشـــكل مبكر ،موضحين

انخفاضـــا فـــي أســـعار الحديـــد فـــي

مـــن جهتـــه قـــال رئيـــس جمعيـــة

المقاوليـــن البحرينيـــة علـــي مرهون

إيجابـــا علـــى قطـــاع المقـــاوالت

أن يقبـــل الناس على البناء في هذه
الفترة.

()١٥

وعديدة.

االقتصـــادي حســـين المهـــدي ،وتبثـــه

فـــي الثامنة من مســـاء كل يوم أحد،
اســـتضاف بحلقتـــه الجديـــدة التـــي

تابعها أكثر من  1400شخص ،المدير
العـــام للخزينـــة واالســـتثمار في بنك
البحريـــن والكويـــت محمـــد الريـــس،

والوكيـــل المســـاعد للتعليـــم بـــوزارة

التربيـــة والتعليـــم لطيفـــة البونوظة،

والباحث يوسف صالح الدين)١٤( .

فعاليات“ :المرور” تحقق رقما
قياسيا عالميا في الحد من
مسببات الحوادث

()٠٥

جاللة الملك يهنئ رئيس

البحرين تهنئ نيبال
بذكرى يوم الدستور

مالطا بذكرى االستقالل
المنامة  -بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية
مـ ــالـ ــطـ ــا ،جـــــــورج فـ ــيـ ــا؛ وذلــــك
بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

وأعــرب جاللته في البرقية عن

المنامة  -بنا

أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور
الصحة والسعادة بهذه المناسبة

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحب الجاللـــة الملك

أطيـــب تهانيهـــم وتمنياتهـــم لهـــا بموفـــور

رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

الديمقراطيـــة االتحاديـــة الصديـــق بالمزيد

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ،وولـــي العهد

الوطنية.

ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ،برقيتي تهنئة

إلـــى رئيســـة جمهورية نيبـــال الديمقراطية
االتحاديـــة بيديـــا ديفـــي بنداري؛ بمناســـبة
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ذكرى يوم الدستور لبالدها.

أعـــرب جاللته وســـموه فـــي البرقيتين عن

الصحة والســـعادة ولشعب جمهورية نيبال
من التقدم واالزدهار.

كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي

العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء برقية تهنئة

مماثلـــة إلـــى رئيـــس وزراء جمهورية نيبال

الديمقراطية االتحادية شير بهادور ديوبا.

جاللة الملك

البحرين تهنئ أرمينيا بذكرى االستقالل

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر رئيس الفلبين
المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

تلقـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ،وولي العهد رئيس

بعـــث عاهل البـــاد صاحب الجاللـــة الملك
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ،وولـــي العهد

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،برقيتي شكر جوابيتين
من رئيس جمهورية الفلبين الصديقة رودريغو دوتيرتي؛ وذلك ر ًدا على برقيتي التهنئة

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ،برقيتي

التي بعث بهما جاللته وسموه إليه بمناسبة ذكرى استقالل جمهورية الفلبين.

تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهوريـــة أرمينيـــا

الوطنية.

استقالل بالده .وأعرب جاللته وسموه في

رئيـــس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة

آرميـــن سركيســـيان؛ وذلك بمناســـبة ذكرى

البرقيتين عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم له
بموفـــور الصحة والســـعادة بهذه المناســـبة

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد

إلـــى رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول
باشينيان.

مؤشرات اقتصادية تتعافى في  2021وتشهد ارتفا ًعا مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة

مجلـــس الـــوزراء :توظيـــف أكثـــر مـــن  17ألـــف بحرينـــي وتدريـــب مـــا يفـــوق 7000

المنامة  -بنا

ترأس ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن
حمـــد آل خليفـــة ،االجتمـــاع االعتيـــادي
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد

أمـــس بقصـــر القضيبيـــة .رحـــب مجلـــس

مبادرات جاللة الملك
تدعم كل جهد
دولي يقود إلرساء
السالم العالمي

الـــوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها عاهل
البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

األداء.

 - 2مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون

القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن  3مشـــاريع

مراسيم بقوانين تأتي ضمن تطوير حزمة
من التشريعات؛ لمواكبة متطلبات التنمية
لصالح المواطنين.

 - 3مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون

القانونيـــة والتشـــريعية بالتصديـــق علـــى

اتفاقية التعـــاون الجمركي العربي ،والتي

مواصلة إعادة هيكلة
عدد من الجهات
الحكومية لزيادة
الكفاءة وتحسين األداء

 - 4مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون

مـــن العـــام  2021بنســـبة  % 18عن الفترة

قانـــون بالموافقـــة علـــى نظـــام “قانـــون”

ذلك ،أكد المجلس أن المبادرات الســـامية

أغســـطس الماضي المســـتويات المسجلة

الموحـــد لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول

 -تجاوزت مســـتويات المبيعات عند نقاط

 - 5مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون

بمملكـــة البحريـــن خـــال شـــهر أغســـطس

بتعديـــل بعض أحـــكام الالئحـــة التنفيذية

في العام .2019

 - 6مذكـــرة وزير الخارجية بشـــأن التقرير

عيسى آل خليفة لجمهورية مصر العربية
الشـــقيقة واجتمـــاع جاللتـــه مـــع أخيـــه

رئيس جمهورية مصـــر العربية عبدالفتاح
ً
منوها المجلس بنتائج االجتماع
السيسي،
علـــى صعيد دعـــم العالقـــات الثنائية التي

ً
نموذجـــا متقدمً ـــا للترابـــط األخوي،
باتـــت

باإلضافـــة إلـــى تعزيز التنســـيق المشـــترك

تجاه القضايا والمســـتجدات الدولية .بعد
لجاللـــة الملك تدعم كل جهـــد دولي يقود

تهـــدف إلى تعزيـــز التعاون المشـــترك بين
اإلدارات الجمركيـــة العربيـــة وتفعيـــل
التنســـيق فـــي المجـــاالت االقتصاديـــة

والتجارية.

ذاتها في  ،2019وتجاوز عددها في شـــهر

بتعديل بعض أحكام نظام قانون الجمارك

في شهر أغسطس  2019بنسبة .% 64.4

الخليج العربية.

البيـــع لبطاقـــات الصـــراف اآللـــي الصادرة

القانونية والتشـــريعية بشأن مشروع قرار

تعزيـــز األمن والســـام ،وذلـــك في معرض

الماضي بنسبة  % 55مقارنة بالفترة ذاتها

لقانون الخدمة المدنية.

بعدهـــا أكد المجلس االســـتمرار في تعزيز

 -ارتفعـــت قيمـــة الصـــادرات الدوليـــة

الـــدوري الثالـــث لمملكـــة البحريـــن حـــول

والتشريعية بما يعزز القدرة على مكافحة

أغســـطس  2021مقارنة بشـــهر أغســـطس

ذوي اإلعاقـــة المزمـــع تقديمه إلـــى اللجنة

ذات الفترة بنسبة .% 16

فـــي مفوضيـــة األمـــم المتحـــدة الســـامية

تنويه المجلس باليوم الدولي للسالم.

اإلجـــراءات وتقويـــة البيئـــة القانونيـــة

وطنية المنشـــأ بنســـبة  % 103خالل شهر

التقدم المحرز التفاقية حقوق األشخاص

جرائم غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب،

وذلك في ضوء ترحيب المجلس بحصول
ً
عربيا،
مملكة البحرين على المرتبة األولى

 ،2019بينما نمت الواردات الدولية خالل

المعنيـــة بحقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة

 -اســـتمر عدد من المؤشرات بالتعافي في

لحقـــوق اإلنســـان ،ويســـتعرض التقريـــر

األمـــوال ،وتمويـــل اإلرهـــاب وفق مؤشـــر

وعدد زوار المجمعات التجارية.

وتهيئة البيئة التشـــريعية والقانونية التي

ثم اســـتعرض المجلس ملخصا حول أداء

نســـخته الثانيـــة  % 70مـــن أهدافـــه على

تتابعهـــا وزارة الماليـــة واالقتصاد الوطني

فـــي توظيـــف أكثـــر مـــن  17ألـــف بحريني

الخامـــس للجنـــة وزراء التربيـــة والتعليم

التعافي االقتصادي ،وذلك كاآلتي:

ثـــم نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعـــات

لـــوزراء التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي

من حيث األقل خطورة إزاء جريمة غسل

قطاع السياحة ،منها نسبة إشغال الفنادق

اهتمـــام مملكـــة البحريـــن بـــذوي اإلعاقـــة

بازل لمكافحة غسل األموال.

 -حقـــق البرنامـــج الوطنـــي للتوظيف في

تكفل رعايتهم وتأهيلهم.

عـــدد مـــن المؤشـــرات االقتصاديـــة التـــي

صعيـــد التوظيف والتدريـــب ،حيث نجح

التقارير الوزارية للوزراء بنتائج االجتماع

بشكل دوري والتي تعكس استمرار وتيرة

وتدريب أكثر من  7000بحريني.

الخليجيين واالجتماع الحادي والعشرين

 -ســـجل عدد من المؤشـــرات االقتصادية

المدرجة على جدول أعماله ،وقرر ما يلي:
أوالً :الموافقة على المذكرات التالية:

العربيـــة اللذيـــن عقـــدا برئاســـة مملكـــة

 -فـــي القطـــاع العقاري ارتفـــع عدد رخص

مواصلـــة إعـــادة هيكلـــة عدد مـــن الجهات

والثالثين للجنة التعاون الزراعي بمجلس

المبيعات ببطاقات
الصراف اآللي
تتجاوز  % 55في
أغسطس

ارتفاع الصادرات
الدولية وطنية
المنشأ % 103
و % 16نمو الواردات

خالل العام  2021أداء يوازي المستويات

المسجلة في العام  2019قبل الجائحة.

البناء الصادرة في األشهر الثمانية األولى

 - 1مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشـــأن
الحكومية؛ بهدف زيادة الكفاءة وتحسين

اﻟﺘﺮﺣﻴــﺐ ﺑﻨﺘﺎﺋــﺞ اﻟﺰﻳــﺎرة اﻟﺘــﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ ﺣﻀــﺮة ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺠﻼﻟــﺔ ﻋﺎﻫــﻞ اﻟﺒــﻼد اﻟﻤﻔــﺪى ﺣﻔﻈــﻪ اﻟﻠــﻪ ورﻋــﺎه ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﻣﺼــﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﺟﺘﻤﺎع ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻣﻊ أﺧﻴﻪ ﻓﺨﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

القانونية والتشـــريعية بخصوص مشروع

إلرســـاء قواعد األمن والتعايش الســـلمي،
ً
الفتا إلى أن مملكة البحرين مســـتمرة في
دعمهـــا الثابـــت للجهود الدوليـــة؛ من أجل

ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  20ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ :2021

ً
علمـــا مـــن خـــال
بعدهـــا أخـــذ المجلـــس

بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج

البحريـــن وبنتائـــج االجتمـــاع الحـــادي

التعاون لدول الخليج العربية.

إشغال الفنادق
وعدد زوار المجمعات
التجارية يشهد
تعافيا مستمرا

اﻟﻴــﻮم اﻟﺪوﻟــﻲ
ﻟﻠـﺴــــﻼم

اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ أن اﻟﻤﺒــﺎدرات اﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ ﻟﺠﻼﻟــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ اﻟﻤﻔــﺪى ﺣﻔﻈــﻪ اﻟﻠــﻪ ورﻋــﺎه ﺗﺪﻋــﻢ ﻛﻞ ﺟﻬــﺪ دوﻟــﻲ ﻳﻘــﻮد ﻹرﺳــﺎء ﻗﻮاﻋــﺪ
اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﻨﻮﻳﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴﻼم.

اﻟﺘﺮﺣﻴــﺐ ﺑﺤﺼــﻮل ﻣﻤﻠﻜــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻋﺮﺑﻴــﺎً  ،ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻷﻗــﻞ ﺧﻄــﻮرة إزاء ﺟﺮﻳﻤــﺔ ﻏﺴــﻞ اﻷﻣــﻮال،
وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﺎزل ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ..اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ:
ﻣﻮاﺻﻠــﺔ إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠــﺔ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺠﻬــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺑﻬــﺪف زﻳــﺎدة اﻟﻜﻔــﺎءة وﺗﺤﺴــﻴﻦ
اﻷداء.

 3ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

اﻟﺘﺼﺪﻳــﻖ ﻋﻠــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺘﻌــﺎون اﻟﺠﻤﺮﻛــﻲ
اﻟﻌﺮﺑــﻲ ،واﻟﺘــﻲ ﺗﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺘﻌــﺎون
اﻟﻤﺸــﺘﺮك ﺑﻴــﻦ اﻹدارات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
اﻟﻤﺠــﺎﻻت
ﻓــﻲ
اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ
وﺗﻔﻌﻴــﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧــﻮن ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻈــﺎم
"ﻗﺎﻧــﻮن" ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ ﺑﻌــﺾ أﺣــﻜﺎم ﻧﻈــﺎم ﻗﺎﻧــﻮن
اﻟﺠﻤــﺎرك اﻟﻤﻮﺣــﺪ ﻟــﺪول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون
ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻣﺸــﺮوع ﻗــﺮار ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ ﺑﻌــﺾ أﺣــﻜﺎم اﻟﻼﺋﺤــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟــﺪوري اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ﺣــﻮل
اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﻤﺤــﺮز ﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺣﻘــﻮق اﻷﺷــﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗــﺔ اﻟﻤﺰﻣــﻊ ﺗﻘﺪﻳﻤــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻠﺠﻨــﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺤﻘــﻮق اﻷﺷــﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗــﺔ ﻓﻲ
ﻣﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة اﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘــﻮق
اﻹﻧﺴﺎن.

ﻣﻠﺨــﺺ ﺣــﻮل أداء ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺆﺷــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺎﺑﻌﻬــﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ
واﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﺑﺸــﻜﻞ دوري واﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻜــﺲ اﺳــﺘﻤﺮار وﺗﻴــﺮة اﻟﺘﻌﺎﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي،
وذﻟﻚ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2021أداء ﻳﻮازي اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎن اﻷﺷـــﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم  2021ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  %18ﻋﻦ ذات اﻟﻔﺘﺮة
ﻓﻲ  ،2019وﺗﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ  2019ﺑﻨﺴﺒﺔ .%64.4
ﺗﺠﺎوزت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻋﻨﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %55ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺬات اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .2019
ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸـــﺄ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  %103ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ  2021ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ،2019
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻤﺖ اﻟﻮاردات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﻼل ذات اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ .%16
اﺳﺘﻤﺮت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ إﺷﻐﺎل اﻟﻔﻨﺎدق وﻋﺪد زوار اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﺣﻘـــﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـــﺞ اﻟﻮﻃﻨـــﻲ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﻧﺴـــﺨﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  %70ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻪ ﻋﻠـــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺪرﻳـــﺐ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ
ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  17أﻟﻒ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ وﺗﺪرﻳﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  7000ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ.

أﺧﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻮزراء.
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وزير المالية :جهود فريق البحرين عززت من وتيرة التعافي االقتصادي

المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد الوطني

ثمّ ـــن وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان

بـــن خليفـــة آل خليفـــة التوجيهـــات الملكية الســـامية

لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

خالد بن أحمد“ :البحرين الجامعية” ترتقي بمنظومة التعليم العالي

آل خليفـــة ،التـــي تم علـــى إثرها اإلعالن عـــن الحزمة

الماليـــة واالقتصاديـــة لمواجهـــة انعكاســـات جائحـــة
فيـــروس كورونـــا ( ) COVID - 19حفاظـــا علـــى جهود

المنامة  -بنا

التنمية المستدامة ،ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك للشؤون

التعليم العالي ويعكس ما تتمتع به كلية

بـــن محمـــد آل خليفـــة بمكتبـــه بقصـــر

متميزة ومـــا تقدمه من برامج أكاديمية

الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد

آل خليفـــة لجهـــود الجهـــات المعنية بتنفيـــذ مبادرات

الدعـــم ضمن الحزمة المالية واالقتصادية ،وما أســـفر

القضيبيـــة ،أمـــس ،رئيس مجلـــس أمناء

عن ذلك من تمديد للحزمة لمدة  3أشهر إضافية بدءً ا

كليـــة البحريـــن الجامعيـــة الشـــيخ خالد

من يونيو  2021إلى أغســـطس  ،2021ووضع الحلول

بـــن محمـــد آل خليفـــة .ورحـــب الشـــيخ

المناســـبة لدعـــم القطاعـــات االقتصاديـــة المتأثرة من

خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة

تداعيـــات الجائحة والعودة إلى معدالت النمو وتعزيز

بالشيخ خالد بن محمد آل خليفة ،معربا

دور القطـــاع الخـــاص فـــي التنميـــة الشـــاملة لصالـــح

عـــن تقديـــره لـــدوره فـــي تأســـيس هذه

المواطنين.

المؤسسة التعليمية المتميزة  ،وما تقوم

وأكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني أن اســـتمرار

به مـــن دور مهم في االرتقـــاء بمنظومة

الجهود المشتركة لفريق البحرين بروح الفريق الواحد
عـــزز من وتيـــرة التعافـــي االقتصـــادي ،متمنيا تكثيف

البحريـــن الجامعيـــة مـــن كوادر بشـــرية
متمنيـــا لـــه دوام التوفيـــق
متقدمـــة،
ً

والنجاح ولكليـــة البحرين الجامعية كل

التقدم واالزدهار .من جانبه ،عبر الشيخ
خالـــد بن محمـــد آل خليفة عـــن اعتزازه

بلقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل
خليفـــة ،وتقديـــره الهتمـــام ودعمه كلية

البحريـــن الجامعية ومؤسســـات التعليم

العالي بمملكة البحرين.

وزير المالية :دعم التشريعات االقتصادية

الجهـــود نحـــو تحقيـــق األهـــداف المنشـــودة لبرنامـــج

التـــوازن المالي فـــي المرحلة المقبلـــة؛ لمواصلة خطى

التنمية الوطنية الشـــاملة بتضافر كل الجهود لتحويل

التحديات إلى فرص من أجل الوطن والمواطن.

وفي إطار المتابعة الدورية من الوزارة ألداء عدد من
المؤشـــرات االقتصادية ،ســـجلت عد ًدا من المؤشرات
أداء يـــوازي المســـتويات المســـجلة فـــي
ً
االقتصاديـــة
العـــام  - 2019قبـــل جائحة فيـــروس كورونا (COVID

 ) - 19مما يعكس استمرار وتيرة التعافي االقتصادي:
 -فـــي القطـــاع العقـــاري تجـــاوز عـــدد رخـــص البنـــاء

المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد

الصـــادرة فـــي أغســـطس مـــن العـــام الجـــاري 2021

المســـتويات المســـجلة فـــي الفتـــرة نفســـها مـــن العام

اســـتقبل وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد

يلبـــي التطلعـــات واألهـــداف المنشـــودة

خليفـــة رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الماليـــة

اللقـــاء ،تمـــت مناقشـــة التعـــاون القائـــم

الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل

 2019بنسبة .% 64.4

 -بلغـــت إجمالي مســـاحة البناء للرخـــص الصادرة في

واالقتصاديـــة بمجلـــس النـــواب النائب

الشـــهر نحو  448ألف متر مربع بزيادة تقدر نســـبتها بـ

محمود البحرانـــي .ورحب وزير المالية

 % 151.6عن العام .2019

واالقتصـــاد الوطنـــي بالنائـــب محمـــود

 -االتجاه نحو المعامالت غير النقدية بسبب الجائحة،

مكـــي البحراني ،منوها بجهود الســـلطة

إذ انعكست النتائج على مستويات المبيعات عند نقاط
البيـــع ،حيـــث ارتفـــع إجمالـــي المبيعات في أغســـطس

 -في قطاع التجارة ،ارتفعت قيمة الصادرات الدولية

الماضـــي بنســـبة تجـــاوزت  % 55عن مســـتوياته في

 -في التجارة المحلية ،شـــهد أغســـطس  2021إصدار

وطنيـــة المنشـــأ بنســـبة  % 103فـــي شـــهر أغســـطس
ً
مقارنة بالشهر ذاته في العام 2019
2021

الفتـــرة نفســـها فـــي العـــام  ،2019بالتزامـــن مـــع عودة

 627ســـجال تجاريـــا جديـــدا للشـــركات فـــي الشـــهر،

بارتفاع قدره  % 28.8مقارنة بالشـــهر نفسه من العام

 -نمت الواردات الدولية بنسبة .% 16

حركة النشاط التجاري في شهر أغسطس .2021

استعراض عالقات الصداقة المتميزة مع تركيا

.2019

التشـــريعية فـــي دعم التشـــريعات التي

تصـــب في صالـــح التنميـــة االقتصادية

بيـــن وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطني
ومجلـــس النواب واســـتعراض عدد من

الموضوعـــات ذات االهتمـــام المشـــترك.
مـــن جانبـــه ،أعـــرب النائـــب محمـــود

البحرانـــي عن خالـــص شـــكره وتقديره

لوزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني على

بمملكـــة البحريـــن تحقيقـــا لمتطلبـــات
ً
مؤكـــدا أهميـــة
التنميـــة المســـتدامة؛

العمـــل والتنســـيق المشـــترك مع مجلس

الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية بما

المسيرة االقتصادية بمملكة البحرين.

مواصلـــة التعـــاون المثمر والفعـــال بين

وزير الخارجية :العالقات البحرينية اإلماراتية تتسم بالرسوخ والمتانة

لصالـــح الوطـــن والمواطنيـــن .وفـــي

مـــا يبديـــه مـــن حـــرص مســـتمر لتعزيـــز

النـــواب ،بمـــا يدعـــم مواصلـــة تعزيـــز

بحث مسار العالقات الثنائية بين البحرين وإستونيا

المنامة  -وزارة الخارجية

جـــرى اتصـــال هاتفـــي

بيـــن وزيـــر الخارجيـــة
عبداللطيـــف

الزيانـــي،

ووزير الخارجية والتعاون
الدولـــي بدولـــة اإلمـــارات

العربية المتحدة الشقيقة

المنامة  -وزارة الخارجية

سمو الشيخ عبدهللا بن زايد

اجتمع وزير الخارجية عبداللطيف

ً
خدمـــة لمصالح البلدين
المجاالت

آل نهيـــان .وأثناء االتصال ،تم التأكيد

الجمهوريـــة التركيـــة لـــدى األمـــم

إلى بحـــث عدد مـــن الموضوعات

التي تربط بين مملكة البحرين ودولة

اإلقليميـــة

به من رسوخ ومتانة في ظل الحرص

حضـــر االجتمـــاع وكيـــل وزارة

االرتقـــاء بتلـــك العالقـــات فـــي شـــتى

تم خالل االجتماع ،بحث عالقات

الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل

المبذولـــة لتعزيز أطـــر التعاون الثنائي

بين مملكـــة البحرين والجمهورية

البحـــري لـــدى األمـــم المتحدة في

القضايـــا بما يلبي المصالح المشـــتركة

الرويعي.

والشعبين الشقيقين.

الزياني ،في نيويـــورك ،بمقر بعثة
المتحـــدة ،مـــع وزيـــر خارجيـــة

الجمهوريـــة

التركيـــة،

مولـــود

تشـــاووش أوغلـــو وذلـــك علـــى

هامـــش انعقـــاد أعمال الـــدورة 76

للجمعية العامة لألمم المتحدة.

الصداقـــة المتميـــزة التـــي تجمـــع

التركيـــة ،وســـبل تعزيـــز وتطويـــر
التعـــاون الثنائـــي فـــي مختلـــف

والشـــعبين الصديقيـــن ،باإلضافـــة

على عمق العالقات األخوية الراسخة

والقضايا ذات االهتمام المشـــترك

اإلمـــارات العربية المتحدة وما تتســـم

علـــى

الســـاحتين

والدولية.

المتبـــادل بين البلدين الشـــقيقين على

الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية

المجـــاالت ،كما تم اســـتعراض الجهود

خليفـــة ،والمنـــدوب الدائم لمملكة

والتنســـيق المشـــترك إزاء مختلـــف

نيويـــورك والســـفير جمـــال فارس

ويعـــود بالخير والمنفعـــة على البلدين

إعادة افتتاح مكاتب “التأمينات” بـ “سوق العمل”

وأشـــاد الزيانـــي باإلســـهامات البـــارزة
التـــي حققتهـــا دولة اإلمـــارات العربية
المتحدة فـــي مجال التنمية البشـــرية
والتـــي أســـهمت فـــي تبوّ ئهـــا المكانـــة

الدوليـــة البـــارزة ،منو ًهـــا بالـــدور
المحوري الذي تقوم به دولة اإلمارات

المنامة  -وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف

الزيانـــي ،أمـــس ،بمقـــر بعثـــة مملكـــة
البحريـــن لـــدى األمـــم المتحـــدة فـــي

العربيـــة المتحـــدة فـــي تعزيـــز التنمية

نيويورك ،مع وزيرة خارجية جمهورية

لإلمارات دوام الرفعة واالزدهار.

علـــى هامش انعقاد أعمـــال الدورة 76

متمنيا
واألمـــن والســـلم في المنطقـــة،
ً

إســـتونيا ،إيفـــا ماريـــا ليميتـــس ،وذلك

كمـــا جرى أثنـــاء االتصال ،اســـتعراض

للجمعية العامة لألمم المتحدة.

عدد مـــن الموضوعـــات والقضايا ذات
االهتمـــام المشـــترك علـــى الصعيديـــن
اإلقليمي والدولي.

و تـــم خـــال االجتمـــاع ،بحـــث مســـار

العالقـــات الثنائية بين مملكة البحرين

وجمهورية إســـتونيا ،وما تشـــهده من
تطـــور ونماء فـــي مختلـــف المجاالت،

والســـبل الكفيلـــة بتوطيـــد عالقـــات

الصداقة بما يحقق المصالح المشتركة
للبلديـــن

والشـــعبين

الصديقيـــن،

باإلضافـــة إلـــى بحـــث عـــدد مـــن

الموضوعـــات والقضايـــا ذات االهتمام
المشترك.

حضـــر االجتمـــاع ،الشـــيخ عبـــدهللا

بـــن أحمـــد آل خليفـــة ،وكيـــل الـــوزارة

للشؤون السياســـية ،والمندوب الدائم
لمملكـــة البحريـــن لدى األمـــم المتحدة

في نيويورك السفير جمال الرويعي.

إدانة محاولة الحوثيين تنفيذ هجوم عدائي بزورقين في ميناء الصليف

العلوي :نفخر باستئناف عمل جميع المكاتب التمثيلية لشركائنا

المنامة  -وزارة الخارجية

العمـــل العدائـــي المســـتمر يعكـــس

الزورقيـــن المفخخيـــن وتدميرهما،

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة

إصرار جماعـــة الحوثي على تهديد

داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة

وكذلـــك اإلعـــان أخيـــرا عـــن إعادة

البحرين محاولة ميليشـــيا الحوثي

المالحـــة البحريـــة وزعزعـــة األمـــن

االضطـــاع بمســـؤولياته فـــي إدانة

اإلرهابية المدعومة من إيران القيام

واالستقرار في المنطقة.

تلـــك االعتـــداءات اآلثمـــة ،مؤكـــدة

بهجـــوم عدائي باســـتخدام زورقين

وأشـــادت وزارة الخارجيـــة بكفاءة

ضـــرورة تكاتـــف الجهـــود الدوليـــة

مفخخين في ميناء الصليف المطل

ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية

لردع الميليشـــيات اإلرهابية ووضع

علـــى البحر األحمر ،مؤكـــدة أن هذا

في اليمن التي تمكنت من اعتراض

حد النتهاكاتها.

المنامة  -هيئة تنظيم سوق العمل

ً
شريكا
أن “التأمين االجتماعي” تعد

رئيســـا في الخدمـــات المقدمة لدى

افتتـــاح مكاتـــب كل مـــن مكتـــب

عـــن إعـــادة افتتـــاح مكاتـــب الهيئة

التمثيلـــي فـــي الهيئة ،والـــذي يقدم

التابع لـــوزارة الخارجيـــة ،ومكاتب

بدءا
ً
“هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل”

أصحاب العمل من تسجيل وسداد

 ،2021إذ سيقدم المكتب الخدمات

شهادات والرد على االستفسارات.

األعمال.

افتتـــاح المكتـــب التمثيلـــي للهيئـــة

أعلنـــت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل

الهيئة منـــذ العام  2008عبر مكتبها

العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي لـــدى

جميـــع الخدمـــات التـــي يحتاجهـــا

من يوم األحد الموافق  26ســـبتمبر

االشـــتراكات

علـــى

األساســـية التـــي يحتاجها أصحاب

وأشـــار العلـــوي إلـــى أن إعـــادة

ورحـــب الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة

تنظيـــم ســـوق العمل جمـــال العلوي

العامـــة للتأميـــن االجتماعي يســـهم

فـــي فترة مـــا قبل جائحـــة فيروس
كورونا (كوفيـــد  ،)19مؤك ًدا حرص

بإعـــادة افتتـــاح مكاتـــب التأميـــن

فـــي رفع كفـــاءة وجـــودة الخدمات

االجتماعي لدى هيئة تنظيم ســـوق

المقدمة للمراجعين وتســـريع إنجاز

الشـــركاء ،لتنفيذ تطلعات الحكومة

العمل بفرعهـــا الرئيس وفرع ميناء
ســـلمان ،منو ً
هـــا بمســـتوى التعـــاون

المعامالت اليومية المشتركة.

وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة

المشـــترك بين الجانبين ،مشيرًا إلى

والحصـــول

تنظيـــم ســـوق العمل أنه مـــع إعادة

افتتاح مكاتب التأمين االجتماعي،

التصديقـــات والخدمـــات القنصلية

شـــؤون

الجنســـية

والجـــوازات

واإلقامـــة التابعة لـــوزارة الداخلية،
تكـــون مكاتـــب جميع الشـــركاء قد

اســـتأنفت عملها بصورتها الطبيعية

الهيئـــة على التنســـيق المســـتمر مع

الموقرة فـــي ضمان تقديم خدمات

مميزة تسهم في توفير كل إمكانات
نمـــو االقتصـــاد المحلـــي وتســـهيل
إجـــراءات ممارســـة األعمـــال فـــي

المملكة.

البحرين تدين حادث إطالق النار بجامعة “بيرم” في روسيا
المنامة  -وزارة الخارجية

خالـــص التعـــازي والمواســـاة ألهالـــي

البحريـــن التـــام مـــع روســـيا االتحاديـــة

أدانـــت وزارة خارجية مملكـــة البحرين

وذوي الضحايـــا وللحكومـــة والشـــعب

الصديقـــة في جهودهـــا لمواجهة العنف

حـــادث إطـــاق النـــار بجامعـــة بيرم في

الروســـي الصديـــق ،وتمنياتها بالشـــفاء

والتطـــرف واإلرهـــاب ،مجـــددة موقـــف

ســـيبيريا بروســـيا االتحاديـــة الصديقة،

العاجـــل لجميـــع المصابيـــن جـــراء هـــذا

مملكـــة البحريـــن الثابت الرافـــض دائمً ا

ممـــا أودى بحيـــاة عـــدد مـــن األبريـــاء

العمل الجبان.

للعنـــف والتطـــرف بكل صوره وأشـــكاله

وجـــرح عشـــرات آخريـــن ،معربـــة عـــن

وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة

ومهما تكن مبرراته.
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خطة لتطوير الواجهات وتكييف “السوق الشعبي”
 % 96من المحالت التجارية الجديدة مؤجرة بالكامل رغم “كورونا”

الرفاع  -البلدية الجنوبية

أفادت البلدية الجنوبية في ردها على مقال الكاتب الصحافي الزميل علوي الموســوي المنشــور في صحيفة “البالد” العدد
( )4687يوم الســبت الموافق  ١٤أغســطس الماضي ،بعنوان (ســوق مدينة عيســى  ٩٨ألف متر مربع و 700موقف) ،أنه وفي

إطــار خطتهــا التطويريــة لألســواق فــي المنطقــة الجنوبيــة وضعت خطــة لتكييف المحالت الجديدة بســوق مدينة عيســى

الشــعبية وذلــك مــن خــال قيام وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمرانــي بطرح مناقصــة لتكييف المحالت

تنسيق عربي للحد من مخاطر الكوارث
المنامة  -وزارة الداخلية

شـــارك وفد من وزارة الداخلية في

توضيـــح النســـق المشـــترك؛ بهدف

العربية؛ للحد من مخاطر الكوارث،

العربيـــة فـــي مواجهـــة المخاطـــر

أعمال الدورة الثالثة آللية التنسيق
والتـــي عقـــدت بمقر جامعـــة الدول

العربية بالقاهرة.

إدارة المـــوارد لدعـــم جهـــود الدول

والكوارث.

وتـــم خـــال اجتماعـــات الـــدورة،

وأكد مدير إدارة الحماية والسالمة

بحـــث آليـــة التنســـيق العربية للحد

رئيـــس المكتـــب التنفيـــذي للجنـــة

االسترشـــادية إلدمـــاج المخاطـــر

بـــاإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي،

الوطنية لمواجهـــة الكوارث العقيد
ركـــن محمد خليفـــة البنغدير أهمية
العمـــل المشـــترك؛ بهـــدف تحقيـــق

التناغـــم

اإلســـتراتيجي

إلدارة

منظومة الكوارث والحد منها.

وأشـــار العقيد البنغديـــر إلى أهمية

مـــن مخاطـــر الكـــوارث ،والوثيقـــة

الصحيـــة ضمـــن اإلســـتراتيجية
العربيـــة ،وتنفيذهـــا ،باإلضافـــة إلى
اإلعـــداد للمنتدى اإلقليمـــي العربي

الخامس للحد من مخاطر الكوارث

المقـــرر عقده بالمملكة المغربية في
نوفمبر المقبل.

إصدار تراخيص جمع المال للمؤسسات الثقافية
مدينة عيسى  -وزارة العمل

المســـاعد

والسوق في مزاولة نشاطها بالرغم من
وجـــود الجائحـــة التي أثرت ســـلبا على
الكثير من األسواق والمحالت التجارية
األخرى.
وختـــم البيان بأنه وبناءً على توجيهات

وأضافـــت فـــي بيـــان صحافـــي أمـــس،

ومالبس وإلكترونيـــات وأجهزة منزلية

كمـــا أوضحـــت أنـــه علـــى الرغـــم مـــن

أنـــه بشـــأن تطويـــر واجهـــات المحـــات

وغيرهـــا ،حيـــث يزور الســـوق الشـــعبية

الظـــروف االســـتثنائية الراهنـــة لجائحة

التجاريـــة بالســـوق ،فإنـــه يجـــري حاليا

يوميـــا مـــا يقـــارب  3,000زائـــر ،وقامت

كورونـــا فـــإن  % 96مـــن المحـــات

االنتهـــاء مـــن إعـــادة تصميـــم وبنـــاء

البلديـــة بالتعـــاون مع شـــؤون األشـــغال

التجاريـــة الجديـــدة مؤجـــرة بالكامـــل

المحـــات التجاريـــة القديمـــة والبالـــغ

بإنشـــاء  12دورة ميـــاه إضافيـــة فـــي

ومـــا تزال تســـتقبل طلبات االســـتئجار،

عددها  176محال تجاريا.

الســـوق الشعبية للرجال والنساء وذوي

كمـــا تعـــد القيمـــة اإليجاريـــة للمحـــات

وأشـــارت البلديـــة إلـــى أن ســـوق مدينة

االحتياجـــات الخاصة ،إضافـــة لتركيب

التجاريـــة الجديـــدة والقديمة بالســـوق

عيســـى الشـــعبية تتمتع بوجـــود معظم

مغاســـل مخصصـــة للوضـــوء ،وبعـــض

الشـــعبية أقـــل بكثيـــر مـــن مثيلتهـــا في

كل الســـبل لنجاحهـــا وتمكين الباعة من

األنشـــطة التجاريـــة مـــن مـــواد غذائيـــة

المرافق في السوق.

األسواق األخرى والمناطق والمجاورة،

ممارسة نشاطهم بكل يسر وسهولة.

وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات
والتخطيـــط العمرانـــي ووكيـــل الوزارة
لشـــؤون البلديـــات ،تعمـــل البلديـــة على
الحفاظ على الســـوق الشـــعبية كســـوق
تراثيـــة يقصدهـــا الجميـــع مـــن الداخـــل
والـــدول المجـــاورة ،لذلـــك فإنهـــا وفرت

محافظ العاصمة يتابع إنشاء متحف يوسف بن أحمد كانو

وجـــهـــة مــلــهــمــة لـــأجـــيـــال الـــجـــديـــدة مــــن رواد األعـــمـــال

المنامة  -وزارة الداخلية

قام محافظ العاصمة الشـــيخ هشام
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة بزيـــارة

مقر شـــركة يوســـف بـــن أحمـــد كانو

أكـــدت القائـــم بأعمـــال الوكيـــل
للرعايـــة

الجديدة ،يتم تقييم العروض المقدمة فيها حاليا ،وذلك بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات.

وهذا ما أدى إلى اســـتمرار المستأجرين

بالمنطقـــة الدبلوماســـية ،إذ كان

والتأهيـــل

فـــي اســـتقباله رئيس مجلـــس إدارة

االجتماعـــي ،مديـــرة إدارة دعـــم

الشـــركة خالـــد كانـــو ،ونائبـــه فـــوزي

المنظمـــات األهليـــة بـــوزارة العمـــل

كانو ،وعدد من أعضاء مجلس إدارة

والتنمية االجتماعية نجوى جناحي

الشركة.

أن الـــوزارة بـــدأت فـــي إجـــراءات

إصـــدار تراخيـــص جمـــع المـــال

للمؤسســـات الثقافيـــة المنضويـــة

تحت مظلـــة هيئة البحرين للثقافة
واآلثارً ،
وفقا للمرســـوم بقانون رقم

( )21لسنة  2013بشأن تنظيم جمع

المال لألغراض العامة ،والقرار رقم
( )47لســـنة  2014بإصـــدار الالئحة

التنفيذية له.

وقالت جناحي إنه في إطار التعاون
مع الجهات ذات العالقة في مجال
الرقابـــة على قطـــاع المنظمات غير

الربحيـــة ،وضمـــن جهـــود الـــوزارة

نجوى جناحي

واطلع المحافظ أثنـــاء الزيارة ،على
عـــرض مرئـــي حـــول خطة مشـــروع

المعنية في إنفاذ قانون جمع المال

إنشاء متحف عائلة يوسف بن أحمد

رقـــم ( )60لســـنة  ،2013منحـــت

في المبنى التاريخي للشركة بسوق

المســـرحيين وجار العمل على منح

ســـياحية ومعرفية تحكي نجاحات

فـــي إطار الســـعي لتحقيـــق أهداف

رواد األعمال.

نشـــر الثقافة وتعزيزهـــا في مملكة

والتـــي تعكـــس جهودهـــا فـــي دعـــم

استنا ًدا للمادة األولى من المرسوم

كانو في مدينة المنامة ،الذي سيقام

ترخيصا التحـــاد جمعيات
ً
الـــوزارة

المنامة ،ليصبح في المستقبل وجهة

ترخيص لمركز كانو الثقافي ،وذلك

الماضي إللهام األجيال الجديدة من

هـــذه المنظمـــات التـــي تعمـــل على

وأشاد المحافظ بمبادرة عائلة كانو،

البحرين.

المســـيرة الثقافيـــة والتنمويـــة فـــي
المنامـــة لحفـــظ الذاكـــرة اإلنســـانية

الصالح“ :العقوبات البديلة” مبادرة سباقة حقوقيا
المنامة  -األوقاف الجعفرية

أشـــاد رئيـــس مجلـــس األوقـــاف

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد
المفـــدى ،مرســـوم بقانـــون تعديـــل

قانـــون العقوبات البديلـــة رقم ()24

لســـنة  2021بتعديـــل المـــادة ()13

يوسف الصالح

بشـــأن العقوبات والتدابيـــر البديلة

لم شمل األسرة البحرينية وإعطاء

بـــوزارة الداخليـــة أن تطلـــب مـــن

بالعودة مجـــددا لحياتهم الطبيعية

بالعقوبة األصلية المحكوم بها قبل

وأضـــاف الصالـــح أن المرســـوم

وأشـــار الصالـــح إلـــى أن المرســـوم

مجـــال المؤسســـات اإلصالحيـــة

البديلـــة يأتـــي ضمـــن المســـيرة

من األهـــداف والتطلعات الوطنية،

والـــذي يســـمح للجهـــة المعنيـــة

فـــرص جديـــدة للمحكـــوم عليهـــم

قاضي تنفيذ العقوبات أن يستبدل

واالنخراط في المجتمع.

البدء في تنفيذها بعقوبة بديلة.

بقانـــون تعديـــل قانـــون العقوبـــات

اإلصالحيـــة التـــي بدأهـــا جاللـــة
العاهـــل ،منـــذ توليه مقاليـــد الحكم

فـــي البـــاد ،وأن القانون من شـــأنه
أن يرســـخ تطلعـــات المملكـــة فـــي

تعزيـــز المناخ الديمقراطي وحقوق
اإلنســـان ،فقد حـــرص جاللته على

يعـــزز مكانـــة مملكـــة البحريـــن في

بقيـــادة مليكهـــا وتحقيـــق الكثيـــر

حيـــث صـــارت المملكـــة رقمـــا مهما

على الساحتين اإلقليمية والعالمية
في مختلف المجاالت ،كما يعد من
المبادرات الســـباقة على المســـتوى
الحقوقـــي بمـــا ينســـجم مـــع جوهر

الغايات اإلصالحية.

تخصيص أرض لألسر المنتجة بالبسيتين
إبراهيم النهام

بوفرسن لـ “البالد” بأنه تم التجاوب
مـــع مـــا نشـــرته صحيفـــة “البـــاد”
ً
مؤخرا بشأن مخالفة بلدية المحرق

والســـاية مـــن قبـــل ،بأنه تـــم توفير
مســـاحة للســـيدات المذكـــورات
علـــى أرض خاصـــة بالبســـيتين

تســـتخدم للمهرجانـــات والفعاليات

األهلية والوطنية .وأضاف “ســـيتم
تخصيـــص جـــزء ثابـــت مـــن هـــذه

األرض لألســـر المنتجـــة ،ولعربـــات

الطعام للشباب الجديد المقبل على

دخـــول العمل التجاري ،وبمســـاحة

المجـــاالت

التجاريـــة

والثقافية في المملكة.

والخيريـــة

المحافـــظ ،وأثنـــى علـــى جهـــوده

واهتمامـــه وحرصـــه بالمبـــادرات

وأكد الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن

ً
منوها بـــدور المحافظة
المجتمعيـــة،

كافـــة الجهـــود الراميـــة لالرتقـــاء

الثقافـــي والمحافظـــة علـــى اإلرث

آل خليفـــة حـــرص المحافظـــة دعـــم

بالبنية التحتية الثقافية في مختلف
مناطـــق المحافظـــة ،خصوصـــا فـــي

العاصمة المنامة التي تزخر بالعديد
من المباني والمواقع التاريخية التي
ُتبـــرز أهمية المنامـــة كمركز حضاري
مهم في المنطقة.

وإسهاماتها في خدمة مسيرة العمل
التاريخي لعوائل المنامة.

وقـــال “نعتـــز بكوننـــا مـــن الشـــركات

العائلية الخليجية الرائدة في مجال
األعمـــال ،ونفخر بتاريخنـــا التجاري

الطويل في سوق المنامة وسيساهم
مشـــروع متحـــف كانو في اســـتمرار

تاريـــخ مجموعـــة يوســـف بـــن أحمد

كانـــو ،إضافـــة إلى اســـتعراض القيم

العائليـــة التـــي نواصل االلتـــزام بها”.
يذكـــر أن متحف كانـــو ،الكائن خلف
بـــاب البحريـــن فـــي ســـوق المنامـــة،

ســـيصبح وجهة مهمة لزوار السوق،
إذ ســـيعرض محطـــات مضيئـــة مـــن

التاريـــخ التجـــاري بمنطقـــة الخليـــج
ً
أيضا في تعزيز
العربـــي ،وسيســـاهم

التميز السياحي على مستوى مملكة
ّ

البحرين والمنطقة.

مــكــافــحــة “كـــــورونـــــا” و“الـــــرابـــــح األكــــبــــر” أبـــــرز اإلنــــجــــازات

المنامة  -وزارة الداخلية

أكـــد محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور

الخـــاص والجمعيـــات األهليـــة وإقامـــة

المعاييـــر والمحاور التي تعكس األهداف

الوطنيـــة للتطعيـــم فـــي جميـــع مراحلهـــا

أن المحافظـــة مســـتمرة فـــي تطبيـــق

االســـتراتيجية

لترســـيخ

المحاضـــرات التوعويـــة لدعـــم الحملـــة

الشـــراكات

عبـــر االتصال المرئي ،ومـــن خالل تصدر

المجتمعيـــة وتعزيـــز قنـــوات التواصـــل

المحافظـــة لحملة تصحيـــح أوضاع 449

لتبنـــي المبادرات الصحيـــة العتماد عالي

مســـكنا جماعيا مشـــتركا للعمالة الوافدة

مدينـــة صحيـــة رغـــم تحديـــات جائحـــة

فـــي مختلف مناطق المحافظة؛ للحد من

كورونا.

االكتظاظ وتفشي جائحة كورونا.

وأشـــار إلـــى أن المحافظـــة الشـــمالية
وبمراجعـــة مـــع ممثـــل مكتـــب منظمـــة
الصحـــة العالميـــة بشـــرى الهنـــدي قـــد

حققت نســـبة  % 90من معايير ومحاور
االعتمـــاد ،مضيفـــا أن األعمـــال التـــي

قامـــت بها المحافظة الشـــمالية بمكافحة

مـــن جانبهـــا ،قالـــت بشـــرى الهنـــدي إن

الجائحـــة لهـــا الـــدور الكبيـــر لتحقيـــق

االعتمـــاد ،حيث شـــكلت الفتـــرة الماضية

الكثير من المبادرات والفعاليات الصحية
الوقائيـــة انطالقـــا مـــن حملة “فينـــا خير”

وحمـــات تطعيـــم كبـــار الســـن وحمـــات

المحافظـــة الشـــمالية كانـــت مـــن أوائـــل
المحافظـــات التـــي اعتمـــدت برنامـــج

التطهيـــر بالمناطـــق والبيـــوت ،بالتعـــاون

“الرابـــح األكبـــر” في نســـخه الخمس على

األكبر” لخمس مرات بالتعاون مع القطاع

أنها تسير في الطريق الصحيح لالعتماد.

مـــع المتطوعين ،وتنفيذ مســـابقة “الرابح

موقـــع منظمة الصحة العالمية ،مما يثبت

بلدية الجنوبية :إجراءات حيال الحظيرة المخالفة في  909بالحنينية
الرفاع -بلدية المنطقة الجنوبية

عددا من السيدات البحرينيات من
البيـــع علـــى شـــاطئ البســـيتين

االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وبصمـــات عائلـــة كانـــو الكريمـــة في

بـــن أحمـــد كانـــو خالـــد كانـــو بزيـــارة

هذا المتحف وســـيلة مثالية لتوثيق

تـــجـــاوبًـــا مــــع خـــبـــر “^”

قـــال النائـــب الســـابق علي عيســـى

األســـر المنتجة بســـبب ممارســـتهن

عائلـــة كانـــو فـــي مختلـــف المجاالت

ً
منوها بإسهامات
البحرين والمنطقة،

مجلـــس إدارة مجموعـــة يوســـف

فـــي هـــذا الســـوق ،إذ يعتبـــر إنشـــاء

“الشمالية” تحقق  % 90من معايير اعتماد عالي مدينة صحية

الجعفرية يوســـف الصالـــح بإصدار

مـــن القانون رقم ( )18لســـنة 2017

للمدينة التاريخية ،وعرض منجزات

خـــال العقـــود الماضيـــة فـــي مملكة

وبهـــذه المناســـبة ،رحـــب رئيـــس

المتميـــز وتواجدنـــا الحيـــوي
دورنـــا
ّ

عيسى بوفرسن

في حدود  60ألف متر تقريبا”.

وختـــم بوفرســـن قائـــا “خـــال

أســـبوعين أو ثالثـــة ســـوف نبـــدأ

فعالياتنـــا الترفيهيـــة والوطنية في
البســـيتين؛ لخدمة األهالي والزوار،

وستكون متنفسا للجميع ،وبرسوم
ً
شـــهريا
رمزيـــة بحـــدود  30دينـــارا
فقط ،لكل مشـــارك يتـــم تخصيص

مكان له لممارسة عمله التجاري”.

أفادت بلدية المنطقة الجنوبية ،وذلك

الشـــؤون القانونية التخـــاذ الالزم بعد

“البالد” بعنوان“ :حظيرة وسط الحي

الوضع.

فـــي تعقيبها على الخبر المنشـــور في

وانتشـــار فئـــران وحشـــرات وروائـــح

كريهـــة” ،يـــوم اإلثنيـــن الموافـــق 16
أغســـطس ( 2021العـــدد  ،)4689بأنـــه
وبعـــد معاينة العقار رقـــم  411طريق

 916مجمـــع  909بمنطقـــة الرفـــاع
الشـــرقي تم رصد عدد من المخالفات
البلديـــة كالبنـــاء فـــي االرتـــدادات
الجانبيـــة والتســـقيف بمـــواد غيـــر

صالحة للبناء (صفائح معدنية) ،حيث
تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات المعمـــول بهـــا

في هذا الشـــأن وإحالـــة المخالفة إلى

اســـتنفاد المهلـــة المحـــددة لتصحيـــح

وأضافت فـــي بيانها الصحافي أمس،
كمـــا تمـــت مخاطبـــة جميـــع الجهـــات

ذات العالقـــة بخصـــوص وجـــود

المســـلخ وعمليـــات البيـــع والشـــراء

التخاذ اإلجـــراءات الالزمة في موقع
الحظيرة .
وأهابـــت

البلديـــة

بالمواطنيـــن

والمقيميـــن الكـــرام ،مراجعـــة مكتـــب
العالقـــات العامـــة واإلعـــام لنقـــل
الشـــكاوى والمالحظـــات ليتم التعامل

معها على الفور مـــن قبل المختصين،

كمـــا يمكـــن االتصـــال علـــى الخـــط
الســـاخن للنظافة الرقم)80070000( :

والشـــكاوى على الرقـــم)17986030( :

أو على البدالة الرقم. )17986000 ( :

05

local@albiladpress.com

فعاليات“ :المرور” تحقق رقما قياسيا عالميا في الحد من مسببات الحوادث
أبرزها استخدام الهواتف وتجاوز اإلشارات الضوئية والسرعة المطلوبة

المنامة  -بنا

أشـــادت فعاليات وطنية بـــدور اإلدارة

وقـــال رئيـــس جمعيـــة “معً ـــا لحقـــوق

المروريـــة وتوظيـــف التكنولوجيـــا من

الراهن للحوادث والوفيات مع ســـريان

اإلنســـان” عيســـى العربي“ :إن التراجع

العامـــة للمـــرور فـــي تطويـــر المنظومة

االســـتراتيجية المروريـــة الشـــاملة في

خـــال األنظمـــة الذكيـــة فـــي مراقبـــة

مملكة البحرين أمر يســـتحق اإلشـــادة

الحركـــة وتطبيـــق القانـــون ،والعمـــل

ويؤكد أن هناك تطـــورات إيجابية في

الميدانـــي بتواجـــد الدوريـــات الراجلة

والمتحركة ،و دراســـة مواقع الشـــوارع

عيسى العربي

التـــي تحتـــاج تغييـــرات هندســـية،

خصوصـــا مواقـــع الحـــوادث المرورية،

جهاد الفاضل

مـــن مالحظات واتخـــاذ الالزم بشـــأنها

القيادة الوقائية للمركبات ،ما جعل من

المبذولـــة محليـــا مـــن وزيـــر الداخليـــة

في معـــدالت الحـــوادث المرورية على

لدعمه الالمحدود واالهتمام المســـتمر

وأكد أن قـــدرة االســـتراتيجية المرورية

لـــم يألـــوا جهـــدا فـــي االهتمـــام الجـــاد

لإلنســـان في ظل منظومة من الخدمات

المستوى اإلقليمي.

بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

وأشـــادت بمســـتوى التجـــاوب الكبيـــر

وأكدوا ،في تصريحـــات خاصة لوكالة

الـــذي أبـــداه المواطنـــون والمقيمـــون

أنبـــاء البحريـــن (بنـــا) ،أن انخفـــاض

مـــع جهـــود اإلدارة العامـــة للمـــرور في

معـــدل حـــوادث الطـــرق والوفيـــات

تطبيـــق االســـتخدام اآلمـــن للطريـــق،

مرتبط بشـــكل أساســـي بمستوى وعي

وتكاتـــف جهـــود الجميـــع للحـــد مـــن

مســـتخدمي الطريـــق ،ومـــدى االلتـــزام

الحـــوادث الخطيرة المؤســـفة ،انطالقا

باألنظمة والقواعد المرورية.

وأكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس

الشورى جهاد الفاضل ،أن نجاح اإلدارة
خفـــض نســـبة الحـــوادث المرورية إلى

للقواعد واألنظمة المرورية الحديثة.

القيـــادة ،وتجـــاوز اإلشـــارة الضوئيـــة
ً
مشـــيدة بالجاهزية
والســـرعة المقررة،

فاعلة لشركاء السالمة المرورية.

نجنـــي ثمارها اليوم بشـــراكة المواطن
ً
محـــركا
فـــي العمـــل األمنـــي ،إذ أصبـــح

إن هـــذا النجـــاح الراهـــن لالســـتراتيجية
تشـــهده الطـــرق فـــي مملكـــة البحريـــن،

خصوصـــا مع األخذ فـــي االعتبار الزيادة

إيجابيـــا فـــي نجاح
أساســـيا وعنصـــرًا
ً
ً

الســـنوية للمركبـــات ،وكثافـــة الحركـــة

وأن وعي وتعاون مستخدمي الطريق

المشـــاريع الحضريـــة ،ومنهـــا مدينـــة

بعـــد تطبيـــق االســـتراتيجية المرورية

وأفـــراد المجتمـــع كافـــة مـــع األنظمـــة
المرورية يُ عد مكمالً لدور اإلدارة العامة

الشـــاملة ،مثمنـــا الجهـــود الكبيـــرة

وتوظيـــف التقنيـــات الحديثة وتطبيق

وقـــال بوحمـــود“ :إن االســـتراتيجية

المرورية الشـــاملة يؤكـــد االنضباط الذي

وأشـــاد النائب محمد بوحمـــود بتراجع
بنســـبة  % 60حتـــى العـــام ،2020

ضبـــط ومراقبة الطرق ومســـتخدميها،

لخدمـــة الجمهـــور مـــع تعاون وشـــراكة

بشكل تام .وقالت اإلعالمية نيلة بركات

وزارة الداخليـــة فـــي كل المجـــاالت،

نســـبة حـــوادث اإلصابـــات والوفيـــات

المتطورة التي تعتمد عليها اإلدارة في

ليكـــون القانـــون أكثـــر قابليـــة للتطبيق

دون أن يكون هناك وعي من مستخدمي

وبأسلوب حضاري ،وابتكار طرق أسهل

المركبات ومستخدمي الطريق.

الخطرة ومنها اســـتخدام الهاتف أثناء

بالقيـــادة الوقائيـــة ،فـــا يمكـــن أن يكون

الطـــرق بالقواعد المروريـــة وااللتزام بها

وازدهـــار ،وزيـــادة فـــي أعـــداد وحركة

وهـــي تجنـــب الســـلوكيات المروريـــة

اإلدارة العامـــة للمـــرور ،وضمـــان جودة
مخرجـــات مدرســـة تعليـــم الســـياقة،

مـــا تشـــهده مملكـــة البحريـــن مـــن نمـــو

مســـببات الحوادث في الطريق عالميا،

خـــال توعيـــة مســـتمرة لمســـتخدمي

باألنظمـــة والقواعـــد المروريـــة ،وتجنب

هنـــاك نجاح ألي نظام مـــروري في العالم

لجهـــود اإلدارة العامة للمـــرور في ظل

حققت رقما قياســـيا في الحد من أكثر

التعـــرض للخطـــر ،إضافـــة إلـــى وعـــي

الطريـــق ،وتدريـــب متطـــور لمنتســـبي

فـــي ممارســـاته وســـلوكياته وثقافتـــه،
ً
متمنيـــة مزيـــدا مـــن التقـــدم والنجـــاح

و أوضحـــت أن اإلدارة العامـــة للمـــرور

تطبيق القانون بشكل صحيح لتحقيق

الســـلوكيات المرورية السلبية ،وااللتزام

الجميـــع في المجتمع المدني المتحضر

عبدهللا آل خليفة.

االلتـــزام بـــه ،وخصوصـــا أنه فـــي النهاية

رؤيـــة اإلدارة (طرق أكثر ســـامة) ،من

األطـــر واآلليـــات التـــي تلبـــي تطلعـــات

الفريـــق أول ركـــن الشـــيخ راشـــد بـــن

القانونـــي أو التوعوي ،وتطوير الموارد

مســـتخدمي الطريـــق ،ومـــدى االلتـــزام

 2014أهميـــة التشـــريعات فـــي وضـــع

واهتمام متواصلين من وزير الداخلية

القانون واالنضباط في التطبيق ،إضافة

البشـــرية والخدمات المرورية ،وضمان

إذ برهـــن القانـــون رقـــم ( )23لســـنة

القانون رقم ( )23لســـنة  ،2014بحرص

ورفع درجة وعي مســـتخدمي الطريق

يهـــدف لحمايـــة حياتـــه وممتلكاتـــه مـــن

والمقيميـــن فـــي المجـــاالت المختلفـــة،

األعـــوام الماضيـــة ،ومراعـــاة تطبيـــق

تتناســـب مع أهدافها المســـتمرة ،وهي

وأضاف أن انخفاض الحوادث المرورية

للوطن والمواطن.

بالســـامة المروريـــة ،ســـواء بالشـــق

تنظيـــم الحيـــاة العامـــة للمواطنيـــن

التوعويـــة والتثقيفيـــة علـــى مـــدى

وأشـــار بوحمود إلى دور اإلدارة العامة

مـــن مخاطر الطرق ،وهي المشـــكلة التي

والحـــرص علـــى تحقيـــق أكبـــر فائـــدة

يحتـــذى به من قبل دول العالم في الحد

إلـــى وعـــي المواطـــن والمقيـــم بأهميـــة

للقوانيـــن الحديثـــة والعصريـــة فـــي

للمرور في تنظيم العديد من الحمالت

اإلعالمـــي فـــي التوعيـــة المجتمعيـــة،

خالل الدوريـــات الراجلـــة والمتحركة،

وأوضحـــت الفاضـــل األهميـــة البالغـــة

وثمنـــت الفاضـــل جهـــود اإلدارة العامة

النتائـــج ،من خالل العمـــل على التركيز

و يشير إلى قرب اإلنهاء لمخاطر الطرق،
ً
نموذجـــا فري ًدا
ممـــا يجعل مـــن المملكـــة

رفـــع مســـتوى الســـامة علـــى الطريق،

المرورية.

مســـتخدمو الطريـــق نتيجـــة االمتثال

والحقيقـــي لمعالجـــة األســـباب قبـــل

المتكاملة التـــي يتم توفيرها للمواطنين
والمقيمين يمثل فـــي ذاته تطورًا ممي ًزا،

وتراجـــع نتائجهـــا الســـلبية تعكـــس قـــوة

فـــي المواقـــع األكثـــر تعرضـــا للحوادث

الوعي وااللتـــزام الذي أصبح يتمتع به

الشـــاملة علـــى توفيـــر هـــذه الحمايـــة

مـــن وعـــي وثقافـــة مبنيتيـــن علـــى
ً
منوهـــة بالعمـــل
أســـس موضوعيـــة،

الشـــوارع وإعادة هندستها ،وخصوصا

المروريـــة الشـــاملة ،عكـــس مســـتوى

مـــن قبل اإلدارة العامة للمرور ،والذين

للمـــرور فـــي تطبيـــق اســـتراتيجية

والدراسات المتأنية المتواصلة لحركة

نسبة  % 60بعد تطبيق االستراتيجية

الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة؛

التعرض للخطر”.

تواجه العديد منها.

الميدانـــي الجبـــار لشـــرطة المـــرور من

العامـــة للمـــرور بـــوزارة الداخليـــة فـــي

أهـــم مبادئ حقـــوق اإلنســـان وهو حق
اإلنســـان فـــي الحيـــاة بشـــكل آمن دون

مرتبة مملكـــة البحرين األكثر انخفاضا

فضـــا عـــن معالجـــة كل ما يتـــم رصده

محمد بوحمود

هذا الشـــأن تمثل في ذاتها رعاية ألحد

للمرور لتعزيز السالمة المرورية”.

المروريـــة وبنـــاء مـــدن جديـــدة ضمـــن
ســـلمان ،ومدينـــة شـــرق الحـــد ،ومدينـــة

خليفة ،والجزر االستثمارية ،وغيرها من
المشروعات الفريدة.
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مناقشة قواعد حماية الطفل في مرحلة التحقيق
المنامة  -بنا

تحت رئاســـة مملكة البحرين
الجتماعـــات النـــواب العمـــوم

بدول مجلـــس التعاون لدول
الخليـــج العربية لعـــام ،2021
عُ قد أمس اجتماع مســـاعدي

النـــواب العمـــوم والمدعيـــن

العاميـــن عبر تقنيـــة االتصال
المرئـــي،

وذلـــك

برئاســـة

المحامي العام األول المستشار القائم بأعمال مساعد النائب العام أحمد الحمادي.
وتـــم فـــي االجتماع مناقشـــة موضوعات عدة ،تمهيـــ ًدا لرفع التوصيـــات إلى النواب
العموم والمدعين العامين في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل،

ومن بين هذه الموضوعات دراســـة تطوير قواعد التعاون المشترك ،وقواعد حماية
الطفـــل في مرحلة التحقيق ،ومشـــروع قانون استرشـــادي لتنظيم أعمـــال النيابات،

والتنويـــه بالتصرفات المبتكرة والتحقيقات الجيدة ،وكذلك عرض تجارب النيابات

وأجهزة االدعاء العام.

كما استعرض المستشار أحمد الحمادي في االجتماع دور النيابة العامة في تطبيق
قانـــون العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفـــال وحمايتهـــم من ســـوء المعاملة ومـــا قامت به

لتطوير العمل هيكليا وفنيا من أجل تحقيق أغراض القانون.

القبض على  8أشخاص باعوا هواتف
بمواصفات غير المتفق عليها

المنامة  -وزارة الداخلية

تمكنـــت مديرية شـــرطة محافظـــة المحرق من القبض على  8أشـــخاص إثر
قيامهـــم باالحتيـــال علـــى عدد من األشـــخاص وذلـــك ببيعهم هواتـــف نقالة

بمواصفات غير المتفق عليها.

وأشـــارت المديريـــة إلى أنـــه فور تلقيها عـــددا من البالغات بهذا الشـــأن ،تم

إجراء عمليات البحث والتحري التي أســـفرت عن تحديد هوية المذكورين
والقبـــض عليهـــم ،حيث تبين قيامهم باإلعالن عن هواتف نقالة في وســـائل

التواصل االجتماعي واســـتالم مبالغ مالية من المشترين ،ومن ثم تسليمهم

أجهزة مختلفة وذات مواصفات أقل من المعلن عنها.

ً
تمهيدا
وأضافـــت المديرية ،أنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة
ً
مهيبة بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة
إلحالة القضية إلى النيابة العامة،

عدم االنســـياق خلف اإلعالنات والمواقع غيـــر المعتمدة ،والتأكد من مواقع
التســـوق اإللكتروني قبل الشـــراء من خالل اســـتخدام مواقع موثوقة ،وأن

تكون مواصفات المنتج مذكورة في فاتورة الشراء.

المحرق تلقي مياهها الحلوة في البحر

الجودر 180 :ألف دينار سنويا مصاريف الري في “الحديقة الكبرى” ودوار المطار

أكبر مدينة خضراء

سيدعلي المحافظة

كشـــف مديـــر عـــام بلديـــة المحرق
إبراهيـــم الجـــودر عـــن أن البلديـــة

ونتيجـــة لعـــدم توفـــر شـــبكات ري

المزروعـــات فـــي بعـــض المياديـــن
والطـــرق تقـــوم بـــري المزروعـــات
عـــن طريـــق العيـــون أو صهاريـــج

الميـــاه المعالجـــة ،علمـــا أن نســـبة
ملوحة العيون في الفترة الماضية

ارتفعت لمعدالت قياسية.

وأضاف أن تكاليف ري المزروعات
في حديقـــة المحرق الكبرى ودوار

المطـــار فقـــط تصل إلـــى  180ألف
ً
ســـنويا ،في حين أن توصيل
دينار

هذه الحديقتين بشـــبكة ري المياه

^ قـ ــال م ــدي ــر عـ ــام بــلــديــة

المعالجـــة ســـيكلف  70ألـــف دينـــار

الــمــحــرق إبــراهــيــم ال ــج ــودر إن

لمرة واحدة.

مدينة شــرق الحد ستضم أكبر

وقال رئيس مجلس بلدي المحرق

رقــعــة خ ــض ــراء مــقــارنــة ببقية

كبيـــرة من المياه الحلـــوة المعالجة

وأشــار إلى أنه تم االتفاق على

صيانة الــمــزروعــات في منطقة

غـــازي المرباطـــي إن إلقـــاء كميات

المدن اإلسكانية الحديثة.

فـــي البحـــر نتيجـــة عـــدم توصيـــل

استالم بلدية المحرق مسؤولية

الزراعـــة التجميليـــة بشـــبكات ري
ً
هدرا للموارد،
الميـــاه المعالجة يعد

شرق الحد على مراحل تبدأ في

الربع األول من العام المقبل.

ً
واستنزافا لميزانيات البلدية.

جـــاء ذلك خالل مناقشـــة المجلس
البلدي استكمال إنشاء شبكة مياه
الـــري للزراعة التجميلية للشـــوارع
والميادين في محافظة المحرق.

إبراهيم الجودر

الفتات تعريفية لألجيال
بعيون المحرق التاريخية

مخازن تجارية بأحياء المحرق السكنية

المرباطـــي“ :التجـــارة” تغـــض الطـــرف وال تســـتجيب لدعـــوات المجلـــس
سيدعلي المحافظة

عبـــر رئيـــس مجلـــس بلـــدي المحـــرق

من تلك المخازن.

مـــن عـــدم تعـــاون وزارة التجـــارة

فـــي أغلـــب الدوائـــر ،وهي تســـتوجب

غازي المرباطي عن اســـتيائه الشديد
والصناعـــة والســـياحة واســـتجابتها
لطلبـــات الحضور الجتمـــاع المجلس،

ومناقشـــة ظاهـــرة تحويـــل المحالت

التجاريـــة إلـــى مخـــازن فـــي األحيـــاء

السكنية.

اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونـــي حيالها؛
لكونهـــا أنشـــطة مخالفـــة لتصنيـــف

المنطقة.

واختتـــم مديـــر عـــام بلديـــة المحـــرق
إبراهيـــم الجـــودر بـــأن للـــوزارة الحق

ولفـــت المرباطـــي إلـــى أن هـــذه

في اتخـــاذ اإلجـــراءات الفورية تجاه

األحياء الســـكنية ،السيما عند دخول

جهـــة مختصـــة فـــي التعامل مـــع هذه

الظاهـــرة تتســـبب فـــي إزعاج ســـكان

غازي المرباطي

وقـــال إن هـــذه الظاهرة باتت تنتشـــر

الشـــاحنات الكبيـــرة لتحميـــل البضائع

هذه المحـــات ،وأن البلديات ليســـت

الحاالت.

سيدعلي المحافظة
مرر مجلس بلدي المحرق مقترح ًا يقضي بوضع الفتات تعريفية بمواقع
عيون المياه في المحرق.
وأفاد رئيس المجلس غازي المرباطي بأن هذا المقترح يأتي بهدف تعريف
األجيال القادمة بمواقع العيون السابقة ومن قام على إنشائها وتكلفتها.
وذكر أن المحرق تميزت بعيون المياه العذبة خصوصا الموجودة في
الفرجان ،والتي شكلت المصدر الرئيس للحياة آنذاك ،وكان الناس يرتوون
منها في تلك الفترة التاريخية.

إطالق نار داخل

السعودية :قلقون من عدم التزام إيران باالتفاقات الدولية

جامعة روسية
موسكو  -وكاالت

فتح مسلح النار في جامعة بمدينة بيرم

دعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع طهران من حيازة ســاح نووي

الروسية ،صباح اإلثنين ،ما أسفر عن مقتل
 8أشــخــاص وإصــابــة  14آخــريــن بــجــروح،
حسبما أفاد متحدث باسم الجامعة.
وذك ــرت الخدمة الصحفية بجامعة بيرم

عواصم ـ وكاالت

الحكومية أن الجاني المجهول استخدم

أكــد وزيــر الطاقــة الســعودي األمير عبدالعزيز بن ســلمان خــال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقــة الذرية أمس اإلثنين على موقــف المملكة بضرورة

بندقية غير فتاكة.

خلو المنطقة من أســلحة الدمار الشــامل ومنع إيران من حيازة الســاح النووي .وقال الوزير خالل المؤتمر الذي بثته قناة اإلخبارية الســعودية

ونقلت وكالة (تاس) الحكومية لألنباء عن

إن المملكة قلقة من عدم التزام إيران باالتفاقات الدولية ،وكذلك عدم شفافية طهران مع وكالة الطاقة الذرية مما يشكل “تهديدا” في منظومة

مصدر  -لــم تذكر اسمه  -فــي هيئة إنفاذ

منع االنتشار.

القانون قوله إن بعض الطالب قفزوا من

وأضاف أن المملكة تدعم جميع الجهود الدولية

نوافذ أحد المباني.
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الرامية؛ لمنع إيران من حيازة سالح نووي.
وبدأت الجمعيـــة العامة لمنظمة الطاقة الدولية
الذريـــة اجتماعهـــا أمـــس اإلثنيـــن فـــي فيينـــا؛
لمناقشـــة التحديـــات التي واجهـــت الوكالة منذ
عام بسبب جائحة كورونا وغيرها.
وعلـــى هامـــش االجتماع ،يعقد لقـــاء ثنائي بين
أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل
غروســـي ،وأمين عـــام الوكالة الذريـــة اإليرانية
محمـــد إســـامي؛ للبحث في تعـــاون طهران مع
الوكالـــة وتحديـــد موعد جديد لزيارة غروســـي
إلى إيران.
وقال مدير الوكالة الذرية “نريد مناقشة األمور
الطارئـــة الخاصـــة ببرنامج إيران النـــووي قريبا
بطهران”.

وزير الطاقة السعودي األمير عبدالعزيز بن سلمان

وقـــال رئيـــس منظمة الطاقـــة الذريـــة اإليرانية

سلطات السودان توقف صحيفتين إثر “أحداث الشرق”
الخرطوم ـ وكاالت

المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية

أو العرقيـــة أو العنصرية أو الثقافية

أوقفت الســـلطات السودانية صدور

أو الدعوة للعنف أو الحرب”.

لمـــدة  3أيـــام؛ إلثارتهمـــا الكراهيـــة

واســـع عـــن محاولة بعـــض الصحف

يدعو إلغالق الطرق القومية.

دعـــم الخط الرامـــي لتقويض الفترة

صحيفتـــي “االنتباهـــة” و ”الصيحـــة”

وتأتـــي هذه التطورات وســـط جدل

والدعـــوة للعنف بعد نشـــرهما إعالنا

والمواقـــع اإلخباريـــة الســـودانية

وقـــال بيـــان صـــادر عـــن المجلـــس

االنتقالية وعرقلة االنتقال المدني.

 -جهـــاز تنظيمـــي حكومـــي  -إن

الكبيـــرة المتعلقـــة باألحـــداث ،التـــي

غيـــر معروفـــة وغير مســـجلة قانونا

تشـــير أصابـــع االتهـــام إلـــى ضلـــوع

الســـودان”؛ مـــا يعـــد مخالفـــة لبنـــود

فيها؛ بهدف ضـــرب الفترة االنتقالية

البـــاد حاليـــا والتـــي تنـــص على أن

أعقاب اإلطاحة بنظام المخلوع عمر

القومـــي للصحافـــة والمطبوعـــات

وتعتبر الخطوة جزءا من التداعيات

الصحيفتيـــن نشـــرتا إعالنـــا لجهـــة

يشهدها شرق السودان حاليا والتي

هي “التنســـيقية العليا لكيانات شرق

مجموعة من عناصـــر نظام اإلخوان

الوثيقـــة الدســـتورية التـــي تحكـــم

التـــي يعيشـــها الســـودان حاليـــا فـــي

”تلتزم كافة وســـائل اإلعالم بأخالق

البشير في أبريل .2019

محمد إســـامي إن سياســـة الضغـــوط القصوى
على إيران ستفشل.
وكان غروســـي قـــد انتقد عدم تعـــاون إيران مع
الوكالـــة ،ولكنه توصل التفاق بعد زيارة خاطفة

لطهران األســـبوع الماضي تقضي بسماح إيران

المتحـــدة ثـــم أميـــن عـــام الوكالـــة تليهـــا كلمات

للوكالة بصيانة كاميرات المراقبة الخاصة بها.

لمندوبي كل من إيران والســـعودية وســـلوفينيا

وافتتـــح االجتمـــاع بكلمـــة األميـــن العـــام لألمم

وروسيا والصين وفرنسا والواليات المتحدة.

“حرب باردة” جديدة تطل على العالم ..غوتيريش يحذر
» »األمم المتحدة ـ أ ب :محذرا
من احتمال نشوب حرب باردة
جديدة ،ناشد األمين العام لألمم
المتحدة ،أنطونيو غوتيريش،
في مقابلة مع األسوشيتدبرس،
الصين والواليات المتحدة إلصالح
عالقتهما “المتوقفة تماما” قبل
أن تمتد المشكالت بين الدولتين
الكبيرتين المتمتعتين بنفوذ
كبير إلى بقية الكوكب .وتحدث
غوتيريش لألسوشيتدبرس قبيل
االجتماع السنوي لقادة العالم
في األمم المتحدة هذا األسبوع،
وهو اجتماع يهيمن عليه مرض

السيسي يشدد على دعم الحل السياسي في اليمن

الجيــش يتقدم في البيضاء  ..ويكبد الحوثيين خســائر فادحة بالجوف

كوفيد  19والمخاوف المناخية،
والخالفات في أنحاء الكوكب
كافة .وقال غوتيريش إنه ينبغي
للقوتين االقتصاديتين الرئيستين
في العالم أن تتعاونا بشأن
المناخ وأن تتفاوضا بعزيمة أكبر
حول التجارة والتكنولوجيا ،حتى
في ظل االنقسامات السياسية
المستمرة حول حقوق اإلنسان
واالقتصاد واألمن عبر اإلنترنت
والسيادة في بحر الصين
الجنوبي .وأضاف “لألسف ،نعيش
اليوم في ظل مواجهات فقط”.
وتابع “نحن بحاجة إلى إعادة

في رســالة احتجــاج لمجلس األمن من أجل وقف الممارســات العدائية

عواصم ـ وكاالت

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،

قال مصدر مســـؤول في وزارة الخارجية

جميع الجهود للتوصل إلى حل سياســـي

بـــاده تحتفـــظ بحقهـــا الـــذي يكفلـــه

والمغتربيـــن فـــي النظـــام الســـوري ،إن

أمس اإلثنين ،موقـــف مصر الثابت بدعم

الدســـتور والقانـــون الســـوري ،فـــي الـــرد

شامل لألزمة اليمنية ،بما يحقق استقرار

على الممارســـات العدائية التركية ووضع

اليمن ووحدة واستقالل أراضيه.

حد لها ،مشـــيرا إلـــى تقديم بالده رســـالة

وجـــاءت تصريحـــات السيســـي خـــال

احتجـــاج لمجلـــس األمن مـــن أجل وقف

اســـتقباله وزيـــر الدفـــاع فـــي الحكومـــة

االنتهاكات التركية.

اليمنيـــة ،الفريـــق محمـــد المقدشـــي الذي

الحل السياســـي يجب أن يلبي طموحات
الشـــعب اليمنـــي وإنفـــاذ إرادتـــه الحـــرة

وينهـــي التدخـــات الخارجية في الشـــأن
الداخلـــي اليمنـــي ،مشـــددا علـــى أن تلـــك

هـــي مبـــادئ وثوابت السياســـة المصرية،

مؤكدا أن مصر لن تدخر جه ًدا لمســـاعدة
اليمـــن في بلـــوغ تلك األهـــداف .ميدانيا،

تمكنـــت قوات الجيش الوطني مســـنودة

بالمقاومة الشـــعبية من تحرير واستعادة
مواقـــع عســـكرية ،وتكبيـــد ميليشـــيا

توطيد عالقة فاعلة بين القوتين”،
واصفا ذلك بأنه “ضروري
للتعامل مع مشكالت التطعيم

سوريا :نحتفظ بحقنا في الرد على االنتهاكات التركية
دمشق ـ وكاالت

يـــزور القاهرة حاليـــا .وقال السيســـي إن

أنطونيو غوتيريش

ومشكالت تغير المناخ ،والعديد
من التحديات العالمية األخرى
التي ال يمكن حلها دون عالقات
بناءة داخل المجتمع الدولي،
خصوصا بين القوى العظمى”.
وقبل عامين ،حذر غوتيريش
قادة العالم من خطر انقسام
العالم إلى قسمين ،في ظل قيام
الواليات المتحدة والصين بإنشاء
شبكات اتصاالت وعمالت وقواعد
تجارية ومالية منافسة ،وفي ظل
“إستراتيجياتهما الجيوسياسية
والعسكرية الصفرية”.

السيسي مستقبال وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي

والتقـــى وزير الخارجيـــة والمغتربين في
النظام الســـوري فيصـــل المقداد المبعوث

الحوثـــي اإلرهابية ،المدعومـــة من إيران

من الميليشـــيا بين قتيـــل وجريح ،وذلك

الخاص لألميـــن العام لألمم المتحدة إلى

قناو والخنجر ،شـــمال شرقي الجوف كما

ولفت إلى أن خسائر العدو فادحة ،ومنها

بـــدوره ،أكـــد الوزيـــر المقـــداد ضـــرورة

خســـائر فـــي العتـــاد واألرواح ،بجبهتـــي

تمكنت القوات من دحر ميليشيا الحوثي
اإلرهابية من مواقع كانت سيطرت عليها
في جبهة ناطع ،بمحافظة البيضاء.

في جبهتي قناو والخنجر.

إعطاب وتدمير عدد من اآلليات القتالية

التي كانت بحوزة عناصره اإلرهابية.

احترام السيادة السورية ورفض التدخل
الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية،

كما تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني
مواقـــع كانـــت ســـيطرت عليها فـــي جبهة

السورية ودعمهما لإلرهاب.

وقـــال قائد عســـكري لــــ “ســـبتمبر نت” إن

معاكســـا ومباغ ًتا ،أوقع العشرات
هجومً ا
ً

ناطع ،بمحافظة البيضاء.

قـــوات الجيـــش نفـــذت أمـــس اإلثنيـــن

سوريا غير بيدرسون والوفد المرافق له.

مطال ًبا بإنهـــاء االحتالل التركي لألراضي

من دحر ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابية من

سوريا تدعو مجلس األمن التخاذ موقف واضح من الممارسات التركية ووضع حد لها

الســـورية ووقـــف انتهاكاتهـــا للســـيادة

ونفى النظام السوري بشكل قاطع وجود

أي نـــوع مـــن التواصـــل والمفاوضـــات مع

والمفاوضات مع النظام التركي خصوصا

النظـــام التركـــي خصوصـــا فـــي مجـــال

في مجال مكافحة اإلرهاب.

مكافحـــة اإلرهـــاب ،وذلـــك تعقي ًبـــا علـــى

وقـــال وزيـــر خارجيـــة النظـــام التركـــي

تصريحات وزيـــر خارجية النظام التركي

جاويـــش أوغلـــو فـــي حديـــث عبـــر قنـــاة

بشأن وجود مفاوضات مباشرة مع سوريا

تركية إن “بالده تتواصل مع سوريا حول

فـــي قضايـــا أمنيـــة ومكافحـــة اإلرهـــاب،

القضايـــا األمنيـــة ومحاربـــة اإلرهاب وإن

فـــإن الجمهوريـــة العربية الســـورية تنفي

المفاوضات الالزمة جارية على مســـتوى

بشـــكل قاطع وجود أي نوع من التواصل

الخدمات الخاصة واالستخبارات”.

صهريج مازوت “ينقذ” جلسة الثقة بحكومة ميقاتي

وكالة تسنيم تصف رئيسي بـ “جالد ”88

ماكرون يكرم “عمالء فرنسا” بالجزائر

بيروت ـ وكاالت

دبي  -العربية.نت

باريس ـ وكاالت

انقطـــع التيـــار الكهربائـــي بقصـــر

عمـــل الحكومـــة الجديـــدة .وقـــال إن

وصفت وکالة أنباء تســـنيم التابعة

وكانت إحدى العوائل التي تضررت

طلـــب إيمانويـــل ماكـــرون ،أمـــس

الذاكرة الوطنيـــة” ،داعيا إلى “تضميد

جلســـة مجلـــس النـــواب لمناقشـــة

ووثيقـــة الوفـــاق الوطنـــي ،وتحتـــرم
الدوليـــة التي ّ
وقع
الشـــرائع والمواثيق
ّ

إبراهيـــم رئيســـي ،بجـــاد  1988ثم
حذفـــت العنـــوان الذي بدأ بهشـــتاغ

رئيســـي فـــي الســـويد ،حيـــث كان

الحركييـــن الجزائرييـــن الذيـــن قاتلوا

خـــال كالم يشـــدد علـــى الحقيقـــة

كافـــة ،والتأكيـــد على االلتـــزام بتطبيق

وتحـــت هـــذا العنـــوان نقلـــت وكالة

“األونســـكو” فـــي بيـــروت ،حيـــث تعقد
البيـــان الوزاري والتصويـــت على الثقة
بالحكومـــة ،وعـــاد بعـــد نحـــو ســـاعة؛

بسبب أزمة المحروقات في البالد.

“الحكومـــة تلتـــزم أحـــكام الدســـتور

الدولية
الشـــرعية
لبنان عليها وقرارات
ّ
ّ

ووفقـــا لإلعـــام المحلـــي ،فإنـــه وبعـــد

قـــرار مجلـــس األمـــن ال ّدولـــي رقـــم

انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي ،عـــادت

والقـــوى األمنية كافة فـــي ضبط األمن

تأخيـــر دام ألكثر من  40دقيقة بســـبب
وانعقـــدت جلســـة مجلـــس النـــواب في

قصر األونســـكو ،بعدما تـــم تأمين مادة
المـــازوت للمولدات التابعـــة للمبنى من

قبل شركة “األمانة” ،الموكل إليها مهمة
توزيع النفط اإليراني في لبنان.
وخـــال الجلســـة تـــا رئيس

الحكومة نجيب ميقاتي
البيـــان الـــوزاري ،الـــذي
أكـــد

فيـــه

الثوابـــت

الوطنيـــة التي ســـتحكم

 ،1701وتأكيـــد الدعـــم المطلق للجيش
علـــى الحـــدود وفـــي الداخـــل وحمايـــة

اللبنانييـــن ،والتمســـك باتفاقيـــة الهدنة
والســـعي الســـتكمال تحريـــر األراضـــي

اللبنانية المحتلة ،والدفاع عن لبنان في

للحـــرس الثوري اإليرانـــي الرئيس،

“رئيسي جالد .”88

تســـنيم تصريحـــات رئيســـي خالل

اجتماع مجلـــس الوزراء حول قمة
شنغهاي.

بالســـجن لمدة  10سنوات في العام
ً
ُ
وفقا لعائلته
استدعي
 1988عندما
للمثول أمام لجنة وتم إعدامه دون

أشخاص ،والتي استجوبت سجناء

فـــي تلك اللجنة بظاللها عليه خالل

فـــي اللجنـــة المكونـــة مـــن أربعـــة

وأصدرت أوامـــر إعدام في مجزرة

الحدود البحريـــة اللبنانية

المؤســـس للثورة ،آية هللا روح هللا

كافة”.

فـــي إيـــران ،وكان يقضـــي عقوبـــة

وكان رئيســـي 60 ،عامـــا ،عضـــوا

والتمسك بحقه
مواجهة أي اعتداء
ّ
في مياهه وثرواته ،واســـتئناف

وصونهـــا مـــن جهاتهـــا

االبـــن طال ًبـــا ،يبلـــغ مـــن العمـــر 28
عامً ـــا وعضوً ا في جماعة شـــيوعية

محاكمة أو دفاع.

شـــخص في إيـــران .وقال رئيســـي

المفاوضـــات؛ من أجل حماية

مـــن المحاكمـــة ورفعـــت قضية ضد

رهيبة ،والتـــي أودت بحياة  5آالف
إنه كان يتصـــرف بتوجيه من األب
الخمينـــي ،الذي أمر بتشـــكيل لجنة

لتنفيذ عمليات اإلعدام.

اإلثنيـــن ،باســـم فرنســـا“ ،الصفـــح” من

فـــي صفوف الجيش الفرنســـي خالل
حـــرب الجزائـــر معلنـــا إقـــرار قانـــون

“تعويض” قريبا.

بحضـــور حركيين ســـابقين وأســـرهم

الجزائر بين العامين  1954و.1962

مراســـم تكريـــم فـــي قصـــر اإلليزيـــه

ومسؤولين عن جمعيات وشخصيات

صعـــوده فـــي التسلســـل الهرمـــي

ووعـــد ماكـــرون “قبـــل نهايـــة الســـنة

التـــي دفعتـــه إلى منصب الرئاســـة.
ودعـــت منظمـــة العفـــو الدولية إلى

إجـــراء تحقيق رســـمي فـــي تاريخ

رئيسي.

العدالة”.

والحركيـــون مقاتلون ســـابقون يصل

وأضـــاف الرئيـــس الفرنســـي خـــال

وألقت الشبهات حول عمل رئيسي

القضائيـــة قبـــل انتخابـــات يونيـــو،

وبادرات تعزز الذاكرة وتدابير ترسخ

عددهـــم إلـــى  200ألـــف جنـــدوا فـــي

“أقـــول للمقاتليـــن :لكـــم امتناننـــا ،لـــن

إليران ،وكان يشغل رئيس السلطة

الجـــروح التـــي يجـــب أن تندمـــل من

ننسى .أطلب الصفح ،لن ننسى”.

بطـــرح مشـــروع يهـــدف إلـــى أن
ُن َ
ضمـــن قوانيننـــا اعترافـــا

بالحركييـــن والتعويـــض

لهم”.

وأكد “شـــرف الحركيين

يجـــب أن يحفـــر فـــي

صفوف الجيش الفرنسي خالل حرب
وفـــي ختام هذه الحـــرب تعرض جزء
مـــن هـــؤالء المقاتليـــن الذيـــن تخلـــت
عنهـــم باريـــس ألعمـــال انتقاميـــة في

الجزائـــر .ونقل عشـــرات اآلالف منهم
برفقـــة الزوجـــات واألطفـــال إلـــى
فرنســـا ،حيـــث وضعـــوا فـــي
“مخيمات مؤقتة” ال تتوافر
فيهـــا ظـــروف العيـــش
الكريم ،ما ترك ندوبا ال
تمحى.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الضحك والكذب على الناس باسم الدين
“المسلمون األوائل افتدوا اإلسالم بأرواحهم ،ونأتي نحن اليوم لكي

أكثرهـــم ،فتجـــده مرابطـــا فـــي المســـاجد ويخصـــص وقتـــه كلـــه

 35عامـــا ،وكان يتحـــدث عن بعض ضعاف النفوس الذين يشـــوهون

ومجافاة التعصب ،ويقســـم عمله في هذا السبيل إلى دورين ،األول

نمســـخ اإلســـام وندلل عليه” ،عبارة قالها والدي رحمه هللا قبل نحو

صورة اإلســـام ويستغلونه لمصالح شـــخصية ،ونجد اليوم التاريخ
يعيـــد نفســـه ،حيـــث خـــرج علينـــا عدد ال يســـتهان بـــه مـــن الكذابين

والمتمصلحين بعمليات تضليل واسعة على الناس ،وقوة إضافية من
الدجل والدعايات ،وبوســـعنا أن ندخل في مساجلة طويلة ال تنتهي
نســـوق فيهـــا نماذج ال تحصـــى في مجتمعاتنـــا عن أولئـــك الكذابين

الذين يقدمون صورة زائفة للعالم عن اإلسالم وعظمته ،وأولهم من
يســـتخدم الطرق الملتوية في التسول ،كحمل رسالة يتوجه بها إلى
النـــاس ويخبرهم أنه من الشـــعوب الفقيرة ،وأن منطقته تحتاج إلى
بناء مســـجد ،ويخصـــص ملفا كامال عن المـــوت الجماعي الكبير في

قريته بهذه الرسالة المشفرة بعبارات الكذب والتضليل.

واآلخـــر صاحـــب الصيحـــة الزائفة هـــو مـــن يتصاعد بنغمـــة “التدين
وااللتـــزام” قبـــل دخولـــه ســـباق االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة ،وما

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

للمحاضـــرات والضحـــك علـــى النـــاس والثرثرة عـــن الدقـــة والنزاهة

اشتغاله على نفسه بأنه جدير بثقة أهل الدائرة ،وسيكون من أقوى
الدعائـــم التـــي ســـيعتمد عليهـــا الناس فـــي البرلمـــان ،والـــدور الثاني

محاولـــة كســـبه المزيد مـــن الثقة عـــن طريق ترتيب شـــكاوى الناس

للتواصل17111483 :

وتبويبهـــا وفهرســـتها ،وإعطاء الوعود الحاســـمة بحلها مهما تنوعت
أشـــكالها وألوانهـــا ،ومـــا إن يحالفـــه الحـــظ ويفـــوز فـــي االنتخابـــات

ويضمن المكانة المرموقة التي يشغلها النائب ،يقول لكل من ضحك
عليهم بتدينه الزائف ..حظا طيبا لكم و”عقبال األشـــجار المثمرة في
الخريف القادم”.
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ومـــن أبـــرز األمثلـــة التي تلفـــت النظر عن اســـتغالل الديـــن للمصالح
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الشـــخصية مـــا تفعله طالبان في أفغانســـتان ،وحـــزب هللا في لبنان،

والدواعـــش ،فهم في مقدمـــة الموكب بين التهليل وأناشـــيد الدعاء
الزائفة.

إبراهيم النهام

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

مركز خدمات المراجعين بوزارة التربية
جهـــود مشـــكورة ومقـــدرة لمركز خدمـــات المراجعيـــن التابع لـــوزارة التربية
والتعليم خالل الفترة الماضية ،والتي تمخضت عن تقديم  117ألف خدمة،
واستقبال  90ألف زائر منذ بداية الجائحة وحتى لحظة كتابة هذه السطور،
ً
دروســـا
وكمـــا أن للجائحـــة مضـــار عديدة ،فلقـــد قدمـــت للمجتمع البحريني
مســـتفادة فـــي مواجهة األزمـــات ،ومواكبتها ،ومســـايرتها ،كما أنهـــا لفظت -
بالمقابـــل  -الغث والســـمين ،وعرفت الجميع باألوفياء ومآثرهم ومســـاعيهم
التي ال يمكن أن يداريها أحد.
مركـــز خدمـــات المراجعين الذي لـــم يغلق أبوابه قط كمركـــز خدمي حكومي
خـــال فتـــرة الجائحة ،هو بيـــدق ضمن بيادق أخـــرى عديدة لـــوزارة التربية
والتعليم واجهت بشجاعة موجة الجائحة الكبيرة ،واستطاعت بتوفيق من
هللا وعزيمة منتســـبيها ،أن تتغلب عليها وبشـــهادة عربية وإقليمية واســـعة،
كانت خاللها صحة اإلنسان مركز االهتمام األول.
كما أن مخرجات التعليم ،ما كان لها أن تتأثر ،في ظل خروج برامج الدراسة
ً
جميعـــا كأولياء أمـــور وكتاب
عـــن بعـــد ،بمنظورهـــا المتطـــور الـــذي شـــهدناه
وصحافييـــن ،والـــذي بذلـــت خاللـــه وزارة التربيـــة والتعليـــم بقيـــادة الوزيـــر
الدكتور ماجد بن علي النعيمي جهودا كونية ،حتى تستمر العملية التعليمية
بشـــكل طبيعي ،وتتطور وتتماشـــى مع المتغيرات ،دون أن تتأثر مخرجاتها
قيد أنملة.
وكمـــا ذكـــرت في مقال ســـابق عن مخرجـــات اجتماع الصحافـــة المحلية مع
ســـعادة الوزير ماجد النعيمي في اإليجاز الحكومي الذي أشـــار خالله لجهود
فـــرق الوزارة خالل فترة الجائحة ،ومـــا تخللها من إطالق للبرامج والقنوات
ً
مجددا بمتن
واالســـتراتيجيات والمناهـــج الرقمية ،فإننا نعيد اســـتذكار ذلك
هذا المقال ،عرفانا لمآثر كل األوفياء من منتسبي وزارة التربية والتعليم.
وأشير بالشكر والتقدير بمتن مقال اليوم إلى رئيس مركز خدمات المراجعين

رشاد الشيخ

الطبيعية للعمل المنجز واألمين والصادق دون رياء .ودمتم بخير.

إثـــر إعـــان الرئيـــس األميركـــي إقامة شـــراكة اســـتراتيجية تضـــم كال مـــن الواليات

ويـــرى المراقبـــون أنه من الضـــروري أن ال تؤدي هذه األزمة إلى إعادة فرنســـا النظر

شـــراء  12غواصـــة فرنســـية بمبلغ  40مليـــار يورو ،واســـتبدالها بغواصـــات أميركية

والدولـــي ،لمـــا تملكه من قواعد عســـكرية ،والقيام بعالقات مميـــزة مع دول المنطقة

تعمل بالوقود النووي ،ما جعل فرنسا تحتج على هذا القرار وتستدعي سفيريها في
واشنطن وكانبيرا ،كما وصفت األمر بأنه طعنة في الظهر.

في سياستها في المنطقة ،وهي التي كانت تحاول اللعب على المستويين اإلقليمي
مثـــل الهنـــد وأســـتراليا واليابـــان ،كمـــا أن علـــى فرنســـا أن تنأى بنفســـها عـــن الوقوع

فـــي شـــرك الخالفات السياســـية والتوترات األمنية والعســـكرية القائمـــة بين الصين

وصـــرح وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي عـــن وجـــود أزمة حـــادة مـــع الواليـــات المتحدة
ً
منـــددا بالكـــذب واالزدواجيـــة وتقويـــض كبيـــر للثقـــة ،مـــا دعـــا األحزاب
وأســـتراليا،

الوصول إلى نقطة الالعودة ،خصوصا في ظل التوترات السياســـية والعسكرية في

المســـؤول بحلف الناتو بأنه قد تكون هناك تداعيات أو عواقب نتيجة هذا االتفاق،

شراكة غير مسؤولة وتلحق أضرارا جسيمة باألمن اإلقليمي والدولي ،وتكثف سباق

الفرنســـية المعارضـــة إلـــى المطالبـــة باالنســـحاب من الحلـــف ،وعلى إثـــر ذلك صرح

لكنه ال يتوقع في الوقت الحالي أنه سيكون له تأثير على التماسك داخل الناتو.

ويرجـــح المراقبون أن اإلعالن األميركي جاء بناءً على المتغيرات الدولية الجديدة
والتحديـــات األمنيـــة القائمـــة مـــع ظهور نظـــام متعدد األقطـــاب ،وللحد مـــن التمدد

والواليـــات المتحـــدة ،ويـــرى المراقبـــون أنه مـــن األفضل لـــكل مـــن الدولتين تجنب

التسلح النووي ،وإن أستراليا ستكون ضمن الدول المستهدفة في حال وقوع حرب
ً
نظرا لما ستمتلكه من غواصات تعمل بالوقود النووي ،وقد تكون قادرة على
نووية
حمل صواريخ نووية عابرة للقارات.

الصينـــي في منطقة المحيطين الهنـــدي والهادئ ،خصوصا في بحر الصين الجنوبي
والشـــمالي ،كمـــا ُتعـــد المنطقة من المناطق الجيواســـتراتيجية العالميـــة المهمة على

الطرق للبواخر التي تحمل النفط والغاز الطبيعي ،خصوصا للصين واليابان وكوريا،

المطلـــة علـــى المحيطيـــن الهندي والهادئ للســـيطرة علـــى المنطقة والحـــد من تمدد

حيث يتم استيراد ما قرابته  % 50من احتياجاتها.

د .حورية الديري

المنطقة ،ونتيجة لذلك ،فقد انتقدت الصين هذه الشراكة االستراتيجية بالقول إنها

التوتـــرات السياســـية والتحديـــات العســـكرية والصراعـــات األمنيـــة ،ما ينتـــج قيام

الصعيـــد العســـكري واالقتصادي والتجاري ،خصوصا أن هـــذا الطريق يعتبر من أهم

والثناء لشـــخصه من جمهور المتابعين ،لجهوده الخيرة في تشـــريف المهنة،
وفـــي خدمـــة المواطنين ،وفي تـــرك األثر الطيـــب بهم ،وهذه هـــي الحصيلة

أثر “تحالف أوكوس” على األمن والسلم العالمي
المتحـــدة األميركيـــة وبريطانيا وأســـتراليا “أوكـــوس” ،قامت أســـتراليا بإلغاء صفقة

األستاذ محمد عباد ،والذي غرق “أكاونت” إنستغرام الوزارة بتعليقات الشكر

ونتيجـــة لهـــذه األزمـــة وقيـــام تحالـــف “أوكـــوس” ،قـــد يتجه العالـــم إلـــى المزيد من

تحالفـــات إقليميـــة ودوليـــة جديدة تراعـــى فيها مصالـــح الدول العظمـــى مع الدول

الطرف اآلخر.

في سباق الذات
يختلـــف العلماء والباحثون في تعريفهم “مفهـــوم الذات” وإدراك الذات
وعمليا ،وظهرت الكثير مـــن التحليالت التي تتحدث عن مراحل
علميـــا
ً
ً

تطور الذات البشـــرية بوصفها تسير في خط السباق والمنافسة ،وكأنها
في تحدٍ وصراع ذاتي.
وهنـــا يتضـــح أن تعريـــف الـــذات يتعـــرض إلـــى اختالفـــات واقعيـــة في
مواجهـــة التجربـــة والبرهان ،لكن الرائع في األمـــر عندما ربط الباحثون
تجســـيد مفهوم الذات في اإلجابة عن الســـؤال “من أنـــا؟” ،في الحقيقة
توقفت كثيرًا عند ذلك السؤال ،ورحت أتسابق مع نفسي للتعرف عليها

hmaalmahdi
@gmail.com

حسين المهدي

رواد التنمية البشرية بالمحرق :عبدالرحمن المعاودة ()3
نواصل عرض مساهمات رجال من الطراز األول في مجال التنمية البشرية

وكان لوجـــود بعـــض رجـــاالت الفكـــر واألدب من بلـــدان عربيـــة مختلفة في

المحـــرق “أم المـــدن” ،عام (1919م) ،وهي مدرســـة الهدايـــة الخليفية ،حيث

بحر العلوم ،والشـــاعر الكويتي خالد الفرح ،والشـــيخ حافظ وهبة معلم من

فـــي مملكـــة البحرين ،بتأســـيس أول مدرســـة بالنظـــام الحديث في شـــمال

عرضنـــا فـــي الحلقتيـــن الســـابقتين ،الســـيرة والمســـيرة ألول رائـــد من رواد

التعليم وتنمية الموارد البشرية ،وهو “مربي األجيال” األستاذ أحمد بن علي

موسى العمران المولود بجنوب المحرق في (1909م) ،وغادرنا عن  98عاما
في (2007م).

ونكمـــل اليـــوم ما بذلـــه الرعيل األول من المعلمين ،حيـــث ولد عام (1911م)

“شاعر الشباب” األستاذ عبدالرحمن جاسم المعاودة بفريج المعاودة المجاور
ً
وفقا
لفريـــج البنائين ،وهو علم من أعـــام التعليم و”العلم واألدب والثقافة”
لكتـــاب “المحـــرق – رواد ومبدعـــون ،لنـــادي المحرق الصادر فـــي (1996م)”،

حيث أتم دراســـته االبتدائية بمدرســـة الهداية الخليفية ،وابتعث للدراســـة
لمـــدة ثالثـــة أعـــوام إلى الجامعـــة األميركية فـــي بيروت ،بعدها “شـــارك في
ً
نشطا خالل (1936 - 1920م)،
تأســـيس النادي األدبي بالمحرق الذي استمر

البالد أمثال الشـــاعر السوري محمد الفراتي ،والشاعر العراقي محمد صالح
مصر ،أثر كبير في تدعيم مســـيرة النادي ،ومن النشـــاطات الثقافية البارزة
التـــي قام بهـــا النادي األدبي اشـــتراكه في المهرجان األدبي الـــذي أقيم عام
ً
أميرا للشعراء”( .الدكتور سرحان).
(1927م) بمناسبة مبايعة أحمد شوقي

و”أســـس معلمنا مدرســـة اإلصالح األهلية في (1936م) ،وكانت تدرس ثلث
ً
ً
اعتمـــادا على تبرعات أهالي المحـــرق ضمن لجنة لدعم هذه
مجانا،
طالبهـــا
المدرســـة عـــام (1938م)” (الشـــيخة مـــي آل خلفيـــة) ،و”في (1939م) شـــارك
الشـــاعر المعـــاودة صاحبـــه عبـــدهللا الزايـــد فـــي إصـــدار صحيفـــة البحريـــن

وتحريرها ،وهي أول صحيفة بحرينية” (محمد عبدالملك).

وتم “تكريم األســـتاذ المعاودة من قبل وزارة التربية والتعليم في (1994م)
ً
رائـــدا مـــن رواد التعليم فـــي مملكـــة البحرين ،وتوفـــي رحمه هللا في
كونـــه
(1996م) في لندن العاصمة البريطانية ودفن في قطر” (خالد المعاودة).

أكثـــر وأكثر ،وهذه دعوة لكم أيها القراء األعزاء للمشـــاركة في الســـباق
ذاته ،لنرى من يصل أوالً وكيف.
ولنا أن نبدأ في اســـتخدام مجموعة مـــن المفاتيح التي تتيح لنا فرصة
الدخـــول للنظـــر فيمـــا وراء البعد ،إذ تؤكـــد الدراســـات أن مفهوم الذات
يتكون من مســـتويين هما الهوية الشخصية والهوية االجتماعية ،وفي
كليهمـــا مراحل وأدوار اجتماعية متوقعة تســـاعد الشـــخص في معرفة
ً
وفقا لتلك المراحل التي تتســـع لتكون جاهزة للتفســـير والتقدير،
ذاتـــه
تلك المراحل تتخللها الكثير من المحطات التي تشـــكل مسار الشخص،
وتتعدد المســـارات في إطار العالقة التي يشـــكلها الشخص بين العقائد
واألفـــكار واألحاســـيس والقـــدرات واالندمـــاج االجتماعـــي ومســـتوى
اإلنجـــاز والعطاء ،فإن تصاحبت جميعها مع أعلى درجات تقدير الذات،
فإنها عرفت معنى الحياة ،وهكذا أرى أن اإلجابة عن ذاك السؤال قد ال
“من تريد أن تكون؟”.
تتوافق إال بسؤال آخر :هو
ْ

إن هذا الســـؤال يذكرني بقصة شـــاب أعطاه والده ســـاعة قديمة ورثها
عـــن والـــده ،وطلـــب منـــه أن يبيعها بأفضـــل ثمـــن ،وفعالً توجه الشـــاب

بدءا مـــن صاحب محل صغير ومن ثم محـــل أكبر وختمها
لعـــدة أماكـــن ً
بالمتحف الموجود في المنطقة ،وفي كل مرة يتم تقييم الســـاعة بسعر
بدءا من دوالرات قليلة ،حتى وصل إلى المتحف وتم تقييمها
ً
مختلـــف
بآالف الدوالرات ،وفي كل مرة كان الشاب يعود لوالده مترق ًبا السر في

ذلك ،حتى أهداه حكمة كالكنز“ .المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.
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17111504

+973

17111444

+973

17580939
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القيد  - 138659 :التاريخ 2021-9-5 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مجوهرات رينغز آند بلينغ ذ.م.م

تاريخ/19:سبتمبر2021/
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة السجل التجاري
إعالن رقم CR2021 -136055
تنازل– عن المحل التجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها
السادة اصحاب شركة مجوهرات رينغز آند بلينغ ذ.م.م المسجلة بموجب القيد
رقم  138659طالبين تغيير االسم التجاري
الى مجوهرات الميعاد ذ.م.م
من مجوهرات رينغز آند بلينغ ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة
خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تقدم إلينا السادة عبدالعزيز محمد علي مريد الرقم الشخصي 460103660
طلب تنازل عن المحل التجاري الواردة معلوماته ادناه الى السادة /فيصل
عبدالرحمن عيسى الرقم الشخصي  ،860805328فعلى كل من لديه أي
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل96998-1 :
االسم التجاري :ورشة جالس مارت لاللمنيوم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم CR2021 -135954
معاملة مشتركة

التاريخ 2021 / 9 / 19
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة  -إدارة التسجيل
إعالن رقم ( ) CR2021 -135605
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة  ،فعلى كل من لديه أي
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر  :ساره نور محمد عبدهللا
االسم التجاري الحالي  :برادات كولومبو
االسم التجاري  :كولومبو للتجارة العامة
رقم القيد 23416 – 7 :

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري  ،فعلى كل من لديه أي اعتراض
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر  :احمد وهيب احمد الخاجه
االسم التجاري الحالي  :باربر ليشس
االسم التجاري الجديد  :صالون فوج الرجالي
رقم القيد 1 – 80715 :

تاريخ 2021 / 08 / 31
إعالن رقم CR2021- 127266
تنازل أو بيع عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ذات مسئولية محدودة

تقدم إلينا المعلن أدناه  :علي حسن يعقوب العالي بطلب تحويل المحل التجاري
التالي  :إلى السيد  /السيدة جعفر علي حسن يعقوب يوسف العالي
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد 7 – 9624 :
االسم التجاري  :كفتريا ماجيك ستي برجر

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إلينا
السيد  /حبيب حسن علي فرحان باعتباره المصفي القانوني لشركة المنطقة
الشرقية لتخليص المعامالت ذ.م.م ،المسجلة ذات مسؤولية محدودة تحت رقم
 ،115748طالبا اشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها
من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001
تاريخ 2021 / 09 / 16
إعالن رقم CR2021- 135444
تنازل أو بيع عن المحل التجاري

تاريخ 2021 / 09 / 15
إعالن رقم CR2021 -134678
تنازل عن المحل التجاري
تقدم إلينا المعلن ادناه السيد/السيدة عبدالكريم عبدهللا غيب هللا حفيظي بطلب
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد/السيدة جعفر محمد سلطان احمد
سكران فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد 3 – 50924 :
االسم التجاري  :دانا لالدوات المستعملة البسيطة

مرخص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري
B201803\0052

للبيع

للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف RA

أرض في توبلي المساحة  500متر مربع التصنيف RB
عماره في الحد تتكون من  7شقق
ارض في البسيتين مقابل مستشفي الملك حمد المساحة 873
متر مربع التصنيف B6
شقق في الجفير مؤجرة  -المساحات من  122الى 125
 60الف دينار

تقدم إلينا المعلن أدناه  :شذى خليل ابراهيم الدوي بطلب تحويل المحل التجاري
التالي  :إلى السيد  /السيدة سهيل عالنه احمد يوسف عبدهللا
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد 1 – 49027 :
االسم التجاري  :مركز العبقري للكمبيوتر
رقم القيد 1 – 49027 :
االسم التجاري  :العبقري لمستلزمات الكمبيوتر

مطلوب عقارات من
المالك مباشرة
الموبايل - 39722292 :الهاتف17311151 :
ايميلsmartbh.re@gmail.com :

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة السجل التجاري
إعالن رقم CR2021 -135214
تسجيل اسم تجاري

ﻗﺴﻢ اﻷﻧﻒ واﻷذن
واﻟﺤﻨﺠﺮة

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري  ،فعلى كل من لديه أي اعتراض
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر  :حنيفة بنت موسى بنت جاروك الزدجالي
االسم التجاري الحالي  :جهران للمواد الغذائية
االسم التجاري الجديد  :جهران للعسل البلدي
قيد رقم 1 125422- :

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
المارية للتسويق والترويج ذ.م.م  ،المسجلة بموجب القيد  119104طالبا
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل
التجاري ،و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم  21لسنة 2001

التاريخ 2021/8/1
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة السجل التجاري
إعالن رقم CR2021 -112543
تسجيل اسم تجاري
تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري  ،فعلى كل من لديه أي اعتراض
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب
مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر  :خالد يوسف احمد الدموخ الدوسري
االسم التجاري الحالي  :هولد ماي كرك شو
االسم التجاري الجديد  :إنتاجات بدوين بانتر
قيد رقم 1 – 129454:

القيد 115748 :التاريخ2021/9/19 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2021
بشأن اشهار أعمال تصفية
شركة المنطقة الشرقية لتخليص المعامالت ذ.م.م

سمارت العقارية
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ﻣﻦ  6ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺣﺘﻰ  15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2021

…õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe
¿ÓYEG
‹ÉŸG ´É£≤∏d IófÉ°ùe ácô°T ¢ü«NôJ AÉ¨dEG ¿CÉ°ûH
"(á∏Ø≤e) .Ü.Ω.¢T hõæ«a ácô°T" `d
áæ°ùd (40) ºbQ …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe ßaÉ QGôb ¤G IQÉ°TE’ÉH
ácô°T "`d ‹ÉŸG ´É£≤∏d IófÉ°ùe ácô°T ¢ü«NôJ AÉ¨dEG ¿CÉ°ûH Ω 2021
≥```aGƒŸG `g 1443 ôØ°U 6 ïjQÉàH QOÉ°üdG "(á∏Ø≤e) .Ü.Ω.¢T hõæ«a
AÉ¨dG ” ób ¬fCG …õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe ø∏©j ,Ω2021 ÈªàÑ°S 13
.Ü.Ω.¢T hõæ«a ácô°T "`d ‹ÉŸG ´É£≤∏d IófÉ°ùe ácô°T ¢ü«NôJ
)πé°ùdG â– πé°ùŸGh Ω2018 Èª°ùjO 18 ïjQÉàH ìƒæªŸG "(á∏Ø≤e
QÉ°ûŸG QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ øe GQÉÑàYG ∂dPh 119211 ºbQ …QÉéàdG
.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ √ô°ûf h √ÓYCG ¬«dG

دﻛﺘﻮر .ﻧﻮال ﺑﻬﺎﺟﻮاﻧﺪاس
اﺧﺼﺎﺋﻲ اﻧﻒ واذن وﺣﻨﺠﺮة

bayanmedical
77362222, 34372315
36989118

For Advertising
إلعالناتكـــم
التواصل مع قسم اإلعالنات17111504- 17111503 - 17111501 - 17111444 :



ﺑﻨــــﺎء وﺗﻨﻔﻴــــﺬ

ﺑﻨﻲ ﺟﻤـــــــــــــﺮة
www.grnata.com

ﺑﺴﻌﺮ




AMAN VILLAS

Grnata Contracting

2

3

Broker's license

23

Property Manager's license

A

Approved Valuer license

ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻨﺸﺎﺑﺔ

ﺻﺎدق أﺑﻮ إدرﻳﺲ

37322322

66622128

دﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻟﻤﺘﻮج

39752929

66622162

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﻟﺴﻤﻮم

ﻋﻠﻲ ﺿﻴﻒ

36026333

36700722

09

4725  عدد- 1443  صفر14 - 2021  س م ر21 ال ء

Vacancies Available

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PIPEFITTER
suitably qualified applicants contact
17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com

Bin Hamdan Trading Co.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants contact
17223345 or bin.hamdan.co@batelco.com.bh

ATTIC RESTAURANTS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER/BARTENDER
suitably qualified applicants contact
17742080 or MOHAMEDA@THEMEATCO.COM

YOUNIS AHMED ALI SALMAN(JAK ALKHAIR/1944)
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants contact
39444870 or YOUNES.77@HOTMAIL.COM

TYLOS PUBLISHING & PRESS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17405333 or tylosprinting@gmail.com

MUHAMMAD MAZHAR CARGO HANDLING COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
36022816 or TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM

ALRIWIEEDAN CARPENTRY WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER(DECOR)
suitably qualified applicants contact
39744044 or akcgroup@ymail.com

W

Premiere Hotel W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants contact
17712303 or CORP@DADABAI.COM

YALLA CLEANING
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants contact
17770313 or JEHAD.ANC@HOTMAIL.COM

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER/BARTENDER
suitably qualified applicants contact
33773374 or Mohameda@themeatco.com

JAAFAR HASAN JAWAD HASAN (ANWAR ALMUHARAQ / 2410 )
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants contact
39152229 or LUMINASS3410@HOTMAIL.COM

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM

ARS REAL ESTATE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants contact
37743000 or ANWARPKSALEEM@GMAIL.COM

PLANNING CONSTRUCTION EST.
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants contact
36555228 or anish6722@gmail.com

W

EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants contact
17270140 or alialtmimi@yahoo.com

ALFAZAA CAR CARE ITEMS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33627690 or FFF2018DDD@GMAIL.COM

SHAHAL GARAGE
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants contact
36505874 or ZALLAQ213@GMAIL.COM

GREEN SKENAR ELECTRIC WORKSHOP CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33161222 or SARBJEET2003@YAHOO.COM

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17830078 or kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

EVELOGIX CONSULTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES MANAGER
suitably qualified applicants contact
32374194 or NAFFAY@INFINIGENCE.ME

ADMECCO MECHANICAL CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants contact
39625000 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM

W

URBASER BAHRAIN CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17534342 or sajilnath@urbaser.com

ALSALAM SPECIALIST HOSPITAL W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
NURSE(GENERAL)
suitably qualified applicants contact
13101351 or hr@alsalam.care

YOUR COPY CENTER W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33676709 or RAJUJOSE71@GMAIL.COM

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
66331128 or DUXIAOMING@SEPCO3.COM

Castillo Trading & Construction
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17717474 or CASTELECT@GMAIL.COM

SHEBA FOOD DELIVERY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY VEHICLE DRIVER
suitably qualified applicants contact
66677632 or MOHAMED.ALFARDAN97@GMALI.COM

AL KHUWAITER EXCAVATON EST
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants contact
39456969 or UMZAAL1975@GMAIL.COM

Elegant Leo contracting
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39591551 or E.LEO.BH@GMAIL.COM

GULF RESEARCHER W.L.L
has a vacancy for the occupation of
RESEARCH MANAGER
suitably qualified applicants contact
33055660 or MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM

ABU ANAS AC ELECTRIC WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33336768 or FAIZAL.BH2016@GMAIL.COM

LOGICS CONSULTING WLL
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants contact
16678980 or mariam@logics.me

ALSULTAN BAKERY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17404270 or ALIALALAWI2008@YAHOO.COM

PASCAL REAL ESTATE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
66677632 or MOHAMED.ALFARDAN97@GMALI.COM

CROWN INDUSTRIES BSC CLOSED
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants contact
17830038 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM

AMBH TRADING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
77921100 or info@ambhco.com

DAN CONTARUCTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17330048 or DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM

JAMILA AKHTAR CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17346157 or jac.servicesbh@gmail.com

PRANAH AYURVEDIC CENTER CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
THERAPIST
suitably qualified applicants contact
66666234 or LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM

MACDONALDS
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
suitably qualified applicants contact
17220000 or HR@FAKHRO.COM

SULTAN TEPU W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants contact
33902408 or SULTANTEPU.BH@GMAIL.COM

QAEEDI GRILLS & RESTUARANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants contact
17658555 or alihusainsam@gmail.com

SAIFEE STORE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants contact
17412585 or SAIFEE2153@GMAIL.COM

DAN LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
WORKERS(LAUNDRY)
suitably qualified applicants contact
17330048 or DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM

REZIN MANAGEMENT CO S P C
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants contact
17535002 or RAYEESMM2012@GMAIL.COM

NORDIC PALACE & SPA W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ADMINISTRATOR
suitably qualified applicants contact
17111101 or govt@nordicbh.com

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants contact
17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com

AYAT AHMED ABDULLA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
34128860 or AYATAHMEDBH066@GMAIL.COM

QAEEDI GRILLS & RESTUARANT
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
suitably qualified applicants contact
17658555 or alihusainsam@gmail.com

W

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SAFETY OFFICER
suitably qualified applicants contact
17345051 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

BEST TIME REAL ESTATE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
30000206 or ABOSOOK31@HOTMAIL.COM

Dose Cafe Food & Beverage Service Activities Company w.l.l
has a vacancy for the occupation of
WAITER/BARTENDER
suitably qualified applicants contact
17000990 or BESHARA.BH@GMAIL.COM

Al baasit Contracting and Cleaning Services
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33319714 or MUHAMMADKHUN55066@GMAIL.COM

TOURISM SERVICES COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SERVICEMAN
suitably qualified applicants contact
17541120 or tourismserv@gmail.com

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY
has a vacancy for the occupation of
SHEETMETAL WORKER
suitably qualified applicants contact
17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

JASSIM GARDEN CENTRE
has a vacancy for the occupation of
LIGHT VEHICLE DRIVER
suitably qualified applicants contact
17552808 or JASSIMG@BATELCO.COM.BH

W

ARCAL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
suitably qualified applicants contact
17701900 or hrd@arcal.biz

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants contact
17727925 or yousif@aanass.net

Dolphin Construction w.l.l
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39994576 or DOLPHIN.MANPOWER@GMAIL.COM

ARLA FOODS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SPECIALIST
suitably qualified applicants contact
17464562 or JGRE@ARLAFOODS.COM

Havelock One Interiors WLL
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants contact
17832030 or hamida.alhubail@havelockone.com.biz

SANIA RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
32216091 or ALZAHRANYA@HOTMAIL.COM

GHADNANEH FOOD STUFF CENTRE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39690977 or j44101@hotmail.com

FRANKS A LOT RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants contact
17811970 or rayjaffar@gmail.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17727925 or yousif@aanass.net

Dolphin Construction w.l.l
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants contact
39994576 or DOLPHIN.MANPOWER@GMAIL.COM

Al Rahoboth Air-conditioning Co W L L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17250200 or sdc442019@gmail.com

FALCON ISLAND CLEANING EST
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33454414 or falcon-i@hotmail.com

ANAAM TOWER ELECTRICAL CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39658779 or ANAAMELEC@GMAIL.COM

MONA ABDULLA HILAL HASAN
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39733449 or HUSSAIN.ALZYANI@GMAIL.COM

Ibis Seef Bahrain Hotel
has a vacancy for the occupation of
RECEPTIONIST
suitably qualified applicants contact
39441998 or EMAD@ACTIONKUWAIT.COM

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17830078 or kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17297600 or danbahrain@danwayeme.com

NAYLA EBRAHIM HAMAD SH.MOHAMED ISA ALSHIKH (130540)
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
38388123 or ONLINE.NAYLA@GMAIL.COM

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM

FREEDOM GENTS SALON
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants contact
39915050 or NASEEM71@GMAIL.COM

RACER CONTRACTING E.S.T
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17342401 or HUSSAINFAREED@OUTLOOK.COM

W

Ibis Seef Bahrain Hotel
has a vacancy for the occupation of
CHIEF ACCOUNTANT
suitably qualified applicants contact
39441998 or EMAD@ACTIONKUWAIT.COM

Dream World Construction Co. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
34111999 or sharef.works@gmail.com

MANAAKI TRADING AND CONTRACTING CO WLL
has a vacancy for the occupation of
SALES AGENT
suitably qualified applicants contact
39866163 or manaaki.bahrain@gmail.com

Kowaid bakery
has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL)
suitably qualified applicants contact
39412001 or FAISALABDULLA265@GMAIL.COM

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

ORCHID HOME TEXTILES
has a vacancy for the occupation of
RETAIL TRADE SALESMAN
suitably qualified applicants contact
17292124 or SLHAHUSSAIN@GMAIL.COM

DEPAQ FOR JEWELLERY DESIGN
has a vacancy for the occupation of
JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)
suitably qualified applicants contact
17342474 or shaker@depaj.com

W

VIRGIN CARGO
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants contact
17140078 or virgincargo1@gamil.com

URBASER BAHRAIN CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17534342 or sajilnath@urbaser.com

GURMAN AC WORKSHOP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants contact
34339786 or TOCHAGREWAL@GMAIL.COM

ABU JASSIM AIR CONDITIONING COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(MAINTENANCE)
suitably qualified applicants contact
36072287 or DECENTSTER@GMAIL.COM

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

MAERSK KANOO BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SENIOR FINANCIAL ANALYST
suitably qualified applicants contact
17560337 or Shereen.Faraz@Maersk.com

DELMON FLOWERS BOUTIQUE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39911661 or ABDULLAALIEBRAHIM@GMAIL.COM

OLIVETO RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (CUSTOMER SERVICES)
suitably qualified applicants contact
17716747 or NADER0601@GMAIL.COM

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants contact
66393120 or MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

ORTO CAFE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33910288 or HH43.HA@GMAIL.COM

MUHAMMAD MUZAMMIL EQUIPMENT REPAIRING AND METAL FABRICATING W.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
32299843 or CHMUZAMMAL1122@GMAIL.COM

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
RIGGER
suitably qualified applicants contact
17624116 or sayedshubbar@skaldurazi.com

AL DISTOR ELECTRICAL EQUIPMENTS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants contact
39833499 or FADHEELAJAAFAR123@GMAIL.COM

W

Tel Alzohor boutique
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants contact
39442151 or AHMEDKUAIT@GMAIL.COM

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants contact
66393120 or MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

JANATHA GARAGE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants contact
33253135 or JANATHAGARAGEWLL@GMAIL.COM

AL BOURGE AL SODANI FOR INTERNATIONAL TRADING COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES EXCUTIVE
suitably qualified applicants contact
32343964 or SALAHKHAIRI60@GMAIL.COM

Mexico cleaning and maintenance services
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
17550720 or mexicocleaning@gmail.com

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants contact
17624116 or sayedshubbar@skaldurazi.com

ROB RUMMAN CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39868699 or ASIAFAKROO@GMAIL.COM

W

BO KHALIL SCRAB METAL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33225661 or KHALIL6722555@GMAIL.COM

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
66331128 or DUXIAOMING@SEPCO3.COM

ALWALAN MOTORCYCLE SPARE PARTS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC(MOTORCYCLE)
suitably qualified applicants contact
34100500 or NURALAMINDESIGNS@GMAIL.COM

MUZMAIL JEWELLERY DESIGN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39299380 or ZOHAIBBAHRAIN@GMAIL.COM

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants contact
17700211 or HRD@DREAMGROUP.BH

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants contact
17624116 or sayedshubbar@skaldurazi.com

Karac express cafeteria
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39418444 or UMNAYAF.MOHAMED@GMAIL.COM

PERFECT CAR SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39444479 or Almansoori66@live.com

MOON SKY CONSTRUCTION AND CLEANING CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
35637615 or MOONSKYMANAGMENTCO@GMAIL.COM

ABU HuSSEIN Speed Services
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33159225 or ALI.JWAD0515@GMAIL.COM

ALANSARI PROJECTS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON(GENERAL)
suitably qualified applicants contact
38883123 or INFO.ANSARICONTRACTING@GMAIL.COM

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MAINTENANCE CLERK
suitably qualified applicants contact
17700211 or HRD@DREAMGROUP.BH

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17624116 or sayedshubbar@skaldurazi.com

SPECIAL CONSTRUCTION EST.
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants contact
17344715 or FAHDANDC@GMAIL.COM

KHALID TRANSPORT EST.
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants contact
17785830 or AMMARIAWATER@GMAIL.COM

AMBH TRADING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
77921100 or info@ambhco.com

ANANYA DOCUMENTS CLEARANCE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17683810 or ANANYACLEARANCE@GMAIL.COM

RAWALPINDI CONSTRUCTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
35619326 or GQS_CLEARANCE@HOTMAIL.COM

PROTECTS SECURITY SERVICES
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER
suitably qualified applicants contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

JAHECON W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER (GENERAL)
suitably qualified applicants contact
17244111 or JAHECON@BATELCO.COM.BH

Blueprint Bahrain Interiors W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR (SITE)
suitably qualified applicants contact
17746945 or ralph.sayegh@blueprintme.com

International elevators co. w.l.l
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17811323 or AAS@IELEVATORSBH.COM

YOUSIF AL-ZAYANI TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17224381 or ZAYNICO@BATELCO.COM.BH

Quick kangaroo for delivery
has a vacancy for the occupation of
ADMINISTRATIVE COORDINATOR
suitably qualified applicants contact
36188166 or MOHDBAH1986@GMAIL.COM

PROTECTS SECURITY SERVICES
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER
suitably qualified applicants contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

JAHECON W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17244111 or JAHECON@BATELCO.COM.BH

Mastar Furniture
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
36477346 or ALTALAA12@GMAIL.COM

ALZAIN JEWELLERY B.S.C Closed
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
suitably qualified applicants contact
17212444 or SM@ALZAINJEWELLERY.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17624116 or sayedshubbar@skaldurazi.com

TUKLAW INTERIOR DECORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33524859 or SYM.VAVACHI@GMAIL.COM

PROTECTS SECURITY SERVICES
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER
suitably qualified applicants contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

JAHECON W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WIRING ELECTRICIAN
suitably qualified applicants contact
17244111 or JAHECON@BATELCO.COM.BH

New support safety and building materials trading Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants contact
66363847 or ANAND_ST@YAHOO.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants contact
17727925 or yousif@aanass.net

Albys Services W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17294111 or HABIB6280@YAHOO.COM

Hertel W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SANDBLASTER
suitably qualified applicants contact
36633899 or MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

STADIUMS STARS BOUTIQUE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants contact
17781116 or goa626@hotmail.com

W

RASLAN CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants contact
39666114 or ISA@MANNAITEC.COM

Spring Spirit Gents Barber
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants contact
33038003 or HAWRAA.JAFFAR89@GMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17727925 or yousif@aanass.net

DC Contracting Co.W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
39941114 or H.SALEM@DC.BH

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

SAFA YOUSIF MOHAMMED MUSLEM
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39552551 or KAYANBH.GOV@GMAIL.COM

W

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants contact
17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

MI CASA W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants contact
17713603 or SPICENICEREST@GMAIL.COM

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants contact
17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME

ARMANDO BEAUTY SALON
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants contact
35003671 or ALIFUAD1988@GMAIL.COM

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17830078 or kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

MI CASA W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants contact
17713603 or SPICENICEREST@GMAIL.COM

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants contact
69991130 or hderazi@aradouscm.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER
suitably qualified applicants contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

AL-DERAZI BOAT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17732771 or kazam3993@gmail.com

HABITAT DECOR W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39451139 or ABDUL@MBMGRP.COM

DREAM FINDERS WORKSHOP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
36288815 or FOX_513@HOTMAIL.COM

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants contact
17714409 or SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM

BEARD STYLE CLUB BARBERSHOP
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants contact
33256796 or 3MOOR1456@GMAIL.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants contact
77454545 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER
suitably qualified applicants contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM

Hybrid electro mechanical company w.l.l
has a vacancy for the occupation of
A/C MECHANIC
suitably qualified applicants contact
17730017 or SEYADI17@gmail.com

SUPER GLOBAL CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33506525 or samialmajedbh@gmail.com

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
17714409 or SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM

HONG KONG GATEWAY RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants contact
17000342 or BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants contact
77454545 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17727676 or aqeel@basma.com.bh

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants contact
17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM

Fahdan Business Center
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants contact
34110323 or FAHDANDC@GMAIL.COM

WALKMAN CLEANING COMPANY - PARTNERSHIP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
13691113 or SABT001@LIVE.COM

PREMATOR GULF W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SANDBLASTER
suitably qualified applicants contact
17673513 or NASCO@BATELCO.COM.BH

ALRAAY INTERNATIONAL TO DEVELOP CITIES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
36576122 or ALOOY20019@GMAIL.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants contact
77454545 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

SECURI CORE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants contact
17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

Gulf art carpentry
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER(FURNITURE)
suitably qualified applicants contact
39177777 or hussaingulfart@gmail.com

MAQ Marine Services
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants contact
36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM

PREMATOR GULF W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SANDBLASTER
suitably qualified applicants contact
17673513 or NASCO@BATELCO.COM.BH

OCTOPUS FOR PARTIES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
36576122 or ALOOY20019@GMAIL.COM

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
STEEL CHIPPER
suitably qualified applicants contact
17630580 or ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM

SECURI CORE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants contact
17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

STYLE AVENUE BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING)
suitably qualified applicants contact
17112727 or ali.ateya@chalhoub.com

Nahi contracting
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
39868147 or nahii.bh@gmail.com

AL REEM GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
39771192 or inter.island.bh@gmail.com

RAJ R GENERAL TRADING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
36576122 or ALOOY20019@GMAIL.COM

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

SMALCO CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33040002 or smalco.bh@hotmail.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17727925 or yousif@aanass.net

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants contact
33122600 or SULTANAHWLL@GMAIL.COM

GOLDEN GROUP CONTRACTORS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

AL REEM GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39771192 or inter.island.bh@gmail.com

RAJ R GENERAL TRADING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants contact
36576122 or ALOOY20019@GMAIL.COM

Jasco CONTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
17290028 or ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM

Diamond square contracting
has a vacancy for the occupation of
MASON(GENERAL)
suitably qualified applicants contact
36990555 or BUHIJI1024@HOTMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17727925 or yousif@aanass.net

Royal Hospital for Women and Children W. L. L
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
suitably qualified applicants contact
17759999 or HR@RHWC.COM.BH

Abu Nawal Abayat
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33179311 or RMINHAS560@GMAIL.COM

AL REEM GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)
suitably qualified applicants contact
39771192 or inter.island.bh@gmail.com

THOUSAND ONE BIRYANI STORIES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants contact
17415414 or SANTHOSHPOOTHADI@GMAIL.COM

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants contact
17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants contact
17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17727925 or yousif@aanass.net

KARAK WAY
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
36669292 or oldmaaaan@hotmail.com

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17403548 or info@7hills-group.com

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TRENCHER
suitably qualified applicants contact
17232275 or oommenzo@gmail.com

KAPTAIN FOOD W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33704554 or WHOZNEXT_666@YAHOO.COM

Pearl Family Mart
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
66677333 or FOODWORD.WLL@GMAIL.COM

URBASER BAHRAIN CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17534342 or sajilnath@urbaser.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17727925 or yousif@aanass.net

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (PROJECT)
suitably qualified applicants contact
17568708 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

NEW apple contracting
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33391190 or fastdoc99@gmail.com

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17268111 or HRD1@macbh.com

SARDAR ALAM IMRAN MATERIAL STORAGE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants contact
37226930 or ABMUSSA99@GMAIL.COM

Daffodils Restaurant W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants contact
17293903 or daffodills338@gmail.com

URBASER BAHRAIN CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17534342 or sajilnath@urbaser.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17727925 or yousif@aanass.net

SUMMER COOL AUTO COSMETICS
has a vacancy for the occupation of
TECHNICAL SALESMAN (SPARE-PARTS)
suitably qualified applicants contact
33667951 or KHALID_F@LIVE.COM

The Arch Hotel W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER (HOTEL)
suitably qualified applicants contact
17712303 or CORP@DADABAI.COM

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

AVY CONSULTIUM W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
suitably qualified applicants contact
17224070 or YOUSFI@BINSANADHOLDING.COM

Emaar Brothers Carpentry Workshop
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants contact
17601681 or ISLAMSADEQ@YAHOO.COM

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants contact
33990991 or MDASALDOY@GMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17727925 or yousif@aanass.net

ZUHOOR ALREHAN 2 TRADING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants contact
17404086 or REHAN.PERFUME@YAHOO.COM

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh

Professional Way Contracting W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17822161 or INFO@PWCBH.COM

ELITE RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39081101 or RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has

KOTTAKKAL AYURVEDIC CENTRE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
THERAPIST
suitably qualified applicants contact
17813150 or KMRKBH@GMAIL.COM

ATMOOR MARKETING AND PROMOTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MARKETING SPECIALIST
suitably qualified applicants contact
66633531 or AMARFOFO202@GMAIL.COM

SADRIWALA TEXTILES AND TAILORING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17215380 or NAJAMSADRIWALA@HOTMAIL.COM

BRANCO CLEANING AND MAINTENANCE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
34428080 or BRANCO.CLEANING61@GMAIL.COM

MOHAMED SAEED SALMAN
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(HEAVY VEHICLE)
suitably qualified applicants contact
39813999 or M999SAEED@GMAIL.COM

ADNAN CARGO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants contact
33701470 or ADNAN11031995@GMAIL.COM

ZAFEER CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants contact
39339937 or ZAFEER2030@YAHOO.COM

ALAWAFI MARKETS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17294881 or dhiyaa69@yahoo.com

Project Management International Systems (PMI)
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants contact
17243990 or emaki@pmiq8.com

TWENTY FOUR X SEVEN COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TRAVEL TICKET FARE CLERK
suitably qualified applicants contact
17216411 or MUSHTAK@24X7ROOMS.COM

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN
has a vacancy for the occupation of
SENIOR PROGRAMMER
suitably qualified applicants contact
17536222 or firoz.p@tcs.com

SAID SERVICES CARGO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33878746 or SAIDSERVICES19@GMAIL.COM

NANO CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

ALMORTAH BAKERY
has a vacancy for the occupation of
BREAD BAKER
suitably qualified applicants contact
39337217 or Ahmed1964alamar@gmail.com

SF Wood Decor & Furnishing Contracting
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17403060 or EBRAHIM_83@HOTMAIL.COM

Armacell Middle East Company S. P. C. owned by Armacell Internat
has a vacancy for the occupation of
SUPV.& FOREMAN OF CHEMICAL MATERIAL PROCESSING
suitably qualified applicants contact
17376900 or NEVILLE.DSOUZA@ARMACELL.COM

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants contact
69991130 or hderazi@aradouscm.com

F.N.F CONSTRUCTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
34349799 or SARIFUDDIN9@GMAIL.COM

IHOB MOBESORIES CO. WLL.
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants contact
17663539 or RASAK@TECHORBIT.NET

ASHRAKAT BEAUTY SPA
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants contact
39404442 or ESSA3940444@HOTMAIL.COM

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
33551441 or bawarej.bh@gmail.com

FALCON ALUMINUM
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17700024 or MANARCOM@HOTMAIL.COM

BAB ALMORAD FRUITS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39988690 or UOBAHRAIN@HOTMAIL.COM

LIYANA CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33022013 or MOHDYASEEN_ASM@YAHOO.CO.IN

W

Red gulf contracting
has a vacancy for the occupation of
SECRETARY
suitably qualified applicants contact
17251216 or abuali792008@hotmail.com

AL KAFEEL TRADING
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants contact
33546527 or ALKAFFEL.BH@GMAIL.COM

PETROMART W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PUMPING STATION OPERATOR
suitably qualified applicants contact
17530997 or NASCOMPROJECTS@GMAIL.COM

Ansar Gallery W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants contact
17140000 or PR@AG-BH.COM

AL RFAAH HOME FOR FIXING FURNITURE CO WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33668682 or FALAH27@OUTLOOK.COM

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17830078 or kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

W

Heba CAR MANUAL CLEANING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33476478 or DRAGONZ_BIZ@YAHOO.COM

AL MANDOOS GENERAL TRADING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SALES EXCUTIVE
suitably qualified applicants contact
38082118 or SHAHAD47@GMAIL.COM

AL OLAYA SUITES HOTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CASHIER
suitably qualified applicants contact
17712303 or CORP@DADABAI.COM

CRYSTAL LINK CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants contact
17214915 or DODU.5@HOTMAIL.COM

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants contact
17382228 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM

YOYO ILYA GENTS SALON
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39822392 or OX67@HOTMAIL.COM

SIDRA AYAN CARGO HANDLING COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
34175363 or JABAR.ALI43@YAHOO.COM

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17404435 or khalid.bitar@bh.nestle-waters.com

AL OLAYA SUITES HOTEL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ROOM ATTENDANT
suitably qualified applicants contact
17712303 or CORP@DADABAI.COM

BAHRAINI TATHMEEN COMPANY FOR ASSET VALUATION W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
APPRAISER (GENERAL)
suitably qualified applicants contact
17330069 or bahraintathmeen@gmail.com

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CUSTOMER SERVICES COORDINATOR
suitably qualified applicants contact
17382228 or NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM

W & S ADVERTISEMENT BOARDS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
34306061 or MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM

OTSEN SERVICES COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17227206 or WESTERNBAHRAIN2021@GMAIL.COM

M Saloon
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants contact
17225333 or HAMAN74@GMAIL.COM

ECO SHINE SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
36729696 or echoshinebahrain@gmail.com

Design Creative W L L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants contact
17879988 or JALIL@DESIGNGRAFIX.COM

AL MEEZAN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33310257 or AFRIDI302@GMAIL.COM

BUKANNAN FURNITURE FACTORY CO.
has a vacancy for the occupation of
CARPET & CURTAIN INSTALLER
suitably qualified applicants contact
17785050 or ALQABAS@BATELCO.COM.BH

W

Grill Station W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ASSISTANT MANAGER (HOTEL)
suitably qualified applicants contact
17311301 or gom@allseasongroup.com

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants contact
17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

ALHIFZA REPAIRING WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33240114 or ALIALALLALI90@GMAIL.COM

N E T CLEANING CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants contact
17179698 or mahesh@netcleaningcontracting.com

LULLYA SWEET KARAK BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
35109004 or RAFIBH1233@GMAIL.COM

Profile Fitness & Beauty Centre
has a vacancy for the occupation of
TRAINER
suitably qualified applicants contact
17230123 or fatima@lafontaineartcentre.net

W

MAJID FAST LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39899196 or KHALID.MALALLA@HOTMAIL.COM

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants contact
17730437 or OFFICE@ALMEZEAL.COM

Mujahid Contracting Co. Partnership
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
66921790 or ghulammustafa620822724@gmail.com

URBASER BAHRAIN CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17534342 or sajilnath@urbaser.com

BALOCHSTHAN DOCUMENT CLEARING
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants contact
36373390 or SIRAJUTHANGAL786@GMAIL.COM

Golden Falcon Cars
has a vacancy for the occupation of
UPHOLSTERER(CAR)
suitably qualified applicants contact
66622200 or goldenfalcon.bh@gmail.com

W

HEADLINES SALON
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
suitably qualified applicants contact
17811118 or ARWASAYYAR@GMAIL.COM

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants contact
17722171 or FUDDS@BATELCO.COM.BH

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

GRAY STAR SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
66644102 or ABDUL.QAYYUM121A@GMAIL.COM

ISMCO COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants contact
17820974 or ISMCOBH@GMAIL.COM

W

Almoayyed Air Conditioning W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR
suitably qualified applicants contact
39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

NOMAD URBAN CAFE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PASTRY COOK (RESTAURANTS)
suitably qualified applicants contact
39773662 or VIBIN@ONEBAHRAINHOSPITALITY.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants contact
36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

ALSHAMA & SAQIB BUILDING CONSTRUCTIONS CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33253535 or MUHAMMADSAQIB759@GMAIL.COM

JAAFAR HASAN JAWAD HASAN (ANWAR ALMUHARAQ / 2410 )
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants contact
39152229 or LUMINASS3410@HOTMAIL.COM

W

STROKE AUTO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17111055 or adel.abdulkhaliq@gmail.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
17727925 or yousif@aanass.net

ZAID SHAKER KHALAF ALENIZI
has a vacancy for the occupation of
REPRESENTATIVE(COMMERCIAL)
suitably qualified applicants contact
39311137 or ALJOORI.377@GMAIL.COM

Delta Security Services Co. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants contact
17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants contact
36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants contact
17727925 or yousif@aanass.net

FAST FREIGHT SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
33228104 or BHFASTFREIGHT@GMAIL.COM

WALL WOOD CARPENTRY AND TRADING
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants contact
33381333 or JAFFARRADHI73@GMAIL.COM

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM

MALDOVA BRIGHT SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
34561904 or BREEZESTARBH@GMAIL.COM

ALWOROOD FOR MARKETING
has a vacancy for the occupation of
SALES REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants contact
39361094 or JAFAR2021A@OUTLOOK.COM

ABU SHEHAB 2021 RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
34042266 or UMALI7UBAIL@GMAIL.COM

303SECURE SHIELD W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY MAN
suitably qualified applicants contact
17727676 or AQEEL@BASMA.COM.BH

Delta Security Services Co. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants contact
17262725 or DELTA.SS@BATELCO.COM.BH

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS
has a vacancy for the occupation of
FITTER
suitably qualified applicants contact
17703404 or USMC@BATELCO.COM.BH

MALDOVA BRIGHT SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants contact
34561904 or BREEZESTARBH@GMAIL.COM

ALMUHARRAQ PICKLES AND SPICES FACTORY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants contact
17333664 or almuharraq.pickle@gmail.com

W

W

W

W
W
W
W

W
W

W

W

W

W

W
W

W

W
W
W
W

W

W

W
W

W
W

W

W

W

W

W

W
W

W

W

W

W
W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W
W

W

W
W
W

10

Sports@albiladpress.com

الثالثاء  21سبتمبر  14 - 2021صفر  - 1443العدد 4725

ناصـر بـن حمـد :الفــوز حافـز لمواصلـة حصـد النقــاط
أشـــاد بمواصلـــة قرطبـــة صـــدارة الـــدوري اإلســـباني

المكتب اإلعالمي

أشــاد ممثــل جاللــة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ
ناصر بن حمد آل خليفة بالفوز الذي حققه فريق قرطبة اإلســباني بالرئاســة
البحرينيــة على حســاب كلــوب ديبورتيفو كوريا (/3صفر) فــي الجولة الثالثة
من الدوري اإلسباني للدرجة الثانية ومواصلة صدارة المجموعة الرابعة.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد

المستويات من أجل حصد النقاط”.

آل خليفـــة أن هـــذا االنتصـــار يجســـد

وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد

الـــدور البـــارز والجهـــود الكبيـــرة التي

آل خليفـــة “حريصـــون علـــى مواصلة

يبذلهـــا الالعبـــون والجهـــازون الفنـــي

دعم الفريق لتحقيق األهداف ،وثقتنا

واإلداري وإبـــراز الصـــورة المتطـــورة

كبيرة بقـــدرات الالعبين في مواصلة

للفريق الذي يســـير بخطى ثابتة نحو

االنتصارات ،ونتمنى لهم كل التوفيق

مواصلة تحقيق األهداف.

والنجاح”.

وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل

ورفـــع قرطبة رصيده إلى  9نقاط في

خليفة “إن الفـــوز الثالث على التوالي

صـــدارة المجموعـــة الرابعـــة ،وســـجل

الذي حققه الفريـــق في الدوري يؤكد

أهـــداف الفريق ويلي ليديســـما غاالن

المســـتويات المتصاعدة التي يقدمها

(هدفيـــن) ،وأنتونيـــو كاســـاس (هدفـــا

الفريـــق وحرصـــه على تقديـــم أفضل

واحدا).

لقطة لفريق قرطبة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

خالـــد بـــن حمـــد يــزور ناديـــي النجمـــة والمنامــــة

أشــــــــاد ســــمــــوه بـــعـــطـــائـــهـــمـــا فـــــي خــــدمــــة الــــريــــاضــــة الــبــحــريــنــيــة

الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

زار النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس

خليفـــة ،ورئيس نادي المنامة حســـين

األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ،رئيـــس

عبدالرضـــا القصيـــر ،الشـــكر وعظيـــم

الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس

االمتنـــان إلـــى ســـمو الشـــيخ خالد بن

اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو

حمد آل خليفة ،على الزيارة التي قام

الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة

بها سموه ،والتي تعكس تقدير سموه

أمـــس “اإلثنيـــن” ،نـــادي النجمة ونادي

لجميـــع الجهـــات الرياضيـــة ،وحـــرص

المنامـــة ،حيـــث تأتـــي زيـــارة ســـموه

واهتمام ســـموه على تعزيز التواصل؛

للناديين ضمن السياسة التي انتهجها

بهـــدف الدفـــع بالجهود نحـــو االرتقاء

ســـموه؛ لتعزيـــز التواصل مـــع الجهات

بمســـتوى األندية الوطنية ،مشـــي َدين

الرياضيـــة ،فـــي إطـــار اهتمام ســـموه

لقاء سمو الشيخ خالد بن حمد برئيس نادي النجمة

بدعم ومســـاندة تلك الجهات ،وتنفيذ
الخطـــط والبرامـــج التـــي تســـهم فـــي

بالجهـــود المتميزة التي يبذلها ســـموه

لقاء سمو الشيخ خالد بن حمد برئيس نادي المنامة

الهيئـــة العامة للرياضة ســـمو الشـــيخ

حســـين عبدالرضا القصيـــر وعدد من

مشـــاركاتهم بمختلف الفرق الرياضية

المســـتقبلية والبرامـــج التـــي يســـعى

ومنتسبيها ،على الشكل الذي يتوافق

التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة للرياضـــة

وأشـــاد ســـموه بالعطـــاء الكبيـــر الـــذي

المحليـــة ،والـــذي ينعكـــس علـــى إبراز

اســـتمرار الجهـــود لتطويـــر الكـــوادر

من أجـــل مضاعفـــة الجهـــود لتحقيق

وقد التقى سمو الشيخ خالد بن حمد

خدمـــة الرياضـــة البحرينية من خالل

تنمية وتطوير الرياضة.

البحرينية.

النجمة الشـــيخ عبدالرحمن بن مبارك

المختلفة ،وتشجيع الناشئة والشباب

االرتقاء بمســـتوى األلعـــاب الرياضية

سلمان بن محمد آل خليفة ،والرئيس

مع سياســـات الهيئة العامـــة للرياضة؛

عبدالرحمن صادق عسكر.

المزيـــد مـــن النجاحـــات فـــي الرياضة

آل خليفة خالل الزيـــارة ،رئيس نادي

وشـــهدت الزيارة حضـــور نائب رئيس

آل خليفـــة ،ورئيـــس نـــادي المنامـــة

“السياحة الرياضية المستدامة”
الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

المجلس األعلى للشـــباب والرياضة،
رئيس الهيئـــة العامة للرياضة رئيس
اللجنـــة االولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو
الشيخ خالد بن حمد آل خليفةُ ،تنظم
الهيئة العامة للرياضة ،وبالتعاون مع

تهيئة األجواء
المثالية للرياضيين
لالستعداد
والمشاركة الفاعلة

الجمعية البحرينيـــة للطب الرياضي
والعلوم الرياضية وســـفارة الواليات

بالمجتمعـــات،

ومســـاهمتها

يبذله نادي النجمة ونادي المنامة في

إقامة األنشـــطة والفعاليات الرياضية
علـــى ممارســـة الرياضـــة ،مـــن خـــال

مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اســـتقبل رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي
لكـــرة القـــدم الشـــيخ ســـلمان بـــن

إبراهيـــم آل خليفـــة ،النائـــب األول

لرئيـــس االتحاد الدولي لكـــرة القدم
رئيس االتحـــاد اللبناني لكـــرة القدم

فـــي
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تنعكـــس علـــى تطويـــر المنظومـــة

ورحب الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم

مساء ،عرضا مرئيا بعنوان “السياحة

مســـتوى المسابقات الرياضية ،ورفع

بالتطـــور المتنامي في مســـتوى كرة

وســـيتناول العـــرض المرئـــي دور

وتهيئة األجـــواء المثالية للرياضيين

المنتخـــب اللبنانـــي بالتأهـــل إلـــى

لتحقيق اإلنجازات.

الحاســـم مـــن تصفيـــات كأس العالم

المتحـــدة األميركيـــة لـــدى مملكـــة

تحقيـــق األبعـــاد االقتصاديـــة ،التـــي

إلى مملكة البحرين.

ســـبتمبر الجاري وفي تمام الساعة 8

الرياضيـــة ،بمـــا يســـهم فـــي ارتقـــاء

آل خليفـــة بهاشـــم حيـــدر ،مشـــيدا

الرياضية المستدامة”.

مستوى الفرق والمنتخبات الوطنية،

القـــدم اللبنانية .وخص بالذكر نجاح

الفاعلـــة

نهائيـــات كأس آســـيا  2023والـــدور

الســـياحة الرياضيـــة فـــي تعزيـــز
أهـــداف

التنميـــة

المســـتدامة

لالســـتعداد

ومنتســـبيها ،وتعزيـــز المشـــاركة فـــي

وقـــد اســـتمع ســـمو الشـــيخ خالـــد

بناء وتقدم القطاع الرياضي.

رئيســـي النادييـــن حـــول الخطـــط

الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن مبـــارك آل

بـــن حمـــد آل خليفـــة إلـــى إيجـــاز مـــن

مـــن جانبهما ،قدم رئيس نادي النجمة

تقديـــم الدعم للجميـــع؛ بهدف تحقيق
نهضـــة شـــاملة فـــي القطـــاع الرياضي
إلحراز مزيد من اإلنجازات ،معاه َدين
ســـموه في اســـتمرار الجهود لتحقيق
مســـتقبل أكثـــر إشـــراقا وازدهـــارا
للرياضة البحرينية.

أشــاد بتأهــل منتخبــه إلــى نهائيــات كأس آســيا والــدور الحاســم للمونديــال

هاشم حيدر بمناسبة زيارته الحالية

والمشـــاركة

دور األندية ومشاركتها الحقيقية في

اإلدارية والفنية ،ورفع مستوى الفرق

َ
مضيفيـــن أن ســـموه حريـــص علـــى

سلمان بن إبراهيم يستقبل رئيس االتحاد اللبناني للقدم

خالد بن حمد يرعى العرض المرئي

تحـــت رعايـــة النائـــب األول لرئيـــس

أعضاء الناديين.

بالنادييـــن

وخـــوض

المســـابقات

الناديـــان لتنفيذهـــا؛ بهـــدف ضمـــان

فـــي خدمـــة الرياضـــة البحرينيـــة،

 ،2022باإلضافة إلى فوز نادي العهد
ببطولـــة كأس اإلتحـــاد اآلســـيوي
 ،2019مبينـــا أن تلـــك النجاحـــات

تجســـد الجهود المثمـــرة التي يبذلها
القائمـــون علـــى اللعبـــة ســـواء فـــي

االتحاد المحلي أو األندية في سبيل
االرتقـــاء بمختلـــف مكونـــات اللعبـــة

ووضع لبنان في مكانة متميزة على

الخارطة الكروية القارية.

واستعرض رئيس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم خالل اللقاء الذي حضره

األميـــن العام لالتحـــاد اللبناني جهاد

الشحف الخطط المستقبلية لالتحاد
القـــاري الهادفة إلى تحقيق التطوير

المنشود في مسيرة الكرة اآلسيوية

جانب من اللقاء

علـــى جميـــع المســـتويات ،مبنيـــا أن

الوطنيـــة يعتبـــران أهـــم أدوات

االتحاد اآلســـيوي وبقية االتحادات

اللعبة على الساحة القارية.

التعاون والتنســـيق المســـتمرين بين

الوصـــول إلـــى التنميـــة المرجوة في
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خالد بن حمد يهنئ المحرق على التأهل لنصف النهائي
سموه يشهد مباراة المحرق والعهد اللبناني بكأس االتحاد اآلسيوي

الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

شهد النائب األول لرئيس المجلس
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيس
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس
اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو
الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة،
أمـــس (اإلثنيـــن) ،المبـــاراة التـــي
جمعـــت ممثـــل الكـــرة البحرينيـــة
فريق نـــادي المحـــرق وفريق نادي

عيســـى بن علـــي آل خليفة ،ونائب
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة
القدم ســـمو الشيخ خليفة بن علي
آل خليفـــة ،ورئيس نـــادي المحرق
الشـــيخ أحمـــد بن علـــي آل خليفة،

دعمنا متواصل لفرقنا
ومنتخباتنا في
مختلف البطوالت
لتحقيق اإلنجازات

والرئيـــس التنفيذي للهيئـــة العامة
للرياضـــة

عبدالرحمـــن

عســـكر،

والتأهـــل للنصـــف نهائـــي مـــن هذه

وقـــال ســـموه “دعمنـــا متواصـــل

والنجـــاح للفريـــق فيمـــا تبقـــى من

في مشـــاركاتها بمختلف البطوالت

ورئيـــس االتحـــاد اللبنانـــي لكـــرة

المســـابقة ،متمنيا ســـموه التوفيق

ملعـــب المغفـــور لـــه الشـــيخ علـــي

وأشـــاد سمو الشـــيخ خالد بن حمد

بـــن محمـــد بـــن عيســـى آل خليفة

آل خليفة بالمســـتوى الفني الكبير

مراحـــل هـــذه البطولـــة ،مشـــيدا

بنادي المحرق الرياضي والثقافي،

الذي قدمه فريق المحرق في هذه

بالحضـــور الجماهيـــري لتحفيـــز

فـــي منافســـات دور الربـــع النهائي

المباراة ،والذي عكس التحضيرات

ومســـاندة ممثـــل الوطـــن فريـــق

بمســـابقة كأس االتحاد اآلســـيوي،

الكبيرة التـــي خاضها أفراد الفريق

المحـــرق فـــي هـــذه المواجهـــة،

بحضـــور نائـــب رئيـــس اللجنـــة

اســـتعدادا لهـــذه المواجهـــة ،مهنئـــا

والتزامهـــم باتبـــاع اإلجـــراءات

األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ

ســـموه الفريـــق بتحقيقـــه الفـــوز

كورونا (كوفيد .)١٩

جائحـــة

العهـــد اللبنانـــي ،والتـــي جرت على

نشيد بالحضور
الجماهيري
لمساندة ممثل
الوطن

القدم هاشم حيدر.

االحترازيـــة

لمكافحـــة

لجميع الفرق والمنتخبات الوطنية
والمحافـــل الرياضيـــة ،مـــن أجـــل

تقديم المســـتويات المشرفة ورفع

علم مملكة البحرين عاليا ،بما يعزز
الحضور البحرينـــي إقليميا وقاريا
ودوليـــا ،والمنافســـة علـــى تحقيق
مزيـــد مـــن النتائـــج المتميـــزة التي

تضاف لسجل الرياضة البحرينية”.

المحرق يبلغ نصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

حـــــقـــــق فـــــــــــوزا مـــــثـــــيـــــرا ومــــســــتــــحــــقــــا عـــــلـــــى حــــــامــــــل الـــلـــقـــب
أحمد مهدي | تصوير :رسول الحجيري

ظفــر ممثــل المملكــة فريق المحرق ببطاقة نهائي غرب آســيا (نصف نهائي
كأس االتحــاد اآلســيوي  ٢٠٢١لكــرة القــدم) ،بعــد أن حقــق فوزا مســتحقا
بثالثــة أهــداف مقابــل ال شــيء ،فــي المبــاراة التــي أقيمت بيــن الطرفين،
اإلثنين ،على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
وحقـــق المحرق فـــوزا كبيرا بحضور
جماهيـــره الغفيـــرة التـــي حضـــرت

لملعـــب المبـــاراة .وافتتح موســـيس

التسجيل للمحرقاويين في الدقيقة
 ،٦٧ثـــم نجـــح أحمـــد الشـــروقي
فـــي تســـجيل الهـــدف الثانـــي عنـــد

الدقيقـــة  ،٨٦وفـــي الدقيقـــة ٢+٩٠
ســـجل البديـــل عبـــدهللا الحايكـــي

الهدف الثالث للمحرق وســـط فرحة
محرقاوية كبيرة.

أدار المبـــاراة طاقـــم تحكيمـــي مـــن

أوزبكســـتان مكـــون حكـــم الســـاحة

إلجيـــز ،وعاونـــه أنريـــه وتيمـــور،

والحكم الرابع ريسكلويف.

وســـيلعب المحـــرق مبـــاراة نصـــف

نهائي البطولة أمام الفائز من مباراة
ناديـــي الكويـــت الكويتـــي والســـلط
األردنـــي ،والتـــي ســـتقام يـــوم ٢٠

أكتوبر المقبل.

المؤتمر الصحافي
وفـــي المؤتمر الصحافي ،عبر مدرب
المحـــرق عيســـى الســـعدون عـــن

ســـعادته الكبيـــرة بالفـــوز والتأهـــل،

من مباراة المحرق والعهد

فرحة المحرق مع جمهوره

مقدما الشـــكر إلى سمو الشيخ خالد

اآلســـيوية ،كما شـــكر نادي الخالدية

لم تكن سهلة بتاتا أمام فريق العهد،

موســـيس إن المهمـــة كلنـــت صعبـــة،

بـــن حمـــد آل خليفـــة ،علـــى حضوره

علـــى الموافقـــة لتأجيـــل مبـــاراة

شـــاكرا الالعبيـــن علـــى مجهودهـــم.

موجهـــا شـــكره لزمالئـــه الالعبيـــن،

ســـموه ودعـــم المحـــرق فـــي المهمة

الدوري .وقال الســـعدون إن المباراة

بدوره قال أفضل العب في المباراة

والجماهير على التحفيز والتشجيع.

الرهيـــب النجمــاوي بطل الســوبــر البحرينـــــي
علي مجيد

ً
بطـــا
ُتـــوج فريـــق النجمـــة األول
لـــكأس الســـوبر لكـــرة اليد للموســـم
الرياضـــي / 2021  2022بعـــد تغلبه
على نظيـــره باربار بنتيجة (/28)35
فـــي المبـــاراة التي جمعتهما مســـاء

تغلب على
باربار وسيواجه
الشارقة
اإلماراتي

االثنيـــن على صالـــة مدينـــة خليفة
الرياضية وســـط حضور جماهيري
جيد العدد.

حســـن شـــهاب كأس البطولـــة مـــن

قِ بـــل نائب الهيئـــة العامـــة للرياضة

وأنهـــى الرهيـــب الشـــوط األول

ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل

وبذلـــك حقق النجمـــة اللقب الثالث

علـــى الميداليـــات الذهبيـــة ،فيمـــا

لإلمـــارات لمواجهة فريق الشـــارقة

الفضية للمركز الثاني.

اإلماراتي” يوم  25سبتمبر الجاري.

ســـيدعلي الفالحـــي الظفـــر باللقـــب
ً
عطفـــا علـــى األداء الفنـــي الكبيـــر

متقدمً ـــا بفارق  7أهـــداف (/13،)20

خليفـــة ،وحصـــل زمـــاؤه الالعبين

لهـــذه المســـابقة ،وســـيغادر الفريق

حصل العبو باربار على الميداليات

فـــي كأس الســـوبر “البحرينـــي

واســـتحقت كتيبة المدرب الوطني

وعقـــب المباراة تســـلم قائد النجمة

جانب من التتويج

الـــذي قدمـــه الالعبـــون علـــى مـــدار

خطـــورة خصمهم ،إضافـــة للهجوم

عبدالحسين الذي كان س ًدا منيعً ا.

أن األخطـــاء المتكـــررة فـــي الدفاع

 60دقيقـــة كاملـــة ،بســـطوا مـــن

ً
مميـــزا بالدقة والســـرعة
الـــذي كان

وفـــي المقابـــل باربـــار ،بالرغـــم مـــن

والهجـــوم وغيـــاب التوفيـــق عـــن

خاللهـــا ســـيطرتهم وأفضليتهم في

وتســـجيل األهـــداف مـــن جميـــع

نجاح مساعيه في أكثر من مناسبة

حراسته ،جعلته يخفق في تحقيق

الجوانـــب الدفاعية التي حدت من

الخطـــوط مع تألـــق الحارس محمد

بتقليـــص الفـــارق بالشـــوطين ،إال

مراده بالمباراة.

tariq_albahhar

من األفالم الجديدة التي

تعرض حاليا في “سينكو”

الفيلم الجديد “.”Copshop

وتبدأ القصة أثناء محاولة
البطل الهرب من قاتل

محترف ،ويضع رجل مخادع

خطة لالختباء داخل مركز
ّ

شرطة في بلدة صغيرة .وبعد
أن يظهر القاتل في مركز

الشرطة ،تجد شرطية نفسها

في مأزق حقيقي .والفيلم من

تمثيل جيرارد بتلر.
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فاطمة المبارك :الجودر عالمة بارزة لكتابي “البيت العود”
طارق البحار

بالتعاون مع الكاتب التلفزيوني راشد
الـــجـــودر ،أص ـ ــدرت الــكــاتــبــة فاطمة

المبارك كتابها الثالث بعنوان “البيت
الــعــود” ،الــذي تضمن حلقات منوعة
من المسلسالت القديمة مثل :البيت

الــعــود ،فرجان لــول ،ملفى االيــاويــد،
وحـــزاوي ال ــدار لمؤلفها التلفزيوني
راشـــد ال ــج ــودر ،والــتــي عــرضــت في

فترة التسعينات على قناة تلفزيون

البحرين .وتناولتها الكاتبة بعد ذكر

الحلقة كاملة مبينة العادات والتقاليد

واحتفظت بها كاملة لمدة أعــوام دون

الــمــذكــورة .واهتمت المبارك بتناول

الــكــرادة” الــذي جعلني أتــوقــف أعــوامً ــا

فــي أذهـ ــان الــمــشــاهــديــن ،منها على

الضغط النفسي الكبير الــذي عشته مع

ال ــن ــب ــي ــه صــــالــــح ،غــــصــــون ،طــحــنــي

م ــج ــد ًدا ،ولــكــنــي اجــتــزت األمـــر بــعــد 3

الــبــحــريــنــيــة الــتــي تــنــاولــتــهــا الحلقة

البدء بالعمل .أتى كتابي الثاني “مأساة

أهم الحلقات التي ما زالت مطبوعة

فــكــرت فــيــهــا اع ــت ــزال الــكــتــابــة بسبب

سبيل المثال :الزاجرة ،آه يا سلمان،

كتابي الثاني ،كنت عاجزة عن الكتابة

طحيني ،البومة وغيرها.

س ــن ــوات حــتــى وصــلــت إلـــى الــيــوم

»»

الذي قررت فيه كسر هذا الحاجز

* حدثينا عن بداية تعاونك

وشرعت في كتابة “البيت العود“.

مع راشد الجودر؟

أخذت قراري هذا في العام ،2020

كــانــت بــدايــة الــتــعــاون بيني

وكان الجودر يقف خلف خطواتي

وبين المؤلف راشــد الجودر

جميعها من بداية الكتابة حتى

العام  ،2014يومها تسلمت

ظ ــه ــور ال ــك ــت ــاب ووض ــع ــه

منه جميع الملفات لكامل
أع ــم ــال ــه الــتــلــفــزيــونــيــة

جديد ،وتقديم الجديد ولهم جميعً ا أنا
ً
أيضا بأن هناك كتابات
فعلت وأعدهم

أخرى مقبلة بإذن هللا.

ويــعــتــبــر ال ــج ــودر الــعــامــة ال ــب ــارزة في
كتابي ،كان متعاو ًنا معي ج ًدا من بداية

استالم أعماله التلفزيونية حتى إصدار
الــكــتــاب ،وكــنــت آخــذ بجميع نصائحه،

فاسم الكتاب هو من اقترحه ،إضافة

إلــى حلقة آه يا سلمان ،كنت متخوفة
ج ـ ًدا من إضافتها للكتاب لما فيها من
حزن وألم ولكنه شجعني عليها ،إضافة

اب ــن ــت ــي وبـ ــعـ ــض األهـ ــل
واألصـ ــدقـ ــاء لــلــبــدء من

فــتــرات تلفزيون
ال ـ ــب ـ ــح ـ ــري ـ ــن،

حاليا جميع مــا قدمه مــن أعمال
أمتلك
ً
تلفزيونية ،وشخصية كالجودر أعتز كثيرًا
بالعمل معه مجد ًدا ،فهو متعاون ومتفهم
ألبعد الحدود ،إضافة إلى أن ثقته وصبره
ساعداني على إصدار هذا الكتاب.

الكاتب التلفزيوني راشد الجودر

»»

الكتاب ،ففي حلقة “الــجــذع في البيت”
ً
مثل كان من الصعوبة أن أجد مثل هذه

ف ـ ــت ـ ــرة ذهـ ــبـ ــيـ ــة مــن

أتمنى حدوث هذا الشيء ،فأنا كما ذكرت

* ما الصعوبات التي واجهتها عند
الكتابة؟

ب ــي ــن أيـ ــديـ ــكـ ــم ،إض ــاف ــة

الـــــتـــــي عـــــرضـــــت فــي

مستقبل؟
ً
وبين الجودر

إلى أن مقدمة الكتاب هو من كتبها.

قلة المصادر التي أحتاج لالستعانة بها

إلــى وج ــود تشجيع من

»»

* هل هناك تعاون آخر مشترك بينك

فــي بعض المعلومات الــتــي ذكــرتــهــا في

ال ــع ــادة م ــذك ــورة فــي الــكــتــب المختصة

بالتراث ،لهذا كنت أحــاول إدخــال بعض
المفاهيم التي تخص الموضوع نفسه
دون ال ــدخ ــول إل ــى ال ــع ــادة نــفــســهــا ،إذ

شخصية كالجودر
اعتز كثيراً بالعمل
معه

أدخــلــت الــمــفــاهــيــم الــتــي تــخــص عــدم

األم ــان والــتــي وجــدت قديمً ا ألبــرز فيها

الــمــوضــوع أكــثــر ،وح ــدث األم ــر ذات ــه مع

بعض العادات األخرى.

حكاية نور الشريف ..بين الحرمان والحب والسينما والسياسة والمؤامرات
كتاب يوثق مسيرة نجم تبوأ بالجهد مكانة متميزة في قلوب الجماهير
أسامة الماجد
صــدر عــن دار “كنــوز” للنشــر والتوزيــع كتاب بعنوان “حكاية نور الشــريف ..بين الحرمان والحب والســينما والسياســة والمؤامرات”،
للكاتــب والباحــث الســيد الحرانــي ،الذي ســبق وأن كتب مذكرات الدكتور مصطفــى محمود ،والمفكر جمال البنــا ،ماجدة الصباحي
وفاتــن حمامــة .ويقــدم الكتــاب للقــارئ تجربة غنية بالمعلومــات والتفاصيل عن حياة إنســان عاش بيننا ،أخطــأ أحيانا وأصاب في
أحيان أخرىّ ،
كفر عن أخطائه بالمصارحة واالعتراف وقدم للطامحين خير نموذج للنجاح الذي خرج من حي السيدة زينب إلى كل
أرجــاء المعمــورة وجمهوريــات وإمــارات وممالك الوطن العربي بكامله .يقع الكتاب في  276صفحة من الحجم المتوســط وينقســم
إلى  19فصال جاءت كالتالي:

* الفصل األول :الطفولة بين وفــاة
األب وزواج األم وهجرتها ،وحياة

الملصق الدعائي لفيلم العار

ومسابقة فك وتركيب األسلحة.

بين صــاح نصر ويــوســف السباعي

* الفصل الرابع :حياته كانت بين بطل

والرئيس السادات.

* الفصل الــثــانــي :عقدته مــع الحب

* الــفــصــل ال ــخ ــام ــس :حــكــايــتــه مع

حــضــرة الــشــيــخ ال ــب ــاق ــوري .وأخــيــرا

عربات الكارو.

* الــفــصــل الـــســـادس :هــزيــمــة 1963

اليتم والحرمان.

األول وعــلــقــة الــكــبــابــجــي ومــســرح

* الفصل الثالث :الكومبارس الصامت

في هاملت وكومبارس في الزلزال.
البكالوريوس.

وانهيار مسرح التليفزيون.

* الفصل التاسع عشر :دروي ــش في

ملحق الصور.

حالة فريدة

* الفصل السابع :حكايته مع بوسي

يقول السيد الحراني في كتابه عن

* الفصل الثامن :فرصة العمر

حــالــة فــريــدة بين نــجــوم جيله ،فهو

وأقراص األوبتاليدون.

وليالي سيئة السمعة.

* الفصل التاسع :حكايته
مع الشراب.

* الفصل العاشر :عام
األخـ ــطـ ــاء والــــــزواج
والموت.

* الــفــصــل ال ــح ــادي

عشر :حكایته مع عبد

الــحــلــيــم حــافــظ ورش ــدي

أباظة.

* ال ـ ــف ـ ــص ـ ــل الـ ــثـ ــانـ ــي
عــشــر :يــوســف شاهين

ورصاص مسدس نور.

* الــفــصــل الــثــالــث عشر:
مــن قلبي وعــقــلــي بقلم

نور الشريف.

* الفصل الرابع عشر :لقاؤه

بنجيب محفوظ وحواره معه.

* الفصل الخامس عشر :حكایات
وأســـــــرار مـــع تــوفــيــق الــحــكــيــم
ومحمد حسنين هيكل.

* الفصل السادس عشر :ناجي
العلي بين الهزيمة واالنتصار.
* ال ــف ــص ــل الـــســـابـــع عــشــر:

حـ ــكـ ــايـ ــتـ ــه مــــــع الـ ــمـ ــسـ ــرح

والتليفزيون.

* الفصل الثامن عشر :أزمــة الكرنك

هذا الفنان العظيم نور الشريف :إنه

يتقمص أصعب األدوار

م ــن الــفــنــانــيــن الــقــائــل ال ــذي ــن ظــلــوا

 23يــولــيــو  ،1952ومــــرت بــمــراحــل

وســط الــعــواصــف الــتــي تعرضت لها

وتعثرت في مرحلة التبلد السياسي

زمام السينما والمسرح والتليفزيون

مبارك ،واصطدمت بشدة مع مشروع

الجيد وحبهم وإعجاب النقاد.

يناير وتبعاتها بموجة الثورة الثانية

محافظين على بريقهم وتوهجهم

االنفتاح وتبعاته اإليجابية والسلبية،

الساحة الفنية مــرات عــدة ،وامتلك

والسينمائي واالجــتــمــاعــي فــي عهد

وأقام توازنا دقيقا بين جماهير الفن

توريثه للحكم الذي سقط بثورة 25

ظـ ــل ن ـ ــور دائـ ــمـ ــا وس ـ ــط ال ــت ــح ــوالت

في  30يونيو.

بين التيارات واالتجاهات المتباينة..

مشهد من فيلم حدوته مصرية

وكان هذا أول خالف حاد في الرأي

الفيلم إلى منتصفه مال على يوسف

بیني وبين يوسف شاهين ،وعندما

شاهين وق ــال “يــا ولــد ال تقلق فقد

االنتقام” ،وكانت بداية الفيلم تحتوى

فكرر يوسف شاهين رأيه مرة أخرى

قصة طريفة مع يوسف شاهين

“يا ولد انت بتقلد فريد شوقي وأنا ال

الفيلم ،عرض علي أن يشتريه وأن

من هنا تبرز أهمية التعرف على أبرز

يقول نور الشريف في أحد فصول

ويــكــمــل :أصــابــنــي رع ــب شــديــد بعد

آالف جنيه ،فرفضت

كتابي عنه ،والذي حاولت من خالله

لفترة طويلة ظللت أحلم بأن أعمل

شــــــــاهــــــــيــــــــن

واالجتماعية والفنية والثقافية في

فأفالمه لها طعم مختلف تماما عن

جــــــامــــــدا فــي

تبوأ بالجهد والــعــرق مكانة متميزة

م ــن مــثــلــوا م ــع يــوســف شــاهــيــن قد

أرمـ ــق يوسف

صورة مشرقة ومشرفة للفن المصري.

من تأثيره إال ماجدة الصباحي في

ال ـ ــذي يجلس

لــيــســت وجــبــة شــهــيــة للباحثين عن

المليجي في فيلم “األرض” ،وعندما

فــــي م ــح ــاول ــة

ينظر البعض للفن والفنانين” ،لكنها

التقيت بيوسف شاهين في استوديو

م ــش ــاع ــره مــن

مسيرة الطبقة المتوسطة في مصر

بهذا الشكل؟” .فرد علي بأني “حمار”

مــامــح وجهه

العاصفة بمثابة الجسر الــذي يربط

مالمح سيرته التي سطرتها هنا في

دعوته لعرض خاص لفيلمي “دائــرة
على مشاجرة قال لي بصوت هامس

أصدقك وأنت تضرب الناس”.

الكتاب :ال أنكر على اإلطــاق إنني

کلمات يوسف

تــجــســيــد شــكــل ال ــح ــي ــاة الــســيــاســيــة

مع المخرج الكبير يوسف شاهين،

وظــــــــلــــــــلــــــــت

مصر ،من خالل مسيرة نجم محبوب

باقي األفــام ،وكنت أشعر أن جميع

م ــق ــع ــدي وأنـ ــا

في قلوب الجماهير العريضة ،وقدم

تأثروا به لدرجة التقليد ولم يفلت

شــــــــاهــــــــيــــــــن

وأضــــــــاف “حـ ــكـ ــايـ ــة نـ ـ ــور ال ــش ــري ــف

فيلم “جــمــيــلــة بــوحــريــد” ،ومحمود

بـــــــــــجـــــــــــواري

شــاهــدت فيلم عـــودة االبـــن الــضــال

لــــــــــــــقــــــــــــــراءة

رحــلــة فــنــيــة وإنــســانــيــة ت ــت ــوازى مع

مصر وقــلــت لــه “کــیــف تــصــور نهاية

تـ ـ ــعـ ـ ــبـ ـ ــيـ ـ ــرات

الــتــي تــبــلــورت مــع بـــزوغ فــجــر ثــورة

ال أفــهــم وعــنــدمــا أكــبــر ســوف أفهم،

وعــنــدمــا وصل

الفضائح والمغامرات المثيرة “هكذا

صدقتك اآلن” ،قلت له إنك تجاملني،

بتأكيد قاطع ،وبعد أن انتهى عرض
يدفع كل ما صرفته مضافا إليه 10
وأع ــل ــن ــت لـــه أنــنــي

س ـ ــأج ـ ــرب ح ــظ ــي،

وأثـــــــنـــــــاء تــجــهــيــز

ي ـ ــوس ـ ــف ش ــاه ــي ــن

لفيلمه “اسكندرية
ليه” طلبني وعرض

ع ــل ــي ال ـ ـ ــدور الـ ــذي
قــدمــه أحــمــد زكــي،

وق ــل ــت لــــه :أتــمــنــى

العمل ولكن في دور
أستفيد منه ،وبعد
ذلـ ـ ــك طــلــبــنــي فــي
فيلم “حدوتة
مصرية”.

الكشف عن أسماء الفائزين بـ “ادخار الوطني” ألغسطس 2021

مراســم الســحب أقيمت بالمقر الرئيس بتاريخ  15ســبتمبر
ظل الظروف االقتصادية الحالية.

المنامة  -البحرين الوطني

وبهـــذه المناســـبة ،صـــرح رئيـــس

كشـــف بنـــك البحريـــن الوطنـــي عـــن

المنتجـــات المصرفيـــة لألفراد في بنك

أسماء الفائزين الخمسة المحظوظين

البحريـــن الوطنـــي أحمـــد المســـقطي

ضمـــن ســـحوبات برنامـــج “ادخـــار

“بالنيابـــة عـــن بنـــك البحريـــن الوطني،

الوطني” لشـــهر أغسطس  .2021وقد

أود أن أهنـــئ الفائزيـــن الخمســـة مـــن

أقيمـــت مراســـم الســـحب فـــي المقـــر

عمالئنـــا األوفيـــاء بمناســـبة فوزهـــم

الرئيـــس للبنـــك الكائـــن فـــي المنامـــة

بجوائز برنامج (ادخار الوطني) لشـــهر

بتاريـــخ  15ســـبتمبر ،2021إذ تـــم

أغســـطس ،ونأمـــل أننا مـــن خالل هذه

اإلعـــان عن أســـماء الفائزين بحضور

الجوائز نكون قد ســـاهمنا في تخفيف

ممثلـــي وزارة الصناعـــة والتجـــارة

بعض من أعبائهم المادية وتعزيز نمط
ٍ

والســـياحة والمدققيـــن الخارجيـــن،

وعدد من أعضاء فريق عمل البنك.

حياتهـــم ،وأحث جميـــع العمالء الكرام

أحمد المسقطي

وشـــهدت مراسم الســـحب اإلعالن عن
فـــوز  5مـــن العمـــاء الكـــرام بالجوائـــز

على االستفادة من هذا البرنامج ،الذي

ســـلطان بمبلـــغ  50,000دوالر أميركي،

النقدية الشـــهرية ضمن سحوبات شهر

سيتم دفعه على مدى  12شهرًا كراتب

أغســـطس ،إذ فـــاز كل مـــن عبدالعزيـــز

شـــهري ،وقـــد أبـــدى جميـــع الفائزيـــن

حسن السبيعي ،فرح توفيق المنصور،

سعادتهم بالحصول على هذه الجوائز

زينب صالح حسن ،سارة برهان الدين

القيمـــة والمجزيـــة ،وع ّبـــروا عن جزيل

محمـــد ،وحصل كل منهـــم على جائزة

امتنانهـــم وعرفانهـــم لهـــذه الفـــرص

نقديـــة تبلـــغ قيمتهـــا  25,000دوالر

القيمـــة التي من شـــأنها إثـــراء حياتهم

أميركي ،بينما فاز عبدهللا عبدالوهاب

وتخفيف أعبائهم المادية ،الســـيما في

يشـــجع علـــى اإلدخـــار ويمنـــح الجميع
إمـــكان الربـــح الســـنوي ومضاعفـــة

فرصهـــم في الفوز ،وذلك عبر إيداعهم
المزيـــد وادخارهـــم علـــى مـــدى العـــام،

وكل ذلـــك دون الحاجة للحصول على
شـــهادة إيداع ،بل ويمكنهم اســـتخدام

يوميا،
حسابهم كالحســـاب المستخدم
ً
وإنمـــا يعكـــس هـــذا البرنامـــج التزامنا

بـــأن نكون أقـــرب الحتياجـــات عمالئنا

بطريقة محفزة ومبتكرة”.

ويتميـــز برنامـــج “ادخـــار الوطنـــي”

بإتاحتـــه للعمالء بالحصول على أرباح
ســـنوية ،إلى جانب منحه لفرص الفوز
القيمـــة ،وذلك عنـــد إيـــداع مدخراتهم

وزيادة رصيدهم في حسابي “التوفير
الســـريع” و ” ،”Savewaveحيث تزداد
فرصهـــم فـــي الفـــوز بإحـــدى الجوائـــز

ادخارهم على مدار العام.

ويســـعى بنـــك البحريـــن الوطنـــي منذ

األبرز في المملكة ،أمس عن الفائز في

وخـــال حملـــة موســـم الصيـــف ،تـــم

وتزويدهـــم بالحلـــول والخدمـــات

المادية الميســـرة التي تخفف أعبائهم

المادية ،ويواصل بـــدوره تنظيم مزيد
مـــن البرامـــج والمبـــادرات التـــي تثري
وتعـــزز نمـــط حيـــاة عمالئـــه الكـــرام،

إيجابيـــا فـــي مختلـــف
وتتـــرك أثـــرًا
ً
جوانـــب حياتهـــم ،وبذلك يفـــي بوعده

بالبقاء أقرب لهم.

حملـــة مركز التســـوق لموســـم الصيف،

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي أنــه تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم

 )ISIN BH0003336987( 1878مــن أذونــات الخزانــة الحكوميــة
األســبوعية التــي يصدرهــا مصــرف البحريــن المركــزي نيابــة عــن

تشـــجيع الزوار الذين قاموا بالتســـوق

وهي شـــابينا بوره التي ربحت ســـيارة

حكومة مملكة البحرين.

في “ســـيتي ســـنتر البحرين” بقيمة 30

مرســـيدس  -بنـــز ســـي ال اي  35اي

وتبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 70

دينـــارا أو أكثر ،علـــى تقديم فواتيرهم

ام جـــي “Mercedes-Benz CLA35

مليون دينار لفترة استحقاق 91

في أي من المكاتب الخاصة السترداد

 ”AMGالفاخرة الجديدة.

يومً ا تبدأ فــــي  22سبتمبر 2021

النقـــود الموجـــودة فـــي جميـــع أرجـــاء

ويأتـــي ذلـــك في إطـــار حملة “ســـيتي

مركـــز التســـوق ،وذلك للحصـــول على

ســـنتر البحرين” لموســـم الصيف ،التي
ُ
أطلقـــت على مدى شـــهرين وتواصلت

بسيارة مرسيدس  -بنز سي ال اي 35

الحملة إلى مكافأة الزبائن على والئهم

المعلومـــات

فرصـــة الدخـــول فـــي الســـحب والفوز

حتـــى  11ســـبتمبر .وهدفـــت هـــذه

اي ام جي الفاخرة والمميزة.
لمعرفـــة

أحـــدث

وتنتهـــي في  22ديســـمبر ،2021

حـــول جميـــع العـــروض الجديـــدة

ســـنتر البحريـــن” www.instagram.

التســـوق ومتاجـــر التجزئـــة التابعة له،

إلـــى الحصـــول علـــى تفاصيـــل حـــول

والتحديثـــات الصـــادرة عـــن مركـــز

يمكـــن للمتســـوقين متابعـــة “ســـيتي

“بربالين البحرين” ومجمع دلمونيا يوقعان اتفاقية إيجار

الشــركة تفتتح مجموعــة مختارة من عالماتهــا التجارية

/com/citycentrebahrain ،إضافـــة

خدمات التوصيل إلى المنازل.

ما زال مجمع دلمونيا يستقطب العالمات التجارية المميزة

أعلـــن مصـــرف الســـام ،تزامنًـــا مـــع

وجهـــة أساســـية ومميزة للزوار نتيجـــة حرصه على تقديم

عن إطالق حملتـــه التمويلية الجديدة،

مجمع دلمونيا ،وهي شركة تتمتع بخبرة واسعة في مجال
المطاعم” .وتقدم شـــركة بربالين القابضة  4مفاهيم فريدة
بـــدءا بأطباق الدجاج المقلـــي اللذيذ والمقرمش
ً
ومتميزة،

من “شكن” ،والعالمة التجارية الكويتية الشهيرة “ابي برقر”

الشـــهر الذي تـــم تقديم الطلـــب فيه ،إذ

لعشـــاق اللحـــوم ،و ”روبيـــان” مع أطبـــاق الروبيـــان الذهبي

وقال الشـــريك اإلداري لشركة بربالين خليل األمين ”نحن

الوالء.

خالل اســـتغالل الفرص العقاريـــة الجيدة ،ونتطلع قدمً ا لما

تنافســـية على جميع الطلبات الجديدة

نســـعى إلى ترجمة نجاح أفضل عالماتنا التجارية أداء من

ستحققه هذه الشراكة المثمرة مع مجمع دلمونيا”.

الخزانـــة مـــع هـــذا اإلصـــدار مـــا
قيمته  2.110مليار دينار.

الحملة ،بمعدالت سنوية تنافسية ج ًدا.
وبهذه المناســـبة ،قال رئيس الخدمات

المصرفيـــة لألفراد في مصرف الســـام
محمـــد بوحجـــي “يســـعدنا اإلعـــان
عـــن إطـــاق هـــذه الحملـــة الترويجيـــة

فرصهـــم للفـــوز حتى  6مرات بحســـب

كلما تـــم تقديم طلبـــات التمويل مبكرًا

التقليدية والدجاج المشوي على الطريقة العصرية.

وبلـــغ الرصيـــد القائـــم ألذونـــات

الحصـــول علـــى التمويـــل خـــال فتـــرة

 19فبرايـــر  ،2022وذلـــك بجانب زيادة

المقرمـــش ،و مطعـــم “ابـــي شـــواية” الـــذي يتميـــز بالخلطة

بنسبة .% 137

الزبائـــن الذيـــن يتقدمـــون بطلـــب

مـــا بين تاريخ  19ســـبتمبر  2021حتى

األطعمـــة والمشـــروبات الرائعـــة أبوابهـــا للـــزوار ،وســـتقدم

علمً ا أنه قد تمت تغطية اإلصدار

ويرغبـــون بإعادة جدولته .وســـيحظى

تمويليـــة جديـــدة فـــي الفتـــرة الممتدة

أثناء توقيع االتفاقية

بواقع .% 99.622

الذين لديهم تمويل مع مصرف السالم

بســـيارة “ ”Teslaعنـــد تقديـــم طلبـــات

وســـتفتح شـــركة بربالين التي تمتلك العديـــد من خيارات

بشـــركة بربالين في القائمة الفريدة للعالمات التجارية في

سبتمبر .2021

والتـــي ســـتمنح الزبائـــن فرصـــة الفـــوز

برباليـــن القابضـــة لفتـــح مجموعـــة مختـــارة مـــن عالماتها
التجارية في مجمع دلمونيا ،لضمان تجربة ال ُتنسى.

لمجمع دلمونيا ريبيكا شـــارلوت أرنولد “يســـعدنا أن نرحب

لإلصـــدار الســـابق بتاريـــخ 8

تدشـــين رؤيتـــه المصرفيـــة الجديـــدة،

كل ما هو مميز ومثالي إلرضاء جميع األذواق .وقد أعلنت
إدارة المجمع عن توقيعها حدي ًثا اتفاقية إيجار مع شـــركة

”ابي شـــواية” ،و ”روبيـــان” .وقالت نائبـــة الرئيس التنفيذي

هـــذه األذونات  % 1.42مســـاويًا

 %وتم قبول أقل سعر للمشاركة

في حملته التمويلية الجديدة من  19سبتمبر حتى  19فبراير

المحرق  -مجمع دلمونيا

التي تستهدف إرضاء الزبائن والسياح ،وقد أصبح المجمع

كما بلغ معدل ســـعر الفائدة على

وبلغ معدل سعر الخصم 99.642

“السالم” يقدم فرصة الفوز بسيارة “”Tesla
المنامة  -مصرف السالم

قائمـــة طعـــام مميـــزة تجمع بيـــن “شـــكن” ،و ”ابـــي برقر” ،و

 70مليون دينار ألذونات الخزانة الحكومية
المنامة -المصرف المركزي

اللحظات معً ا.

التســـوق والترفيـــه والحيـــاة العصرية
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محمد بوحجي

والتمويـــل العقـــاري ،بمـــا فـــي ذلـــك

زادت فرصـــة الفـــوز أكثـــر .وســـيحظى
الزبائن ً
أيضا بنقـــاط مضاعفة لمكافآت

الحملـــة لجميـــع المواطنيـــن والمقيمين

ويقـــدم مصرف الســـام معـــدالت ربح

والمســـتفيدين مـــن برنامـــج مزايـــا،

للتمويل الشـــخصي وتمويل السيارات

قائمة مع بنوك أخرى والزبائن الحاليين

تمويل برنامـــج مزايا .وتتوافر عروض
مـــن موظفـــي القطـــاع العـــام والخاص

وكذلك األفراد ممن يمتلكون تمويالت

التـــي تمنح زبائننـــا العديد مـــن المزايا،
قيمة
باإلضافـــة لفرصـــة الفوز بجائـــزة ّ
عبـــارة عـــن ســـيارة  Teslaوذلـــك عنـــد

قيامهـــم بتقديم طلـــب تمويلي جديد،

ويشـــمل ذلك جميـــع أنـــواع التمويالت

التي نقدمها .ونحن نسعى دائمً ا لتعزيز
مكانتنـــا فـــي الســـوق عن طريـــق طرح

منتجـــات مصرفيـــة تلبـــي احتياجـــات
زبائننا”.

الخاجة :اعتماد الجامعات البحرينية خليجيا يعزز سمعة المملكة
أكـــد رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم

التعليم والتعليم العالي ،وسيفتح الباب

جهود كبير يبذلها

التطبيقيـــة رئيـــس لجنـــة التعليـــم فـــي

للشـــراكة مـــع العديـــد مـــن المؤسســـات

غرفـــة تجارة وصناعـــة البحرين وهيب

مجلس التعليم

وعالميا ،ما
إقليميـــا
التعليميـــة الرائـــدة
ً
ً

االجتماع الخامس للجنة وزراء التربية

العالي لتطوير

التميـــز واإلتقان والجودة بما يتماشـــى

الخاجة ،أهميـــة المضامين التي تناولها
والتعليـــم بدول مجلس التعـــاون لدول

سيســـهم في خلق نظـــام تعليمي يحقق

مـــع رؤية القيادة لمســـتقبل التعليم في

القطاع

الخليـــج العربيـــة ،واالجتمـــاع الحـــادي

البالد.

وشـــدد رئيـــس مجلـــس أمنـــاء جامعـــة

والعشـــرين لـــوزراء التعليـــم العالـــي

العلوم التطبيقية علـــى أهمية موضوع

والبحث العلمي بـــدول مجلس التعاون

بتصريحـــات وزيـــر التربيـــة والتعليـــم

فيمـــا يتعلق بموضـــوع تبـــادل االعتماد

العالـــي ماجـــد النعيمـــي ،التـــي أكـــدت

وهيب الخاجة

الحكوميـــة والخاصـــة ،مـــا يســـهل مـــن

الطلبـــة الخليجييـــن فـــي الجامعـــات

الخليجيـــة ،متمنيا أن يتم اإلســـراع في

يتماشـــى مع رؤية البحرين االقتصادية

الخليج العربي كافة.

تعليميـــا علـــى مســـتوى دول مجلـــس

لـــدول الخليـــج العربيـــة ،خصوصـــا

رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليم

األكاديمـــي لجامعـــات دول المجلـــس

ترحيـــب مملكـــة البحريـــن باســـتقبال

عمليـــة تنقـــل الطلبـــة بيـــن الجامعـــات

الحكوميـــة والخاصـــة؛ األمـــر الـــذي

تحقيـــق هـــذا العمـــل الـــذي يخـــدم دول

 ،2030بجعـــل مملكـــة البحريـــن مركـــزا

األمنـــاء

التعـــاون الخليجي ،ويعزز مـــن مكانتها

وأشـــاد

رئيـــس

مجلـــس

.

خليجيـــا
اعتمـــاد الجامعـــات الخاصـــة
ً

وعربيـــا علـــى تطويـــر قطـــاع التعليـــم
ً

والتدريـــب؛ لجعـــل البحريـــن مركـــزا

كوجهة للتعليم وجذب الطلبة من دول

العـــام رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل

بما يتناســـب مع معايير نظـــام االعتماد

الخليج والمنطقة.

خليفـــة؛ لتطويـــر منظومـــة التعليـــم

األكاديمي.

معرفيـــا علـــى مســـتوى المنطقـــة ،األمر
ً

وأثنـــى رئيـــس مجلـــس األمنـــاء علـــى

العالـــي فـــي البحريـــن وحرصهـــم علـــى

وأوضح الخاجـــة أن العمل على اعتماد

الجهـــود التـــي تبذلهـــا وزارة التربيـــة

تقديـــم تعليم جامعـــي ذي جودة عالية،

الجامعات الخاصة البحرينية لدى دول

الســـياحة الطالبية وخدمـــات التدريب

والتعليـــم متمثلـــة بالوزيـــر النعيمـــي،
ً
ممثل باألمين
ومجلـــس التعليم العالـــي

يســـهم فـــي تحقيـــق التنميـــة الشـــاملة

مجلـــس التعـــاون الخليجي ســـيعزز من

وفـــي االرتقـــاء بمســـتوى الخريجيـــن

ســـمعة البحريـــن المتميـــزة فـــي مجـــال

خـــارج البحريـــن ويســـاعد علـــى جـــذب

الـــذي يمكنهـــا مـــن تطويـــر قطاعـــات

واالستشـــارات واســـتقطاب طلبـــة مـــن

االستثمارات األجنبية.

فرص واعدة في مجاالت
عديدة تنتظر من يغتنمها
الخبراء ينصحون بتنويع السلة
االستثمارية
ارتفاع ربحية الشركات المدرجة
بالبورصة بالنصف األول 2021
المتحدثون :الشباب البحريني لديهم الوعي الغتنام الفرص
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يشجع الشباب البحريني لدخول القطاعات االستثمارية بالبورصة

ثقافـــة االســـتثمار للجيـــل الجديـــد مهمـــة للغايـــة بشـــرط بـــدء التخطيـــط مبكـــرا
إبراهيم النهام  -تصوير :خليل إبراهيم

أكد المشاركون ببرنامج “البحرين في أرقام” الذي بثته صحيفة
“البالد” مساء أمس األول (األحد) عبر منصاتها الرقمية ،أهمية
تشــجيع الشــباب البحرينــي لدخــول القطاعــات االســتثمارية
بشكل مبكر ،موضحين أنه ونظرًا لطبيعة الدراسات األكاديمية

التــي يتلقونهــا فــي المملكــة مع ارتفاع منســوب الوعــي لديهم،

واالستثمار في بنك البحرين والكويت محمد الريس ،والوكيل

 7.44نقطــة ،وهــي نتيجــة طيبــة قياســا بالفتــرة مــن ســبتمبر

البرنامــج الــذي يعده الخبير االقتصادي حســين المهدي ،وتبثه

والباحث يوسف صالح الدين.

األمرّين اقتصاديا”.

كل يــوم أحــد ،اســتضاف بحلقتــه الجديدة التي حصــدت أكثر

بالمشــاركين ،قبــل أن يســتعرض بيانــات البورصــة لألســبوع

فإن هنالك فرصا استثمارية واعدة وعديدة.

صحيفــة “البــاد” عبــر منصاتهــا الرقمية فــي الثامنة من مســاء
مــن  1520مشــاهدة عبــر االنســتغرام ،المديــر العــام للخزينــة

المســاعد للتعليــم بــوزارة التربيــة والتعليــم لطيفــة البونوظــة،

الماضــي وحتــى اآلن ،أي بزيادة  ،% 13فــي حين يعاني العالم

ورحــب مقــدم البرنامــج الخبيــر االقتصــادي حســين المهــدي

وأضاف “القيمة التي تداولتها البورصة حوالي  4ماليين سهم،

الماضــي بقولــه “حققــت البورصــة مــع اإلغــاق ارتفاعــا بنســبة

مليارات دينار بحريني خالل عام واحد فقط”.

قيمتهــا بحــدود  944ألــف دينــار ،وبقيمــة ســوقية تجــاوزت 10

حمالت التطعيم تنعش المؤشرات االقتصادية
وفـــي مداخلـــة لـــه عـــن اتجاهـــات الســـوق

وإن هنالـــك تعافيـــا قائمـــا ســـينعكس علـــى

مقارنـــة بالفتـــرة الماضية 2020 .كانت ســـنة

االستثمار مع وفرة الفرص والتسهيالت.

المديـــر العـــام للخزينـــة واالســـتثمار في بنك

وأكمـــل الريـــس “بورصة البحريـــن تبعت هذا

كانـــت تحـــاول التكيـــف مـــع البيئـــة الجديدة

وقـــوة النظـــام الصحي ،وهي ركائز شـــجعت

عقباتها”.

الجديـــد مهمـــة للغاية ،وبأن يبدأ الشـــاب في
التخطيـــط لالســـتثمار بشـــكل مبكـــر جـــ ًدا،

المقبلـــة ،بنـــاء علـــى األرقـــام المذكـــورة ،قال

البحريـــن والكويـــت محمـــد الريـــس “لكـــي

نســـتطيع أن نحلـــل أداء بورصـــة البحريـــن،
علينـــا أن ننظـــر لـــأداء العالمـــي والخليجي،

والمؤثرات الخارجية نفســـها ،وعليه فإن من

أكثـــر المؤثرات التي عانينا منها خالل الفترة
الماضيـــة هـــي تداعيـــات فيـــروس كورونـــا

وأثرها المباشر على االقتصاد”.

المؤشرات االقتصادية”.

المؤشـــر ،مـــع ارتفاع نســـبة التطعيم المحلي،
المســـتثمر البحرينـــي علـــى االســـتثمار فـــي
الســـوق ،مـــع انخفـــاض األســـعار بشـــكل كبير

العـــام الماضـــي ،وخلقهـــا فرصا للمســـتثمرين
فـــي الدخـــول بتقييمات لتحقيـــق مضاعفات

ربحية مجزية”.

وأردف “مـــع زيـــادة حمـــات التطعيم ،وحين

وواصل “تحقيق ارتفاع بنسبة  % 13لم يأت

عـــن الوضع القائـــم ،وطبيعة الفيـــروس ،فإن

قبل يناير الماضي ،أضف إلى ذلك أن ربحية

بـــدأ العالـــم بالتعافـــي ،مـــع اكتســـاب الخبـــرة

عالميا ،مع
أســـواق المال بدأت في االرتفـــاع
ً
ظهـــور المؤشـــرات اإليجابيـــة للمســـتثمرين،

بيـــن يوم وليلة ،بل جاء بشـــكل تدريجي من
الشـــركات المدرجـــة فـــي بورصـــة البحريـــن

فـــي النصف األول من الســـنة كانـــت مرتفعة

صعبـــة على عـــدد كبيـــر مـــن الشـــركات التي

التي أوجدتها الكورونا ،وكيف يمكن تخطي

ً
معلقا “ثقافة االســـتثمار للجيل
وقـــال الريس

حتى لو وجد أن المبلغ الذي سيســـتثمره في

وقـــال الريـــس “انخفضـــت الربحيـــة خـــال

البورصـــة صغير ،والواجب هنا أال يســـتصغر

الشـــركات مـــع الكورونـــا ،وبـــدأت األرباح في

والتراكم بشـــكل تدريجي مع ارتفاع العوائد،

العـــام  ،2020بخالف العام  ،2021إذ تأقلمت
التصاعـــد والنمـــو ،وفـــي المقابـــل رأينـــا هـــذا

االرتفـــاع فـــي أســـعار األســـهم ،كمـــا أن لدينا
ً
ممثـــا
جـــزءا كبيـــرا مـــن مؤشـــر البورصـــة
بالبنـــوك التجاريـــة ،التـــي حققت بشـــكل عام

ربحية إيجابية العام الحالي”.

وفـــي مداخلـــة لـــه ،أبـــدى المهـــدي أملـــه بـــأن

يدخل مزيد من الشباب البحريني في قطاع

أحـــد ذلك ،ألن هـــذا المبلغ يأخذ فـــي التزايد

وعند بلوغ الشخص سنا معينا ،فإن باإلمكان
االستفادة منه بشكل جيد”.

وبيـــن “كل علـــى حســـب معرفتـــه بطبيعـــة

المخاطرة التي سوف يدخل بها ،فهنالك من
يســـتطيع الدخول بنســـبة مخاطـــرة مرتفعة،

بخالف آخرين يفضلون عائدا أقل ،ومخاطرة
أقل ،فمن المهم ج ًدا معرفة نســـبة المخاطرة

وطبيعتهـــا ،قبل الدخول بهـــا ،أضف إلى ذلك

أن من المهم تنويع ســـلة االستثمارات وعدم
حصرهـــا بجانـــب واحـــد ،لتوزيـــع المخاطرة،

حتى ال يتأثر بأداء شركة معينة”.

وأضـــاف الريـــس “الحظـــت أن العديـــد مـــن

الشـــباب البحريني ،ونظرا لطبيعة الدراسات

األكاديميـــة التـــي يتلقونهـــا فـــي المملكـــة،
لديهـــم الوعـــي والحس فـــي اغتنـــام الفرص

االستثمارية المناسبة”.

 208مدارس بالبحرين وستزيد العام المقبل
وفي تعليق لها عن استشـــراف المســـتقبل والواقع الراهن للتعليم ،قالت
وقياســـا بحجمها الصغيـــر إال أن لها إنجازات
البونوظـــة “مملكة البحرين
ً

تعليميـــة كبيرة ،وهـــي أول من وضع ميزانية للتعليـــم ،وحاليا فإن ثاني
أكبـــر ميزانية في الدولة هي لقطاع التربيـــة والتعليم ،وعليه فإن البنية

التحتية من مدارس وإمكانات موجودة ،وهناك نقلة نوعية في تجويد
التعليم ،واألمور متيسرة وناجحة”.

وأضافـــت “لدينـــا حاليـــا  208مـــدارس ،وســـتزيد العـــام المقبـــل بمعـــدل
مدرســـتين ،والخطـــة المقبلـــة والطموحـــة إيجـــاد مدارس جديـــدة على

أحدث طراز ،وأنا شـــخصيا أميل للمـــدارس القديمة ،ألنها تجعلنا نعيش
العالقـــات اإلنســـانية التـــي كان يعيـــش فيهـــا المجتمع البحرينـــي ،ولكن

متطلبات العصر تفرض علينا أن نجاريها”.

وبينـــت “مدارســـنا الحالية علـــى أحدث طراز ،مـــن تكييفات (ســـنترال)،

ومـــزودة بــــ (الـــواي فاي) وغيرهـــا من مرتكزات أساســـية خصبـــة لعملية

التعليم والتعلم ،والدليل أنه وخالل السنوات الثالث الماضية تم إدخال
 10مدارس جديدة مع المباني األكاديمية”.

وتابعت البونوظة “حين طرح مشروع جاللة الملك العام  2004لمدارس
المســـتقبل ،كانت اللبنة األساس لالنتقال النوعي للتعليم ،وحين جاءت

الجائحة كنا على أهبة االستعداد من كوادر مهيأة ،ونظام تعليمي قوي،
واســـتطاعت الوزارة خالل أســـبوعين فقط االنتقال في نقلة نوعية من

دربنا الطلبة في “تريد
كويست” منذ 1996

حيـــث دعموا ظهور المدارس ،وخصصوا لها

 87ألف طالب انتظموا للدراسة حضوريا

صالح الديـــن “البحرين كانت منـــذ البدايات

لمدرسة الشيخ أحمد المهزع”.

وتكمـــل البونوظـــة “ 87ألف طالـــب انتظمـــوا اآلن للدراســـة الحضورية،

منها مدرســـة الهدايـــة الخليفية العام ،1919

التعليم التقليدي إلى التعليم الرقمي (عن بعد)”.

وبحيـــث يســـتوعب الصـــف مـــن  9إلى  16طالبـــا ،فالمدرســـة التي كانت

وفـــي مداخلة لهـــا ،قالت الوكيل

كويســـت) وكان لنـــا تمثيل دائم

والتعليم لطيفـــة البونوظة “منذ

أو لجنـــة المستشـــارين ،وفعـــا

يرجعون للدراسة من البيت”.

بوضـــوح عبـــر هـــذا البرنامـــج،

نتوقف عند نقطة معينة ونقول إننا وصلنا إلى المستقبل ،وحين جاءت

ماليـــة واســـتثمارية ،ناهيك عن

يتمرسوا بالميدان التربوي في التمكين الرقمي وأن يستغلوا كل الموارد

قدراتهم ،وتوظيفهـــا ،وتعليمهم

وأردفـــت “الجائحـــة أعطتنـــا متســـعا لكي ننتـــج محتوى تعليميـــا غزيرا،

المختلفة”.

التربـــوي والمناهج ،ولقد تعاونت معنا وزارة اإلعالم بهذا الشـــأن إلنتاج

العـــام  1996كان لدينـــا برنامـــج

(تريد كويست) للتداول ،أشركنا
فيـــه طلبـــة المـــدارس ،وبعـــد أن
منحـــت لهـــم مبالـــغ معينـــة ،تـــم

إدخالهـــم في برامج اســـتثمارية
لشـــركات بأميـــركا ،ومـــن الطلبة
الذيـــن تخرجـــوا هنـــاك مـــن

أصبحوا اآلن مستثمرين”.

وقـــال الريـــس “بنـــك البحريـــن

والكويـــت كان مـــن المؤسســـات
الداعمـــة

لبرنامـــج

(تريـــد

ســـواء فـــي لجنـــة التحكيـــم،

بســـبب إجـــراءات التباعد القائمة ،كما يحق لولـــي األمر أن يجعل أبناءه

فـــإن نوعيـــة التعليـــم تجلـــت

وقالت البونوظة “مدارس البحرين كلها مدارس مســـتقبل ،وال يمكن أن

رأينـــا شـــبابا واعدا لديـــه خلفية

الجائحـــة ســـاعد ذلـــك المعلمين والمعلمات وبقية منتســـبي الـــوزارة بأن

مســـاعدة هـــذا البرنامـــج بتعزيز

المتاحة في المدارس لكي ينتجوا مواد تعليمية هادفة ومؤثرة”.

طريقـــة تقديم العـــروض المالية

ســـواء للمعلميـــن أو الطلبة أو حتى اإلداريين في المدارس وباإلشـــراف

وأوضحـــت البونوظة “في العام

دروس متلفـــزة ،وبمعدل  800درس لـــكل المراحل التعليمية ،من الصف

 2010تبنـــت بورصـــة البحريـــن

هذا البرنامج”.

وفـــي ســـؤال وجهه المهدي للباحث يوســـف

 1923أصبـــح نائب الحاكـــم المغفور له بإذنه

صـــاح الديـــن عـــن مئويـــة التعليـــم فـــي
البحريـــن ،وعـــن بدايـــات التعليـــم تحديـــ ًدا،

تســـتوعب  1100طالـــب ،فإنها تســـتوعب اآلن من  400إلـــى  450طالبا،

المســـاعد للتعليم بوزارة التربية

انفتاح مبكر على التعليم

األول وحتى الصف .”12

كمـــورد يصنـــف بأنه األهـــم في أي بلـــد ،قال
من الـــدول الســـباقة فـــي التعليـــم النظامي،
وبذلـــك الوقـــت كانـــت المدرســـة فـــي طـــور

اإلنشـــاء ،لذا اســـتخدموا مدرسة أخرى هي
مدرســـة علـــي الزيانـــي ،والتعليـــم بـــدأ فعليا

بالبحريـــن قبـــل هـــذا التاريـــخ ،مؤديًـــا دوره

لطبقة متعلمة ،أصبحت فيما بعد النواة لكل
ما سيأتي”.

ويقول “منذ البدايات ،فإن الكل كان منفتحا

على التعليم ،ويرغب في االستفادة ،إضافة
إلـــى أن األســـرة لعبـــت دورا مهمـــا فـــي ذلك

مع وجـــود بعض االعتراضات بســـبب ظهور

المدارس الحديثة ،خصوصا للبنات”.

تعالـــى الشـــيخ حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة،

األوقاف ،والمعهد الديني الحالي هو امتداد
وأضـــاف “المجتمـــع البحرينـــي مـــن حـــكام

ومواطنيـــن كانوا وما يزالون منفتحين على
التعليـــم ،وأذكـــر أنه وحين ظهرت المدرســـة
كانـــت مـــن المعالم التـــي يفخر بهـــا الجميع،
ومنهـــا أول مدرســـة للبنـــات (جـــوزة البلوط)

العـــام  1899والتـــي بـــدأت بعـــدد صغير من

الطالبات ،ثم انتســـب لها فيما بعد عدد كبير
من بنات األسر”.

وقـــال صـــاح الديـــن “بعدها بثالث ســـنوات

وفي العام  1902تم افتتاح مدرسة األوالد،

وجـــدي (رحمه هللا) كان مـــن طالبها ،كما أن

هنالك مدارس أهلية تقوم بدورها كمدرسة
علي الزياني العام  ،1912ومدرسة المباركية

وتابـــع صـــاح الديـــن “المغفـــور له بـــإذن هللا

العـــام  ،1913ومدرســـة الهدايـــة العام 1919

خليفـــة ،هو بانـــي الدولـــة الحديثة ،وتســـلم

الهدايـــة الخليفية لألوالد فـــي المنامة بالعام

صاحـــب العظمة الشـــيخ عيســـى بن علي آل
الحكم منذ العام  1869إلى  ،1932وفي العام

في المحرق ،وبعدها بسنتين جاءت مدرسة
.”1921

“التنظيم العقاري” تدعم لجنة تسوية المشاريع المتعثرة
المنامة  -مؤسسة التنظيم العقاري

اســـتقبل

لمؤسســـة

الرئيـــس

التنظيـــم

التنفيـــذي
العقـــاري،

الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بـــن

عبـــدهللا آل خليفة ،أمـــس االثنين

 20ســـبتمبر  ،2021رئيـــس لجنـــة

تسوية مشـــاريع التطوير العقارية
المتعثـــرة صـــاح القطـــان وعضـــو

اللجنة عبدهللا طالب.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة،

علـــى أهميـــة دعـــم جهـــود لجنـــة

وأعـــرب الشـــيخ محمد بـــن خليفة

عن شـــكره وتقديره للشيخ محمد

أجل حلحلة المشـــكالت والعقبات

األطـــراف المعنية مـــن أجل إنجاز
مهـــام اللجنـــة ،مؤكـــ ً
دا اســـتعداد

تقدمـــه المؤسســـة مـــن خدمـــات

تســـوية المشـــاريع المتعثـــرة ،مـــن

التـــي تعتري عملها ومهامها ،وذلك
لوضع تلك المشـــاريع على الطريق
الصحيـــح

وإرجـــاع

الحقـــوق

مثنيا فـــي الوقت ذاته
ألصحابهـــا،
ً
على مـــا تم تحقيقه مـــن إنجازات

والتـــي تم من خاللهـــا غلق ملفات

بعض المشاريع.

عـــن أهميـــة التعـــاون بيـــن جميـــع

بـــن خليفـــة آل خليفـــة علـــى مـــا
تهـــدف إلـــى إنجـــاح مهـــام لجنـــة

مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري علـــى

مثنيا
تســـوية المنازعات العقارية،
ً

تقديم يد العون والمســـاعدة فيما

علـــى قانون التطوير العقاري الذي
يعتبر قانو ًنا عصريً ا يقدم الضمانة

تطلبـــه لجنـــة تســـوية المنازعـــات

مناســـبا بحســـب مـــا
وبمـــا تـــراه
ً

العاليـــة لعـــدم حدوث المشـــكالت

يحدده القانون.

بين األطراف المتعاقدة والحفاظ

مـــن جانبـــه ،أعرب صـــاح القطان

على المشاريع من حالة التعثر.

الشيخ محمد بن خليفة مستقبال القاضي صالح القطان
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 19مقاوال يتنافسون على مشروع سكني في “الرملي”
شــركــة الــمــطــار تــشــتــري طــائــرة لــلــتــدريــب عــلــى عــمــلــيــات اســتــعــادة الــطــائــرات
علي الفردان

الجهة

تقدمت  19شركة مقاوالت للمنافسة على

طيران الخليج

جلســـة المناقصـــات أمـــس ،حيـــث بلغـــت

قيمة أقل عطاء مقدم لتشـــييد المشـــروع

نحو  19.6مليون دينار.

1

dnata Pty Ltd.

1,928

مشروع نقل مقر هيئة التخطيط والتطوير العمراني لمبنى جهاز
المساحة والتسجيل العقاري

1

Sunlight Interiors & Exhibitions W.L.L

202,650

الحملة التوعوية الختيارات المستهلك

8

_

-

التأمين الصحي لموظفي هيئة تنظيم اإلتصاالت

4

_

-

توريد صمامات إيقاف التشغيل في حاالت الطوارئ 3

10

Gulf Markets International W.L.L.

56,385

4

Paramount Computer Systems WLL

181,591

6

PKF Albassam Chartered Account and consultents

39,900

حديقة إسكان الزالق (الحزمة األولى)

7

Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est. W.L.L.

79,984

شراء طائرة فئة  Cلغرض التدريب على عمليات استعادة الطائرات

1

شركة أدفايز أفيا لالستشارات ذ.م.م

246,099

بنك االسكان

مناقصة تعيين مقاول لمشروع الرملي السكني القسم الرابع

17

TAMCON CONTRACTING

19,617,601

هيئة الكهرباء والماء

مسح واستبدال الحلقات والصمامات في منطقة المحرق

3

Al Door Excavation & Building Contracting Co. W.L.L

1,267,854

وزارة الصحة

توريد كساوي طبية ( )Linenلمركز الرعاية لإلقامة الطويلة في المحرق

1

Al Kifah Infection Control Solutions

42,166

وزارة األشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمراني (شئون األشغال)
هيئة تنظيم اإلتصاالت

تطوير للبترول

ويتكـــون المشـــروع مـــن  4مباني ســـكنية
بارتفاع  3طوابق لمواقف الســـيارات و10

طوابق ســـكنية ،ومساحة البناء التقريبية

 94,444مترا مربعا.

وفتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات

الحكوميـــة في جلســـته األســـبوعية أمس
االثنيـــن  13مناقصـــة لمختلـــف الجهـــات

وزارة شؤون الشباب والرياضة

 24.2مليون دينار.

وبلـــغ إجمالـــي العطاءات المتنافســـة على
المناقصـــات الحكوميـــة خـــال جلســـة

األمـــس  70عطاء مـــن الشـــركات المحلية

توريد حلول مكافحة البرامج الضارة  /اي كاب  /كيوسك  /نقل الملفات
مع ثالثة سنوات من الصيانة
التدقيق على حسابات األندية الوطنية

وزارة األشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمراني (شئون البلديات)
شركة مطار البحرين

الحكوميـــة بلـــغ إجمالـــي أقـــل العطـــاءات

التـــي قدمتهـــا الشـــركات للظفـــر بهـــا نحو

الطائرات وHMVلجميع األسطول

7

Societe Air France

2,444,000

المناولة األرضية والشحن وخدمات الصاالت في مطار سيدني كينجزفورد
سميث الدولي  ،أستراليا

إقامة مشـــروع ســـكني جديد في ضاحية

الرملـــي التابع لوزارة اإلســـكان ،من خالل

المناقصة

العطاءات

الشركة المتقدم بأقل عطاء

قيمة العطاء

واألجنبية.

مليون دينار.

حيـــث كان أقـــل عطـــاء مقـــدم من شـــركة

بهـــا ،حيـــث تنافـــس  7مقاولـــون علـــى

المناقصـــة ،وكان أقل عطـــاء مقدم بقرابة

 80ألف دينار.

وفتحـــت مناقصتـــان لشـــركة تطويـــر

للبتـــرول بغـــرض توريد صمامـــات إيقاف

التشـــغيل في حاالت الطـــوارئ  ،3وتوريد

حلول مكافحة البرامج الضارة.

أما وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة فقد
نالـــت مناقصـــة واحـــدة خصصـــت لغايـــة

التدقيـــق على حســـابات األندية الوطنية،

العمراني لمبنى جهاز المساحة والتسجيل

فيمـــا نالـــت هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت

التوعوية الختيارات المستهلك ،والتأمين

ومن بيـــن المناقصات الكبيرة التي فتحها
المجلس مناقصة طيران الخليج المتعلقة

بغـــرض شـــراء طائـــرة فئـــة  Cلغـــرض

بأعمال صيانة لألســـطول وذلك بنحو 2.4

التدريب على عمليات استعادة الطائرات،

نقـــل مقـــر هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر

كمـــا حصلـــت الـــوزارة علـــى مناقصـــة

الصحي لموظفي هيئة تنظيم االتصاالت.

البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة

الذي تتمتع به البحرين.

عيســـى آل خليفة بمناسبة تفضل جاللته

مصارف البحرين عدنان أحمد “إن تفضل

بإصـــدار المرســـوم رقـــم  20لســـنة 2021

جاللـــة الملك بإصـــدار المرســـوم رقم 20

بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانون الشـــركات

لســـنة  2021يحقق طموحـــات وتطلعات

التجاريـــة الصادر بالمرســـوم بقانون رقم

الصناعـــة المصرفية في مملكـــة البحرين

( )21لســـنة  ،2001السيما المادة  188من

وقالـــت الجمعيـــة “إن إصـــدار مرســـوم

ومظـــات وغيرهـــا من األعمـــال المرتبطة

كما فتحت مناقصة لشركة مطار البحرين

آيـــات الشـــكر والعرفـــان إلى مقـــام عاهل

والمصرفي.

المضخـــة /خـــزان المياه ،ومعـــدات اللعب،


شركة أدفايز أفيا لالستشارات ذ.م.م.

رفعـــت جمعيـــة مصارف البحرين أســـمى

بجميـــع مجاالتـــه بما فيها المجـــال المالي

الســـور الخارجـــي للحديقـــة وغرفـــة

ونالـــت وزارة األشـــغال مناقصة مشـــروع

حفاظا علـــى المناخ االســـتثماري العالمي

ســـموه علـــى دعـــم القطـــاع االقتصـــادي

والتجميـــل ،ونظـــام شـــبكة الـــري ،وبنـــاء

بأقل عطاء بلغ  202ألف دينار.

المنامة  -جمعية المصارف

العهد رئيس مجلس الوزراء ،إزاء حرص

واألعمـــال الكهربائيـــة ،وأعمـــال التشـــجير

العقاري والذي تقدمت له إحدى الشركات

تستهـــــدف مواكبـــة متطلبـــــات التنميـــة الــوطنيــة

القانون.

نطـــاق المناقصة على األعمـــال التجميلية

مناقصتيـــن خصصتـــا لغايـــة الحملـــة

“المصارف “ :تعديالت “قانون الشركات” تلبي التطلعات

وأعربت الجمعية عن شكرها الكبير لولي

لحديقـــة إســـكان الـــزالق ،حيـــث يشـــتمل

ويعـــزز وتيـــرة نموهـــا ودورهـــا التنمـــوي

عدنان يوسف

الرائد” .من جهته ،أشاد الرئيس التنفيذي
لجمعية مصارف البحرين وحيد القاســـم

تعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون الشـــركات

بالتعديـــات التي تضمنها المرســـوم رقم

التـــي أطلقتهـــا جمعية مصـــارف البحرين

الملـــك ،والتـــي تهـــدف إلى تعزيـــز صيانة

التجاريـــة يلبـــي الدعـــوات والمناشـــدات

والمجتمـــع التجـــاري لتعديـــل المادة 188
مـــن قانـــون الشـــركات التجاريـــة؛ وذلـــك

 20لســـنة  2021الصـــادر مـــن قبـــل جاللة
الحقـــوق وســـيادة القانـــون ومواكبـــة

متطلبات التنمية.

“البحرين والكويت” :إتمام صفقة قرض لـ “الكهرباء” بـ  50مليون دينار

لدعم توســيع وتحســين الشــبكات الحالية وتلبية الطلب

كشـــف بنـــك البحرين والكويـــت عن أنه

الكهرباء والماء على سرعة إتمام جميع

لهيئة الكهربـــاء والماء بقيمة  50مليون

الرئيـــس التنفيـــذي بالعالقـــات المتميزة

اإلجراءات المتعلقة بالتمويل .كما أشاد

قـــام بإتمام صفقـــة توفير قرض ميســـر

مع هيئة الكهرباء والماء.

دينـــار .ومـــن المقـــرر أن تســـتخدم هيئة

وأكد ســـيف أن توفير هذه التســـهيالت

الكهربـــاء والمـــاء هذا القـــرض من أجل

المالية من قبل بنـــك البحرين والكويت

دعم توسيع وتحسين الشبكات الحالية

لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء يعكـــس ثقـــة

وتلبيـــة الطلـــب المتزايد علـــى الكهرباء

الحكومـــة الموقـــرة بالبنـــك كمؤسســـة

والميـــاه فـــي المملكـــة ،وبمـــا يضمـــن

وطنيـــة بحرينيـــة دعمـــت مشـــروعات

مواصلة وتعزيز التنمية المستدامة في
مملكة البحرين.

وأعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة
بنـــك البحريـــن والكويـــت عبدالرحمـــن

ســـيف عن بالـــغ شـــكره وتقديـــره لوزير

الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة ،ووزيـــر

شـــؤون الكهربـــاء والماء وائـــل بن ناصر

عبدالرحمن سيف

التنميـــة الكبـــرى فـــي البـــاد علـــى مدى

الخمســـين عامـــا الماضيـــة من إنشـــائه،

المبـــارك ،والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة

مشـــددا على حرص مجلس إدارة البنك

إبراهيم آل خليفـــة؛ على دعمهم الكريم

علـــى قـــدر هـــذه المســـؤولية الوطنيـــة،

الكهربـــاء والمـــاء الشـــيخ نـــواف بـــن

لهـــذا التمويـــل وإلـــى المســـؤولين فـــي

وزارة المالية واالقتصاد الوطني وهيئة

وإدارتـــه التنفيذية علـــى أن يكون دائما
ومســـاهما فاعال في دعم جهود التنمية

واالزدهار الوطني في مملكة البحرين.

توقعات بانتعاش سوق اإلنشاءات والمقاوالت بالبحرين
بعــد انخفــاض خــام الحديــد عالميــا إلــى أقــل مــن  100دوالر للطــن
عزوز علي

غرد رجل األعمـــال عارف خليفة أمس أن
أســـعار خام الحديد (ويحتـــوي على 63.5
 %مـــن الحديـــد) انخفضـــت إلـــى أقل من

 100دوالر للطـــن ،مضيفـــا “وبذلـــك تكون
أســـعار هـــذا المعـــدن المهم قـــد انخفضت

إلى نســـبة تصـــل  % 50منذ بدايـــة العام،

والتوقعات بتواصل االنخفاض لهذا العام
حتـــى  2022ألمور عـــدة” ،مختتما خليفة

تغريدته بالقول “نتمنـــى أن نرى انخفاضا

في أســـعار الحديد في البحرين بعيدا عن

كل ما يروجه مستوردي الحديد”.

إلـــى ذلك ،قـــال رئيـــس جمعيـــة المقاولين

البحرينية علي مرهون إن انخفاض أسعار

الحديد يؤثر إيجابا على قطاع المقاوالت

الصيـــن لتنظيف قطاعها الصناعي الملوث

البحريـــن ،حيث ذكر رئيـــس مجلس إدارة
يونيفرســـال رولنـــج ماهـــر أبوغزالـــة فـــي

والمنشـــآت في مملكة البحرين؛ ألنه يعتبر
مادة أساســـية في البناء ،متوقعا أن يقبل

وتراجعت األســـعار بأكثر من النصف ،منذ

وقاس.
بشدة إلى انهيار سريع
ٍ

حفل االفتتاح “أن وجود المصنع ضروري

الناس على بناء منازلهم.

أن بلغـــت ذروتهـــا التي تحققت في شـــهر

للغايـــة؛ وذلك لســـد الفجـــوة الحاصلة في

وأضاف مرهـــون “لقد ارتفعت جميع مواد

مايـــو الماضـــي ،مـــع تكثيـــف أكبـــر شـــركة

مســـتويات الطلـــب فـــي سلســـلة التزويـــد

البنـــاء ارتفاعـــا صاروخيا وبشـــكل واضح

لتصنيـــع الصلـــب فـــي العالـــم مـــن قيـــود

للبنـــاء مـــن إنتـــاج حديـــد التســـليح علـــى

عـــدا الحديـــد ،موضحـــا أن إنتـــاج المملكة

اإلنتـــاج لتلبيـــة أهدافها بخفـــض الكميات

الصعيد المحلي ،والذي يساهم بدوره في

من حديد التســـليح غير كاف لســـد حاجة

هـــذا العام ،بينمـــا أضر التراجـــع الحاد في

خفـــض االعتمـــاد على الـــواردات األجنبية

القطاع ما يستدعي االستيراد من الخارج

قطاع العقارات في الصين بالطلب.

بدرجـــة كبيـــرة ،مشـــيرا إلـــى أن الكفاءات

خصوصـــا من الـــدول المجـــاورة كالمملكة

يذكـــر أنه تـــم افتتـــاح مصنع يونيفرســـال

الوطنية تســـتفيد بشـــكل كبير من الفرص

اقتصـــاد مملكـــة البحريـــن ،موضحـــا أن

علـــي ديـــر أن اإلنتـــاج الســـنوي للمصنـــع

العربيـــة الســـعودية واإلمـــارات العربيـــة

رولنـــج إلنتـــاج حديـــد التســـليح وذلـــك

التدريبيـــة المهنيـــة والتي تســـاعد بدورها

المتحدة وتركيا وغيرها.

بمدينة سلمان الصناعية في البحرين في

فـــي خلـــق فرص عمـــل جديـــدة فـــي أكبر

بجودتـــه العاليـــة ،إذ إن معاييـــر جودتـــه

إدارة المصنع تسعى إلى أن يكون اإلنتاج

وقـــد انخفض ســـعر خام الحديـــد إلى أقل

مارس .2019

منشـــأة صناعيـــة تنتج واحدة مـــن المواد

مـــن  100دوالر للطن ،حيث أدت تحركات

ويعـــد المصنع األول مـــن نوعه في مملكة

الرئيســـة المطلوبة للتنميـــة الوطنية ونمو

القياسية”.

الحديـــد المســـلح الذي يتـــم إنتاجه يتميز
تتفـــوق حتـــى علـــى متطلبـــات الجـــودة

وأكـــد مدير قســـم العمليات فـــي يونيرول

يصـــل إلـــى  275,000طـــن متـــري ،وأن

أول منتـــج لقضبان حديد التســـليح عالية

الجودة التي تخدم السوق البحرينية في

المقام األول.
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شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب
السعر  0.594دينار

مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

التغيير  +0.68دينار

السعر دوالر 0.204

البنك األهلي المتحد ش.م.ب
السعر  0.920دوالر

التغيير = دوالر0.000

المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب

التغيير  +0.55دوالر

التغيير = دوالر0.000

السعر دوالر 0.340

بنك البحرين والكويت ش.م.ب
السعر  0.504دينار

التغيير +0.20
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عبدالنبي الشعلة

المغرب - 05:37 :العشاء06:52 :

أحمد البحـر

رئيس مجلس اإلدارة

إدارة التحرير:

@albiladpress @albiladnews

قسم اإلعالنات:

17111444

+973

17111501 / 508

local @albiladpress.com 385

17111467
+973

32224492 / 39615645

الرئيس التنفيذي

ahmed.bahar@albiladpress.com

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
+973

مؤنس المردي

+973

تأسست سنة2008 :
17580939

+973

moanes.almardi@albiladpress.com

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

رئيس التحرير

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

البحرين تمتلك أكثر من  45مركزا لأللعاب الترفيهية

تــســتــقــطــب شــريــحــة كــبــيــرة مـــن األشـــقـــاء الــســعــوديــيــن
هبة محسن

ذكـــرت تقاريـــر صحافية فـــي المملكة
ً
مؤخـــرا اعتـــزام
العربيـــة الســـعودية

اإلجـــراءات االحترازيـــة واســـتمرار
المملكة في المستوى األخضر.

المملكـــة افتتـــاح عشـــرة مشـــروعات

يذكـــر أنـــه توجـــد العديـــد مـــن أماكن

في الفترة المقبلة بالتعاون مع جهات

الترفيـــه لألطفـــال متنوعـــة ومثيـــرة
ً
فضـــا عـــن
ومســـلية فـــي البحريـــن،

ترفيهية وســـياحية في منطقة الخبر
حكومية وخاصة من شأنها أن تجعل

أن أغلبهـــا يســـتهدف تنميـــة المهارات

المنطقة وجهة سياحية رائدة.

البدنيـــة والذهنيـــة والنفســـية لديهم،

وفـــي هذا الصـــدد ورغبة من صحيفة

لتجتمـــع بذلـــك مكتســـبات التعلـــم

“البـــاد” فـــي رصـــد مـــا إذا كان هـــذا

والمعرفة والنمو العقلي مع مرح اللعب

التوجه سيكون له تأثير على المناطق

والتسلية ،وتلك الظاهرة توضح بما ال
ً
مجال للشك قابلية السياحة في
يدع

الترفيهيـــة بمملكـــة البحريـــن باعتبـــار
أن البحريـــن وجهـــة ســـياحية مفضلة

البحريـــن لرغبات وتطلعـــات وأهداف

لألشقاء السعوديين ،تواصلت “البالد”
مع مدير عام مؤسســـة مملكة اإلبداع
بالبحريـــن جـــال أحمـــد عبيـــد الـــذي
صـــرح قائـــاً “تتمتع البحريـــن بأماكن

ترفيهيـــة ومـــاهٍ لـــكل أفـــراد العائلـــة
وتتنـــوع من مـــاهٍ عاديـــة ومتنزهات

لأللعـــاب وبين مـــاهٍ مائيـــة وعروض
للدالفيـــن ،فهـــي وجهـــة رائعـــة لـــكل

األعمـــار ،فالبحريـــن تمتلـــك مـــا بيـــن

 10إلـــى  15مركـــزا ترفيهيـــا داخـــل
المجمعـــات ،وأكثـــر مـــن  45مؤسســـة

ترفيهيـــة خـــارج المجمعـــات ،كمـــا أننا
نمتلـــك شـــريحة عريضـــة مـــن الـــزوار

الســـعوديين الذين يعتبـــرون البحرين

منـــا عـــدد غيـــر قليـــل مـــن الزبائـــن،

وجهتهم الترفيهية المفضلة”.

مســـتدركا عبيـــد أن البحريني يمتلك

وأضـــاف “بالطبع خـــال فترة اإلغالق

مـــن المهـــارة والقدرة على اســـتقطاب

وذروة الجائحة ال نملك أن نحكم على

زواره عن طريق ابتكار أفكار جديدة

مـــدى اإلقبـــال ،ولكـــن إذا رصدنـــا في

مثل ألعـــاب ترفيهية مختلفة عروض

األعوام الماضيـــة وحتى العام ،2019

ترويجية وغيرها”.

فنســـبة الـــزوار مـــن خـــارج البحريـــن

وتوقـــع عبيـــد بأن يشـــهد شـــهرأكتوبر

تتخطى الـ  % 60وأغلبهم من المنطقة

 2021انفراجـــة كبيـــرة وزيـــادة فـــي

كل الفئات العمرية.
واختتـــم عبيـــد تصريحـــه بالقـــول
“نحـــن أمام مجموعـــة أماكن ترفيهية
بالبحريـــن قـــادرة على منح الســـعادة
والبهجـــة وبث روح المـــرح والحيوية
فـــي نفوس الصغـــار والكبـــار على حدٍ

استئناف استيراد اللحوم الكينية بالبحرين
المحرر االقتصادي

أصـــدرت وزارة األشـــغال وشـــؤون

البلديات والتخطيـــط العمراني في

مملكـــة البحريـــن قـــرارا باســـتئناف
اعتماد اســـتيراد اللحـــوم ومنتجات

اللحـــوم المبـــردة والمثلجـــة مـــن

جمهوريـــة كينيـــا ،علـــى أن يتـــم

االلتـــزام باشـــتراطات االســـتيراد

وااللتزام بالمسالخ المعتمدة.

وعقـــب القصـــاب محمـــد القصـــاب
ذلـــك القـــرار بالقـــول “إن االســـتيراد

توقـــف لمزاعم بوجـــود مرض حمى

ســـواء؛ ألن الســـياحة فـــي البحريـــن

الواد المتصدع هناك” .واستدرك أن

وال تتناســـب مـــع شـــريحة اجتماعيـــة

لفترة قصيـــرة .وذكر “بوجود لحوم
وبالتالـــي لم يكن هنـــاك تأثير خالل

غيـــر مقتصرة على فئة عمرية معينة،

االســـتيراد لـــم يتوقـــف كثيـــرا فقط

الشـــرقية خصوصا والمملكـــة العربية

إقبـــال المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى

منفـــردة ،بل تتـــاءم مـــع كل الرغبات

الســـعودية عمومـــا ،وبالطبـــع افتتـــاح

المراكز الترفيهية بنســـبة تفوق الـ 70

والتطلعـــات

مهمـــا

كينية كانت مخزنة في هذه الفترة،

مثـــل هـــذه المراكـــز بالخبر سيســـحب

 %مع زيادة حرص الزوار على اتخاذ

اختلفت”.

والمتطلبـــات

فتـــرة وقـــف االســـتيراد وال حتـــى

بعد إعادة اســـتئنافه” .وبشـــأن سعر
اللحـــوم الكينيـــة قـــال القصـــاب :إن
ســـعر اللحـــوم الكينيـــة يقـــدر بنحو
 2.5دينـــارا للكيلوجـــرام ،مشـــيرا
إلـــى وجـــود ركـــود اآلن فـــي ســـوق
اللحـــوم ،إذ إن المســـتهلكين أخذوا
يتجهـــون نحـــو تنـــاول لحـــوم البقر
بدال من الغنم .وبسؤاله عن الكيفية
التـــي تصل بها اللحـــوم الكينية إلى
المملكـــة ،أجـــاب محمـــد أنهـــا تصل
جـــوا وليس بحـــرا .وبشـــأن ما جاء
بقـــرار شـــؤون البلديات أنـــه “يجب
االلتزام بالمسالخ المعتمدة” ،أوضح
القصـــاب محمد أنهم يقصـــدون بها
“المســـالخ المعتمـــدة فـــي جمهورية
كينيـــا”؛ ألن اللحوم تأتي في شـــكل
ذبائح جاهزة وال تذبح في مســـالخ
البحرين.

