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المنامة - بنا

تـــرأس ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
االجتمـــاع االعتيادي األســـبوعي لمجلـــس الوزراء 

الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
وفـــي إطار مـــا تضمنتـــه الكلمة الســـامية لصاحب 
الجاللة عاهل البالد؛ بمناسبة افتتاح دور االنعقاد 
الرابـــع مـــن الفصل التشـــريعي الخامس لمجلســـي 
جاللتـــه  فيهـــا  دعـــا  والتـــي  والنـــواب،  الشـــورى 
أصحـــاب األعمال ضمن قطاعات الدولة اإلنتاجية 
والخدميـــة واالقتصاديـــة إلـــى اقتـــراح مزيـــد من 
المبـــادرات لتنميـــة اقتصادية شـــاملة األبعاد، فقد 
أعلـــن مجلـــس الوزراء عـــن إطالق خطـــة التعافي 

االقتصادي. 
وفـــي ضوء العـــرض الذي تضمنته مذكـــرة اللجنة 
الوزارية للشـــؤون الماليـــة واالقتصادية والتوازن 
المالـــي، فإن الخطة تســـتهدف تحقيق 5 أولويات 
تتضمنهـــا برامج، وهـــي خلق فرص عمـــل واعدة، 
وجعـــل المواطـــن الخيـــار األول في ســـوق العمل، 

وتهـــدف إلى توظيف 20 ألف بحريني ســـنويا في 
االقتصـــاد وتدريب 10,000 بحريني ســـنويا حتى 
العام 2024، وتسهيل اإلجراءات التجارية وزيادة 
فعاليتهـــا الســـتقطاب اســـتثمارات مباشـــرة بقيمة 
تفوق 2.5 مليار دوالر بحلول العام 2023، وإطالق 
مشـــروعات إســـتراتيجية بقيمـــة تفـــوق 30 مليار 
دوالر، وتنميـــة القطاعـــات الواعدة بما يســـهم في 
نمـــو الناتـــج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنســـبة 
5 % في العام 2022، وتعزيز مســـاعي االستدامة 
الماليـــة واالســـتقرار االقتصـــادي مـــن خالل هدف 

تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024.

توظيف 20 ألف بحريني سنويا ومشروعات إستراتيجية تفوق 30 مليار دوالر

مجلس الوزراء يطلق خطة التعافي االقتصادي

)02(
)04 و06(

استقطاب استثمارات 
مباشرة بقيمة تفوق 

2.5 مليار دوالر بحلول 
2023

(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
معايير الجرعة المنشطة

لكافة التطعيمات
المضادة لفيروس كورونا.
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خادم الحرمين شاكًرا جاللة الملك:  اإلجراءات 
المتخذة تجسد تضامن المملكتين

تلقى عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، اتصـــااًل هاتفًيا من عاهل 
خـــادم  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

آل ســـعود، عبـــر خالله عن شـــكره لجاللة الملك 
على ما قامت بـــه مملكة البحرين من إجراءات 
تجاه تصريح وزير اإلعالم اللبناني، وبما يجسد 
تضامن المملكتين، ويعكس وحدة دول مجلس 

التعـــاون الخليجـــي. وأكـــد جاللـــة الملـــك خالل 
االتصـــال عمـــق العالقات بيـــن مملكـــة البحرين 
والمملكة العربية الســـعودية الشقيقة، وتماسك 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، داعًيا هللا عز 
وجل أن يحفظ الشـــقيقة الكبـــرى ويديم عليها 

أمنها واستقرارها، في ظل قيادتها الحكيمة.
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فـــي إطـــار مـــا تضمنتـــه الكلمـــة الســـامية 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
بمناســـبة  خليفـــة؛  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
افتتـــاح دور االنعقـــاد الرابـــع مـــن الفصـــل 
الشـــورى  لمجلســـي  الخامـــس  التشـــريعي 
والنواب، والتي دعـــا فيها جاللته أصحاب 
األعمال ضمـــن قطاعات الدولـــة اإلنتاجية 
والخدميـــة واالقتصادية إلى اقتراح مزيد 
مـــن المبـــادرات لتنميـــة اقتصادية شـــاملة 
األبعـــاد، وبعد موافقة مجلـــس الوزراء في 
جلســـته التـــي ُعقـــدت أمـــس برئاســـة ولي 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة، علـــى إطالق عـــدد من المبـــادرات 
الهادفـــة إلى تنمية االقتصاد وخلق الفرص 
النوعيـــة للمواطنيـــن، تـــم اإلعـــالن أمـــس 
عـــن خطـــة “التعافـــي االقتصـــادي” خـــالل 
مؤتمـــٍر صحافي عقده كل من وزير المالية 
بـــن  الشـــيخ ســـلمان  الوطنـــي  واالقتصـــاد 

خليفـــة آل خليفـــة، ووزير العمـــل والتنمية 
ووزيـــر  حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، 
ووزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمـــن 
المؤيد، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية 

االقتصادية خالد حميدان.

الفريق الحكومي يستعرض أولويات خطة التعافي االقتصادي وبرامجها

)03(

خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

أعلنت شـــركة ألمنيـــوم البحرين )البا( 
عن ربح بلغ 125.9 مليون دينار )335 
مليـــون دوالر( في الربـــع الثالث للعام 
2021، أي بارتفاع بلغ 1,184 % على 
أساس ســـنوي، مقابل خســـارة بلغت 

11.6 مليون دينار )30.9 مليون دوالر( لنفس الفترة من العام 2020. 
 أمـــا بالنســـبة للتســـعة أشـــهر األولـــى مـــن العـــام 2021، فأعلنـــت البا عن 
تحقيـــق ربح بقيمة 270.7 مليون دينـــار )720 مليون دوالر(، أي بارتفاع 
بلغ 1,320 % على أساس سنوي، مقابل خسارة بلغت 22.2 مليون دينار 

)59.1 مليون دوالر( لنفس الفترة من العام 2020.

أرباح “البا” تقفز بنسبة 1320 % 
إلى 270.7 مليون دينار في 9 أشهر
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ترأس ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة االجتمـــاع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقد 

أمس بقصر القضيبية.
مجلـــس  أشـــاد  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
الـــوزراء بنتائـــج الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة إلـــى دولة اإلمارات 
وبأهميـــة  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
لقـــاءات جاللتـــه مـــع نائـــب رئيـــس دولة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
وولـــي عهـــد أبوظبي نائـــب القائد األعلى 
للقوات المســـلحة بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان في دعم وتعزيز 
العالقات األخوية الراســـخة بين البلدين 
وشـــعبيهما الشـــقيقين، منوًهـــا المجلـــس 
بمـــا وصـــل إليـــه التنســـيق والتكامل بين 
البلديـــن من مســـتويات متقدمـــة تعكس 

متانة العالقات البحرينية اإلماراتية.
ثـــم نـــوه مجلـــس الـــوزراء بنتائـــج قمـــة 
مبادرة الشـــرق األوسط األخضر ومنتدى 
اللتيـــن  االســـتثمار  مســـتقبل  مبـــادرة 
صاحـــب  إليهمـــا  البحريـــن  وفـــد  تـــرأس 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، مشـــيًدا المجلس بـــدور المملكة 
بقيـــادة  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
عاهـــل المملكـــة العربية الســـعودية خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز آل ســـعود، وبدعـــم ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
صاحب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تبني 
المبـــادرات التـــي توحـــد الجهـــود الدولية 
مســـارات  تنمـــي  التـــي  األهـــداف  حـــول 
االســـتثمار العالمي وتكفـــل الحفاظ على 

األمن البيئي.
وفـــي إطار مـــا تضمنتـــه الكلمة الســـامية 
لصاحـــب الجاللـــة عاهل البالد؛ بمناســـبة 
افتتـــاح دور االنعقـــاد الرابـــع مـــن الفصل 
التشـــريعي الخامـــس لمجلســـي الشـــورى 
والنواب، والتي دعا فيها جاللته أصحاب 
األعمـــال ضمن قطاعات الدولة اإلنتاجية 
اقتـــراح  إلـــى  واالقتصاديـــة  والخدميـــة 
مزيـــد مـــن المبـــادرات لتنميـــة اقتصادية 
شـــاملة األبعاد، فقد أعلن مجلس الوزراء 

عن إطالق خطة التعافي االقتصادي. 
تضمنتـــه  الـــذي  العـــرض  ضـــوء  وفـــي 
مذكرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
فـــإن  المالـــي،  والتـــوازن  واالقتصاديـــة 

أولويـــات   5 تســـتهدف تحقيـــق  الخطـــة 
تتضمنهـــا برامج، وهي خلـــق فرص عمل 
واعدة، وجعل المواطن الخيار األول في 
سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف 
بحريني ســـنوًيا فـــي االقتصـــاد وتدريب 
العـــام  حتـــى  ســـنوًيا  بحرينـــي   10,000
التجاريـــة  اإلجـــراءات  وتســـهيل   ،2024
وزيادة فعاليتها الســـتقطاب اســـتثمارات 
مباشـــرة بقيمـــة تفـــوق 2.5 مليـــار دوالر 
بحلول العام 2023، وإطالق مشـــروعات 
إستراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دوالر، 
وتنمية القطاعات الواعدة بما يســـهم في 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 
بنســـبة 5 % فـــي العـــام 2022، وتعزيـــز 
مســـاعي االســـتدامة المالية واالســـتقرار 
االقتصـــادي مـــن خـــالل هـــدف تحقيـــق 

التوازن المالي بحلول العام 2024.
بعدهـــا أكد مجلـــس الوزراء دعـــم مملكة 
الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة  البحريـــن 
الشقيقة الستضافة إكسبو 2030، منوًها 
بما تمتلكه المملكـــة من قدرات ومهارات 
فـــي تنظيم المحافل الدولية، وريادة في 

توحيـــد الجهـــود الدوليـــة نحـــو مواجهة 
التحديات وتعزيز آفاق التنمية والتطور.

الموضوعـــات  فـــي  المجلـــس  نظـــر  ثـــم 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعماله، وقـــرر ما 

يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكـــرة وزير شـــؤون مجلـــس الوزراء 
بشـــأن متابعـــة تنفيـــذ مالحظـــات تقريـــر 
ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية )2020 - 
2021( البالغـــة 289 مالحظـــة، حيث قرر 
المجلـــس إحالة 3 مالحظات قد تشـــوبها 
شبهة جنائية إلى اإلدارة العامة لمكافحة 
الفســـاد واألمن االقتصادي واإللكتروني، 
وإحالـــة 12 مالحظة إلى اللجنة الوزارية 
فيمـــا  والتشـــريعية  القانونيـــة  للشـــؤون 
أحـــال 274 مالحظة للمتابعة اإلدارية مع 

الوزارات والجهات الحكومية.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن مذكرتـــي 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تفاهـــم 
الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
واللتين تستهدفان فتح مجاالت جديدة 

للتعاون الثنائي بين البلدين.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .3
مشـــروع  حـــول  والتشـــريعية  القانونيـــة 
قرار بتنظيم كيفيـــة التعامل مع الطلبات 
الموجـــودات  باســـترداد  الخارجيـــة 
واألموال المتحصلة من نشـــاط إجرامي؛ 
الفاســـدة  الممارســـات  مكافحـــة  بهـــدف 
غيـــر  المصـــدر  ذات  األمـــوال  وإعـــادة 

المشروع إلى بلدانها األصلية.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .4
القانونيـــة والتشـــريعية بخصـــوص طلب 
األمـــم المتحـــدة بتطبيـــق اتفـــاق ينظـــم 
العالقـــة بيـــن مملكـــة البحرين والمنســـق 
المقيـــم لألمم المتحدة بعد قرارها بفصل 
مهامـــه عن الممثل المقيـــم لبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
مشـــروع  حـــول  والتشـــريعية  القانونيـــة 
قانـــون بتعديـــل بعـــض أحكام المرســـوم 
األعضـــاء  وزراعـــة  نقـــل  بشـــأن  بقانـــون 

البشرية.
بعدها أخذ المجلس علًما من خالل تقارير 
الوزراء بشأن المشاركة في أعمال الدورة 
وزراء  لمجلـــس  التنفيـــذي  للمكتـــب   76
الشـــؤون االجتماعية العرب، والمشـــاركة 
فـــي أعمـــال اللقـــاء التشـــاوري الســـادس 
للـــدول اآلســـيوية المرســـلة والمســـتقبلة 
للعمالة والمشـــاركات الخارجيـــة للوزراء 
وزيـــارات الوفـــود األجنبيـــة إلـــى مملكـــة 

البحرين لشهر نوفمبر 2021.

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 31 أكتوبر 2021:

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

اإلشادة بنتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه إلى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة في دعم وتعزيز العالقات األخوية الراســـخة بين البلدين وشعبيهما 

الشقيقين. 

التنويه بنتائج قمة مبادرة الشـــرق األوسط األخضر ومنتدى مبادرة مستقبل االستثمار اللتان رأس وفد 
البحرين إليهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

اإلعالن عن إطالق خطة التعافي االقتصادي التي تستهدف تحقيق 5 أولويات وهي:

خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار األول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف 
بحريني سنويًا في االقتصاد و تدريب 10 آالف بحريني سنويًا حتى العام 2024. 

تســـهيل اإلجراءات التجارية وزيادة فعاليتها الســـتقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار 
دوالر أمريكي بحلول عام 2023.

إطالق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دوالر أمريكي.
تنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة 5% في 

عام 2022.
تعزيز مســـاعي االســـتدامة المالية واالســـتقرار االقتصادي من خالل هدف تحقيق التوازن المالي 

بحلول عام 2024.

التأكيد على دعم مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة الستضافة إكسبو 2030.

قمة مبادرة الشرق 
األوسط األخضر

مبادرة مستقبل االستثمار

خطة التعافي 
االقتصادي

مذكــرة اللجنــة الوزاريــة للشــؤون القانونيــة والتشــريعية حــول مشــروع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام 
المرسوم بقانون بشأن نقل وزراعة األعضاء البشرية.

أخــذ المجلــس علمــًا بتقاريــر أصحــاب الســعادة الــوزراء، والمشــاركات الخارجيــة للــوزراء وزيــارات الوفــود 
األجنبية إلى مملكة البحرين لشهر نوفمبر 2021.

متابعة تنفيذ مالحظات تقرير ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية (2020-2021) البالغة 289 
مالحظـــة، وإحالة 3 مالحظات قد تشـــوبها 
شـــبهة جنائية إلـــى اإلدارة العامة لمكافحة 
الفســـاد واألمن االقتصادي واإللكتروني، 
وإحالـــة  12 مالحظـــة إلـــى اللجنـــة الوزارية 
للشـــؤون القانونية والتشريعية  فيما أحال 
274 مالحظة للمتابعة اإلدارية مع الوزارات 

والجهات الحكومية.

مذكرتـــي تفاهم بيـــن مملكة البحريـــن ودولة 
اإلمارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، واللتان 
تستهدفان فتح مجاالت جديدة للتعاون الثنائي 

بين البلدين.

تقرير ديوان 
الرقابة المالية 

واإلدارية

مشـــروع قرار بتنظيم كيفية التعامل مع 
الطلبـــات الخارجية باســـترداد الموجودات 
واألموال المتحصلة من نشاط إجرامي، 
بهـــدف مكافحة الممارســـات الفاســـدة 
غيـــر  المصـــدر  ذات  األمـــوال  وإعـــادة 

المشروع إلى بلدانها األصلية.

طلـــب األمم المتحـــدة بتطبيق اتفـــاق ينظم 
العالقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم 
لألمم المتحدة بعد قرارها بفصل مهامه عن 
الممثـــل المقيـــم لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة 

اإلنمائي.

التعامل مع طلبات 
استرداد الموجودات 
واألموال المتحصلة 

من نشاط إجرامي

دور سعودي بارز 
في تبني مبادرات 

الحفاظ على 
األمن البيئي

العالقات مع 
اإلمارات تشهد 

مستويات متقدمة 
من التنسيق

مملكة البحرين تعلن 
دعمها للسعودية 

الستضافة “إكسبو 
 ”2030

البحرين تهنئ الجزائر
الــجــالــة الملك  الــبــاد صــاحــب  بعث عــاهــل 
حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة برقيتي تهنئة إلى 
الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  رئيس 
ذكرى  بمناسبة  تبون،  المجيد  عبد  الشعبية 
لــبــاده.  المجيدة  نوفمبر  مــن  األول  ثـــورة 
وأعرب جالته وسموه عن أطيب تهانيهما 
والــســعــادة  الصحة  مــوفــور  لــه  وتمنياتهما 
الديمقراطية  الــجــزائــر  جمهورية  ولشعب 
ــن الــتــقــدم  ــدا مــ ــ ــزي ــيــة الــشــقــيــق مــ ــشــعــب ال
واالزدهــار. كما بعث صاحب السمو الملكي 
برقية  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ــي  ول
بالجمهورية  الوزير األول  إلى  تهنئة مماثلة 
الشقيقة  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية 

أيمن بن عبدالرحمن.

االثنين 1 نوفمبر 2021 - 26 ربيع األول 1443 - العدد 4766

المنامة - بنا

مجلس الوزراء يطلق خطة التعافي االقتصادي متضمنة 5 أولويات 
توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آالف سنويا ومشروعات إستراتيجية تفوق 30 مليار دوالر

إحالة 3 مالحظات تشوبها جناية إلى “مكافحة الفســـاد” و286 أخــرى لـ “المتابعــة” و“الوزاريــة”



السلطتان ستعقدان سلسلة من االجتماعات مع الوزراء المعنيين باألولويات الخمس

عقدت الســـلطتان التنفيذية والتشـــريعية 
اجتماعـــًا مشـــتركًا تـــم خاللـــه اســـتعراض 
األولويـــات والبرامـــج المتعلقـــة بالمرحلـــة 
القادمـــة؛ لتعزيـــز النمو االقتصـــادي، حيث 
عقدت الســـلطتان التنفيذية والتشـــريعية 
الماليـــة  وزيـــر  بحضـــور  أمـــس  اجتماعـــًا 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
خليفة آل خليفة، ووزير شـــؤون مجلسي 
الشورى والنواب غانم البوعينين، ورئيس 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة 
بمجلـــس النـــواب أحمـــد الســـلوم، ورئيس 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة 
بمجلس الشـــورى خالد المســـقطي، ونائب 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
ونائـــب  العامـــر،  أحمـــد  النـــواب  بمجلـــس 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
بمجلـــس الشـــورى رضـــا فـــرج، وأعضـــاء 

اللجنتين بمجلسي النواب والشورى.
وخـــالل االجتماع اســـتعرض وزير المالية 
األولويـــات  أهـــم  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
والبرامج للمرحلـــة القادمة، والتي جاءت 
فـــي إطـــار مـــا تضمنتـــه الكلمـــة الســـامية 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة؛ بمناســـبة افتتـــاح 
دور االنعقـــاد العـــادي الرابـــع مـــن الفصـــل 
التشـــريعي الخامـــس لمجلســـي الشـــورى 
والنـــواب، والتي دعا فيها جاللته أصحاب 
األعمـــال ضمن قطاعـــات الدولة اإلنتاجية 
اقتـــراح  إلـــى  واالقتصاديـــة  والخدميـــة 
المزيـــد مـــن األفـــكار والمبـــادرات؛ لتنميـــة 

اقتصاديـــة شـــاملة األبعـــاد، وتطـــرق إلـــى 
القائمـــة  للمرحلـــة  المبـــادرات  مرتكـــزات 
وأولويـــات  برامـــج  مـــن  تضمنتـــه  ومـــا 
تســـتهدف تحقيـــق نمـــو اقتصـــادي قائـــم 
علـــى المعرفـــة واالبتـــكار وداعـــم لمكانـــة 
مملكـــة البحرين التنافســـية، وخلق فرص 
عمـــل واعدة للمواطنيـــن، وجعل المواطن 
الخيـــار األول في ســـوق العمل، وتســـهيل 
اإلجـــراءات التجاريـــة وزيـــادة فعاليتهـــا، 
وتنفيذ المشـــاريع اإلســـتراتيجية، وتنمية 
القطاعـــات الواعدة، وتحقيق االســـتدامة 
المالية واالســـتقرار االقتصـــادي بما يدعم 

التنميـــة المســـتدامة ويحقق أهداف رؤية 
البحرين االقتصادية 2030.

وأشـــاد وزير الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
بالنتائج المثمرة التي أســـفر عنها التعاون 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  والشـــراكة 
والتشريعية، بما يسهم في تعزيز المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
البحريـــن  مملكـــة  أن  منوهـــًا  خليفـــة،  آل 
بالتوجيهـــات الملكية الســـامية ودعم ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة، ومتابعة ســـموه المستمرة للجهود 
بطـــرح  ثابتـــة  بخطـــًى  تســـير  الوطنيـــة 
وتبنـــي المبـــادرات التـــي تعـــزز اســـتدامة 
النمـــو االقتصـــادي وتحفـــزه نحـــو زيـــادة 
تطويـــر ونمـــاء مختلـــف القطاعـــات، الفتًا 
إلـــى أهميـــة دور الســـلطة التشـــريعية في 
دعم المبـــادرات الهادفة للوصول للتعافي 
االقتصـــادي وتعزيز االســـتقرار المالي بما 

يصب في صالح الوطن والمواطنين.
مـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون 
المالية واالقتصادية النائب أحمد الســـلوم 
أن تجاوز مرحلة جائحة كورونا والتعافي 

منهـــا وما بعدهـــا تقتضي تضافـــر الجهود 
بيـــن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة، 
وهو ما يحدث حاليًا من لقاءات مشتركة 
وأعضائـــه  النـــواب  مجلـــس  لجـــان  بيـــن 
وأصحاب الســـعادة والمعالـــي الوزراء في 
الحكومـــة الموقرة، مشـــيرًا إلـــى أن تبادل 
واالقتراحـــات  والحلـــول  النظـــر  وجهـــات 
بين ممثلي الشـــعب والمســـؤولين، السيما 
فـــي مواجهـــة التداعيـــات أمـــام االقتصاد 
الوطني، قـــد أدت إلى تحقيـــق الكثير من 
النتائج واإلنجازات التي تصب في صالح 

الوطن والمواطنين.

مجلـــس  حـــرص  إلـــى  الســـلوم  ونـــوه 
النـــواب عمومـــا، ولجنـــة الشـــؤون الماليـــة 
التعـــاون  علـــى  خصوصـــا،  واالقتصاديـــة 
وزارة  مـــع  الدائـــم  والتنســـيق  المســـتمر 
أجـــل  مـــن  الوطنـــي؛  الماليـــة واالقتصـــاد 
األداء  فـــي  العاليـــة  الكفـــاءة  اســـتمرارية 
االقتصـــادي والمالي للمملكـــة، وبما يحقق 
الوطنيـــة  للخطـــة  األساســـية  األهـــداف 
تحقيـــق  والســـيما  العامـــة،  والموازنـــة 
أهـــداف برنامـــج التـــوازن المالـــي وضمان 
جـــودة واســـتدامة الخدمـــات االجتماعية 
والصحية والتعليمية واإلسكانية المقدمة 

للمواطنين.
بـــدوره، أكـــد رئيس لجنة الشـــؤون المالية 
خالـــد  الشـــورى  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
المرحلـــة  أولويـــات  أهميـــة  المســـقطي  
القادمـــة للنمو االقتصادي وضرورة دعمها 
باعتبارهـــا خيـــار إســـتراتيجي مـــن شـــأنه 
إحداث نقلة نوعية في الواقع االقتصادي 
للمملكـــة، مشـــيدًا بالمؤشـــرات اإليجابيـــة 
التـــي يحققها االقتصاد الوطني من خالل 
تجـــاوز تداعيات انتشـــار جائحة فيروس 
كورونا على مســـتوى العالـــم، والتي تبين 
تحقيـــق  علـــى  وقدرتهـــا  المملكـــة  تقـــدم 
معدالت أعلى من التنمية والتي ســـيكون 
لها انعكاســـها على القطاعـــات االقتصادية 

والتجارية.
ولفـــت إلـــى أن االجتماع الـــذي عقد أمس 
ســـيكون بداية لمجموعة من االجتماعات 
المعنييـــن  الـــوزراء  مـــع  ســـتعقد  التـــي 

باألولويات.
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البحرين تسير بخطى ثابتة... ومبادرات جديدة لتحفيز النمو االقتصادي
وزير المالية يشيد بدور السلطة التشريعية في دعم البرامج الهادفة للوصول للتعافي
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أكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة بنت عبـــدهللا زينل 
ضرورة مواصلة المساعي المشتركة وتكريس الجهود بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ من أجل تحسين وتطوير 
االقتصـــاد الوطنـــي تحقيقا للمصلحـــة العامة، خصوصا في 
ظل الخطى المتســـارعة التي تســـجلها مملكة البحرين في 
التعافـــي من تداعيـــات جائحة كورونـــا، ومواكبة لتطلعات 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة فـــي ظـــل العهد الزاهـــر لعاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بدعـــم  وأشـــادت 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
والمتابعة المســـتمرة للجهود الوطنية المشـــتركة والتعاون 
والتنســـيق المثمـــر بين الســـلطتين والذي أســـفر عنه حزمة 
مـــن التشـــريعات المعـــززة لالقتصـــاد الوطنـــي، واالرتقـــاء 
باإلنجـــازات الحضارية لمملكة البحرين، وتجاوز التحديات 
االســـتثنائية، وفـــق رؤيـــة شـــاملة ومتكاملة تضـــع مصلحة 

الوطن والمواطنين على قمة أولويات العمل الوطني.
جـــاء ذلك خـــالل لقاء رئيســـة مجلس النـــواب، أمس، وزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
خليفـــة، ووزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنـــواب غانم 

بن فضـــل البوعينيـــن، والوفد الحكومـــي المرافق، بحضور 
النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، حيث 
تـــم بحث ســـبل التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بين مجلس 

النواب ووزارة المالية واالقتصاد الوطني.
وثمنـــت رئيســـة مجلس النـــواب المبـــادرات الوطنيـــة التي 
االقتصاديـــة،  التعافـــي  خطـــط  ضمـــن  الحكومـــة  تقدمهـــا 
والتأكيـــد فـــي إطارهـــا علـــى أن المواطـــن ركيـــزة للعمـــل 

والتنمية والتطوير.

العمل بروح الفريق الواحد تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن

زينل تناقش التنسيق المشترك بين “النواب” و“المالية”

فوزية زينل 
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أشـــاد رئيـــس مجلس الشـــورى علي بـــن صالح 
الصالـــح بالمبـــادرات الحكوميـــة المتعددة التي 
تقدمها الحكومة؛ من أجل ضمان كفاءة التعافي 
االقتصادي، واستدامة االستقرار المالي لمملكة 
البحريـــن، وذلـــك تنفيـــًذا للتوجيهات الســـامية  
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، مؤكًدا أنَّ استمرار الحكومة 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة فـــي وضـــع برامـــج وخطـــط لتعزيـــز 
االقتصـــاد الوطنـــي، وتنفيذهـــا في أطـــر زمنية 
محـــددة ُيســـهم فـــي خلـــق مزيـــٍد مـــن الفـــرص 
االســـتثمارية، واإلســـراع فـــي تحقيـــق التوازن 
المالي، وترســـيخ المكانـــة االقتصادية للمملكة. 
جـــاء ذلك خـــالل االجتماع المشـــترك الذي ُعقد 
أمـــس، مـــع الحكومـــة ممثلة فـــي  وزيـــر المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
آل خليفـــة، ووزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى 
والنـــواب غانـــم البوعينيـــن، وبحضـــور جمـــال 
فخـــرو النائـــب األول لرئيس مجلس الشـــورى، 

وجميلة ســـلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، 
وخالد المســـقطي رئيس لجنة الشـــؤون المالية 
واالقتصاديـــة بالمجلـــس. ونـــّوه رئيس مجلس 
الشـــورى بالتوجيهات المســـتمرة من سمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لترسيخ مسارات 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بيـــن الســـلطتين 
اللقـــاءات  التشـــريعية والتنفيذيـــة، ومواصلـــة 
ومناقشـــة  وبحـــث  المشـــتركة  واالجتماعـــات 
العديد مـــن القضايا والموضوعـــات ذات الصلة 
بالمصلحـــة الوطنيـــة، مشـــيًدا بالعمـــل الوطنـــي 

المشـــترك، والســـعي المخلـــص والـــدءوب مـــن 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية إلعالء شأن 
المملكـــة، وترســـيخ مـــا وصلـــت إليه مـــن تقدم 
ونماء في المجـــاالت كافة، بفضل دعم وقيادة 
جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، وتضافر 

الجهود بين الجميع.
وأكد الصالح أن مجلس الشورى يساند ويدعم 
الخطـــوات الحكوميـــة والمشـــروعات التي من 
شأنها البناء على ما تحقق من منجزات تنموية، 

ونجاحات مشهودة في المجاالت كافة.

ترسيخ مسارات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

الصالح يشيد بالمبادرات الحكومية لضمان تعافي االقتصاد

“مجلس الوزراء” للجهات محل مالحظات 
“الرقابة”: صححوا أوضاعكم فورا

المطوع: التعامل مع مالحظات الديوان يتم بحسب معايير دقيقة

 3 بإحالـــة  الـــوزراء  مجلـــس  لقـــرار  تنفيـــذًا 
مالحظـــات واردة فـــي تقريـــر ديـــوان الرقابـــة 
عشـــر  الثامـــن  الســـنوي  واإلداريـــة  الماليـــة 
اإلدارة  إلـــى   )2021  -  2020( المهنيـــة  للســـنة 
العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمـــن االقتصـــادي 
واإللكترونـــي، وإحالة 12 مالحظـــة إلى اللجنة 
والتشـــريعية،  القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة 
و274 مالحظـــة للمتابعة اإلدارية مع الوزارات، 
فقـــد أكـــد وزير شـــؤون مجلس الـــوزراء محمد 
المطـــوع أنـــه تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة 
بشـــأن إحالة المالحظـــات الثالثة المشـــار إليها 
إلـــى اإلدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمـــن 
االقتصـــادي واإللكترونـــي، و12 مالحظـــة إلـــى 
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، 
و274 مالحظـــة للمتابعـــة اإلدارية مع الوزارات 

المختصة لتصحيحها.
بالمتابعـــة  الحكومـــة  حـــرص  المطـــوع   وأكـــد 

المستمرة؛ للتأكد من تنفيذ المالحظات الواردة 
فـــي تقريـــر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة 
فـــي ســـياق اهتمامها بتكريس مبدأ المحاســـبة 
والمســـاءلة كنهٍج راســـخ في العمل الحكومي، 
وتحقيـــق أفضـــل الممارســـات فـــي إدارة المال 
العـــام وتطوير العمـــل اإلداري في الحكومة بما 
يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأشـــار وزيـــر شـــؤون مجلـــس الـــوزراء إلى أن 
مجلس الوزراء في جلســـته التي عقدت أمس 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة  أكد ضرورة أن تقوم كافة الجهات التي 
تم تســـجيل مالحظات عليها في تقرير الرقابة 
السنوي الثامن عشر للسنة المهنية بتصحيحها 
فـــورًا واتخـــاذ اإلجـــراءات التـــي تضمـــن عـــدم 

تكرارهـــا في أي تقاريـــر مقبلة لديـــوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة، معربـــًا عن شـــكره وتقديره 
لجهـــود ديوان الرقابة الماليـــة واإلدارية وكافة 
العامليـــن فيه وما تتميز بـــه تقاريره من مهنية 

تدعم جهود الحكومة الرقابية.
 وأشـــار المطوع إلى أن التعامـــل مع مالحظات 
ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية يتم بحســـب 
اإلداريـــة  اإلجـــراءات  تحـــدد  دقيقـــة  معاييـــر 
والقانونيـــة الواجب اتخاذها بشـــأنها، بالشـــكل 
الـــذي يضمـــن الوصـــول ألفضل األســـاليب في 
إدارة المـــال العـــام والحفاظ عليـــه، وهو النهج 
الذي رســـمته اللجنة التنسيقية مسبقًا؛ للتعامل 
مـــع تقاريـــر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة 
المتابعـــة والمحاســـبة  بأســـلوب مهنـــي يكفـــل 
التـــي تعـــزز مخرجـــات العمـــل الحكومـــي على 
المستويات كافة، وتحقيق االستفادة القصوى 
والمثلى من الموارد المالية واإلدارية المتاحة.
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فـــي إطـــار مـــا تضمنتـــه الكلمـــة الســـامية 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
بمناســـبة  خليفـــة؛  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
افتتـــاح دور االنعقـــاد الرابـــع مـــن الفصـــل 
التشـــريعي الخامـــس لمجلســـي الشـــورى 
والنـــواب، والتي دعا فيها جاللته أصحاب 
األعمـــال ضمن قطاعـــات الدولة اإلنتاجية 
اقتـــراح  إلـــى  واالقتصاديـــة  والخدميـــة 
المزيـــد مـــن المبـــادرات لتنميـــة اقتصادية 
مجلـــس  موافقـــة  وبعـــد  األبعـــاد،  شـــاملة 
الـــوزراء فـــي جلســـته التـــي ُعقـــدت أمس 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، علـــى إطـــالق عـــدد مـــن 
المبـــادرات الهادفـــة إلـــى تنميـــة االقتصاد 
للمواطنيـــن،  النوعيـــة  الفـــرص  وخلـــق 
تـــم اإلعـــالن أمـــس عـــن خطـــة “التعافـــي 
االقتصادي” خالل مؤتمـــٍر صحافي عقده 
كل مـــن وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
ووزير العمـــل والتنمية االجتماعية جميل 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزيـــر  حميـــدان، 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي، ووزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة أيمن المؤيـــد، الرئيس 
التنفيـــذي لمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة 

خالد حميدان.
وأكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن 
مملكة البحرين بفضل التوجيهات الملكية 
والمتابعـــة  الملـــك،  جاللـــة  مـــن  الســـامية 
المســـتمرة من صاحب السمو الملكي ولي 
الـــوزراء تواصـــل  العهـــد رئيـــس مجلـــس 
العمـــل علـــى تحقيـــق تطلعاتهـــا التنمويـــة 
المنشـــودة وتســـير في االتجـــاه الصحيح 
نحـــو ذلـــك، مشـــيًرا إلـــى جهـــود الحكومة 
خالل فتـــرة الجائحـــة والتـــي تركزت في 
الصحيـــة،  اآلثـــار  مـــن  المجتمـــع  حمايـــة 
وحمايـــة المجتمع من اآلثـــار االقتصادية، 
الماليـــة  الحزمـــة  إطـــالق  تـــم  حيـــث 
واالقتصاديـــة بمبلـــغ وصل إلـــى 4.5 مليار 
دينـــار، أي مـــا يعـــادل ثلث الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي لمملكة البحرين؛ وذلك إلســـناد 
والمحافظـــة  تضـــرًرا  األكثـــر  القطاعـــات 
علـــى وظائف المواطنيـــن ووضع البحرين 
بالموقع األنسب واالســـتفادة من التعافي 

االقتصادي.
االقتصـــادي  الوضـــع  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
االتجـــاه  فـــي  يســـير  البحريـــن  لمملكـــة 
الصحيـــح، حيـــث وصـــل الناتـــج المحلـــي 
غير النفطي إلى 12.8 % في الربع الثاني 
مـــن العـــام 2021، مشـــيًرا إلـــى أن موافقة 
مجلـــس الـــوزراء برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
على خطـــة التعافي االقتصادي هي بداية 
لمرحلـــة تتطلب مزيًدا من تكثيف الجهود 
التعافـــي  أولويـــات خطـــة  تحقيـــق  نحـــو 
المالـــي  االســـتقرار  وتعزيـــز  االقتصـــادي 
ومواصلتها بروح الفريق الواحد بكل عزٍم 
وعزيمة، واضعين مصلحة الوطن وأبنائه 
فـــوق كل اعتبـــار، بما يعـــود بالنفع والنماء 

على الجميع.
وأعلن أصحـــاب المعالي والســـعادة خالل 
المؤتمـــر الصحافـــي عـــن خطـــة التعافـــي 
االقتصـــادي المبنية على 5 أولويات، وهي 

كالتالي:
- خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن 
الخيار األول في سوق العمل، وتهدف إلى 
توظيـــف 20,000 بحرينـــي فـــي االقتصاد 
وتدريـــب 10,000 بحرينـــي ســـنوًيا حتى 

العام 2024.
- تســـهيل اإلجـــراءات التجاريـــة وزيـــادة 
فعاليتهـــا الســـتقطاب اســـتثمارات بقيمـــة 
تفـــوق 2.5 مليـــار دوالر أميركـــي بحلـــول 

العام 2023.
- تنفيذ المشـــروعات التنموية الكبرى عبر 
إطـــالق مشـــروعات إســـتراتيجية بقيمـــة 

تفوق 30 مليار دوالر.
- تنميـــة القطاعات الواعدة بما يهدف إلى 
نمو الناتـــج المحلي اإلجمالي غير النفطي 

بنسبة 5 % في العام 2022.
الماليـــة  االســـتدامة  مســـاعي  تعزيـــز   -
واالســـتقرار االقتصادي من خالل تحقيق 

التوازن المالي بحلول العام 2024.
والســـعادة  المعالـــي  أصحـــاب  وأوضـــح   
االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة  مبـــادرات 

إثـــر تداعيـــات جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
وتفاصيلها ومستهدفاتها، كالتالي:

- أولويـــة خلق فرص عمـــل واعدة وجعل 
المواطـــن الخيـــار األول في ســـوق العمل، 
وتهـــدف إلـــى توظيـــف 20,000 وتدريـــب 
10,000 بحريني سنوًيا حتى العام 2024:

- سيتم العمل على تنفيذ مبادرات الخطة 
الوطنية لسوق العمل )2021 - 2023( التي 
تقـــوم علـــى مواصلـــة تحفيـــز البحرينيين 
الخـــاص وإعـــادة  القطـــاع  لإلقبـــال علـــى 
هيكلـــة الحوافـــز للتوظيـــف، كمـــا وتهدف 
هـــذه المبـــادرة إلـــى تحقيق مبـــدأ أفضلية 
التوظيف للكـــوادر الوطنية؛ لتكون الغاية 
والوســـيلة لجميـــع سياســـات وإجـــراءات 
إدارة ســـوق العمـــل في البحريـــن، إضافة 
إلى مراجعة رسوم العمل لتقليص الفجوة 
بين تكلفـــة العامـــل البحرينـــي واألجنبي؛ 
فـــي  األفضـــل  الخيـــار  المواطـــن  لجعـــل 

التوظيف.
الســـياق ذاتـــه، ســـيطلق صنـــدوق  - فـــي 
العمـــل “تمكين” حزمـــة نوعية من البرامج 
وتنافســـية  قـــدرات  لتطويـــر  الجديـــدة؛ 
المواطـــن البحريني ومواكبـــة احتياجات 
والمســـتقبلية  الحاليـــة  العمـــل  ســـوق 
برنامـــج  مخرجـــات  تطويـــر  خـــالل  مـــن 
دعـــم األجـــور لتصـــب فـــي رفع تنافســـية 
برامـــج  وتقديـــم  البحرينـــي،  المواطـــن 
نوعيـــة للمؤسســـات تســـاهم فـــي تحفيـــز 
توظيـــف حديثـــي التخرج، وزيادة نســـبة 
البحرنـــة فـــي الوظائـــف اإلداريـــة والعليا، 
وربـــط برامـــج التدريـــب في المؤسســـات 

بالتوظيف والنمو الوظيفي.
- وفي هذا الصدد تمت اإلشـــارة إلى بلوغ 
العدد اإلجمالـــي للمتوظفين )20859( في 
)5912( منشـــأة من أصـــل 25 ألف وظيفة 
يستهدفها البرنامج الوطني للتوظيف في 
نســـخته الثانيـــة خالل العـــام 2021، بينما 
وصـــل إجمالـــي من تـــم تدريبهـــم )9584( 
متدرًبـــا من أصل 10 آالف فرصة تدريبية 

يستهدفها البرنامج في الفترة نفسها.
- أولويـــة تســـهيل اإلجـــراءات التجاريـــة 
وزيـــادة فعاليتها الســـتقطاب اســـتثمارات 
أجنبيـــة مباشـــرة بقيمـــة 2.5 مليـــار دوالر 

بحلول العام 2023:
- تضم هذه األولوية 7 برامج، وهي تطوير 
نظام سجالت وتســـريع إصدار التصاريح 

والموافقـــات الحكوميـــة للشـــركات والتي 
من خاللها سيتم إطالق النسخة المطورة 
من نظام ســـجالت المطور )ســـجالت 3.0( 
مـــع نهايـــة الربـــع األول مـــن العـــام 2022. 
للخدمـــات  إلكترونـــي  نظـــام  وإطـــالق 
المتعلقـــة بالتخطيـــط العمراني والذي من 
خالله ســـيتم إطـــالق المرحلـــة األولى من 
النظام اإللكتروني بحلول ديســـمبر 2021، 
وتهـــدف التعديـــالت إلى تطويـــر خدمات 
التخطيـــط العمراني المقدمـــة للمواطنين 

والمقيمين والمستثمرين.
- إضافـــة إلـــى برنامـــج تحديـــث القوانين 
والتشـــريعات لمواكبـــة متطلبـــات التنمية، 
حيث ســـيتم مواصلة التعاون والتنســـيق 
مع السلطة التشريعية؛ لتحديث القوانين 
والتشـــريعات وضمان مواكبتها لمتطلبات 
التنميـــة المســـتدامة، كمـــا ســـيتم إطـــالق 
منصـــة األراضي الحكومية، حيث ســـيتم 
مـــن خاللهـــا حصـــر األراضـــي الحكوميـــة 
األهـــداف  وتحديـــد  لالســـتثمار  المتاحـــة 
ونـــوع االســـتثمار المطلـــوب لـــكل منها، ما 
يفتـــح المجـــال للمســـتثمرين والمطوريـــن 
بتقديـــم طلباتهـــم بـــكل شـــفافية وعدالة، 
وســـيتم إطـــالق المنصـــة بحلـــول النصف 

األول من العام 2022.
- مـــن جانـــب آخـــر، ســـيتم طـــرح إقامات 
دائمـــة للمســـتثمرين وأصحـــاب المواهب، 
ألصحـــاب  إقامـــة  طـــرح  ســـيتم  حيـــث 
المواهـــب والمختصين بحلول الربع األول 
مـــن 2022، إضافـــة إلـــى تعزيـــز التكامـــل 
االقتصادي عبر تســـهيل حركة المسافرين 
والبضائـــع التي تهدف للتوســـع في توقيع 
االتفاقـــات االقتصاديـــة المتعـــددة، ومنها 
اتفاقيـــة التجارة الحـــرة واتفاقات تجنب 
حمايـــة  واتفاقـــات  الضريبـــي  االزدواج 
العاميـــن  خـــالل  االســـتثمار  وتشـــجيع 

المقبلين.
الخدمـــات  توثيـــق  ســـيتم  وأخيـــًرا،   -
الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة 
)SLA( ألكثـــر مـــن 1300 خدمـــة حكومية؛ 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  علـــى  للتســـهيل 
اإلجـــراءات  معرفـــة  والمســـتثمرين 
الحكوميـــة واتفاقات مســـتويات الخدمة 
في موقع يسهل الوصول له بحلول بداية 

العام 2022.
أولوية تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى 

عبر إطالق مشروعات إستراتيجية بقيمة 
تفوق 30 مليار دوالر:

هـــذه  لتنفيـــذ  ناجـــح  تحقيـــٍق  لضمـــان 
هـــذه  فـــي  التركيـــز  ســـيتم  المشـــروعات 
المبـــادرة علـــى إطالق مناطق اســـتثمارية 
وصناعية جديدة، وستشتمل المشروعات 
علـــى مشـــروع )متـــرو البحريـــن، الطريـــق 
التجـــارة  ومنطقـــة  الشـــمالي،  الدائـــري 
األميركية بمســـاحة 1.2 مليون متر مربع، 
ومناطق الصناعـــات التحويلية في قطاع 
األلمنيوم(، وسيتم اإلعالن بالتفاصيل عن 
هذه المشـــروعات في الفتـــرة المقبلة. أما 
مشـــروعات الشـــراكة مع القطـــاع الخاص 
لتنفيـــذ مشـــروعات بنيـــة تحتيـــة كبـــرى، 
فأبرزها مشروع بالج الجزائر والذي يمتد 

على شاطئ بحري طوله 3 كيلومترات.
وســـيتم مواصلة العمل على متابعة تنفيذ 
المشـــروعات التنموية ذات األولوية التي 
تـــم اإلعـــالن عنها فـــي العـــام 2015 بقيمة 
32 مليـــار دوالر، كما ســـيتم إطالق فرص 
اســـتثمارية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار 

دوالر.
بمـــا  الواعـــدة  القطاعـــات  تنميـــة  أولويـــة 
يهـــدف إلى نمـــو الناتج المحلـــي اإلجمالي 
غير النفطي بنسبة 5 % في العام 2022:

تهـــدف هذه األولوية إلى تنمية القطاعات 
الواعـــدة، كقطـــاع النفـــط والغـــاز، وقطاع 
الســـياحة، وقطاع الخدمات اللوجســـتية، 
الخدمـــات  وقطـــاع  الصناعـــة،  وقطـــاع 
الماليـــة، وقطـــاع االتصـــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات واالقتصاد الرقمي، إضافة إلى 
إطـــالق برامـــج صنـــدوق العمـــل )تمكين(؛ 
لتحفيـــز الشـــركات المتوســـطة والصغيرة 

في هذه القطاعات.
ومـــن خـــالل هـــذه األولويـــة يتـــم الســـعي 
لتنميـــة قطـــاع النفـــط والغـــاز مـــن خـــالل 
مثـــل  الرئيســـة  المشـــروعات  اســـتكمال 
 LNG توســـعة مصفاة بابكو، تفعيل منصة
الستيراد الغاز المســـال، واستكمال إنشاء 
واســـتكمال  جديـــدة،  وقـــود  محطـــة   22
إنشـــاء خزانات الوقـــود، ومتابعـــة تطوير 
مـــوارد النفـــط والغاز مثل مشـــروع خليج 
وحقـــل  البحريـــة  والقواطـــع  البحريـــن 

البحرين.
كما تم تحديد إســـتراتيجية لتنمية قطاع 
الموافقـــة عليهـــا  الســـياحة والتـــي تمـــت 

مـــن قبـــل مجلـــس الـــوزراء تعتمـــد على 4 
أولويات )As4(: تســـهيل الدخول، الجذب 
الســـياحي، التســـويق والترويـــج، اإلقامة، 
مؤشـــرات  مســـتوى  رفـــع  إلـــى  وتهـــدف 
الســـياحة كإنفـــاق الســـياح إلـــى 2 مليـــار 
دينـــار، ومتوســـط الليالـــي الســـياحية إلى 
3.5 ليـــال، وأعداد الزوار بغرض الســـياحة 

إلى 14.1 مليون سائح.
اللوجســـتية،  الخدمـــات  فـــي قطـــاع  أمـــا 
فتهـــدف اإلســـتراتيجية إلـــى رفـــع كميـــة 
الشـــحن بالميناء إلى مليون حاوية، وفي 
المطار إلى مليون طن متري بحلول العام 
2030، وزيـــادة عدد الوجهات الجوية إلى 
أكثـــر مـــن 70 وجهـــة بحلول العـــام 2025، 
دول   3 أفضـــل  ضمـــن  البحريـــن  وجعـــل 
إقليمًيا و20 دولة عالمًيا، ورفع المســـاهمة 
فـــي الناتـــج المحلي اإلجمالـــي إلى 10 % 
بحلـــول العـــام 2030، وفي هذا الشـــأن تم 
حتـــى اآلن توقيـــع عقـــد مدتـــه 10 أعـــوام 
فيديكـــس  العالميـــة  الشـــحن  شـــركة  مـــع 
إكســـبرس لتشـــغيل 9 آالف متـــر مربع في 
منطقة الشـــحن الجوي السريع في أكتوبر 
2021، إضافـــة إلـــى إطـــالق مركـــز عالمي 
لخدمـــات الشـــحن البحـــري - الجـــوي في 
ســـبتمبر 2021 يســـهم فـــي نقـــل الشـــحنة 
بين المنفذين البري والبحري في ساعتين 

فقط.
ومـــن أجـــل نمـــو قطـــاع الصناعـــة ســـيتم 
إطالق إســـتراتيجية لدعم التحول للثورة 
الصناعية الرابعة كأتمتة التصنيع والذكاء 
االصطناعـــي ودعم الصناعـــات التحويلية 
المنبثقـــة من قطـــاع األلمنيوم، بما يســـهم 
فـــي ارتفـــاع إســـهام القطـــاع فـــي الناتـــج 

المحلي بحلول العام 2024.
مـــن جانـــب آخـــر، يهـــدف برنامـــج تنميـــة 
قطاع الخدمـــات المالية إلـــى االنتهاء من 
مراجعـــة التشـــريعات الداعمـــة لالقتصـــاد 
بحلـــول  المطلوبـــة  التعديـــالت  وإصـــدار 
ديســـمبر 2022، كمـــا ســـيتم العمـــل علـــى 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  قطـــاع  تطويـــر 
المعلومـــات واالقتصـــاد الرقمي من خالل 
إطـــالق االســـتراتيجية الوطنية لالقتصاد 

الرقمي بنهاية العام 2022.
علـــى  )تمكيـــن(  العمـــل  صنـــدوق  ويعمـــل 
االنتهاء من إستراتيجية الصندوق 2021 
- 2026، والتـــي ســـيتم مـــن خاللها إطالق 

برامج تحفيز جديدة للشركات المتوسطة 
والصغيرة؛ لدعم إســـهامهم في القطاعات 
الواعدة، وســـيتم اإلعالن عن البرامج في 

األسابيع المقبلة.
 أولويـــة االســـتدامة الماليـــة واالســـتقرار 
االقتصـــادي مـــن خـــالل تحقيـــق التـــوازن 

المالي بحلول العام 2024:
مـــع اإلعالن عن تحديث التوقعات بشـــأن 
برنامـــج التـــوازن المالـــي، تـــم العمـــل على 
المبـــادرات الجديـــدة؛  مـــن  وضـــع حزمـــة 
لضمان تحقيق التوازن المالي، تنقسم إلى 

شقين.
يركز الشق األول على خفض المصروفات 
مـــن خالل خفض المصروفات التشـــغيلية 
فـــي الجهـــات الحكوميـــة، وتعزيـــز كفاءة 
ميزانية المشروعات، وضبط المصروفات 
المتعلقـــة بالقـــوى العاملة، وتعزيـــز كفاءة 
المباشـــر  الحكومـــي  الدعـــم  وعدالـــة 
لمســـتحقيه مـــن المواطنين بالتشـــاور مع 

السلطة التشريعية.
وســـيركز الشـــق الثانـــي علـــى العمـــل على 
تنميـــة اإليـــرادات غير النفطيـــة من خالل 
المملوكـــة  الشـــركات  مســـاهمة  زيـــادة 
 ،2023 العـــام  مـــن  اعتبـــاًرا  للحكومـــة 
ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة 
للشـــركات، وتنميـــة اإليـــرادات الحكومية 
غيـــر النفطية، إضافـــة إلى تعديـــل القيمة 
المضافـــة إلـــى 10 % بـــدًءا مـــن العـــام 1 
ينايـــر 2022، وذلـــك بعد موافقة الســـلطة 
التشريعية، مع الحرص على الحفاظ على 
اســـتثناء الســـلع الغذائيـــة والبالـــغ عددها 
94 ســـلعة غذائيـــة أساســـية مـــن القيمـــة 
المضافة، باإلضافة إلى الخدمات المعفاة، 

وتشمل أكثر من 1,800 خدمة حكومية.
مـــن جانبه، أوضـــح وزير العمـــل والتنمية 
خطـــة  أن  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
لمواصلـــة  تأتـــي  االقتصـــادي  التعافـــي 
النمـــو االقتصـــادي  الحفـــاظ علـــى مســـار 
وخلـــق فرص عمل واعدة وجعل المواطن 
الخيـــار األول في ســـوق العمـــل من خالل 
تعزيـــز الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن الخـــاص 
والعام، مشـــيًرا إلى أهميـــة مواصلة جميع 
الجهود وتكثيفها للوصول إلى المخرجات 
المنشودة وفق خطة التعافي االقتصادي.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  بّيـــن  فيمـــا 
مبـــادرات  أن  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي تهـــدف إلـــى 
تعزيز النمـــو اإليجابي للقطاعات الحيوية 
بمـــا يعـــزز مـــن دورها فـــي رفـــد االقتصاد 
الوطنـــي، مـــا يســـهم في زيـــادة تنافســـية 
مـــن  مزيـــد  وجـــذب  البحريـــن  مملكـــة 
االستثمارات التي يعود أثرها على الوطن 
والمواطنيـــن، مؤكـــًدا مواصلـــة المســـاعي 
وتكثيـــف الجهود خـــالل المرحلـــة المقبلة 
في جميع المجـــاالت للوصول إلى أهداف 
خطـــة التعافـــي وفق مـــا هو مخطـــط لها. 
وأشـــار وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
أيمـــن المؤيد إلى أن صنـــدوق األمل لدعم 
المشـــروعات والمبادرات الشبابية يواصل 
جهوده لدعـــم الطاقات الشـــبابية الواعدة 
وتحفيزهـــم علـــى اإلبـــداع واالبتـــكار في 
مشروعاتهم، مشيًرا إلى أن خطة التعافي 
االقتصادي إثـــر تداعيات جائحة فيروس 
كورونا تأتي اليوم لتشمل بمبادراتها خلق 
مزيد مـــن الفرص النوعية للشـــباب ودعم 
علـــى  وابتكاراتهـــم  أفكارهـــم  واســـتثمار 
مختلـــف األصعـــدة، وتعزيز إســـهامهم في 
التنمية. وأشـــار الرئيس التنفيذي لمجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة خالـــد حميـــدان إلى 
مـــن تمكيـــٍن  الخـــاص  القطـــاع  يلقـــاه  مـــا 
للعـــب دور أكبـــر فـــي عملية النمـــو وتعزيز 
اإلســـتراتيجيات  تنفيـــذ  فـــي  إســـهامه 
االقتصاديـــة للمملكـــة، مضيًفـــا أن مجلس 
تكثيـــف  يواصـــل  االقتصاديـــة  التنميـــة 
جهوده الستقطاب االستثمارات المباشرة 
للقطاعات الحيوية تحقيًقا ألهداف خطة 
التعافـــي االقتصـــادي ما يســـهم في تعزيز 
مكانـــة البحرين االقتصادية وتنافســـيتها؛ 

لخلق فرٍص نوعية واعدة ألبناء الوطن.
وأكد أصحاب المعالي والسعادة في ختام 
المؤتمـــر الصحافـــي أن مملكـــة البحريـــن 
حققـــت العديد مـــن اإلنجـــازات وواجهت 
تحديات عدة بـــروح الفريق الواحد، ومن 
المهم المواصلة بعزم وعزيمة نحو تحقيق 
مزيـــد من النجاحات بما يعود بالخير على 

الوطن والمواطنين.

تنفيذ المشروعات التنموية ذات األولوية المعلن عنها في 2015 بقيمة 32 مليار دوالر
تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى أبرزها بالج الجزائر على شاطئ طوله 3 كيلومترات
تنفيذ مترو البحرين الطريق الدائري الشمالي ومنطقة التجارة األميركية ومناطق الصناعات التحويلية في قطاع األلمنيوم

توسعة مصفاة بابكو وتفعيل منصة LNG الستيراد الغاز المسال واستكمال إنشاء 22 محطة وقود 
إطالق حزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات المواطنين من “تمكين”

 تعديل القيمة 
المضافة إلى 10 
% بدًءا من 1 يناير 

2022

زيادة عدد الوجهات 
الجوية إلى أكثر 

من 70 وجهة 
بحلول 2025

توظيف 20 ألف 
بحريني في 

االقتصاد وتدريب 10 
آالف حتى 2024

إطالق منصة األراضي 
الحكومية المتاحة 

لالستثمار في النصف 
األول من 2022

إطالق مشروعات 
إستراتيجية بقيمة 

تفوق 30 مليار 
دوالر

4.5 مليار دينار 
إلسناد القطاعات 

المتضررة بظل 
“كورونا”

الدفع بالناتج 
المحلي اإلجمالي 

غير النفطي بنسبة 
5 % في 2022

إطالق اإلستراتيجية 
الوطنية لالقتصاد 

الرقمي بنهاية 
2022

زيادة إسهام 
الصناعة في الناتج 

المحلي بحلول 
العام 2024

استقطاب 
استثمارات بقيمة 
تفوق 2.5 مليار 

دوالر بحلول 2023

إقامات دائمة 
للمستثمرين وأصحاب 
المواهب بالربع األول 

من 2022

زيادة إنفاق السياح 
إلى ملياري دينار 

وأعداد الزوار حتى 
14.1 مليون سائح

 بلوغ الناتج المحلي
 غير النفطي

12.8 % بالربع 
الثاني من 2021

تعزيز مساعي 
االستدامة المالية من 

خالل تحقيق التوازن 
المالي بحلول 2024

المنامة - بنا

الفريق الحكومي يستعرض أولويات خطة التعافي االقتصادي وبرامجها
تنفيذا لدعوة جاللة الملك وبعد إعالن مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء عنها

المؤتمر الصحافي لإلعالن عن خطة التعافي االقتصادي  
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شركة أملنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(
املالية املرحلية املوحدة املختصرة

لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(
 www.albasmelter.com

بيان الربح أو اخلسارة املرحلي املوحد املختصر  للتسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(                                            
للتسعة أشهر املنتهية للثالثة أشهر املنتهية

30 سبتمبر 
٢0٢١ 

بآالف الدنانير 
البحرينية

30 سبتمبر 
2020 

 بآالف الدنانير
البحرينية

30 سبتمبر 
٢0٢١ 

بآالف الدنانير 
البحرينية

30 سبتمبر 
2020 

 بآالف الدنانير
البحرينية

388٫865262٫661١٫06١٫544782٫635إيرادات
)701٫758()700٫035()236٫985()٢3١٫509(تكلفة املبيعات

١57٫35625٫67636١٫50980٫877إجمالي الربح
470١٫٢38١٫3931٫652إيرادات أخرى - صايف

)10٫500(6٫665)9٫848(3٫556ربح/)خسارة( حتويل عمالت أجنبية
)35٫411( )35٫847()9٫867( )١٢٫59٢(مصروفات عمومية وإدارية

)22٫799( )3٢٫07١()8٫556()١3٫046(مصروفات البيع والتوزيع
 )عكس(/خسارة انخفاض القيمة لذمم 

)2٫172()3٫036(4)١90(جتارية وذمم مدينة أخرى - صايف
)30٫932()٢6٫889()9٫909()9٫4٢4(تكاليف التمويل

 تغيرات يف القيمة العادلة لألدوات 
)2٫727(١٢3166٢48املالية املشتقة

)22٫012(٢7١٫97٢)11٫096(١٢6٫٢53الربح/)اخلسارة( للفترة قبل الضريبة
)247()١٫٢58()526()304(الضريبة

)22٫259(٢70٫7١4)11٫622(١٢5٫949الربح/)اخلسارة( للفترة
 العائد/)اخلسارة( األساسي واملخفض

)16(١9١)8(89للسهم يف األرباح )بالفلس(

بيان املركز املالي املرحلي املوحد املختصر كما يف 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(
30 سبتمبر ٢0٢١

)مراجعة(
 بآالف الدنانير 

البحرينية

30 سبتمبر 2020
)مدققة(

 بآالف الدنانير 
البحرينية

املوجودات
موجودات غير متداولة 
١٫9١6٫8461٫950٫584عقارات وآالت ومعدات 

6464موجودات ضريبية مؤجلة
١٫9١6٫9١01٫950٫648

موجودات متداولة
309٫74٢239٫505املخزون

٢٢6٫٢57119٫105ذمم جتارية مدينة وأخرى 
-٢53أدوات مالية مشتقة

١0٢٫37١44٫438أرصدة لدى البنوك ونقد
638٫6٢3403٫048

٢٫555٫5332٫353٫696مجموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية 
١4٢٫000142٫000رأس املال

)2٫589()3٫6١0(أسهم خزينة
7١٫00071٫000احتياطي قانوني

٢49249احتياطي رأس املال
)8٫300()٢٫٢3١(احتياطي حتوط التدفقات النقدية

١٫١48٫68٢877٫193أرباح مستبقاة
١٫356٫0901٫079٫553مجموع حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة
746٫١7٢800٫745قروض وسلفيات
4٫9905٫561مطلوبات إيجار

١٫79١1٫619مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني
9٢95٫680أدوات مالية مشتقة 

753٫88٢813٫605
مطلوبات متداولة
٢6١٫١0١223٫389قروض وسلفيات
798993مطلوبات إيجار

١8٢٫360233٫541ذمم جتارية دائنة وأخرى
١٫30٢2٫615أدوات مالية مشتقة

445٫56١460٫538
١٫١99٫4431٫274٫143مجموع املطلوبات

٢٫555٫5332٫353٫696مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

بيان التدفقات النقدية املرحلي املوحد املختصر للتسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمبر 2021 )مراجعة( 
30 سبتمبر ٢0٢١

  بآالف الدنانير
البحرينية

30 سبتمبر 2020
 بآالف الدنانير 

البحرينية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)22٫012(٢7١٫97٢ربح/)خسارة( للفترة قبل الضريبة
تعديالت للبنود التالية:

88٫96589٫173استهالك وإطفاء
١٫٢6٢1٫144مخصص مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني 
237)٢٢()عكس(/مخصص مخزون بطيء احلركة 

3٫0362٫172مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة، صايف 
403551خسارة من إستبعاد عقارات وآالت ومعدات 

2٫727)٢48(تغيرات يف القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة
)362()٢45(إيرادات الفوائد

 )أرباح(/خسائر حتويل عمالت أجنبية من إعادة تقييم القروض
12٫564)7٫٢4٢(  والسلفيات وأرصدة البنوك

-١٫٢95خسارة محققة من تسوية حتوط التدفقات النقدية
٢5٫59430٫932تكاليف التمويل

384٫770117٫126الربح التشغيلي قبل التغير يف رأس املال العامل
تغيرات يف رأس املال العامل:

9٫301)70٫٢١5(املخزون
31٫898)١١0٫١88(ذمم جتارية وذمم مدينة أخرى
)57٫237()5٢٫543(ذمم جتارية وذمم دائنة أخرى

١5١٫8٢4101٫088النقد الناجت من العمليات
)1٫376()١٫090(مكافآت نهاية خدمة املوظفني املدفوعة 

)247()١٫٢58(ضريبة دخل مدفوعة  
١49٫47699٫465صايف التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)83٫270()58٫٢١6(شراء عقارات وآالت ومعدات 

9١51مقبوضات من إستبعاد عقارات وآالت ومعدات 
٢45362إيرادات فوائد مستلمة 

)82٫857()57٫880(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

536٫57١590٫411قروض وسلفيات مستلمة 
)565٫665()589٫593(قروض وسلفيات مسددة

)21٫643()١6٫373(فوائد مدفوعة على القروض والسلفيات
)751()909(مطلوبات إيجار مدفوعة

-)١٫٢95(تسوية حتوط تدفقات نقدية
)7٫002(-تسوية أدوات مشتقة أخرى

)1٫412(-أرباح أسهم مدفوعة 
)3٫037()4٫6٢٢(شراء أسهم اخلزينة

4٫3763٫556مقبوضات من إعادة بيع أسهم اخلزينة
)5٫543()7١,845(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

١9٫75١11٫065صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
44٫43881٫329النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

 أثر التغيرات يف أسعار صرف العمالت األجنبية 
)371()١٫086(  على أرصدة البنوك والنقد

63٫١0392٫023أرصدة البنوك والنقد يف 30 سبتمبر
تتكون من:

63٫04٢69٫823أرصدة البنوك
39٫٢6822٫086ودائع قصيرة األجل ذات فترات أستحقاق 3 أشهر أو أقل

6١114نقد يف الصندوق
أرصدة البنوك والنقد كما يف بيان املركز املالي املرحلي 

١0٢٫37١92٫023املوحد املختصر
-)39٫٢68(ودائع قصيرة األجل مرهونة مقابل قروض قصيرة األجل

63٫١0392٫023النقد وما يف حكمه

بيان الدخل الشامل املرحلي املوحد املختصر للتسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(
للتسعة أشهر املنتهية يفللثالثة أشهر املنتهية يف

 30 سبتمبر ٢0٢١
بآالف الدنانير 

البحرينية

 30 سبتمبر 2020
 بآالف الدنانير

البحرينية

 30 سبتمبر ٢0٢١
بآالف الدنانير 

البحرينية

 30 سبتمبر 2020
 بآالف الدنانير

البحرينية
)22٫259( ٢70٫7١4)11٫622(١٢5٫949الربح /)اخلسارة( للفترة

الدخل الشامل اآلخر
 البنود التي مت أو قد يتم إعادة 

تصنيفها للربح أو اخلسارة:
 اجلزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة 

)9٫250(4٫774)72(447يف  حتوط التدفقات النقدية

)31٫509(٢75٫488)11٫694(١٢6٫396مجموع الربح الشامل اآلخر للفترة

بيان التغيرات يف حقوق امللكية املرحلي املوحد املختصر للتسعة أشهر املنتهية يف 30 سبتمبر 2021 )مراجعة( 

رأس املال
بآالف الدنانير البحرينية 

أسهم خزينة
بآالف الدنانير البحرينية 

احتياطي قانوني
بآالف الدنانير البحرينية 

احتياطي رأس املال
بآالف الدنانير البحرينية 

  احتياطي حتوط
التدفقات النقدية

بآالف الدنانير البحرينية 
 أرباح مستبقاة

بآالف الدنانير البحرينية 
 املجموع

بآالف الدنانير البحرينية 

877٫١93١٫079٫553)8٫300(7١٫000٢49)٢٫589(١4٢٫000الرصيد يف ١ يناير ٢0٢١
270٫714270٫714-----ربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر:
 اجلزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة يف حتوط 

4٫774-4٫774----  التدفقات النقدية
4٫774٢70٫7١4٢75٫488----مجموع الربح الشامل للفترة

تسوية إعادة تصنيف اخلسارة احملققة من سداد 
١٫٢95-١٫٢95----  حتوط التدفقات النقدية إلى الربح أو اخلسارة

)246(775---)1٫021(-صايف التغير يف أسهم خزينة
١٫١48٫68٢١٫356٫090)٢٫٢3١(7١٫000٢49)3٫6١0(١4٢٫000الرصيد يف 30 سبتمبر  ٢0٢١

869٫3161٫078٫571-71٫000249)3٫994(142٫000الرصيد يف 1 يناير 2020
)22٫259()22٫259(-----اخلسارة للفترة

الدخل الشامل اآلخر:
 اجلزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة يف حتوط 

)9٫250(-)9٫250(----  التدفقات النقدية
)31٫509()22٫259()9٫250(----مجموع الربح الشامل للفترة

519)654(---1٫173-صايف التغير يف أسهم خزينة
)1٫412()1٫412(-----أرباح أسهم نهائية ومعتمدة مدفوعة لسنة 2019

844٫9911٫046٫169)9٫250(71٫000249)2٫821(142٫000الرصيد يف 30 سبتمبر  2020

دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

يوسف تقي
عضو مجلس اإلدارة

علي البقالي
الرئيس التنفيذي

 لقد مت اعتماد إصدار هذه املعلومات املالية املرحلية املوحدة املختصرة 
وفقاً لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2021 ومت التوقيع عليها نيابة عنهم من قبل:

االثنين 1 نوفمبر 2021 - 26 ربيع األول 1443 - العدد 4766



local@albiladpress.com 06

بدور المالكي من قصر القضيبية

المؤتمر الصحفي لالعالن عن خطة التعافي االقتصادي  

االثنين 1 نوفمبر 2021 - 26 ربيع األول 1443 - العدد 4766

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفة 
فــي رده علــى ســؤال لـــ “البــاد“ أن الحكومــة ضخــت نحــو 250 مليــون دينــار 
لمصروفــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة لجائحة فيروس كورونــا “كوفيد 19” 
فــي العاميــن الماضيين، شــاملًة اللقاحات والعاج للحاالت وغيرها من ســبل 
مكافحــة الجائحــة، موضحــا وال تتضمــن هــذه الفاتــورة أي متعلقــات تخــص 

الصحة العامة.

يرد على “^” 

وفي رده على سؤال رئيس تحرير “البالد” 
المـــردي بشـــأن خطـــط اســـتثمار  مؤنـــس 
األراضـــي باألوقـــاف الســـنية والجعفريـــة، 
أشـــار وزيـــر المالية إلى أن لهـــا خصوصية 
وقـــد أوقفـــت ألغـــراض معينـــة وال تدخل 
ضمن ملكيـــة الدولية، موضًحا أن المنصة 
مطروحـــة أمامهـــم إذا رغبـــوا فـــي عـــرض 

األوقاف عليها.
وأشـــار وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقـــد ظهر 
أمس فـــي قصـــر القضيبية خـــالل إجابته 
عن الســـؤال الثاني لرئيس تحرير “البالد” 
بشـــأن اتفاقيـــة التجارة مـــع بريطانيا، إلى 
أن العمل والتفاوض بدأ من خالل تشكيل 
فريق خليجي برئاســـة وزيـــر التجارة في 
الســـعودية، ويشـــمل ممثلين من البحرين 
وممثلين عن جميع دول الخليج باإلضافة 

إلى العمل مع دول أخرى في المنطقة.
ونوه الوزير بأن مفاوضات االتفاقية تضم 
العديـــد مـــن الفصـــول وكل فصـــل يتعلـــق 
بمحـــور خـــاص، منهـــا مـــا يتعلـــق بالســـلع 
والخدمات وما يشمل إعفاء جزئيا أو كليا 
ومرحليـــا بعـــد ســـنوات معينـــة أو العكس 
إلغـــاء اإلعفـــاء لســـلع، مؤكـــدا أن الفريـــق 
الخليجـــي المتكامـــل فـــي األمانـــة العامـــة 

لمجلس التعاون، يقـــوم بالتفاوض، مردفا 
وهنـــاك العديد من االتفاقـــات مع عدد من 
الدول والتي نقـــوم معها بالتفاوض لمزيد 
مـــن االتفاقات االســـتثمارية في الجوانب 

االقتصادية والتجارية.

الخطة بدأت

وقـــال وزيـــر المالية فـــي رده على ســـؤال 
من رئيس تحرير الزميلة “أخبار الخليج”، 
ومفاده “متى ســـيبدأ العمـــل بالخطة”، بأن 
الخطـــة التي تم اإلعالن عنها أمس قد بدأ 
العمـــل والتنفيـــذ الفعلـــي لهـــا، موضحا تم 
التركيـــز في البداية على األولويات لوضع 
اإلستراتيجيات الرئيسة للقطاعات الستة 
المستهدفة والمعتمدة من مجلس الوزراء 

ومجلس التنمية االقتصادية.

600 شركة

وأوضـــح وزيـــر المالية أن الشـــركات التي 
قدمـــت لالســـتفادة من صندوق الســـيولة، 
قـــد تجـــاوزت الـ 600 شـــركة، مشـــيرا إلى 
قرب إصدار بيان بشأن تفاصيل الشركات 

وعددها.
المنافســـة مـــن  ا علـــى ســـؤال بشـــأن  وردًّ
دول الجوار والهدف الخاص باســـتقطاب 
ملياريـــن ونصـــف المليـــار دوالر فـــي فترة 

وجيزة، قال وزير المالية إن أي استثمارات 
تجـــرى فـــي دول المنطقـــة تســـتفيد منهـــا 
االقتصـــادات  تحركـــت  وكلمـــا  البحريـــن، 
المجاورة، فإن البحرين تســـتفيد من ذلك، 
كما شـــدد علـــى أن الخطط التـــي وضعت 
واألرقام المســـتهدفة لحجم االستثمارات 
هـــي قابلة للتنفيذ. وأضـــاف وزير المالية: 
حققنـــا المســـتهدف فـــي خطة هـــذا العام، 
وهدفنا تحقيق مليار دوالر، على أن ترتفع 
فـــي الســـنوات المقبلة، في العـــام الماضي 
مـــن ناحيـــة االســـتثمارات كانـــت حســـب 
الخطـــة، ونســـتهدف زيـــادة االســـتثمارات 

في األعوام المقبلة 2023 - 2024.
وأوضح وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
للخطـــط  رصدهـــا  تـــم  التـــي  األرقـــام  أن 

والمشروعات هي قابلة للتنفيذ وأكثر.

20 ألف فرصة عمل 

وأشـــار وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميدان فـــي رده على ســـؤال عن 
عمـــل الـــوزارة لخلـــق مـــا يقـــارب 20 ألـــف 

وظيفـــة فـــي عام واحـــد والمميـــزات التي 
ســـيحصل عليهـــا أصحـــاب العمـــل مقابـــل 
توظيف المواطنيـــن، أن أصحاب األعمال 
المميـــزات  مـــن  العديـــد  علـــى  يحصلـــون 
بالفعل، مشيرا إلى دعم رواتب الموظفين 
ودعـــم الزيادات الســـنوية وإتاحـــة برامج 
تدريـــب مجانيـــة وغيرهـــا مـــن المميـــزات 
التـــي يحصل عليها صاحـــب العمل مجانا، 
مؤكـــدا أن دول الخليج بدأت تلتفت لتلك 

االمتيازات وتطبقها.

زيادة رسوم العمل 

وأوضـــح الوزيـــر حميـــدان فـــي رده علـــى 
ســـؤال مفاده، كـــم تبلغ الزيـــادة المتوقعة 
أنـــه  فأجـــاب  األجنبيـــة،  العمالـــة  لرســـوم 
يجـــري النظـــر فيهـــا تبعـــا لقـــدرة أصحاب 
العمل، مشـــيرا إلـــى إجراء دراســـة خاصة 

بهذا الشأن.

400 ألف دينار للشباب من الخاص

من جانبه، كشـــف وزير الشباب والرياضة 

أيمن المؤيد عن اســـتثمار مـــا يقارب 400 
ألـــف دينار من قبـــل القطاع الخاص، مبينا 
أنـــه وخـــالل األســـبوعين الماضييـــن كان 
هناك إقبال أيضا على المبادرات والبرامج 

الشبابية لبرنامج أمل.

شراكات الصندوق

معظـــم  أن  إلـــى  المؤيـــد  الوزيـــر  وأشـــار 
بهـــا صنـــدوق  التـــي يقـــوم  االســـتثمارات 
السيولة بشراكة مع رأس المال من القطاع 
الخاص وذلك يعني ال سقف محدد للمبالغ 
آخر أســـبوعين 400 ألف دينار بالمشـــاريع 
مـــن  الواســـع  اإلقبـــال  مؤكـــدا  الشـــبابية، 
القطاع الخاص ورجال األعمال على دعم 
الصندوق؛ من أجل الشباب ومشروعاتهم 

الرائدة.

تأثيرات الجائحة على               

قطاعات العمل 

رده  فـــي  حميـــدان  الوزيـــر  وأوضـــح 

علـــى ســـؤال عـــن تأثيـــرات الجائحـــة أن 
خططنـــا وأهدافنـــا تتماشـــى حتـــى خالل 
فتـــرة الجائحـــة، موضحـــا أن هنـــاك بعض 
القطاعـــات التـــي تأثـــرت بالجائحـــة، بينما 
هنـــاك قطاعـــات أخـــرى اســـتفادت ونمـــت 

خالل الجائحة.
وأردف وزيـــر العمـــل، هنـــاك أصحاب عمل 
حصلـــوا علـــى امتيـــازات كثيـــرة ومهمـــة 
خـــالل فترة الجائحـــة لدعمهم وتجاوزهم 
الجائحـــة مـــن دون خســـائر، ومنهـــا دعـــم 
الراتب البحرينـــي، مردفا: وهذا بحد ذاته 
يمثل حجما كبيرا من إنفاق صاحب العمل، 
باإلضافـــة إلـــى ما تـــم تقديمه مـــن برامج 
للموظفيـــن  المجانـــي  للتدريـــب  وورش 
والعاملين في الشـــركات والمؤسسات من 
خالل مبادرات قامت بها الوزارة بالتعاون 
مـــع تمكين، حيث تحملـــت تمكين الزيادة 
الســـنوية لســـنتين، باإلضافة إلى أن هناك 
كثيـــرا من االمتيـــازات التي حصـــل عليها 

أصحاب العمل في فترة الجائحة.

وزير المالية لـ “^” 

وقال وزير المالية واالقتصاد الوطني في 
رده على ســـؤال لـ “البـــالد” إن الحكومة ال 
تحســـب أي مبلـــغ أو فاتـــورة يتـــم صرفها 
علـــى تعافي المواطن، مؤكدا أن الحكومة 
تضـــع كل إمكاناتهـــا ومواردهـــا مـــن أجـــل 

خدمة المواطن.
وأوضح في رده على سؤال آخر لـ “البالد” 
أن خطـــة التعافـــي تتفـــق وتتماشـــى مـــع 
خطة ورؤيـــة البحرين االقتصادية 2030، 
وتتفـــق معهـــا فـــي تحقيـــق أهـــداف هـــذه 
الرؤيـــة االقتصاديـــة المهمة والتـــي تعمل 

الحكومة على تحقيقها.

وزير المالية: 250 مليون دينار فاتورة الرعاية الصحية لـ “كوفيد 19”
تشمل اللقاحات وعالج الحاالت... وال عالقة لها بالصحة العامة

خطة طموحة ومبادرات متقدمة
Û  كان تشريًفا سامًيا ومستنهًضا للهمم، كما كان تكليًفا رفيًعا

موجًبــا لمزيــد مــن العمــل عندمــا دعــا عاهــل البــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته الجامعة 
بافتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل التشــريعي الخامس 
لمجلســي الشــورى والنواب فــي أكتوبــر 2021، إلى اقتراح 

مزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة األبعاد.
Û  عليهــا وافــق  التــي  االقتصــادي”  “التعافــي  وجــاءت خطــة 

مجلــس الــوزراء الموقــر، وتــم اإلعــالن عنهــا مســاء أمــس 
والمنشــورة علــى صفحاتنــا اليــوم بــكل تفاصيلهــا وجوانبها 
المختلفــة، جــاءت علــى قــدر الطموحــات الوطنيــة وعلــى 
مســتوى التحديــات الداخليــة والخارجية، ولتؤكــد ما ذكره 

عاهل البالد المفدى في خطابه عن وجاهة وفعالية البرامج 
الحكومية لتحقيق التوازن المالي واالكتفاء الذاتي كمدخل 

أساسي لتنمية واستدامة مواردنا وثرواتنا الوطنية.
Û  فمــن الواضــح أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب

أراد  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
لهــذه الخطــة أن تكــون مرتكــزا قويــا ومرجعــا صلبــا للعمل 
الوطنــي فــي المرحلــة المقبلــة فــي كل المجــاالت التنمويــة 
مملكــة  لتواصــل  واالجتماعيــة؛  والماليــة  واالقتصاديــة 
البحريــن وتنتقــل مــن نجاحهــا المبهــر وتعاملهــا المســؤول 
والواعــي مــع جائحة فيــروس كورونا )كوفيــد 19( وتمكنها 
مــن إرســاء تجربــة ملهمــة فــي مواجهــة هــذه األزمــة نالــت 

عليهــا إشــادات عالميــة مهمة إلــى مرحلة أخرى تســتوجب 
مــن الجميــع جهــًدا مضاعًفــا وعمــاًل حثيًثا وجهــًدا متكاماًل، 
حيــث تعــج بتحديــات غيــر مســبوقة بالتزامن مــع تطلعات 
وطموحــات كبيرة، الســيما بعد فتــرة الجائحة وما صاحبها 
مــن “إرهــاق” كبيــر للــدول والشــعوب مًعــا وعلــى مختلــف 

المستويات.
Û  ال شــك أن كل مواطــن وجــد فيمــا تــم اإلعــالن عنــه أمــس

ومنشور اليوم ما كان يأمل فيه ويطمح إليه، حيث جاءت 
الجميــع  الحتياجــات  ومســتوعبة  وافيــة  التعافــي  خطــة 
وملبيــة لتطلعاتهم الوظيفية واالجتماعية والتجارية، وبدا 
واضًحــا أنهــا رســخت المبــدأ الــذي توليــه قيادتنــا الحكيمة 

اهتمامهــا األكبــر فــي كل قراراتهــا وسياســاتها ومبادراتهــا، 
وأن  أداتهــا،  وهــو  التنميــة  غايــة  هــو  المواطــن  أن  وهــو 
االســتثمار فــي هــذا المواطن هو االســتثمار الرابــح في كل 

الظروف واألحوال ومهما كانت التكلفة والتضحيات.
Û  وكمــا المســت الخطــة همــوم كل مواطــن وتطلعاتــه، فقــد

جــاءت أيًضــا بنــاء علــى رؤيــة كليــة موضوعيــة مســؤولة 
القتصادنا الوطني بشتى قطاعاته ووضعت من المبادرات 
والمشــروعات والميزانيــات واالســتثمارات مــا يضمــن لهذا 
االقتصاد الحيوية الكاملة؛ ليواصل مسيرته بكل قوة، وأن 
يحفــظ للمملكــة مكانتهــا بيــن الــدول المتقدمــة فــي مجال 

التنمية المستدامة.

moanes.almardi@albiladpress.com

مؤنس المردي 



المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكة البحرين 
وتســـتنكر بشدة تفجير سيارة مفخخة 
الدولـــي  عـــدن  مطـــار  مدخـــل  قـــرب 
بالجمهوريـــة اليمنيـــة الشـــقيقة، ما أدى 
إلى ســـقوط عشرات القتلى والجرحى، 
معربـــة عـــن خالص التعازي والمواســـاة 
وللحكومـــة  الضحايـــا  وذوي  ألهالـــي 
والشـــعب اليمنـــي الشـــقيق، وتمنياتهـــا 
المصابيـــن  لجميـــع  العاجـــل  الشـــفاء 
جـــراء هـــذا العمـــل اإلرهابـــي الدنـــيء. 
وقـــوف  الخارجيـــة  وزارة  وتؤكـــد 
مملكـــة البحريـــن وتضامنهـــا الكامل مع 
الجمهورية اليمنية الشـــقيقة في كل ما 
تتخذه من إجراءات الســـتعادة الدولة 
والدفـــاع عـــن ســـيادة اليمـــن والحفاظ 
علـــى أمنه واســـتقراره، مجددة موقفها 
الثابـــت الرافض لجميع أشـــكال وصور 

التطرف واإلرهاب.

البحرين تدين تفجير 
سيارة مفخخة قرب 

مطار عدن

سلمان بن هندي

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، أمس، في مكتبه بمقر وزارة 
الخارجيـــة، وزير الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي. تـــم خالل 
أوجـــه  تعزيـــز  ســـبل  بحـــث  اللقـــاء، 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك القائم 

بين وزارة الخارجية ووزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة فـــي المجاالت 
ذات االهتمام المشـــترك؛ لما من شأنه 
خدمة مصالـــح الوطـــن والمواطنين، 
وتعزيـــز المســـيرة التنموية الشـــاملة 

لمملكة البحرين وأهدافها السامية

تعزيز التعاون بين “الخارجية” و“السياحة”

مرسوم من الرئيس البرازيلي بإنشاء سفارة في البحرين
جاييـــر  البرازيلـــي  الرئيـــس  عـــن  صـــدر 
مرســـوم  الماضـــي  األســـبوع  بولســـونارو 
البرازيـــل  جمهوريـــة  ســـفارة  بإنشـــاء 
االتحاديـــة فـــي مملكـــة البحريـــن والتـــي 

ستتخذ من العاصمة المنامة مقرا لها. 
وألول مـــرة، ســـتقوم جمهوريـــة البرازيـــل 
بتعييـــن أول ســـفير مقيـــم لها فـــي مملكة 
البحرين، حيث كانت سفارة البرازيل لدى 
دولة الكويت تغطي الشؤون الدبلوماسية 

البرازيلية الخاصة بالمملكة.   
رئاســـة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وبحســـب 
الجمهوريـــة البرازيليـــة، ســـتقوم الســـفارة 
بتســـهيل العالقات التجارية بيـــن البلدين 
الصديقيـــن، والتـــي ستســـاهم فـــي زيادة 
التجـــاري  والتعـــاون  اإلقليمـــي  التنســـيق 
واالســـتثمار وبحـــث الفـــرص االقتصادية 
الثنائية واستقطاب االستثمارات في عدد 
مـــن القطاعـــات الواعدة، وذلك بالتنســـيق 
مـــع الوكالـــة البرازيلية للترويـــج التجاري 

.Apex واالستثماري
وذكر البيان الرئاســـي أن التبادل التجاري 
البحريـــن والبرازيـــل يميـــل لصالـــح  بيـــن 
برازيليا، حيث تتركز الصادرات البرازيلية 
الكيميائيـــة  المنتجـــات  علـــى  للبحريـــن 

والمعادن والمـــواد األولية الخام والحديد 
والصلـــب والتـــي تشـــكل ما نســـبته 90 % 
من قيمـــة الصـــادرات البرازيليـــة للمملكة، 
فيما تشـــكل المنتجات الزراعية والغذائية 
ما نسبته 9 % من اإلجمالي، والتي تتركز 

على اللحوم. 
ووفقا للبيان الرئاســـي، ستســـاهم ســـفارة 
البرازيـــل لدى البحريـــن بمضاعفة وتنويع 
صـــادرات البرازيـــل إلـــى المملكـــة وزيـــادة 

حصة البرازيل في السوق البحرينية. 
يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت قـــّدم فيه الســـفير 
بـــدر عبـــاس الحليبـــي نســـخة مـــن أوراق 
اعتمـــاده كســـفير مملكة البحريـــن المعين 
لـــدى جمهوريـــة البرازيـــل االتحاديـــة، إلى 
السفير فيرناندو سيماس أمين عام وزارة 
الخارجية البرازيلية في العاصمة برازيليا 

في مطلع سبتمبر الماضي. 
عـــن  وقتهـــا  الحليبـــي  الســـفير  وأعـــرب 
مـــدى اعتـــزازه بعمق العالقـــات البحرينية 
البرازيليـــة، وما تشـــهده من تطـــور وتقدم 
ونمـــو علـــى األصعدة كافـــة، مؤكـــدًا مدى 
حرصـــه علـــى تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق 
الثنائي المشترك واالرتقاء به آلفاق أشمل 
بمـــا يعـــود بالنفع والخير علـــى كال البلدين 

والشعبين الصديقين.

الصخير - الحرس الوطني

شـــهد مديـــر أركان الحـــرس الوطنـــي 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ عبدالعزيـــز بن 
تمريـــن  انطـــالق  خليفـــة،  آل  ســـعود 
القيـــادات ”قلعـــة المملكـــة/ 1”، والذي 
تنفـــذه وحـــدات الحـــرس للفتـــرة 28 

أكتوبر ولغاية 2 نوفمبر.
 وأكـــد مديـــر األركان، أن تنفيـــذ هـــذا 
التمريـــن يأتـــي بتوجيـــه مـــن رئيـــس 

الحـــرس الوطنـــي الفريـــق أول الركن 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، لرفع مســـتوى القيادات على 
األمـــن  لعمليـــات  المســـتويات  كافـــة 
الداخلـــي فـــي التخطيـــط والتنفيـــذ، 
وتعزيـــز جهـــود التكامـــل والتنســـيق 
مـــع  العســـكري  والتعـــاون  األمنـــي 
أمـــن  لحفـــظ  األمنيـــة،  األجهـــزة 
الوطـــن ومكتســـباته وحماية نهضته 
الزاهـــر  العهـــد  فـــي ظـــل  وازدهـــاره، 

لعاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة.

 وأشـــاد مدير أركان الحرس الوطني 
بالجهود التي تبذلها قيادات التمرين 
والمشـــاركين فيـــه لتنفيـــذ مجريـــات 
التمريـــن وفق األهـــداف المحددة له، 
بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز كفـــاءة القّوة 
العسكرّية للحرس الوطني في تنفيذ 
الواجبات المســـندة له في حفظ امن 

الوطن ومسيرته التنموية.

تعزيز جهود التعاون العسكري مع األجهزة األمنية

مدير أركان الحرس الوطني يشهد مجريات ”قلعة المملكة  1”

إحالــة قائــد خفــر السواحــل للتقاعــد
وزير الداخلية: نموذج مشرف في القيادة األمنية

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
وبحضور رئيس األمن العام الفريق 
طارق الحســـن، قائد خفر السواحل 
اللـــواء ركـــن بحـــري عـــالء ســـيادي، 

بمناسبة إحالته للتقاعد.
وفـــي بداية اللقاء، أشـــاد الوزير بما 
قدمه اللواء عالء سيادي من جهود 
وطنية مخلصـــة وعطاء ممتد على 
مـــدار ســـنوات طويلـــة فـــي خدمـــة 
الوطن، مثمنـــا المهنية واالحترافية 
فـــي األداء األمنـــي المتميـــز للـــواء 
ســـيادي، والـــذي لم يقتصـــر عطاؤه 
على خفر السواحل بل امتد للعديد 

من مجاالت العمل األمني.

وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن اللـــواء ركن 
بحـــري عـــالء ســـيادي، تـــرك بصمـــة 
واضحـــة في قيادة خفر الســـواحل، 

وكان نموذجـــا مشـــرفا فـــي القيادة 
األمنية وساهم في تحفيز العاملين 
معه من ضباط وضباط صف وأفراد 

ودفعهم للعمل المتميز واإلبداع في 
األداء في إطار الحرص على تقديم 
خدمـــات أمنية متقدمـــة للمواطنين 

والمقيمين.
وأعـــرب عـــن فخـــره واعتـــزازه بهذا 
فـــي  والتفانـــي  واإلخـــالص  األداء 
مجـــال حفـــظ أمـــن الوطـــن، متمنيا 
الصحـــة  موفـــور  ســـيادي  للـــواء 

والعافية ودوام التوفيق.
عـــالء  اللـــواء  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
ســـيادي عـــن بالـــغ شـــكره وامتنانـــه 
لوزيـــر الداخلية، معبـــرا عن اعتزازه 
بالعمـــل تحـــت إمرتـــه طـــوال هـــذه 
الفتـــرة، ومقـــدرا الدعم الـــذي تلقاه 

على امتداد مسيرته العملية.

المنامة - وزارة الداخلية

استكمال تهيئة 14 أرضا كمرحلة ثانية لالستزراع السمكي
وقـــع وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني نبيل أبوالفتح 
اتفاقيـــة مـــع شـــركة منه الســـتزراع 
حـــوض  ورشـــة  وشـــركة  األســـماك 
إحـــدى  لمنحهمـــا  الخليـــج؛  أســـماك 
األراضـــي في نطـــاق المركز الوطني 
لالســـتزراع البحري إلطالق مشروع 
متخصص في االســـتزراع السمكي، 
بيـــن  للتعـــاون  اســـتكماال  وذلـــك 
الوكالة والقطـــاع الخاص في مجال 

االستزراع السمكي.
وقـــال أبوالفتـــح إن هـــذه االتفاقات 
اإلســـتراتيجية  إطـــار  فـــي  تأتـــي 
الوطنيـــة بخصوص األمـــن الغذائي، 
واتساقًا مع توجه الحكومة بتشجيع 
القطاع الخاص للدخول في مشاريع 

أحـــد  وهـــو  الســـمكي،  االســـتزراع 
القطاعات الذي تعول عليه الحكومة 
فـــي دعـــم جهودهـــا لتحقيـــق األمن 
الغذائي، علـــى اعتبار أن المنتوجات 
البحرية تشـــكل مصدرًا مهمًا للغذاء 

في مملكة البحرين.
وأشـــار إلى أن هذه االتفاقات تدعم 
توجهـــات وزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
قبـــل  مـــن  المســـتمرة  والمتابعـــة 
البلديـــات  وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلف 
قطـــاع  فـــي  االســـتثمار  بتشـــجيع 

االستزراع السمكي.
وأوضـــح أن هذه االتفاقـــات واحدة 
من بيـــن عدة اتفاقات أخرى ســـيتم 
أراٍض  تخصيـــص  عبـــر  توقيعهـــا 

للشـــركات المتخصصـــة فـــي القطاع 
الخاص بمجال االســـتزراع السمكي؛ 
مشـــروعات  إطـــالق  أجـــل  مـــن 
استثمارية في هذا المجال، حيث تم 
التوقيـــع حتى اآلن مع أربع شـــركات 
متخصصـــة فـــي مجـــال االســـتزراع 
السمكي، وأنه جاري استكمال تهيئة 
14 أرضـــا أخـــرى كمرحلـــة ثانية من 

المشروع نفسه. 
ولفـــت أبـــو الفتـــح إلـــى أن األراضي 

التي تم تخصيصهـــا تقع بالقرب من 
المركـــز الوطني لالســـتزراع البحري 
مســـاحة  وأن  حيـــان،  رأس  فـــي 
األراضـــي تبلغ 6000 متـــر مربع لكل 

قطعة”.
وبين أبوالفتح أن قطاع االســـتزراع 
الســـمكي يشـــكل محورا رئيســـا في 
للتوســـع  الراميـــة  اإلســـتراتيجية 

فـــي تنفيـــذ مشـــروع جاللـــة الملـــك 
لألمـــن الغذائي، والتـــي تأتي بغرض 
دعـــم الشـــركات العاملـــة فـــي مجال 
االســـتزراع الســـمكي على العمل في 
وتبنـــي  والســـمكي  اإلنتـــاج  مجـــال 
التقانات المبتكرة لإلنتاج المســـتدام 
مع التركيز بشـــكل أســـاس، وتعميق 
الحـــس الوطنـــي فـــي توفيـــر األمـــن 
الالئـــق  العمـــل  وتوفيـــر  الغذائـــي، 
االجتماعـــي  المســـتوى  وتحســـين 
المعيشـــي، باإلضافـــة إلـــى الكفـــاءة 
في اســـتغالل الموارد ورفع الكفاءة 
اإلنتاجيـــة الزراعيـــة والســـمكية كمًا 
ونوعًا، والمساهمة في رفع االكتفاء 
الذاتي من األسماك، وتشجيع ودعم 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص فـــي 
مجاالت اإلنتاج الزراعي والسمكي.

المنامة - وزارة األشغال

تقع في رأس 
حيان وبمساحة 

6 آالف متر مربع 
لكل قطعة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
مجلـــس  رئيـــس  النعيمـــي  ماجـــد 
العالـــي،  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
بحضـــور نائب رئيس مجلس أمناء 
األميـــن  العالـــي  التعليـــم  مجلـــس 
العـــام للمجلـــس الشـــيخة رنـــا بنت 
عيســـى بـــن دعيج آل خليفـــة وفدًا 
مـــن جامعـــة محمد بن زايـــد للعلوم 
اإلنســـانية برئاســـة مديـــر الجامعة 
خالـــد الظاهـــري؛ بمناســـبة زيارتهم 
مملكـــة البحريـــن، حيـــث رّحب بهم 
مشـــاريع  علـــى  وأطلعهـــم  الوزيـــر، 
العالـــي والتعليـــم،  التعليـــم  قطـــاع 
مشـــيدًا بالعالقـــات المتميـــزة التي 
تربـــط بيـــن مملكة البحريـــن ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 

فـــي المجـــاالت كافـــة، ومعربـــًا عن 
تقديره للمكانة الرفيعة والمستوى 
التعليمي المتميز لجامعة محمد بن 
زايـــد للعلوم اإلنســـانية، وما تقدمه 
متطـــورة  أكاديميـــة  برامـــج  مـــن 

ومستوى عاٍل.
مـــن جانبـــه، أعـــرب مديـــر جامعـــة 
محمد بـــن زايد لألعمال اإلنســـانية 
عن سعادته بزيارة مملكة البحرين 
ولقاء وزير التربية والتعليم رئيس 
التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء  مجلـــس 
إلـــى  التطـــرق  تـــم  حيـــث  العالـــي، 
مثـــل  العديـــدة  التعـــاون  مجـــاالت 
التدريـــس والبحوث العلمية وكافة 

التخصصات التي تهم الطرفين.  
حضر اللقاء عدد من المسؤولين.

تعاون بحريني مع جامعة محمد بن زايد

المحرق - محافظة المحرق

نقـــل محافـــظ المحـــرق ســـلمان بن 
عيســـى بن هندي المناعي مشـــاعر 
ورغبـــات أهالي المحافظـــة بجميع 
مدنهـــا وقراهـــا المعبرة عـــن دعمها 
ومســـاندتها لمقترح رئيسة مجلس 
مطـــار  مســـمى  بتغييـــر  النـــواب 
البحريـــن الدولـــي إلى مطـــار الملك 
حمـــد الدولـــي، مؤكـــدا أن المحـــرق 
تفخـــر أن تحتضـــن هـــذا المســـمى 
االقتصـــادي  الصـــرح  خـــالل  مـــن 
والســـياحي المتمثـــل بمطـــار الملك 
حمـــد الدولـــي، مؤكـــدا أن في حالة 
تنفيذ المقترح ســـتكون المحافظة 
قد احتضنـــت صروحا متقدمة في 
جميع المجـــاالت الطبية والصحية 
تحمـــل  والعمرانيـــة  واالقتصاديـــة 
علـــى  الغالـــي  الملـــك  اســـم جاللـــة 

قلوب الجميع.

األهالـــي  أن  المحافـــظ  وأكـــد 
ينتظـــرون بفـــارغ الصبـــر الموافقة 
الكريمة وإطالق اســـم جاللة الملك 
الغالـــي علـــى قلـــوب جميـــع أهالـــي 
مـــدن وقـــرى المحافظـــة والبحرين 
على مطار البحرين الدولي، مؤكدا 
اعتـــزاز الجميع باحتضـــان المحرق 
للصروح التي تحمل أسماء القيادة 

الحكيمة.

أهالي المحرق يأملون إطالق اسم العاهل على المطار
محمد الجيوسي

السفير الحليبي مع الرئيس البرازيلي
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أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
أنـــه   )19 )كوفيـــد  لفيـــروس كورونـــا 
بعـــد العـــرض وأخـــذ موافقـــة اللجنة 
المعطيـــات  وبحســـب  التنســـيقية، 
آليـــة  تحديـــث  تـــم  والمســـتجدات، 
اإلشـــارة الضوئيـــة لمســـتوى انتشـــار 
فيروس كورونا بـــدًءا من يوم األحد 
حيـــث   ،2021 أكتوبـــر   31 الموافـــق 
تعتمد اآللية المحدثة على المتوسط 
اليومـــي لعـــدد الحـــاالت فـــي العناية 

المركزة على النحو التالي:
يبلـــغ  حيـــن  األخضـــر:  المســـتوى   -
المتوســـط اليومي لعدد الحاالت في 
العناية المركزة 50 حالة أو أقل لمدة 

14 يوًما.
يبلـــغ  حيـــن  األصفـــر:  المســـتوى   -
المتوســـط اليومي لعدد الحاالت في 
العنايـــة المركزة 51 - 100 حالة لمدة 

7 أيام.
يبلـــغ  حيـــن  البرتقالـــي:  المســـتوى   -
المتوســـط اليومي لعدد الحاالت في 
حالـــة   200  -  101 المركـــزة  العنايـــة 

لمدة 4 أيام.
يبلـــغ  حيـــن  األحمـــر:  المســـتوى   -
المتوســـط اليومي لعدد الحاالت في 
العنايـــة المركـــزة 201 حالـــة أو أكثـــر 

لمدة 3 أيام.
وبّين الفريق الوطني الطبي للتصدي 
مـــن  االنتقـــال  أن  لفيـــروس كورونـــا 
مستوى آلخر تنازلًيا يستوجب البقاء 
في المســـتوى نفســـه لمدة ال تقل عن 
أســـبوع، ولكـــن االنتقال من مســـتوى 
يســـتوجب  ال  تصاعدًيـــا  آخـــر  إلـــى 
إتمـــام المـــدة المحددة لكل مســـتوى، 
حيـــث يمكـــن االنتقـــال علـــى ســـبيل 
المثال مباشرًة من المستوى األخضر 
إلـــى المســـتوى األحمـــر دون المـــرور 

بالمستويين األصفر والبرتقالي.
ونوه أنه يمكن للفريق الوطني الطبي 
التوصية باالنتقال إلى أي مرحلة بناء 
علـــى أي مســـتجدات طارئة، مشـــيًرا 
بأن الضوابـــط المحددة للمســـتويات 
وفق آلية اإلشـــارة الضوئية لمستوى 
انتشار فيروس كورونا قابلة للتغيير 

بحسب المعطيات والمستجدات.
وبيـــن الفريق الوطني الطبي أنه بناًء 
علـــى تحديث آلية اإلشـــارة الضوئية 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  لمســـتوى 
ســـيتم تحديـــث دليـــل االشـــتراطات 
الصحية آللية عمل اإلشارة الضوئية 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  لمســـتوى 
وسينشر في الموقع اإللكتروني التابع 
healthalert. / /:https لوزارة الصحة
علـــى  بنـــاًء  أنـــه  موضًحـــا   ، /gov.bh
إلزاميـــة  إلغـــاء  ســـيتم  التحديـــث 
فحص الحرارة وتسجيل بيانات غير 

المتطعمين عند الدخول ألي منشـــأة 
إلـــى جانـــب فتـــح مناطـــق االنتظـــار، 
بلبـــس  االلتـــزام  ضـــرورة  مؤكـــًدا 
الكمامـــات فـــي المناطـــق الداخليـــة، 
ومواصلة إجـــراءات التعقيم بصورة 
مســـتمرة، وتشـــجيع الحجز المســـبق 
والدفـــع اإللكتروني، إلى جانب اتباع 
مـــن  للحـــد  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

انتشار الفيروس.
وشـــّدد الفريـــق الوطنـــي الطبي على 
ضـــرورة التـــزام الجميـــع باإلجراءات 
التي تم اإلعالن عنها مسبًقا وفق كل 
مســـتوى من مســـتويات آلية اإلشارة 
الضوئية لمســـتوى انتشار الفيروس، 
ومواصلـــة البنـــاء على مـــا تحقق من 
إنجـــازات في إطـــار خطـــط التصدي 
للفيروس بما يســـهم في حفظ صحة 

وسالمة الجميع.

المنامة - بنا

آلية جديدة لإلشارة الضوئية وفق عدد الحاالت في العناية
إلغاء إلزامية فحص الحرارة وتسجيل بيانات غير المتطعمين

المشاركة االقتصادية للمرأة ركيزة أساسية لتقدمها
مساعد أمين “األعلى للمرأة” باألسبوع العالمي لالستثمار:

ضمـــن  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  شـــارك 
لالســـتثمار  العالمـــي  فعاليـــات  األســـبوع 
المالئكـــي والتـــي تهـــدف إلى دعـــم ريادة 
األعمـــال والشـــركات  الناشـــئة، ومناقشـــة 
لهـــا،  المســـاندة  التحتيـــة  النظـــم والُبنـــى 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  اســـتثمار  وســـبل 
للشـــركات  المتوفـــرة  الدوليـــة  والفـــرص 
الصغيرة والمتوسطة للحصول على رأس 
المـــال االســـتثماري )االســـتثمار المالئكي( 

الالزم لنموها اقتصاديًا. 
فرصـــة  الدوليـــة  المشـــاركة  هـــذه  وتعـــد 
ريـــادة األعمـــال  للوقـــوف علـــى أوضـــاع 
والشـــركات  الناشـــئة في مملكـــة البحرين 
ومنطقة الشرق األوسط والعالم، وللتغلب 
علـــى التحديـــات العالميـــة التـــي تواجهها 

في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وخـــالل الفعالية، أشـــارت مســـاعد األمين 

العام للمجلس األعلى للمرأة الشيخة دينا 
بنـــت  راشـــد آل خليفـــة فـــي كلمة رئيســـة 
عـــن “جهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي دعـــم 
االســـتثمار والمشاركة االقتصادية للمرأة” 
إلـــى أن رؤية مملكة البحرين االقتصادية 
2030 التي ترتكز على مبادئ االســـتدامة 
والتنافســـية والعدالـــة، تعد أحـــد الدوافع 
الرئيســـة لدعم البيئة االســـتثمارية ودعم 

رواد االعمـــال، مؤكدًة أن المجلس األعلى 
للمرأة يلتـــزم بتنفيـــذ اختصاصاته والتي 
تتضمـــن متابعـــة تنفيـــذ الخطـــة الوطنية 
لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة بما يتماشـــى 
مـــع تلـــك الرؤيـــة، وأن الخطـــة الوطنيـــة 
للمـــرأة  االقتصاديـــة  المشـــاركة  تعتبـــر 
ركيـــزة أساســـية لتقدمهـــا، ويتكامـــل هذا 
مـــع جهـــود البحريـــن نحـــو الحفـــاظ على 

اقتصـــاد قائـــم علـــى مبـــدأ تكافـــؤ الفرص 
وزيـــادة آفاق التعلم مـــدى الحياة؛ لتعزيز 
القـــدرة التنافســـية للمـــرأة وتقدمهـــا فـــي 
ســـوق العمـــل، ويطبـــق ذلـــك مـــن خـــالل 
نمـــوذج وطني لحوكمة تطبيقات التوازن 
بين الجنســـين محدد المحاور أســـهم منذ 
تفعيله فـــي تقدم المرأة البحرينية وســـد 
الفجوات المرصودة في جميع المجاالت.
األعلـــى  المجلـــس  مشـــاركة  وتعكـــس 
للمـــرأة فـــي هـــذه الفعاليـــة حرصـــه علـــى 
تبـــادل الخبـــرات واالطـــالع علـــى أفضـــل 
الممارســـات  بين الدول المشـــاركة لتنمية 
قطاع ريادة األعمال وتنمية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة  وتذليل المعوقات 
أمامهـــا فـــي ظـــل الظـــروف االقتصاديـــة 
العالميـــة الراهنة ليؤكد دوره كمركز خبرة 

وطني مختص في شؤون المرأة.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المجلس األعلى للمرأة يشارك في األسبوع العالمي لالستثمار المالئكي

المنامة - بنا

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم 
العالـــي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بمكتبهـــا  خليفـــة  آل  دعيـــج  بـــن 
المعيـــن  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير 
لـــدى جمهورية الســـودان الســـفير 

عبدهللا ربيعة.
وخالل اللقاء، هنأت الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة 
للثقـــة  ربيعـــة  عبـــدهللا  الســـفير 
الملكية الســـامية بتعيينه ســـفيرًا 
لمملكـــة البحريـــن لـــدى جمهورية 
لـــه  متمنيـــًة  الشـــقيقة،  الســـودان 
فـــي  مهامـــه  أداء  فـــي  التوفيـــق 
تطويـــر وتنمية العالقات األخوية 
بين البلدين في شـــتى المجاالت، 
لمـــا فيـــه خيـــر وصالـــح شـــعبيهما 

الشقيقين.
مـــن جانبـــه، عّبـــر الســـفير عبدهللا 
ربيعـــة عـــن اعتزازه بلقـــاء األمين 
العالـــي  التعليـــم  لمجلـــس  العـــام 
الشيخة رنا، متمنيًا لها كل التوفيق 

والسداد فيما تبذله من جهود في 
تعزيز مســـيرة التعليـــم العالي في 
مملكة البحريـــن، وتنمية التعاون 
التعليمـــي واألكاديمـــي والبحثـــي 
بين مملكة البحرين ودول العالم.

رنا بنت عيسى تهنئ ربيعة بالثقة الملكية السامية

تطوير وتنميــة العالقــات مع السـودان

أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أنه تم في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2021 توظيف )519( باحثًا عن عمل في )402( شــركة ومؤسســة عاملة في 
القطاع الخاص من مختلف المؤهالت الدراسية وذلك في التخصصات والمجاالت الوظيفية والمهنية المالئمة، إلى جانب تدريب )527( شخصًا في مختلف 

البرامج التدريبية.

وبالتالـــي، فقـــد بلـــغ العـــدد اإلجمالي 
 )5912( فـــي   )20859( للمتوظفيـــن 
منشـــأة مـــن أصـــل 25 ألـــف وظيفـــة 
الوطنـــي  البرنامـــج  يســـتهدفها 

للتوظيـــف في نســـخته الثانية خالل 
بينمـــا وصـــل إجمالـــي   ،2021 العـــام 
مـــن تـــم تدريبهـــم )9584( متدربًا من 
أصـــل عشـــرة آالف فرصـــة تدريبيـــة 

الفتـــرة  فـــي  البرنامـــج  يســـتهدفها 
نفسها.

ويمكن للمهتمين االطالع على قائمة 
أسماء الشركات والمؤسسات بصورة 

تفصيلية، وكذلك أعـــداد المتوظفين 
فـــي كل منشـــأة والتي يتـــم تحديثها 
بشكل دوري، وذلك عبر موقع الوزارة 

.www.mlsd.gov.bh :اإللكتروني

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تدريب 527 وتوظيف 519 باحثا عن عمل
في الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الماضي

المنامة - بنا

البحريـــن  رئيســـة هيئـــة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنت 
مكتبهـــا  فـــي  خليفـــة  آل  محمـــد 
بنفـــت  شـــركة  مـــن  وفـــًدا  أمـــس، 
برئاســـة الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
تـــم  حيـــث  جناحـــي،  عبدالواحـــد 
ذات  الثقافيـــة  القضايـــا  مناقشـــة 

االهتمام المشترك.
وتوجهـــت بالشـــكر إلـــى عبدالواحد 
جناحـــي علـــى تعاونـــه الدائـــم لمـــا 
فـــي  الثقافـــي  الحـــراك  خيـــر  فيـــه 

مملكة البحريـــن، مؤكدة أن تحقيق 
ثمـــرة  هـــو  الحضاريـــة  المنجـــزات 
العمـــل الجماعـــي وتكاتـــف مختلف 
األطـــراف والتواصـــل البنـــاء ما بين 

القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أشـــاد الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة بنفت بالحـــراك الثقافي في 
المملكة البحرين، مؤكًدا اســـتعداده 
الدائـــم للعمـــل مـــن أجـــل االرتقـــاء 
البحريـــن  فـــي  الثقافـــي  بالعمـــل 
والترويج للصورة األجمل للمملكة.

مي بنت محمد تناقش القضايا الثقافية مع رئيس “بنفت”
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اســـتقبل رئيـــس الجمـــارك الشـــيخ أحمد 
شـــؤون  موظفـــي  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
الجمارك المســـاهمين فـــي الحصول على 
جائـــزة التميز للحكومة اإللكترونية للعام 
2021 عن أفضل ممارســـة في المشـــاركة 
اإللكترونية المجتمعية، وفي فئة األفراد 

“أفضل مقترح حكومي”.
وأشـــار إلى أهمية الجوائز التي حصدتها 
رؤيتهـــا  تحقيـــق  فـــي  الجمـــارك  شـــؤون 
والتـــي تهـــدف إلى تســـليط الضـــوء على 
الخدمـــات واالنظمـــة واللوائـــح التـــي من 
والشـــركاء  األفـــراد  تســـاعد  أن  شـــأنها 
والعمالء، مشـــيرا إلى أن شؤون الجمارك 
التطـــور  بمواكبـــة  بالغـــة  أهميـــة  تولـــي 
قنـــوات  إنشـــاء  تـــم  حيـــث  اإللكترونـــي 
اتصـــال إلكترونّيـــة عـــدة بهـــدف ضمـــان 
التواصـــل الفّعال والمســـتمر مـــع عمالئها 
من خالل التطبيقات اإللكترونية “تويتر، 

واإلنســـتغرام، الموقع اإللكتروني، النظام 
الوطني لالقتراحات والشكاوى “تواصل” 
ومركز خدمـــة العمالء الذي يحتوي على 
4 وســـائل اتصال وهي االتصال السمعي 
)الهاتـــف(، البريـــد اإللكترونـــي، التواصـــل 
عبر )الواتساب(. وأشاد بمناسبة حصول 

الجمركيـــة  التراخيـــص  إدارة  مديـــر 
الجمـــارك  بشـــؤون  العمـــالء  وخدمـــة 
الشـــيخة منيرة بنـــت محمـــد آل خليفة، 
على جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
عـــن فئة األفراد أفضل مقترح إلكتروني 

.)GOV4GOOD(

مكرًما الموظفين للفوز بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية

رئيس الجمارك: اهتمام بالغ بمواكبة التطور اإللكتروني



مضاعفة الجهود وتطوير خدمات “المساحة والتسجيل العقاري”
أكـــد رئيس جهاز المســـاحة والتســـجيل 
العقـــاري رئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن 
عبدللـــه بـــن حمـــد آل خليفـــة مضاعفـــة 
الجهـــود وتطوير الخدمات التي تقدمها 
اإلدارات المختلفـــة في جهاز المســـاحة 
والتسجيل العقاري التي تشارك وتسهم 
فـــي إنجاز المشـــروعات االســـتراتيجية 
الحكوميـــة، ومـــن بينها الخدمـــات التي 
تقدمها إدارة المسح البحري التي تلعب 
ـــا في تحديد قنـــوات المالحة  دوًرا مهمًّ
البحرية لسير السفن والبواخر وتحديد 
أعمـــاق مياه البحر وحركـــة المد والجزر 

علـــى مـــدار العـــام، مؤكـــًدا أهميـــة هـــذه 
البيانـــات فـــي المالحـــة البحريـــة والتي 
يعتمـــد عليهـــا االقتصـــاد البحرينـــي في 
تعتمـــد  والتـــي  والـــواردات  الصـــادرات 

بشكل أكبر على المنافذ البحرية.
 وقال رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
العقـــاري رئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيم العقاري خالل الزيارة التي قام 
بهـــا إلـــى إدارة المســـح البحـــري التابعة 
العقـــاري  المســـاحة والتســـجيل  لجهـــاز 
ســـلمان  مينـــاء  منطقـــة  فـــي  والكائنـــة 
لالطـــالع علـــى المبنى الجديـــد لإلدارة، 
وعلـــى ســـير العمل ومـــا تم إنجـــازه في 

إن  اإلدارة،  بهـــا  المكلفـــة  المشـــروعات 
عمليـــة التحديـــث والتجديـــد متواصلة 
في مختلف اإلدارات في جهاز المساحة 
والتســـجيل العقاري ومنها إدارة المسح 
البحـــري، وكذلك الدعم متواصل لتنفيذ 
الموضوعـــة،  والمشـــروعات  األهـــداف 
مثنًيـــا على ما تـــم تحقيقه من إنجازات 
مناطـــة بها إدارة المســـح البحري والتي 
تعتبر من اإلدارات الهامة والتي تســـهم 
فـــي االقتصـــاد الوطنـــي، وقـــّدم الشـــكر 
لجميـــع العامليـــن فـــي اإلدارة علـــى مـــا 

يبذلونه من جهود مميزة.

المنامة - بنا
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العامة  أفـــادت اإلدارة 
واألدلـــة  للمباحـــث 
بيـــان  فـــي  الجنائيـــة 
صحافـــي أمـــس بأنـــه 
يجب طباعة استمارة 
قبـــل  الطلـــب  تقديـــم 
شـــخصيًا  الحضـــور 
فـــي  وجـــاء  لفروعهـــا 

البيان:
اإلدارة  مـــن  حرصـــًا 

العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائية 
الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  علـــى 
المعلومـــات  إدارة  تنـــوه  للجمهـــور، 
الجنائية بأنه على المراجعين الكرام 
الراغبين في الحصول على )شهادة 
حسن السير والســـلوك والتوظيف، 
وشـــهادة أضرار إلى من يهمه األمر، 

وبطاقـــة البصمـــة( بضـــرورة طباعة 
اســـتمارة تقديم الطلب وملئها قبل 
الحضـــور شـــخصيًا لفرعـــي اإلدارة 
في محافظتي المحرق والجنوبية، 
مشـــيرًة إلى أنهم يمكنهم الحصول 
على االســـتمارة عبر موقـــع اإلدارة 
www.cri. الرســـمي  اإللكترونـــي 

.gov.bh

“األدلة الجنائية”: طباعة استمارة 
تقديم الطلب قبل الحضور للفروع منح العميد الحوطي وسام الضابط الدولي

بناء جهاز دفاع مدني يعمل بشكل متواٍز مع التحديات

سلمان بن عبداهلل: االقتصاد البحريني يعتمد على عمليات المسح البحري

خالل االحتفال بالعيد التســـعين لتأســـيس المنظمة 
الدوليـــة للحماية المدنيـــة والدفاع المدني للحد من 
اآلثار السلبية للكوارث، قامت األمين العام للمنظمة 
مارياتو ياب بتكريم عدد من الشخصيات التي كان 
لهـــا األثـــر الكبير في االرتقـــاء بعمـــل المنظمة خالل 
السنوات األخيرة، حيث منحت المدير العام لإلدارة 
العامـــة للدفاع المدني العميـــد علي محمد الحوطي 
وسام الضابط الدولي تقديرا لجهود الدفاع المدني 
بمملكة البحرين في التنســـيق والتعاون الدولي في 
مجـــاالت التدريـــب وبنـــاء القـــدرات وفـــق منهجية 
االرتقاء بخدمات المنظمة المقدمة للدول األعضاء.

وأكـــد المديـــر العـــام لـــإلدارة العامة للدفـــاع المدني 
خـــالل االحتفـــال أهميـــة التنســـيق علـــى المســـتوى 
المحلـــي والدولي للحد من اآلثار الســـلبية للكوارث 
للســـكان والعمـــل  آمنـــة  بيئـــة  والحـــوادث وتوفيـــر 
المشـــترك إلعداد فرق الطوارئ واالستجابة بالشكل 
االحترافي المطلوب وفق منظومة دولية متكاملة.

وأشـــار إلى أن الدفاع المدني بمملكة البحرين يلقى 
جميـــع أنـــواع الدعم لمواكبـــة التحديـــات واالرتقاء 
بمنظومـــة الســـالمة بشـــكل تكاملـــي مـــع الـــوزارات 
التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  يكفـــل  بمـــا  والجهـــات 
تكامليـــة  اســـتراتيجية  أهـــداف  وفـــق  المســـتدامة 
تتماشى مع رؤى وزير الداخلية في االرتقاء بالكادر 
البشـــري والتجهيـــزات الحديثـــة وبنـــاء جهـــاز دفاع 
مدني يســـتطيع العمل بشـــكل متواٍز مـــع التحديات 
المختلفـــة ويقـــدم خدمـــات متميزة للحـــد من اآلثار 

السلبية للكوارث والحوادث بأنواعها
وشـــكر المدير العام لـــإلدارة العامة للدفـــاع المدني، 
األميـــن العـــام للمنظمـــة الدوليـــة للحمايـــة المدنيـــة 
والدفاع المدني على هذه المبادرة، مثنيا على جهود 
المنظمة في توفير ســـبل الدعم والحماية للبشـــرية 
والتعـــاون مـــع أجهـــزة الحمايـــة المدنيـــة والدفـــاع 
المدنـــي لالرتقـــاء بالقـــدرات الوطنيـــة والدولية في 

هذا المجال.
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خالل التكريم

كلب يهاجـــم الطفلـــة لـــولـــوة والرضيعـــة دانـــــة
فـــي توقيـــت مباغـــت هاجـــم كلـــب “شـــرس 
أعـــوام(   3( لولـــوة  الطفلـــة  ومتوحـــش” 
والرضيعة دانة )6 أشـــهر( أمام مبنى العمارة 
التـــي يســـكنون فيهـــا بمنطقـــة ســـند، وأدى 
الهجـــوم إلـــى جـــروح كثيرة وخـــدوش على 
مختلـــف أنحـــاء الجســـم بمـــا فيهـــا الوجـــه، 
وخلـــف الهجـــوم أثرا نفســـيا بالغـــا في نفس 
الطفلـــة لولوة ووالديهـــا وفًقا لحديث األب لـ 

“البالد”.
وفـــي التفاصيـــل يقـــول األب “نحـــن نســـكن 
فـــي شـــقة بمنطقة ســـند، وفي يـــوم األربعاء 
الماضـــي وتحديـــًدا عنـــد الســـاعة 12 ظهـــًرا 
أردت أن أتوجـــه إلـــى العمـــل، فطلبـــت مـــن 
الخادمـــة تجهيـــز البنتيـــن لكـــي أنقلهمـــا إلى 
منـــزل جدهمـــا؛ ألنني وزوجتي ســـنكون في 

العمل”.
وتابـــع “نزلـــت قبـــل الخادمـــة والبنـــات إلـــى 

األســـفل لكـــي أجلـــب الســـيارة مـــن الموقف، 
حيث أوقفتها على مســـافة من السكن لتعذر 
وجـــود موقـــف قريـــب، وأثناء وجـــودي في 
السيارة انطلق كلب تعود ملكيته إلى إحدى 

االستراحات إلى بناتي والخادمة وهاجمهم، 
وأدى  ومتوحشـــا،  شرســـا  كلًبـــا  كان  وقـــد 
هجومـــه إلى جـــروح بالغة في جســـم لولوة، 
فـــي حين تمكنـــت الخادمة مـــن حماية دانة 

الرضيعة بتغطيتها بكامل جسمها”.
وزاد “خرجت من الســـيارة مسرًعا إلى بناتي 
والخادمة محـــاوال أن أبعد الكلب، وفي هذه 
األثنـــاء جاء أحد اآلســـيويين المســـؤول عن 
حمايـــة المنـــزل وحـــاول معنا إمســـاك الكلب 
وبعد جهد جهيـــد توقف الكلب عن هجومه، 

وتوجهت باألطفال فوًرا إلى المستشفى”.
وأفـــاد “أصيبـــت لولـــوة بجـــروح كثيـــرة في 
جميع أنحاء جســـمها بما فيهـــا الوجه وقرب 
العيـــن، والحمـــد للـــه لم يقـــم الكلـــب بعضها، 
أو بهجـــوم مباشـــر علـــى الطفلـــة، وللـــه المنة 
والحمـــد أن الرضيعة دانـــة حفظتها الخادمة 

وإال لكانت في عداد الموتى”.
االســـتراحة  إلـــى  بعدهـــا  أنـــه توجـــه  وبيـــن 
وتحدث مع اآلســـيوي المســـؤول عنها وقال 
له: لماذا تركت الكلب؟! فأجاب اآلسيوي: لم 
أتركه لقد هاجمني في االستراحة وأصابني 
بجـــروح كبيـــرة في يـــدي، وبعدهـــا خرج من 

االســـتراحة متوجًها نحو عائلتك وأنا آســـف 
لهذا الموضوع. 

وفي تلـــك األثناء جاءت مالكة االســـتراحة، 
وطلب من اآلســـيوي أن يتحـــدث معها لكنها 
رفضت، وبعد ذلك توجه إلى مركز الشـــرطة 

ليقدم بالغا بالموضوع.
وأشار إلى أنه بعد تقديم البالغ يوم األربعاء 
الماضي اتصلت الشـــرطة أمس األحد به من 
أجـــل توصيل طلب مالك االســـتراحة بشـــأن 
إجـــراء تســـوية فـــي الموضـــوع، مؤكـــًدا أنه 
رفـــض هذا األمـــر مطالًبـــا بأن يأخـــذ القانون 

حقه.
وأفـــاد بـــأن الطفلـــة لولـــوة تعانـــي حالًيـــا من 
الحـــادث  إزاء  شـــديدة  نفســـية  مضاعفـــات 
األليم الذي تعرضت له، وترفض الخروج من 
المنـــزل، ألنها حين تخرج مـــن المنزل تتذكر 
واقعة هجـــوم الكلب فيرتعش بدنها وتبكي، 

وفًقا لحديث األب.

المنامة - بنا

صــرح المحامــي العــام األول مســاعد النائب العام المستشــار وائل بوعــاي بأن محكمة االســتئناف العليا قد أيدت 
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي اإليراني باالشــتراك مع عدد من البنوك اإليرانية وبنك 
المســتقبل وســتة من مســؤوليه، بإدانة المتهمين جميًعا وذلك بمعاقبة مســؤولي بنك المســتقبل بالســجن لمدة 10 
ســنوات للمتهمين جميًعا ما عدا المتهم الســادس، فقد تم الحكم عليه بالســجن لمدة 5 ســنوات، وكذلك تغريم كل 
منهــم مبلــغ مليــون دينــار، وكذلك تغريم البنك المركزي اإليراني وغيره من البنــوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل 
منها، فضًا عن مصادرة مبالغ التحويات المقدرة بـ 148 مليونا و71 ألًفا و818 دوالرا و39 سنًتا، ومبلغ 967 مليونا 
و937 ألًفــا و627 يــورو و13 ســنًتا، ومبلــغ 53 مليونا و350 ألف درهم إماراتي، ومبلــغ 235 ملياًرا و93 مليوًنا و250 

ألف ريال إيراني.

وطعـــن المتهـــم الســـادس علـــى 
الحكم الصـــادر ضده فيما قضى 
بـــه، كمـــا طعنـــت النيابـــة العامـــة 
عقوبـــة  تشـــديد  طالبـــًة  عليـــه، 
الغرامة وبتوقيع عقوبة الجريمة 
األصليـــة بحـــق المتهميـــن وفـــق 
موجبـــات القانـــون وقـــد نظـــرت 

المحكمـــة ما قدمـــه الطرفان من 
مذكـــرات ومرافعـــات، ومـــن ثـــم 
أصـــدرت حكمهـــا بتأييـــد الحكم 

الصادر.
وكانت النيابـــة العامة قد أعلنت 
ســـابًقا أن تحقيقاتها كشفت عن 
مخطـــط ضخـــم لغســـل مليارات 

الـــدوالرات عبـــر بنك المســـتقبل 
الـــذي تـــم تأسيســـه فـــي مملكـــة 
مـــن  فيـــه  والتحكـــم  البحريـــن 
قبـــل بنكيـــن إيرانييـــن مملوكين 
لجمهوريـــة إيـــران، وهمـــا البنـــك 
الوطنـــي اإليرانـــي “ملـــي” وبنك 
صـــادرات إيـــران وذلـــك لتمريـــر 

المشـــبوهة  الماليـــة  المعامـــالت 
لصالـــح الكيانات اإليرانية وعلى 
رأســـها البنـــك المركـــزي اإليراني 
واللوائـــح،  للقوانيـــن  بالمخالفـــة 
التحقيقـــات  كشـــفت  حيـــث 
النيابـــة  التـــي تجريهـــا  المكثفـــة 
العامة عـــن ممارســـات مصرفية 
أحـــكام  خـــالف  علـــى  أجريـــت 
القانـــون، حيث ثبـــت قيام البنك 
بإصـــدار  اإليرانـــي  المركـــزي 
المســـتقبل  بنـــك  إلـــى  تعليماتـــه 
بشـــأن استخدام نظام تحويالت 
بديل غير معتمد إلتمام العمليات 
المصرفية؛ بغرض إخفاء مصدر 
وحركـــة األمـــوال المحولـــة مـــن 
خاللـــه ولصالح البنـــوك اإليرانية 
والتحايل على العقوبات الدولية 

الكيانـــات  علـــى  المفروضـــة 
اإليرانيـــة في مجـــال المعامالت 
المصرفيـــة لضـــرورات مكافحـــة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
مســـتغاًل في ذلك ســـيطرة بنكي 
إيـــران  وصـــادرات  إيـــران  ملـــي 
التشـــغيلية على بنك المســـتقبل 
وتوجيـــه سياســـاته فضـــاًل عـــن 
الوقـــت  ذات  فـــي  تبعيتهمـــا 
والبنـــك  اإليرانيـــة  للحكومـــة 
المركـــزي اإليراني، وتنفيًذا لتلك 
التعليمـــات، قـــام مســـؤولو بنـــك 
المستقبل باالشـــتراك مع آخرين 
مـــن مســـؤولي البنـــوك اإليرانية 
والبنك المركزي اإليراني بتنفيذ 
عمليات إرســـال وتحويل وتلقي 
مـــن مليـــار و300 مليـــون  أكثـــر 

دوالر عبر اســـتخدام ذلك النظام 
البديـــل، وذلـــك ضمـــن مخطـــط 

ضخم لغسل األموال.
وأضاف بوعـــالي أن التحقيقات 
ما زالت مســـتمرة في شأن بقية 
قيـــام  والتـــي تضمنـــت  الوقائـــع 
بنك المستقبل والبنوك اإليرانية 
بتنفيـــذ  األغـــراض  ولـــذات 
بالمخالفـــة  الدوليـــة  المعامـــالت 
لقانـــون حظـــر ومكافحـــة غســـل 
اإلرهـــاب  وتمويـــل  األمـــوال 
والقوانين واألنظمـــة المصرفية، 
حيـــث إنه مـــن المتوقع الكشـــف 
عن متورطين أكثر في المخطط، 
تمهيـــًدا إلحالة تلـــك القضايا إلى 

المحاكمة الجنائية.

أحكام بالسجن وغرامات ومصادرة مبالغ التحويالت بمئات ماليين الدوالرات

تأييد إدانة “المستقبل” و6 من مسؤوليه و“المركزي اإليراني” وبنوك إيرانية أخرى

علوي الموسوي
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جرى بقـــوة دفـــاع البحرين صباح 
دورة  افتتـــاح  األحـــد،  أمـــس 
للقـــوة  المدنييـــن  المتطوعيـــن 
الثانيـــة”  “الدفعـــة  االحتياطيـــة 
اســـتمراًرا للمرحلـــة األولـــى، وذلك 
في كل مـــن الدفاع الجوي الملكي 
بحضور اللواء الركن الشـــيخ علي 
بن راشـــد آل خليفة مساعد رئيس 
البشـــرية،  للقـــوى  األركان  هيئـــة 
العســـكري  الرياضـــي  واالتحـــاد 
غانـــم  الركـــن  اللـــواء  بحضـــور 
إبراهيـــم الفضالـــة مســـاعد رئيس 
هيئـــة األركان للعمليـــات، وســـاح 
البحرية الملكي البحريني بحضور 
اللواء الركن بحري محمد يوســـف 
العسم قائد ساح البحرية الملكي 

البحريني.
 ويشترك في هذه الدورة عدد من 
المتطوعيـــن مـــن القطـــاع المدنـــي 
في القـــوة االحتياطية للمواطنين 
من أقارب العامليـــن والمتقاعدين 

فـــي قوة دفـــاع البحرين والحرس 
)العســـكريين والمدنيين(،  الوطني 
لتأهيلهـــم التأهيل العســـكري الذي 
يمكنهـــم مـــن الدفـــاع عـــن وطننـــا 
داعًمـــا  درًعـــا  ليكونـــوا  الغالـــي، 

إلخوانهـــم من منتســـبي قوة دفاع 
البحريـــن، وذلـــك إيماًنـــا وتنفيـــًذا 
البـــاد  عاهـــل  وتوجيهـــات  لنهـــج 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 

عيسى آل خليفة.

 وقد عملت قوة دفاع البحرين على 
اإلعـــداد الجيد لهذه الدورة، حيث 
قامـــت بتوفيـــر كافـــة احتياجـــات 
ومتطلبـــات التدريـــس مـــن تجهيز 
الازمـــة،  الدراســـية  القاعـــات 

واختيار أفضل المدربين، وانتقاء 
الدراســـية  المـــواد  أنـــواع  أجـــود 
لتحقـــق  التدريبيـــة  والبرامـــج 
هـــذه الـــدورة األهداف المنشـــودة 
وأفضـــل النتائـــج المرجـــوة، حتى 

يتخـــرج المتطوعـــون مـــن القطاع 
بالعلـــوم  تســـلحوا  وقـــد  المدنـــي، 
والمهارات العســـكرية، كما وتشمل 
الـــدورة على مجموعة مـــن العلوم 

العسكرية، النظرية والعملية.

المنامة - بنا

افتتاح دورة المتطوعين المدنيين للقوة االحتياطية “2”
تسليح المتخرجين بالعلوم والمهارات العسكرية

الدفعـــة  فـــي  المتطوعيـــن  مـــن  عـــدد  عّبـــر 
البحريـــن  دفـــاع  بقـــوة  الثانيـــة  االحتياطيـــة 
لــــ “البـــاد” عـــن عظيـــم فخرهـــم واعتزازهـــم 
والتضحيـــة  الشـــرف  بميـــدان  لوجودهـــم 

والفداء.
 وقـــال المتطـــوع عبدالرحمـــن محمد يوســـف 
مـــال هللا لـ”البـــاد” إن مشـــاركته فـــي القـــوة 
اســـتمراًرا  الثانيـــة”  “الدفعـــة  االحتياطيـــة 
للمرحلة األولى بقوة دفاع البحرين هي تلبية 
لنـــداء الواجـــب، وخدمـــة لبـــادي، وآمـــل بأن 
نمثلها في هذا الميدان العظيم بأحســـن وجه، 

بإذن هللا تعالى.
 وأضـــاف مـــال هللا واصًفـــا تجربتـــه “كانـــت 
تجربـــة جميلة وثرية ومفيدة، ولقد اســـتقبلنا 
أفضـــل اســـتقبال، ووفـــرت لنـــا أفضـــل ســـبل 
الرعايـــة واالهتمـــام والتقديـــر في المعســـكر، 
كما كانت إجراءات التسجيل سهلة وسلسلة، 
ولقـــد تعرفت علـــى الدورة من خـــال تطبيق 

االنستجرام”.
 بدوره، أعرب المتطوع يوسف محمد الكعبي 
عن أمله بأن يكون خريجو القوة االحتياطية 
هـــم الخـــط الدفاعي الثالث عـــن البحرين بعد 
الجيـــش والحرس الوطني، مؤكًدا أن الخدمة 
في الزي العســـكري شـــرف كبيـــر، ومحل فخر 

وفخار.
 وأضـــاف الكعبي “نطمح بأن نكون من الناس 
األوائل في حماية الباد والعباد، ولقد تلمست 
هنـــا المحبـــة والرعايـــة، وتعلمنـــا الكثيـــر مـــن 
المفاهيـــم الوطنيـــة التي تعّزز قيـــم التضحية 
والـــوالء والفداء، وســـأهتم ألن أنقل تجربتي 
االســـتثنائية هذه إلـــى كل أقاربي وأصدقائي 

ومعارفي”.
 إلـــى ذلـــك، قـــال المتطـــوع علـــي عبدالهـــادي 
لكـــي  ودراســـتي  وظيفتـــي  “تركـــت  محمـــد 

التحـــق بالقـــوة االحتياطيـــة فـــي قـــوة دفـــاع 
البحريـــن، لكـــي أخـــدم ســـيدي جالـــة الملك، 
ومملكة البحرين، وحضوري هنا هو شرف لي 
ولعائلتـــي، والخدمة بهذا الميدان هي شـــرف 

لكل مواطن بحريني”.
وتابـــع محمـــد “قبـــل انضمامـــي للـــدورة، كنت 
ا، خدمًة  ا وجسديًّ متهيًئا لكي أكون هنا، نفســـيًّ
لبادي، وأنا متفائل ولقد تدربت بســـعة صدر، 
كما أن وجـــودي بين زمائي كان رائًعا، فالكل 
معنوياتـــه عاليـــة، وســـعيد بـــأن يكـــون رقًمـــا 

ا يترك األثر الخّير”. وطنيًّ
وعلـــى صعيد متصـــل، قال المتطوع حســـين 
محســـن تقي إن ســـبب مشـــاركته في الدورة، 
فـــي  أتـــرّدد  “لـــم  مضيًفـــا  كبيـــر،  شـــرف  هـــو 
التســـجيل، ولقـــد القيـــت تشـــجيًعا واهتماًمـــا 
مـــن جميع أفراد عائلتـــي بتحقيق ذلك بعد أن 

أطلعتهم على األمر”.
وأردف تقـــي “أصدقائـــي ومعارفـــي يتابعـــون 
أخبـــاري بإعجـــاب، وآمـــل منهم بأن يشـــاركوا 
جميًعـــا فـــي ميـــدان الشـــرف هـــذا، فالوطـــن 

قـــدم لنا الكثير، ولقد حانـــت الفرصة اآلن لرد 
الجميل”.

 وعن تطلعاته من هذه الدورة، قال “أنا أتعّلم 
الدفاع عن الوطن وعن نفسي وعن اآلخرين”.
وباالتجـــاه ذاتـــه، قـــال المتطوع حســـين علي 
بيـــن الحيـــاة  الشـــاعر إن هنـــاك فرًقـــا كبيـــًرا 
المدنية والعســـكرية، مضيًفـــا “تعلمنا االعتماد 
علـــى النفـــس، وتحّمـــل الصعاب، واإلحســـاس 
بالمســـئولية تجـــاه اآلخريـــن، الزي العســـكري 

شرف كبير”.

الزي العسكري شرف كبير... متطوعون بالقوة االحتياطية الثانية لـ “^”:

نشارك في ميدان التضحية والفداء محبة للوطن ولرد الجميل

إبراهيم النهام | تصوير: رسول الحجيري
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رئيس قسم البحوث والدراسات بمجلس الشورى فاتن العالي والشوري فيصل 
النعيمي

ادعاءات قرداحي.. 
كـــاذبــــــة

لمجلس  الـــعـــام  األمـــيـــن  تـــا   ^
الشورى المستشار أسامة العصفور 
ببداية الجلسة بيانا بشأن استنكار 
الــتــصــريــحــات الــمــســيــئــة مـــن وزيـــر 
اإلعـــــــام الـــلـــبـــنـــانـــي، حـــيـــث أعــــرب 
الــمــجــلــس عـــن رفــضــه واســتــنــكــاره 
ــئـــة تـــجـــاه  ــيـ ــريـــحـــات الـــمـــسـ ــتـــصـ ــلـ لـ
ــة اإلمــــارات، وما  الــســعــوديــة، ودولـ
ــاٍم  ــن كـ ــتــصــريــحــات مـ تــضــمــنــتــه ال
وكاذبة  باطلة  وادعــــاءات  ُمــرَســل، 

تجاه مجريات الحرب في اليمن.

^ عتـــب رئيس مجلس الشـــورى 
علـــي الصالـــح علـــى الـــوزراء وممثلـــي 
لعـــدم حضورهـــم مناقشـــة  الحكومـــة 
االقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، 
وقـــال “القانـــون مهـــم ويناقـــش فراغا 
تشريعيا، كان بودِّي أن يكون المعنيون 
بـــوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
موجوديـــن فـــي الجلســـة لالســـتئناس 
بآرائهم”. وتابـــع “نعذر الوزير لحضوره 
اجتماع مجلس الوزراء”، متسائال: أين 
هم الصف الثاني والثالث من المعنيين 
فـــي الـــوزارة، وأيضـــا المســـؤولون في 
مصرف البحريـــن المركزي؟ وختم “لنا 
عتب عليهم، والعتب على قدر المحبة 

رئيس المجلس علي الصالح ووزير شؤون المجلسين غانم البوعينين والتقدير”.

سعر موبايالت بـ 300 دينار ويسددها المشتري بمجموع 1000 دينار

أكثر من 6 آالف قضية جارية بالمحاكم للبيع بالتقسيط
جـــواز  علـــى  الشـــورى  مجلـــس  وافـــق 
النظر في االقتراح بقانون بشـــأن البيع 

بالتقسيط وأحيل إلى الحكومة.
وقـــال مقـــرر التشـــريع باللجنـــة المالية 
وأحد مقدمي االقتراح بقانون الشوري 
بســـام البنمحمـــد ان االقتـــراح ســـينظم 
بالتقســـيط  والشـــراء  البيـــع  نشـــاط 
ويضمـــن حقـــوق جميع األطـــراف ذات 
العالقة مع تبيان دور ومســـؤوليات كل 

طرف وتحديد الجهات المنظمة.
مقدمـــات  احـــدى  قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 
االقتـــراح  إن  الزايـــد  دالل  االقتـــراح 
جاء لينظم العالقـــة التعاقدية وكيفية 
الوفاء باألقســـاط المتفق عليها وعالج 
موضـــوع التنـــازع اذا نشـــأ خـــالف بين 

الطرفين.

وقالت الشـــورية جهاد الفاضل إن البيع 
بالتقســـيط سالح ذو حدين، وهناك من 
غير المنتظمين بســـداد مـــن يوقع على 
الجهـــل  فريســـة  ويقعـــون  مديونيـــات 
باإلجـــراءات القانونيـــة لهـــا. وأشـــارت 
الفاضـــل إلـــى أن هنـــاك أكثر مـــن 2000 
حكم صار بحق هذا النوع من القضايا، 
فضال عن وجود أكثر من 6 آالف قضية 
جـــار النظر فيها، األمر الذي يســـتوجب 
تدخال تشريعيا لمعالجة الوضع القائم.

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  وأيـــد 
دور  إلغـــاء  فخـــرو  جمـــال  الشـــورى 
المصرف المركزي في النســـخة المعدلة 

من االقتراح.
وعلق الشوري عبدالعزيز أبل بأن هناك 
شـــركات تبيع الســـيارات وتسحبها من 

أمام بيت المشتري في حالة تخلفه عن 
ســـداد القســـط، وشـــركات تبيع هواتف 
متنقلة بـ 300 دينار ليســـددها المشتري 

بمجموع 1000 دينار.
إن  الحاجـــي  فـــؤاد  الشـــوري  وقـــال 

االقتراح يغطي فراغا تشريعيا.
وأشـــار علي العرادي الســـتحداث دول 
عقـــودا نموذجيـــة وحـــددت التزامـــات 
البائـــع والمشـــتري، ومتوقعـــا انخفاض 

عدد القضايا بعد صدور التشريع.

بسام البنمحمد

يوسف حمود

الشـــورى  مجلـــس  اعتمـــد   ^
الماليـــة  الشـــؤون  لجنــــة  تقريــــر 
الحســـاب  بشـــأن  واالقتصاديـــة 
األجيـــال  الحتياطـــي  الختامـــي 
القادمة للســـنة المالية المنتهية في 
تدقيقـــه  بعـــد   ،2019 ديســـمبر   31
مـــن قبـــل ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 

واإلدارية.
وكيـــل  أوضـــح  التصويـــت،  وقبـــل 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
لشـــؤون المالية يوســـف حمـــود أنه 
تم األخـــذ بجميع المالحظات حول 
تقريـــر احتياطي األجيـــال القادمة، 
وقـــال فـــي مداخلتـــه فـــي مجلـــس 
الشورى أمس إن جميع المالحظات 

بحق التقرير منطقية.
وبشـــأن المالحظة حول المصاريف 
التشـــغيلية للصندوق، ذكـــر الوكيل 

أن العمـــل فـــي الصنـــدوق بـــدأ بــــ 3 
موظفين ووصـــل إلى 10 موظفين 
ا، كما اســـُتعين في بداية األمر  حاليًّ
بشـــركة استشـــارية ما انعكس على 

البيانات المالية للصندوق.
 وأكـــد “نعمل على خفـــض خدمات 
الشركة االستشارية أقل قدر ممكن 
كمـــا نزيـــد مـــن كفـــاءة الموظفيـــن، 
بكفـــاءة  خاصـــة وأنهـــم متدربـــون 
المهـــام  تولـــي  يســـتطيعون  عاليـــة 
الـــذي  الموكلـــة إليهـــم وهـــو األمـــر 
انعكس على جميع مجاالت األداء”.

الموظفيـــن  علـــى  “ننفـــق  وأضـــاف 
داخـــل  للتدريـــب  معقـــول  بشـــكل 
وخـــارج البحرين وهو مـــا يزيد من 
المصروفات في هذا الشـــأن والتي 
إجمالـــي  مـــن  تتجـــاوز 0.07 %  ال 

المصروفات بشكل عام”.

وكيل “المالية”: زيادة موظفي 
“احتياطي األجيال” من 3 إلى 10

الصالح: زيادة المستفيدين.. الفاضل: توافق حكومي شوري

“الشورى” يوافق على قانون “تأمين األقارب”
^ وافـــق مجلـــس الشـــورى علـــى مشـــروع 
قانـــون “تأميـــن األقـــارب” والـــذي يمـــد الغطـــاء 
التأمينـــي إلى أفراد ُأســـر أربـــاب األعمال الذين 
يختـــارون االلتحاق بمؤسســـة معيلهـــم؛ كونهم 
عمالة حقيقية يستحقون نيل الحقوق والمزايا 
التقاعديـــة عن طريق إشـــراكهم في أحد أنظمة 

التأمين االجتماعي.
مـــن جهتها، أكدت رئيســـة لجنة الخدمات جهاد 
الفاضـــل أنـــه تـــم التوافـــق علـــى حـــذف عبـــارة 
“ويعولهـــم فعـــال” مـــن النـــص، مبينـــة أن اللجنة 
توافقت مـــع الهيئة العامـــة للتأمين االجتماعي 

علـــى حـــذف العبـــارة، مشـــيرة إلـــى أن التعديل 
اســـتخدام  فـــي  التحايـــل  إلـــى ضبـــط  يهـــدف 
القانـــون، كما أنه ســـيتيح للجهـــة المعنية مزيدا 
مـــن التنظيـــم بهـــذا الشـــأن، مضيفـــة أن الجهـــة 
المعنيـــة لـــن تغـــض النظـــر عـــن كشـــف حـــاالت 
التوظيـــف الوهمي أو التحايل وذلك باســـتمرار 

عمليات التفتيش.
وعقـــب رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي الصالح 
بالقـــول “أن النـــص المعدل يعطي مظلة أوســـع 
لشـــمول جميع أفراد األســـرة الذيـــن يعملون مع 

جهاد الفاضلصاحب العمل”.

الدوسري: صعوبة لدى “العمل” في تحديد أقارب ذوي اإلعاقة

مخاوف من التالعب بمنح أقارب الدرجة الثالثة ساعتي راحة
^ تمســـك مجلـــس الشـــورى بقـــراره الســـابق 
برفض مشـــروع قانون يمنح ســـاعتي راحة يوميًا 
مدفوعتـــي األجـــر للموظـــف أو العامـــل مـــن ذوي 
اإلعاقـــة أو الـــذي يرعـــى معاقـــًا مـــن أقربائـــه حتى 
الدرجـــة الثالثـــة )حاليـــا المســـتفيدين مـــن األقارب 

للدرجة األولى(.
مـــن جهتها، أوضحت رئيســـة لجنة الخدمات جهاد 
الفاضل أن توســـعة المســـتفيدين ســـيكون له األثر 
الســـلبي الكبيـــر علـــى ذوي الهمم مما يعنـــي تأخير 
حصـــول ذوي الهمم علـــى هذه الخدمة اإلنســـانية، 
مؤكدة أن عدد ذوي الهمم يفوق 11 ألف شـــخص، 

وهـــذا يعني أن الـــوزارة ســـتتفرغ للبحث عن صلة 
القرابـــة بـــدال مـــن تمريـــر معامـــالت الموافقـــة على 

ساعتي الراحة.
وقال الشـــوري أحمد الحداد ان التعديل “قد يحقق 

نوعا من التالعب”.
وذكر الشوري درويش المناعي ان التعديل المقترح 

سيقلل من فرص العمل المتاحة لذوي االعاقة.
وأكد الشـــوري صباح الدوســـري، والـــذي كان وكيال 
ســـابقا بـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، بـــأن 
الوزارة ســـتواجه صعوبة فـــي تحديد صلة الرقابة 

حتى الدرجة الثالثة. منى المؤيد

االثنين 1 نوفمبر 2021 - 26 ربيع األول 1443 - العدد 4766

ليلى مال اهلل - تصوير: رسول الحجيري

قال: نعذر الوزير الرتباطه بجلسة مجلس الوزراء ولكن أين الصف الثاني والثالث؟

الصالح يعتب لغياب مسؤولي “التجارة” عن جلسة “الشورى”
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بغداد ـ وكاالت

سقطت 3 صواريخ من نوع كاتيوشا، فجر األحد، بالقرب من المنطقة 
الخضـــراء التـــي تضـــم الســـفارة األميركيـــة ومقـــرات حكوميـــة فـــي 
العاصمـــة العراقية، وفق ما ذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس، في 
هجوم يأتي بعد أسابيع من انتخابات تشريعية تعترض على نتائجها 

بعض األطراف.
 وهـــذا الهجـــوم الـــذي اقتصـــرت أضـــراره علـــى الماديـــات ولـــم يوقع 

إصابات، هو األول منذ نحو 4 أشهر قرب المنطقة الخضراء.
 وقال المصدر إن “3 صواريخ كاتيوشـــا سقطت على منطقة المنصور 
فـــي بغـــداد”، وقـــع أحدها “قـــرب مستشـــفى الهـــال األحمـــر”، واآلخر 
“في شـــارع األميرات قرب الســـياج الخارجي للمصـــرف االقتصادي”، 
موضًحـــا أن “البنايـــة )المصرف( مهجورة”.  أما الثالث فقد “ســـقط في 
بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه اسالة المنصور”. 
وتكّررت في األشـــهر األخيرة الهجمات من هذا النوع التي تســـتهدف 
خصوًصا القوات والمصالح األميركية في العراق وال تتبناها أي جهة، 
لكن تنســـبها واشـــنطن عادة إلى فصائل عراقية موالية إليران تطالب 

باالنسحاب الكامل للقوات األميركية من العراق.

سقوط 3 صواريخ قرب المنطقة الخضراء ببغداد

الخرطوم ـ وكاالت

بحـــث ممثـــل األمـــم المتحـــدة الخـــاص إلـــى الســـودان، 
فولكـــر بيريتـــس، مـــع رئيس الـــوزراء عبـــدهللا حمدوك، 
أمس األحد، خيارات الوســـاطة وسبل المضي قدًما في 

السودان، بعد األحداث األخيرة.
وقـــال بيريتس في تغريدة عبر حســـابه بموقع “تويتر”: 
“التقيـــت للتو عبد هللا حمدوك فـــي منزله، حالته جيدة 

لكنه ال يزال تحت اإلقامة الجبرية”.
وأضاف: “ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدًما 
بالنســـبة للســـودان. ســـأواصل هذه الجهود مع أصحاب 

المصلحة السودانيين اآلخرين”.
 وينضم بيريتس إلى مســـؤولين دوليين التقوا حمدوك 
أخيـــًرا وجًها لوجه أو تحدثوا معه هاتفّيصا بعد عودته 

إلى منزله.
 ويأتـــي هـــذا التحرك الدولـــي الجديد مـــن جانب األمم 
المتحدة بعد يوم واحد من احتجاجات واســـعة شـــارك 
فيها مئات اآلالف، ضمن ما عرف بـ ”مليونية 30 أكتوبر”، 

حيث طالب المشاركون بإعادة حكومة حمدوك.
 واســـتخدمت قوات األمن في الخرطوم الغاز المســـيل 
للدمـــوع وأطلقـــت النار في محاولة لتفريق حشـــد كبير 

بعـــد أن نصـــب المحتجـــون منصـــة وناقشـــوا إمكانيـــة 
االعتصـــام. وقالـــت مصـــادر طبية إن 3 أشـــخاص قتلوا 
برصـــاص قوات األمـــن. وكان الجيش الســـوداني أعلن، 
األســـبوع الماضـــي، حـــل مجلســـي الســـيادة والـــوزراء 
وأعلن حالة الطوارئ، قائًا إنه اضطر إلى هذه الخطوة 
بعدمـــا رفضـــت القـــوى السياســـية مقترحات تقـــدم بها 
لحل أزمات الباد. وفي سياق ذلك، التقى بيرتس قائد 
الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، لبحث التطورات 
األخيرة في الســـودان، حيث طالبه بالعودة إلى العملية 
االنتقالية التي نصت عليه الوثيقة الدستورية واإلفراج 

عن المعتقلين.

األمم المتحدة تتحدث عن جهود وساطة في السودان
روما ـ وكاالت

توّصـــل قادة دول مجموعة العشـــرين إلى اتفاق بشـــأن 
حصر االحترار المناخي بـ1.5 درجة مقارنة بمســـتويات 
ما قبل الثورة الصناعية، وفًقا لمســـودة البيان الختامي 

الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
 وتعيـــد مجموعة العشـــرين تأكيد هـــدف اتفاق باريس 
وهـــو “الحفـــاظ على متوســـط االحترار بأقـــل بكثير من 
درجتيـــن ومواصلـــة الجهـــود لحصـــره بـ1.5درجة فوق 
مســـتويات مـــا قبل الثورة الصناعيـــة”، حتى أنها ذهبت 
إلـــى أبعـــد من ذلـــك، قائلـــة “إن الحفاظ علـــى هدف 1.5 
درجـــة تحـــت الســـيطرة يتطلـــب إجـــراءات والتزامات 

كبيرة وفعالة من كل البلدان”.
 وأوضـــح مصدران فـــي االجتماع لوكالـــة فرانس برس 
أن القـــادة وافقـــوا علـــى تجـــاوز الهـــدف المناخـــي الذي 
اتفـــق عليه في قمة باريس عام 2015 والقاضي بحصر 
االحتـــرار بأقل مـــن درجتيـــن مئويتين، وحـــددوه بـ1.5 

درجة.
 والتحدي الرئيسي يكمن في معرفة الوسائل الملموسة 
التي ستســـتخدمها الـــدول الحترام هـــذا الهدف، والتي 
غالًبـــا ما تترّدد البلدان في التحدث عنها، وفق منظمات 

غير حكومية.
 ووفًقـــا آلخر تقييـــم لألمم المتحدة يأخـــذ في االعتبار 
االلتزامـــات الجديـــدة لغالبيـــة الـــدول الموقعـــة، ما زال 
العالـــم يّتجـــه نحو ارتفاع “كارثي” لدرجـــة الحرارة يبلغ 
2.7 درجـــة مئويـــة، وفـــي أفضـــل األحـــوال 2.2 درجـــة 
مئويـــة.  وبضغـــط من األمم المتحـــدة، تلتزم المزيد من 
الـــدول الحيـــاد الكربونـــي، معظمها بحلـــول العام 2050 
وبعضهـــا بحلول العام 2060 أو 2045. الصين وروســـيا 
علـــى ســـبيل المثـــال حـــددت أنهـــا ســـتصل إلـــى الحياد 
الكربوني في العام 2060 وأستراليا وفرنسا في 2050.

مجموعة العشرين.. اتفاق على 1.5 درجة مئوية

ببدء  إسرائيلية  إعــام  وســائــل  أفـــادت 
تدريبات عسكرية لمحاكاة حرب واسعة 

النطاق مع حزب هللا اللبناني.
عن  إســـرائـــيـــل”  أوف  “تـــايـــمـــز  ونــقــلــت 
ــم بـــــدء تـــدريـــبـــات  ــهـ ــانـ مـــســـؤولـــيـــن إعـ
النطاق  لمحاكاة حرب واسعة  عسكرية 
مع حزب هللا واختبار استجابة القوات 
ــخ والـــهـــجـــمـــات  ــ ــواري ــصــ ــ ــن ال ــل مــ ــ ــواب ــ ل
الصحيفة،  موقع  وبحسب  الكيمياوية. 
بالتخطيط  اإلسرائيلي  الجو  ساح  بدأ 
المنشآت  عــلــى  هــجــوم  تنفيذ  لــمــحــاكــاة 

النووية اإليرانية في األشهر المقبلة. 

وزيرا خارجية السعودية وأميركا ناقشا الجهود الدولية تجاه برنامج طهران

بلينكن: النووي اإليراني ازداد خطورة وجميع الخيارات على الطاولة
أبـــدى وزير الخارجيـــة األميركي أنتوني بلينكن 
شـــكوكه حـــول رغبـــة إيـــران فـــي العـــودة إلـــى 
المباحثـــات بشـــأن برنامجها النـــووي، مؤكدا أن 
“جميـــع الخيـــارات على الطاولة” لدى واشـــنطن 
فـــي هـــذا الصـــدد. وشـــدد بلينكن، فـــي تصريح 
لشـــبكة “ســـي إن إن” أمـــس األحـــد علـــى أهمية 
االجتمـــاع الـــذي عقـــده الرئيـــس األميركـــي جو 
بايـــدن في روما مـــع نظيره الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون والمستشـــارة األلمانيـــة أنغيـــا ميركل 
ورئيـــس الوزراء البريطاني بوريس جونســـون، 
الفتـــا إلـــى أن الـــدول األربعـــة باتت مـــن جديد 
متفقـــة تمامـــا فـــي مســـألة إعـــادة طهـــران إلـــى 
 2015 االلتـــزام الكامـــل باالتفـــاق المبـــرم عـــام 
وتتعامل بشكل نشط في هذا الصدد مع روسيا 

والصين.
ولفت بلينكن إلى أن واشـــنطن وحلفاءها يرون 
فـــي الدبلوماســـية أفضـــل طريقـــة للتعامـــل مـــع 
“المخاطـــر والتهديـــدات الناجمـــة عـــن برنامـــج 
إيران النووي”، محذرا من أن هذا البرنامج ازداد 

خطورة في األشهر الماضية.
وقـــال: “ال تـــزال هناك نافـــذة لرجوع إيـــران إلى 
التفاوض وعودتنا بشـــكل مشـــترك إلـــى االلتزام 
)باالتفاق النووي(، ما سيكون أفضل نتيجة، لكن 
ذلـــك يتوقف على مـــا إذا كانت إيران في الواقع 
جـــادة فـــي نيتهـــا فعل ذلـــك.. ال نعلم بعـــد ما إذا 
كانت إيـــران ترغب في العودة وإعادة التواصل 

بطريقة مفيدة”.
وفي حوار آخر مع شـــبكة “ســـي بي إس” أمس، 
حـــذر بلينكـــن مـــن أن إيـــران “تمضـــي قدمـــا في 
تطوير برنامجها النووي بشكل عدواني”، مشيرا 
إلـــى أن الفترة الزمنية التي تحتاج إليها طهران 
إلنتـــاج ما يكفي مـــن المواد االنشـــطارية إلنتاج 

قنبلة نووية تتقلص أكثر فأكثر.
وأعـــرب وزير الخارجيـــة األميركـــي مجددا عن 
دعم واشـــنطن للحل الدبلوماســـي بشـــأن نووي 
إيـــران، مضيفـــا: “لكننا فـــي الوقت نفســـه ننظر، 
حســـب االقتضـــاء، أيضـــا إلـــى خيـــارات أخـــرى، 
إذا لـــم تكن إيران مســـتعدة للتواصل على وجه 
الســـرعة بحســـن نيـــة الســـتئناف المباحثات من 
النقطـــة التـــي تم تعليقها فيها في يونيو بســـبب 

تغيير الحكومة فيها”.

وردا علـــى ســـؤال عما إذا كان يقصـــد بـ”خيارات 
أخـــرى” إمكانية اللجوء إلى إجراءات عســـكرية 
بحـــق إيـــران، قـــال الوزيـــر إن “جميـــع الخيارات 

مطروحة على الطاولة”.
وفـــي وقـــت الحـــق مـــن أمـــس، ناقـــش وزيـــرا 
خارجية المملكـــة العربية الســـعودية والواليات 
المتحـــدة، الجهـــود الدولية تجـــاه برنامج إيران 
النـــووي، كما بحثـــا تعزيز األمن واالســـتقرار في 

الشرق األوسط.
بـــن  فيصـــل  األميـــر  الخارجيـــة  وزيـــر  والتقـــى 
فرحـــان بن عبـــدهللا، وزير الخارجيـــة األميركي 
أنتونـــي بلينكـــن، وذلـــك علـــى هامش قمـــة قادة 
دول مجموعة العشـــرين المنعقـــدة في العاصمة 

اإليطالية روما.
العاقـــات  اســـتعراض  اللقـــاء  خـــال  وجـــرى 
االســـتراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية 
السعودية والواليات المتحدة األميركية، وُسبل 
تعزيزهـــا في كافـــة مجاالت التعاون والتنســـيق 

المشترك.
مـــن جانبـــه، قال وزيـــر الخارجيـــة اإليراني أمير 
عبد اللهيان في حوار صحفي أمس: “إننا نناقش 
كيفيـــة التفـــاوض واســـتئنافه”، مؤكـــدًا: “هنـــاك 
طريق واحد وبسيط للعودة إلى التفاوض، وهو 
الموافقة على العودة إلى النقطة التي انســـحب 

منها ترامب”.
وردًا علـــى ســـؤال بشـــأن مـــا هـــي أصعـــب عقبة 

تعرقل استئناف المفاوضات في الوقت الراهن، 
فـــي  عقبـــات  أي  أرى  “ال  عبداللهيـــان:  أجـــاب 
الداخـــل، مشـــكلتنا هي نـــوع اللعبـــة التي يرغب 

فيها األميركيون على وجه التحديد”.

بينيت يتعّهد

هـــّدد رئيس الـــوزراء االســـرائيلي نفتالي بينت، 
أمـــس األحـــد، بـــأن إســـرائيل ســـتعمل كل ما هو 
مطلـــوب مـــن أجـــل تحييـــد التهديـــد اإليرانـــي، 
معتبًرا أن هناك حرًبا باردة بين إسرائيل وإيران.

تصريحـــات رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي جاءت 
االســـكتلندية  غاســـكو  إلـــى  مغادرتـــه  قبيـــل 

للمشاركة في مؤتمر المناخ الدولي.
ورافقت طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز “إف-
15” قاذفـــة أميركية في رحلة عبر المنطقة، يوم 

السبت، في تهديد واضح إليران.
الرحلـــة  هـــذه  إن  اإلســـرائيلي  الجيـــش  وقـــال 
تجّســـد “التعاون العملياتي المســـتمر مع القوات 

األميركية في المنطقة”.
 وجـــاءت مهمة المرافقة فـــي الوقت الذي يهدد 
فيـــه المســـؤولون اإلســـرائيليون واألميركيـــون 
بشـــكل متزايد بعمل يســـتهدف برنامـــج طهران 
النـــووي، وذلك بعدما أوقفـــت إيران المفاوضات 
غير المباشـــرة مـــع الواليات المتحـــدة في فيينا 
فيما يتعلق بالعودة المتبادلة إلى االتفاق النووي 

المبرم عام 2015.

عواصم ـ وكاالت

بيروت ـ وكاالت

أعـــرب البطريـــرك المارونـــي اللبنانـــي، مـــار بشـــارة الراعـــي، عن 
تطلعـــه بـــأن يتخـــذ كل مـــن الرئيـــس، ميشـــال عـــون، ورئيـــس 
الحكومـــة، نجيب ميقاتي، “خطوة حاســـمة تنـــزع فتيل تفجير 

العاقات اللبنانية الخليجية”.
واعتبر البطريرك الماروني بشـــارة الراعي أن “أهم إنجاز للقوى 
السياسية هو عدم انجرارها في لعبة الدول، وال سيما في هذه 
المرحلة اإلقليمية الدقيقة”، مشدًدا على “ضرورة اتخاذ موقف 

حاسٍم دفاًعا عن كل اللبنانيين، مقيمين أم في الخارج”. 
وقـــال الراعـــي: “قمت فـــي مطلع األســـبوع بمبـــادرة، إذ لم يكن 
جائـــزا أن نتفـــرج على التدهور المتســـارع مـــن دون أن نتحرك، 
فلبنـــان لنـــا جميعا، ومســـؤولية البحث عن الحلول مســـؤوليتنا 

جميعا”.
وأكمـــل الراعـــي: “رأينـــا أخطار توقـــف الحكومة عـــن االجتماع، 
ورأينـــا بحـــزن انـــدالع اشـــتباكات في الشـــارع ردتنا إلـــى مرارة 
الحـــرب األهليـــة، ورأينا غرابـــة الهجوم السياســـي على القضاء 
وكأنه ال فصل بين الســـلطات”، مؤكدا “وجـــوب إياء المصلحة 
الوطنية االعتبار األول، ووجوب االلتفات لهموم الناس في ظل 

األوضاع الصعبة”.

إلـــى ذلك، تجمع عدد من المواطنين اللبنانيين، مســـاء الســـبت، 
أمام مبنى الســـفارة السعودية لدى بيروت، تضامنا مع الرياض، 
واســـتنكارا لتصريحات وزير اإلعـــام اللبناني، جورج قرداحي، 

التي أثارت الجدل.
وحمـــل بعض المتظاهرين أعام الســـعودية، واعتبر بعضهم أن 
هذا العلم يمثلهم، في حين حمل آخرون صور الملك السعودي، 
ســـلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، محمد بن سلمان، باإلضافة 

إلى صور رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

الراعي: نتطلع لخطوة حاسمة تنزع فتيل تفجير العالقات

“العلم السعودي كفني”.. لبنانيون يتضامنون مع الرياض

تحركات تضامنية أمام السفارة السعودية في بيروت

دبي - العربية.نت

ســـقط العشـــرات من عناصـــر ميليشـــيا الحوثيين، أمـــس األحد، 
بنيـــران الجيش اليمني والمقاومة الشـــعبية ورجـــال القبائل في 
مختلـــف جبهـــات القتـــال جنوب محافظة مأرب، شـــمالي شـــرق 
الباد. ونقل المركز اإلعامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري 
قولـــه، إن قـــوات الجيـــش والمقاومـــة “نفـــذت خـــال الســـاعات 
الماضيـــة عـــّدة كمائـــن والتفافـــات” انتهت بوقوع العشـــرات من 
عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى إلحاق خسائر 

أخرى في معدات الحوثيين.
وأضاف أن مدفعية الجيش شنت قصفًا مركزًا ضد أهداف ثابتة 
ومتحركـــة للحوثييـــن على امتـــداد الجبهة وألحقت بالميليشـــيا 

خسائر كبيرة في العديد والعتاد.
وكانت قوات الجيش اليمني نفذت أمس الســـبت، كمينًا محكمًا 
اســـتهدف مجاميـــع حوثيـــة حاولـــت التســـلل إلى أحـــد المواقع 

العسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
مـــن جانب آخر، أعلنت الســـفارة األميركية فـــي اليمن، أمس، أن 
رؤســـاء بعثـــات الدول الخمـــس دائمة العضويـــة بمجلس األمن، 
وهـــي الصين وفرنســـا وروســـيا وبريطانيا والواليـــات المتحدة، 
المعتمـــدة لـــدى اليمـــن، أكـــدوا “الدعم القـــوي والمســـتمر” لتنفيذ 

اتفـــاق الريـــاض، ولجهـــود الحكومـــة اليمنيـــة إلعادة االســـتقرار 
واألمـــن إلى الباد. وأعرب رؤســـاء البعثات عن إدانتهم للهجوم 
الـــذي وقع، الســـبت، خـــارج مطار عدن الدولي وأســـفر عن مقتل 
وإصابة العشـــرات. وأضافت الســـفارة األميركيـــة في اليمن عبر 
حسابها على “تويتر” أن المجتمع الدولي سيواصل “الوقوف إلى 

جانب الشعب اليمني في مكافحة اإلرهاب”.
وذكـــرت الســـفارة أن رؤســـاء البعثـــات طالبوا بضـــرورة “تقديم 

مرتكبي هذا الهجوم إلى العدالة دون تأخير”.

واشنطن: الدول الدائمة في مجلس األمن تدعم تنفيذ اتفاق الرياض

كمائن والتفافات بمأرب.. ومقتل وجرح عشرات الحوثيين

الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب

المبعوث األممي: حمدوك ما يزال قيد اإلقامة الجبرية
تعيد مجموعة العشرين تأكيد هدف اتفاق باريس
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وزيرا خارجية السعودية وأميركا

إسرائيل تبدأ مناورات تحاكي 
حرًبا واسعة مع حزب اهلل

تل أبيب ـ وكاالت
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن بيع محل تجاري فرع 2 من المؤسسة الفردية
وتحويل القيد إلى ذات مسؤولية محدودة  

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المؤسسة الفردية المسماة سوبر برايت للمقاوالت والمملوكة للسيد/السيدة رضي سعيد 
علي حسن الحواج  والمسجلة بموجب القيد رقم  85088 ، بطلب بيع المحل التجاري فرع 
2 من المؤسسة الفردية والمسمى : إيست واي للمقاوالت وتحويلها إلى ذات مسئولية 
محدودة برأسمال وقدره 2000 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري عن كافة 

أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
 

رضي سعيد علي حسن الحواج     بنسبة 51%
 NAVANEETH KRISHNAN MULAMOOTTIL

GOPALAKRISHNAN   بنسبة 49%

القيد  72580
التاريخ  2021/10/28

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
CR2021 إعالن رقم   157027   لسنة

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
فردية(  )مؤسسة  للتجارة  زرار  ل  المالك  علي  عيسى  ابراهيم  منى  السيد 
بكافة  الفردية  المؤسسة  تحويل  طالبا   72580 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
فروعها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره الف دينار بحريني ، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1 حسين بن علي بن حسن المحمدعلي

2. منى ابراهيم عيسى احمد علي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة ايتكو منجمنت ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد /  عبد الهادي نبيل محمد حسن خليل دواني  عن شركة ايتكو منجمنت 
ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 76546 ، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 

رقم   6  من:
بايدا اند باستا ذ.م.م

PIADA AND PASTA W.L.L
الى: مطعم بوكس ات  ذ.م.م

BOX IT RESTAURANT W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد : 90426
التاريخ : 2021/10/26

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري شركة ريادات للخدمات العقارية  ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
اصحاب ريادات للخدمات العقارية  ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 90426 

طالبين تغير االسم التجاري
من شركة ريادات للخدمات العقارية ذ.م.م

الى شركة اسياد الدارة المطارات ذ.م.م

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

التاريخ: 25 /اكتوبر/ 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2021- 154727  طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

أي  لديه  من  كل  فعلى   ، التجاري  االسم  تغيير  بطلب  أدناه  المعلن  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 63890 – 1

اسم التاجر : دانتيل  ستايل لالقمشة
االسم التجاري الحالي : امل صالح حسن موسى

االسم التجاري المطلوب : زينة لين للعبايات واالقمشة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تحويل شركة تضامن بحرينية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
إليها السيد / عبدالكريم حسن حسن منصور العكري نيابة عن  تقدم 
السادة شركة ديسكفري ورلد للسفر والسياحة شركة تضامن بحرينية 
القانوني  99549، طالبين تحويل الشكل  القيد رقم  المسجلة بموجب 
مسٔيولية  ذات  شركة  إلى  بحرينية  تضامن  من  المذكورة  للشركة 

محدودة برٔاسمال وقدره 20,000 دينار بحريني .
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15 Vacancies Available
ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

FOOD WORLD W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37381111  or  FOODWORLD.WLL@GMAIL.COM 

LUCKY FALCON TAILORING AND TEXTILES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33482656  or  AYAZMUSHTAQ2003@GMAIL.COM 

Five Star For All Food  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39894173  or  MONADALAL65@GMAIL.COM 

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

LIVE WELL FOOD STUFF  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39456906  or  INFO@LIVEWELL.BH 

Miracle Land Contractor  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17877098  or  SERVICES@MIRACLEGROUPS.COM 

T G I FRIDAY’S  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17262998  or  SSALTH@AMERCIANA.BH 

Abn Al Nafis Palace Tailoring - Bahraini Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33071383  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

BABA RAMADHAN  CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39064201  or  MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM 

Heat Master International WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
33526667  or  MAILBOXGB1@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALSHAAT GATE LADIES TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contact

39474846  or  HEAD_MASTER1@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ABU AHRAM ELECTRONIC REPAIRS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33967771  or  ZARISHACSHOP@GMAIL.COM 

ITALIAN TECHNIQUE FOR MARBLE POLISHING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39405474  or  SALEHMAHDI3703@GMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MAINTENANCE).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  m.vishal@exibah.com 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

34561904  or  UMBREELABH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17616167  or  hrg.bh@rameehotels.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

ALREEF APIARIES FOR HONEY AND NATURAL OILS  
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33391190  or  FASTDOC99@GMAIL.COM 

FIVE STARS PALACE BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
39894173  or  MONA.ISA77@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17220055  or  HR@FAKHRO.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

HARDSCAPE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39055666  or  roqayacr2007@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

FALAFELPIE RESTURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

33255601  or  FALAFELPIEBH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

SANA MOON BEAUTY  CENTER  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

37799222  or  SANABUTAHER@GMAIL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

Air cool contracting  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
37774175  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.COM 

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17580079  or  falshehabi@mazars.bh 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

17166827  or  ahmed@mtqos.com 

Air cool contracting  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
37774175  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.COM 

DC Contracting Co.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

39941114  or  H.SALEM@DC.BH 

CHAI PARATHA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39133187  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

Sadaf contracting  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

17622144  or  SADAF_BAH@HOTMAIL.COM 

AL FAJAR CONSULTANT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36206340  or  YASIRWAQAS79@GMAIL.COM 

Mexico cleaning and maintenance services  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17550720  or  mexicocleaning@gmail.com 

ISA FOR ACTIVITIES OF HEAD OFFICES OR MANAGEMENT OF OFFICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

GABALLA MANAGEMENT CONSULTING & EXHIBITIONS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

77342333  or  M.GABALLA.DECORATION@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

DAR ALMAWARID STEEL & ALUMINIUM WORKS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
36366138  or  badr@daralmawared.com 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

LATIX  CONSTRUCTION CONTRACTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

39666825  or  LATIX2030@GMAIL.COM 

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

  ROAD-ROLLER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ABU SAIBA PLANTS & FIOWERS  
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
17593263  or  APF.EST@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
37344333  or  MY.D.BH.PK@GMAIL.COM 

TANJAH RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33000044  or  Kabdulla2009@hotmail.com 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

NAWAF JASIM MOHAMED ALKOWARI ( THARWAT ALJWAI / 9161)  
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33399331  or  NAWAFALKUWARI@GMAIL.COM 

BLU TECH SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

33080184  or  RASHID.MOHD9733@GMAIL.COM 

MAAZ ADVERTISMENT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33700528  or  RUSSHDA_87@YAHOO.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

34561904  or  INTERLOOPBH@GMAIL.COM 

PAKISTAN PALACE RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36604099  or  AISMAILTOP10@GMAIL.COM 

World time Clearance of government documents  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39802838  or  REYADH.AWAL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36515888  or  Q5020888@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36515888  or  Q5020888@GMAIL.COM 

MESHWAR BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39928898  or  MISHWAR_MB@HOTMAIL.COM 

K N AUTO GARAGE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37336682  or  rajendrannair680@gmail.com 

ALAQDAR RESTURENT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

66999707  or  FMS12121@GMAIL.COM 

Almoawdah Const  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17400386  or  INFO@ALMAWDAH.COM 

AL KOBRA CLEANING EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

32352004  or  AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

ESSHA STAR GENERAL CLEANING - PARTNERSHIP COMPANY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39757324  or  YRADHA1977@GMAIL.COM 

SHARJA FOR GALVANISED STEEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33074488  or  SHARJACOATING@GMAIL.COM 

The Kop Salon  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
17258529  or  HASHIMAZ80@GMAIL.COM 

The 10 Furniture  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17272345  or  RIYAD966@GMAIL.COM 

STICKY FINGERS RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39422733  or  HANANMERZA.JAWAD@YAHOO.COM 

Texas Chicken  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

13300023  or  human.resources@binrajab.co 

ALJAZAF SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39322322  or  MOHDRASHED.A@GMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

16163782  or  ikumaran@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Alomran General Services  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17792777  or  ALOMRAN99@GMAIL.COM 

SECURI CORE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

HARDEEZ RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17262998  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

HARDEES  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17708888  or  lmra@mmetc.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

RIYADH AHMED MOHSEN AHMED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39472999  or  GULFSANDCONST@GMAIL.COM 

Strong Force-MGC W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  jessica@alghanah.com 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

BAHRAIN WORKSHOP CO.  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17700798  or  BWCENG@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

IRON ART WELDING BLACKSMITH AND FABRICATION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39979299  or  HUSSAINALWASTI22@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34561904  or  INTERLOOPBH@GMAIL.COM 

AL AREEN HOTELS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

36048602  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

17636363  or  ahmed@jazayani.com 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED)  
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Devji & Co.  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
17104751  or  PDEVJI@DEVJI.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

MAKEUP LOUNGE BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

32177756  or  HASSAN.HUJAIRI87@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

UNIFORM 7TH AVENUE  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
39580580  or  uniformavenue@gmail.com 

SIDRA AYAN CARGO HANDLING COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35905665  or  muhammadbilal343@gmail.com 

STAR GROUP COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

TOMAX FOODSTUFF  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33288656  or  TOMAXFOODSTUFF@GMAIL.COM 

Food Silver Fort  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39458837  or  shabah.group@gmail.com 

ALJALAHMA FABRICATION WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17410218  or  INFO@ALJALAHMAEST.COM 

RAJESH MASTER CARE CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

37378010  or  GIBIPH@GMAIL.COM 

PAKISTAN PALACE RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

36604099  or  AISMAILTOP10@GMAIL.COM 

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39606407  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

Alfawasil cold store  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
38889558  or  Mmarhoon70@gmail.com 

ROOTS PHONES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17255548  or  dalal_alsaeed@hotmail.com 

NAJUM  DANIEL CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

36202080  or  AQEELALSAHAB@GMAIL.COM 

Alkarama fresh juice co wll  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39611067  or  manzoorkk1970@gmail.com 

ALMUMAIYAZ GENTS TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

39338234  or  MARDONA2001@HOTMAIL.COM 

FAST STEP LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
39338234  or  MARDONA2001@HOTMAIL.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE OPERATOR & RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TYPIST 
 suitably qualified applicants can contact
17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

JALIS K K PROPERTY MANAGEMENT AND PROMOTION CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17290466  or  jaliskkpromotion@gmail.com 

MANAMA FOOD INDUSTRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17675755  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

ALSHAIBANI GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
32286919  or  ALITAZ11209@ICLUD.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

NASIR MAQSOOD SERVICES CO  W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38183610  or  NASIRMAQSOODSERVICEWLL@GMAIL.COM 

ROLANDA FLOWERS  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39634498  or  AHMEDQMALIK@GMAIL.COM 

ROOTS STATIONERY  
has a vacancy for the occupation of

  TYPIST (ONE LANGUAGE) 
 suitably qualified applicants can contact

39836452  or  ALJUBAIL_BH@YAHOO.CO.IN 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

THE BUTCHERS KNIFE RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

RANYA SECONDHAND EQUIPMENTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39869896  or  A-AZIZ20@HOTMAIL.COM 

LEADING INDUSTRIAL SERVICES COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17769629  or  HBH2002@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM

 ALFARHAN GRILLS AND SHAWARMA  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
33294133  or  AFARHAN00@YAHOO.COM 

FILS REFRI GERATION AND A/C REPAIRS WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
9220849  or  FILSAUTO@HOTMAIL.COM 

BISWANATH DAS JEWELLERY DESIGN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39129421  or  BISWANATHDAS3912@GMAIL.COM 

AL PB CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36387070  or  PRAMODABAH7@GMAIL.COM 

Arflon Contracting  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39944155  or  MOHSEN515@HOTMAIL.COM 

GOLD GULF CONTACTING company partnership owned by hasan abdulre  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

GULF WAVES REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33318888  or  ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM 

ARFLON GENTS SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

33344494  or  MOHSIN515@OUTLOOK.COM 

SUPER WELDING & ALUMINUM WORK SHOP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33886033  or  SUPERWASPC@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

MMA ELECTRONICS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36051372  or  THREEWAYS.INTL@GMAIL.COM 

ALEZZ CONTRACTING MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

RIYADH BLACVKS SMITH & EELDING WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17400827  or  RIYADHCARPENTRY@GMAIL.COM 

K N AUTO GARAGE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37336682  or  rajendrannair680@gmail.com 

NEW GREEN CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

36760055  or  MIAN33859525@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

COOL KIT CENTRAL AIRCONDITIONING PLANT REPAIRE  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

77088800  or  SERVICE@COOLKITSERVICE.COM 

LYALY ALAMEERAT LADIES SALON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

17879923  or  ADRAJ1@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

A To Z Jewellery Designs Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39125070  or  zulfi71zulfi@gmail.com 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENTS RENTAL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

AL MARZOOQ CATRING SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17786040  or  MARZOOQBAKERY@GMAIL.COM 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

1LHAJ ALI AHMED BUKANAN & SONS CO.  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17382838  or  BUKANNAN@BUKANNAN.COM 

TARADAH CARPENTRY WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
17713637  or  mohammed@tarradah.com 

ASHAQ ALMUHARRAQ COLD STORES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
9874874  or  AGNAS2536@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

16163782  or  ikumaran@gmail.com 

Texas Chicken  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

33629071  or  human.resources@binrajab.co 

PRO STITCH GARMENTS FACTORY Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

77082293  or  prostitchgarments.bh@gmail.com 

AL MUMTAZA TAILORING MATERIAL AND TEXTILES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

37171397  or  UMALSADA278@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

ALEZZ CONTRACTING MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SHRINGA ELECTRIC Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

36564093  or  SETHU@SHRINGAELECTRIC.COM

14Vacancies Available
NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)  

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
17727925  or  yousif@aanass.net 

Tangier Contracting Est.  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
17533778  or  TANGERBH@YAHOO.COM 

S S R M FOR MANAGEMENT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36445749  or  YAHIA91010@GMAIL.COM 

Kottayam Kitchen WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

39676747  or  kottayamkitchens@gmail.com 

FITNESS HUB CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact
36565286  or  NIZAM78678@GMAIL.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17877209  or  HANAN@ALHELLI.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

SECURI CORE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

MOHAMED HAMAD AHMED ALJAWDER  
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

39459096  or  M.ALJOWDER@HOTMAIL.COM 

AL HARMI GROUP CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33367000  or  WADYALSIL@GMAIL.COM 

FREEDOM FOOT WEAR  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17343060  or  HUDAHASAN67@GMAIL.COM 

IN & OUT SUPERMARKET  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17530005  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

ALI TRADITIONAL FOOD RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33088847  or  BIRD.BAHRAIN@YAHOO.COM 

KOOHEJI MODERN FURNITURE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

66677778  or  koohejihomefurniture@gmail.com 

PROFITOR MANAGEMENT CONSULTANCY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33506093  or  GATESAHI@GMAIL.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

PURE FILPINO LUCKY LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
39655512  or  ADELSWAR689@YAHOO.COM 

TAIBA BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33768768  or  taiba.saloon@gmail.com 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA  
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17636363  or  ahmed@jazayani.com 

S S R M FOR MANAGEMENT  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
36445749  or  YAHIA91010@GMAIL.COM 

ABAN ALWATAN ELECTRICAL WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39853626  or  ABDULHAMEED6439@GMAIL.COM 

RADIANCE CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34013194  or  SALEEMAKBAR80@YAHOO.COM 

MAGIC BUBBLES ADS & PUBLICITY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

33433664  or  PRAVEEN@BUBBLESADS.COM 

NOOR AL HODA COMMUNICATION  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36634040  or  TAREK.HAFEZ66@GMAIL.COM 

ABU MOHAMMADAN ROLING SHUTTER DOOR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17732273  or  AM_HABIB@HOTMAIL.COM 

HASAN ABDULRAHMAN KHALAF BURESHAID  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17671967  or  zakar12188@gmail.com 

KAMAL MIAH  FOR DESIGN AND REAL ESTATE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39362467  or  KAMALMIHA909@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

AMEERI STORES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17456111  or  HRAMEERI@AMEERI.COM.BH 

ALEZDIHAR STORES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17243399  or  MAMK@BATELCO.COM.BH 

UNIQUE INTERNATIONL LOGISTIC CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

13104858  or  ABDULKOLANS@GMAIL.COM 

RAOUF MECHANICAL SERVICES EST  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

36487999  or  raoufws@gmail.com 

SAT performance garage  
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

33367776  or  SADADIRACING@GMAIL.COM 

RECON FABRICATION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
17661220  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

Westin Hotel Bahrain City Centre  
has a vacancy for the occupation of

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Neva Trading  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

33133876  or  ALI.NAEL.GHALI@GMAIL.COM 

COWI Gulf A S  
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17216177  or  COWIBAHRAIN@COWI.COM 

Abu Fajer markets  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33200037  or  MADANALBANBILI@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

New Island Carpentry Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

37777864  or  adminc@NICBH.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17713177  or  arunvarma54@gmail.com 

ALTADHAMON EXCAVATION CO. B.S.C. CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

17702385  or  HABIBBINALIALAALI1967@GMAIL.COM 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

FINE FOODS CATERING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
17729595  or  abdulla@hhm-group.com 

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST  
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

17535455  or  SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

BUKHOWA HOTEL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

NOGA TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39875402  or  mahmoodmanal@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

DEMYAT ABAYAT  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

39458577  or  dimyatgroup@gmail.com 

ESSA ALNACHAS CAR SERVICE GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17554401  or  ALNACHAS33@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

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

DURRAT AL MUHARRAQ CLEANING &MAINTENANCE  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

DOMINO’S PIZZA  
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

17683222  or  mohsen.ali@alamar.com 

WADI ALRIFFA VEGETABLES AND FRUITS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39444993  or  FAHDANDC@GMAIL.COM 

MOHAMMED JALAL & SONS COMPANY LIMITED W .L .L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

ALNOOR MOUNTAIN COLD S  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

17280050  or  EMANSHUKRALLA@GMAIL.COM.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

MCDONALDS  
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77660133  or  HR@FAKHRO.COM 

HAMAD KHALIL EBRAHIM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34128860  or  HAMADBH144@GMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17708888  or  lmra@mmetc.com 

ASR AL ZUHOOR ALYAMANI RESTAURANT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39973731  or  FAHAD611700@GMAIL.COM 

HAMAD KHALIL EBRAHIM  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

34128860  or  HAMADBH144@GMAIL.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17708888  or  lmra@mmetc.com 

SEHR ADHARI DESIGN CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17669838  or  SEHRADHARI@GMAIL.COM 

MAHDI ALI AHMED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34128860  or  MAHDIALIBH9@GMAIL.COM 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17877184  or  ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

ALSADIQ TRANSPORT  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 
 suitably qualified applicants can contact

17401441  or  HR@ALSADIQBH.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Premiere Hotel W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17708888  or  lmra@mmetc.com 

MIDDLE EAST HOSPITAL W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17362233  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Trans global contracting co. w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17552307  or  hnijamudeen@yahoo.com 

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

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh 

ABDULRAHIM ALSAYED CONSTRUCTION EST.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17720016  or  G.EBRAHIM@NASSERPHARMACY.COM 

GIR LINING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
17644055  or  FATIMA@GIR-GROUP.COM 

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17540777  or  unni@gems-bahrain.com 

Future home trading w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17625881  or  PRAKASHFALCONEL@GMAIL.COM 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENTS RENTAL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

Ali Jee Electrical Workshop  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38004003  or  ADVENTURE99919@GMAIL.COM 

Araeen supermarket  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

SHUMS TAHER TAILORING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASTER CUTTER(GENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

66311661  or  SHUMSTAHERALI@HOTMAIL.COM 

APACHI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36604099  or  AISMAILTOP10@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

MOAZZEM CONSTRUCTION - BAHRAINI PARTNERSHIP CO.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

SATRANGII SALE TRADE OF TEXTILES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

Moazzem Trading - Bahraini Partnership Co.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34407337  or  MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM 

TERRACE GARDEN W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

Alawaleen Cafe  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33321002  or  Y1002@HOTMAIL.COM 

ALFARDAN GAS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17591115  or  SAEEDFARDAN@HOTMAIL.COM 

ABDULRAHIM ALSAYED CONSTRUCTION EST.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

RASRUMMAN RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17200190  or  ABUNOORA14@YAHOO.COM 

PERFECT IGNITION AUTO SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

33377050  or  HASANALMAHAL@YAHOO.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

H E B G FOR INFRASTRUCTURE AND WATER PROJECTS W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  HANDICRAFT REHABILITATION TECH. 
 suitably qualified applicants can contact

66644003  or  md@bahraingateconsultant.com 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17403403  or  Shahzad@asfbahrain.com 

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

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

Premiere Hotel W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

TELANGANA GLOBAL TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39621731  or  MMMAA61@YAHOO.COM 

MONROE HOTEL S P C  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

ALDHAMEER A/C & REFG. REPAIRS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17692700  or  ALDHAMEER@HOTMAIL.COM 

RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17243331  or  moh.ramez@ramez.net 

HIGHLAND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

39319999  or  HIGHLAND296@YAHOO.COM 

KARAK CAPITAL CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39867872  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM 

Karak Capital Cafeteria  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33223159  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM 

ASHTAR BUILDING MAINTENANCE WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  BADER_ALGHANAH@HOTMAIL.COM 

FAISAL ABDULWAHID MOHAMED EBRHIM FAQEEH  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
77144144  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

STREET SALON  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33263042  or  WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

SEVENTIES KARAK  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34444609  or  AZIZALYASI1@GMAIL.COM 

ABUSAHEB CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17274196  or  PSABDULLAHPUTHUR@GMAIL.COM 

RAS ZUWAYED RESTURANT  
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
39847080  or  BB12BB@HOTMAIL.COM 

HUDSON CAR SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

39005557  or  dhiraj@brupco.com 

FLORET BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

33994231  or  FLORETBAHRAIN@GMAIL.COM 

SHOWPIECE AND BLENDS RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39625030  or  SHWOPIECE99@HOTMAIL.COM 

HILAL SALMAN AHMED SALMAN EST.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39461416  or  ALMIYAS@YAHOO.COM.BH 

SWIPE ONE FOR COMPUTER PROGRAMMING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66677632  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

SECURI CORE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SECURI CORE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

BAHRAIN  BRANCH  CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17270909  or  ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

Manama pearl jewellery design  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33393313  or  manamapearl@GMAIL.COM 

SHINY TOUCH AUTO CARE  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

17000585  or  ALANOOD@ALSHAMMARYGROUP.COM 

STAR LIFE REPAIR OF HOUSEHOLD APPLIANCES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33179311  or  RMINHAS560@GMAIL.COM 

NESMA & PARNTERS CONTRACTING CO. LTD.  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33329666  or  ABDULRAHMAN.ALSUNAID@NESMA.COM 

FAHAD ALAWADHI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

33271272  or  fahadalawadhi6889@gmail.com 

Rose crystal fashion  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39749769  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

SECURE LINE CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39841074  or  AZIZJUMA961@GMAIL.COM 

ALEZZ CONTRACTING MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contact
17258381  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

S T M C COMPUTER CONSULTING EXPERTISE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36445749  or  YAHIA91010@GMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

NABEEL HASAN ALI AL-OJAIMI  
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

39446844  or  BUBASHAR91@GMAIL.COM 

Dhakan Jewllery S P C  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17412041  or  DHAKAN_2005@YAHOO.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

SECURI CORE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

HASHTAG FITNESS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33703709  or  ahmedmujtaba9@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

SECURI CORE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY  
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

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

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contact
17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

AL SOROUH HOSPITALITY DEVELOPMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

17564616  or  MANNAN@ALSOROUH.COM.BH 

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
17300616  or  karim.eissa@falghanim.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

BOMBO SHAWARMA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000342  or  INFO@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

AWAIS JEWELLRY DESIGN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39675509  or  BR.HN@HOTMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

AHMED HASAN ALI DALAL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17595954  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

REEM ALSHARQ PROPERTIES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

38030580  or  REEM.ALSHARQ.BH@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

MADO  CAFE AND RESTAURANT CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

SANGAM CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

39158777  or  SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

Accure Action Real Estate  
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

33747830  or  BAHRAIN@ECOLINEWASH.COM 

AL MARZOOQ WELDING & SMITHERY & FABRICATION WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17592868  or  ALMARZ_ADVRS@HOTMAIL.COM 

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

  REINFORCED IRON WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENTS RENTAL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39416687  or  STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

HG TECHNOLOGY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17773898  or  HONESTYCONTRACTING@GMAIL.COM 

S B INTERIOR DECORATION & FURNITURE WORKSHOP Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33464848  or  BRIBIL007@GMAIL.COM 

TRADERS VICS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

17586906  or  TARIQ.SHARIF@RITZCARLTON.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Rameen Construction Co. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38379798  or  DEFCON1981@HOTMAIL.COM 

ALRIFFA STARS SPUR PARTS AND AUTO SERVCES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17343771  or  bijut@batelco.com.bh 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

32322748  or  Bahrain.project@alfouzan.com 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33173321  or  ISLAMPRUK786@GMAIL.COM 

CHHAGANLAL KHIMJI & SONS JEWELLERS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17254532  or  INCOGNITORAKESH@HOTMAIL.COM 

HOBBYIST BRAND CAFETERIA AND RESTAURANTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

ROOZ GOLD SMITH WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
35566665  or  S.TOBELLAH@GMAIL.COM 

MILAN HOME GYPSUM AND DECORATION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39888827  or  MOHED3254@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

BATSCO CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17783886  or  info@batsco.net 
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والحوكمـــة  الرقابـــة  لجنـــة  عقـــدت 
القـــدم،  لكـــرة  البحرينـــي  باالتحـــاد 
تشـــكيلها  بعـــد  األول،  اجتماعهـــا 
حديًثا، برئاســـة عضـــو مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة القدم رئيس 
لجنـــة الرقابة والحوكمـــة أيمن علي 
االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي  الفـــردان.  
اللجنـــة،  بأعضـــاء  الفـــردان  رحـــب 
االتحـــاد  رئيـــس  ثقـــة  إلـــى  مشـــيًرا 
البحرينـــي لكـــرة القدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة ونائب رئيس 
بـــن  الشـــيخ خليفـــة  االتحـــاد ســـمو 
علـــي آل خليفـــة وأعضـــاء مجلـــس 
اإلدارة بأعضـــاء اللجنـــة للعمل على 

مجالـــي  فـــي  واالرتقـــاء  التطويـــر 
الرقابـــة الداخليـــة وحوكمة االتحاد، 
مـــن خالل وضـــع البرامـــج والخطط 
الفعالـــة بمـــا يتوافـــق مـــع توجهـــات 
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
لكـــرة القـــدم. وشـــكر رئيـــس اللجنة 
األعضاء علـــى قبولهم هذا التكليف، 
مبيًنا أن اختيارهم جاء بناًء على ما 
يتمتعون به من كفاءة وسمعة طيبة 

وحرفية في العمل بهذا المجال.
 واتفـــق المجتمعون علـــى البدء في 
وضـــع خطـــة وآليـــة عمـــل وتصـــور 
كامـــل حـــول اللجنـــة، علـــى أن يتـــم 
رفعه لمجلس اإلدارة للموافقة عليه 

والمباشرة في األعمال.

اجتماع لجنة الرقابة والحوكمة باتحاد الكرة

األهلـي والنبيـه صالـح يفتتحـان دوري عيسـى بـن راشـد

تفتتــح اليــوم اإلثنيــن منافســات دوري عيســى بن راشــد ألندية الدرجــة األولى للكرة 
الطائرة للموسم الجديد 2021 – 2022، وهو الموسم الثاني بالمسمى الجديد للدوري 

تخليدا للمغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.

األهلي حامل اللقب والنبيه صالح الصاعد 
الجديـــد لـــدوري األضـــواء يقصان شـــريط 
االفتتاح الســـاعة 6:00 مساء، فيما يلتقي 
المحرق الوصيف أمام عالي سابع الترتيب 
الموســـم الفائت الســـاعة 7:30 مساء على 

صالة عيسى بن راشد للكرة الطائرة.

األهلي يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بقيادة 
مدربه التونســـي خالـــد بلعيد الـــذي أدخل 
“النسور” إلى لوحة شرف األبطال ألول مرة 
بعدما قاده لتحقيق ثنائية الدوري والكأس 
موسم 2013 – 2014، حيث يعول الفريق 
علـــى الشـــقيقين ناصـــر ومحمـــد عنان في 

األطـــراف، وعلي الصيرفي وعباس الخباز 
باإلرتكاز والمحترف البرازيلي “فيرناندو”، 

ويغيـــب عـــن الفريـــق هـــذا الموســـم صانع 
األلعـــاب علـــي حبيب إثـــر انتقالـــه للنجمة 
بعـــد 9 ســـنوات قضاها مع النســـور ليعتمد 
الفريق على عماد ســـلمان وعيســـى عباس 
القـــادم من النصر. أمـــا النبيه صالح بقيادة 
المـــدرب المحلـــي فـــؤاد عبدالواحـــد، فإنه 
الكولومبـــي  بالمحتـــرف  صفوفـــه  دعـــم 
“أبونـــزا” في مركز )4( مع االحتفاظ بمعظم 
العناصـــر الشـــابة وتدعيـــم صفوفه بالعب 
االرتـــكاز أحمد جواد وعودة صانع األلعاب 
الخبيـــر محمـــود جاســـم. وفـــي المواجهـــة 
األخرى، فإن المحرق تحت قيادة المدرب 

مؤهـــل  الميـــل  ياســـين  الجديـــد  الوطنـــي 
لإلطاحـــة بفريق عالي الذي يقوده المدرب 
أن طائـــرة  رغـــم  العابـــد،  الشـــاب حســـين 
األحـــالم تلعب مـــن دون محتـــرف وتعول 
على العمالق فاضل عباس وصانع األلعاب 
الدولـــي محمـــود العافيـــة والعائـــد الســـيد 
علـــي محمد وحســـن الشـــاخوري والبقية. 
أمـــا عالي، فإنه افتقد معظم عناصره، لكنه 
سلح صفوفه بعناصر جديدة في مقدمتها 
علـــي عبدالنبـــي ضـــارب مركـــز )4(، وصانع 
األلعـــاب محمـــد هرونـــة وحســـين خليـــل 

ضارب مركز )2(.

Sports@albiladpress.com
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منتخبنا للكريكت يتوج بكأس بطولة التصفيات اآلسيوية
رئيس االتحاد يهدي الفوز إلى خالد بن حمد

في إنجـــاز فريد ورغـــم كل التحديات، 
حقـــق المنتخـــب البحرينـــي للكريكـــت 
اآلســـيوية  التصفيـــات  بطولـــة  كأس 
»أســـتراليا  العالـــم  لبطولـــة  المؤهلـــة 
العاصمـــة  اســـتضافتها  التـــي   »2022
الســـبوع  خـــالل  الدوحـــة  القطريـــة 
الماضي وشاركت فيها أيًضا منتخبات 
السعودية والكويت وقطر والمالديف. 
وانتهـــت المباراة األخيـــرة التي ضمت 
الفريقيـــن البحرينـــي والســـعودي بفوز 
الفريق البحريني بعـــد أداء مميز حقق 
انتصـــارات  بثالثـــة  نقـــاط  ســـت  فيـــه 

وخسارة واحدة خالل البطولة. 
وبهذه المناســـبة، صرح حاتـــم داداباي 
للكريكـــت  البحرينـــي  اإلتحـــاد  رئيـــس 
قائال: “نهدي هذا الفوز لصاحب الســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
البحرينـــي  لالتحـــاد  المســـتمر  لدعمـــه 

للكريكـــت وتوجيهاتـــه المســـتمرة التي 
كانـــت حافـــزا لنـــا لمزيـــد مـــن العطـــاء. 
أتوجـــه بالشـــكر الجزيل لـــكل الالعبين 
الذين أثبتـــوا جدارتهم رغم التحديات 
واســـتطاعوا  تواجههـــم  كانـــت  التـــي 
رفع اســـم البحريـــن عاليا فـــي البطولة 
وتأهلهـــم لـــكأس العالـــم للكريكـــت في 
أســـتراليا في البطولة التي ســـتقام في 

نهايـــة نوفمبر من العام القادم. واشـــكر 
أيضـــا أعضـــاء مجلـــس إدارة االتحـــاد 
الذيـــن  والتدريبـــي  اإلداري  والفريـــق 
األشـــهر  خـــالل  جبـــارة  جهـــودا  بذلـــوا 
الماضية من أجل إعداد فريق البحرين 
والتـــي توجـــت بحصـــول الفريـــق على 

بطولة التصفيات”. 
وأضـــاف حاتم دادابـــاي: “أن هذا الفوز 

ســـوف يعـــزز مكانـــة هـــذه اللعبـــة فـــي 
مملكـــة البحريـــن ويســـهم فـــي جـــذب 
العديـــد مـــن المواهـــب البحرينيـــة في 
هـــذا المجال وســـوف نســـعى بإذن هللا 
من خـــالل االتحاد بتطويـــر هذه اللعبة 
من خالل إعداد المالعب وتهيئة البنية 
التحتيـــة لهـــذه الرياضـــة العالمية التي 

تحظى بشعبية كبيرة في العالم”.

اتحاد الكريكت

منتخبنا الوطني للكريكت

ناصر بن حمد: فوز “باريس اف سي” دافع للفريق في حصد االنتصارات
أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة أن فـــوز فريـــق باريـــس 
أف ســـي الفرنســـي بشـــعار فيكتوريـــوس 
البحريـــن علـــى ديجون )1/ 0( فـــي الدوري 
الفرنســـي للدرجـــة الثانية عامـــل مهم في 
مواصلـــة تحقيـــق النتائـــج اإليجابيـــة في 

الفترة المقبلة.
 وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن الجهـــود البـــارزة التـــي يبذلهـــا 
الفريق محـــل تقدير واعتزاز خصوًصا أنه 
يحرص علـــى تحقيق االنتصارات بشـــعار 
أصبـــح  والـــذي  البحريـــن  فيكتوريـــوس 

محط األنظار، مشـــيًرا سموه إلى أن الفوز 
علـــى ديجون ســـيزيد من رغبـــة الالعبين 
فـــي مواصلـــة تحقيـــق النتائـــج اإليجابية 
والدخـــول بقوة في دائرة المنافســـة على 

الصعود.
 وتمّنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة التوفيـــق والنجاح لفريـــق باريس 
أف ســـي الفرنســـي بشـــعار فيكتوريـــوس 

البحرين في مباريات الفريق المقبلة.
 ورفـــع باريـــس أف ســـي رصيـــده إلى 21 
نقطـــة في المركز الســـادس بفارق 8 نقاط 
فقـــط عـــن المتصدر تولـــوز، مـــع تبقي 24 

مباراة في الدوري.

المكتب اإلعالمي

فاز على ديجون بشعار فيكتوريوس البحرين في الدوري الفرنسي

استمرار المنافسات بموسم ناصر بن حمد للموروث البحري
كّرر فريق “ســـموم” فوزه في ســـباق الجولة الثانية 
لمســـابقة التجديـــف الشـــعبي ضمـــن موســـم ناصـــر 
بـــن حمـــد لرياضات المـــوروث البحري في نســـخته 
الرابعـــة وســـط مشـــاركة واســـعة مـــن قبل الشـــباب 

البحريني المهتم بموروث البحر.
ناصـــر  أحمـــد  النوخـــذة  بقيـــادة  “ســـموم”  وأحـــرز   
مســـافة  أنهـــى  أن  بعـــد  األول  المركـــز  البوســـميط 
السباق البالغة 3000 متر في زمن قدره )13.33.08 
1” بقيـــادة  دقيقـــة( متفوًقـــا علـــى فريـــق “إعصـــار 
النوخـــذة عبـــدهللا خليفـــة الحدي والذي جـــاء ثانًيا 
بزمـــن يبلـــغ )14.10.47 دقيقـــة(، بينمـــا صعد فريق 
“طوفـــان 1” بقيـــادة النوخـــذة حمد خالـــد الرميحي 
للمركز الثالث في الجولة الثانية بعد أن سجل زمًنا 

قدره )14.23.81 دقيقة(.
وجـــاء فـــي المركـــز الرابع فريـــق “الداهيـــة” متقدًما 
على فريق “الزعيـــم” في المركز الخامس، ثم فريق 
“الســـيل” سادســـا، و”إعصـــار 2” ســـابًعا متفوًقا على 
“طوفان 2” في المركز الثامن، وجاء فريق “الوائلية” 

في المركز التاسع و”كاسر األمواج” عاشًرا.
ومـــن أصـــل 20 فريًقا يشـــاركون فـــي كل جولة من 
ســـباقات التجديف الشـــعبي تســـعى الفـــرق للتأهل 
للســـباق الختامي من خالل إحراز المراكز المتقدمة 

في سباقات الجوالت التمهيدية الثالث.
وفي مســـابقة “دشـــت بحارة الموروث” التي تجمع 
صيـــد األســـماك واســـتخراج المحـــار، حقـــق فريـــق 

“الحقه” بقيادة النوخذة راشـــد عادل األحمد المركز 
نقطـــة   65.5 برصيـــد  الثانيـــة  الجولـــة  فـــي  األول 
متفوًقـــا علـــى فريـــق “بـــال حـــدود” صاحـــب المركز 
الثانـــي برصيد 60.5 نقطة وهو الفريق الذي يقوده 

النوخذة مهدي حسن الشاووش.
وحـــل فـــي المركـــز الثالـــث فريـــق “الثقـــة” بقيـــادة 
النوخذة ياســـر عبدالرحمن الخان بعد أن تمكن من 

جمع 56.5 نقطة، فيما جاء فريق “ولد الحبيشي 1” 
بقيادة النوخذة عبدالعزيز نصيب ســـالم في المركز 

الرابع برصيد 56 نقطة.
وكان التنافس في هذه المســـابقة الشـــاملة شـــديًدا 
بيـــن الفـــرق التـــي تدخـــل البحـــر على مـــدى يومين 

للصيد والطبخ واستخراج المحار.
وتستأنف الجولة الثالثة من مسابقات موسم ناصر 

بـــن حمـــد لرياضـــات المـــوروث البحـــري فـــي عطلة 
نهاية األسبوع.

ويقـــام هذا الموســـم بتنظيم من اللجنـــة البحرينية 
لرياضات الموروث الشعبي التابعة للمجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة بهدف إحياء الموروث الشـــعبي 
البحرينـــي والحفاظ على التراث األصيل من خالل 

مسابقات تنافسية.

لجنة الموروث

“سموم” كرر فوزه بسباق الجولة الثانية لـ “التجديف الشعبي”

حسن علي

اتحاد الكرة

جانب من منافسات األسبوع الماضي

لقطة لفرحة الالعبينسمو الشيخ ناصر بن حمد 
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حلبة البحرين الدولية

تنطلق اإلثنين منافســـات الجولة ٥ 
لدوري ناصـــر بن حمد الممتاز لكرة 
 /٢٠٢١ الرياضـــي  للموســـم  القـــدم 
٢٠٢٢، وذلك بإقامة مباراتين على 

استاد البحرين الوطني.
يلعـــب الحـــد مـــع البديـــع عند 

٥.٣٠ مســـاًء، وعند ٨.٠٥ 
الرفـــاع  يلعـــب  مســـاًء 

الشرقي مع الخالدية.
منافســـات  وتســـتكمل 

بإقامـــة  الجولـــة 
يـــوم  مباراتيـــن 
الثالثـــاء: النجمـــة مع 

المنامـــة، الرفاع مـــع األهلي. وأجل 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
مبـــاراة ناديـــي الحالـــة والمحـــرق؛ 
نظرا الرتباط المحرق بنهائي كأس 
االتحاد اآلســـيوي الذي سيقام يوم 

مـــع  ويجمعـــه  الجـــاري  نوفمبـــر   ٥
ناســـاف األوزبكي. ويشـــير ترتيب 
الـــدوري حالًيا إلى صـــدارة المنامة 
برصيـــد ١٠ نقـــاط، الرفـــاع وصيًفا 
برصيد ٨ نقـــاط، الخالدية ٦ نقاط، 
الرفاع الشـــرقي والنجمة والحالة 
٥ نقـــاط لـــكل واحـــد منهـــم، 
األهلـــي  نقـــاط،  البديـــع ٤ 
٣ نقـــاط مـــن ٣ مباريـــات، 
الحـــد نقطتيـــن، والمحرق 
مـــن  واحـــدة  بنقطـــة 
وتأتـــي  مباريـــات.   ٣
فتـــرة  قبـــل  الجولـــة 
التوقـــف الدوليـــة التي سيشـــهدها 
شـــهر نوفمبـــر الجاري، ثم ســـتلعب 
جولـــة أخرى أيضـــا قبل أن يتوقف 
الدوري لمشاركة المنتخب الوطني 

في كأس العرب- الفيفا.

تســـتعد حلبـــة البحريـــن الدوليـــة للجولـــة الختاميـــة 
مـــن بطولـــة العالـــم للتحمـــل التابعـــة لالتحـــاد الدولي 
للســـيارات، وذلـــك مـــن خـــالل ســـباق بابكـــو البحرين 
للتحمـــل 8 ســـاعات، نهايـــة هـــذا األســـبوع وتحديـــًدا 
يومي الجمعة والسبت الموافق 5 و6 نوفمبر الجاري.
 كمـــا ســـينطلق إلـــى جانـــب البطولـــة العالميـــة بطولة 
تحدي البورش ســـبرنت الشـــرق األوســـط في جولتها 

األولـــى كســـباق مســـاند، إلـــى جانـــب جـــدول حافـــل 
بالفعاليات الترفيهية العائلية وذلك من الصبح وحتى 
المســـاء. وتعتبـــر أســـعار التذاكر لحضور هذا الســـباق 
العالمـــي رمزيـــة، إذ تبلـــغ 5 دنانيـــر للكبـــار و2.5 دينار 
للفئـــة مـــن 3 حتى 12 عاًما واألطفال أقل من 3 أعوام 
ســـيكون دخولهـــم مجاًنا، كما ســـيكون هناك مزيد من 

التخفيض للطلبة، وذوي الهمم، وكبار السن.

الجولة ٥ لدوري ناصر بن حمد الممتاز

حلبة البحرين تستعد لسباق بابكو 8 ساعات

اإلسطبالت تدخل أجواء ثاني بطوالت موسم القدرة
تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال 
الرئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
للفروســـية  الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري 
وســـباقات القـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمد آل خليفة، دخلت اإلســـطبالت 
أجواء ســـباق القـــدرة التأهيلـــي الدولي 
المحليـــة  التأهيليـــة  والســـباقات   )2(
للمبتدئيـــن يومـــي 5 و6 نوفمبـــر المقبل 
التـــي تحتضنهـــا قرية البحريـــن الدولية 
للقـــدرة، وذلك عبـــر التدريبـــات اليومية 

المتواصلة.
وستشـــهد قرية البحرين الدولية للقدرة 
سلســـلة مـــن الســـباقات المثيـــرة، وهـــي 
ســـباق دولـــي لمســـافة 100 كم وســـباق 
دولـــي لمســـافة 120 كـــم، إضافـــة إلـــى 
ســـباقات تأهيليـــة محليـــة لمســـافة 40 
و80 كم، حيث ســـتقام على مدار يومي 

الجمعة والسبت.
مرحلـــة  اإلســـطبالت  وتواصـــل   
علـــى  والوقـــوف  الجـــادة  التحضيـــرات 

جاهزيـــة الجيـــاد مـــن خـــالل التدريبات 
صباحيـــة  فترتيـــن  علـــى  اليوميـــة 
ومســـائية، حيـــث حرصت االســـطبالت 
على اختيار أفضل الفرســـان للمشـــاركة 
في الســـباقات المقبلة والتي تفوح منها 

رائحة اإلثارة والندية.

KHK وطموحات متجددة

 يحظـــى فريـــق KHK باهتمـــام ودعـــم 
مـــن ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامة للرياضـــة رئيس اللجنة األولمبية 
الفريـــق  يدخـــل  حيـــث  البحرينيـــة، 
الســـباقات المقبلة بهـــدف تأكيد مكانته 
المتميزة والحصول على أفضل النتائج.
 وتشـــهد تدريبات الفريق حماًســـا كبيًرا 
من اإلســـطبالت التي أكـــدت جاهزيتها 
والهـــدف  الســـباقات  لخـــوض  الكاملـــة 
هـــو الخـــروج بأفضـــل النتائـــج.  فارس 

الفريـــق حمـــد جناحـــي، أكـــد أن الفريق 
يســـير وفق الخطة الفنيـــة التي وضعها 
مدرب الفريق رائد محمود، حيث يأمل 
الفريق في تحقيـــق أفضل النتائج رغم 
اإلدراك بـــأن المنافســـة لن تكون ســـهلة 
خصوًصا في ظل االستعدادات المثالية 
لالســـطبالت األخرى. وقال “جنينا ثمار 
العديـــد من األهداف التي وضعناها في 
الســـباق األول، وسندخل السباق الثاني 
بقـــوة من أجـــل الحصول علـــى أهدافنا 
والنتائج اإليجابية، ندرك بأن المنافسة 
لـــن تكون ســـهلة ولكـــن نحـــن جاهزون 
للمنافســـة القوية والظهـــور المتميز في 

السباقات”.
وتابع “هنـــاك عوامل تأثرت منها الجياد 
الســـباق األول ومنهـــا الرطوبـــة العاليـــة 
وحـــرارة الجـــو، ولكـــن رغم ذلـــك كانت 
الســـباق  إن  اإلثـــارة حاضـــرة، وأعتقـــد 
القادم ســـيكون مشـــابًها وسندخل بقوة 

لتحقيق أفضل المراكز”.

النصر بشعار االنتصارات

ويدخل فريق النصر الســـباقات المقبلة 

وإبـــراز  االنتصـــارات  تحقيـــق  بشـــعار 

قدراتـــه العاليـــة التـــي يمتلكهـــا بقيـــادة 
آل  صقـــر  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  مدربـــه 

خليفة.
 ويمتلـــك فريق النصر فرســـان مميزون 

االنتصـــارات،  تحقيـــق  علـــى  قـــادرون 
التحضيـــرات  الفريـــق  يواصـــل  حيـــث 

الجادة للسباقات المقبلة.
ســـرحان  النصـــر  فريـــق  فـــارس  وقـــال 
العنـــزي “وضع الشـــيخ ســـلمان بن صقر 
آل خليفـــة خطـــة يســـير عليهـــا الفريـــق 
منـــذ انطـــالق الموســـم الجديـــد، حيـــث 
يضم الفريق عناصر مميزة من الفرسان 
فـــي  تأكيـــد جدارتهـــم  القادريـــن علـــى 
تحقيق االنتصارات”. وأضاف “الســـباق 
الماضي قـــدم الفريق مســـتويات طيبة 
رغم حرارة األجـــواء والرطوبة، وتمكنا 
مـــن تحقيق أهداف عدة وضعها الفريق 

قبل المشاركة”. 

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

تحت رعاية ناصر 
بن حمد وفي 4 
سباقات مختلفة

تفتتح اليوم )اإلثنين( الجولة السابعة 
مـــن دوري خالـــد بـــن حمـــد لكـــرة اليد 
بإقامـــة مباراتيـــن، إذ يواجه التضامن 
 5.30 الســـاعة  فـــي  الشـــباب  نظيـــره 
مســـاًء وتليها باربار مـــع البحرين عند 
الســـاعة 7 مســـاًء وذلـــك علـــى صالـــة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتســـتكمل المنافســـات يـــوم الثالثاء 
ثـــم  وســـماهيج  توبلـــي  بمواجهتـــي 
تختتـــم  أن  علـــى  واألهلـــي،  االتحـــاد 
الجولـــة بلقـــاء الديـــر واالتفـــاق يـــوم 
تتســـم  أن  المؤمـــل  ومـــن  األربعـــاء. 
مباراتا اليوم باإلثـــارة والقوة والندية 
فـــي ســـبيل تحقيـــق الفـــوز مـــن جهـــة 
وتعويض الخســـارة الســـابقة من جهة 
أخـــرى، مـــا يعنـــي أن الجمهـــور علـــى 

موعد منتظر من المتعة.

خســـارة  لتعويـــض  يســـعى  الشـــباب 
مباراتيـــه األخيرتيـــن والتـــي أبعدتـــه 
عن المراكز المتقدمة المنافسة، ولكنه 
سيصطدم بنشوة ومعنويات التضامن 
الذي يقـــدم مســـتويات ونتائج قوية، 
وهـــو اآلخـــر يريـــد تحقيـــق االنتصـــار 

والتقدم بمركزه لألمام.
وفي المباراة األخرى، ســـيكون هدف 
الفـــوز هـــو شـــعار الفريقيـــن البحريـــن 

وباربـــار، اللذيـــن ســـقطا فـــي الجولـــة 
الماضيـــة أمام كل من االتفاق وباربار. 
البحرين يسعى الستغالل حالة باربار 
الفنيـــة وتغيير جهـــازه الفني وخطف 
يســـعى  والبنفســـج  الثـــالث،  النقـــاط 
لتصحيـــح المســـار بعد جولتيـــن تعثر 
الخســـارة  ثـــم  أوالً  بالتعـــادل  فيهمـــا 
مـــدن  مدربـــه حســـن  والتـــي جعلـــت 
يســـتقيل، ويتم تعيين حسين عيسى 
بديالً عنه، والذي سيكون في اختباره 

األول إلثبات الوجود.

موقف الفرق

 14( االتفـــاق  نقطـــة(،   18( النجمـــة 
نقطـــة(، األهلـــي واالتحـــاد )13 نقطة(، 
التضامن )11 نقطة(، باربار وسماهيج 
 9( والبحريـــن  الشـــباب  نقـــاط(،   10(
نقاط(، توبلـــي )7 نقاط(، وأخيًرا الدير 

)6 نقاط(.

التضامن يواجه الشباب وباربار مع البحرين

مباراتان منتظرتان بدوري خالد بن حمد

اللجنة اإلعالمية

مسابقة  أول  فــي 
ريـــــاضـــــيـــــة عـــلـــى 
الــــــــمــــــــســــــــتــــــــوى 
ــن  الــجــمــاعــي، دّشـ
مــــــركــــــز تـــمـــكـــيـــن 
شــــــــبــــــــاب جـــبـــلـــة 
حــبــشــي مــســابــقــة 
كــرة الــقــدم األولــى 
ــاب الــمــنــطــقــة  ــشــب ل
وقــــــــــد اّتــــســــمــــت 

المسابقة بالتنافس القوي بين الفرق المشاركة والتي كانت من نصيب 
صاحب األداء الممتع فريق حي الغدير، وبالحضور الجماهيري الكثيف 

والمؤازر.
 وبهذا الخصوص يتقّدم مجلس إدارة مركز تمكين شـــباب جبلة حبشي 
بخالص شـــكره وتقديره لوزير شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمن المؤيد 

على ما يبدونه من دعم وتمكين لقطاع الشباب والرياضة. 
 كما يعّبر مجلس اإلدارة عن شكره للجهات الداعمة للمسابقة، الماراثون 

للرياضة وحسين حمادة متمّنًيا لهما دوام التوفيق والنجاح.

أول مسابقة لمركز شباب جبلة حبشي األولمبــي يخســـر من العــراق بثالثيــة
حظوظه قائمة في التأهل لنهائيات آسيا تحت ٢٣

خســـر منتخبنـــا األولمبـــي لكـــرة القـــدم 
أمـــام نظيـــره العراقـــي بثالثـــة أهـــداف 
جمعـــت  التـــي  المبـــاراة  فـــي  رد،  دون 
الطرفيـــن، األحـــد، على اســـتاد الشـــيخ 
علـــي بـــن محمـــد آل خليفة، فـــي ختام 
منافســـات المجموعة الثالثة لتصفيات 
كأس آســـيا تحـــت ٢٣ عامـــا. واســـتقبل 
الشـــوط األول،  فـــي  أولمبينـــا هدفيـــن 
وأنهـــى المجموعـــة بثـــالث نقـــاط فـــي 
المركز الثاني، وال زالت حظوظه قائمة 

في التأهل للنهائيات اآلسيوية.
وســـينتظر األولمبي نتائج ما تبقى من 
مباريـــات التصفيات، خصوصا مباراتي 
الســـعودية مـــع بنغالديـــش وفيتنام مع 
ميانمار، ففي حال فوز السعودية بفارق 

هدفيـــن وتعادل فيتنـــام وميانمار، فإن 
حظـــوظ منتخبنـــا ستتالشـــى في بلوغ 

النهائيـــات، وفـــي حيـــن فاز الســـعودية 
وفـــاز فيتنـــام أو ميانمار، فـــإن منتخبنا 

ســـيدخل فـــي حســـابات مـــع منتخـــب 
الثانـــي  المركـــز  طاجاكســـتان صاحـــب 
فـــي المجموعـــة الثانيـــة، إذ ســـيحتكم 
إلـــى  الطاجيكـــي  والمنتخـــب  أولمبينـــا 
فارق األهداف ومن ثم عدد اإلنذارات، 
والتي ستكون فيصل التأهل للمنتخب 

من عدمه في هذه الحالة.
إســـماعيل  األولمبـــي  مـــدرب  وكان 
كرامـــي بـــدأ المبـــاراة بتشـــكيلة مكونة 
مـــن الحارس عمـــار محمـــد، والالعبين: 
العســـم،  ســـعود  عبدالكريـــم،  حســـين 
عبـــاس  جاســـم،  فهـــد  الجبـــن،  حمـــزة 
العصفـــور، محمـــد عبدالقيـــوم، صالـــح 
محمـــد، إبراهيـــم الختال، عدنـــان فواز 

وعبدالرحمن سيد.
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البحريــــن يكســب االتحــاد ويعــزز آمالـه
ختام الجولة السابعة من دوري زين للسلة

كسب فريق البحرين مواجهة نظيره االتحاد بنتيجة )79/91( في المباراة 
التي جمعتهما مساء األحد في ختام الجولة السابعة من دوري زين لكرة 

السلة والتي أقيمت مساء الجمعة على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وجـــاءت نتائـــج األشـــواط األربعـــة 
على النحو اآلتي: )16/19 البحرين، 
البحريـــن،   16/20 االتحـــاد،   23/24
حقـــق  وبذلـــك  البحريـــن(،   23/29
وأصبـــح  الرابـــع  فـــوزه  البحريـــن 
رصيـــده )11 نقطة( مـــن 7 مباريات، 
التأهـــل  بدائـــرة  آمالـــه  معـــززا 
تلقـــى  االتحـــاد  فيمـــا  للسداســـي، 
الخســـارة الرابعة وصـــار رصيده )8 

نقاط( من 6 مباريات.
وبرز فـــي صفـــوف البحرين كل من 
المحتـــرف إبراهيمـــا بتســـجيله )26 
نقطة(، علي عباس )24 نقطة(، وفي 

االتحاد المحترف بريان )27 نقطة(، 
حسن فهد )16 نقطة(.

 وقدم الفريقان أداًء جيدا وســـريعا 
مـــن خـــالل مجرياتهـــا مـــع أفضلية 
الـــذي  البحريـــن  لصالـــح  نســـبية 
أجـــاد اســـتغالل الجانـــب الهجومي 
وتســـجيل النقاط التي أهلته ليأخذ 
التقـــدم بالنتيجة منـــذ البداية حتى 
نهايـــة اللقاء، بخـــالف االتحاد الذي 
بـــدا جيـــدا فـــي الربعيـــن األولييـــن 
دفاعيـــا وهجوميـــا، إال أن ذلـــك لـــم 
يســـتمر وعجز عن مجـــاراة خصمه 

لقاء البحرين واالتحاد هجوميا ليخرج خاسرا.

من المباراة

تتويج الفريق الفائز

أحمد مهدي

علي مجيد

علي مجيد

أحمد مهدي
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الجبيل.. عندما يكون المستقبل من الماضي
نعرف جميعا أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع مؤسسة صناعية بالدرجة األولى، 
لهذا فإن فوز الهيئة بأية جائزة عالمية بمجال الصناعة هو فوز - وإن كان شيئا 
وحدثـــا يشـــار لـــه بالبنان - يقـــع ضمن اختصاص الهيئة األساســـي وهـــو المجال 
الصناعـــي، لكـــن أن تفوز الهيئـــة بجائزة عالمية في مجاليـــن مختلفين، فهذا هو 

التميز العالمي الذي حققته الهيئة.
فقد أعلنت اليونيسكو قبل أيام فوز الهيئة الملكية للجبيل وينبع بجائزة التميز 
للمـــدن التعليميـــة لعـــام 2021، فـــي إنجاز عربي وســـعودي في مجـــال الصناعة 
ومجـــال التعليـــم، وجاء بعد أن ثبت للجنة المختصة باليونيســـكو أن ما حققته 
الهيئة من التزام وتطوير يفوق حتى المعايير العالمية، هو حدث وإنجاز عالمي 
يجـــب أن يعلمـــه الجميـــع، مـــن خال إعـــان اليونيســـكو اســـتحقاق الهيئة هذه 

الجائزة واللقب العالمي.
وهنـــاك ثـــاث نقـــاط أريـــد أن أختصرها للقـــارئ حتى أقـــوم بتوصيـــل فكرة أن 
الهيئة ومنذ سبعينيات القرن الماضي عندما تم إنشاؤها، كانت تنظر للمستقبل 
على أنه ماض بالنســـبة لها، حتى تســـتمر في المســـيرة، فمثا ال يعلم القارئ أنه 
وقبل تدشـــين كل ما هو موجود حاليا على أرض الجبيل الصناعية، من مصانع 
ومؤسســـات وأراض خضـــراء، كان قد تم دفنها كونهـــا أراض صبخة، بطبقة من 
الرمـــال والمـــواد يبلـــغ ارتفاعها أكثر مـــن متريـــن، أي أن األرض الحالية بالجبيل 
هـــي مرتفعـــة عن األرض الحقيقية بأكثر من مترين، ومـــع مرور كل هذه العقود 
مازالـــت األرض موجودة ومتماســـكة كما خطط لها ســـابقا. النقطـــة الثانية هي 
البنية تحت األرض، فهل يعلم القارئ أنه إذا ما أرادت إدارة الجبيل مد كابات 
أو أســـاك تحت األرض، فإن األنفاق جاهزة وال تحتاج أبدا لحفر، ألن األنابيب 
جاهـــزة منذ أكثر من أربعة عقـــود، وكل ما عليهم هو إدخال هذه الكابات بهذه 

األنفاق الجاهزة هكذا وبكل بساطة.
باختصـــار شـــديد.. إن الهيئـــة الملكية عندمـــا خططت للمســـتقبل كانت مقتنعة 
بـــأن هـــذا التخطيط المســـتقبلي هـــو الماضي بالنســـبة لها، كونها تعيـــش ما بعد 
المســـتقبل، وهو ما سيلهم العرب في تحقيق المســـتقبل الصناعي واالقتصادي 

والزراعي والتعليمي.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

لبنان... بلد بال شخصية أو هوية عربية
اعتبـــر وزير العدل اللبناني الســـابق أشـــرف ريفـــي، أن ما جرى يدل 
علـــى تركيبـــة الحكومـــة اللبنانيـــة وتوّجههـــا، مؤكدا أن لبنـــان يدفع 
ثمـــن االحتـــال اإليراني غاليـــا، هذه باختصـــار الصـــورة الصحيحة 
الماثلـــة أمـــام الرأي العـــام العالمي، فلبنان بلد با شـــخصية أو هوية 
وال يعـــرف تركيبة العمل الناجـــح، وعاجز عن تقديم أي عاج جدي 
ودائـــم أليـــة أزمـــة، قرارات هزيلـــة ومرتجلـــة من هنا وهنـــاك، وهذا 
أمـــر منطقي يتفـــق مع طبيعة األشـــياء ومنطق وجودهـــا، وفي كل 
مـــرة تتحمل الســـعودية ودول الخليـــج قيعان الجحيـــم، محاوالت 
تهريب مخدرات بشـــكل مستمر، وظهور علني لإلرهابي حسن نصر 
هللا وإســـاءات متعمدة للشـــقيقة الكبرى المملكة العربية الســـعودية 
ودول دعم الشرعية، وبعدها تخرج الحكومة اللبنانية على الهامش 
وتقول إنها حريصة على نسج أفضل العاقات مع السعودية ودول 
الخليـــج، وتديـــن أي تدخـــل في شـــؤونها الداخلية من أيـــة جهة أو 

طرف.
لقد فرغ شـــعار العاقات األخوية الذي تردده الحكومة اللبنانية من 

محتـــواه الحقيقي، وأصبحت للتضامن على مـــا يبدو وجهة أخرى، 
فماذا يعني عمليا أن تستمر اإلساءات لدول الخليج من لبنان، ويتم 
رفـــع هذا الشـــعار والعمل بموجبـــه حتى قبل جـــورج قرداحي، ومع 
ذلـــك تتصـــرف الحكومـــة اللبنانية ضمن حدود ضيقـــة جدا، وتبتعد 
عن تكثيف األضواء على المسيئين أو تحاول التقليل من أهميتهم 
وخطورتهـــم، وكأن ال توجـــد فـــي تراثنـــا وقيمنـــا العربيـــة األصيلـــة 
مفاتيح تعيننا على وضع الخطوط العريضة الحترام بعضنا البعض.

الحكومـــة اللبنانية “هذا إن كانـــت هناك حكومة في األصل” تتحمل 
مســـؤولية هذه االنتكاســـة غير المؤقتة، والعمل باالتجاه المعاكس، 
ووقوع المأســـاة على الشعب الذي يدفع ثمن تخاذل حكومته التي 

تنظر إليه من زاوية مختلفة. 
المملكـــة العربية الســـعودية ومعها دول الخليج اتخـــذت هذا القرار 
ألنـــه ضـــرورة ماســـة من ضـــرورات األمن واالســـتقرار، فالســـعودية 
أعزهـــا هللا قـــوة كبرى وقـــادرة على الرد بعدة أســـاليب لصد كل من 

يسعى لخلخلة منطقتنا وتعريضها للمخاطر وتدمير المنجزات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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مـــن أهـــم دروس جائحة فيروس كورونـــا كوفيد 19 اإليمـــان بأننا في عالم 
واحـــد نشـــترك معـــا في األوجـــاع واألضرار، وأنـــه ال يمكن لدولـــة أن تعيش 
بمفردها سعيدة تاركة اآلخرين في معاناتهم دون أن ينالها نصيب من هذه 

المعاناة بأي شكل كان.
إال أن هنـــاك دوال معـــدودة اســـتطاعت أن تســـير لفترة عكس هـــذه القاعدة، 
وأن تعيـــش بمعـــزل عـــن العالم لنحو عاميـــن، ومن بينها مملكـــة تونغا وهي 
جزيـــرة تقع جنوب المحيط الهـــادئ، وتبعد نحو كيلومتر شـــمال نيوزيلندا، 
فلم تسجل أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستّجد، إال مؤخًرا وتحديدا 

في 29 أكتوبر 2021م. 
هـــذه المملكـــة بمجرد اإلعان عن فيـــروس كورونا قامـــت بإغاق حدودها، 
ولم يســـمع عنها أحد ضمن إحصاءات إصابات ووفيات كورونا حول العالم 
إلـــى أن أعلـــن رئيس وزرائهـــا بوهيفا تويونيتوا عن حالة اإلصابة المســـجلة 
وتعود إلى شـــخص عائـــد من مدينة كرايستشـــيرش الواقعة فـــي الجزيرة، 
وتـــّم عزلـــه وجميـــع الركاب الذيـــن كانوا على متـــن الطائرة التـــي أقلها، وتّم 

وضعهم في الحجر الصحي. 
هـــذه الحالة من الهدوء واالبتعاد عن شـــدائد الجائحـــة ومراراتها المفجعة، 
لـــم تمنـــع تونغا مـــن اتباع األســـباب العاجية ومن بينهـــا التطعيم، حيث تم 
تطعيم 48 % من السكان المؤهلين فيها بالجرعة األولى من اللقاح المضاد 

لفيروس كورونا، بينما حصل 31 % على تطعيم كامل ضد الفيروس.
هـــذا يعنـــي أوالً أن العزلـــة مهما طالـــت لن تمنح أيـــة دولة الحصانـــة التامة 
مـــن هـــذا الفيـــروس أو غيـــره مـــن األوبئـــة، وأنـــه ال يمكـــن االطمئنـــان لـــه 
وضـــرورة مواصلة الحذر والحيطة في كل األوقـــات، وثانًيا ضرورة التكتل 

واالصطفاف العالمي إلى أن يتم القضاء على الجائحة تماًما. 
ومن هنا تأتي أهمية دعم جميع دول العالم القادرة والغنية للخطة الجديدة 
التي كشـــفت عنها مؤخرا منظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا في أفقر 
الـــدول، مـــن خال توفيـــر مبلغ 23 مليار دوالر خال العام المقبل لمســـاعدة 
البلـــدان األكثـــر فقًرا في الحصول على لقاحات وأدوية كوفيد - 19 وإجراء 

االختبارات.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

كورونا يصل إلى مملكة تونغا

حركة المقاضاة في ألبانيا... 
والمزيد من الخطى لألمام )2(

ربمـــا رأى خمينـــي فـــي فتـــواه ورقة رابحة ضـــد من اتهمهـــم بالباطل بــــ “أعداء 
اإلســـام” وغفل بهذه الفتوى غير اإلســـامية وهذا االتهام الباطل عن قول هللا 
تبـــارك وتعالى “والعاقبـــة للمتقين”، وانظـــروا اآلن إلى التأثيـــرات التي أحدثتها 
حركـــة التقاضـــي وريثة أولئـــك الشـــهداء األبرار الـــذي ُذِبحوا واستشـــهدوا في 
مجزرة اإلبادة الجماعية، انظروا كيف قلبت الموازين ودحرت مساعي الباطل، 
اليوم حركة التقاضي من أجل العدالة وبمسيرة شهود الحق تقف في لب إحياء 

العدالة ضد الجادين.
لـــم يكـــن نظـــام المالي ليحســـب ويتوقع أبدا أنه مســـؤول عن مثل هـــذه القوة 
واإلرادة التـــي ال تقهـــر للمدافعين في نســـيج حركـــة التقاضي، فقـــرار المحكمة 
بالتواجد في ألبانيا واالســـتعداد لاســـتماع المباشـــر لشـــهادة الشهود من سكان 
“أشـــرف 3” بمثابـــة رســـالة موجهـــة مـــرة أخـــرى إلـــى الشـــعب اإليرانـــي وطائع 
المنتفضيـــن األبطـــال مفادها أن كل شـــيء فـــي النضال ومحاربة ســـلطة والية 
الفقيـــه قائـــم على جبهـــة الشـــعب المتضامنـــة وإرادة وتخطيـــط اإليرانيين من 

طهران إلى أوروبا إلى “أشرف 3”.
إن كمـــال هـــذه الحركـــة المتجذرة المتســـعة بســـعة إيـــران يجب أن يســـتمر في 
تألقـــه لكي تتجـــذر كحركة كونية عالمية تنتشـــر فروع جذرها األصيل وتتســـع 
في كل مكان، وكذلك تكمن حركة التقاضي من أجل العدالة في ســـياق وصلب 
انتفاضات الشـــعب اإليراني التي حققت اليوم نصرا مهما وحاســـما في تحديد 
موازيـــن القوى الممثلة بالشـــعب والمقاومة اإليرانية فـــي مواجهة نظام المالي 

االستبدادي.
لقد ثبت لمرات عديدة طيلة العقود األربعة الماضية أنه حيثما كانت المواجهة 
بين المقاومة اإليرانية ونظام المالي يكون الحق والقانون حاضرا، وأن النصر 
والغلبـــة فـــي الميـــدان با شـــك حليفـــان للمقاومـــة اإليرانيـــة، ولم يكـــن خميني 
وخلفـــاؤه ليســـتجيبوا للحق أو لدعاوى العدالة والقانـــون داخل إيران وخارجها 

طيلة العقود األربعة الماضية!
ال شـــك أن نظام المالي ومندســـيه وحملـــة فكره وجماعات الضغـــط التابعة له 
يبذلون قصارى جهدهم حتى ال ترتبط محاكمة الجاد حميد نوري بـ “أشرف 3” 
باعتبارها واحدة من الركائز الرئيســـية لحركة المقاضاة، لكن وبدون أدنى شـــك 
فإن انعقاد المحاكمة في ألبانيا ســـيؤدي إلى هزيمة كل المؤامرات والدســـائس 
والتدابيـــر المحاكة ضدها، وســـتخطو حركة المقاضـــاة قريبا جدا عدة خطوات 

أخرى بالنصر إلى األمام. “مجاهدين”.

نظام مير محمدي

أشـــعلت تصريحات وزيـــر اإلعام اللبناني ناًرا مـــن األزمات، ولم تكن 
برًدا وساًما على لبنان وشعبه وسيادته، بل زادته ألًما وسعيًرا ونفوًرا، 
وتمثلت التصريحات بانعدام المســـؤولية وتجســـًدا لمبدأ االســـتقواء 
الـــذي ال يخـــدم لبنان وشـــعبه وال يجني منـــه خيًرا، بل ُيكبل ســـيادته 
ويجعلـــه رهينة باســـم الســـيادة والشـــعارات التي قادت وتقـــود لبنان 
العربـــي ألزمات متتالية وعزلة عربية سياســـية واقتصادية بين فترة 
وأخـــرى، ويدفع ثمـــن هذه العزلة لبنان وشـــعبه المنكوب بالمتحكمين 

بسيادته وبضنك معيشته االقتصادية.
إن تصريح وزير اإلعام اللبناني لم يكن متوازًنا، ويرمي إلى تحقيق 
أهـــداف بالمنطقة، وأســـاء إلـــى العاقـــات اللبنانيـــة الخليجية وعمق 
األزمـــات اللبنانيـــة. لقد دأبـــت فئة لبنانيـــة على إشـــهار عدائها للعرب 
وأقطار الخليج العربي بالذات باســـم الدين والحرية، وتكيل لها أبشع 
اإلهانـــات دون أن يردعهـــا أســـياد العهـــد إال مـــن يتألم للبنان وشـــعبه، 
فســـيادة لبنان وشـــرعيته لن تتحقق بتمدد النفوذ اإليراني التوســـعي 
في لبنان والضار بمصالح األقطار العربية والمعادي لشـــرعية وسيادة 

لبنان، فسيادة لبنان وكرامته الوطنية والقومية لن تتحقق إال بعد أن 
ترفع تلك الفئة يدها عن لبنان وشعبه.

إن مـــا يحـــدث فـــي لبنان مـــن اختراقات ســـيادية من قافـــات النفط 
والتصريحات وعراقيل مســـتمرة ألية إصاحات وطنية لبنانية ُيمثل 
إهانـــة للدولـــة اللبنانية وشـــرعيتها وشـــعبها، وهناك مـــن يتفرج ببرود 
علـــى ما يحصل للبنـــان وال َيحزن على ســـيادته، إن تلك التصريحات 
واالختراقـــات المســـتمرة تتطلـــب موقًفـــا ســـيادًيا ووطنًيـــا وقومًيـــا 
لبنانًيا وعربًيا، يحفظ للبنان كرامته وســـيادته، والنأي به عن التدخل 
بالشؤون الداخلية العربية ورفض االنجرار لرايات التحريض المذهبي 
واالنقسامات الطائفية، وعدم اإلساءة لألقطار العربية وبالذات أقطار 

الخليج العربي التي تتألم لما يحدث للبنان وشعبه من مآس.
وترتبـــط أقطار الخليـــج العربي بلبنان بعاقات سياســـية واقتصادية 
المجتمعيـــن الخليجـــي  وثقافيـــة، رســـمية وشـــعبية، تعمـــل لصالـــح 
واللبنانـــي، وهـــي معادلة يجـــب أن تتزين بالشـــفافية والنزاهة وعدم 

التدخل بالشؤون الداخلية العربية.

عبدعلي الغسرة

سيادة وشرعية لبنان



“اإلخراج السينمائي... كيف تصنع فيلمك األول بالديجيتال؟”
أهم الكتب التي تتكلم عن كيف يصنع الشباب فيلما بأرخص وأحسن الطرق

قليلة هي الكتب الموجهة إلى الســوق العربية والتي تهدف إلى تعليم الشــباب كيف يصبح كل منهم ذلك الشــخص المبدع المحترف في كتابة الفيلم، وإنتاجه، 
وإخراجــه، ومونتاجــه بشــكل مســتقل عــن نظام اإلنتــاج التقليدي، ويأتي كتاب “اإلخراج الســينمائي..كيف تصنــع فيلمك األول بالديجيتال” لتــروي ال نير وكالي 
نيكــوالس، وترجمــة عاطــف معتمــد عبدالحميــد والصــادر عــن دار الطنانــي للنشــر والتوزيع بالقاهــرة، كأحد أهــم الكتب المترجمة إلــى اللغة العربيــة الرامية إلى 

اكتشاف إمكانات المبدعين.

القطـــع  مـــن  صفحـــة   196 فـــي  الكتـــاب  يقـــع 
المتوسط، ويشتمل على 12 فصال هي كالتالي:
مفاتيـــح النجـــاح، العثورعلـــى فكرة، ســـيناريو 
مالـــك  توفـــر  كيـــف  األفـــالم،  الفيلـــم، منتجـــو 
ووقتـــك، كيـــف تصبـــح مخرجـــا، قائـــد موقـــع 
التصويـــر، األجهـــزة، كيف تحصـــل على صورة 
رائعـــة، كيف تحصل على صـــوت نقي، مونتاج 

الفيلم، نصائح ختامية.
منى الصبان األســـتاذة بمعهد الســـينما ومديرة 
والتلفزيـــون  للســـينما  العربيـــة  المدرســـة 
والمراجعـــة للترجمـــة قالـــت عن هـــذا اإلصدار 

القيم:
قبل عدة ســـنوات كان من المستحيل أن يقوم 
شاب بمفرده ودون خبرة، مستقال عن شركات 
اإلنتاج الكبرى التي تتحكم في سوق اإلنتاج 

الســـينمائي أن يخاطر بالبـــدء في التصوير 
باســـتخدام كاميـــرا ضخمـــة غاليـــة الثمن 

داخلهـــا نيجاتيف فيلـــم، ومن ثم عليه 
أن يقـــوم بتحميضـــه وطبعـــه على 

فيلـــم “بوزتيف”، وهـــو ما يتكلف 
كثيـــرا من المـــال، عندهـــا يصبح 

عليـــه أن يبدأ في مونتـــاج الفيلم 
الـــذي يتطلـــب آالت كبيـــرة ليقوم 

بإعـــادة  ثـــم  ومـــن  الفيلـــم،  بتقطيـــع 
تجميعـــه للحصـــول علـــى نســـخة نهائية من 

الفيلـــم، وهو مـــا يعني فـــي النهايـــة الكثير من 
الوقت، والكثير الكثير من المال. 

أمـــا اآلن وبعـــد الثـــورة التكنولوجيـــة الرقميـــة 
التـــي اجتاحـــت عالم الســـينما والتلفزيون كان 
مـــن المتوقع ظهور عدد كبير من الكتب لتؤكد 
أن طريقـــة صنـــع الفيلـــم والفيديو قـــد تغيرت 
تمامـــا، واألهـــم كان ترجمة هـــذه الكتب؛ حتى 
يستطيع شـــبابنا االطالع عليها باللغة العربية. 
لذلـــك فـــإن هـــذا الكتاب 

مـــن أوائل وأهم الكتـــب التي أعتقد أنها تتكلم 
عن كيف يصنع الشباب فيلما بأرخص وأحسن 

وأدق الطرق.
 وعنـــد قراءتـــي الكتـــاب وجدتـــه أنـــه رســـالة 
موجهة إلى الشـــباب، تشرح وتوضح لهم كيف 
تصنـــع أول أفالمك بأقل مـــال ممكن، فإذا كان 
الشـــاب يود كتابة ســـيناريو، فالكتاب يساعده 
على نقل أفكاره إلى الورق، وأن يحكي القصة 
بشـــكل محتـــرف، وإذا كان الشـــاب يـــود أن 
يكـــون منتجـــا لفيلمـــه، فســـيجد فـــي 
الكتـــاب كل المعلومـــات التي تؤهله 
للعمـــل كمديـــر إنتـــاج، يســـتطيع أن 
يحتاجـــه  مـــا  كل  للمخـــرج  يوفـــر 
أثنـــاء التصوير، بل والســـيطرة 
الكاملـــة علـــى تنظيـــم جـــدول 
العمـــل اليومي، وتوفير مواقع 
التصويـــر، وتزويـــد فريق العمل 

في الفيلم بكل ما يحتاجه.
وإذا كان الشـــاب يود أن يكون مخرجا، 
فإن الكتاب يســـاعده على أن يكون ســـيد 
العمـــل ليس فقـــط من الناحيـــة اإلبداعية، بل 
أيضـــا مـــن ناحية قيادة كل فـــرد في فريق عمل 
الفيلـــم من مديـــر التصوير والمصـــور والمونتير 
ومهنـــدس الصـــوت. وإذا كان الشـــاب يـــود أن 
الطـــرق  لـــه  يكـــون مونتيـــرا، فالكتـــاب يشـــرح 
الجديدة في التعامل مع  التكنولوجيا الجديدة 

التي اجتاحت عالم السينما والتلفزيون.
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دخلت الجميلة 
“آنا دي أرماس” 

في محادثات 
لالنضمام 

 Ballerina لفيلم
المشتق من 

سلسلة أفالم 
“جون ويك“ 

من دون 
ذكر أي 

تفاصيل 
عن 

الفيلم.

تم انفصال الفنــان المصري مصطفى فهمي عن زوجته 
اإلعالمية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام 6 سنوات.

الطالق تم رســميا قبل يومين، بهدوء تــام بين الثنائي، 
وأن مصطفى فهمي وطليقته فاتن موســى، ال يرغبان 

في التحدث عن أســباب الطــالق، خصوصا أن كل منهما 
يكــن االحتــرام والتقديــر لآلخــر. يذكــر أن مصطفى فهمي 

تزوج فاتن موســى، العام 2015 في حفل أقيم بأحد الفنادق اللبنانية واقتصر 
الحضور على األهل.

تجســد الفنانــة ريــم مصطفــى مــن خــالل مسلســل 
“الثمانيــة” شــخصية زوجــة الفنان محمد عــالء، وتم 
تصوير مشــهد الفــرح في أحــد مطاعــم الزمالك في 
الفترة الماضية، وتلعب ريم دور فتاة تعمل في مطعم، 

بينمــا يلعب عــالء دور الصديق المقــرب لبطل العمل 
النجم آســر ياسين. مسلســل “الثمانية” ينتمي لنوعية الـ 

8 حلقــات الدرامية، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات اإللكترونية يقوم 
ببطولته عدد كبير من النجوم، هم: آسر ياسين، غادة عادل، خالد الصاوي.

انتخب أعضاء جمعية المسرحيين في اإلمارات مجلس إدارتهم 
للــدورة الجديدة 2023-2021، في اجتمــاع الجمعية العمومية 
الــذي عقد افتراضيــا، وضم مجلــس اإلدارة لهذه الــدورة كاًل 
من إســماعيل عبدالله، أحمد الجســمي، حبيب غلوم، مرعي 

الحليــان، وليد الزعابي، أحمد ناصــر الزعابي، فيصل علي. وعقد 
مجلــس اإلدارة الجديد اجتماعه األول، الــذي تضمن توزيع المهام 

والمناصب، والتي جاءت على النحو التالي: إســماعيل عبدالله رئيســًا، أحمد الجسمي 
نائبًا للرئيس، حبيب غلوم أمينا للسر العام، مرعي الحليان رئيسا للجنة الثقافية.

إسماعيل رئيسامسلسل الثمانيةانفصال فهمي

البحــريــن تحتفل مــع الـعـالــم بعيد الهـالــويــن
يحتفــل الليلــة العالــم والبحريــن بالطبــع بعيــد Halloween أو “عيــد القديســين”، أكثــر ليلة مخيفة 
فــي الســنة. فــي ليلة منتظرة في العديد مــن الدول حول العالم وبطرق مختلفة، ممارســات غريبة 
ومخيفــة تعــود تاريخهــا إلــى قــرون بعيدة، مع العديــد من التغييــرات وتحوله من تقليــد قديم إلى 

مهرجان “كوميدي” لألطفال قبل الكبار. 

ســـاعد الشـــاعر األســـكتلندي روبرت بيرنز في 
تعميـــم كلمـــة “هالويـــن” مـــن خـــالل 

االســـم  تحمـــل  التـــي  قصيدتـــه 
ووفقـــا   ،1785 العـــام  نفســـه 
لقامـــوس علم أصول اإلنترنت، 
أساســـها  الواقـــع  فـــي  الكلمـــة 

أو   - وهمـــا  “هالـــو”  كلمتيـــن 
الشـــخص المقدس - يشـــير 

إلـــى القديســـين الذيـــن 
فـــي  بهـــم  يحتفـــل 

جميـــع  يـــوم 
القديســـين، 
 1 وهـــو 

من نوفمبـــر، والجـــزء   ”een“
 ”eve“ الكلمة هو اختصـــار للكلمة
والتي تعنـــي باإلنجليزية مســـاء 

قبل ذلك.
إًذا، فـــإن عيـــد الهالوين هـــو مجرد 
طريقـــة قديمة لقـــول “الليلـــة التي 

تســـبق يوم جميـــع القديسين”، وتســـمى أيضا 
يوم “هالوماس” أو جميع “األقداس”.

يأتي هذا من حقيقة أن األول من نوفمبر هو 
القديسين، وهو عيد مسيحي  يوم جميع 
مخصص لالحتفال بالمؤمنين المغادرين، 
في  الناس  يبدأ  المسيحية،  التقاليد  ففي 
االحتفال باألعياد الكبرى في الليلة التي 
تسبق حدوثها كعشية عيد الميالد أو 
المثال.  سبيل  على  “الكريسماس”، 
ــون عــيــد  ــؤرخــ ــمــ ــ ــط ال ــ ــد ربـ ــ وقـ
الــهــالــويــن عــيــد “ســمــهــايــن”، 
ــان ضــمــن  ــرجــ ــ ــه وهــــــو مــ
السلتيك  مــعــتــقــدات 
لـــنـــهـــايـــة الـــصـــيـــف 
الذي يحتفل به في 
وأسكتلندا  أيرلندا 
ووفقا  مــان،  وجزيرة 
ألســاطــيــر ســلــتــيــك، فــإن 
رقيقة  وعالمنا  اآلخـــر  الــعــالــم  بين  الــحــجــاب 

خــالل هــذا الــوقــت مــن الــعــام، مما يجعل من 
السهل على أرواح الموتى للعودة! وكان الناس 
الحصول  أجــل  من  الطعام؛  عــروض  يقدمون 
على الجانب الجيد من هذه األرواح واألجداد 

المغادرين، وفقا لصحيفة ميرور.
وهنـــاك اعتقاد شـــائع بـــأن احتفـــاالت الهالوين 
تعـــود إلى تقاليـــد مجموعة الشـــعوب الهندو - 
أوروبية، والشعوب من امتداداتها في أيرلندا 

وأسكتلندا.
وكانـــت تعتقـــد هذه الشـــعوب أن إله الشـــمس 
يقـــع فـــي أســـر المـــوت والظـــالم يـــوم الحادي 
والثالثيـــن مـــن أكتوبـــر. وفـــي ليلتهـــا تحـــاول 

أرواح األموات العودة إلى عالم األحياء.
تـــم االحتفال بالهالوين فـــي البداية في الربيع 
خـــالل الســـنوات األولـــى مـــن الكنيســـة، الذي 
يتضمـــن ليلـــة جميع القديســـين، ويـــوم جميع 
النفوس الالحق. “البابا غريغوري الرابع” حولها 
إلـــى التاريخ الحالـــي في العام 837، ألســـباب 

غير واضحة، على الرغم من أن تأثير الفصائل 
على الكنيسة، وحقيقة أنه من المنطقي إحياء 

ذكرى “الموت” خالل فصل الخريف.
الــهــالــويــن مــع اليقطين،  ــبــاط  بــالــرغــم مــن ارت
في  مهم  دور  لها  كــان  التفاح  تاريخيا  ولكن 
من  العديد  في  فاكهة  فهي  المناسبة،  تاريخ 
األساطير األسكتلندية مربوطة بالعالم اآلخر، 

اليوم  هــذا  شعار  اليقطين  أصبح  لكن 
اإلبداعات  ــه يتقديم  ــعــ مــ
مثيرة  وبـــزخـــارف 

لـــإعـــجـــاب ويــعــود 
ذلك ألن هذه الثمرة 

كــانــت فـــي مــوســم 
حــــــصــــــادهــــــا فـــي 
المتحدة  الواليات 
في فصل الخريف؛ 
األمـــــــــــــــــر الـــــــــــذي 
ــاص  ــخــ دفــــــع األشــ

الســتــخــدامــهــا فــي االحــتــفــال، وحــفــر الثمرة 
مدخل  عند  للزينة  مرعبة  ألشكال  وتحويلها 

البيوت.
من أشـــهر عادات الهالوين الحديثة هي عندما 
يتنكـــر األطفال بأزياء مخيفـــة وقرع األبواب 
مع عبارة “خدعة أم حلوى” كأحد طقوس هذا 

اليوم.
وتحتفـــل البحرين مـــع العالم بهذا اليوم 
بصورة جميلة، حيث تخصص المطاعم 
مـــن  العديـــد  الســـينما  ودور  والفنـــادق 
الفعاليـــات التـــي تواكـــب اليـــوم الدولي، 
أيضـــا  الزهـــور  محـــالت  وتخصـــص 
زوايـــا لالحتفـــال بهـــذه الليلـــة، وأيضا 
محـــالت الهايبرماركـــت التـــي تتزيـــن 
بأيـــام لهـــذه المناســـبة بتعليـــق الزينة 
وبيع الديكورات الخاصة للتزيين إلى 

جانب الطعام المخصص. 

الرقمية  “شــاهــد”  منصة  تــعــرض 
ــا عــــن الـــالعـــب  ــيـ ــقـ ــائـ فــيــلــمــا وثـ
المصري محمد صالح، المحترف 
ــيــفــربــول  ــي صـــفـــوف نــــــادي ل فــ

اإلنجليزي.
محمد  رحلة  الفيلم  ويستعرض 
البسيطة،  بــدايــاتــه  مـــن  صـــالح 
ــتـــراف  ــى االحـ ــ ــه إل ــولـ حــتــى وصـ
اإلنجليزي  ــدوري  الـ فــي  واللعب 
مع  البطوالت  وتحقيقه  الممتاز 
 36 الفيلم  مدة  ليفربول.  فريقه 
لحديث  بلقطات  ويــبــدأ  دقيقة، 
عــــدد مـــن الــالعــبــيــن الــعــالــمــيــيــن 
والـــصـــحـــفـــيـــيـــن األجـــــانـــــب عــن 
ليفربول  محمد صــالح ووصــول 
أوروبــا،  أبطال  دوري  نهائي  إلى 
ــاجــح لــصــالح مع  ــن والـــمـــوســـم ال
ــا نـــعـــود إلـــى  ــدهـ ــعـ ــريــــق. وبـ ــفــ ــ ال
بــدايــات محمد صــالح في قرية 
وحديث  مصر،  شمال  “نجريج”، 
في  السابقين  ولزمالئه  لمدربيه 

بداياته  وعن  “المقاولون”،  نــادي 
ــزل يــحــب كــرة  ونــشــأتــه فـــي مــن
القدم، ثم ينتقل لبداية احترافه 
ــازل الــســويــســري ثم  ــادي بـ فــي نـ

انتقاله للدوري اإلنجليزي.
الفيلم  العين  صحيفة  وبحسب 
المقاطع  في  لإنجليزية  مترجم 
باللغة  الحديث  فيها  يكون  التي 
العربية، والعكس مترجم للعربية 
فــي الــمــقــاطــع الــتــي يــكــون فيها 

الحديث باللغة اإلنجليزية.
ويــظــهــر فـــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
ــه يــورجــن كــلــوب، والعــب  مــدرب
ستيفن  الــمــعــتــزل  الـــقـــدم  كــــرة 
كرة  نجوم  من  وغيرهم  جيرارد 

القدم.
يذكر أن الفرعون المصري محمد 
صالح قاد فريقه للفوز بخماسية 
على  قاسية  نتيجة  فــي  نظيفة 
أحرز  رونالدو،  كريستيانو  رفاق 

منها وحده ثالثة أهداف.

“شاهد” تعرض فيلًما وثائقًيا 
عن الالعب المصري محمد صالح

tariq_albahhar

طارق البحار

أسامة الماجد

االثنين 1 نوفمبر 2021 - 26 ربيع األول 1443 - العدد 4766



.

business@albiladpress.com 20

اســـتـــضـــافـــت 
مــــــشــــــاريــــــع 
األمل، الذراع 
االستثمارية 
إطــار دعمها  األمــل، ضمن  لصندوق 
لــريــادة  الــمــنــامــة  أســبــوع  لفعاليات 
“ابدأ  بعنوان:  عمل  ورشــة  األعمال، 
مشروعك التجاري بأقل من 1,000 
ديــنــار بــحــريــنــي” وذلـــك عــلــى مــدى 
الجامعات،  لطلبة  متتاليين  يومين 
ــتــعــزيــز  ل خـــالـــهـــا  ــن  ــ مـ ســـعـــت  إذ 
وإلهامهم  لديهم  الريادية  التطلعات 
ــادة األعــمــال من  لــدخــول مــجــال ريـ
مشاريع  بدء  إمكانية  عرض  خال 
ــويـــل مــمــكــن.  ــمـ ــل تـ ــأقــ ــ تـــجـــاريـــة ب
البحرين  معهد  مــن  طلبة  ــارك  وشــ
لـــلـــدراســـات الــمــصــرفــيــة والــمــالــيــة، 
وكلية البحرين الجامعية، والجامعة 
للبنات،  الملكية  والجامعة  األهلية، 

ــبــحــريــن، وجــامــعــة  وبــولــيــتــكــنــك ال
البحرين في دورة تدريبية امتدت 
لتمكين  خصوًصا  ُصممت  ليومين 
مــشــروع  بـــدء  مـــن  ــال  ــمـ األعـ رواد 
تــجــاري بــاســتــخــدام الــحــد األدنـــى 
مًعا  الــطــاب  وعــمــل  التمويل.  مــن 
ــفــة مـــن 3 إلـــى 4  ــؤل ضــمــن فـــرق ُم
أعـــضـــاء لــتــطــويــر فــكــرة لــمــشــروع 
ُيمكن إطاقه بتمويل يقل  تجاري 
حيث  بحريني،  ديــنــار   1,000 عــن 
ــرض جــمــيــع األفــــكــــار عــلــى  ــ تــــم عـ
لــجــنــة تــحــكــيــم مــتــمــرســة الخــتــيــار 
ــز. وتــقــدمــت الــفــرق  ــفــائ الــفــريــق ال
جائزة  لربح  فرصة  على  للحصول 
بحريني  ديــنــار   500 بقيمة  نقدية 
ــي مــرحــلــة  ــلــمــشــاركــة فـ ــة ل ــرصـ وفـ
تطوير األفكار من برنامج “بداية”، 
برنامج ريادة األعمال الذي أطلقته 

مشاريع األمل مؤخًرا.

“مشاريع األمل” تدعم فعاليات أسبوع المنامة للريادة

لتشجيع الطلبة على الحضور الشخصي
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“البحرين للتكنولوجيا” تقيم فعالية اجتماعية بالحرم الجامعي
مجلـــس  أقـــام 
تحـــت  الطلبـــة 
عمـــادة  إشـــراف 
الطلبـــة  شـــؤون 
جامعـــة  فـــي 
أول   )UTB( للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
فعاليـــة اجتماعيـــة تقـــام وجًهـــا لوجه 
فـــي مبنـــى الجامعـــة منذ بـــدء جائحة 
كورونا، وذلك في قاعة االستقبال في 
الحـــرم الجامعي يوم األربعاء الموافق 
27 أكتوبـــر 2021، وذلك تشـــجيًعا من 
إدارة الجامعـــة ومجلـــس الطلبـــة على 
تكثيـــف حضـــور الطلبة للجامعـــة، كما 
تأتـــي هـــذه الفعاليـــة تقديـــًرا لإلبـــداع 
الفنـــي فـــي مختلـــف الفنـــون والرســـم 
باالرتقـــاء  الهامـــة  األدوات  كأحـــد 
بالمســـتوى الذهني واإلبداعي للطلبة. 
وشارك في هذه الفعالية عدد كبير من 
الطلبـــة وأعضـــاء الهيئتيـــن األكاديمية 
واإلداريـــة يتقدمهـــم رئيـــس الجامعـــة 
الدكتور حســـن علـــي الما، كما شـــارك 

فـــي هـــذه الفعاليـــة كذلـــك عـــدد مـــن 
طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة في مدرســـة 
بريتوس، حيث تأتي مشـــاركتهم هذه 
التأكيـــد  فـــي  الجامعـــة  ضمـــن جهـــود 
علـــى دورها فـــي الشـــراكة المجتمعية 
فـــرص  وتوفيـــر  المجتمـــع  وخدمـــة 
المشاركة ألفراد المجتمع والمؤسسات 
التربويـــة واالجتماعيـــة وغيرهـــا فـــي 
الفعاليـــات التـــي تقيمهـــا الجامعة بين 

فترة واخرى.
مـــن  عـــدد  علـــى  الفعاليـــة  واشـــتملت 
األنشـــطة المختلفة الفنيـــة والتفاعلية 
مثل عـــزف الكمان، والرســـم، والحرف 
اليدويـــة، والخـــط، والتصويـــر، والفـــن 
الرقمـــي، إضافة إلى مســـابقات فيديو 
كمـــا  القـــدم،  لكـــرة   21 فيفـــا  للعبـــة 
اشـــتملت الفعاليـــة كذلـــك علـــى تقديم 
التنويـــه  مـــع  والمشـــروبات  األطعمـــة 

أن هـــذه الفعاليـــة تمـــت وســـط التزام 
الجميـــع بالضوابـــط الصحيـــة المقـــررة 
مـــن الفريق الوطني وذلك حفاًظا على 
صحـــة الجميـــع. وأعـــرب المشـــاركون 
مـــن الطلبـــة واألســـاتذة والـــزوار عـــن 
سعادتهم وشكرهم وتقديرهم لمجلس 
الطلبة وعمادة شـــؤون الطلبة برئاســـة 
الدكتور عمـــر الحاوي وإدارة الجامعة، 
أتاحـــت  التـــي  المبـــادرة  هـــذه  علـــى 
للجميـــع فرصة لقـــاء فعلية للمشـــاركة 
واالســـتمتاع بمختلف األنشـــطة داخل 
الحـــرم الجامعـــي، كما أعـــرب الدكتور 
حســـن علي الما عن ســـعادته لتنظيم 
هذه الفعاليـــة والجهود المتضافرة من 
قبل الجميـــع التي أدت إلى نجاح هذه 

الفعالية.
 يذكر أن جامعة البحرين للتكنولوجيا 
تبـــذل جهوًدا كبيـــرة ومتواصلة لجعل 
الحيـــاة الطابيـــة في الجامعـــة جاذبة 
ومشوقة وخاقة وبيئة تمتاز بتنوعها 

الثقافي والعلمي واالجتماعي.

“طيران الخليج” تطلق خدمة الطائرات الخاصة المستأجرة
الخليج  طـــيـــران  أطــلــقــت 
خــدمــة تــأجــيــر الــطــائــرات 
ــا يــســمــح  ــمــ الــــخــــاصــــة مــ
لــعــمــائــهــا حـــــول الـــعـــالـــم 
الخاصة  رحاتهم  بحجز 
مــبــاشــرة مــن أنــحــاء الــعــالــم وبــحــســب الــطــلــب. 
الحكومية  لــلــوفــود  مــتــاحــة  الــجــديــدة  الــخــدمــة 
والعطات  الزفاف  واألفراد وحفات  والشركات 
البضائع  وكــذلــك شــحــنــات  ــخــاصــة،  ال الــعــائــلــيــة 
الخاصة  التأجير  خدمة  حجز  ويمكن  الخاصة. 
على أسطول الناقلة من الطائرات الحديثة ذات 
الحجم الصغير من االيرباص 320 نيو وااليرباص 
321 نيو أل أر، أو الطائرات ذات الحجم الكبير 

من طراز 9 - 787 بوينج دريماينر. 
المستأجرة  الخاصة  الطائرات  خدمة  وستسمح 

الخدمات  مــن  عــدد  بين  مــن  االخــتــيــار  للعماء 
والــتــفــضــيــات عــلــى مــتــن الــطــائــرة مــثــل اختيار 
المختصة،  الــراحــة  ووســائــل  الطبيعية،  الــزهــور 
ومجموعة  المحدود،  غير  فاي”  “واي  الـ  وخدمة 
مختارة من أحدث األفام والبرامج التلفزيونية، 
المفضلة،  والمشروبات  األطعمة  قائمة  واختيار 
وقوائم مخصصة من الوجبات الباردة والساخنة 
الــضــيــافــة مـــن جنسيات  يــقــدمــهــا طــاقــم  الــتــي 

متعددة.
لطيران  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم  وقــال 
الخليج وليد العلوي “يعد هذا إنجاًزا كبيًرا للناقلة 
اآلن  سنقوم  حيث  البحرين؛  لمملكة  الوطنية 
لعمائنا  مختصة  خدمات  ليشمل  تميزنا  بتعزيز 
بــتــقــديــم خــدمــات متميزة  الــمــمــيــزيــن. ســنــقــوم 

توفير عدد من الخدمات على متن الطائرة بحسب الطلب لكل رحلة طيران مستأجرة”.

أعلنت ســـكيوريتي 1، الشركة البحرينية 
الرائدة في توفير أنظمة األمن والسامة 
والمعـــدات منخفضـــة الجهـــد الكهربائـــي، 
وإحـــدى أقســـام شـــركة إبراهيـــم خليـــل 
كانـــو، عن حصولهـــا على جائزة الشـــريك 
الخاصة باألداء من TBS وذلك عن أدائها 
2020. وقامـــت  العـــام  فـــي  االســـتثنائي 
ســـكيوريتي 1 على مر السنوات بمشاريع 
مـــن خالهـــا بتزويـــد  مختلفـــة ســـاهمت 
عمائهـــا بحلـــول مرنـــة تلبـــي احتياجات 
أعمالهـــم المختلفـــة وتوفـــر لهـــم تجربـــة 

تقنية استثنائية وفق أعلى المعايير. 
واجتمع عضو مجلس اإلدارة في شـــركة 
إبراهيـــم خليل كانو، وليد كانو مع المدير 
رامغوبـــال   ،1 ســـكيوريتي  لقســـم  العـــام 
مينـــون وذلـــك الســـتام الجائـــزة. وفـــي 
تعليـــق له بهذه المناســـبة، قال وليد مهنئًا 
إدارة وفريـــق عمـــل ســـيكوريتي 1 “توفر 

ســـكيوريتي 1 حلـــوالً شـــاملة ذات جودة 
عاليـــة لخدمـــات األمن والســـامة، ونعتز 
بشراكات العمل التي تربطنا مع مجموعة 
من الشـــركات العريقة في مختلف أنحاء 
العالـــم. حقـــق فريـــق عمل ســـكيوريتي 1 
العديـــد مـــن اإلنجازات وحصـــدوا العديد 
مـــن الجوائـــز الهامـــة على مدى الســـنين. 
وال شـــك أن حصولنـــا اليـــوم علـــى جائزة 
الشريك الخاصة باألداء من TBS يعكس 
التزامنـــا بمعاييـــر الجـــودة العاليـــة تجـــاه 
عمائنا وشركائنا التجاريين على الصعيد 

العالمي”.
 Touchless Biometric Systems تعتبر
TBS(( شـــركة عريقة مقرها في سويسرا 
متخصصـــة بتوفير مجموعة واســـعة من 
حلـــول المقاييـــس الحيوية الاتامســـية 
ولديهـــا ســـوق عالميـــة النطـــاق وقاعـــدة 

عماء واسعة في مختلف أنحاء العالم.

متخصصة بتوفير أنظمة األمن والسالمة

”TBS“ سكيوريتي 1” تنال جائزة الشريك الخاصة باألداء من“
احتفلت شركة أنصار جاليري، االختيار األول واألفضل للتسوق 
فـــي مملكـــة البحرين، يـــوم 23 أكتوبـــر 2021 بالذكرى الســـنوية 
الثانية عشـــرة بمقـــر المجمع في منطقة توبلـــي. حضر االحتفال 
المديـــر العـــام ونائـــب المديـــر العـــام ومديـــر المعـــرض وعدد من 
المديرين والمســـؤولين بالمجموعة ووسائل الصحافة واإلعام 

في البحرين.
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح نائب المديـــر العام أن الشـــركة تقدم 5 
ســـيارات )مقابـــل كل عملية شـــراء بــــ 5 دنانيـــر( و12,000جائزة 

بطريقة امسح واربح خال شهر االحتفال.
وأوضح أن العروض الجارية في هذا الشـــهر تشـــمل اســـترجاع 
50 % مـــن قيمـــة المشـــتريات وتخفيضـــات ثابتـــة 70 % علـــى 
بعض بضائع مختارة وفي الســـوبر ماركت وقســـم اإللكترونيات 
تخفيضـــات هائلة. كمـــا توجد عروض على ألعـــاب األطفال. لقد 
صنعت أنصار جاليري البحرين لنفسها موقًعا متميًزا بين زبائنها، 
بحيـــث أصبحـــت االختيـــار األول واألفضـــل للتســـوق بمملكـــة 
البحرين لجميع فئات المجتمع وأيضا التميز في تجارة التجزئة. 
واختتـــم نائـــب المديـــر العـــام بالقول إن مـــا وصلت إليـــه أنصار 
جاليـــري البحريـــن من تقدم وتطور لم يكن مـــن الممكن تحقيقه 

لـــوال الدعم من وزارات الدولة المتعددة خصوصا وزارة التجارة 
والصناعـــة والســـياحة، والمجتمـــع الـــذي قـــرر أن يكـــون أنصـــار 

جاليري وجهته المفضلة في التسوق.

تقديم 5 سيارات و12 ألف جائزة عبر “امسح واربح”

“أنصار جاليري” تطفئ شمعتها الثانية عشرة

قـــــــدمـــــــت 
شـــــــــركـــــــــة 
ــم  ــ ــي ــراهــ ــ إب
ــانـــو مــجــمــوعــة مـــن الــمــعــدات  خــلــيــل كـ
التدريبية لوزارة التربية والتعليم بمملكة 
منها  االســتــفــادة  بهدف  ــك  وذل البحرين، 
المنهج  إطــار  في  الصناعي  التعليم  في 
تعليم  فــي  لــلــمــدرســة  المعتمد  ــوزاري  ــ الـ
ــارات. ولــتــســلــيــم قطع  ــيـ مــيــكــانــيــكــا الـــسـ
المسؤولين  من  مجموعة  التقى  الغيار، 
في شركة إبراهيم خليل كانو مع ممثلين 
ومــدرســة  والتعليم  التربية  وزارة  عــن 
التدريب  مركز  في  الصناعية  الجابرية 

الخاص بالشركة الكائن في توبلي.
إليمان  تحقيًقا  الــمــبــادرة  هــذه  وتــأتــي 
بأهمية  كــانــو  ــراهــيــم خــلــيــل  إب شــركــة 
المساهمة في تنمية المجتمع البحريني 
قطاع  دعــم  على  خصوصا  والــحــرص 

الطلبة  ورعــايــة  المملكة  فــي  التعليم 
إذ يسهم  الــيــافــعــة.  مــواهــبــهــم  وصــقــل 
تقدمه  الذي  التدريبية  للمعدات  الدعم 
لــشــركــة فـــي تــعــريــف الــطــلــبــة بــأحــدث 
في  المستخدمة  الــعــالــمــيــة  الــتــقــنــيــات 
الــســيــارات ومــســاعــدتــهــم عــلــى تطوير 
على  للحصول  وإعـــدادهـــم  مــهــاراتــهــم 

فرص مهنية أفضل في المستقبل”.
وعبر ممثلو الوزارة عن شكرهم لشركة 
الشركة  دعم  على  كانو  خليل  إبراهيم 
السخي والتزامها المتواصل باالستثمار 
ــي الـــطـــاقـــات الــشــبــابــيــة الــوطــنــيــة  فــ
بـــرامـــج متخصصة  ــداد  ــ إعـ ــال  مـــن خـ

ومتميزة.

مسؤولو الشركة التقوا ممثلي الوزارة ومدرسة الجابرية الصناعية

“إبراهيم كانو” تدعم التعليم في البحرين بمعدات تدريبية

أثناء تسليم المعدات التدريبية

أكـــد رئيـــس اتحـــاد غـــرف دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي رئيـــس غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحرين ســـمير ناس بأن تنمية 
أن  يجـــب  الخارجيـــة  العربيـــة  التجـــارة 
تتزامن معها برامج لإلصاح االقتصادي 
واإلنتاجـــي والخدمـــي، مؤكـــًدا ضـــرورة 
توجيه االســـتثمار للبنية التحتية، بهدف 
تطوير الخدمات اللوجســـتية، ولتحسين 
إجـــراءات التجـــارة عبر الحـــدود، وكذلك 
فـــإن اســـتخدام التكنولوجيـــا مـــن خال 
اعتماد نظم فعالة وســـريعة مثل التداول 
غير الورقي العابر للحدود سيســـاهم في 

سرعة إنجاز المعامات.
جـــاء ذلـــك خـــال مشـــاركته، أمـــس، في 
وزراء  الجتمـــاع  االفتراضـــي  االجتمـــاع 
التجـــارة بالدول العربيـــة، وذلك في إطار 
التحضير لاجتماع الوزاري الثاني عشـــر 
لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة المقـــرر عقده 

بجنيف. 
وافتتـــح وزيـــر التجـــارة رئيـــس مجلـــس 
إدارة الهيئـــة العامـــة للتجـــارة الخارجيـــة 
ماجـــد بن عبدهللا القصبـــي جدول أعمال 
االجتمـــاع الـــوزاري. وأكـــد نـــاس أهميـــة 
التكامـــل االقتصادي لينمو بشـــكل مطرد 
إذا ارتبط بالعمق العربي، وذلك بفضل ما 

تتمتـــع به االقتصـــادات العربية من تنوع 
فـــي األســـواق والمـــوارد تســـهم في خلق 
التكامل وتحقق قوة اقتصادية كبيرة لها 

دور مهم في االقتصاد العالمي.
وأشـــار إلى أن انســـيابية التجارة العربية 
التكامـــل  أركان  مـــن  ركـــن  أهـــم  تعتبـــر 
االقتصـــادي العربـــي، بحيث تكون نســـب 
التجـــارة العربيـــة البينية أفضـــل مما هي 
عليـــه اآلن، داعًيا إلى حلحلـــة التحديات 
والمعوقـــات التـــي تواجـــه هـــذه التجارة 
بالقطاع الخاص، ووجوب التطلع لوجود 
جهـــود حثيثـــة ومتكاملـــة وضمـــن أطـــر 
زمنية محـــددة لعاجها مثـــل اإلجراءات 
غيـــر الجمركية والقيـــود اإلدارية والفنية 
والرســـوم والضرائـــب ذات األثـــر المماثل 
المنشـــأ  وقواعـــد  الجمركيـــة،  للتعرفـــة 
والنقـــل البـــري، وصعوبـــة تنقـــل األفـــراد 

ورؤوس األموال بين الدول العربية.

تواجه العديد من التحديات كمحدودية السلع المصدرة

ناس يؤكد أهمية التجارة العربية البينية

سمير ناس

جانب من الحضور في الفعالية



business@albiladpress.com21

تفاعـــال مـــع مبـــادرة قرينة عاهـــل البالد 
رئيســـة المجلـــس االستشـــاري للمبـــادرة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
الشـــركة  أطلقـــت  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم 
العربيـــة لبنـــاء وإصالح الســـفن )أســـري( 
حملة تشـــجيرية واســـعة على مســـتوى 
الشـــركة؛ بغـــرض دعـــم الحملـــة الوطنية 
للتشـــجير )دمِت خضـــراء( والتي تهدف 
إلـــى تعزيـــز اســـتدامة القطـــاع الزراعـــي 

وتوسيع الرقعة الخضراء بالبحرين.

بالشـــركة  المنتـــدب  العضـــو  واســـتقبل 
العربيـــة لبنـــاء وإصالح الســـفن )أســـري( 
للمبـــادرة  العـــام  األميـــن  مطـــر،  مـــازن 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة 
مـــرام بنـــت عيســـى آل خليفـــة يرافقهـــا 
وفـــد مـــن المجلس االستشـــاري للمبادرة 
إذ  الزراعـــي،  القطـــاع  لتنميـــة  الوطنيـــة 
قـــام كالهما بتدشـــين هـــذه الحملة التي 
معينـــة  مســـاحات  تخصيـــص  تضمنـــت 
بالشـــركة؛ لغرس مجموعة من األشـــجار 
والشـــجيرات بحضـــور عـــدد مـــن ممثلي 

اإلدارة التنفيذيـــة بالشـــركة وجمـــع مـــن 
موظفيها. 

وصـــرح مـــازن مطر “لطالما كانت أســـري 
ســـباقة فـــي دعـــم الجهـــود التي تســـعى 
إلـــى الحفاظ على البيئـــة وتنمية الرقعة 
الزراعيـــة بالمملكـــة والســـيما المبادرات 
التي تعـــزز مبـــادئ الشـــراكة المجتمعية 

بين أسري والمجتمع الذي تقوم عليه”.
فـــي  المشـــاركة  “نتطلـــع عبـــر  وأضـــاف: 
مشروعات االســـتدامة البيئية؛ لتحقيق 
التنميـــة المســـتدامة فـــي المملكـــة مـــن 

خـــالل زراعـــة 1000 شـــجرة ضمن هذه 
الحملة”.

مـــن جانبها، قالت األمين العـــام للمبادرة 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة 
مرام بنت عيسى آل خليفة “نفخر بالدور 
الكبيـــر الـــذي تلعبـــه مؤسســـات القطـــاع 
الخـــاص عبر المشـــاركة الفاعلة في دعم 
جهـــود الحملة الوطنية للتشـــجير )ُدمِت 
خضراء( بشـــكل يعـــزز الشـــراكة الهادفة 
إلى التنميـــة والتطوير بمـــا يعود بالخير 

على المملكة”. 

“أسري” تطلق حملة تشجيرية لدعم جهود “دمت خضراء”

االثنين 1 نوفمبر 2021 - 26 ربيع األول 1443 - العدد 4766

أعلنــت شــركة ألمنيــوم البحريــن )البــا( عن ربح بلــغ 125.9 مليــون دينار )335 
مليــون دوالر( خــال الربــع الثالث لعــام 2021، أي بارتفاع بلــغ 1,184 % على 
أســاس ســنوي، مقابــل خســارة بلغت 11.6 مليــون دينــار )30.9 مليون دوالر( 

لنفس الفترة من العام 2020. 

 وأعلنـــت الشـــركة عـــن عائـــد أساســـي 
 89 بقيمـــة  الواحـــد  للســـهم  ومخّفـــض 
 ،2021 فلًســـا فـــي الربـــع الثالـــث لعـــام 
وذلك مقابل خسارة أساسية ومخفضة 
للســـهم الواحـــد بلغـــت 8 فلـــوس لنفس 
الفتـــرة من العـــام 2020. وبلـــغ مجموع 
الربح الشـــامل اآلخر خالل الربع الثالث 
لعـــام 2021 مـــا قيمتـــه 126.4 مليـــون 
مقابـــل  دوالر(  مليـــون   336.1( دينـــار 
مجمـــوع خســـارة شـــاملة أخـــرى خالل 
الربع الثالث لعام 2020 بلغ 11.7 مليون 
دينار )31.1 مليون دوالر( – أي بارتفاع 
بلغ 1,181 % على أســـاس ســـنوي. بلغ 
إجمالي الربح خالل الربع الثالث 2021 
ما قيمتـــه 157.4 مليون دينـــار )418.5 
مليـــون دوالر( مقابل 25.7 مليون دينار 
الفتـــرة  لنفـــس  دوالر(  مليـــون   68.3(
مـــن العـــام 2020 – مســـجاًل ارتفاًعا بلغ 
513 % على أســـاس ســـنوي. وبالنسبة 
لعـــام  الثالـــث  الربـــع  فـــي  لإليـــرادات 
2021، حققت البـــا 388.9 مليون دينار 
)1,034.2 مليـــون دوالر( مقابـــل 262.7 
مليون دينـــار )698.6 مليون دوالر( في 
الربـــع الثالـــث لعـــام 2020 – أي بارتفاع 

بلغ 48 % على أساس سنوي.
 أما بالنســـبة للتســـعة أشـــهر األولى من 
العام 2021، فقد أعلنت البا عن تحقيق 
ربـــح بقيمـــة 270.7 مليون دينـــار )720 
مليـــون دوالر(، أي بارتفـــاع بلـــغ 1,320 
% على أســـاس ســـنوي، مقابل خسارة 
بلغـــت 22.2 مليون دينـــار )59.1 مليون 

دوالر( لنفس الفترة من العام 2020.
 وأعلنـــت الشـــركة عـــن عائـــد أساســـي 
ومخفض للســـهم الواحد بلغ 191 فلًسا 
مقابـــل   2021 األولـــى  أشـــهر  للتســـعة 

للســـهم  ومخفضـــة  أساســـية  خســـارة 
الواحـــد بقيمـــة 16 فلًســـا لنفـــس الفترة 
الربـــح الشـــامل  2020. وبلـــغ مجمـــوع 
اآلخـــر للتســـعة أشـــهر األولـــى 2021 ما 
قيمتـــه 275.5 مليـــون دينـــار، مســـجاًل 
ارتفاًعا بلغ 974 % على أساس سنوي، 
وذلك مقارنة بمجموع خســـارة شـــاملة 
أخـــرى بقيمة 31.5 مليـــون دينار خالل 
نفـــس الفترة 2020. وبلغ إجمالي الربح 
للتســـعة أشـــهر األولى 2021 مـــا قيمته 
361.5 مليون دينار مقابل 80.9 مليون 
دينـــار لنفس الفترة 2020 – أي بارتفاع 

بلغ 347 % على أساس سنوي. 
 وحققت الشـــركة خالل التســـعة أشـــهر 
األولـــى 2021 إيـــرادات بقيمة 1,061.5 
مليون دينار مقابل 782.6 مليون دينار 
2020 – أي  العـــام  مـــن  الفتـــرة  لنفـــس 
بزيادة بلغت 36 % على أساس سنوي. 
 وبلـــغ مجمـــوع حقـــوق الملكيـــة حتـــى 

تاريـــخ 30 ســـبتمبر 20021 مـــا قيمتـــه 
1,356.1 مليون دينار، مســـجاًل ارتفاًعا 
بلغ 26 %، مقابل 1,079.5 مليون دينار 
حتـــى تاريـــخ 31 ديســـمبر 2020. فـــي 
حيـــن بلـــغ مجمـــوع الموجـــودات حتى 
قيمتـــه  مـــا   2021 ســـبتمبر   30 تاريـــخ 
2,555.5 مليـــون دينـــار وذلـــك مقابـــل 
2,353.7 مليـــون دينـــار حتى تاريخ 31 

ديسمبر 2020 – أي بارتفاع بلغ 9 %.
 وجـــاءت إيـــرادات الشـــركة مدفوعـــة 
لنـــدن  بورصـــة  فـــي  األســـعار  بارتفـــاع 
للمعادن بنسبة 55 % على أساس سنوي 

خالل الربـــع الثالث 2021، وبنســـبة 46 
% علـــى أســـاس ســـنوي خالل التســـعة 
ا  أشهر األولى 2021، والتي تأثرت جزئيًّ
بانخفـــاض حجـــم المبيعـــات )انخفاض 
بنســـبة 7 % على أســـاس ســـنوي خالل 
الربـــع الثالث مـــن 2021، وبنســـبة 5 % 
على أســـاس سنوي خالل التسعة أشهر 
األولى 2021، في حين سجلت الشركة 
ارتفاًعـــا في األرباح خـــالل الربع الثالث 
والتســـعة أشـــهر األولى 2021 مدفوعة 
ا  باإليرادات المرتفعة، فيما تأثرت جزئيًّ
بارتفاع نفقات عمليات البيع والتوزيع.

أبرز أحداث األداء التشغيلي في 

البا للربع الثالث من العام 2021

- بلـــغ حجـــم المبيعـــات 366,151 طن 
ا بلغ 7  متـــري مســـجاًل انخفاًضا ســـنويًّ
%، وذلك نظًرا للتحديات اللوجستية، 
فـــي حيـــن بلـــغ اإلنتـــاج 392,959 طن 
 2 بلغـــت  ســـنوية  بزيـــادة  أي  متـــري، 
الكفـــاءة  تحســـن  بفضـــل  وذلـــك   %

التشغيلية.
- تراوحـــت مبيعـــات منتجـــات القيمة 
إجمالـــي  مـــن   %  58 عنـــد  المضافـــة 
القيمـــة  منتجـــات  ]زيـــادة  الشـــحنات 
المضافـــة بالطن المتري بنســـبة 13 % 

على أساس سنوي[.
- تدشـــين مشـــروع توســـعة الرصيـــف 
البحـــري ومرافـــق التخزيـــن اإلضافية 
األخـــرى للمـــواد الخـــام فـــي مرفـــأ البا 

البحري.
مجلـــس  منطقـــة  فـــي  مصهـــر  أول   -
التعـــاون الخليجـــي ينشـــر إفصاحـــات 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الجوانـــب 
والحوكمـــة )تقريـــر تغيـــر المنـــاخ( لدى 
 )CDP( مشـــروع اإلفصاح عن الكربون

في المملكة المتحدة.
 وصّرح رئيس مجلس إدارة شركة البا، 
الشـــيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل 
خليفة، قائاًل: “بفضل وصول األســـعار 
فـــي بورصة لندن للمعادن لمســـتويات 
قياســـية خالل األشـــهر الماضيـــة، إلى 
جانـــب تعزيـــز الكفاءة التشـــغيلية في 
بلـــوغ اإلنجـــازات  البـــا، فقـــد واصلنـــا 
وتحقيـــق المســـتويات القياســـية فـــي 
بتجـــاوز  تاريخهـــا  الشـــركة عبـــر  أداء 
ربح الشركة للربع الثالث من 2021 ما 
حققنـــاه مـــن ربح في الربـــع الثاني بما 
قيمتـــه 88.7 مليـــون دوالر، فـــي حين 
ارتفـــع الربـــح للتســـعة أشـــهر بحوالـــي 
دوالر.  مليـــون   720 إلـــى   %  1,320
وبلـــغ هامش اإليرادات قبل احتســـاب 

واالســـتهالك  والضرائـــب  الفوائـــد 
واإلطفـــاء – وألول مـــرة فـــي تاريـــخ 
الشـــركة – 42.6 % خالل الربع الثالث 
خـــالل   % و36.5   ،2021 العـــام  مـــن 
التســـعة أشـــهر األولى مـــن 2021. كما 
حققنـــا سلســـلة مـــن النجاحـــات علـــى 
صعيـــد اإلنتاج منذ بداية العام 2021: 
381,933 طـــن متري فـــي الربع األول، 
391,954 طـــن متري في الربع الثاني، 
الربـــع  فـــي  متـــري  طـــن  و392,959 

الثالث.
وأضاف “أود بهذه المناســـبة أن أشـــكر 
وجميـــع  التنفيذيـــة،  اإلدارة  فريـــق 
الموظفيـــن والعاملين فـــي البا للجهود 
الحثيثـــة المبذولة التي حققت المزيد 
وجـــود  رغـــم  الجيـــدة  النتائـــج  مـــن 
التحديات اللوجســـتية، وأتطلع إلنهاء 
بـــأداء أقـــوى مـــن خـــالل  هـــذا العـــام 
مختلـــف  علـــى  اإلنجـــازات  تحقيـــق 

األصعدة – المالية والتشغيلية”.
 ومـــن جانبه، صـــرح الرئيس التنفيذي 
لشـــركة البا علي البقالـــي قائاًل: “تنضم 
البا اليـــوم لفئة المصاهـــر التي حققت 
700 مليـــون دوالر مـــن األرباح، حيث 
تجاوز ربح الشـــركة 720 مليون دوالر 
للتســـعة أشـــهر األولى من عـــام 2021. 
لقـــد حققنا هـــذا اإلنجـــاز االســـتثنائي 
بفضـــل مـــا اكتســـبناه مـــن مرونـــة مـــع 
مشروع خط الصهر السادس للتوسعة. 
ومع ســـعينا لتكثيـــف جهودنا من أجل 
التحول السريع نحو تطبيق الجوانب 
والحوكمـــة،  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
فإننـــا مســـتعدون لخـــوض احتمـــاالت 
تحقيـــق  مـــن  نتمكـــن  حتـــى  جديـــدة 
النمو المســـتدام. كما أنني ســـعيد بأننا 
لم نســـجل – منذ بداية شـــهر أكتوبر – 
أي حالـــة إصابـــة بفيـــروس كوفيد19- 
ضمن القوى العاملة في الشركة والتي 
تبلـــغ حوالي 3,200 موظـــف، ولم يتم 

حجر أي موظف حتى تاريخه”.

أرباح “البا” تقفز بنسبة 1320 % إلى 270.7 مليون دينار في 9 أشهر
إيرادات الشركة مدفوعة بارتفاع األسعار ببورصة لندن للمعادن 46 %

الشيخ دعيج بن سلمان علي البقالي

أكــد األميــن العــام للمجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات المالية اإلســامية، المظلة الرســمية 
للصناعــة الماليــة اإلســامية، عبدااللــه بلعتيــق أن البنــوك اإلســامية تفوقــت علــى القطــاع 
المصرفــي التقليــدي فــي الرقمنة. وأبلغ بلعتيــق الصحافيين على هامش الجلســة االفتتاحية 
للبرنامــج التنفيــذي للمجلــس العام بالتعاون مع كلية آيفــي إلدارة األعمال أمس أن مجموعة 
عمل ســوف تبدأ في نوفمبر دراســة تأثيرات البلوكتشــين وغيرها مما لها تأثير في التحوالت 
الرقميــة خصوًصــا في القطاع المالي، وهي العمات المشــفرة المصــدرة من البنوك المركزية 

خال الـ 3 إلى 5 أعوام المقبلة.

ولفـــت بلعتيـــق إلـــى أن جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد  - 
19( ســـرعت عملية التحـــول الرقمي للبنـــوك، إذ إن 
بعض البنوك التي كانت لديها مشاريع مبرمجة في 
السنوات الثالث إلى الخمس المقبلة بدأت تطبيقها 
منـــذ العـــام الماضي، وهذا العام، مشـــيًرا إلى تحول 
بعـــض البنوك الى الرقمنة بالكامل، مؤكًدا أن البنوك 
اإلســـالمية أظهـــرت إمـــكان التعامل مـــع التحديات 
بطريقة مميزة جًدا في بعض األحيان فاقت البنوك 
التقليدية في دولها، مشيًرا إلى أن مشاريع الرقمنة 

مستمرة رغم انحسار الجائحة.
وذكـــر أن أكثر من 80 % مـــن البنوك المركزية وفًقا 
الســـتبانة أجراهـــا مجلس التـــوازن المالـــي العالمي 
أظهـــر أن هـــذه البنـــوك إمـــا بـــدأت تطبيـــق تجـــارب 
فعلية إلصـــدار العمالت الرقمية من قبلها أو تبحث 

داخلًيا إليجادها في الســـنوات المقبلة، مشـــيًرا إلى 
أن عـــدة بنوك مركزية بـــدأت حالًيا تجارب حقيقية 
الســـتخدام عمـــالت رقميـــة مصـــدرة من قبلهـــا بما 
فيهـــا الصين ودول الخليج )الســـعودية واإلمارات(، 
فرنســـا، والبنـــك المركـــزي األوروبـــي يعـــد تجـــارب 

وأبحاث في هذا الموضوع.
وأشار إلى وجود أكثر من 6 آالف عملة رقمية حول 

العالم، والتي تستخدم غالًبا تقنية البلوكتشين.
ولفـــت إلى وجود إشـــكاالت عالمًيـــا بالقطاع المالي 
لـــدى الحديث عن العمالت المشـــفرة أال وهو كيفية 
التعامـــل مـــع الشـــركات الكبرى مثل أبل وفيســـبوك 
في حـــال دخولهم هـــذا المجال، إذ ســـيكون هنالك 
تضارب مصالح يمكن أن يؤثر على العمالء وبسبب 
وجود بعض اإلشـــكاالت بـــدأت بعض المبادرات من 

البنـــوك المركزية إليجـــاد عمالت رقمية مصدرة من 
قبلها.

وذكر بلعتيق أن مجموعة عمل االســـتدامة المكونة 
مـــن 25 عضًوا من عدة بنوك حول العالم ومنظمات 
حـــول  دليـــل  إيجـــاد  علـــى  تعمـــل  أخـــرى،  دوليـــة 
االســـتدامة، وحالًيا تم االنتهاء من إعداد المســـودة 
وســـوف يتم النشـــر للدليل في األشـــهر المقبلة بعد 

االنتهاء من إعداده.
وأوضـــح أن مجموعـــة عمـــل االســـتدامة أوجـــدت 
5 مبـــادئ أساســـية تجعـــل االســـتدامة فـــي صلـــب 
العمـــل المصرفي اإلســـالمي بما في ذلـــك الحوكمة 
وحوكمـــة الشـــريعة والشـــفافية فـــي التقاريـــر، وأن 

تكـــون االســـتدامة في جميـــع األقســـام واإلطارات 
الهيكلية للبنوك وكذلك التعاون بين جميع أصحاب 
المصلحـــة داخلًيا أو خارجًيـــا في القطاع المصرفي 
أو خارجـــه؛ لتبـــادل الخبـــرات فـــي كيفيـــة إدخـــال 

االستدامة في العمل المصرفي.

بلعتيق: البنوك اإلسالمية تفوقت على “التقليدية” في “الرقمنة”
80 % من البنوك المركزية تطبق العمالت المشفرة المصدرة من قبلها

الجلسة االفتتاحية للبرنامج

عبداإلله بلعتيق

أمل الحامد

أكثر من 6 آالف 
عملة مشفرة عالمًيا
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انفوجرافيك

محمد الستراوي علــي الفـــــــردان
إعداد:

عدد البنوك

حلول واسعة للبنوك والمؤسسات 
المالية في توسعة الخدمات 

المقدمة للزبائن دون الحاجة إلى 
فروع جديدة أو توسعة في الفروع، 

حيث ألغت بعض الحلول الحاجة إلى 
زيارة الفروع إلجراء المعامالت 

المصرفية

يتوقع أن توفر تطور 

تقنيات ا	دمات المالية 
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الماليـــة  البحريـــن  شـــركة  افتتحـــت 
تحويـــل  فـــي  المتخصصـــة   ،”BFC“
األمـــوال وتبـــادل العمـــات فـــي جميع 
فـــي   51 رقـــم  فرعهـــا  العالـــم،  أنحـــاء 
احتياجـــات  لتلبيـــة  أمـــس؛  الحـــورة 
األجنبيـــة  والعمـــات  التحويـــات 
للعمـــاء. وتـــم افتتـــاح الفـــرع من قبل 
البحريـــن  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

الماليـــة ديباك نايـــر، جنًبا إلى جنب مع 
مسؤولي “BFC” اآلخرين.

ويقع الفـــرع بالقرب من الدوار المقابل 
الحـــورة،  فـــي  نســـتو  ماركـــت  لســـوبر 
ويفتح 7 أيام في األسبوع من الساعة 
8 صباًحـــا حتـــى 10 مســـاًء. وقد تلقى 
أول 200 عميـــل أجـــروا معامـــات في 

الفرع عملة ذهبية لكل منهم.

“البحرين المالية” تفتتح فرًعا بالحورة

توقعات بانضمام 
“سامسونغ بي” 

و“جوجل بي” لقائمة 
الخدمات مستقبًل 

 Apple Pay قالــت مصــادر مصرفيــة إن مصرفيــن على األقل ســينضمان إلى خدمــة
فــي الفتــرة المقبلــة؛ ليرتفــع إجمالــي عدد البنــوك المقدمة للخدمة لنحــو 7 بنوك على 
األقــل فــي الفتــرة القريبــة، وتعتبــر البحريــن مــن بيــن عــدد محــدود من دول الشــرق 

األوسط التي تقدم الخدمة.

مصـــرف  أن  مصرفيـــة  مصـــادر  وبينـــت 
التنميـــة  ومجلـــس  المركـــزي  البحريـــن 
االقتصادية قاما بجهود كبيرة في إطاق 
الخدمـــة؛ لتســـتمر البحريـــن فـــي ريادتها 
بتوفير أحدث تقنيـــات الدفع اإللكتروني 

اآلمنة.
وأشـــارت إلى أن المملكة كانت مســـتعدة 
إلطـــاق الخدمـــة من قبل 8 أشـــهر تقريًبا 
لكن إجراء بعض عمليات التحقق إلطاق 

الخدمة استغرق بعض الوقت.
وبخصـــوص تأخـــر البحريـــن نســـبًيا فـــي 
أســـواق  مـــع  مقارنـــة  الخدمـــة  إطـــاق 
مجاورة مثل المملكة العربية الســـعودية، 
أشارت مصادر إلى أن ذلك يرجع ألسباب 
عـــدة مـــن بينهـــا حجـــم الســـوق وإطـــاق 

.NFC تقنية الدفع الاتامسي بتقنية
وأضافت المصـــادر أن من بين متطلبات 
شـــركة أبل لتوفير خدمة الدفع بواسطة 
اآليفـــون  أجهـــزة  علـــى  أبـــل  تطبيـــق 
هـــي  واتـــش”  “آي  الذكيـــة  والســـاعات 
الوصول إلى نسبة تغطية مناسبة للدفع 

الاتامســـي تفوق 50 %. كما أن إطاق 
الخدمـــة يتطلـــب الوصـــول إلـــى االتفاق 

على تسعيرة.
وبشـــأن التسعيرة، تشـــير المصادر إلى أن 
“أبـــل” تتقاســـم عمولـــة التحويـــات التي 
الماليـــة  والمؤسســـات  البنـــوك  تحصلهـــا 
تحـــدد  حيـــث  التجزئـــة،  محـــات  مـــن 
ذلـــك االتفاقيـــة الخاضعـــة لمجموعـــة من 
أصحـــاب  علـــى  يكـــون  لـــن  إذ  العوامـــل، 
المحات تحمل تكاليف إضافية غير تلك 

النســـبة المتفـــق عليهـــا مع مـــزود خدمات 
نقـــاط البيـــع عبـــر اتفاقيـــة تشـــمل جميـــع 
التطبيقـــات وبطاقات االئتمـــان والخصم 

ومجمل العمليات التي تتم عبر النقطة.
 ويتوقـــع انضمام خدمات تطبيقات دفع 
عالمية أخرى فـــي الفترة المقبلة إضافة 
إلـــى “أبـــل بـــي” مثـــل “سامســـونغ بي” و 
“جوجـــل بي”، لكن تظل “أبل بي” األعلى 
من حيث الحصة الســـوقية حول العالم 
بأكثر من 200 مليون مســـتخدم حســـب 

تقديرات سابقة، وهو أكثر من ضعف ما 
لدى التطبيقين المنافسين.

وكان مصـــرف البحرين المركزي قد أطلق 
في نهاية أغسطس 2020، خدمة الترميز 
الخاصة بتشـــغيل خاصيـــة الترميز للدفع 
الاتامســـي للهواتف الذكيـــة التي تعمل 
بنظـــام األندرويـــد، حيث أتـــاح ذلك إتمام 
عمليـــات الدفـــع رقمًيـــا من خـــال أجهزة 
نقاط البيع عبر استخدام الهواتف الذكية.
خـــال  مـــن  الخاصيـــة  هـــذه  وُتســـتخدم 

تطبيـــق “بنفت بي” عبر وضع جهاز النقال 
الذكـــي الخـــاص بالعميل علـــى مقربة من 
جهـــاز نقطة البيـــع وإنجـــاز المعاملة دون 
الحاجـــة الســـتخدام البطاقـــة المصرفيـــة 
الباســـتيكية، فـــي ظل الظـــروف الراهنة 
الناتجـــة عـــن أزمة تفشـــي وبـــاء فيروس 
والتـــي   ،)19 )كوفيـــد  المســـتجد  كورونـــا 
الدفـــع  وســـائل  اســـتخدام  علـــى  تشـــجع 
الوقائيـــة  التدابيـــر  لتنفيـــذ  الاتامســـي 

واإلجراءات االحترازية.

عدد مقدمي خدمة “أبل بي” يزداد إلى 7 بنوك
إدخال تقنية الدفع الالتالمسي يساهم بتعزيز إطالقها

الحصة السوقية للتطبيقات العالمية في سوق الدفع

“ستاندرد آند بوزر” تتوقع ارتفاع القروض المتعثرة

البنوك الخليجية تظهر مرونة إزاء تداعيات “كوفيد”
نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض

 2015201620172018201920202021

4.75.34.95.85.15.25البحرين
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المصدر : ستاندرد آندر بوزر حتى يونيو 2021

االثنين 1 نوفمبر 2021 - 26 ربيع األول 1443 - العدد 4766

علي الفردان

“BIBF” يفوز بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية
ألفضل خدمة إلكترونية عن منصة “MyClass” التعليمية

فــــــاز مـــعـــهـــد الـــبـــحـــريـــن 
لـــلـــدراســـات الــمــصــرفــيــة 
 ،”BIBF“ والــــمــــالــــيــــة 
للحكومة  التميز  بجائزة 
ألفضل  وذلــك  الــخــاص،  القطاع  فــي  اإللكترونية 
للتعليم   ”MyClass“ خدمة  عن  إلكترونية  خدمة 
اإللكتروني للعام 2021، خال حفل التكريم الذي 
اإللكترونية  والحكومة  المعلومات  هيئة  نظمته 
تحت رعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت 

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
وقام معهـــد »BIBF« بتفعيل الفصـــول االفتراضية 

عن طريق »MyClass« في شـــهر مـــارس من العام 
الماضي، لضمان اســـتمرار العملية التعليمية خال 

فترة تعليق الدراسة بسبب أزمة جائحة كورونا.
وصّرح رئيـــس مجلس إدارة معهد “BIBF” رشـــيد 
المعـــراج “يعد هـــذا اإلنجاز ترجمـــة لخطط المعهد 
االســـتباقية فـــي التعامـــل مـــع الظـــروف الطارئـــة 
بحيـــث يســـتطيع المعهد تقديـــم خدماته من دون 
انقطاع وهذا ما حدث خال فترة الجائحة، إذ قام 

المعهد بتوفير هذه المنصة التعليمية للطاب”.
من جانبه، أعرب المدير العام للمعهد أحمد الشيخ 
عـــن فخره بالحصول على جائـــزة التميز للحكومة 
 ”MyClass“ لمنصـــة  العـــام  لهـــذا  اإللكترونيـــة 

للتعليـــم اإللكترونـــي، والتـــي تشـــكل نقلـــة نوعية 
فـــي المنظومـــة التعليميـــة لتتوافق مـــع متطلبات 

المرحلة الحالية”.

إعداد: علي الفردان

أكـــدت وكالـــة التصنيـــف العالمي “ســـتاندرد آنـــد بـــوزر” أن البنوك 
فـــي دول مجلـــس التعاون الخليجي أظهـــرت مرونة في مواجهة 
الصدمـــة االقتصادية المرتبطة بـ “كوفيـــد 19” واالنخفاض الحاد 

في أسعار النفط العام الماضي. 
وأشـــارت إلـــى أن التدخـــات غيـــر المســـبوقة للبنـــوك المركزيـــة، 
والتي اتخذت شكل ضخ السيولة وإجراءات التحمل التنظيمي، 
ســـاعدت فـــي حمايـــة البنـــوك اإلقليميـــة إزاء حالة عـــدم اليقين، 
وخففـــت اآلثـــار الســـالبة على مؤشـــرات جودة األصـــول الخاصة 
بهـــذه البنـــوك.  ومـــع ذلك، فإن االنتعـــاش التدريجي في النشـــاط 
االقتصادي للقطاع الخاص، وطلب القطاع العام الداعم لائتمان، 
وارتفـــاع أســـعار النفط، قد ســـاعد أيًضـــا في إطفـــاء التأثير على 
البنـــوك. فـــي المقابـــل، زادت نســـب القـــروض المتعثـــرة 20 نقطة 
أســـاس فقط ألكبـــر 45 بنًكا فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي 

بين نهاية العام 2020 و30 يونيو 2021.
وتوقعت الوكالة ارتفاع معدل القروض المتعثرة في األشهر الـ12 
- 24 المقبلـــة دون تجـــاوز 5 % - 6 %، مقارنـــة بــــ 3.8 % في 30 

يونيو 2021. 
ومـــع ذلـــك، توقعـــت الوكالـــة أيًضـــا أن تتوســـع اقتصـــادات دول 
مجلـــس التعاون الخليجي بمتوســـط غير مرجح يبلغ 1.8 % في 

العـــام 2021 و4 % فـــي العام 2022، وهو ما يســـهل جزئًيا زيادة 
نمـــو االئتمـــان، وذلك يدعم توقعـــات الوكالة النخفاض متوســـط 
التكلفـــة اإلقليميـــة للمخاطر في العـــام 2021 والبـــدء في العودة 

إلى طبيعتها اعتباًرا من العام 2022. 
وبعد التحســـن في النصف األول من العام 2021، توقعت الوكالة 
اســـتقرار ربحيـــة البنـــوك الخليجيـــة فـــي 2021 - 2022. ومـــن 
المرجح أن تعوض التكلفة المنخفضة للمخاطر والكفاءة الجيدة 
)بمتوســـط تكلفة للدخل بنسبة 38 % في النصف األول من العام 
2021( عـــن هامـــش أقـــل ولكنه ثابـــت بنســـبة 2.4 % خال نفس 

الفترة. 
ورأت الوكالـــة أن البنـــوك ستســـتمر فـــي االســـتفادة مـــن فـــرص 
التكنولوجيا المالية، ونقل الموظفين إلى مواقع أرخص، وخفض 

الفروع المادية لتقليل التكاليف.
وأشـــارت إلى أن 82 % من توقعاتها لتصنيفات البنوك الخليجية 
مســـتقرة، ما يعكـــس مرونة البنـــوك في مواجهة صدمـــة “كوفيد 
19” وتحســـن توقعـــات االقتصاد الكلي. في حين تشـــمل مخاطر 
الجانب السلبي انخفاض أسعار النفط أكثر من المتوقع، وتصاعد 
المخاطـــر الجيوسياســـية، ومخـــاوف وبائية جديـــدة مثل ظهور 

أنواع أكثر عدوى أو مقاومة للقاحات.

علي الفردان
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اتفاقية  اإلســـامـــي،  الــبــركــة  بــنــك  وّقـــع 
تعاون مع الجامعة األميركية بالبحرين، 
للطلبة  التعليم  تمويل  برنامج  لتوفير 

الذين يتطلعون لالتحاق بالجامعة.
في  االتفاقية  توقيع  مــراســم  انعقدت   
اإلســامــي،  البركة  لبنك  الرئيس  المقر 
19 سبتمبر.  الموافق  يــوم األحــد  وذلــك 
إدارة  رئيس  مــن  كــل  المناسبة  وحضر 
بنك  فــي  لــأفــراد  المصرفية  الــخــدمــات 
العلوي، ومدير  البركة اإلسامي فاطمة 
األميركية  الجامعة  في  المالية  الشؤون 

ومساعد  الفتح،  أبــو  شيماء  بالبحرين 
المدير المالي في الجامعة ُنسيبة ماهر، 
وعــــدد مـــن كــبــار الــمــســؤولــيــن مـــن كا 

الجانبين.
ــادر بــنــك الــبــركــة اإلســامــي بــإطــاق  ــ وب
تسهيل  لهدف  التعليم  تمويل  برنامج 
وتــمــكــيــن الــطــلــبــة مـــن الــحــصــول على 
جامعات  مــن  الــعــالــي  التعليم  شــهــادات 
ــامــج  ــرن ــب ــر ال ــوافـ ــتـ مــحــلــيــة رائـــــــدة. ويـ
ومــدة  منخفض  ربــح  بمعدل  التمويلي 
سداد تصل حتى 3 أعوام للطاب الذين 

يرغبون بمباشرة تعليمهم األكاديمي في 
البحرين،  في  العالي  التعليم  مؤسسات 
إلعــداد  كبيرة  بجهوزية  تحظى  والتي 
للتمّيز  والمهارة  بالكفاءة  مؤهل  جيل 

في سوق العمل مستقبًا.
 وقالت رئيس إدارة الخدمات المصرفية 
لأفراد في بنك البركة اإلسامي فاطمة 
العلوي “تتواصل جهودنا في بنك البركة 
ــاب في  ــشــب اإلســـامـــي نــحــو تــمــكــيــن ال
المملكة من خال برنامج تمويل التعليم 
ــذي بــاشــرنــا تــدشــيــنــه أخـــيـــرا. ونــعــتــّز  ــ ال

األميركية  الجامعة  مــع  بشراكتنا  ا  جــدًّ
ــدد مـــن الــجــامــعــات  ــع عــ بــالــبــحــريــن ومــ
فرص  الطلبة  لمنح  ــرى،  األخــ المحلية 
وتتركز  للجامعة.  واالنضمام  التسجيل 
الطلبة  ُطـــمـــوح  دعـــم  تــجــاه  مــســاعــيــنــا 
والــدرجــات  الــشــهــادات  عــلــى  للحصول 
ــك مــع تخفيف  األكــاديــمــيــة الــعــلــيــا، وذلـ
المنطلق،  هـــذا  ومـــن  الــمــالــيــة.  أعــبــائــهــم 
خال  من  دعمهم  لمتابعة  قدًما  نتطلع 
تــعــاونــنــا مــع عـــدد أكــبــر مــن الــجــامــعــات 
ومؤسسات التعليم العالي في المملكة”.

 من جهتها، قالت مدير الشؤون المالية 
فـــي الــجــامــعــة األمــيــركــيــة بــالــبــحــريــن، 
التعاون  ا  الفتح “يسعدنا جدًّ شيماء أبو 
تقديم  عبر  اإلســامــي  الــبــركــة  بنك  مــع 
الذي  المتمّيز،  التمويلي  البرنامج  هــذا 
لتمويل  إضــافــيــة  فـــرص  للطلبة  يــوفــر 

االستفادة  خــال  من  الجامعي  التعليم 
مع  ذلــك  ويتماشى  البنك،  خدمات  من 
هدفنا في الجامعة األميركية بالبحرين 
عالي  تعليم  تــقــديــم  ــول  حـ الــمــتــمــحــور 
إكــمــال  فــي  الــراغــبــيــن  للطلبة  الـــجـــودة 

مسيرتهم التعليمية”.

“البركة اإلسالمي” يمول طلبة الجامعة األميركية بالبحرين

كشفت شركة “بتلكو” أمس عن صافي األرباح لمساهمي الشركة للربع 
الثالــث 2021 بقيمــة 15.7 مليــون دينــار بزيــادة نســبتها 9 % مقارنــة 
مــع 14.4 مليــون دينــار للفتــرة ذاتهــا 2020، بينمــا بلــغ صافــي األربــاح 
لمســاهمي الشــركة لألشــهر التسعة األولى 2021، 53.2 مليون دينار أي زيادة بنسبة 6 

%، من 50.3 مليون دينار للفترة ذاتها 2020. 

وجاءت هـــذه الزيادة في صافـــي األرباح 
خـــال  اإليـــرادات  ارتفـــاع  إلـــى  نتيجـــة 
األشـــهر التســـعة األولـــى مـــن العـــام. وقـــد 
بلغت العائدات على الســـهم الواحد خال 
الربـــع الثالـــث 2021، 9.5 فلس مقارنة مع 
8.7 فلس في الربـــع الثالث 2020، وبلغت 
العائدات على السهم الواحد خال الفترة 
المذكـــورة 32.2 فلـــس، مقارنـــة مـــع 30.4 

فلس في العام 2020.
بلـــغ مجمـــوع الدخـــل الشـــامل لمســـاهمي 
الشـــركة للربـــع الثالث من هـــذا العام 13.4 
مليـــون دينـــار، أي بانخفاض قـــدره 25 % 
مقارنـــة مـــع 17.8 مليـــون دينار فـــي الربع 
ذلـــك  ويرجـــع   ،2020 العـــام  مـــن  الثالـــث 
بشكل أساسي إلى فروق ترجمة العمات 
األجنبيـــة. بينمـــا ُينســـب مجمـــوع الدخل 
الشـــامل لمســـاهمي الشـــركة خال األشهر 
التســـعة األولـــى 2021 بقيمة 60.6 مليون 
دينار، أي بزيـــادة قدرها 41 % مقارنة مع 
43.0 مليون دينار للفترة ذاتها في 2020.
 2021 الثالـــث  الربـــع  إيـــرادات  وارتفعـــت 

بنســـبة 2 % مـــن 95.9 مليون دينـــار، إلى 
98.2 مليون دينار. بينما شـــهدت إيرادات 
فتـــرة التســـعة أشـــهر األولـــى 2021 زيادة 
بنسبة 4 % مقارنة مع نفس الفترة 2020، 
وذلـــك من 285.7 مليون دينار إلى 296.4 
مليـــون دينار. وترجع هذه الزيادة بشـــكل 
أساســـي إلى ارتفـــاع إيـــرادات البرودباند 
الثابت والخدمات الرديفة وخدمات البيع 
بالجملة على أســـاس سنوي بنسبة 15 % 

و15 % و3 % على التوالي.
ارتفعـــت األرباح التشـــغيلية للربـــع الثالث 
مليـــون   21.8 إلـــى   %  8 بنســـبة   2021
دينـــار مـــن 20.2 مليـــون دينـــار فـــي الربع 
الثالـــث 2020؛ فـــي حين ارتفعـــت األرباح 
التشغيلية على أساس سنوي بنسبة 5 % 
مـــن 67.6 مليون دينار من عام 2020 إلى 

71.0 مليون دينار من عام 2021.
التمويـــل  تكاليـــف  قبـــل  األربـــاح  بلغـــت 
والضرائـــب واالســـتهاك واالســـتقطاعات 
)EBITDA( فـــي الربع الثالث 2021 حوالي 
40.6 مليون دينار مقارنة مع 38.2 مليون 

دينـــار في الربـــع الثالـــث 2020، مما يمثل 
زيادة بنسبة 6 %. 

األولـــى  أشـــهر  التســـعة  مـــدى  وعلـــى   
قبـــل  األربـــاح  ارتفعـــت  العـــام،  هـــذا  مـــن 
تكاليـــف التمويل والضرائب واالســـتهاك 
 % 5 بنســـبة   )EBITDA( واالســـتقطاعات 
من 120.1 مليون دينار خال الفترة ذاتها 
2020 إلـــى 126.0 مليون دينار في 2021؛ 
بينمـــا بلغـــت نســـبة هامـــش األربـــاح قبـــل 
تكاليـــف التمويل والضرائب واالســـتهاك 

واالستقطاعات 43 %.

999.1 مليون دينار إجمالي األصول

وحافظت الميزانية العمومية للشركة على 

قوتهـــا مع إجمالي حقـــوق الملكية العائدة 
إلى مساهمي الشركة بقيمة 478.6 مليون 
دينارفي 30 سبتمبر 2021، أي بزيادة تبلغ 
1 % مقارنـــة مع 473.2 مليـــون دينار في 
31 ديســـمبر 2020. وبلـــغ إجمالي األصول 
999.1 مليون دينار في 30 سبتمبر 2021، 
محقًقـــا زيادة بنســـبة 1 % مقابـــل 992.2 
 .2020 ديســـمبر   31 فـــي  دينـــار  مليـــون 
وارتفـــع صافي أصول بتلكو بنســـبة 1 %، 
ليصـــل إلـــى 517.4 مليـــون دينـــار في 30 
ســـبتمبر 2021 بالمقارنة مع 512.1 مليون 
دينـــار في 31 ديســـمبر 2020. بينما بلغت 
قيمـــة النقـــد واألرصـــدة البنكيـــة للشـــركة 
196.1 مليون دينار، مما يعكس توزيعات 

األربـــاح المؤقتة لعـــام 2021 البالغة 13.5 
فلس لكل سهم مدفوع في شهر أغسطس 

.2021
وقام رئيـــس مجلس إدارة بتلكو، الشـــيخ 
عبـــدهللا بن خليفة آل خليفة باإلعان عن 
النتائـــج الماليـــة للربـــع الثالـــث 2021، في 
أعقـــاب اجتماعه بأعضـــاء مجلس اإلدارة 
بتاريـــخ 31 أكتوبـــر فـــي المقـــر الرئيســـي 

لشركة بتلكو بمنطقة الهملة.
وقال الشـــيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة 
“إن مجلس اإلدارة ســـعيد بالنتائج المالية 
للتســـعة أشـــهر األولـــى مـــن العـــام 2021، 
وذلك مـــع التوجه اإليجابـــي الحاصل في 
كٍل مـــن الربـــع األول والثانـــي والمســـتمر 
أيًضـــا في الربع الثالث. ويســـرنا أن نشـــهد 
زيـــادة فـــي العائـــدات على الســـهم الواحد 
مقارنـــة باألشـــهر التســـعة األولـــى من عام 
2020، وذلـــك بمـــا يتماشـــى مـــع النتائـــج 
الماليـــة والتـــزام مجلـــس اإلدارة بتقديـــم 

أفضل العوائد للمساهمين”.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
ا بنجاحنا  بتلكـــو، ميكيـــل فينتر “نعتّز جـــدًّ
فـــي المحافظـــة على تحقيـــق نتائج مالية 
جيـــدة خـــال الســـتة أشـــهر األولـــى مـــن 
العام 2021، وذلك نظـــًرا الرتفاع إيرادات 
البرودبانـــد والخدمات الرديفة بنســـبة 15 
% علـــى أســـاس ســـنوي، وزيـــادة عائدات 

البيع بالجملة بنسبة 3 %”.
وتابع “تســـتمر رحلة تطّور شـــبكات بتلكو 
للهواتف المحمولة، وتباشر الشركة تعزيز 
تغطيـــة شـــبكة الجيل الخامـــس “5G” في 
المدن والمشاريع العمرانية الكبرى التابعة 
لوزارة اإلســـكان وللمطورين العقارين من 
القطـــاع الخـــاص، وذلـــك لضمـــان تقديـــم 
االتصـــاالت.  وحلـــول  تجـــارب  أفضـــل 
ولتســـهيل انتقـــال الزبائـــن إلـــى خدمـــات 
بتلكـــو  توفـــر  الخامـــس،  الجيـــل  شـــبكة 
تشكيلة واسعة من أحدث األجهزة الذكية 
“5G”، ومـــن ضمنهـــا  التـــي تدعـــم تقنيـــة 
أجهـــزة “أبـــل – Apple” الجديـــدة التي تم 

طرحها مؤخًرا لزبائن بتلكو”.
لوقـــف  بتلكـــو  “تســـتعد  بقولـــه  وأردف   
ا  خدمات شـــبكة الجيل الثانـــي “2G” نهائيًّ
خال فترة وجيزة، وذلك مع انتهاء فترة 
الوقف التدريجي للشبكة وبعد مرور أكثر 
مـــن 27 عاًمـــا من إطاقهـــا للزبائن. وتأتي 
هذه الخطوة لمواكبة التقدم التكنولوجي 
المحمولـــة،  الهواتـــف  وتحديـــث شـــبكات 
الســـعة  توجيـــه  إعـــادة  ســـيتم  حيـــث 
المخصصة لشـــبكة “2G” ليتم استخدامها 
في توسيع شـــبكات الجيل الثالث والرابع 
والخامـــس، بما يســـاهم في تلبيـــة الطلب 

المتزايد على خدمات إنترنت الموبايل”.

أربــاح “بتلكــو” للتسعــة أشهــر األولــى 2021
بزيادة 6 % على أساس سنوي... وإجمالي حقوق الملكية بلغ 478.6 مليون دينار
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شـــركة عقارات  أعلنت 
الســـيف عـــن االفتتـــاح 
الرسمي لمطعم تشكي 
مجمـــع  فـــي  تشـــيز 
الســـيف بضاحيـــة الســـيف، على مســـاحة 
إجماليـــة 1,061 متـــًرا مربًعا، ليكون الفرع 
تشـــيز  تشـــكي  مطاعـــم  لسلســـلة  األول 
العالميـــة في مملكـــة البحرين. ويقع موقع 

الغربـــي  الجنـــاح  فـــي  الجديـــد  المطعـــم 
بالطابـــق األول. ويمـــزج مطعـــم “تشـــكي 
تشـــيز بيـــن الترفيـــه والمتعـــة العائلية مع 
تقديـــم تشـــكيلة متنوعـــة مـــن الوجبـــات 
والمأكوالت وتنظيم حفات مميزة ألعياد 
المياد.  وصرح مدير أول إدارة العقارات 
في شـــركة عقارات الســـيف محمـــد القائد 
“نحـــن مســـرورون بافتتاح مطعم تشـــكي 

تشيز الشهير في مجمع السيف – ضاحية 
الســـيف، والـــذي يدخل ألول مرة الســـوق 
البحرينية، ما يترجم السمعة الطيبة التي 
يتمتـــع بهـــا المجمـــع وما يملكه مـــن تاريخ 
عريـــق وإســـهامات الفتـــة فـــي قطاعـــات 
التجزئـــة والتســـوق والضيافـــة والترفيه. 
يواصل مجمع السيف استقطاب مزيد من 
العامات التجارية المرموقة والتي سيتم 

اإلعان عنها قريبا”. 
من جهته، قال المدير العام لشركة جوري 
للترفيـــه والمطاعـــم وكيـــل امتياز تشـــكي 
ســـعيد  مصطفـــي  البحريـــن،  فـــي  تشـــيز 
محمود “نحن ســـعداء بالتعاون مع شركة 
عقارات السيف واستئجار مساحة إلقامة 
وافتتـــاح مطعم تشـــكي تشـــيز الغني عن 

التعريف على مستوى العالم”.

افتتاح المطعم العالمي “تشكي تشيز” في مجمع السيف
على مساحة ألف متر مربع... وألول مرة بالبحرين
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“نهضة فتاة البحرين” أول جمعية خيرية في المنطقة
 ال يتوقــف الكثيــرون عــن ســرد األدوار العديــدة التي قام بها الوجيه ورجل األعمال حســين علي يتيم، 
الــذي وصــف بـــ “بأبــي الســوق وعميــده”، فــي إشــارة لدوره فــي بنــاء النهضــة االقتصاديــة الحديثة في 

مختلف الميادين والقطاعات في مملكة البحرين.

ينحـــدر “العم حســـين” مـــن أســـرة تجاريـــة عريقة، 
فوالـــده المرحوم علي يتيم، أقدم صيدلي بحريني 
تخـــرج من جامعـــة عليكرة في الهنـــد بالعام 1910، 
ليعـــود في نفس العام إلى البحرين وليؤســـس أول 
صيدليـــة وهي صيدلية يتيم. أســـس حســـين يتيم 
جمعيـــة الهال األحمـــر التي تولى رئاســـتها لمدة 5 
ســـنوات. وكان من كبار الداعمين لمشروع تأسيس 
أكبر مكتبة، ممثلة اليوم في مركز عيســـى الثقافي، 
المياديـــن  مختلـــف  فـــي  إســـهاماته  جانـــب  وإلـــى 
التجاريـــة والقتصاديـــة كانت له بصمـــة في ميدان 
المـــرأة، حيـــن توفيت أكبـــر بناته في 1951، شـــّكل 
ذلـــك فاجعـــة لأســـرة، مـــا دفـــع بوالدتها لتأســـيس 
جمعية نهضة فتاة البحرين، وهو بدوره كان داعًما 
لهـــا. تأّسســـت جمعيـــة نهضة فتـــاة البحريـــن العام 
ا  1955م على يد عائشة يتيم لتسجل حدًثا تاريخيًّ
تشـــهده المنطقـــة ألول مرة فـــي تاريخها حيث إنها 

أول جمعية نسائية في البحرين والخليج العربي.
وقد عملت الجمعية جاهدة مع الجمعيات النسائية 
األخـــرى مـــن أجـــل إرســـاء دعائـــم العمـــل النســـائي 
وذلـــك مـــن خـــال تبنـــي قضايـــا المـــرأة وحقوقهـــا 
والدفـــاع عنها، وتجســـيد ذلك من خـــال مجموعة 
األهداف المتبناة في دساتيرها، واالرتقاء بمستوى 
المـــرأة الثقافي واالجتماعي، والمســـاهمة في محو 
أميتهـــا، والقيام بحمـــات التوعية، وتبني قضاياها 
المطلبيـــة المهمة كإنشـــاء دور الحضانـــات ورياض 
لأحـــوال  قانـــون  إيجـــاد  علـــى  والعمـــل  األطفـــال 
الشـــخصية لحمايـــة المرأة واألســـرة مًعـــا ومحاولة 
فـــك طوق الحصار عنها وإطـــاق طاقاتها وبالتالي 
بنـــاء وتنميـــة مجتمعهـــا.  فـــي  الفعالـــة  مشـــاركتها 
وتضمـــن أهـــداف الجمعيـــة، رفـــع مســـتوى المـــرأة 
الثقافي والتعليمي واالجتماع، تشجيع المرأة على 
المســـاهمة اإليجابية في عملية التنمية واالنخراط 

في مجاالت العمل المختلفة، اإلســـهام في االرتقاء 
بواقـــع الطفولـــة لـــدى أفـــراد المجتمـــع، المســـاهمة 
فـــي مجال خدمـــة المجتمـــع، توطيـــد العاقات مع 
المنظمات واالتحادات النســـائية العربية والدولية، 

وتبني قضايا المرأة وحقوقها والدفاع عنها.
وتتبع جمعية نهضة فتاة البحرين عدة مؤسسات: 
أواًل: روضة النهضة الرفاع افتتحت روضة النهضة 
فـــرع الرفـــاع بتاريخ 1 أكتوبر 1997م، وقد اســـتمر 
العمـــل لتطوير هـــذه الروضـــة، وُبذلـــت الجهود من 
أجـــل النهوض بمســـتوى الخدمـــات التربويـــة التي 

تقدمها.
ثانًيا: فرع النهضة بالمحافظة الوسطى.

قامـــت الجمعيـــة بتأســـيس فـــرع لهـــا فـــي منطقـــة 
المحافظة الوســـطى حيث عقد أول اجتماع للفرع 

في شهر يونيو 2002.
ثالًثا: نسائج للمطرزات التراثية.

تم تدشـــين هذا المشـــروع في مايو 2003 ويهدف 
إلى دعم المشاركة والتنمية االقتصادية للمرأة عبر 
المشـــاريع الحرفيـــة التـــي توفر لها دخـــًا ثابًتا. كما 

يهدف المشـــروع إلى إحياء حرفة التطريز الذاتية 
القديمة. رابًعا: مركز عائشة يتيم لإلرشاد األسري

وتم تدشين المركز بتاريخ 21 مارس 2007م تحت 
رعايـــة قرينـــة عاهل البـــاد صاحبة الســـمو الملكي 

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

هبة محسن

زاوية تسلط الضوء على أبرز 
مبادرات المسؤولية االجتماعية 
للشركات المعروفة في البحرين، 

ودور هذه العطاءات في المساهمة 
التنموية ببناء بالدنا.

ميكيل فينترالشيخ عبدالله بن خليفة

أثناء توقيع االتفاقية

53.2
مليــــون دينـــار

الجمعية تتبنى كل قضايا 
المرأة وحقوقها والدفاع عنها



ماذا يعكس هذا األسلوب؟!
“إنــي أؤمــن إيماًنــا جازًمــا أن القائد اإلداري يخطئ خطأً فادًحا عندما يســتخدم أســلوًبا 
عنيًفا في ســبيل الوصول إلى أهدافه إذا كان بوســعه اســتخدام الرّقة”. ليعذرني قارئي 
الكريــم إن اســتعنت بتلــك المقولــة ألكثــر من مــرة وفي أكثر مــن مقــال، فالدكتور غازي 
القصيبــي رحمــه هللا وبفضــل خبراتــه المتراكمــة وحكمتــه وعلمه الغزير فــي اإلدارة قد 
تمّكــن مــن خــال هــذه المقولة من اختزال واحــدة من أهم خواص القائــد اإلداري وهي 

خاصية التواصل مع اآلخرين وهذا يشمل مرؤسيه.
 فاألســلوب العنيــف وهــذا فــي رأيــي ال يكــون فقــط باســتخدام الكلمــات القاســية التي 
تخــرج عــن مــدار التعقــل والتهذيب والرزانة، بل إنه يشــمل أســلوب التهكم والســخرية 
الذي قد يستخدمه بعضنا من أجل استجداء ضحكات اآلخرين دون مراعاة إلحساس 
المعنــي واحتــرام ذاتــه. ال يمكــن قياس درجة تأثير هذا األســلوب على الطرف اآلخر أو 
المعنــي إال إذا وضعنــا أنفســنا فى مكانه أو عشــنا موقًفا مماثــًا وكنا نحن موضوع ذلك 

الموقف سواء أكان عنًفا أم تهكًما.
أستذكر في هذا السياق موقًفا أو خبًرا كنت قد قرأته في إحدى الصحف قبل فترة وما 
يــزال يرفــض مغــادرة الذاكرة رغم مرور وقت طويل عليه أكاد أحســبه بالســنين. يقول 
الخبر أو الموقف أنه تسببت الكلمات القاسية التي وجهها أحدهم لرجل في الثاثينات 
من العمر إلى وفاة األخير دون االعتداء عليه بأي وسيلة أخرى وأوضح التقرير الطبي 
أن الوفاة حدثت “بسبب االرتفاع الشديد في ضغط الدم والصدمة العصبية والتي أّدت 

إلصابته بتوقف مفاجئ في نبضات القلب وحدوث الوفاة”.
 فــي هــذا الســياق يقول براميــا أهوجا “إن الكلمات التي نطلقها يمكن أن تكون رســول 
ســام... يمكن أن تهدئ الكلمة المناســبة مثل اللمســة الرقيقة من اليد الحانية.. ويمكن 
للكلمــة غيــر المناســبة أن تقطــع كالســيف”. حتــى الحقيقــة إذا قيلــت بفظاظة أو بســوء 

صياغة كما يقول أهوجا يمكن أن تكون مميتة مثل السم”.
سيدي القارئ، هل السكوت والصمت هو الرد المناسب على مثل هذه السلوكيات أم أن 

هناك حاًّ آخر؟ ما رأيك؟
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التغييرالسعر - 0.2310.009 دوالر 
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر + 0.0860.001 دينار 
مصرف السالم - البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 5.71+0.370 دوالر
إنوفست ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.18+0.086 دينار
مصرف السالم - البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.06+0.475 دينار
شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.

بنسبة زيادة 90 %... والمملكة تتمتع بإمكان االستفادة من فرص النمو المستدام

توقعات بارتفاع إيرادات المدفوعات بالبحرين لـ 485 مليون دوالر بحلول 2030

18.44 % ارتفاع القيمة السوقية لبورصة البحرين في عام
وصلت إلى 10.5 مليار دينار

ارتفعــت القيمــة الســوقية للشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة في بورصــة البحرين بنهاية شــهر أكتوبر الماضي، بنســبة 18.44 % على أســاس 
ســنوي، و2.2 % على أســاس شــهري. وبلغت القيمة الســوقية بنهاية الشــهر الماضي نحو 10.49 مليار دينار، بزيادة 1.6 مليار دينار تقريًبا قياًســا 
بنحــو 8.86 مليــار دينــار فــي الفترة المماثلة من العام الماضي. كما ارتفعت القيمة الســوقية فــي أكتوبر الماضي بنحو 225.67 مليون دينار مقابل 

10.26 مليار دينار في سبتمبر الماضي، وذلك وفًقا للبيانات التي جمعتها “البالد” من المعلومات المنشورة على موقع البورصة.

العـــام  البحريـــن  مؤشـــر  وأقفـــل   
بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 
1,743.06 نقطة، مســـجًا ارتفاًعا 
نســـبته  مـــا  أي  نقطـــة،   315.88
22.13 % مقارنـــة بالفترة المماثلة 
من العام الماضي إذ بلغ 1,427.18 
نقطة، كما ارتفع المؤشر العام على 
أساس شهري بنسبة 2.2 % مقابل 
 1,705.56 مســـتوى  عنـــد  إقفالـــه 

نقطة في سبتمبر الماضي.
 فـــي حيـــن، أقفل مؤشـــر البحرين 
اإلســـامي عنـــد مســـتوى 689.49 
نقطـــة في أكتوبر الماضي بارتفاع 
ســـنوي،  أســـاس  علـــى   %  9.14

و2.71 % على أساس شهري.
وبلغـــت قيمـــة األســـهم المتداولـــة 
في الشـــهر الماضي 17.39 مليون 
دينـــار، كمـــا بلغـــت كميـــة األســـهم 
المتداولة 97.05 مليون ســـهم، تم 

تنفيذها عبر 2,093 صفقة.
وشـــّكلت الشـــركات الخمس األكبر 
حجًما مـــن حيث القيمة الســـوقية 
نحـــو 7.6 مليار دينار أي ما نســـبته 
القيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  72.6
المدرجـــة  للشـــركات  الســـوقية 

األهلـــي  البنـــك  جـــاء  بالبورصـــة. 
بلغـــت  إذ  األول  بالمركـــز  المتحـــد 
قيمتـــه الســـوقية نحـــو 3.67 مليار 
دينـــار التـــي تمثـــل 34.97 % مـــن 
إجمالي القيمة السوقية للبورصة، 
ثانًيـــا بنك البحريـــن الوطني بنحو 

1.16 مليـــار دينـــار أي مـــا نســـبته 
ألمنيـــوم  شـــركة  ثالًثـــا   ،% 11.07
 1.045 بنحـــو  )ألبـــا(  البحريـــن 
مليـــار دينـــار مـــا نســـبته 9.96 %، 
رابًعـــا شـــركة البحريـــن لاتصاالت 
الســـلكية والاسلكية )بتلكو( بنحو 
نســـبته  مـــا  دينـــار  مليـــون   989.6
9.43 %، وخامًســـا بنـــك البحريـــن 
مليـــون   754.9 بنحـــو  والكويـــت 

دينار ما نسبته 7.2 %.
يشـــار إلـــى أن 42 شـــركة مدرجـــة 
قطاعـــات،   8 تحـــت  بالبورصـــة 
األساســـية،  المـــواد  كالتالـــي: 
االســـتهاكية  الســـلع  الصناعـــات، 
االســـتهاكية  الســـلع  الكماليـــة، 
االتصـــاالت،  المـــال،  األساســـية، 
غيـــر  الشـــركات  العقـــارات، 

البحرينية، الشركات المقفلة.

مجموعـــة  ســـّلطت 
بوسطن كونسلتينج 
 )BCG( جـــروب 
الضوء في تقريرها السنوي التاسع عشر، 
بعنوان “المدفوعـــات العالمية 2021: مًعا 
ا” على تعافي األسواق  لمستقبل أكثر نموًّ
الوطنيـــة علـــى الصعيـــد العالمـــي بما في 
ذلـــك، مملكـــة البحريـــن، على مـــدى العقد 
المقبـــل، حيث من المقـــّرر أن يكون النمو 
مدفوًعـــا بالزخـــم الجديـــد الـــذي تشـــهده 
األسواق مع انحسار جائحة كوفيد19-. 

 وطالت الدراســـة دور الوباء في إحداث 
تغييـــرات واســـعة النطـــاق فـــي جوانـــب 
مختلفـــة من الحيـــاة اليوميـــة، باإلضافة 
إلى تأثيرها على عادات الشراء وتحولها 
مـــن التســـوق التقليدي إلى التســـوق عبر 
اإلنترنت، ومن استخدام األموال إلجراء 
عمليـــات الدفـــع، إلـــى اعتمـــاد تطبيقـــات 

الدفع الرقمي. 
 وبحســـب نتائج التقرير الســـنوي لقطاع 
المدفوعـــات العالميـــة، تتشـــابه البحريـــن 
مع األســـواق العالمية وأســـواق المنطقة، 
فـــي العديد من القواســـم المشـــتركة، بما 
فـــي ذلك القـــدرة على التحكم بالخســـائر 
التـــي شـــهدتها اإليـــرادات نظـــًرا للظروف 
العالميـــة األخيـــرة، فضـــًا عـــن التوقعات 
المســـتقبلية المتفائلـــة. وشـــهد مجمـــوع 
إيـــرادات المدفوعات من عـــام 2015 إلى 
عـــام 2020، ارتفاًعا بنســـبة 23 % ليصل 
إلـــى 256 مليـــون دوالر، مـــع التوقعـــات 
بأن يصل هـــذا المجموع إلى 485 مليون 

دوالر بحلول عام 2030. 
 على صعيد آخر، تتمّتع البحرين بإمكانية 
االســـتفادة مـــن فـــرص النمـــو المســـتدام 
على مدى الســـنوات الخمـــس المقبلة وما 
بعدهـــا، بمعدل نمو ســـنوي مركب 6.6 % 

من 2020 إلى 2030.
وقال الشـــريك في بوســـطن كونسلتينج 
جـــروب، محمد خـــان “تشـــير أبحاثنا إلى 
أن نمـــو قطـــاع إيـــرادات المدفوعات في 
البحرين، قد ســـاهم على نحو حيوي في 
تحقيـــق االنتعـــاش االقتصـــادي للمملكة. 
وأدت التغييـــرات التي شـــهدتها توجهات 
المســـتهلكين، باإلضافـــة إلى تســـارع نمو 
القنـــوات الرقميـــة، إلـــى تســـريع تمكيـــن 

التجـــارة اإللكترونيـــة، وزيـــادة خيـــارات 
التنفيـــذ وتبســـيط عمليات البيـــع والدفع 
عبر اإلنترنت. وقد أرست هذه االتجاهات 
نحـــو تأســـيس فصـــل جديـــد فـــي قطاع 
المدفوعـــات، يتميز بالحيويـــة وإمكانات 
النجاح الهائلة والمســـتدامة في السنوات 
المقبلـــة، األمر الذي يتجلـــى بوضوح في 
توقعـــات النمو الملحوظـــة لكافة الجهات 

الرئيسة المعنية في القطاع”. 
 ويســـلط التقريـــر الضـــوء علـــى إيرادات 
التوقعـــات  وإجمالـــي  المدفوعـــات 
المرتبطـــة بالمعامات الجارية عبر قطاع 
األخـــذ  مـــع  البحريـــن،  فـــي  المدفوعـــات 
بعيـــن االعتبـــار أدوات الدفـــع المختلفـــة، 
بمـــا فـــي ذلـــك بطاقـــات الخصم المباشـــر 
وبطاقـــات الخصـــم المباشـــر والشـــيكات 
وتحويـــات  القيمـــة  عالـــي  واالئتمـــان 
االئتمان اإللكتروني والحسابات الجارية 
والبطاقـــات  االئتمانيـــة  والبطاقـــات 
ُمســـبقة الدفـــع. وُتمّثل القيمـــة اإلجمالية 
لمدفوعـــات اإليرادات البالغة 485 مليون 
دوالر بحلول عام 2030، زيادًة بنسبة 90 
% عـــن عام 2020، بينما مـــن المتوقع أن 
يرتفـــع عـــدد المعامات مـــن حوالي 126 
مليـــون دوالر إلـــى أكثـــر مـــن 228 مليون 
دوالر أميركـــي في اإلطـــار الزمني ذاته - 

بزيادٍة قدرها 128 %.
والشـــريك  المفـــّوض  المديـــر  وأوضـــح 
األول في مجموعة بوســـطن كونسلتينج 
جـــروب، ماركـــوس ماســـي “مـــن المتوقع 
أن يســـاهم االبتـــكار المســـتمر فـــي قطاع 
المدفوعـــات البحريني، في النمو بشـــكل 
تصاعدي على مدار العقد القادم، ما يعني 
بأننا سنشـــهد تســـجيل أعداد قياسية من 
المعامـــات الرقميـــة علـــى نحٍو مســـتمر. 

بفضـــل  الســـيناريو  هـــذا  تحقيـــق  ويتـــم 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا الشـــركات العاملـــة 
في القطاع لتحســـين مستوى الخدمات، 
مـــع دخول شـــركات جديدة إلى الســـوق، 
مـــا يرتقـــي بقـــدرات المنافســـة واالبتكار 
إلـــى المســـتوى التالـــي. ومـــن المتوقع أن 
تندمـــج هـــذه الخدمـــات مـــع المنظومات 
الرقمية المتعددة، ما سيوفر للمستهلكين 
أكثـــر ساســـة عبـــر الخدمـــات  خيـــارات 
والقنوات المتنوعة، بحيث تتجلى اآلثار 

اإليجابية بشكل واضح على القطاع”. 
من المتوقع على مدى الســـنوات القادمة 
أن تشـــهد إيرادات المدفوعات في قطاع 
ا ملحوًظا. ففي  التجزئـــة البحرينـــي نمـــوًّ
بلغـــت عائـــدات مدفوعـــات  عـــام 2020، 
قطـــاع التجزئـــة 211 مليـــون دوالر. ومن 
المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب 
من 405 مايين دوالر بحلول عام 2030 
- بزيـــادة قدرها 92 % - مـــع ارتفاع عدد 
المعامـــات ذات الصلة لتصل إلى حوالي 
126 %، ليرتفـــع المجموع بذلك من 114 
مليوًنـــا في عام 2020 إلـــى أكثر من 258 

مليون دوالر بحلول عام 2030.
وأضاف خان “ستســـتفيد الشـــركات التي 
تمتلـــك المرونـــة والقـــدرات الازمـــة فـــي 
قطاع المدفوعات في الســـنوات القادمة، 
مـــن مجمـــوع اإلمكانـــات والفـــرص التـــي 
يوفرهـــا تبنـــي التكنولوجيـــا الرقمية، بما 
فـــي ذلـــك فـــرص إيـــرادات أكبر ســـتكون 
عمـــاء  قاعـــدة  توســـيع  بفضـــل  ُمتاحـــة 
العتمـــاد  المتزايـــد  والتوجـــه  التجزئـــة، 
وســـائل الدفع الرقميـــة. وينبغـــي بالتالي 
االستفادة من الفترة القادمة الستكشاف 
توقعات الســـوق واالســـتعداد لاستفادة 

من اإلمكانات المستقبلية”.

مساهم يرفع حصته بـ “المطاحن” إلى 6.9 %

رفع مســـاهم رئيس في شركة البحرين 
لمطاحـــن الدقيـــق “المطاحـــن” حصتـــه 
إلى 6.92 % من إجمالي أســـهم الشركة 

المدرجة في بورصة البحرين.
وتعـــود تفاصيـــل الصفقـــة التـــي تمـــت 

تاريـــخ 28 أكتوبر إلى شـــراء المســـاهم 
عبدالحميـــد زينـــل محمـــد زينـــل 1730 
ســـهًما لترتفع نســـبة تملك المساهم من 
171 ألًفـــا و611 ســـهًما التـــي تمثـــل مـــا 
نســـبته 6.91 % لتصـــل إلـــى 171 ألًفـــا 

و841 سهًما ما نسبته 6.92 %.
وكبـــار المســـاهمين فـــي الشـــركة، هـــم: 

القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات  شـــركة 
التي تحظى بنســـبة 65.73 %، وشركة 
مطاحـــن الدقيـــق والمخابـــز الكويتيـــة 
بنســـبة 7.44 %، والمساهم عبدالحميد 
زينـــل محمـــد بنســـبة 6.92 %. وتبلـــغ 
 8.4 نحـــو  للشـــركة  الســـوقية  القيمـــة 

مليون دينار.
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