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“تمكين”: برامج جديدة تحفز الشركات 
الناشئة على التدريب والتوظيف

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لــــ صنـــدوق العمـــل “تمكين”، 
حســـين محمد رجب، أهمية الدور الكبير للمؤسســـات 
الناشـــئة في دفـــع عجلة التنميـــة االقتصادية للبلدان، 
الســـيما في ظل المتغيرات الحاليـــة، وذلك من خالل 
تقديـــم الحلـــول المبتكـــرة التـــي تســـاهم فـــي إطالق 
خدمـــات ومنتجـــات ال تقتصـــر على تطوير األســـواق 
الحاليـــة، بل وتهـــدف إلى خلق أســـواق جديدة تزخر 

بالفرص الوظيفية وتعزز من قدرات المؤسســـات البحرينية على 
المنافسة محلًيا ودولًيا.

جاء ذلك لدى اســـتقبال الرئيـــس التنفيذي لـ “تمكين” 
عددا من رود األعمال البحرينيين العاملين في قطاع 
المؤسســـات  مـــن  والتكنولوجيـــا  المعلومـــات  تقنيـــة 
الناشـــئة، حيـــث جرى خـــالل اللقاء التأكيـــد على دور 
هذه المؤسسات كشركاء أساسيين في تنمية القطاع 
الخاص البحريني، والتعريف بأهم وأبرز مســـتجدات 
عمـــل “تمكين” في إطـــار دعم القطـــاع الخاص ضمن 
خطة “التعافي االقتصادي” وتوجهات المملكة في تعزيز جهودها 

حسين رجبنحو ضمان االستغالل األمثل لفرص التنمية االقتصادية. )٠٥(

وصل عـــدد من قادة الميليشـــيات 
العراقيـــة المواليـــة إليـــران، والتي 
خســـرت فـــي االنتخابـــات النيابية 
األخيـــرة في وقت متأخـــر، أمس، 
أمـــام بوابـــات المنطقـــة الخضـــراء 
للمشـــاركة فـــي االحتجاجات ضد 
االنتخابـــات، ومـــا يســـمونه تزوير 
وبـــدر  هللا  حـــزب  بينهـــا  النتائـــج 

والنجباء والعصائب.
األمـــن  مستشـــار  وصـــل  وكذلـــك 
الوطني قاسم األعرجي للمشاركة 
فـــي العزاء أمـــام بوابـــات المنطقة 
الخضراء، وكذلك وصول مستشار 
األمـــن الوطنـــي قاســـم األعرجـــي 
للمشـــاركة في العزاء أمام بوابات 

المنطقة الخضراء.

العراق: محتجو االنتخابات 
ينصبون خياما بالمنطقة الخضراء
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التأميـــن  رئيـــس جمعيـــة  أشـــاد 
محمـــد،  جـــواد  البحرينيـــة، 
االختيـــاري  التأميـــن  بمشـــروع 
الـــذي  المنزليـــة  العمالـــة  علـــى 
مختلـــف  تســـهيل  فـــي  يســـهم 
الخدمـــات المقدمـــة للمواطنيـــن 
والمقيميـــن، موجهـــا الشـــكر إلى 

مصـــرف البحريـــن المركزي وهيئـــة تنظيم ســـوق العمل؛ على 
جهودهم في إنجاح هذا المشروع، مؤكًدا أن شركات التأمين 
قـــد تمكنت مـــن تنفيذ نظام التأميـــن االختياري علـــى العمالة 

المنزلية بنجاح.

شركات التأمين البحرينية 
تنجح بتنفيذ المشروع الوطني 
للتأمين على العمالة المنزلية

البحرينيـــة  الشـــركة  حققـــت 
الكويتيـــة للتأميـــن ربحـــا صافيـــا 
الشـــركة  مســـاهمي  إلـــى  عائـــدا 
بلـــغ 3.248 مليـــون دينـــار، لفتـــرة 
األشـــهر التســـعة المنتهية في 30 
ســـبتمبر 2021، مقارنـــة بـ 3.080 
مليون دينار في نهاية الفترة من 
العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 

.% 5.5

3.2 مليون دينار 
أرباح “البحرينية 

الكويتية” للتأمين
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الزياني: مليارا دينار مدخول 
البحرين من السياحة في 2026

بغداد - وكاالت

قال وزير الصناعة والتجارة والســـياحة، زايد الزياني، إن الدخل الســـياحي 
لمملكـــة البحريـــن ســـيصل إلى مليـــاَري دينار، بنســـبة مســـاهمة فـــي الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي  11.4 %، وجـــذب 14.1 مليـــون ســـائح، مؤكـــدا قـــدرة 
مملكـــة البحريـــن فـــي تحقيق هذه األهـــداف بفضل قوتها التـــي أثبتتها في 
مواجهـــة الجائحـــة، مبينـــا أن هـــذه اإلســـتراتيجية في إطـــار مواصلة هيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعارض تركيز جهودها على وضع القطاع الســـياحي 
ضمـــن القطاعات الواعـــدة لرفد االقتصـــاد الوطني وتنويع مصـــادر الدخل، 
وبما يتماشى مع رؤية البحرين 2030. جاء ذلك في تدشين الزياني لمعالم 
اإلستراتيجية السياحية لمملكة البحرين لألعوام 2022 - 2026 في مؤتمر 

1صحافي عقد مساء أمس. 2

خـــطــة التعـــافي االقتصــــــــادي

استراتيجية قطاع السياحة
لمملكة البحرين 2026-2022

األهداف

السياحة 
الرياضية 

الركائز

اإلعالم واألفالم 
السينمائية

سياحة
األعمال 

الواجهات 
واألنشطة البحرية 

السياحة
الترفيهية

السياحة 
العالجية

الثقافة
واآلثار والتاريخ

زيادة مساهمة السياحة  
في الناتج المحلي 

زيادة عدد الدول 
المستهدفة 

تنويع المنتج 
السياحي 

إبراز مكانة البحرين 
كمركز سياحي عالمي 

)17(

حسن عبدالنبي

كشــفت وزارة اإلســكان أن األثــر االقتصــادي لمشــروع مزايــا رفد 
العجلــة التنمويــة بالمملكــة عبــر الشــراكة المتميــزة مــع القطــاع 
الخــاص، حيــث فــاق حجــم تأثيــره االقتصــادي على صعيــد تنمية 
الســوق العقاريــة ما مقــداره مليار دينار منذ إطــاق البرنامج إلى 

الوقت الحالي.

وأكـــدت الـــوزارة وجود تنافســـية 
واهتمام كبير مـــن قبل المصارف 
البحريـــن؛  بمملكـــة  التجاريـــة 
لتمويـــل برنامـــج مزايـــا من خالل 
الحصريـــة  العـــروض  تقديـــم 
أو  الوحـــدات  بشـــراء  للراغبيـــن 
الشـــقق الســـكنية، حيث ساهمت 
البنـــوك بتقديـــم تمويـــالت تصـــل 
قيمتهـــا إلى نحو مليـــار دينار منذ 
أكتوبـــر  وحتـــى  مزايـــا  انطالقـــة 
المســـتفيدين  عـــدد  وبلـــغ   .2021

مـــن برنامج مزايا فـــي الفترة من 
 9333 2021 أكتوبـــر  إلـــى   2014
منتفعـــا، بزيادة مطردة في معدل 
المنتفعيـــن عـــن العـــام، حيـــث بلغ 
وبفـــارق   2822 المنتفعيـــن  عـــدد 
تجاوز 50 % للعـــام 2020، حيث 
بلغ عدد المســـتفيدين 1691 األمر 
الذي يعكس نجاح تلك الوحدات 
بمبلغ يتجاوز 78,95 مليون دينار 
للفتـــرة مـــن 2014 وحتـــى أكتوبر 

.2021

مليار دينار مساهمة البنوك في “مزايا”
“اإلسكان”: 9333 عدد المستفيدين من البرنامج منذ 2014

أعلن بنك اإلســـكان، البنـــك الرائد 
فـــي توفيـــر التمويـــالت العقاريـــة 
اإلسكانية في مملكة البحرين، عن 
تدشين المرحلة األخيرة لمشروع 
ديـــرة العيون وطـــرح 1061 فيال 
للبيـــع بعـــروض حصريـــة مذهلـــة 
وبأســـعار مالئمـــة تبـــدأ مـــن 108 
آالف دينـــار، بدًءا من اليوم األحد 
7 نوفمبر الحالي، وستتوافر الفلل 
حصرًيـــا للمواطنيـــن البحرينييـــن 

المؤهلين لبرنامج “مزايا” للســـكن 
االجتماعـــي والخدمات التمويلية 

الُمقدمة من وزارة اإلسكان.
وكشـــف بنك اإلســـكان عن تجهيز 
مؤثثـــة  جديـــدة  عـــرض  فيـــال 
مكتـــب  مـــن  بالقـــرب  بالكامـــل، 
ليتيـــح  العيـــون؛  ديـــرة  مبيعـــات 
علـــى  االطـــالع  فرصـــة  للـــزوار 
الخصائص الداخليـــة والخارجية 

للفلل عن ُقرب.

طرح 1061 فيال للبيع بـ “ديرة العيون”

المنامة - بنك اإلسكان

)04(
)04(

محرر الشؤون المحلية



البورشيد يناقش طرق الرصد الزراعي باستخدام علوم المستقبل
شــاركت الهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضــاء فــي المؤتمــر الدولــي للشــبكات 
والحاســبات واالتصــاالت ISNCC 2021 يمثلها عضــو فريق مختبر تحليل 
البيانــات والصــور الفضائيــة إبراهيــم البورشــيد عبــر تقديمه ورقــة علمية 
بالتعــاون مــع جامعــة البحريــن ممثلــة بالبروفيســور مهــاب منجــود، حيث 

تربط بين مجموعة من علوم المستقبل.

وأقيم المؤتمر هذا العام في مدينة دبي 
بتنظيـــم مـــن الجامعـــة الكنديـــة وبدعـــم 
 NASA مـــن وكالـــة الفضـــاء األمريكيـــة 
وذلـــك في الفتـــرة من 31 أكتوبـــر إلى 2 
نوفمبر بالتزامن مع معرض إكســـبو دبي 
2020، حيـــث يحاضر بالمؤتمر مجموعة 
مـــن الخبراء والعلماء فـــي مجال أنظمة 
شـــبكات االتصاالت والبيانـــات الضخمة 
الحاســـوب  وعلـــوم  الفضـــاء  وعلـــوم 

والذكاء االصطناعي وخبراء األتمتة.
وحول مشاركته قال البورشيد: “ناقشت 

الورقة البحثية والتي نالت على موافقة 
اللجنـــة العلميـــة للمؤتمـــر موضوع طرق 
باســـتخدام  الحديثـــة  الزراعـــي  الرصـــد 
التكامـــل البنـــاء بيـــن الصـــور الفضائيـــة 
االصطناعـــي  والـــذكاء  الدقـــة  عاليـــة 

باستخدام شبكات التعلم العميق”.
وأكـــد البورشـــيد أن هذه ليســـت الورقة 
األولـــى للهيئـــة التـــي تشـــارك بهـــا بمثـــل 
األبحـــاث  مـــن  المتقـــدم  النـــوع  هـــذا 
العلميـــة ذات الصلـــة بعلـــوم المســـتقبل، 
مســـتذكرا مشاركة ســـابقة في مجموعة 

مـــن المؤتمـــرات العلمية العالميـــة، معلنا 
الدراســـات  لتنفيـــذ  الهيئـــة  اســـتمرار 
واألبحـــاث العلميـــة التـــي تثـــري البحث 
العلمي بمملكة البحرين وتبرز دور الهيئة 
فـــي مجـــال البحـــث العلمي واالســـتفادة 
من علوم الفضاء؛ للمساهمة في تحقيق 
معتبـــرا  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 
منتســـبي الهيئـــة من الكفـــاءات الوطنية 
الشـــابة الحريصيـــن علـــى تعزيـــز البحث 
الخدمـــات  بمســـتوى  لالرتقـــاء  العلمـــي؛ 

التـــي تقدمها الهيئة لكافـــة الجهات على 
المستوى الوطني.

هـــذه  “تعتبـــر  البورشـــيد:  أضـــاف  كمـــا 
الورقة مســـاهمة من الهيئة لسد الفجوة 
الزراعـــي  المجـــال  فـــي  المعلوماتيـــة 
اإلحصائي، حيـــث تم إنجاز أول خارطة 
إلكترونية توضح التكتل الفعلي ألشجار 

المحافظـــات  مختلـــف  علـــى  النخيـــل 
أحـــدث  باســـتخدام  وذلـــك  البحرينيـــة، 
التقنيـــات المتمثلـــة فـــي إنشـــاء نمـــوذج 
العميـــق  التعلـــم  آلـــي باســـتخدام  رصـــد 
فـــي بيئـــة نظـــم المعلومـــات الجغرافية، 
وتمكـــن هذا النموذج من تخفيض تكلفة 
الرصـــد وعدد األيـــدي العاملـــة المطلوبة 
والوقت المســـتغرق إلعداد اإلحصاءات 

الزراعية”.
مـــن جانبه قال الرئيـــس التنفيذي للهيئة 
محمـــد العســـيري “تأتـــي هذه المشـــاركة 
ضمـــن باقـــة مـــن المشـــاركات التـــي قام 
بهـــا فريـــق البحرين للفضاء خـــالل العام 
الجـــاري تنفيـــذًا لخطتنا اإلســـتراتيجية 
)2023-2019( وبمـــا يتماشـــى مـــع رؤية 
البحريـــن 2030 وبرنامج عمل الحكومة 
بالتحـــول إلى اقتصاد قائم على المعرفة 

عبـــر االســـتفادة مـــن خبـــرات الســـواعد 
الشـــابة البحرينيـــة”، مشـــيرا إلى أن مثل 
هذه المشاركات تسهم في صقل مهارات 
كوادر الهيئة وتبرز اســـم مملكة البحرين 

في المحافل العلمية.
بتقديـــم  تصريحـــه  العســـيري  واختتـــم 
شـــكره إلبراهيم البورشـــيد على جهوده 
وتفانيـــه في إعداد الدراســـات المختلفة 
زادت  التـــي  العلميـــة  األبحـــاث  وتنفيـــذ 
مـــن فعاليـــة األعمـــال بالهيئـــة، متمنيا له 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي تمثيـــل مملكـــة 
البحرين في هذه المؤتمر الدولي المهم، 
مؤكـــدا الدعـــم الكريم مـــن مجلس إدارة 
الهيئـــة وحرصهـــم علـــى توفيـــر جميـــع 
متطلبـــات البحـــث وأدواته وتشـــجيعهم 
العلمـــي  بالمســـتوى  االرتقـــاء  علـــى 
لمنتسبيها وإحرازهم مكانة علمية بارزة.

دبي - بنا

العسيري: صقل 
الكوادر وإبراز اسم 
البحرين بالمحافل 

العلمية
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اإلعالن قريًبا عن العنوان الجديد للدورة المقبلة

بحث اإلجراءات الخاصة بحفل جائزة اليونسكو- الملك حمد
اجتمع وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمـــي، رئيـــس لجنـــة البحريـــن 
الوطنيـــة للتربية والعلـــم والثقافة، 
وبحضور سفير مملكة البحرين في 
الجمهوريـــة الفرنســـية والمنـــدوب 
الدائم لمملكة البحرين في منظمة 
اليونسكو الشـــيخ خليفة بن أحمد 
 Miao( آل خليفة، مع مياو فوشـــن
Fungchun(، وهـــو المســـؤول عن 
“جائـــزة اليونســـكو – الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة الســـتخدام 
تكنولوجيات المعلومات واالتصال 
تـــم  التعليـــم”، حيـــث  فـــي مجـــال 
بحث اإلجـــراءات الخاصة بالحفل 
القـــادم لهذه الجائـــزة، والمخصص 
لتكريم المشاريع الفائزة من الدول 
المختلفـــة، والتي تميزت مبادراتها 
بنوعية متطورة ورائدة، نالت على 
إثرهـــا ثقة لجنة التحكيـــم الدولية 

المكلفة بفحص وتقييم المبادرات 
المختلفـــة التي تقدمت للمنافســـة 
علـــى شـــرف نيـــل هـــذه الجائـــزة، 

والتـــي أصبحـــت مواضيعهـــا التي 
تطرح ســـنويًا للتنافـــس تنال الثقة 
واالهتمـــام علـــى الصعيـــد العالمي. 

وكذلـــك تـــم االتفاق على مشـــروع 
العنـــوان الجديد للجائـــزة القادمة، 

والمتوقع اإلعالن عنه قريبًا.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مقابلة وزير التربية والتعليم مع مسؤول جائزة اليونسكو- الملك حمد

إبراهيم البورشيد

التعليم .. أوًل وثانًيا وثالًثا
يبــدو أن التعليــم العالــي لــم يعــد مركوًنا على الرف مثلما كان يســعى 
بعــض المحســوبين علــى ملفــات التحــدي، ويبــدو أن دخــول مجلــس 
التنميــة االقتصاديــة على خط التعاطي قد أصبح بمثابة رأس الرمح 
الصائب ألهداف التنمية المستدامة بصرف النظر عن وجاهة النشاط 

أو حركة الدواب، أو توجهات المنظومة.
وكم كنت ســعيًدا بمبادرة مجلس التنمية وهو يدعو بحماســة جميع 
الجامعــات؛ لكــي يســتمع إلــى رؤاهــم، ويقتفــي معهــم ضــرورات ال 
تقصيهــا محظــورات، قضايــا وطموحات، ملفات مؤجلــة أو معطلة ال 
يهــم، المهــم أنها خرجــت من تحت غبار التجاهــل الكثيف، وأصبحت 

ملء السمع والبصر، ودقة التعاطي.
لقــد تحــدث الجميع في كل شــيء، وتوغل اللفيــف المعتبر من جميع 
الحضــور فــي حقــول مازالــت قابلــة لإلزهــار، هي خطوة فــي الطريق 
الصحيح الذي تســعى الحكومة إليه، بل يســعى إليه وبإقدام حثيث 
صاحــب الســمو الملكــي ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء حفظه هللا 

ورعاه.
وأذكر من بين ما أذكره أن ســموه كان يشــدد في كل ندوة أو ملتقى 
أو اجتمــاع علــى أن التعليم أواًل، والتعليــم ثانًيا، والتعليم ثالًثا، هكذا 
قالها وفقه هللا لتكون كلمته الموجهة للمســتقبل، للغد المشــرق بإذن 
هللا، لأليــام الجميلــة التــي لــم نعشــها بعد مثلما بشــر بها عاهــل البالد 

المفدى مراًرا وتكراًرا.
تحــدث المنتــدون أو المجتمعــون بحريــة ومســئولية، برويــة وتركيز 
وتوجــه واضــح ال لبس فيه، إنه الشــعار المرفوع منذ زمن، أن تصبح 
البحرين بمثابة الموقع المثالي للتعليم الراقي والمتميز في المنطقة، 
أن تكــون مــن دون تــردد بوســطن الخليج، هي الجامع الشــامل للفكر 
والعلــم وصناعــة الحضارة، وليس الطارد المانع الجامح الذي ال يتقن 

فنون الحياة وال صناعة الحضارة.
البعض كان يحاول أن يفصل التعليم العالي عن واقعه، عن مجتمعه، 
رغم أنه منذ بدء التجربة ومن وحي تجارب من سبقونا، هو جزء ال 
يتجزأ من نســيج المجتمع المحيط، هو الشــريان التاجي الذي يتصل 
بــكل مكونــات الحيــاة علــى الجزيــرة الوادعــة، وهــو الصــرح التنموي 
الــذي ال تنضــب ثرواتــه، وال تضيــع خيراتــه؛ ألنه يعتمد علــى عبقرية 

اإلنسان عندما تلتقي مع عبقرية الزمان والمكان.
ولحسن الطالع وبشاشة المنظر أنني كنت سعيد الحظ بالمشاركة في 
هــذا الملتقى الذي التفت حوله المؤسســات الوطنية، مجلس التنمية 
االقتصاديــة، مجلــس التعليم العالي، هيئة جــودة التعليم والتدريب، 
وفــي المقدمــة ممثلون عــن مكتب ولي العهد رئيــس مجلس الوزراء 

ومكتب رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب.
هــذا التجمــع الالفــت مــا كان لــه أن يلتئــم إال إذا كان شــأن التعليــم 
عموًمــا، والتعليــم العالــي علــى وجــه الخصوص قد أصبــح يتقدم كل 
الشــئون وكل الشــجون، أو علــى األقــل قــد أصبــح ُيشــار إليــه ضمــن 
زوايــا التنميــة المســتدامة التــي تعتمد النشــاط العلمــي كمرمى حجر 
لجميــع األنشــطة االقتصاديــة والمجتمعية األخرى، مــن هنا، كان البد 
أن نطمــح بــل ونطمــع فــي مزيد من اللقــاءات التي تضــع التعليم في 

المقدمة، أواًل وثانًيا وثالًثا، و.. من يدري؟!

د. عبد اهلل الحواج

وزير العدل: دور رائد لـ “األعلى للمرأة” في رفد مسيرة التنمية
ثمـــن وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
آل  علـــي  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  واألوقـــاف 
بـــه  يقـــوم  الـــذي  الرائـــد  الـــدور  خليفـــة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة قرينة 
العاهـــل صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
فـــي  آل خليفـــة  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
رفـــد مســـيرة التنمية من خـــالل التعاون 
مـــع جميـــع الجهـــات لتعزيـــز التشـــريعات 
واإلجراءات والممارسات الالزمة لحسن 
تطبيـــق الخطـــة الوطنية لنهـــوض المرأة 

البحرينية.
وأكـــد وزير العـــدل أن مســـاندة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة لتطويـــر البنيـــة التحتيـــة 
للمنظومة العدلية، والتي امتدت لعقدين 
من الزمان، أسفرت عن تطوير اإلجراءات 
الشرعية وإنشاء مكتب التوفيق األسري 
خدمـــات  واســـتحداث  العـــدل  بـــوزارة 

اإلرشاد األسري في المحافظات وإصدار 
قانون األســـرة الموحد وتخصيص مبنى 

المحاكم الشرعية.
ونـــوه وزير العدل بالدور األساســـي الذي 
قـــام به المجلس األعلى للمرأة في توفير 
الخبرات الالزمة، والتي ســـاندت الوزارة 
في إصـــدار القرار رقم )96( لســـنة 2021 
بشـــأن تنظيـــم الوســـاطة فـــي المســـائل 
الشـــرعية، مقـــدرا أن تلـــك المســـاندة لـــم 
تقف عند حد إصـــدار القرار بل تجاوزته 
لـــدى  المتراكمـــة  الخبـــرات  بتســـخير 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة مـــن أجـــل دعم 

التطبيق األمثل له.
وأكـــد وزير العـــدل أن تلك المســـاندة قد 
توجهـــا تقـــدم األمانـــة العامـــة للمجلـــس 
بجـــدول  للقيـــد  طوعـــا  للمـــرأة  األعلـــى 
المســـائل  بفـــرع  الخـــاص  الوســـاطة 

الشرعية كوسيط اعتباري، وإدراج 4 من 
كوادر مركز دعم المرأة بالمجلس األعلى 
للمرأة كوسطاء شرعيين معتمدين، على 
الرغـــم من أن النظام األساســـي للمجلس 
األعلى للمـــرأة يمنح تلك الصالحية دون 
الحاجـــة إلـــى الترخيـــص ولـــدى كـــوادره 

الخبـــرة الطويلة المتراكمة في ممارســـة 
الوساطة الشرعية؛ وذلك لتحفيز القطاع 
الخـــاص مـــن افـــراد ومنظمـــات المجتمع 
المدني لتقديـــم افضل ما لديهم والتقدم 
النزاعـــات  فـــض  فـــي تعزيـــز  للمســـاهمة 
والخالفات األسرية عن طريق الوساطة 

الشرعية.
واختتـــم وزير العدل تصريحه بتأكيد أن 
الوســـاطة كوســـيلة رضائيـــة عـــن طريق 
االتفـــاق والتراضـــي هي أفضـــل الحلول 
البديلـــة لفـــض المنازعـــات، وال شـــك أن 
مســـاندة المجلس األعلـــى للمرأة والدعم 
الالمحدود من قبل ســـمو األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة سيكون له أطيب 
األثر لتوفير الحماية االجتماعية لألسرة 

خصوصا المرأة واألبناء.

المنامة - بنا

الشيخ خالد بن علي

العنزور: نبذ جميع أشكال التنمر ضد الطلبة
للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل  أكـــدت 
التعليميـــة بوزارة التربية والتعليم كفاية 
العنـــزور أن الـــوزارة تولـــي اهتمامـــًا بالغًا 
بتهيئـــة بيئـــة تعليمية تنبذ كافة أشـــكال 
التنمـــر ضـــد الطلبـــة، كمـــا بذلـــت جهـــودًا 
الماضيـــة  الســـنوات  مـــدى  علـــى  كبيـــرة 
والتســـامح  التعايـــش  مبـــادئ  لترســـيخ 
وتقبل اآلخر، ضمن ما تقدمه من مناهج 

تعليمية وأنشطة تربوية.
جـــاء ذلـــك خـــالل رعايتهـــا الحفـــل الذي 
الطالبيـــة  الخدمـــات  إدارة  أقامتـــه 
بالتعـــاون مع مدرســـة الروضة االبتدائية 
للبنيـــن بُمناســـبة اليوم الدولـــي لمكافحة 
كل أشـــكال العنف والتنمر في المدارس، 
والـــذي يتـــم االحتفـــال بـــه فـــي أول يوم 
خميـــس مـــن شـــهر نوفمبـــر، ويعقـــد هذا 
التنمـــر  “مكافحـــة  عنـــوان  تحـــت  العـــام 
الســـيبراني”، حيث تؤكد هذه االحتفالية 

التـــزام الـــوزارة الثابـــت وحرصهـــا علـــى 
ُمحاربـــة أي مظاهـــر ســـلوكية ُتعكر صفو 

الُمجتمع المدرسي.
ُمختلـــف  علـــى  العنـــزور  اّطلعـــت  وقـــد 
الفعاليـــات التي نظمتها المدرســـة، تحت 
عنـــوان “أنا ضـــد التنمر”؛ لتعريـــف الطلبة 
وأولياء األمور بهذا الموضوع، وأشكاله، 
ومســـاوئه، وكيفية ُمحاربتـــه، ومن بينها 

مقاطع فيديـــو تتضمن مواقـــف ُمتعددة 
معـــرض  عـــن  فضـــالً  الواقـــع،  ُتحاكـــي 
لرســـومات إبداعية نفذها الطلبة لتوعية 
زمالئهم. وقامت الوكيل المساعد بتكريم 
الطلبـــة وأولياء أمورهم الُمشـــاركين في 
الحفل، فيما تســـلمت من المدرسة هدية 

عبارة عن لوحة طالبية.
وأشادت الوكيل المساعد بما تبذله إدارة 

الخدمات الطالبية ممثلًة بمركز اإلرشـــاد 
اإلرشـــاد  وقســـم  واألكاديمـــي  النفســـي 
الطالبـــي مـــن جهـــود دءوبـــة؛ لتحصيـــن 
الطلبـــة من أي ســـلوكيات ســـلبية، ومنها 
التنمر على ُزمالئهم، وضمان تعزيز القيم 
الصالحـــة فـــي نفوســـهم، منوهـــًة بتنفيذ 
12699 نشـــاطا وخدمـــة فـــي  لــــ  اإلدارة 
عام واحد، اســـتفاد منها أكثر من 70025 
مـــن الُطـــالب والُمعلمين وأوليـــاء األمور، 
والتي أســـهمت في انخفاض المشـــكالت 

الطالبية في المدارس.
من جهتها، قالت مديرة مدرســـة الروضة 
االبتدائية للبنين خولة المطوع: “حرصنا 
على تنظيم هذا البرنامج للُمســـاهمة في 
الجهـــود الوطنية للقضاء على آفة التنمر 
فـــي المـــدارس البحرينية التـــي أصبحت 
تنعم ببيئات تعليمية ُتنمي روح األســـرة 

الواحدة”.
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“ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”
Û  عنوان هذا المقال هو حديث منسوب إلى الرسول

األعظــم محمــد بن عبدهللا عليه وعلى آله وصحبه 
يعتقــد  حديــث  وهــو  والســام،  الصــاة  أفضــل 
أنــه مــن دون شــك “حديــث موضــوع”  الكثيــرون 
وغيــر صحيــح، وال يمكــن لمقــام الرســول األعظــم 
أن يتفــوه بمثــل هــذا القــول الــذي يتنافــى مع قيم 
والمنطــق  العقــل  ومــع  الخالــق  وعدالــة  المســاواة 
والواقع، ويتعارض مع القرآن الكريم نصا وروحا.

Û  ومــا حــدا بــي ودعانــي إلى اســتدعاء واســتحضار
هــذا الحديــث المزعــوم هــو انتهــاء واليــة الســيدة 
انجيا ميركل مستشــارة أو رئيســة حكومة ألمانيا 
 4 فــي  وانتصــرت  قــادت حزبهــا، وخاضــت  التــي 
دورات انتخابيــة متتالية، ودامت واليتها لمدة 16 
عاما، والتي بلغت ألمانيا في عهدها أوج ازدهارها 
وتفوقها ونموها، وعلى خاف ما جاء في الحديث 
المزعوم، فإن األلمان قد أفلحوا عندما ولوا أمرهم 
امرأة، ولم يفلحوا عندما ولوا أمرهم من قبل رجا 

اسمه هتلر.
Û  والمفســرين المحدثيــن  مــن  الكثيــر  ويشــكك 

والمختصيــن في صحة هــذا الحديث الذي وجدوا 
فيــه تناقضــا واضحــا مع ما ورد في القــرآن الكريم 
مــن إشــادة باقتــدار وحكمة وحنكــة الملكة بلقيس 
ملكــة ســبأ، التي والهــا اليمنيون أمرهــم في القرن 
فأثبتــت قدرتهــا وكفاءتهــا  الميــاد،  قبــل  العاشــر 
وســيطها وجاهها كما جاء في القرآن الكريم: “إني 
وجــدُت امــرأة تملكهــم وأوتيت من كل شــيء ولها 

عرش عظيم”.
Û  ،وكانت بلقيس، بحســب ما جاء في القرآن الكريم

ملكــة حصيفة سياســًيا وحكيمــة وواعية ولم تكن 
تســتبد أو تنفــرد فــي اتخــاذ القــرارات، فلمــا تلقت 
اســتدعت  ســليمان  القــوي  والملــك  النبــي  رســالة 
قومهــا واســتعرضت الموقــف معهم؛ “قالــت يا أيها 
المــأ إنــي ُألقــي إلــيَّ كتــاب كريــم، إنه من ســليمان 
علــيَّ  تعلــوا  أال  الرحيــم  الرحمــن  هللا  بســم  وإنــه 
وأتونــي مســلمين، قالــت يــا أيهــا المــأ أفتوني في 
أمــري، مــا كنــت قاطعــة أمــًرا حتــى تشــهدون” كما 

جاء في سورة النمل.
Û  ورغــم أن قومهــا أكــدوا لهــا جهوزيتهــم العســكرية

واســتعدادهم للمواجهــة والقتال؛ “َقاُلــوا َنْحُن ُأوُلو 
ٍة َوُأوُلــو َبــْأٍس َشــِديٍد” إال أنهــم أعربــوا لهــا فــي  ُقــوَّ
ْمُر ِإَلْيِك  الوقت نفســه عن ثقتهم فيها وقالــوا: “َواأْلَ

َفاْنُظِري َماَذا َتْأُمِريَن”
Û  فــي اســتعراض رجاحــة الكريــم  القــرآن  ويســتمر 

عقــل الملكة بلقيس وفطنتها السياســية والقيادية 
عندما حذرت قومها من مغبة االستخفاف باإلنذار 
الذي ورد في رســالة سليمان ومن احتمال الهزيمة 
على يد جيوشــه فتصيبهــم المذلة والمهانة بعد أن 
يقتحمــوا مدنهــم ويجعلــون مــن “أعــزة أهلهــا أذلة 

وكذلك يفعلون” فاقترحت استخدام الدبلوماسية 
وإبــداء حســن النيــة قائلــة: “وإنــي مرســلة إليهــم 
بهديــة فناظــرة بَم يرجع المرســلون”، إلى آخر هذه 
الملحمة القرآنية التي اختار هللا فيها الملكة بلقيس 
كنموذج ليســجل في كتابه المقدس، ويؤســس من 
خالهــا لجــدارة المــرأة ومقدرتها وأهليتهــا لتحمل 

وتقلد زمام القيادة واإلمامة.
Û  وتأكيًدا إلرادته ومشــيئته ســبحانه وتعالى، وعلى

مسار التاريخ وفي مختلف حقبه ومراحله شهدت 
مواقــع  بــارزات  ســيدات  وتبــوء  تقلــد  اإلنســانية 
الصــدارة والقيــادة والحكــم والرئاســة في مختلف 
المناطق والمجتمعات وأثبتن كفاءتهن وجدارتهن.

Û  وفــي عصرنا الحديث، وإلى جانب الســيدة أنجيا
ميــركل، ومنــذ ما يقارب من 70 عاًمــا تتربع الملكة 
اليزابيــث الثانية على العــرش البريطاني، وإضافة 
إلــى كونهــا ملكــة المملكــة المتحــدة فإنهــا الملكــة 
الدســتورية لـــ 16 دولــة مــن مجمــوع 53 مــن دول 

الكومنولث التي ترأسها.
Û  والملكــة اليزابيــث الثانيــة مــن أطــول ملــوك العالم

جلوســا على العرش، وتمكنــت بكل كفاءة واقتدار 
مــن الحفاظ على النظام الملكي في بريطانيا الذي 
كان يتعــرض لجملــة مــن التحديــات والتهديــدات 

الداخلية والخارجية.
Û  وترأس الملكة اليزابيث أيًضا كنيســة إنجلترا وهو

أرفــع منصــب دينــي قيــادي في تلــك الكنيســة، أي 
مــا يــوازي اإلمــام األكبر فــي المصطلح اإلســامي، 
وهــي لذلــك تتمتع بلقب “حامــي اإليمان” و “حامي 
العقيــدة المســيحية”. وال يبــدو أنهــا “ناقصــة عقــل 

ودين”،
Û  وفــي بريطانيــا أيًضــا تبرز رئيســة الوزراء الســيدة

مارغريــت تاتشــر، أول امــرأة تولــت رئاســة وزراء 
المملكــة المتحدة، وتقلدت هــذا المنصب في العام 

1979 ولمدة 11 عاما
Û  وهــي األطــول فــي المملكــة المتحــدة خــال القرن

العشرين.
Û  ولثقتها بنفسها وقوة إرادتها وصابة مواقفها فقد

وصفت مارغريت ثاتشــر بـ “المرأة الحديدية” التي 
تمكنــت من إنقاذ االقتصــاد البريطاني من االنهيار، 
عجــز  التــي  العماليــة  النقابــات  تعســف  وواجهــت 
أمامها من ســبقها من رؤســاء الحكومات وكســرت 
ليبراليــة  اقتصاديــة  سياســات  واتبعــت  شــوكتها، 
ورســخت النظام الرأســمالي، ونظرا للتأثير العميق 
لسياســاتها في تاريخ المملكة المتحد فقد ســميت 

بـ “السياسات الثاتشرية”.
Û  وأمــام إعجــاب ودهشــة العالــم انتصــرت بريطانيــا

تحــت قيادة الســيدة ثاتشــر في حــرب “الفوكاند” 
التــي خاضتهــا فــي العــام 1982 ضــد األرجنتيــن، 
والتــي دارت رحاهــا لمــدة 74 يومــا طاحنــة وعلى 

الحــدود  مــن  بحــري  ميــل   8000 مــن  أكثــر  بعــد 
البريطانيــة، بمــا تعنيه تلك المســافة مــن صعوبات 
واإلســناد  والدعــم  بالتمويــن  متعلقــة  وعقبــات 

واإلمداد العسكري.
Û  وتبعــد جــزر الفوكانــد عــن الحــدود األرجنتينيــة

بحوالــي 400 ميــل فقــط، لكنها تقع تحت الســيادة 
1841، وظلــت األرجنتيــن  البريطانيــة منــذ العــام 
لهــا  الجــزر  تبعيــة  علــى  تصــر  الوقــت  ذلــك  منــذ 
أن  إال  الســلمية،  بالوســائل  باســتعادتها  وتطالــب 
العســكرية  الجنــرال يوبولــدو جالتييــري  حكومــة 
الديكتاتوريــة فاجــأت بريطانيــا والعالــم باإلغــارة 
واالســتياء عليها بالقوة العسكرية؛ فقررت ثاتشر 
طــرد القــوات األرجنتينيــة مــن الجزر بالقــوة أيًضا 
وإعادتهــا إلــى الســيادة البريطانية رغــم ما يكتنف 
ذلــك من مجازفة ومخاطــرة، وتمكنت من تحقيق 

ذلك وانتصرت المرأة الحديدية.
Û  وال شك في أن العرب والمسلمين عندما يتذكرون

بمــرارة وحرقة الســيدة غولدا مائيــر يتمنون لو أن 
ر اإلســرائيليون  هــذا الحديث كان صحيحا، فقد أمَّ
هــذه المــرأة وانتخبوها رئيســة وزراء لدولتهم في 
العام 1969 بعد أقل من عامين من انتصار إسرائيل 
الساحق على 3 دول عربية مجتمعة؛ مصر وسوريا 
واألردن، وهزمتهــم شــر هزيمة، ودمرت 80 % من 
عتادهــم الحربــي، واحتلــت قطــاع غــزة وســيناء 
والجــوالن والضفــة الغربيــة بمــا فــي ذلــك القــدس 

الشريف؛ كل ذلك حدث في 6 أيام فقط. 
Û  وتعتبــر غولــدا مائيــر مــن بنــاة ومؤسســي وقــادة

إسرائيل، وكانت قد أدت مهام دبلوماسية أساسية 
وحساســة ســاهمت فــي قيــام الدولــة الصهيونيــة 
منهــا اجتماعهــا الســري مــع الملــك عبــد هللا ملــك 
األردن قبــل حرب 1948 بهدف التوصل إلى اتفاق 

لمنع تلك الحرب.
Û  وبعد قيام إســرائيل ُعّينت غولدا مئير أول سفيرة

انتخبــت  ثــم  الســوفيتي،  االتحــاد  فــي  لبادهــا 
عضــًوا في الكنيســت وتوّلت منصــب وزيرة العمل 
والتأميــن الوطني في العام 1949، بعدها أصبحت 

وزيــرة للداخليــة. وقبــل انتخابهــا رئيســة للــوزراء 
10 ســنوات  لـــ  للخارجيــة  شــغلت منصــب وزيــرة 
متتاليــة كانــت خالهــا محاربــة صلبــة تــروج بــكل 
همــة ونشــاط لقضايــا بلدهــا وتدافع عنها بشراســة 
وحمــاس من فوق مختلف المنابــر وفي المنظمات 
والمحافــل الدوليــة على الرغم من عدم عدالة تلك 

القضايا.
Û  وهــا هــي الســيدة حليمة يعقــوب امرأة مســلمة ما

تــزال تتربــع علــى كرســي رئاســة ســنغافورة التــي 
أصبحــت  لكنهــا  الطبيعيــة،  المــوارد  إلــى  تفتقــر 
اليوم مركــزا إقليمًيا للخدمــات المالية والمصرفية 
وصناعــة النفــط والغــاز، وبلــغ ناتجهــا المحلــي مــا 
يقــارب 500 مليــار دوالر، وصــار معــدل دخل الفرد 
الســنوي فيهــا 100 ألــف دوالر، وهي اليــوم واحدة 
تقدمــا  اقتصاداتــه  وأكثــر  العالــم  أغنــى دول  مــن 

واستقرارا وانفتاحا.
Û  وهنــاك الراحلــة أنديــرا غانــدي التــي كانت رئيســة

وزراء أكبــر ديمقراطيــة في العالم، ورئيســة وزراء 
أرديــرن وغيرهمــا،  الســيدة جاســيندا  نيوزيانــدا 
أثبتــن  والقائمــة طويلــة تضــم ســيدات فاضــات 
أكبــر  لتحمــل  وأهليتهــن  وكفاءاتهــن  قدراتهــن 
ة القيادة والرئاسة واألمارة،  المسؤوليات وتقلد أزمَّ

وقد أفلحت األمم واألقوام التي ولتهم أمرها.
Û  وشــكرا لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان

بــن عبدالعزيــز وولي عهــده األمين صاحب الســمو 
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان للقــرار الصــادر 
لكشــف  يهــدف  النبــوي  للحديــث  مجمــع  بإنشــاء 
الصــاة  عليــه  الرســول  عــن  المكذوبــة  المفاهيــم 
والســام، وإنشــاء هيئة للتدقيق في اســتخدامات 
النصــوص  علــى  “القضــاء  و  النبويــة  األحاديــث 
مــع  تتعــارض  نصــوص  وأي  والمتطرفــة  الكاذبــة 
والقتــل  الجرائــم  ارتــكاب  اإلســام وتبــرر  تعاليــم 
وأعمــال اإلرهــاب”، حفظهمــا هللا ورعاهمــا وســدد 

على دروب الخير خطاهما.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة
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تســـوية  لجنـــة  رئيـــس  صـــرح 
العقاريـــة  التطويـــر  مشـــروعات 
المتعثـــرة القاضـــي صـــاح أحمد 
أصـــدرت  اللجنـــة  بـــأن  القطـــان 
مـــن  مشـــروعين  فـــي  قـــرارات 
أمامهـــا  المنظـــورة  المشـــروعات 
والمحالة إليها بموجب المرســـوم 

بقانون رقم )66( لسنة 2014. 
وبين أن اللجنـــة أصدرت قرارتها 
فـــي الجلســـة المنعقـــدة األربعـــاء 
المنصرم، في المشـــروعين وهما: 
مشـــروع مارينـــا ريـــف ومشـــروع 
دار العـــز 2 و3، إذ إن اللجنة وبعد 
دراســـة األوراق المقدمة إليها من 
المشترين والدائنين وبعد انتداب 
والمحاســـبين  الفنيـــن  الخبـــراء 

قررت اآلتي: 
في مشروع مارينا ريف: 

الذيـــن  للمشـــترين  بالنســـبة  أوال: 
قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات 
بشـــرائها  قامـــوا  التـــي  الســـكنية، 
الســـتام  اللجنـــة  إلـــى  التقـــدم 
وحدتهـــم، واســـتكمال إجـــراءات 
نقـــل الملكيـــة إليهـــم غيـــر محملة 

بأية أعباء أو التزامات.
ثانيـــا: بالنســـبة للمشـــترين الذين 
فـــي ذمتهـــم مبالـــغ متبقيـــة مـــن 
ثمـــن الوحدات الســـكنية الرجوع 
إلـــى اللجنـــة لســـداد تلـــك المبالغ 
حتى يحق لهم استام وحداتهم 
واستكمال إجراءات نقل الملكية 
اليهم غيـــر محملة بأيـــة أعباء أو 

التزامات.
 ثالثـــا: بالنســـبة للمشـــترين الذيم 
بشـــأن  أحـــكام  علـــى  حصلـــوا 
وحداتهم الخاصة في المشـــروع 
عليهـــم التقـــدم إلى اللجنـــة لعمل 

التسوية الازمة بشأنها.
في مشروع دار العز2 و3: 

الذيـــن  للمشـــترين  بالنســـبة  أوال: 
قاموا بسداد كامل ثمن الوحدات 
الســـكنية الذيـــن قامـــوا بشـــرائها 
اللجنـــة الســـتكمال  إلـــى  التقـــدم 
إجراءات نقـــل الملكية إليهم غير 

محملة بأية أعباء أو التزامات.
ثانيـــا: بالنســـبة للمشـــترين الذين 
فـــي ذمتهم مبالغ متبقية من ثمن 
الوحدات الســـكنية الرجـــوع إلى 
اللجنة لســـداد تلك المبالغ؛ وذلك 
الســـتكمال إجراءات نقل الملكية 
اليهم غيـــر محملة بأيـــة أعباء أو 

التزامات.
ثالثـــا: بالنســـبة للمشـــترين الذيـــم 
بشـــأن  أحـــكام  علـــى  حصلـــوا 
وحداتهم الخاصة في المشـــروع 
عليهـــم التقـــدم إلى اللجنـــة لعمل 

التسوية الازمة بشأنها.
أنـــه  إلـــى  اللجنـــة  رئيـــس  ونـــوه 
بالنسبة لمشروعي مارينا ويست 
والمشـــروعات  الغـــروب  وتـــال 
قـــد  اللجنـــة  فـــإن  األخـــرى، 
قطعـــت شـــوًطا كبيـــًرا إلنجاز كل 
بشـــأنها  اإليجابيـــة  المقترحـــات 
للتوصل إلى حلول جذرية ترعي 
فيهـــا حقـــوق األطراف كافـــة، أنه 
جار خال الفترة الوجيزة المقبلة 
اإلعان عمـــا توصلت إليه اللجنة 

من حلول بشأنها.
المبذولـــة  الجهـــود  أن  وأضـــاف 
والنتائـــج المحققـــة إنمـــا جـــاءت 
تطبيًقا للقانون ومســـايرة لتوجه 
بقيـــادة عاهـــل  البحريـــن  مملكـــة 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  البـــاد 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
وبجهـــود الحكومـــة برئاســـة ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
الحريصة كل الحرص على حفظ 
وحماية حقـــوق ومصالح األفراد 
األحـــوال  كل  فـــي  والمؤسســـات 

وبالسبل كافة.

صالح القطان

 

إعالن تسويات مرتقبة بشأن “مارينا ويست” و “تالل الغروب”

تسليم الوحدات لمن سددوا كامل المبلغ في “مارينا ريف” و “دار العز”



وكشـــف بنـــك اإلســـكان عـــن تجهيـــز 
فيـــا عرض جديدة مؤثثـــة بالكامل، 
بالقـــرب مـــن مكتـــب مبيعـــات ديـــرة 
فرصـــة  للـــزوار  ليتيـــح  العيـــون؛ 
االطـــاع علـــى الخصائـــص الداخلية 

والخارجية للفلل عن ُقرب.
وتتمّيـــز فلل المرحلـــة األخيرة لديرة 
العيون بمواصفات ومميزات عديدة 
األســـرة  احتياجـــات  جميـــع  وُتلّبـــي 
البحرينيـــة، وتتوافـــر بــــ 4 تصاميـــم 
خارجيـــة راقيـــة، وتشـــمل التصميـــم 
البحريني والتصميم العصري وكذلك 
والتصميـــم  اإلســـباني  التصميـــم 
الميديتراني الذي يحاكي التصاميم 
المعماريـــة فـــي الـــدّول المطلـــة على 

البحر األبيض المتوسط. 
وتحتـــوي جميـــع هـــذه الفلـــل علـــى 
نـــوم  غرفتـــي  منهـــا  نـــوم،  غـــرف   4
ومطبـــخ  وصالتيـــن  رئيســـتين، 
ومجلـــس و4 حمامات وكراج يتســـع 
لســـيارتين وحديقة خلفية واســـعة. 
وتحظى فلل هذه المرحلة بمســـاحة 
إجماليـــة للبناء تبلـــغ 227 مترا مربعا 
 204.5 مـــن  تبـــدأ  أرض  ومســـاحة 
متـــر مربـــع، وتقـــع الفلل علـــى مقربة 
من العديـــد من المرافـــق والخدمات 
األساســـية، بمـــا فـــي ذلك الشـــواطئ 

والمـــدارس  التجاريـــة  والمجمّعـــات 
والمرافـــق  الوجهـــات  مـــن  وغيرهـــا 

الهامة.
وبهذه المناسبة، صرح وزير اإلسكان 
رئيـــس مجلـــس إدارة بنك اإلســـكان 
جـــًدا  “يســـرنا  قائـــًا  الحمـــر  باســـم 
اإلعـــان عـــن تدشـــين فلـــل المرحلة 
العيـــون  ديـــرة  لمشـــروع  األخيـــرة 
وعرضهـــا للبيـــع للجمهور ابتـــداًء من 
اليـــوم األحد. ونهدف عبر طرح هذه 
الفلل إلى توفير مجموعة أكثر تعدًدا 
وتنوًعا من حلول السكن االجتماعي 
للمواطنيـــن المدرجين ضمن برنامج 

التمويليـــة مـــن  )مزايـــا( والخدمـــات 
الســـعي  ونواصـــل  اإلســـكان.  وزارة 
لتلبيـــة الطلـــب المتنامـــي علـــى هذه 
الفرص السكينة بالشراكة مع القطاع 
المصرفـــي والخـــاص، ونســـعى لمنح 
ُمشـــتري هذه الفلـــل عروًضا حصرية 
ُتعزز سهولة التمّلك بالمشروع. ومن 
هـــذا المنطلـــق، نتطلـــع أيًضـــا لتوفير 
تجربـــة سلســـة وآمنة لجميـــع الزوار 
األخيـــرة  المرحلـــة  بفلـــل  المهتميـــن 

لديرة العيون”.
مـــن جهته، قـــال المديـــر العـــام لبنك 
“نحـــرص  عبـــدهللا  خالـــد  اإلســـكان 

فـــي بنك اإلســـكان علـــى تعزيز تنّوع 
خيارات السكن االجتماعي المتوافرة 
للمواطـــن البحرينـــي، ونســـعى دائًما 
الحصـــول  نحـــو  تطلعاتـــه  لتحقيـــق 
علـــى الوحـــدة الســـكنية المثاليـــة له 
وألســـرته. ولذا، يســـعدنا جـــًدا طرح 
فلل المرحلة األخيرة لمشـــروع ديرة 
العيـــون بعروض حصرية للمشـــترين 
مـــن منتفعي برنامج “مزايا”. ونتطلع 
لمتابعـــة تلبية الطلـــب المتنامي على 
وحدات الســـكن االجتماعي، ونهدف 
لتمكين المواطنين من حجز وشـــراء 
هذه الفلل والسكن في مجتمع عائلي 

متكامـــل وعلـــى مقربة مـــن المرافق 
والترفيهيـــة  والتجاريـــة  التعليميـــة 
ومن أبرز الوجهات في ديار المحرق 

والمملكة”.
ُيذكـــر أن بنك اإلســـكان يوّفـــر حلواًل 
مميـــزات  ومـــع  ميّســـرة  تمويليـــة 
إضافيـــة للمواطنين ممـــن يتطلعون 
لشراء فلل المرحلة األخيرة لمشروع 
ديرة العيون. وســـيحصل مُاك هذه 
الفلل على قســـيمة بقيمة 500 دينار 
لشـــراء األجهزة المنزلية اإللكترونية 
إلـــى  باإلضافـــة  والكهربائيـــة، 
استفادتهم من استرداد نقدي بقيمة 

 ”5G“ 1500 دينار، مع خدمة إنترنت
مجاًنا لمدة 6 أشـــهر، وذلك مع توفير 
عروض مناسبة جًدا من حيث السعر 
والحجـــم والموقـــع لمنحهـــم تجارب 

سكنية استثنائية.
ويعتمـــد بنـــك اإلســـكان آليـــة رقمية 
للحجز المسبق للمواعيد عبر تطبيق 
“Skiplino”، ويتيح البنك أيًضا خيار 
حجـــز الموعـــد حضورًيا فـــي مكتب 

مبيعات ديرة العيون. 
المبيعـــات  مكتـــب  فريـــق  ويســـتعد 
الـــزوار  الســـتقبال  البنـــوك  وممثلـــو 
طوال أيام األســـبوع ولغاية شـــهرين 
متتاليين، مع بدء ســـاعات العمل من 
8 صباحا حتى 6 مســـاًء. وســـيتمكن 
الراغبـــون بحجـــز الفلـــل من تســـديد 
الرســـوم إلكترونيا عبر منصة “بنفت 
النقـــود  اســـتخدام  مـــن  بـــدال  بـــي” 

الورقية.
ثمـــار  إحـــدى  العيـــون  ديـــرة  وتعـــد 
تفعيـــل مبادرات الشـــراكة بين وزارة 
اإلســـكان والقطـــاع الخـــاص، حيـــث 
تـــم توقيع اتفاقية العـــام 2015، يتم 
بموجبها توفيـــر أكثر من 3000 فيا 
سكنية من قبل شـــركة ديار المحرق 
وتخصيصها للراغبين في االستفادة 
مـــن ذوي الطلبـــات اإلســـكانية لـــدى 
وزارة اإلســـكان من خـــال الحصول 
مزايـــا  برنامـــج  مـــن  تمويـــل  علـــى 
باإلضافـــة إلـــى الخدمـــات التمويلية 

اإلسكانية.

local@albiladpress.com

األحد 7 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الثاني 1443 - العدد 4772
04

كشـــفت وزارة اإلســـكان أن األثـــر 
االقتصـــادي لمشـــروع مزايـــا رفـــد 
عبـــر  بالمملكـــة  التنمويـــة  العجلـــة 
القطـــاع  مـــع  المتميـــزة  الشـــراكة 
الخـــاص، حيث فاق حجـــم تأثيره 
تنميـــة  صعيـــد  علـــى  االقتصـــادي 
الســـوق العقارية ما مقـــداره مليار 
دينـــار منـــذ إطـــاق البرنامـــج إلى 

الوقت الحالي.
وأكـــدت الـــوزارة وجود تنافســـية 
واهتمـــام كبير من قبـــل المصارف 
التجارية بمملكة البحرين؛ لتمويل 
برنامـــج مزايـــا مـــن خـــال تقديم 
للراغبيـــن  الحصريـــة  العـــروض 
الشـــقق  أو  الوحـــدات  بشـــراء 
الســـكنية، حيـــث ســـاهمت البنـــوك 
بتقديـــم تمويـــات تصـــل قيمتهـــا 
إلى نحو مليـــار دينار منذ انطاقة 

مزايا وحتى أكتوبر 2021.
مـــن  المســـتفيدين  عـــدد  وبلـــغ 
مـــن  الفتـــرة  فـــي  مزايـــا  برنامـــج 
 9333  2021 إلـــى أكتوبـــر   2014
منتفعـــا، بزيادة مطـــردة في معدل 
المنتفعيـــن عـــن العـــام، حيـــث بلغ 
وبفـــارق   2822 المنتفعيـــن  عـــدد 
تجـــاوز 50 % للعـــام 2020، حيث 

بلغ عدد المســـتفيدين 1691 األمر 
الذي يعكس نجـــاح تلك الوحدات 
بمبلـــغ يتجاوز 78,95 مليون دينار 
للفتـــرة مـــن 2014 وحتـــى أكتوبر 

.2021

برنامـــج  أن  اإلســـكان  وأوضحـــت 
مزايـــا حقـــق فـــي الفتـــرة األخيرة 
إقباال مضاعفـــا من قبل المنتفعين 
كمـــا ونـــال علـــى استحســـان وثقة 
المتقدميـــن  مـــن  كبيـــرة  شـــريحة 

للخدمات اإلسكانية بتفضيل هذه 
الخدمـــة تحديـــًدا، فضـــا عن أثره 
العجلـــة  يرفـــد  الـــذي  االقتصـــادي 
التنمويـــة بالمملكـــة عبـــر الشـــراكة 
المتميزة مع القطاع الخاص، حيث 

فاق حجم تأثيره االقتصادي على 
صعيـــد تنميـــة الســـوق العقارية ما 
مقـــداره مليـــار دينـــار منـــذ إطاق 
البرنامـــج إلى الوقت الحالي، وهو 
ما انعكس على القطاعات األخرى 

والمقـــاوالت  اإلنشـــاءات  كقطـــاع 
التجزئـــة  وقطـــاع  والعقـــارات 
وغيرهـــا  المصرفيـــة  والحركـــة 
مـــن قطاعـــات ســـاهم مزايـــا فـــي 

انتعاشها.
وبينـــت وزارة اإلســـكان أن نســـبة 
شـــراء الوحدات الســـكنية مقارنة 
بالشـــقق فـــي محافظـــة الشـــمالية 
تبلـــغ 88 % مقارنة بما نســـبته 12 
بالمحافظـــة  التمليـــك  لشـــقق   %
ذاتها، وشـــكلت محافظـــة المحرق 
مـــا نســـبته 90 % للفلـــل مقابل 10 
% لشـــقق، فيما كانت نسبة شراء 
البيـــوت فـــي محافظـــة العاصمـــة 
100 % والمحافظـــة الجنوبية 29 

% للفلل مقابل 71 % للشقق.
األكبـــر  الشـــراء  نســـب  وتركـــزت 
ضمن نطاق المحافظات األربع في 
المحافظة الشـــمالية بمعدل 58 % 
تلتها محافظة المحرق بنســـبة 30 
% وبنســـبة 7 % ألفضليـــة شـــراء 
وحدات سكنية وشـــقق بمحافظة 
العاصمـــة فيمـــا فضل ما نســـبته 5 
% الشـــراء والتملـــك بالمحافظـــة 

الجنوبية.

مليار دينار حجم التأثير االقتصادي لمشروع “مزايا” منذ انطالقته
البنوك ساهمت بتقديم تمويالت تصل إلى مليار دينار... “اإلسكان”:

محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنك اإلسكان

أعلن بنك اإلسكان، البنك الرائد في توفير التمويالت العقارية اإلسكانية في مملكة البحرين، عن تدشين المرحلة األخيرة لمشروع 
ديــرة العيــون وطــرح 1061 فيــال للبيــع بعــروض حصرية مذهلة وبأســعار مالئمــة تبدأ مــن 108 آالف دينار، بدًءا مــن اليوم األحد 7 
نوفمبــر الحالــي، وســتتوافر الفلل حصرًيــا للمواطنين البحرينيين المؤهلين لبرنامج “مزايا” للســكن االجتماعي والخدمات التمويلية 

الُمقدمة من وزارة اإلسكان.

بيع الفلل ابتداء من اليوم واألسعار تبدأ من 108 آالف دينار

تدشيـن المرحلـة األخيـرة من مشـروع “ديــرة العيـون”
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أكــد الرئيــس التنفيــذي لصنــدوق العمــل )تمكيــن( حســين رجــب 
أهميــة مــا يحملــه قطــاع التكنولوجيا مــن فرص اســتثمارية ذات 
قيمــة عاليــة تســهم فــي تلبيــة متطلبــات النمــو االقتصــادي ضمن 
الواقــع الحالــي لتوجهــات االقتصــاد العالمــي وقطــاع األعمــال، 
بمــا يقدمــه هــذا القطاع مــن فرص اســتثمارية كبيرة ســواء على 
مســتوى الذكاء االصطناعي أو إنترنت األشــياء والروبوتات والتقنيات األخرى التي 
لها تأثير كبير على طريقة تفاعل األعمال واألفراد مع واقع متطلبات السوق الراهنة.

جاء ذلك لدى استقبال الرئيس التنفيذي لـ 
“تمكين” عدًدا من رود األعمال البحرينيين 
العامليـــن فـــي قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات 
والتكنولوجيـــا مـــن المؤسســـات الناشـــئة، 
إذ جـــرى خـــال اللقـــاء تأكيـــد دور هـــذه 
المؤسسات كشـــركاء أساسيين في تنمية 
القطاع الخاص البحريني، والتعريف بأهم 
وأبرز مســـتجدات عمل “تمكين” في إطار 
دعم القطاع الخاص ضمن خطة “التعافي 
االقتصـــادي” وتوجهات المملكة في تعزيز 
جهودهـــا نحـــو ضمـــان االســـتغال األمثل 

لفرص التنمية االقتصادية. 
الكبيـــر  الـــدور  أهميـــة  رجـــب  وأكـــد 
عجلـــة  دفـــع  فـــي  الناشـــئة  للمؤسســـات 
التنميـــة االقتصادية للبلدان، ال ســـيما في 
ظل المتغيـــرات الحالية، من خال تقديم 
الحلول المبتكرة التي تســـاهم في إطاق 
خدمات ومنتجـــات ال تقتصر على تطوير 

األســـواق الحاليـــة، بـــل وتهـــدف إلى خلق 
أســـواق جديدة تزخر بالفـــرص الوظيفية 
وتعـــزز من قدرات المؤسســـات البحرينية 

على المنافسة محلًيا ودولًيا.
نســـختها  فـــي  البرامـــج  حزمـــة  وتأتـــي 
المستحدثة في إطار ينسجم مع توجهات 
النمـــو التي تشـــهدها الســـاحة االقتصادية 
عالمًيـــا، والتفكيـــر ضمـــن منظور توســـعي 
عالمـــي، الفًتـــا إلـــى أن البرامـــج الُمقدمـــة 
ســـتركز بشـــكل أســـاس على زيادة مرونة 
لتغييـــرات  االســـتجابة  فـــي  المؤسســـات 
الســـوق لمواكبـــة تطلعـــات المســـتقبل في 
النمو واالســـتدامة، واالستثمار في فرص 
الدخول إلى أســـواق جديـــدة، إضافة إلى 
تنمية مهارات الموارد البشرية ضمن هذه 
المؤسسات من خال فرص تطوير نوعية 
تركز على بناء المهارات العالية، واكتساب 
الخبـــرات العالميـــة، وفتـــح المجـــال أمـــام 

اســـتحداث فـــرص وظيفيـــة جديـــدة عبر 
مبادرات ومشـــاريع جديدة في القطاعات 

الحيوية والواعدة.
أبـــرز  اســـتعراض  اللقـــاء  خـــال  وتـــم 
التحديثـــات والتغييـــرات التي ستشـــملها 
البرامـــج الجديـــدة والتـــي ســـتحل محـــل 
البرامـــج القديمـــة، وأهـــم المجـــاالت التي 
ســـيتم استهدافها لتأكيد استدامة صناعة 
األثـــر فـــي فـــرص الدعـــم المقدمـــة، وفـــي 
توجهات التوظيف وعمل المؤسسات في 
القطـــاع الخـــاص. وكجزء أساســـي ضمن 
األهـــداف االســـتراتيجية المقبلـــة، ســـيتم 
التركيـــز علـــى تحفيـــز مؤسســـات القطاع 

الخاص لتفعيل أعلى مستويات اإلنتاجية 
وتوســـيع  الرقمـــي  والتحـــول  واإلبـــداع 
نشـــاطها في األســـواق لمواكبـــة متطلبات 

االستدامة.
حـــرص  الســـياق  هـــذا  فـــي  رجـــب  وأكـــد 
“تمكين” المتواصل على تلبية مستجدات 
ومتطلبـــات اســـتدامة النمـــو االقتصـــادي 
ضمن احتياجـــات كل مرحلة من تحوالت 
الســـوق العالمية وتأثيراتها على األسواق 

المحلية، ال ســـيما بعـــد التحـــوالت البارزة 
فـــي المشـــهد االقتصـــادي والتجـــاري بعد 
المملكـــة  أن  مؤكـــًدا  كورونـــا،  جائحـــة 
بـــكل  المرحلـــة  تلـــك  تحديـــات  واجهـــت 
كفاءة واقتدار، واســـتكمال مســـيرة عمل 
جميع المؤسسات المعنية بجهود تكاملية 
ســـيتيح الفرصة أمام مواكبـــة المتطلبات 
االقتصادية الحاليـــة وحاجتها إلى نماذج 
األعمال المبتكرة التي تتطابق ممارساتها 

مع التوجهات التكنولوجية الحديثة.
التعريفيـــة  اللقـــاءات  هـــذه  وتعقـــد 
والتشـــاورية فـــي إطار اســـتعداد “تمكين” 
إلعـــادة إطـــاق النســـخة المســـتحدثة من 
برامجهـــا الموجهـــة لدعـــم تطويـــر األفراد 
وتنميـــة المؤسســـات فيما يحقـــق صناعة 
التغيير اإليجابي واألثر المستدام في نمو 
القطـــاع الخاص وخلـــق الوظائف وتطوير 

الكوادر البحرينية.

“تمكين”: بعض البرامج الجديدة تحفز الشركات الناشئة على التدريب والتوظيف واالبتكار
أهمية دور المؤسسات والمشروعات في تنمية االقتصاد وخلق الفرص النوعية

حسين رجب

“تشريعية النواب” ترفض زكاة الشركات: يصعب التثبت من المال الحالل
“الغرفة”: تطبيق القانون سيؤدي إلى هروب المستثمرين

والقانونيـــة  التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة  أوصـــت 
بمجلـــس النواب برفـــض االقتراح بقانون في شـــأن 
قانون زكاة الشركات والذي يهدف تنظيم زكاة مال 

الشركات التجارية.
بقانـــون  االقتـــراح  فكـــرة  رفضهـــا  اللجنـــة  وبـــررت 
بـــأداء  أنواعهـــا–  –بكافـــة  الشـــركات  إلـــزام  لكـــون 
الـــزكاة، بفرضهـــا علـــى شـــخصيتها االعتبارية، دون 
اعتبار بأشـــخاص الشـــركاء فيها، هي فكرة يشـــوبها 
الغمـــوض، وتثير العديد من األســـئلة بشـــأن ســـامة 
األســـاس الشـــرعي لذلك، في ضوء أن )الزكاة( ركن 
مـــن أركان اإلســـام ُتفـــرض على كل مســـلم توفرت 
فيه شروط الزكاة، والمسلم هنا هو شخص طبيعي 

يدين بدين اإلسام.
وبينت أن اشـــتراط االقتراح بقانـــون في المادة )4( 
منـــه، لوجـــوب الـــزكاة )أن يكـــون المال الـــذي تجب 

فيـــه الزكاة حاالً(، يثير إشـــكاالت عند التطبيق في 
الواقـــع العملي، خصوصا فيما يتعلق بكيفية التثبت 

من ذلك.
مـــن جهتهـــا، رأت وزارة الماليـــة واالقتصاد الوطني 
التريـــث في بحث ومناقشـــة االقتراح بقانون لحين 
إجراء دراســـات شـــرعية وفقهيـــة تفصيلية ووافية 
مـــن قبـــل المختصيـــن بالمجلـــس األعلـــى للشـــؤون 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  ووزارة  اإلســـامية 
واألوقـــاف وغيرهـــم من المعنيين بأحكام الشـــريعة 
اإلســـامية الســـمحاء، بالتعاون مع مجلس النواب، 
وذلك للوصول لنتائج مرضية ال تتعارض مع أحكام 
الشـــريعة اإلســـامية، خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق ببيان 
حـــدود القواعـــد القانونيـــة الواجـــب تضمينهـــا فـــي 
هـــذا االقتراح بقانون والجهـــة القائمة على صندوق 
الـــزكاة  الـــزكاة وآليـــة تطبيـــق أحكامـــه ومصـــارف 
فيـــه، وبما يكفل عـــدم تأثر الوضع المالي للشـــركات 
التجارية؛ حفاظًا على دعائم ومكتســـبات االقتصاد 

الوطني، السيما وأن غالبية أحكام االقتراح بقانون 
قد جاءت بصيغة عامة ومجملة.

البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  رفضـــت  فيمـــا 
الموافقـــة علـــى االقتـــراح بقانـــون؛ وذلـــك لتعارضه 
مـــع توجهـــات الحكومـــة بتوفيـــر وتعزيـــز الميـــزات 
التـــي تمتلكها مملكة البحريـــن لتصبح المركز األكثر 
جاذبية لاستثمارات واألعمال في الشرق األوسط. 
وبينـــت أن الوقـــت الحالـــي غيـــر مناســـب لتطبيـــق 
االقتـــراح بقانـــون على الشـــركات التجارية؛ بســـبب 
األعبـــاء المالية المترتبة عليهـــا، فضا عن أن فرض 
زكاة المـــال علـــى صافـــي الربح الســـنوي للشـــركات 
التجاريـــة ســـيكون لـــه أثـــر ســـلبي علـــى االقتصـــاد 
بقانـــون  االقتـــراح  تطبيـــق  أن  مؤكـــدة  البحرينـــي، 
سيؤدي إلى هروب الشركات التجارية األجنبية من 
الباد إلى الدول الخليجية التي ال تفرض زكاًة على 

الشركات.

“خدمات النواب” توصي بزيادة مبلغ المساعدة االجتماعية
“العمل”: المقترح يشجع على االعتماد على الدعم الحكومي

أوصــت لجنــة الخدمات النيابيــة بالموافقة على االقتراح برغبة بشــأن زيادة 
مبلــغ المســاعدة االجتماعيــة المقرر بموجــب قانون الضمــان االجتماعي رقم 

)18( لسنة 2006

يهدف االقتراح برغبة إلى زيادة مبلغ 
المســـاعدة االجتماعية، بما يسهم في 
تحسين األوضاع المادية لمستحقيها 
مـــن أبنـــاء الوطـــن؛ بغـــرض تخفيـــف 

األعباء المادية.
من جهتها، رأت وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية إعادة النظر في االقتراح، 
موضحـــة أنـــه ســـبق أن صـــدر تعديل 
علـــى المـــادة )9( مـــن قانـــون الضمـــان 
رقـــم  القانـــون  بموجـــب  االجتماعـــي 

علـــى  تـــم  والـــذي   ،2013 لســـنة   )18(
إثره إجـــراء تعديات لبرامج وأنظمة 
للمســـاعدات  اإللكترونـــي  الصـــرف 
الفتـــرة  ذات  وفـــي  االجتماعيـــة، 
الزمنيـــة تـــم رفع مبلـــغ الدعـــم المالي 
)غـــاء المعيشـــة( مـــن 50 دينـــارًا إلى 
100 دينـــار، حيـــث تم صرفهـــا لجميع 
المســـتفيدين من الضمان االجتماعي، 
األمـــر الـــذي أدى إلـــى تحمـــل الدولـــة 
لتحديـــث  الازمـــة  الماليـــة  التكلفـــة 

هـــذه البرامـــج واألنظمـــة وفقـــا لتلـــك 
التعديات.

وبينـــت الـــوزارة أنـــه يتم منـــح جميع 

المســـتفيدين من الضمان االجتماعي 
تخفيضًا بفاتـــورة الكهرباء قيمته 10 
دنانير شـــهريًا كحد أدنـــى و20 دينارًا 

كحد أقصى.
وأشـــارت إلـــى أن العمـــل في الـــوزارة 
يتـــم ضمـــن إســـتراتيجية تهـــدف إلى 
ذوي  المواطنيـــن  أوضـــاع  تحســـين 
الدخـــل المحـــدود، واالنتقـــال بهم من 
االعتماد على المساعدات االجتماعية 
إلـــى تدوير عجلـــة اإلنتـــاج واالعتماد 
على الذات؛ بهدف تحسين أوضاعهم 
المعيشـــية، ويتم ذلـــك من خال عدة 

مبادرات.

جميل حميدان 

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

النيابيـــة  الخدمـــات  لجنـــة  أوصـــت 
بالموافقـــة علـــى فرض رســـم ال يقل 
عن 100 دينار شهريًا على كل طالب 
مواطنـــي  غيـــر  مـــن  بحرينـــي  غيـــر 
دول مجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربية يدرس بمدارس الحكومة.
بتعديـــل  بقانـــون  االقتـــراح  يهـــدف 
المادة السابعة من القانون رقم )27( 
لسنة 2005 بشأن التعليم إلى فرض 
رسوم على الخدمات التعليمّية التي 
تقّدمهـــا المملكة لألجانب باســـتثناء 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مواطنـــي 
والفئـــات  العربّيـــة،  الخليـــج  لـــدول 
المعفاة بموجب قوانين أخرى )أبناء 
المرأة البحرينيـــة المتزّوجة من غير 

بحرينّي(.
وفـــي ردهـــا علـــى االقتـــراح بقانـــون 
أكدت وزارة التربية أّن فرض رســـم 
ا على كل  مقـــداره مائـــة دينار شـــهريًّ
طالـــب غيـــر بحرينـــي من غيـــر أبناء 
دول مجلس التعـــاون لدول الخليج 
العربية يدرس في مدارس المملكة، 
فإنه يتعارض مع الفئات المشار إليها 

والمعفية من الرسوم وهي كاآلتي:
 1. الطلبة من أبناء المرأة البحرينية 
المتزّوجة بغير البحريني مشمولون 

بمجانّية التعليم أيضًا.
2. الطلبـــة من أبنـــاء الوافدين الذين 
لهـــم عقـــود مـــع الجهـــات الحكومية 

التعليـــم  بمجانّيـــة  أيضـــًا  يتمّتعـــون 
ضمن عقود الخدمة المدنية.

تســـجيل  عـــدم  الـــوزارة  قـــّررت   .3
أبنـــاء الوافدين العاملين في القطاع 
الخاص في المدارس الحكومية في 
مختلف المراحل الدراسية بدءًا من 

العام الدراسي )-2018 2019م(.
فـــي  الفئـــة  هـــذه  مـــن  يبـــق  لـــم   .4
المـــدارس الحكوميـــة إال عـــدٌد قليل 
العـــام  هـــذا  قبـــل  لين  المســـجَّ مـــن 
ليســـتكملوا دراســـتهم فـــي المرحلـــة 

الدراسية المسجلين فيها.
الخدمـــة  جهـــاز  أكـــد  جهتـــه،  مـــن   
المدنيـــة أن العقـــود التـــي ُتبـــَرم مـــع 
الحكومـــة  فـــي  األجانـــب  العامليـــن 
تتضمـــن شـــرطًا بتعليـــم أبنائهم في 
المـــدارس الحكوميـــة، وذلـــك بهدف 
زيـــادة عوامل الجذب واالســـتقطاب 
األعبـــاء  وتقليـــل  الحكومـــة،  لـــدى 
الماليـــة اإلضافية التي قـــد تتحّملها 
الجهـــات الحكوميـــة المتعاقدة، فقد 
ارتأى الجهاز إمكانية االســـتفادة من 
األنظمة والقوانيـــن المعمول بها في 
مملكة البحرين لانتفاع من التعليم 
بعقـــد  الموظـــف  ألبنـــاء  المجانـــّي 
خارجّي المسموح بمرافقته بموجب 
المـــدارس  فـــي  المبـــَرم معـــه  العقـــد 

الحكومية.

ا للطلبة األجانب  100 دينار شهريًّ
في المدارس الحكومية

محرر الشؤون المحلية
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جمشير: تعزيز الخطوات نحو تحقيق تخطيط عمراني خليجي متكامل
أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي نـــوف جمشـــير أن 
ملتقـــى التخطيـــط العمرانـــي الخليجي 
األول يستكمل الخطوات نحو تخطيط 
عمرانـــي متكامـــل يســـاهم فـــي تعزيـــز 
رفاهيـــة  لتحقيـــق  الراميـــة  الخطـــوات 
العمـــل  وتطويـــر  الخليجـــي  المواطـــن 
وتحقيـــق التنمية العمرانية المســـتدامة 

لدول مجلس التعاون الخليجي.
ملتقـــى  افتتـــاح  ضمـــن  ذلـــك  جـــاء 
األول  الخليجـــي  العمرانـــي  التخطيـــط 
الذي نظمته هيئـــة التخطيط والتطوير 
العمراني يـــوم الخميـــس المنصرم، عبر 
منصـــة االتصـــال المرئي، بالتنســـيق مع 
األمانـــة العامـــة لـــدول مجلـــس التعاون 
مـــن  نخبـــة  وبمشـــاركة  الخليجـــي 
المختصيـــن فـــي التخطيـــط العمرانـــي 

مـــن دول الخليـــج. ويأتـــي تنظيـــم هذا 
الملتقى بناء على التوصيات التي خرج 
بها االجتماع الرابع والعشـــرون للوزراء 
بـــدول  البلديـــات  بشـــؤون  المعنييـــن 

مجلس التعاون.
وأكدت الرئيـــس التنفيذي أهمية العمل 
الخليجي المشـــترك في ســـبيل تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة ضمن الرؤية 
الموحـــدة، مشـــيرة إلـــى الـــدور الحيوي 
القطاعـــات  بـــه  تضطلـــع  الـــذي  المهـــم 
التخطيطيـــة في دول مجلـــس التعاون 
وتحقيـــق  ودعـــم  لتعزيـــز  الخليجـــي 
معايير التنمية الشاملة، بما يضمن رقي 
ورفاهية وتقدم المجتمعات الخليجية، 
وتعزيـــز اقتصادهـــا الوطنـــي فـــي ظـــل 
الرعاية الكريمـــة والتوجيهات المباركة 

لقادة دول المجلس. 
مشـــروع  استشـــاري  قـــدم  بـــدوره، 

للتخطيـــط  المســـتقبلية  التوجهـــات 
العمراني االســـتراتيجي لـــدول مجلس 
التعاون عـــادل الدوســـري عرضا ناقش 
فيه التوجهـــات المســـتقبلية للتخطيط 
الخليجـــي  اإلســـتراتيجي  العمرانـــي 
المشـــترك، وتتلخص أهداف التوجهات 
مـــدى  دراســـة  إلـــى  االســـتراتيجية 
التجانس في االستراتيجيات العمرانية 
تخطيـــط  إطـــار  فـــي  المجلـــس  لـــدول 
عمرانـــي إقليمـــي متكامـــل ومســـتدام، 
وتســـليط الضـــوء علـــى إيجـــاد فـــرص 

تنمويـــة للمناطـــق الحدوديـــة بين دول 
المجلـــس، عالوة علـــى تحقيق عدد من 
األهداف المتمثلة في تقوية التنافسية 
االقتصاديـــة التكامليـــة لـــدول المجلس 
وتوافق التكامل العمراني واالقتصادي 

العالميـــة  واألســـواق  االتجاهـــات  مـــع 
باإلضافـــة إلـــى االنســـجام مـــع أهـــداف 

التنمية المستدامة. 
وفـــي الختـــام، قدمـــت جمشـــير خالص 
شـــكرها وتقديرهـــا لجميـــع المشـــاركين 

فـــي الملتقى، مثمنـــة دور األمانة العامة 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في 
التعاون والتنســـيق المشـــترك وتســـهيل 
أجـــل تحقيـــق  مـــن  المعوقـــات؛  جميـــع 

الغايات واألهداف المنشودة.

المنامة - وزارة األشغال

إيجاد فرص تنموية 
للمناطق الحدودية 

بين دول المجلس

االزدياد المضطرد في عدد المركبات
وذكر الوزيـــر أن اإلحصاءات األخيرة 
لعدد المركبات المســـجلة في البحرين 
بـــوزارة  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  لـــدى 
الداخليـــة حتـــى نهاية شـــهر ســـبتمبر 
وأنهـــا  مركبـــة،   736840 تبلـــغ   2021
قابلـــة للزيـــادة حتى نهاية هـــذا العام، 
في حين كان عدد المركبات المسجلة 

للعام 2020 نحو 733520 مركبة.
تشـــهده  مـــا  أن  إلـــى  خلـــف  وأشـــار 
شـــبكة الطرق فـــي المملكـــة اليوم من 
االزدحامات المرورية أمر يتوافق مع 
ارتفـــاع أعـــداد المركبات فـــي كل عام 
بشـــكل متســـارع باإلضافـــة إلـــى تركز 
عناصـــر الجـــذب فـــي مناطـــق معينـــة 
إلـــى  الحاجـــة  عـــزز  مـــا  أخـــرى،  دون 
توســـعة شـــبكة الطرق كأحـــد الحلول 
التـــي ال يمكـــن االعتماد عليها بشـــكل 
كلـــي، وإنمـــا هـــي شـــراكة مجتمعيـــة، 
وهو ما حرصـــت عليه حكومة مملكة 
البحريـــن خـــالل الفتـــرة الماضيـــة من 
خالل تحســـين استخدامات األراضي 
عن طريق فتح مجمعات تجارية في 
مختلف المحافظات، إضافًة إلى فتح 
أفـــرع للمؤسســـات الحكوميـــة خارج 

العاصمة المنامة وغيرها. 

10 مشروعات تحسينية على 

شبكة الطرق 

وعـــن المشـــروعات التحســـينية التي 
خـــالل  بتنفيذهـــا  الـــوزارة  ســـتقوم 
ذكـــر خلـــف   ،2022 -  2021 العاميـــن 
أن عددهـــا 10 مشـــروعات تحســـينية 
بكلفـــة تقديريـــة تقـــدر بــــ 3,900,000 
دينار، وهي كالتالي: إضافة مســـارين 
للـــدوران العكســـي على شـــارع الملك 
األفنيـــوز  مجمـــع  باتجـــاه  فيصـــل 
التجاري، إنشاء منفذ من شارع الملك 
فيصـــل إلى شـــارع الشـــيخ خليفة بن 
مـــن مجمـــع ســـيتي  بالقـــرب  ســـلمان 
ســـنتر التجـــاري، اســـتحداث مدخـــل 
من شـــارع الشيخ عيسى إلى شارع 1 
ومخرج من شارع 1 إلى شارع المطار 
بالقرب من مجمع الواحة بمجمع 202 
فـــي المحرق، توســـعة شـــارع 77 إلى 
مســـارين فـــي كل اتجـــاه فـــي الجـــزء 
47 ومدخـــل  بيـــن شـــارع  المحصـــور 
إســـكان هـــورة ســـند مـــع اســـتحداث 
دوار عند تقاطع شـــارع 77 مع مدخل 
إســـكان هورة ســـند )المرحلة األولى(، 
اســـتحداث تقاطع ذي إشـــارة ضوئية 
على شـــارع الشيخ سلمان بالقرب من 
مدرسة الشيخة حصة الدولية للبنات 
مجمع 942، إنشـــاء منفذ لطريق 408 
علـــى شـــارع الشـــيخ ســـلمان لخدمـــة 
المنطقـــة القريبـــة مـــن مدرســـة كانـــو 

الدولية في منطقة سلماباد. 
جديديـــن  منفذيـــن  إنشـــاء  وكذلـــك 
لمجمع 202 األول على شـــارع خليفة 
الكبيـــر واآلخـــر علـــى شـــارع المطـــار 
ومرتـــادي  المجمـــع  قاطنـــي  يخـــدم 
حديقة المحرق الكبرى إضافة مســـار 
لالنعطـــاف يميًنـــا مـــن شـــارع 23 إلى 
شـــارع 13 في منطقة توبلـــي، تطوير 
تقاطع شـــارع الشيخ جابر الصباح مع 
شـــارع 1 بالقـــرب مـــن خزانـــات النفط 
في ســـترة، وأيًضا إضافة مســـار ثالث 
فـــي كل اتجـــاه مـــن شـــارع المحزورة 
شـــارع  بيـــن  المحصـــور  الجـــزء  فـــي 
أم النعســـان وتقاطعـــه مـــع شـــارع 37 

)المرحلة األولى(.

7 مشروعات طرحت للمناقصة

وذكـــر الوزيـــر خلـــف أنـــه تـــم طـــرح 7 
مشـــروعات فـــي مناقصـــة مـــن قبـــل 
مجلـــس المناقصـــات والمزايدات وتم 
فتح العطاءات لـ 6 مشـــروعات، وجار 
اإلجـــراءات  اســـتكمال  علـــى  العمـــل 

الالزمة؛ تمهيًدا للبدء في التنفيذ.
وأضـــاف أن المشـــروعات المطروحـــة 
مســـارين  إضافـــة  مشـــروع  تضمنـــت 
للـــدوران العكســـي على شـــارع الملك 
األفنيـــوز  مجمـــع  باتجـــاه  فيصـــل 
التجاري، ويهدف إلى توفير مســـارين 
لالنعطاف العكســـي عند تقاطع شارع 
الملـــك فيصل مـــع شـــارع الفاتح دون 
الوقـــوف عنـــد التقاطع. ويســـاعد هذا 
المقتـــرح فـــي توفيـــر وصول مباشـــر 
وأســـرع إلى الطريق الســـريع ومجمع 
االزدحـــام  تقليـــل  وكذلـــك  األفنيـــوز 
المـــروري علـــى التقاطـــع، كمـــا قامـــت 
الوزارة بطرح مناقصة مشروع إنشاء 

منفـــذ مـــن شـــارع الملـــك فيصـــل إلى 
شارع الشيخ خليفة بن سلمان بالقرب 
مـــن مجمـــع ســـيتي ســـنتر التجـــاري، 
والذي يسهم في توفير وصول مباشر 
وأســـرع إلـــى الطريق الســـريع وكذلك 
تقليل االزدحام المـــروري على طريق 

2819 بمنطقة السيف.
كما قامت بطرح مشـــروع اســـتحداث 
عيســـى  الشـــيخ  شـــارع  مـــن  مدخـــل 
إلـــى شـــارع 1 ومخـــرج مـــن شـــارع 1 
إلـــى شـــارع المطار بالقـــرب من مجمع 
المحـــرق،  فـــي   202 بمجمـــع  الواحـــة 
ويهدف إلى رفع الطاقة االســـتيعابية 
لمرتادي وقاطنـــي المنطقة، وتخفيف 
الضغـــط الحاصـــل على شـــارع رقم 1 
باإلضافة إلى شـــارع الشـــيخ عيســـى، 

كما وسيخدم مرتادي مجمع الواحة.
وســـيتضمن المشـــروع إنشـــاء طريق 
بمسار واحد مع إنشاء أرصفة للمشاة 
وتوفيـــر مواقـــف للســـيارات وإنشـــاء 
شـــبكة لتصريف مياه األمطار وأعمال 

اإلنارة ورصف الطريق باألسفلت.
وتابـــع أنـــه تـــم كذلـــك طـــرح مناقصة 
المرحلة األولى من توســـعة شارع 77 
إلى مسارين في كل اتجاه في الجزء 
47 ومدخـــل  بيـــن شـــارع  المحصـــور 
إســـكان هـــورة ســـند مـــع اســـتحداث 
دوار عند تقاطع شـــارع 77 مع مدخل 
إســـكان هـــورة ســـند، والـــذي يهـــدف 
إلـــى تخفيـــف االزدحامـــات المروريـــة 
على الشـــارع، وكذلك زيادة انسيابية 
علـــى  والقضـــاء  المروريـــة  الحركـــة 
مشـــكلة الـــدوران العكســـي للقادم من 
الشمال وتسهيل الوصول إلى إسكان 

هورة سند.
ولفت إلى أن أعمال المشروع تتضمن 

توســـعة الشارع إلى مســـارين في كل 
اتجـــاه وذلـــك فـــي الجـــزء المحصـــور 
بيـــن تقاطعـــه مع شـــارع 47 وتقاطعه 
مـــع طريـــق 4633 واســـتحداث دوار 
 4633 طريـــق  مـــع  تقاطعـــه  عنـــد 
للـــدوران العكســـي وتســـهيل الدخول 
إلـــى مشـــروع هـــورة ســـند اإلســـكاني 
علـــى  التطويـــر  أعمـــال  تشـــمل  كمـــا 
إنشـــاء شـــبكة لتصريف مياه اإلمطار، 
توفيـــر أرصفـــة جانبية للمشـــاة، وضع 
قنـــوات أرضية الســـتخدامها من قبل 
الخدمـــات مســـتقباًل، أعمـــال اإلنـــارة، 
توفيـــر العالمـــات المرورية واللوحات 
األمـــن  لتحقيـــق  الالزمـــة  اإلرشـــادية 

والسالمة المطلوبة على الشارع.
طـــرح  تـــم  أنـــه  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
مناقصة اســـتحداث تقاطع ذي إشارة 
ضوئيـــة علـــى شـــارع الشـــيخ ســـلمان 
بالقـــرب مـــن مدرســـة الشـــيخة حصة 
الدوليـــة للبنـــات مجمـــع 942 والـــذي 
االزدحامـــات  تخفيـــف  إلـــى  يهـــدف 
المرورية على الشـــارع، وكذلك زيادة 
انســـيابية الحركة المرورية وســـهولة 
الوصول الى منطقة ســـافرة وتسهيل 
الحركـــة المروريـــة من وإلى مدرســـة 

الشيخة حصة.
علـــى  المشـــروع  أعمـــال  وتتضمـــن 
توسعة الشارع مع تطوير التقاطعات، 
إنشـــاء شـــبكة لتصريف مياه األمطار، 
توفيـــر أرصفـــة جانبية للمشـــاة، وضع 
قنـــوات أرضية الســـتخدامها من قبل 
الخدمات مســـتقباًل، تحسين مستوى 
اإلنارة، باإلضافة إلى توفير العالمات 
اإلرشـــادية  واللوحـــات  المروريـــة 
الالزمـــة، ووضع حواجز للســـالمة في 

المناطق التي تتطلب ذلك.

كمـــا قامـــت الـــوزارة بطـــرح مناقصـــة 
مشروع إنشاء منفذ لطريق 408 على 
شارع الشيخ ســـلمان لخدمة المنطقة 
القريبـــة من مدرســـة كانو الدولية في 
منطقة ســـلماباد، والذي سيســـهم في 
تخفيف حجم االزدحامـــات المرورية 
وتحسين انســـيابية الحركة المرورية 
لمرتـــادي  خصوًصـــا  المنطقـــة،  فـــي 
كانـــو  التجاريـــة ومدرســـة  المحـــالت 
الواقعـــة على الطريق المذكور. عالوة 
علـــى ذلك فإنـــه من المتوقـــع أن يقلل 
المشـــروع مـــن االزدحامـــات المرورية 
الواقعـــة على تقاطع غـــاز البحرين. إذ 
ســـتتمكن المركبـــات من الخـــروج من 
شـــارع 6 مباشـــرًة على شـــارع الشيخ 
ســـلمان عبر طريـــق 408 دون الحاجة 

للمرور على تقاطع غاز البحرين.
وقامت الوزارة أخيرا بطرح مشـــروع 
لمجمـــع  جديديـــن  منفذيـــن  إنشـــاء 
202 األول علـــى شـــارع خليفة الكبير 
واآلخـــر علـــى شـــارع المطـــار يخـــدم 
الســـكني ومرتـــادي  المجمـــع  قاطنـــي 
حديقـــة المحـــرق الكبـــرى كمـــا يهدف 
إلـــى تخفيـــف االزدحامـــات المروريـــة 
وكذلك تسهيل عملية انسياب الحركة 
المرورية وسهولة الوصول إلى شارع 

المطار وشارع خليفة الكبير.
دور  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد  بـــدوره، 
المجالـــس البلديـــة في مســـيرة البناء 
والتطوير، وحرص الوزارة على تعزيز 
مـــع  المســـتمر  والتواصـــل  التنســـيق 
المجالس، بما يســـهم في ضمان ســـير 
هـــذه المشـــروعات والخدمـــات وفـــق 

الخطط الموضوعة. 
وأوضـــح خلـــف أن الـــوزارة ال تدخـــر 
جهـــًدا فـــي ســـبيل تنفيذ مشـــروعات 

البنيـــة التحتية والتي تعكس حرصها 
علـــى مواكبة التطـــور العمرانـــي الذي 
تشهده المملكة مؤكًدا أن الوزارة تقوم 
بتنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق مع 
المجالس البلدية، إذ إنهم شـــركاء في 
العمل وذلـــك لتقديم أفضل الخدمات 

للمواطنين والمقيمين في المملكة.
جزء من خطة أشمل.

المشـــروعات  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
مـــن  الـــوزارة  تســـعى  التـــي  العاجلـــة 
االزدحامـــات  لتخفيـــف  خاللهـــا 
المرورية على بعض التقاطعات تلبية 
الحتياجـــات المواطنيـــن فـــي جميـــع 
الطـــرق الحيويـــة، تأتـــي كجـــزٍء مـــن 
خطة أشمل لمشروعات شبكة الطرق 
االســـتراتيجية الكبـــرى التـــي أطلقتها 
إنشـــاء  والمتضمنـــة  أخيـــرا  الـــوزارة 
للشـــوارع  وتوســـعة  وجســـور  أنفـــاق 
الرئيسة، والتي عادة ما تستغرق وقًتا 
من 3 إلى 5 ســـنوات، والتي من شأنها 
إحـــداث نقلة نوعية في شـــبكة طرق 
البحرين الســـتيعاب التوسع العمراني 

والتزايد في أعداد المركبات. 

االنتهاء من مرحلتي األولى 

والثانية 

وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  أن  يذكـــر 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي قـــد 
انتهـــت مـــن تنفيـــذ المرحلـــة )األولـــى 
التحســـينية  للمشـــروعات  والثانيـــة( 
لتخفيـــف االزدحامـــات المروريـــة، إذ 
شـــملت المرحلـــة األولى 12 مشـــروًعا 
والمرحلـــة الثانيـــة اشـــتملت علـــى 17 

مشروًعا.

المنامة - وزارة األشغال

كشــف وزير األشغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلــف عــن أن الــوزارة بصــدد تنفيــذ )10( مشــروعات لتطويــر شــبكة 
الطــرق فــي مختلــف محافظــات المملكــة بكلفــة تقــدر بـــ 3,900,000 
دينــار؛ بهــدف زيــادة طاقتها االســتيعابية وضمان انســيابية الحركة 
المروريــة ورفع مســتوى الســامة المرورية عليهــا، إضافة إلى تقليل 
زمــن الرحلــة لتتواكب مع التطور العمراني واالســتثماري والســكاني 

في المملكة. 

خلف: “األشغال” بصدد تنفيذ 10 مشروعات لتحسين الحركة المرورية
بقيمة تقدر بنحو 4 ماليين دينار

وزير األشغال والبلديات

طرح 7 من 
المشروعات في 

مناقصة من قبل 
“المناقصات” 
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جمعية حسن الجوار الخيرية

الجـــوار  حســـن  جمعيـــة  عقـــدت 
البحرينيـــة(  )الســـعودية  الخيريـــة 
 2021 للعـــام  الثانـــي  اجتماعهـــا 
برئاســـة عبـــدهللا بـــن عبدالملـــك آل 
أعضـــاء  جميـــع  وحضـــور  الشـــيخ 

مجلس اإلدارة.
اإلدارة  مجلـــس  عضـــو  وأوضـــح 
رئيـــس اللجنة اإلعالميـــة بالجمعية 
أن  الياقـــوت  جمـــال  الصحافـــي 
اجتماعـــه  اســـتهل  اإلدارة  مجلـــس 
بالمصادقـــة على محضـــر االجتماع 
ومناقشـــة   2021 للعـــام  األول 
المشـــروعات الخيرية التـــي نفذتها 
وتنفذهـــا الجمعية، ثم تـــم االطالع 
على البيان األسري والرسم البياني 
الـــوارد  لتصنيـــف الحـــاالت، وعلـــى 
والمنصرف، وما يستجد من أعمال.
وقـــال الياقـــوت إن رئيـــس مجلس 
آل  عبدالملـــك  بـــن  عبـــدهللا  اإلدارة 
الشـــيخ وجه الشكر واالمتنان نيابة 
عـــن مجلس اإلدارة إلـــى المتبرعين 

ودعمهـــم  لتبرعهـــم  المحســـنين 
المستمر. 

وأشـــار الياقـــوت إلـــى أن الجمعيـــة 
العوائـــل  مـــن  عـــدد  منهـــا  يســـتفيد 
المســـجلين  المحتاجيـــن  واألفـــراد 
في كشـــوفات جمعية حسن الجوار 
الخيريـــة فـــي مـــدن وقـــرى مملكـــة 
عليهـــم  تنطبـــق  الذيـــن  البحريـــن 

شروط المساعدات.

“حسن الجوار” تناقش مشروعاتها الخيرية

“البلديات”: تحويل 3 خدمات بلدية إضافية إلى إلكترونية
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  أعلنـــت 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
ثـــالث  تحويـــل  عـــن  “البلديـــات” 
خدمـــات جديـــدة تقـــدم فـــي مركز 
إلـــى  بالبلديـــات  العمـــالء  خدمـــة 
النظـــام اإللكترونـــي للحصول على 

الخدمة.
بـــات  أنـــه  “البلديـــات”  وأوضحـــت 
مراكـــز  فـــي  المراجعيـــن  بإمـــكان 
خدمة العمالء التقدم بطلب خدمة 
إصدار شهادة عدم ممانعة لحارس 
أمـــن، وكذلـــك خدمـــة إعـــالن غيـــر 

تجاري علـــى المركبة وخدمة طلب 
إزالة لوحة اإلعالن إلكترونيا ودون 

حاجة للحضور إلى المركز.
هـــذه  أن  “البلديـــات”  وأكـــدت 
متاحـــة  باتـــت  الثـــالث  الخدمـــات 
منهـــا  يســـتفيد  حيـــث  ـــا،  إلكترونيًّ
بشـــكل  المراجعيـــن  مـــن  الكثيـــر 
يومـــي فـــي مراكـــز خدمـــة العمالء 
إنجازهـــا  مـــن  اآلن  ســـيمكنهم  مـــا 
ـــا ودون الحاجـــة للحضور  إلكترونيًّ

شخصيا للمركز.
أنهـــا  عـــن  “البلديـــات”  وأوضحـــت 

انتهت في وقت ســـابق من تحويل 
عـــدد مـــن الخدمـــات البلديـــة إلـــى 
خدمـــات إلكترونية وذلك في إطار 
ســـعي الـــوزارة لخدمـــة المواطنين 

فـــي  والمســـتثمرين  والمقيميـــن 
مملكة البحرين وتســـهيل إجراءات 
للخدمـــات  والمراجعـــة  التقديـــم 
الحضـــور  مـــن  والحـــد  البلديـــة 
الشـــخصي للعمـــالء قـــدر اإلمـــكان 
لدى مراكز خدمات العمالء الفعلية 
والتابعة ألمانة العاصمة والبلديات 

األخرى.
ل اإللكتروني  وأوضحت أنَّ “التحوُّ
إســـتراتيجيا  مشـــروعا  ُيعـــد 
يتماشـــى مع رؤية مملكـــة البحرين 
الحكومـــة  عمـــل  وبرنامـــج   2030

تمامـــًا  يتوافـــق  كمـــا   ،2019-2022
المعلومـــات  هيئـــة  هـــات  توجُّ مـــع 

والحكومة اإللكترونية”.
مؤكدة مـــن أنها قامت بوضع خطة عمل 
وتشـــكيل فريـــق عمـــل تقنـــي مختـــص 
لتحويـــل الخدمات البلديـــة إلى خدمات 
العمـــل  أن  علـــى  مضيفـــة  الكترونيـــة”، 
جـــار فـــي الوقـــت نفســـه إلضافـــة جميع 
الخدمـــات المقدمـــة في مراكـــز خدمات 
العمالء في البلديات للنظام اإللكتروني، 
حيـــث نأمـــل فـــي إنجـــاز هـــذا التحـــول 
بشـــكل كامل فـــي الفترة القليلـــة المقبلة 

من خالل ربط هـــذه الخدمات بالمكاتب 
ـــا بمـــا يتيـــح إنجازهـــا  الخلفيـــة إلكترونيًّ

دون الحاجة للحضور إلى المركز.
مـــن  انتهـــت  “البلديـــات”  أن  إلـــى  يشـــار 
تحويـــل 27 خدمـــة بلديـــة إلـــى خدمات 
إلكترونيـــة، وتعمـــل حاليـــا علـــى تحويل 
عـــدد أكبـــر مـــن الخدمـــات البلديـــة الـــى 
خدمـــات إلكترونيـــة مـــن خـــالل فريـــق 
متخصص فـــي الوزارة يعمل على تنفيذ 
إستراتيجية التحول الرقمي تماشيا مع 
رؤية مملكـــة البحريـــن 2030 والبرنامج 

الحكومي.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

تحول كامل 
لمنصات رقمية 
بالفترة القليلة 

المقبلة

شــارك المنــدوب الدائــم لمملكــة البحريــن لــدى األمم المتحدة، الســفير جمــال فــارس الرويعي، في االجتمــاع الخاص 
بالذكــرى العشــرين العتمــاد قــرار مجلس األمن 1373 )2001( وإنشــاء لجنــة مكافحة اإلرهاب التابعــة لمجلس األمن، 
حيــث ألقــى كلمــة أكــد فيهــا جهــود مملكة البحريــن في مواجهة هــذه اآلفــة الخطيرة بأبعادهــا الداخليــة والخارجية 
والنجاحــات التــي حققتهــا، وتنســيقها الدائــم ومســاهمتها الفاعلــة مــع المجتمع الدولي فــي كل ما من شــأنه مكافحة 
اإلرهــاب وعمليــات تمويلــه، وانضمامهــا للعديــد مــن االتفاقــات والمعاهــدات الدوليــة واإلقليميــة فــي هــذا الشــأن، 

ومشاركتها ودعمها لجهود التحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش اإلرهابي مع الدول الشقيقة والحليفة.

وأشار السفير إلى أن مملكة البحرين 
بذلت جهـــودا حثيثة؛ بهدف مكافحة 
اإلرهـــاب فـــي الشـــرق األوســـط وفي 
العالـــم الســـيما فيما يتعلـــق بمكافحة 
تمويـــل اإلرهـــاب وتجفيـــف منابعـــه، 
حيـــث ســـاهمت في إنشـــاء مجموعة 
العمل المالي لمنطقة الشـــرق األوسط 
)المينافاتـــف(،  إفريقيـــا  وشـــمال 
واستضافة مقر سكرتارية المجموعة 

والميزانيـــة  المالـــي  الدعـــم  ووفـــرت 
التشغيلية لها خالل السنوات الخمس 

األولى من بدء نشاطها.
وأضاف أنـــه في إطار حـــرص مملكة 
البحريـــن علـــى ضمان عدم اســـتغالل 
تمويـــل  فـــي  الربحـــي  غيـــر  القطـــاع 
اإلرهاب، استضافت وزارة الخارجية 
فـــي أغســـطس 2020م ورشـــة عمـــل 
بنـــاء القدرات حول حماية المنظمات 

غير الهادفة للربح من مخاطر تمويل 
اإلرهـــاب، وذلـــك بالتعـــاون مع مكتب 
األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة اإلرهـــاب، 
ســـابقة  ورش  إلـــى  تضـــاف  والتـــي 
البحريـــن  مملكـــة  عقدتهـــا  مماثلـــة 

بالتعاون مع المكتب.
وأكـــد الســـفير التزام مملكـــة البحرين 
بالتطبيـــق الفاعـــل للقـــرارات الدولية 
ذات الصلة بمكافحة تمويل اإلرهاب، 

وحرصها الدائم على تقديم تقاريرها 
مجلـــس  بقـــرارات  التزاًمـــا  الدوريـــة 
األمـــن الدولـــي بهـــذا الشـــأن، والعمل 
األمـــم  إســـتراتيجية  تطبيـــق  علـــى 
المتحدة العالميـــة لمكافحة اإلرهاب، 

وتوصيـــات مجموعـــة العمـــل المالـــي 
األمـــوال  غســـل  بمكافحـــة  المعنيـــة 

.)FATF( وتمويل اإلرهاب
خطـــر  إلـــى  الرويعـــي  تطـــرق  كمـــا 
اســـتغالل الفضاء السيبراني وخاصة 
وســـائل التواصل االجتماعي من قبل 
الجماعـــات اإلرهابيـــة لبـــث أفكارهـــا 
الخبيثـــة أو التجنيد أو شـــن هجمات 
إلكترونية تستهدف مكتسبات الدول 
والشعوب، مشيًرا في هذا الصدد إلى 
مشـــاركة مملكة البحرين في المؤتمر 
رفيع المستوى الثاني لرؤساء هيئات 
مكافحـــة اإلرهاب والجهـــات المعنّية 
بمكافحـــة اإلرهاب بعنـــوان “مكافحة 
اإلرهـــاب ومنعـــه في عصـــر التقنيات 
التحويلية: )مواجهـــة تحديات العقد 
يونيـــو  فـــي  عقـــد  والـــذي  الجديـــد(” 

األمـــم  مكتـــب  مـــن  بتنظيـــم   2021
الُمتحـــدة لمكافحـــة اإلرهـــاب، حيـــث 
هدف المؤتمر إلى بحث فرص تعزيز 
التعـــاون الدولـــي وتبـــادل المعلومات 
اإلنترنـــت  اســـتخدام  لمكافحـــة 
وتبـــادل  اإلرهابيـــة،  األغـــراض  فـــي 
الممارســـات الفضلـــى بشـــأن مكافحة 
التضليـــل  الرســـائل اإلرهابيـــة ومنـــع 

وسوء استغالل التقنيات الجديدة.
وأكد الســـفير موقف مملكة البحرين 
الثابـــت والراســـخ الرافض لكل صور 
كانـــت  مهمـــا  وأشـــكاله،  اإلرهـــاب 
أســـبابه ودوافعه والجهـــة التي تقف 
وراءه وتمولـــه، والتزامهـــا بالتعـــاون 
مـــع الـــدول الشـــقيقة فـــي المنطقـــة 
والمجتمـــع الدولـــي بالعمل على دحر 

هذا الخطر.

المنامة - وزارة الخارجية

الرويعي: البحرين بذلت جهوًدا حثيثة في مكافحة اإلرهاب
إجراءات معززة لتجفيف منابع تمويل المنظمات المتطرفة

ختام فعاليات برنامج “اإلعالمي السياسي” لمنتسبي “االتصال الوطني”
إضاءة على دور اإلعالم في مواجهة الحمالت المعادية واألزمات

اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية، 
2021، آخـــر  3 نوفمبـــر  اليـــوم األربعـــاء 
فعاليـــات البرنامـــج التدريبـــي “اإلعالمي 
مركـــز  بمنتســـبي  الخـــاص  السياســـي”، 
االتصـــال الوطني، والـــذي تم تخصيصه 
بهـــدف دعم مهـــارات الموظف اإلعالمي 
بشـــكل خاص بالمركز مـــن حيث التعامل 
مع طبيعة العمل السياســـي، بما يساعده 
المحليـــة  التطـــورات  مواكبـــة  علـــى 

واإلقليمية والدولية.
وعمل البرنامج، والذي تضمن 5 فعاليات 
تدريبيـــة، قدمهـــا نخبة مـــن األكاديميين 
والمختصيـــن، وهدفـــت إلى رفـــع كفاءة 
ومهـــارات المشـــاركين في تعزيـــز العمل 
إلـــى  إضافـــة  الحكومـــي،  اإلعالمـــي 
تدريبهم وتنميـــة قدراتهم في المجاالت 
الدستورية والسياسية، وتطوير مهارات 

التعامـــل اإليجابي في الواقع السياســـي 
والمهـــارات السياســـية، وإدارة األزمـــات 

اإلعالمية.
البرنامـــج  فعاليـــات  أولـــى  وجـــاءت 
ورشـــة عمل بعنـــوان “التاريخ السياســـي 
فـــي  الباحـــث  اســـتعرض  البحرينـــي”، 
العلـــوم السياســـية، الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
السياســـي  التاريـــخ  خليفـــة،  آل  علـــي 
البحرينـــي والتطـــورات السياســـية منـــذ 
القرن السادس عشـــر، والبيئة السياسية 
منذ تولي صاحـــب الجاللة الملك مقاليد 
الحكم، فيمـــا قّدم علي فيصل الصديقي 
الورشة الثانية بعنوان “النظام السياسي 
البحرينـــي”؛ حيث تطـــرق لمفهوم النظام 
السياســـي، وطبيعـــة النظـــام السياســـي 
البحريني، والمبادئ العامة في الدســـتور 
وميثـــاق العمـــل الوطني، ومبـــدأ الفصل 

والحريـــات  والحقـــوق  الســـلطات،  بيـــن 
الدســـتور  فـــي  العامـــة  والواجبـــات 

البحريني.
واإلعـــالن  الصحافـــة  أســـتاذ  وقـــّدم 
بالجامعـــة األهليـــة، زهير ضيـــف، الدورة 
السياســـي”  االتصـــال  “مهـــارات  الثالثـــة 
االتصـــال  مفهـــوم  تضمنـــت  والتـــي 
السياســـي وأنواعه وعناصـــره وعوائقه، 

آليـــات ومنهجيـــة التواصـــل مـــع اآلخـــر 
السياســـية، تطـــور  التعدديـــة  فـــي ظـــل 
آليـــات االتصـــال السياســـي ودورهـــا في 
تفعيـــل الحوار والتواصل مـــع اآلخر، أما 
الـــدورة الرابعة فكانت بعنـــوان “مهارات 
التحليل السياسي”، قدمها مدير برنامج 
الدراســـات واالســـتراتيجية الدولية في 
مركز “دراســـات”، أشرف كشك، وتناولت 
وتحديـــد  السياســـي  التحليـــل  تعريـــف 
األدوات، والمبـــادئ األساســـية والمناهج 
للتحليل السياســـي، وكيفية اســـتخدامه 
المســـتقبل  واستشـــراف  التنبـــؤ  فـــي 

السياسي.
فيمـــا قدمت خبيرة االتصال السياســـي، 
الخامســـة،  الـــدورة  فهـــد  وجـــدان 
والتـــي جـــاءت بعنـــوان “إدارة األزمـــات 

اإلعالمية”.

معهد البحرين للتنمية السياسية - أم الحصم

المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، 
عبـــر تقنية االتصـــال المرئي، في افتتاح معـــرض الصين الدولي 
الرابع للواردات، والذي تســـتمر فعالياته حتى العاشـــر من الشهر 

الجاري بمدينة شانغهاي الصينية.
وأكـــد المحافـــظ أن الصيـــن من الـــدول الكبـــرى التي لهـــا دورها 
الريـــادي وتأثيرها الفاعل في الســـاحة العالمية لتمتعها باقتصاد 
واعد، مشـــيدا بالجهود المشتركة التي تجمعها ومملكة البحرين 
لتعزيـــز العمـــل المشـــترك بمـــا يعكس الرغبـــة الصادقـــة لمواصلة 
التعـــاون والتنســـيق علـــى مختلـــف األصعـــدة، ويكفل اســـتمرار 

العالقات الثنائية القائمة على دعائم قوية ومتينة.
كمـــا ثمـــن التعـــاون الراســـخ بيـــن محافظـــة العاصمـــة ومدينتي 
شينجن وهانزو بجمهورية الصين الشعبية بعد توقيعها مذكرتي 
تفاهم مع المدينتين خالل األعوام الماضية، إلى جانب العالقات 
المتينة مع إقليم خبي، منوًها الى أن المحافظة تحرص وبشكل 
دائم على فتح آفاق جديدة مع المحافظات واألقاليم في الدول 
الصديقة؛ بهدف االســـتفادة من الخبرات العالمية، في اطار دور 

المحافظة في الترويج لمكتسبات مملكة البحرين.
يذكـــر أن معـــرض الصين الدولـــي الرابع للـــواردات، يجذب نحو 

3000 شـــركة مـــن 127 دولـــة ويتضمـــن اســـتعراض عـــدد مـــن 
التقنيـــات والمنتجات الجديـــدة التي ســـيتم إطالقها في قطاع 
المعـــدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، كما يســـلط الضوء 
علـــى التقنيـــات والحلول الخضراء، مثل ســـيارات خاليا الوقود 

الهيدروجينية.

أشاد بالتعاون الراسخ مع مدينتي شينجن وهانزو

محافظ العاصمة: دور فاعل للصين اقتصاديا على الساحة الدولية
 

أكـــد محافـــظ المحرق ســـلمان بن عيســـى بـــن هندي 
المناعـــي عمق العالقـــات األخويـــة والتاريخية التي 
تربـــط مملكة البحريـــن بجمهورية مصر العربية على 
كافة األصعدة والمســـتويات، مشـــيرًا إلـــى أن مملكة 
البحرين تحرص على تعزيز العالقات وتوطيدها مع 
الدول الشقيقة والصديقة بما يترجم تطلعات وآمال 

البلدين والشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما.
جاء ذلك خالل اســـتقبال المحافظ ســـفير جمهورية 
مصـــر العربية الشـــقيقة لـــدى مملكة البحرين، ياســـر 
العالقـــات  بتميـــز  المحافـــظ  أشـــاد  حيـــث  شـــعبان، 
األخويـــة البحرينية المصريـــة في مختلف المجاالت 
فـــي ظـــل ما تحظى به مـــن رعاية واهتمـــام من لدن 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 

جمهورية مصر العربية الشقيقة.
مـــن جانبـــه، قـــدم الســـفير المصـــري شـــكره وتقديره 
للمحافظ، مشيدا بما يلمسه من تعاون وتكامل قائم 
والـــذي يســـهم في دعـــم وتعزيـــز عالقـــات الصداقة 

والتعـــاون بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، متمنيـــا لمملكة 
البحريـــن قيادة وحكومة وشـــعبا المزيـــد من التقدم 

واالزدهار والرخاء.

تكامل قائم في دعم التعاون بين البلدين

محافظ المحرق يشيد بعمق العالقات مع مصر

جمال الرويعي

جمال الياقوت
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أعلن التحالف العسكري الذي تقوده 
الســـعودية فـــي اليمـــن أمـــس مقتل 
أكثر مـــن 157 عنصرا من المتمردين 
األربـــع  الســـاعات  فـــي  الحوثييـــن 
غـــارات  فـــي  الماضيـــة  والعشـــرين 
جديدة حول مأرب. ويعلن التحالف 
الداعـــم منـــذ عـــام 2015 للحكومـــة 
المعترف بها، يوميا منذ نحو شهر عن 
خسائر كبيرة في صفوف المتمردين 
فـــي مأرب. وقـــال التحالف في بيان 
الســـعودية  األنبـــاء  وكالـــة  أوردتـــه 
)واس( “عمليات االســـتهداف شملت 
تدميـــر 14 مـــن اآلليـــات العســـكرية، 

والقضاء على أكثـــر من 157 عنصرًا 
إرهابيًا”.اســـتهدفت الغارات الجوية 
الغنيـــة  مـــأرب  حـــول  محافظتيـــن 
والبيضـــاء.  الجـــوف  همـــا  بالنفـــط 
مديريـــة  التحالـــف  قصـــف  كمـــا 
صـــرواح غرب مدينـــة مأرب عاصمة 
الجويـــة  القـــوات  المحافظة.تدعـــم 
للتحالـــف القـــوات الحكوميـــة التـــي 
تحـــاول صد هجـــوم الحوثيين على 
مـــأرب. وتصاعدت الغـــارات الجوية 
والقتال البري في األســـابيع األخيرة 
حـــول المدينـــة فـــي خضـــم معركـــة 

دامية منذ فبراير.

التحالف: مقتل أكثر من 157 حوثيا بغارات

لــيــبــيــا  ــا  ــزبـ حـ  24 ــع  ــ وقـ
عـــلـــى مـــيـــثـــاق شـــرف 
ــع الـــــتـــــدخـــــات  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ لـ
ــيــة واالمـــتـــثـــال  ــب األجــن
في  االنتخابات  لنتائج 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
ــك  ــ ــس الـــســـبـــت وذل ــ أمـ
بـــــحـــــضـــــور مـــمـــثـــلـــيـــن 

إطار  ذلك في  الدولة.يأتي  العربية ومسؤولين في  والجامعة  المتحدة  األمم  عن 
“اإلصــاح  شعار  تحت  سيقام  الــذي  الليبية،  لــأحــزاب  األول  للمؤتمر  التحضير 
األحــزاب  يضم  إداري  “تنظيم  وهــي  الليبية،  األحــزاب  رابطة  وتنظمه  السياسي” 
الليبية ذات التوجه الوطني”، وتهدف إلى إعادة الثقة في دور األحزاب في الحياة 
السياسية. وينص الميثاق على ضرورة العمل على إيجاد دستور دائم للدولة، ومنع 
التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، ورفض أي دعم أو تمويل خارجي، ورفض 
وجود أي جناح عسكري ألي حزب سياسي، ودعم المصالحة وإجراء االنتخابات 

المقررة في 24 ديسمبر والقبول بنتائجها.
وينـــوه الميثـــاق إلى أن األحـــزاب الموقعة ال تعترف بأي جســـم سياســـي في الباد 
بعد 24 ديســـمبر المقبل، وتعتزم اســـتخدام الســـبل القانونية المحلية والدولية لمنع 

تعطيل وتأجيل االنتخابات.

ليبيا: 24 حزبا يرفضون التدخالت األجنبية في االنتخابات

أّكـــــــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس 
الــــــجــــــزائــــــري، عــبــد 
الــمــجــيــد تـــبـــون، أنــه 
“بالخطوة  يــقــوم  لــن 
ــة  ــمــحــاول األولــــــــى” ل
ــف الـــتـــوتـــر  ــيـ ــفـ ــخـ تـ
ــا بـــعـــد  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــع فـ ــ ــ مـ
الرئيس  تصريحات 

إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها “األمة” الجزائرية.وفي مقابلة مع مجلة “دير 
نزاع قديم  أعاد ماكرون فتح  بأي ندم.  “ال أشعر  األلمانية، قال تبون:  شبيغل” 

بطريقة غير مفيدة”.
وتابع: “لو قال )المفكر اليميني المتطّرف إريك( زيمور شيئًا من هذا القبيل، ال 
قائمة  أّمة  ليست  الجزائر  أن  دولة  رئيس  يعلن  عندما  لكن  ينتبه.  أحد  ال  يهّم، 
بذاتها، فهذا أمر خطير للغاية”.وأضاف أنه في هذه الظروف “لن أبادر بالخطوة 
األولى” وإاّل “سأخسر كّل الجزائريين، فا عاقة لهذا بشخصي إّنما باألمة كّلها”. 
أهانونا”.وتشهد  الذين  أتواصل مع  بأن  أي مواطن جزائري  يقبل  “لن  وأضــاف: 
ماكرون  إيمانويل  للرئيس  بعد تصريحات  توترًا  الجزائرية  الفرنسية  العاقات 
نقلتها صحيفة “لوموند” الفرنسية في أكتوبر الماضي. وقال الرئيس الجزائري 

في حديث لـ”دير شبيغل”: “ال للمساس بتاريخ شعب، وال لشتم الجزائريين”.

الجزائر لن تقوم بالخطوة األولى لتخفيف التوتر مع فرنسا
عواصم - وكاالت

التـــي  الدعـــوة  غـــداة 
الشـــباب  آالف  أطلقهـــا 
حالـــة  مواجهـــة  إلـــى 
الطـــوارئ المناخية في 
غاســـكو، عاد عشرات 
اآلالف من المتظاهرين 
الشـــوارع  إلـــى  أمـــس 
فـــي المدينـــة المضيفة 

لمؤتمـــر المنـــاخ وحـــول العالم.ومـــن باريـــس إلـــى ســـيدني مـــرورا بلنـــدن ونيروبي 
ومكســـيكو، تـــم االســـتعداد ألكثر من مئتي تجمـــع كما قال تحالـــف المنظمات التي 
تقف وراء التعبئة.وتهدف هذه التحركات إلى المطالبة بـ”العدالة المناخية” واتخاذ 
تدابير فورية من أجل المجتمعات المتضررة فعليا بتغير المناخ، ال سيما في بلدان 
الجنـــوب األكثـــر فقرا.في ســـيدني وملبورن، تنّكـــر متظاهرون بما ُيشـــبه الفحم او 
بشـــكل رئيس الوزراء االســـترالي ســـكوت موريســـون المدافع األبرز عن استخدام 
الفحـــم، حامليـــن شـــعارات يعتبـــرون فيهـــا ان مؤتمـــر “كـــوب 26” هو “مهزلـــة” وان 
موريسون “عاٌر ُمطلق”. وتدعو الفتة إلى “الكّف عن الكام الفارغ والعمل الحقيقي 

من أجل المناخ”.
في كوريا الجنوبية، تظاهر نحو 500 شخص في شوارع العاصمة سيول للمطالبة 

بمساعدة فورية للمجتمعات األكثر تضرًرا من تبعات االحترار المناخي.

تظاهرات في غالسكو والعالم من أجل المناخ

طالبان تؤكد مقتل 4 نساء 
في شمال أفغانستان

كابول- وكاالت

ــع نــســاء فــي مــديــنــة مــزار  قتلت أربـ
وفق  أفغانستان،  شمال  في  شريف 
طالبان  حكومة  في  ناطق  أعلن  ما 
مــصــادر محلية  عــّرفــت  أمـــس، فيما 
عن واحدة من الضحايا على األقل 
عــلــى أنــهــا نــاشــطــة حــقــوقــيــة.وأفــاد 
الــداخــلــيــة  وزارة  بــاســم  الــمــتــحــدث 
توقيف  تم  أنــه  قــاري سيد خوستي 
عثر  بــعــدمــا  بهما  مشتبه  شخصين 
ــع فــي مــنــزل في  ــ عــلــى الــجــثــث األرب

المدينة.

رئيس الوزراء يأمر بتشكيل “مقر متقدم” لمنع االحتكاك مع القوات األمنية

العراق: محتجو االنتخابات ينصبون خياما بالمنطقة الخضراء
الميليشـــيات  قـــادة  مـــن  عـــدد  وصـــل 
والتـــي  إليـــران،  المواليـــة  العراقيـــة 
النيابيـــة  االنتخابـــات  فـــي  خســـرت 
أمـــس  متأخـــر،  وقـــت  فـــي  األخيـــرة 
المنطقـــة  بوابـــات  أمـــام  الســـبت، 
الخضراء للمشـــاركة في االحتجاجات 
ضد االنتخابـــات، وما يســـمونه تزوير 
النتائج بينها حزب هللا وبدر والنجباء 

والعصائب.
األمـــن  مستشـــار  وصـــول  وكذلـــك 
الوطني قاسم األعرجي للمشاركة في 
العزاء أمام بوابات المنطقة الخضراء، 
األمـــن  مستشـــار  وصـــول  وكذلـــك 
الوطني قاسم األعرجي للمشاركة في 
العزاء أمام بوابات المنطقة الخضراء.
وشـــارك المئـــات أمـــس فـــي تظاهـــرة 
على إحدى بوابات المنطقة الخضراء 
المحصنـــة في بغداد غـــداة مواجهات 
وقعت بين محتجين مؤيدين لفصائل 
مواليـــة إليـــران، اعتراًضا علـــى نتائج 
االنتخابـــات النيابية المبكرة، والقوات 
األمنيـــة، وأســـفرت عن مقتل شـــخص 

على األقّل.
وقامـــوا بنصـــب الخيام فـــي الحديقة 
الموازيـــة لواحدة مـــن البوابات األربع 
للمنطقة الخضراء، استعدادًا العتصام 
جديد، حارقين صورًا لرئيس الوزراء، 
انتشـــرت  فيمـــا  الكاظمـــي،  مصطفـــى 

القوات األمنية في المكان.
 إغاق مداخل المنطقة الخضراء

أمـــس  العراقيـــة،  الســـلطات  وأعلنـــت 
، إغـــاق مداخـــل المنطقـــة الخضـــراء 
وســـط انتشـــار أمنـــي. فيمـــا انطلقـــت 
مســـيرة لمتظاهـــري الحشـــد الشـــعبي 
واألحزاب الخاســـرة فـــي االنتخابات، 
بوابـــات  إلـــى  الوصـــول  مســـتهدفة 

المنطقة الخضراء.
ويخطـــط المتظاهرون إلقامة مجلس 
عزاء لقيـــادي ميليشـــيا “عصائب أهل 
اشـــتباكات  فـــي  قتـــل  الـــذي  الحـــق” 
الجمعة، مع القوات األمنية. وتعد هذه 

الميليشيا أحد أبرز الفصائل المنضوية 
في الحشد الشعبي العراقي.

وفي وقت سابق، السبت، قالت قيادة 
العمليـــات المشـــتركة فـــي العـــراق، إن 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي  رئيـــس 
بـ”مقـــر  وصفتـــه  مـــا  بتشـــكيل  وّجـــه 
متقـــدم” يقـــوده “ضابـــط برتبـــة عليـــا” 
االعتصـــام  منطقـــة  وتأميـــن  إلدارة 
بغـــداد،  فـــي  المعلـــق  الجســـر  قـــرب 
لمنـــع االحتـــكاك بيـــن القـــوات األمنية 

والمتظاهرين.
نشـــرته  بيـــان  فـــي  القيـــادة  وذكـــرت 
خليـــة اإلعـــام األمنـــي أن ممثلين عن 
األجهزة األمنية وعن الحشـــد الشعبي 
سيشـــاركون فـــي تشـــكيل هـــذا المقـــر 

المتقدم.
ودعـــت القيـــادة القـــوات األمنيـــة إلى 
بأفضـــل  وااللتـــزام  النفـــس  “ضبـــط 
حريـــة  لحمايـــة  المهنيـــة  الممارســـات 
التعبيـــر وحقوق اإلنســـان”. كما طالب 
البيان المتظاهريـــن بـ”االلتزام بقواعد 
حريـــة التعبيـــر التـــي كفلهـــا الدســـتور 

العراقي”.
لجنـــة  باشـــرت  بينمـــا  هـــذا  يأتـــي 

الكاظمـــي  أمـــر  التـــي  التحقيقـــات، 
عـــن  للكشـــف  عملهـــا  بتشـــكيلها، 
المابسات والتداعيات التي أدت إلى 
سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين 
والقـــوات األمنيـــة، فيمـــا توعـــد قيس 
الخزعلـــي الكاظمـــي بالـــرد بعـــد طـــرد 

أنصاره من المنطقة الخضراء.
الكاظمـــي كان قـــد أمر بتشـــكيل لجنة 
تحقيـــق، ضمـــت فـــي عضويتهـــا أمـــن 
الحشـــد الشـــعبي، للنظر فـــي األحداث 

التي شهدتها تظاهرات الجمعة.
اللجنـــة ســـتقدم المقصرين للمســـاءلة 
القانونيـــة، خاصـــة المخالفيـــن ألوامر 
القائـــد العـــام بعـــدم إطـــاق الرصاص 

الحي تحت أي ظرف كان.
كما قـــرر الكاظمـــي تعويـــض الضحايا 
والقيام شـــخصيًا باإلشراف على سير 

التحقيق والتدابير المطلوبة.
ميليشـــيا  زعيـــم  توعـــد  وتزامنـــا، 
“عصائـــب أهـــل الحق” رئيـــس الوزراء 
أنصـــار  طـــرد  بعـــد  بالـــرد،  الكاظمـــي 
فـــي  الخاســـرين  وأنصـــار  الخزعلـــي 
االنتخابات العراقيـــة من أمام بوابات 

المنطقة الخضراء.

يأتي ذلـــك فيما أعربت البعثة األممية 
لتصاعـــد  أســـفها  عـــن  العـــراق  فـــي 
عمليـــات العنـــف ووقـــوع إصابات بين 
المحتجيـــن علـــى نتائـــج االنتخابـــات 
والقوات األمنية على مداخل المنطقة 

الخضراء.
يعـــزو رئيـــس مركز التفكير السياســـي 
إحســـان الشـــمري، في حديث لفرانس 
بـــرس هـــذا التصعيـــد إلى كـــون القوى 
المواليـــة إليران “تريد اعتماد سياســـة 
حافـــة الهاويـــة للحصـــول علـــى مزيد 
من المكاســـب”، في تشـــكيل الحكومة 

المقبلة.
وحصد التيـــار الصـــدري بزعامة رجل 
الديـــن مقتـــدى الصـــدر، أكثـــر مـــن 70 
مقعـــدًا وفـــق النتائـــج االوليـــة، وبذلك 
ســـتكون له مجـــددا الكتلـــة األكبر في 

البرلمان، ولكنه ال يملك الغالبية فيه.
وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة 
وتشـــّكل الكتل السياسية والتحالفات 
في البرلمان الجديد وقتًا طوياً، فيما 
المفاوضـــات جارية حاليًا بين مختلف 

القوى السياسية.

بغداد - وكاالت

إحدى خيام المحتجين أمام المنطقة الخضراء 

طهران - وكاالت

والـــدول  المتحـــدة  الواليـــات  أمـــس  إيـــران  حّضـــت 
األوروبيـــة علـــى اعتماد مقاربـــة “واقعية وبّنـــاءة” في 
المباحثـــات الهادفـــة إلحيـــاء االتفـــاق بشـــأن برنامجها 
النووي، والمقرر استئنافها أواخر الشهر الحالي.ونقلت 
وزارة الخارجية اإليرانية في بيان عن الوزير حســـين 
أميـــر عبداللهيان قولـــه إن “التقدم الســـريع للمباحثات 
يتطلب من األطـــراف األوروبيين واألميركيين اعتماد 
مقاربـــة واقعيـــة وبّنـــاءة مـــن خـــال تفـــادي المطالـــب 
المبالـــغ بها والتـــي تتجاوز متطلبات االتفـــاق النووي”، 
وذلك خال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي 
الفروف.وشـــدد أمير عبداللهيان علـــى “جدية” طهران 
الـــى  المباحثـــات وأهميـــة “عـــودة كل األطـــراف  فـــي 
التزاماتهـــم”، موضحـــا أنـــه “اذا عاد الطـــرف األميركي 
بشـــكل كامـــل الـــى التزاماتـــه، الجمهوريـــة اإلســـامية 
ســـتحترم كامـــل التزاماتها أيضا”.وعكســـت الخارجية 
الروسية موقفا مشابها، بتأكيدها في بيان أن الطرفين 
يدعـــوان الـــى “إحيـــاء االتفـــاق النـــووي فـــي صيغتـــه 
األساســـية المتوازنة التي صـــادق عليها مجلس األمن 
الدولـــي”. واعتبـــر الطرفـــان، وفـــق موســـكو، أن “هـــذه 

هـــي الطريقـــة الوحيـــدة لضمـــان حقـــوق ومصالح كل 
المشاركين” في االتفاق.

أعلنـــت طهـــران واالتحـــاد األوروبـــي هذا األســـبوع أن 
المباحثات ستســـتأنف في 29 نوفمبر، بعد تعليقها منذ 

يونيو.
وتهـــدف المباحثات الى إحياء االتفـــاق النووي المبرم 
عـــام 2015 بيـــن إيـــران وكل مـــن الواليـــات المتحـــدة 

وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

عبداللهيان: تفادي المطالب المبالغ فيها بالمباحثات

إيران تريد مقاربة أميركية أوروبية “واقعية” في “النووي”

حسين عبداللهيان

الخرطوم - وكاالت

أعلنـــت حركـــة االحتجـــاج في الســـودان 
رفضها المبادرات المدعومة دولًيا للعودة 
إلـــى ترتيب تقاســـم الســـلطة مع الجيش 
بعد انقاب الشـــهر الماضـــي، ودعا تجمع 
المهنييـــن ولجـــان المقاومـــة إلـــى يومين 
مـــن اإلضرابات على مســـتوى الباد تبدأ 
اليـــوم األحد.وفيمـــا تســـارعت األحداث 
فـــي الســـودان خال الســـاعات الماضية، 
بمـــا أشـــار لحـــدوث انفراجـــة قريبـــا، إال 
أن ترقـــب اإلعـــان عـــن تشـــكيل مجلس 
ســـيادة جديـــد مؤّلـــف مـــن 14 عضـــوًا ال 

يزال يتصدر المشهد.
وفي موازاة ذلـــك وبناء على تكليف من 
أحمـــد أبـــو الغيط األميـــن العـــام لجامعة 
الـــدول العربيـــة، وصـــل  وفـــد بـــارز مـــن 
لبحـــث  الســـودان  الـــى  العامـــة  األمانـــة 
معالجـــة الوضـــع المتأزم فـــي الباد.ومن 
المقـــرر أن يلتقـــي الوفـــد مـــع القيـــادات 
السودانية من المكونات المختلفة بهدف 

األزمـــة  لعبـــور  المبذولـــة  الجهـــود  دعـــم 
السياســـية الحاليـــة، بما يحقـــق تطلعات 
الشعب الســـوداني نحو السام والتنمية 

واالستقرار.
يأتـــي هـــذا فيما عـــاد وفد وســـاطة دولة 
جنـــوب الســـودان إلـــى باده بعـــد زيارته 
مـــع  لقـــاءات  وعقـــده  الخرطـــوم  إلـــى 
مسؤولين ســـودانيين لبحث ملف األزمة 

الســـودانية، لكن دون التوصل إلى نتائج 
ملموســـة. وقالت وكالة الســـودان لأنباء 
إن الوفـــد برئاســـة توت قلواك مستشـــار 
رئيس جنوب السودان دعا خال الزيارة 
التي اســـتغرقت عـــدة أيام إلـــى الدخول 
فـــي حـــوار شـــامل بيـــن فرقـــاء األزمـــة 
السياســـية في الســـودان من أجل تجاوز 

كافة القضايا الخافية.

وفد رفيع من الجامعة العربية يتجه للخرطوم

دعوات للتظاهر مجددا في السودان

جانب مظاهرات السودان 
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خدمات ماليـــــــــة

خدمات قانونيـــــــــة

خدمات صيانـــــة

خدمات إداريـــــة

خدمات تنظيــــف

خدمات تسويــــق

���������� ����

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

خدمات حمايـــــــــة
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مهدي حبيـــــــــل

Property Management
& Dev. Manager
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p.mgt@grnata.come

Mahdi hubail
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إلدارة الممتــــــــلكات

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

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

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

 For Advertising إلعالناتكـــم

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444
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Vacancies Available األحد 7 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الثاني 1443 - العدد 104772

ALNOOR PRINTING & PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  buzaal1970@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

YALOVA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33022221  or  Hamza.saleh86@gmail.com 

ISA MUHANNA TRADING EST . 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66698866  or  ALAWADHIISA@GMAIL.COM 

STAR LITE FABRICATION CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

AL ABBAR GLASS & ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

DECOR WELAD ALRIFFA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330933  or  LULU777LULU@HOTMAIL.COM 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

IRMAN HOUSE HOLD ITMKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39450643  or  ANAYATABDULHAMEED@YAHOO.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

COCOTTE STATION DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 32002988  or  M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM 

GEEPAS INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

Hassan Mirza Food Stuff 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17611997  or  delmaser@gmail.com 

Alqalawi cargo 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39941151  or  alqalawicargo@hotmail.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 

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

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

RAFAH FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39605503  or  KHADIJAALAAMOUM@GMAIL.COM 

QUALITY WIRE PRODUCTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WEAVERS AND RELATED WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17874000  or  Admin@qualitywire.com.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

QUALITY WIRE PRODUCTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17874000  or  Admin@qualitywire.com.bh 

HAMAD KHALIL EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  HAMADBH144@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 

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 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAH@GMAIL.COM 

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

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

TOP CLASS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17400108  or  alnamuthajya@gmail.com 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

DIVYA FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

COMPUTER CITY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34090708  or  SMRK2008@GMAIL.COM 

S S K CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35102835  or  SYEDSHAH201@GMAIL.COM 

ALBAHRI FOODSTAFF IMPORT AND EXPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17294111  or  BIJU@KENOOZBH.COM 

WADI ALSALAM GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39439498  or  ABO.SAJJAD@HOTMAIL.COM 

AL MAHMEED FOR THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38278627  or  CAPTAINBASEL@GMAIL.COM 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

U M INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38354639  or  UMAIRULHAQGUJJAR123@GMAIL.COM 

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

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

AL-KARAMA Restaurant & Grill co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

HAMAD KHALIL EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  HAMADBH144@GMAIL.COM 

Faisal Decoratives 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17413973  or  SFAISAL_AALI@YAHOO.COM 

I WORLD CONNECT 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 33500370  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

S T M C FOR GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36445749  or  YAHIA91010@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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.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 

ALRIFFA GATE COPY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39228601  or  IBRAHIMADUHAM@GMAIL.COM 

Najad Aluminium and Iron Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17104842  or  info@najadbh.com 

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

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

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

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

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

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

HASAN LARI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

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

  AIRCONDITIONERS MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

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

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.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 

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 

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 

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 

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 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@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 

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

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  hr.s@ekkanoo.com.bh 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

AL JAZEERA SUPERMARKET B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720700  or  nagatalghazal55@GMAIL.COM 

RENDEZVOUS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

UNION PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

ART’S CONSTRUCTION ( ARTCON) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730015  or  binu@unitcogroup.com 

HASSAN LARI GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17364858  or  confab@batelco.com.bh 

ALSULAITI TRADING & MARINE SERVICES AGEN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17731779  or  JABER@SULAITIMARINE.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@YAHOO.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 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401212  or  cv@salamgas.com 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of
  DEPUTY MANAGER / DIRECTOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

AHMED SHARIF FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39674145  or  Shahzad@asfbahrain.com 

LAZER ZONE CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711335  or  HASSAN@EMAAR.BH 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

ALBOORI TRANSPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCH-DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17640816  or  ALBOORITRANSPORT@GMAIL.COM 

DAVIDS STIR FRY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36190110  or  ABUALI792008@HOTMAIL.COM 

DAVIDS STIR FRY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36190110  or  ABUALI792008@HOTMAIL.COM 

DECOR WELAD ALRIFFA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330933  or  LULU777LULU@HOTMAIL.COM 

ALBARAKA UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33320001  or  ALMALAKYAUTO@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ADEL ALMAHMOOD FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17415534  or  SPORTS_GATE@YAHOO.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

ALNAKHLA COLD STORES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact
 39216576  or  ALAX2020@HOTMAIL.COM 

ALMUBARKIYA FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17672243  or  FAWZEYAJ@GMAIL.COM 

BEAUTY FURNITURE MANUFACTURE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39466421  or  CLASSIC1317@HOTMAIL.COM 

YARA PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39461267  or  AISMAILTOP10@GMAIL.COM 

AUTO MOON AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17693168  or  ABDULLA.SALMAN1@GMAIL.COM 

TOYOTA MOTOR CORPORATION 
has a vacancy for the occupation of
  ASSISTANT GENERAL MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

BAHRAIN INTERNATIONAL HOTEL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

HIDADA LTD.CO. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 36228526  or  ashfaque@hidada.com.sa 

VIENNA FOOD STUFF & SOFT DRINKS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223233  or  VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  TAHAABDULLA@MISTER-MACHINE.COM 

Green innova trading 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600334  or  info@green-innova.com 

Green innova trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600334  or  info@green-innova.com 

SPIKE COMPUTERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223700  or  ALSHAER65@HOTMAIL.COM 

ALROMAIHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33272827  or  alqattanservice@gmail.com 

BIN NOOH AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39618608  or  BUALIABDULJALIL@HOTMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622406  or  sarabcon@gmail.com 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

MALBBAR HERBBAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39856169  or  YACOOBALHARAM58@GMAIL.COM 

GREEN STAR TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17257566  or  greenstartrading77@gmail.com 

Cosmo chicken Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17310077  or  MAJEEDTHANAL@GMAIL.COM 

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

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

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

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

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

AL SHAIKH YUSUF GATE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17879868  or  adeltaherxp@hotmail.com 

Sameeh Pastries 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17257628  or  HESSA.K.K@HOTMAIL.COM 

Amarat Alkhaleej Real Estate W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@GMAIL.COM 

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

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

6 pence Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

SCOPE LADY ATELIER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17680024  or  SCOPELADY13@HOTMAIL.COM 

SUN CRYSTAL OPTICIAN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17213050  or  MEM-117@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

AREEJ TRADING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17877042  or  mahmood@fakhRoo.com 

HENSON ELEC. &CONST. CONTRACTING & TRADIING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242422  or  HECWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 66909455  or  INSTANT.BH@GMAIL.COM 

BARBIE HAIR DRESSING FITNESS & BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17323924  or  fay_oo@icloud.com 

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

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

LONG LIFE KARAK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33148488  or  BAHRAIN955@GMAIL.COM 

COASTAL BLUE WATER SHIPPING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33222892  or  COASTALBLUEWATERSHIPPING@GMAIL.COM 

SPLASH SWIMMING POOL Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17254543  or  splashpools.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

NOOR ALFAJER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590733  or  ALOJAIMI.AHMED@GMAIL.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.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 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

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 

Elegant Interior Design W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39864593  or  elegantinterior72@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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 

BU NABEEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39072992  or  AFLAMOL786@GMAIL.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@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 

TURBO LITE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  SAEEDSPC4@GMAIL.COM 

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

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact

 77018299  or  Sawanstone.bh@gmail.com 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

LILY’S MENS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39770001  or  SAJIDAH.ALDORAZI95@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730879  or  Contact@amwellme.net 

KABUL BUKHARI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35653714  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  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 

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

  WORKER(MEAT KUTTING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382777  or  PRO@ALSAFARGROUP.COM 

HAYAK GLOBAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38991700  or  AKSHAYAMANAMA@GMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

CAZARO BLINDS 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com 

RAFIE GOLDSMITHS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39622422  or  RAFIEJ@BATELCO.COM.BH 

FARGHALI JUICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66667050  or  mohamed.al.lithy89@gmail.com 

BEAUTY AND SPARADISE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 17313131  or  NEDHAL@SPARADISE.COM.BH 

ALBARAKA LOGISTIC 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

CAZARO BLINDS 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com 

GAH MEDICAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  HUSSAINOWAINATIHOLDING@BATELCO.COM.BH 

ALDARWISH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402651  or  noho@hotmail.com 

AALIYAH MOBILES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39551202  or  saso.bah@gmail.com 

DIALMAZ JEWELLERY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17227240  or  NABEEL.AMR@GMAIL.COM 

ALGHAZALLA GOLD SMITH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33066611  or  BAQER_777@YAHOO.COM 

Al darwish towers cleaning Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402651  or  DARWISH648@GMAIL.COM 

GITSCO TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39195878  or  JABIR.BH@GMAIL.COM 

MESHWAR BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39928898  or  MISHWAR_MB@HOTMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Unimac Express Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704095  or  RAZIM151980@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

MUDASSAR RAZA MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 34228539  or  EMNARAZA@GMAIL.COM 

THWB ALNASHIL BOUTIQE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39531148  or  WADHA9107@GMAIL.COM   
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ALAYED STORES 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39440342  or  IS.Ap@HOTMAIL.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 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

ALMAAMEERI CONTRACTING & MAINTENANCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701084  or  maameeri_est@hotmail.com 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Al Rabeea Dental Center Isa Town WLL 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

KHAWAJA AUTO SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  HISHAMKHAWAJA85@GMAIL.COM 

PARCEL 24 DELIVERY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13333070  or  ALI.DHAIF@TRYPARCEL.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 

BAHRAINI INTERNATIONAL MEDICINE MANUFACT 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 16100600  or  hr@gulf-biotech.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

KINGDOM PLASTIC PRODUCTS CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17341070  or  H_JAAFAR@HOTMAIL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

SNOW WHITE JEWELLERY DESIGN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39153810  or  ASGARALIA186@GMAIL.COM 

Gharib for brokerage  w.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35994027  or  HOSSAM@GHARIBOIL.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 

Nabtaker trade 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17553091  or  ahmed@NABTAKER.COM 

GHAREEB CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939974  or  SAMIALMULLA154@GMAIL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

Alashball decor construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33600065  or  COZYD215@GMAIL.COM 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

AL ARISHA BY MAHA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211442  or  almahmod@batelco.com.bh 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Sawadika Authentic Thai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

ALABUL RESTAURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39442545  or  ALJANAHI6120@GMAIL.COM 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

Yazeed Interior Decoration Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35456756  or  YOONU344@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

Ultimate Plus Gym - Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39440117  or  isabusakhar@hotmail.com 

MISK JEWELLERY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33104786  or  jamalclassic@gmail.com 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.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 

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

  RADIO AND TELEVISION ANNOUNCER 
 suitably qualified applicants can contact

 33015746   

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

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39303380  or  DALAWADHI@YAHOO.COM

HONG KONG GATEWAY RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DISH-WASHER(RESTAURANTS & KITCHENS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

N E T CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17179698  or  mahesh@netcleaningcontracting.com 

BAIT AL-DAWAA PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17781506  or  BU_KUMAIL@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ON TIME MANAGEMENT SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33402268  or  ALIMRAN.BH001@GMAIL.COM 

USAR SEEF COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33362222  or  MOHAMMED_HABIB_ALASFOOR@HOTMAIL.COM 

MARMARA ISTANBOL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36666242  or  BUMHAMMED@YAHOO.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Bin Azzan United Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39349996  or  NEW_TIME2012@HOTMAIL.COM 

QUALITY CORNER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  BRICK MOULDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33955255  or  F_T55@HOTMAIL.COM 

TRAINING PLUS INSTITUTE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact
 17535393  or  info@trainingplusbh.com 

Bu Ali Spice Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 36753338  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

GHADNANEH FOOD STUFF CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39690977  or  j44101@hotmail.com 

DAR AL BAYAN GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33261144  or  BAYOON_CUTE@HOTMAIL.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 

AL NOUREEN FASHIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33334027  or  NOUREEN.FASHIONS@OUTLOOK.COM 

MISTERY FOR EVENT MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33719149  or  ghizlanehachlaf085@gmail.com 

TURBO LITE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  QABLISERVICESBH@GMAIL.COM 

Albahlawan building maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38382350  or  PAHLAWAN.SERVICES@GMAIL.COM 

RSM Bahrain 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17537787  or  info@rsm.bh 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

HARRIS PYE GULF L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 77310310  or  BAHRAINOFFICE@HARRISPYE.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.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 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

BINT ALQAFFAS FOR TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36638877  or  ALHASHIMI1977@GMAIL.COM 

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

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

ALESAAR BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13606006  or  NOOOOR300@WINDOWSLIVE.COM 

HASAN  AKHTAR ARBAB DEMOLITION AND  LANDSCAPE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66738573  or  RAMEEZ.AKHTAR13@GMAIL.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Western Vape 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17341217  or  PAINTMEFORART@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 

ALKARRAR TRADING ESTABLISHMENT-PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242102  or  ALKARARR@BATELCO.COM.BH 

ABDULRAHMAN SALEH AL RAJHI FAMILY OFFICE (R.F.O) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17564100  or  m.mashal@rajhiholdings.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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 

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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

USMAN GHANI BAD SHAH RAHMA SHAH F.SHAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35301525  or  USMAN.5551@HOTMAIL.COM 

FAAZ DESIGN LINES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555939  or  afthabchemnad@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17553457  or  YOUSIFSHOWAITER@YAHOO.COM 

U P P S FOR MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

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

Abu Ajmal Construcion 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  NASEEMAABDU2001@GMAIL.COM 

ALKULAIB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77131005  or  A87A@HOTMAIL.COM 

BU FAISAL FURNITURE SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34145555  or  BUFAISAL.77@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

SHAHAD ALKHALEEJ AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34188431  or  LOORD211@HOTMAIL.COM 

Calexico Adliya W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17288828  or  NALMOAYED@GMAIL.COM 

BAHRAIN WORKSHOP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  BWCENG@BATELCO.COM.BH 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

Unite of City Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33863246  or  WAC.RAFIQ@GMAIL.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

Shadow Tech Advertising Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456268  or  SHADOWTECHADV@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 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Kaza Blue Events W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39997757  or  AFARDAN88@GMAIL.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 

MOTOROX Restaurants  W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17253030  or  MOTOROX17@GMAIL.COM 

WINNERS BOOKING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33212833  or  3HMED3LAALI@GMAIL.COM 

Soloman CAFETERIA  w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33869293  or  GAMBHIRANDANIEL62@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.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 

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 

MINDS UNITED RESOURCE HUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17246267  or  tom.shain@minds-united.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.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 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MARINO KITCHENS EQUIPMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36615220  or  INFO@MARINO-BH.COM 

Kingpack Trading company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33496925  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Auro management W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 38921008  or  STARPRAKASH2012@GMAIL.COM 

TORNADO GARAG 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39333602  or  AMHS68@HOTMAIL.COM 

MUSIC & LIGHTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460125  or  musicandlightsbahrain@gmail.com 

Magic Wood carpentry Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

CLOVERFEILD DECORATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37324778  or  TAPANCHANDRAYY3@GMAIL.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ZAHRAT ALRAY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33318525  or  MOSHAIMA@HOTMAIL.COM 

Six brotheres contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33627823  or  SS2595992@GMAIL.COM 

Pine Dental Lab W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39118291  or  NEEL@PINEDENTALLAB.COM 

BADER 69 CARS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33032222  or  69CLASSIC69@GMAIL.COM 

UNI WASH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact
 36636662  or  SUBAH84@HOTMAIL.COM 

AL AMJAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39986662  or  alamjadbh@gmail.com 

KHANA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17404104  or  MOHD.ELPATRON@GMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

BU FAISAL FURNITURE SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34145555  or  BUFAISAL.77@HOTMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com 

S T M C TO PROCESS DATA 
has a vacancy for the occupation of

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

S T M C TO PROCESS DATA 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

CALI BARBAR SHOP. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33861261  or  HK652977@GMAIL.COM 

LA DELIGHTS GALLERY SWEETS AND PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 35661111  or  M_ARAHIM@YAHOO.COM 

GULF CITY CLEANING 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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17525848  or  HASSANALI.MOHSIN@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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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 

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 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

NGN INTERNATIONAL WLL 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33348546  or  YAQOOBI@HOTMAIL.COM 

AZZAM REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39669942  or  AZZAMMANPOWER@YAHOO.COM 

CLEAN AND CLEAR WATER SYSTEM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35622634  or  MIRZAYOUSAF747@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 



تجديد اتفاقية ريال مدريد البحرين
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أعـــرب 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن خالص 
شـــكره وتقديـــره لعاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري  الرئيـــس 
لألعمـــال اإلنســـانية، مثمًنا دعـــم جاللته 
لأليتـــام في جميع المجاالت االجتماعية 

والصحية والرياضية. 
وقـــال ســـموه “إن ما تشـــهده المؤسســـة 
الخاصـــة  مشـــروعاتها  فـــي  تطـــور  مـــن 
برعاية األيتام خصوصـــا وجميع الفئات 
المســـتفيدة مـــن خدماتهـــا عمومـــا إنمـــا 
يعـــود بشـــكل أساســـي بعـــد توفيـــق هللا 
عـــز وجل إلـــى ما يتنعـــم به مـــن اهتمام 
ورعايـــة ودعـــم مـــن قبـــل جاللـــة الملـــك 
المفدى حفظه هللا ورعاه”، مؤكًدا سموه 

أن جاللـــة الملـــك أكبر الداعميـــن لأليتام 
فـــي جميـــع المجـــاالت، مثمًنـــا ســـموه ما 
تحظى به المؤسســـة مـــن دعم كريم من 
قبـــل الحكومة بقيادة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
جاء ذلك بمناسبة توقيع اتفاقية تجديد 
التعاون بين المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية ونادي ريال مدريد في مدينة 
وجـــه  وقـــد  اإلســـبانية،  مدريـــد  ريـــال 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
األمين العام للمؤسســـة الملكية لألعمال 
لتوقيـــع  الســـيد  مصطفـــى  اإلنســـانية 
اتفاقيـــة تجديد التعاون مع نائب رئيس 
نـــادي ريـــال مدريـــد اإلســـباني إنريكـــي 
الالعـــب  سانشـــيز غونزاليـــس بحضـــور 

الدولي السفير ألفارو أربيلوا. 

وبهـــذه المناســـبة تقدم مصطفى الســـيد 
ســـمو  إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر  بخالـــص 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة على 
لعمـــل  ســـموه  يوليهـــا  التـــي  الرعايـــة 
المؤسســـة وتوجيهـــات ســـموه لالرتقاء 
بعمل المؤسســـة لتحقيق رؤى وتطلعات 
جاللـــه الملـــك بتوفيـــر الحيـــاة الكريمـــة 
والشـــاملة لأليتام البحرينيين في جميع 
النواحي االجتماعية والصحية والعلمية 

والرياضية. 

وأكد الســـيد أن هـــذا اإلنجـــاز ثمرة دعم 
وتوجيه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة واهتمام ســـموه بـــأن ينال األيتام 
الفرصـــة الكافيـــة فـــي جميـــع المجاالت، 
رائـــًدا  نموذًجـــا  التعـــاون  هـــذا  ويعتبـــر 

للرياضة الخيرية.
وأضـــاف الســـيد أن األكاديميـــة تحتضن 
أبناؤنـــا منتســـبي المؤسســـة وتخلق لهم 
أحالمهـــم  لتحقيـــق  األمـــل  مـــن  فـــرص 
وأمانيهـــم فـــي لعب كـــرة القـــدم وتنمية 
إلـــى  للوصـــول  ومهاراتهـــم  قدراتهـــم 
تؤهلهـــم  األداء  مـــن  عاليـــة  مســـتويات 
للوصول الى األندية العريقة والمنتخب 
االحتـــراف  تجربـــة  وخـــوض  الوطنـــي 

الداخلي والخارجي.
وأعرب عن شـــكره وتقديـــره لنادي ريال 
 10 بمـــرور  واحتفـــااًل  تقديـــًرا  مدريـــد 

ســـنوات من التعـــاون والعالقـــة المميزة 
بيـــن الطرفيـــن، وأوضـــح أن أكثـــر مـــن 
1000 يتيـــم اســـتفادوا مـــن األكاديميـــة 
خالل األعوام السابقة، وتم تدريب أكثر 

من ٥٠ مدرًبا لكرة القدم وتأهيلهم.
وفـــي اجتمـــاع مـــع رئيـــس نـــادي ريـــال 
مدريـــد فلورنتينـــو بيريـــز، تـــم االتفـــاق 
على المعســـكرات الرياضية السنوية في 
مدينـــة ريـــال مدريـــد الرياضيـــة وأيضـــا 
تكثيـــف الـــدورات للمدربيـــن. يذكـــر أنـــه 
أقيمت 5 معســـكرات في مدريد في مقر 

تدريبات النادي.
رئيـــس  نائـــب  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
نـــادي ريـــال مدريـــد إنريكي سانشـــيز 

غونزاليس عن خالص شكره وتقديره 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ 
لما يوليه من اهتمام ورعاية باألنشطة 
الشـــبابية ودعم سموه لأليتام، مؤكدا 
أن أكاديمية ريال مدريد الخيرية في 
مملكة البحرين من أنجح األكاديميات 
والبرامج الخيرية الني ينفذها النادي، 
المســـؤولية  أهـــداف  فـــي  تصـــب  إذ 
االجتماعية لنادي ريال مدريد لتقديم 
أفضل خدمـــات رياضية وتنموية في 
مجـــال العمـــل اإلنســـاني، معربـــا عـــن 
اعتـــزازه بـــأن البحريـــن أول دولة في 
الشرق األوسط تأسس أكاديمية ريال 

مدريد.

اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ ناصر 
قدوة الشباب ويكسب 

احترام المسؤولين 
في النادي اإلسباني

من توقيع االتفاقية
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برعايـــة ومتابعـــة ممثـــل جاللـــة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري  الرئيـــس 
ســـمو  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
وبحضور نائب رئيس المجلس األعلى 
للبيئـــة عضـــو المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة سمو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة، تـــوج رئيس االتحاد الملكي 
ســـمو  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل خليفة، 
عيســـى  فيكتوريـــوس  فريـــق  فـــارس 
العنزي بالمركز األول في سباق افتتاح 
الموســـم الدولي لمســـافة 120 كم الذي 
انطلـــق فـــي قريـــة رأس البـــر الجديدة 
واختتـــم فـــي قريـــة البحريـــن الدولية 

للقدرة.
كما توج سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفـــة فـــارس فريـــق فيكتوريوس 
محمـــد الهاشـــمي بالمركز الثانـــي، فيما 
احتلت فارسة فريق الزعيم شهد وليد 

المركز الثالث.
وبهـــذه المناســـبة، أعرب ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة عن ســـعادته 
بفـــوز فريـــق فيكتوريـــوس بالمركزيـــن 
 120 ســـباق  فـــي  والثانـــي  األول 
تتويـــج  أن  إلـــى  ســـموه  مشـــيًرا  كـــم، 
فيكتوريـــوس يؤكـــد النوايـــا البطوليـــة 
للفريـــق، وأنه مســـتعد تماًمـــا لمواصلة 
مـــن  الرغـــم  علـــى  البطـــوالت  تحقيـــق 
المنافســـة القوية في الموســـم، مشيًدا 

بفوز فريق الزعيم بالمركز الثالث.
وأشـــار ســـموه إلى أن السباق كان قوًيا 
األولـــى،  المرحلـــة  فـــي  انطالقتـــه  مـــع 
إذ شـــهد اندفاًعـــا مـــن غالبية الفرســـان 
الذين ساهموا في إشعال فتيل اإلثارة 
للســـباق، وتهيئة األجواء ليكون سريًعا 
مـــن البدايـــة، مبيًنـــا ســـموه أن تقلـــب 
المراكـــز في الجوالت يؤكـــد أن اإلثارة 
كانت حاضـــرة بقوة وحرص الفرســـان 
التـــي  الفنيـــة  الخطـــط  تطبيـــق  علـــى 

يعتمدون عليها.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفـــة عن تقديره للجهـــود البارزة 
التـــي بذلهـــا االتحاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القدرة برئاســـة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة بتهيئة 

األجواء المثالية لإلسطبالت والفرسان 
وإخراج السباق بأفضل صورة.

متابعة سموه

وحرص ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة على توجيه الفرســـان من خالل 
متابعـــة ســـموه لجميـــع المراحـــل فـــي 
سباقي 120 و100 كم دولي، إذ شكلت 
هـــذه التوجيهـــات دافًعـــا للفرســـان في 

إنهاء المراحل بنجاح.

مسابقة أفضل جواد

وفي ختام الســـباق، تم تكريم الفائزين 
بمســـابقة أفضـــل حالـــة جـــواد برعايـــة 
سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة 

قائد فريق الفرسان.
بالمركـــز  فيكتوريـــوس  فريـــق  وفـــاز 
األول فـــي مســـابقة أفضـــل حالة جواد 
في ســـباق 120 كـــم دولي، للجـــواد أي 
أف أي بيـــج، والمـــدرب جعفـــر ميـــرزا، 
محمـــد  والفـــارس  رام،  والســـائس 
الهاشـــمي، بمجمـــوع )288 نقطة(، فيما 
فـــاز فيكتوريوس أيًضـــا بالمركز األول 
للجـــواد  دولـــي  كـــم   100 ســـباق  فـــي 
بينت دومينيكا والمـــدرب جعفر ميرزا 
والســـائس جاســـول والفـــارس جاســـم 

خليفة بإجمال نقاط )289 نقطة(.
وارتكـــزت مســـابقة افضل حالـــة جواد 
علـــى معاييـــر عـــدة منهـــا أخـــذ معـــدل 
نبض القلـــب والزمن المتطلـــب للتبريد 
وقياس معدل الجفاف وحركة األمعاء 
وتقييـــم الخبـــب، وذلـــك فـــي الســـاعة 
األولـــى لوصـــول الجـــواد الحائـــز علـــى 

المركـــز األول والمراكـــز األخـــرى التـــي 
تليـــه، ويســـتبعد أي جـــواد ال تتوافـــق 
حالته الصحية بالمعايير المطلوبة بعد 

ارتياحه لمدة ساعة. 

منافسة قوية

وشـــهد ســـباق 120 كـــم منافســـة قوية 
عيســـى  اســـتطاع  إذ  الفرســـان،  بيـــن 
العنزي من فريق فيكتوريوس احتالل 
المركـــز األول بزمن وقدره )4 ســـاعات 
و55 دقيقـــة و40 ثانيـــة(، فيمـــا احتـــل 
محمد الهاشمي من فريق فيكتوريوس 
المركـــز الثالث بزمن وقدره )4 ســـاعات 
و55 دقيقة و45 ثانية(، والمركز الثالث 
الفارســـة شـــهد وليد من فريـــق الزعيم 
بزمن وقدره )5 ساعات و7 دقائق و11 

ثانية(.

سباق 100 كم

وفي سباق 100 كم دولي، تصدر محمد 
خالد من إسطبالت A1 بزمن وقدره )5 
ســـاعات و10 دقائق و50 ثانية(، وبعده 
رمزي محمد من إســـطبالت N13 بزمن 
)5 ســـاعات و32 دقيقـــة و36  وقـــدره 
ثانيـــة(، والمركـــز الثالـــث ناصـــر خليفة 
مـــن إســـطبالت N13 بزمـــن وقـــدره )5 

ساعات و33 دقيقة و35 ثانية(.

العنزي: دعم ناصر بن حمد

أكد فارس فريق فيكتوريوس عيســـى 
العنـــزي، بطـــل ســـباق افتتاح الموســـم 
لمســـافة 120 كـــم دولـــي، أن الحصول 
علـــى المركـــز األول ثمـــرة دعـــم ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة قائد 
الفريـــق، مشـــيًرا إلـــى أن دعـــم ســـموه 

يكون حافًزا لجميع الفرسان في تقديم 
أفضل المســـتويات والمنافســـة القوية 

على تحقيق المراكز األولى.
شـــهد  الســـباق  أن  العنـــزي  وأوضـــح 
منافســـة قويـــة ومفتوحـــة بيـــن جميع 
الفرســـان المشـــاركين، وقـــال “حرصت 
علـــى تنفيذ خطة الفريـــق، إذ تمكنا من 
الحصول على المركزين األول والثاني، 
وكنا ندرك أن المنافســـة ستكون صعبة 

وقوية”.
لـــه  كبيـــر  دافـــع  الفـــوز  أن  وأوضـــح 
فـــي مواصلـــة حصـــد اإلنجـــازات فـــي 

السباقات المقبلة.

محمد الهاشمي: موسم مثير

وأوضـــح محمـــد الهاشـــمي مـــن فريـــق 
فيكتوريـــوس وصاحب المركـــز الثاني 

أن الموســـم ســـيكون مثيـــر فـــي ظـــل 
المنافســـة القوية الذي شـــهدها ســـباق 

افتتاح الموسم.
وقـــال “بصراحة كانت المنافســـة قوية 
األولـــى  المراكـــز  شـــهدت  إذ  ومثيـــرة، 
تقلبـــات بعـــد المراحل، وهو مـــا زاد من 
إثارة السباق وجعل المنافسة مفتوحة 
بيـــن جميـــع المشـــاركين، وهذا مؤشـــر 
ســـتكون  المقبلـــة  الســـباقات  أن  علـــى 

مثيرة وقوية في جميع البطوالت”.
وأعـــرب محمـــد الهاشـــمي عـــن شـــكره 
وتقديـــره إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
ســـموه  دعـــم  علـــى  خليفـــة  آل  حمـــد 

المتواصل للفرسان.

شهد وليد: الزعيم قادم بقوة

وأكدت الفارســـة شـــهد وليـــد من فريق 
أن  الثالـــث  المركـــز  وصاحبـــة  الزعيـــم 
“فريـــق الزعيـــم ســـيكون نـــًدا قوًيا في 
السباقات المقبلة وسيعود إلى منصات 
التتويـــج بـــإذن هللا بعـــد أن تمكـــن من 
الصعـــود فـــي ســـباق افتتـــاح الموســـم 
أمـــس وهـــو دافـــع كبيـــر للفرســـان في 

مواصلة حصد اإلنجازات”.
وأوضحـــت أن االثـــارة كانـــت حاضـــرة 
الســـباق  مراحـــل  جميـــع  فـــي  وقويـــة 
فـــي ظـــل رغبـــة الفرســـان فـــي تقديـــم 
المســـتويات المتطورة والمنافسة على 
المراكـــز األولـــى، متطلعـــة أن تواصـــل 
تألقهـــا في الموســـم الحالـــي ومواصلة 
حضـــور فريـــق الزعيـــم علـــى منصـــات 

التتويج.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

ناصر بن حمد: إثارة سباق افتتاح الموسم للقدرة بوابة لمنافسات الموسم الجديد
فيكتوريوس حصد األول والثاني والزعيم ثالثا
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البلغاري كادينكوف يقود النصر لإلطاحة بالمحرق
األهلي يجتاز عالي بدوري عيسى بن راشد

كادينكـــوف،  البلغـــاري  المحتـــرف  قـــاد 
الذي أحـــرز قرابة 32 نقطة فـــي المباراة، 
فريـــق النصر للفـــوز على المحـــرق بثالثة 
أشـــواط مقابـــل شـــوطين فـــي المواجهة 
التي جمعت الفريقين مســـاء أمس ضمن 
دوري  مـــن  الثانيـــة  الجولـــة  منافســـات 
عيســـى بن راشـــد ألندية الدرجـــة األولى 
للكرة الطائـــرة على صالة االتحاد بمدينة 

عيسى الرياضية.
وانتهـــت أشـــواط اللقاء التي اســـتغرقت 
نحو ساعتين و10 دقائق بالنتائج التالية: 
 ،17/15  ،19/25  ،26/24  ،20/25  ،25/19
بإدارة طاقم الحـــكام الدولي المكون من 
األول عبـــاس عبدالرضـــا والثانـــي ســـيد 

جعفر حسين.
وبذلـــك الفوز كســـب النصـــر نقطتين من 

فوز وخســـارة واحدة، فيمـــا رفع المحرق 
رصيـــده إلـــى 4 نقـــاط من فوز وخســـارة 

كذلك.

وكان كادينكـــوف الورقـــة الرابحة للنصر 
بضرباتـــه الهجوميـــة الناجحة مـــن مركز 
)2( حيـــث تحمل العـــبء الهجومي وكان 

الخيـــار األول للمعـــد حســـين الحايكـــي، 
فيما تألق أحمد عيســـى الذي يعتبر ثاني 
أفضل مسجل للنقاط بتحقيقه ما يقارب 

من 16 نقطة معظمها من الهجوم.
مثـــل  األخطـــاء  بكثـــرة  المحـــرق  وتأثـــر 
إضاعـــة 13 إرســـال على امتداد أشـــواط 

المبـــاراة مـــن بينها 3 إرســـاالت بالشـــوط 
لـــم يســـتثمر  الفاصـــل، كمـــا أن المحـــرق 
تقدمـــه خصوصـــا فـــي الشـــوط الثالـــث، 
وارتكب الفريق قرابـــة 24 خطأ هجوميا 
طـــوال اللقـــاء، فيمـــا كان فاضـــل عبـــاس 
أفضـــل المســـجلين والنجـــم األبـــرز فـــي 
صفـــوف المحـــرق بعدما أحـــرز 27 نقطة 
مـــن بينهـــا 19 نقطـــة من الهجـــوم و6 من 

اإلرسال ونقطتين من الصد.
وفـــي المواجهـــة الثانية فـــاز األهلي على 
عالـــي بثالثـــة أشـــواط مقابـــل شـــوط، إذ 
انتهت األشواط الخمسة 25/15، 23/25، 

.25/21 ،25/21
وبهـــذا االنتصار الثاني علـــى التوالي رفع 
األهلـــي رصيـــده إلى 6 نقـــاط، بينما تلقى 

عالي الخسارة الثانية من دون نقاط.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

توج نـــادي الرفـــاع بلقب كأس الســـوبر 
بابكـــو ٢٠٢١ لكرة القدم، بعد فوزه على 
الرفاع الشرقي بركالت الترجيح )٣/٤(، 
في المباراة التـــي انتهى وقتها األصلي 
وأقيمـــت  للجانبيـــن،  بهـــدف  بالتعـــادل 
مساء السبت، على استاد مدينة خليفة 
جماهيـــري  وســـط حضـــور  الرياضيـــة، 

مميز من رابطتي الفريقين.
وتســـلم نـــادي الرفاع كأس الســـوبر من 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
آل خليفـــة،  بـــن خليفـــة  علـــي  الشـــيخ 
بحضـــور نائـــب رئيـــس االتحـــاد ســـمو 

الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن عيســـى 
آل خليفـــة وعـــدد مـــن أعضـــاء مجلس 

اإلدارة.
وكان الرفاع الشـــرقي قريبا من حســـم 
األمـــور لصالحـــه، بعدمـــا تقـــدم بهـــدف 
حمـــل إمضاء المحترف األردني ســـعيد 
المرجـــان فـــي الدقيقـــة ٣٣ مـــن زمـــن 
المبـــاراة، إال أن النجـــم الدولـــي للرفـــاع 
محمد مرهون سجل هدف التعادل في 
الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب 
بديال للضائع بتســـديده كرة ثابتة رائعة 
ســـكنت يســـار حـــارس الرفاع الشـــرقي 

الطرفـــان  ليحتكـــم  الدوســـري؛  حمـــد 
ركالت  وفـــي  الترجيـــح.  ركالت  إلـــى 
الترجيح، سجل للرفاع: محمود البحر، 
علي حســـن ســـعيد، هزاع علـــي وكميل 
األســـود، وأضاع محمد مرهون وســـيد 
هاشـــم عيسى. وللرفاع الشرقي سجل: 
فيصـــل بودهوم وجاســـم خليف وعلي 
ناصـــر، وأضـــاع أحمـــد راشـــد وحمـــزة 

عبدهللا وأحمد اليعقوب.
بونفـــور،  محمـــد  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونه فيصل علوي وعبدهللا يعقوب، 

والحكم الرابع عيسى عبدهللا.

علي بن خليفة يتوح الرفاع بكأس السوبر
في مباراة جماهيرية مثيرة وبركالت الترجيح

تفتتح اليوم )األحد( الجولة التاسعة من دوري زين 
لكرة السلة بإقامة مباراتين، يلتقي في األولى فريق 
ســـترة بنظيـــره البحريـــن عند الســـاعة 5.30 مســـاًء 

وتليهـــا مبـــاراة النجمـــة والحالة في الســـاعة 
7.30 على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وتستكمل المنافسات يوم غٍد بمباراتي 
واالتحـــاد  المنامـــة  مـــع  النويـــدرات 
تكـــون  أن  علـــى  عيســـى،  ومدينـــة 
مواجهة المحرق واألهلي هي خاتمة 

هذه الجولة يوم الثالثاء.
كبيـــر  بشـــكل  الثانـــي  اللقـــاء  ويبـــرز 
خصوًصـــا للحالـــة، الذي يســـعى لكســـب 

بأمـــل  والتمســـك  المواجهـــة  هـــذه 
التأهـــل لمرحلـــة السداســـي، فـــي 
ظل الصراع الحاصـــل بين الفرق 

األخرى القريبة من مركزه ورصيد 
نقاطـــه، فيمـــا النجمة الذي ضمـــن التأهل 

يســـتهدف الفوز والحفاظ على مركـــزه المتقدم في 
سلم الترتيب.

وفـــي المبـــاراة األخـــرى، فريـــق البحريـــن هـــو اآلخر 
يســـعى لتحقيق االنتصار الخامس في مشـــواره 
الذي يعزز من حظوظه في دائرة التأهل، 
فيمـــا يأمـــل ســـترة مواصلـــة عروضه 
ونتائجه األخيـــرة اإليجابية. المباراة 
يتوقـــع لهـــا اإلثارة فـــي ظـــل التكافؤ 

الفني بينهما.

موقف الفرق

األهلـــي )14 نقطـــة(، النجمة )13 نقطة(، 
نقطـــة(،   12( والمحـــرق  المنامـــة 
نقطـــة(،   11( وســـترة  البحريـــن 
الحالـــة والنويـــدرات )10 نقاط(، 
االتحـــاد )9 نقـــاط(، ســـماهيج )8 

نقاط( وأخيًرا مدينة عيسى )7 نقاط(.

تســـحب يوم األحـــد 14 نوفمبـــر الجاري قرعة منافســـات 
األلعـــاب الجماعيـــة )كـــرة القدم والطائـــرة واليد والســـلة( 
بـــدورة األلعاب الخليجيـــة الثالثة “األولمبيـــاد الخليجي”، 
التي ســـتقام بضيافـــة دولة الكويت الشـــقيقة من 9 لغاية 

19 يناير المقبل.
ووجهـــت اللجنة األولمبية الكويتية دعوة المشـــاركة إلى 
جميع اللجان األولمبية المشـــاركة لحضور مراسم القرعة 

التي ستجرى بمقر اللجنة األولمبية الكويتية.
وتشـــهد الـــدورة منافســـات فـــي ألعـــاب كرة 

القـــدم وكـــرة اليـــد والكـــرة الطائـــرة وكرة 
الســـلة، باإلضافـــة إلى الســـباحة والعاب 
القـــوى والكاراتيـــه والجـــودو والمبارزة 

والرمايـــة والتنـــس والدراجـــات الهوائية 
وهوكـــي الجليد وكـــرة الطاولـــة ورياضة 

األلعاب اإللكترونية. 
ويتـــرأس اللجنـــة المنظمـــة العليا للبطولـــة وزير 

اإلعـــالم وزيـــر الثقافة لشـــؤون الشـــباب عبدالرحمن 

والفنيـــة  التنظيميـــة  النواحـــي  تحديـــد  وتـــم  المطيـــري، 
المتعلقـــة بالحـــدث والمالعب والصاالت التي ســـتحتضن 

الدورة.
وذكـــر األميـــن العـــام للجنـــة األولمبيـــة الكويتيـــة حســـين 
المســـلم فـــي تصريـــح ســـابق أن اللجنـــة المنظمـــة حددت 
أماكـــن إقامـــة الوفـــود وتحديـــد مهام كل لجنـــة من لجان 
البطولـــة ووضـــع خطة عمـــل لإلعـــداد والتجهيـــز للمحفل 
الخليجـــي الكبيـــر، ومنهـــا اللجـــان الرياضية 
العالقـــات  ولجنـــة  والصحيـــة  واألمنيـــة 

العامة والبروتوكول وغيرها. 
وتقـــرر أن تكـــون الوكالـــة الكويتيـــة 
لمكافحـــة المنشـــطات مســـؤولة عـــن 
إجراءات كشف المنشطات للمسابقات 
وأنـــه  الدوليـــة،  للقوانيـــن  كافـــة وفقـــا 
نوقشـــت خطـــة عمل تدريـــب المتطوعين 
وآليـــة اختيارهـــم لضمـــان قيامهـــم بمهمتهـــم 

بنجاح في المالعب وأماكن اإلقامة وغيرها.

افتتاح الجولة التاسعة من دوري زين لكرة السلة

تحتضنها دولة الكويت يناير المقبل

الحالة يواجه النجمة وسترة يلتقي البحرين

14 نوفمبر سحب قرعة األلعاب الجماعية لألولمبياد الخليجي

واصـــل فريق النجمة سلســـلة انتصاراته بـــدوري خالد بن 
حمـــد لكـــرة اليـــد، وهذه المرة تفـــوق على نظيره الشـــباب 
بنتيجة )26/33( في المباراة التي جمعتهما مســـاء السبت 

لحساب الجولة الثامنة.
وأنهـــى “حامـــل اللقـــب” الشـــوط األول متقدًمـــا )10/15(، 
وبذلـــك أصبـــح رصيـــده )21 نقطـــة( بصـــدارة الترتيـــب، 
والشباب تلقى الخسارة الرابعة وصار رصيده )13 نقطة(.
وفـــي المباراة األخرى، خرج فريـــق باربار بنتيجة التعادل 
أمام التضامن )20/20( بعدما أنهى التضامن الشوط األول 
متقدًمـــا )9/10(، وبذلـــك أصبـــح رصيـــد باربـــار )15 نقطة( 

والتضامن )14نقطة(.

مباريات اليوم

لحســـاب الجولة نفســـها تقـــام اليوم مباراتـــان، يلتقي في 
األولـــى األهلـــي )16 نقطة( مع الدير )7 نقاط( في الســـاعة 
5.30 مســـاًء، وتليهـــا مواجهـــة البحريـــن )10 نقـــاط( مـــع 

االتحاد )14 نقطة( عند الساعة 7.

ففـــي المباراة األولى يســـعى األهلي إلحـــراز الفوز والبقاء 
قريًبـــا مـــن المقدمة، فيمـــا الدير الذي يقـــدم عروًضا قوية 
فـــي الجوالت القليلـــة الماضية، مازال يبحـــث عن نتيجة 
االنتصار األول في هذه المســـابقة. وفي المباراة األخرى، 
يسعى كال الفريقان البحرين واالتحاد لتعويض خسارتهما 
بالجولة الماضية، وتصحيح المســـار. مباراة يتوقع لها أن 
تشـــهد النديـــة بينهما في ظل تقـــارب المســـتويات الفنية 

واإلمكانات.

يشـــارك المنتخـــب الوطني للجوجيتســـو 
بطـــوالت دوليـــة مدرجـــة ضمـــن   3 فـــي 
للجوجيتســـو،  الدولـــي  االتحـــاد  رزنامـــة 
اإلماراتيـــة  العاصمـــة  تحتضنهـــا  والتـــي 
نوفمبـــر   19  -  7 الفتـــرة  فـــي  أبوظبـــي 
الجـــاري، إذ ســـيتنافس العبـــو منتخبنـــا 
فـــي بطولـــة العالـــم للجوجيســـتو 2021، 
وفـــي بطولة أبوظبـــي العالمية لمحترفي 
فـــي  واألســـاتذة  للرجـــال  الجوجيتســـو 

نسختها الثالثة عشرة.
وكان المنتخـــب قـــد غـــادر البـــالد أمـــس 
متجهـــا إلـــى أبوظبـــي، فـــي وفد يترأســـه 
عضو المجلس البحريني لأللعاب القتالية 
رئيس االتحاد البحريني للجوجيتسو رضا 
منفـــردي، ويضم كال مـــن مدرب المنتخب 
المنتخـــب  وإداري  مورايـــس،  ســـيرجيو 
حســـين طريف، والالعبين: ســـينا إبرهيم 
منفـــردي - وزن تحت ٦٢ كيلوغراما، علي 

ســـينا منفردي - وزن تحت ٧٧ كيلوغراما، 
محمـــد عزيـــز أبودريـــس - وزن تحت ٦٩ 
كيلوغرامـــا، عبدهللا ســـينا منفردي - وزن 
تحـــت ٦٢ كيلوغرامـــا، هشـــام محمـــد نور 
- وزن تحـــت ٧٧ كيلوغرامـــا، ميثـــم علـــي 
ســـباع - وزن تحـــت ٧٧ كيلوغرامـــا، خالد 
يعقـــوب فرج - وزن فـــوق ٩٤ كيلوغراما، 
الشـــيخ محمد بن ســـعود آل خليفة - وزن 
تحـــت ٧٧ كيلوغراما، أحمـــد صالح الدين 
جناحي - وزن تحت ٦٩ كيلوغراما، أحمد 
عبدالحميـــد العـــرادي - وزن أكثـــر من ٩٤ 
كيلوغرامـــا، بـــدر جمـــال الدوســـري - وزن 
تحـــت ٦٩ كيلوغراما، الشـــيخ عيســـى بن 
علي آل خليفة - وزن تحت ٩٤ كيلوغراما، 
محمـــد يوســـف النجـــار - وزن تحـــت ٦٩ 
كيلوغرامـــا، والالعبـــة صغـــرى عبدالرزاق 
مبارك - وزن تحت ٧٠ كيلوغراما.  وشارك 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للجوجيتســـو 

فـــي اجتمـــاع “كونغرس” االتحـــاد الدولي 
األول  أمـــس  عقـــد  الـــذي  للجوجيســـتو، 
العالـــم  بطولـــة  فعاليـــات  هامـــش  علـــى 
للجوجيتســـو 2021، إذ تعد هذه النســـخة 
هـــي األكبـــر فـــي تاريخهـــا، ويصـــل عـــدد 
المشـــاركين إلـــى 2000 العـــب والعبة من 

مختلف دول العالم.

اليوم مباراتان بدوري خالد بن حمد لكرة اليد

منفردي يشارك في الكونغرس الدولي بأبوظبي

النجمة ينتصر وباربار يتعادل مع التضامن

منتخب الجوجيتسو يشارك في 3 بطوالت دولية

لقاء النجمة والشباب

رضا منفردي

األهلي كسب عالي  لقاء المحرق والنصر

علي مجيد

حسن علي

علي مجيد

حسن علي

أحمد مهدي )تصوير: رسول الحجيري(

من التتويج فرحة رئيس نادي الرفاع بالكأس



“البحر األحمر السينمائي” يقدم لجمهوره باقة من الكنوز السينمائية

كشــف مهرجــان البحــر األحمــر الســينمائي الدولي عــن األفالم الثمانية التي ســيتم عرضهــا ضمن برنامــج ”كنوز البحر 
األحمر“ في دورته االفتتاحية من 6 - 15 ديسمبر المقبل. وتم تخصيص البرنامج؛ لالحتفاء بأفالم كالسيكية حاصلة 
على جوائز، تركت بصمتها في ذاكرة المشاهدين، سواء كانت عربية أو عالمية، والتي يتم عرضها إلعادة اكتشافها 

وتقديمها من جديد. 

وبهـــذه المناســـبة، قـــال المديـــر الفنـــي لمهرجـــان البحـــر األحمر 
الســـينمائي الدولـــي إدوارد وينتـــروب ”بالرغم مـــن أن البرنامج 
علـــى  تعـــرض  أنهـــا  إال  الكالســـيكية،  لألعمـــال  هـــو مخصـــص 
الشاشـــة الكبيرة ألول مرة في المملكة، وبهذا فإن البرنامج هو 
لالحتفـــاء بهذه األعمال الخالدة، ولتقديمها أمام الجيل الجديد 
مـــن المشـــاهدين والمبدعيـــن والمخرجين؛ لتلهمهـــم كما ألهمت 

األجيال السابقة“.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أّكـــد مديـــر البرنامـــج العربـــي واألفـــالم 
الكالســـيكية فـــي مهرجـــان البحـــر األحمـــر الســـينمائي الدولي 
أنطـــوان خليفـــة أن ”هذه األفالم ال تقتصر على الكالســـيكيات 
العربية، بل تضم أيضا روائع سينمائية من جميع أنحاء العالم“. 
األحمـــر  البحـــر  مهرجـــان  مؤسســـة  ”تهـــدف  خليفـــة  وأضـــاف 
السينمائي إلى المحافظة على الموروث السينمائي؛ لذا يسعدنا 
المســـاهمة في ترميم وإعادة إحياء العديد من الروائع العربية 
والعالميـــة، فيما يوّفر المهرجان فرصة لالحتفاء بهذه األعمال، 
وإعادة اكتشـــافها، واالستلهام من روح التجديد واالبتكار التي 
قّدمتهـــا، فهي جديرة بالمشـــاهدة واإلعجاب اليوم، تماًما مثلما 

كانت حين ُعرضت ألول مرة“.
ومـــن المقرر أن يعرض البرنامج فيلم ”حـــرب الفراولة“ )1994( 
للمخـــرج المصري الكبير خيري بشـــارة، وفيه يروي قصة ثابت 
)ســـامي العدل(، رجل أعمـــال ثري يمتلك مصانـــع عدة ويعيش 
وحًيـــا فـــي قصر كبيـــر. ثابت ال يعرف الســـعادة بعد مـــوت ابنه 
الوحيـــد، يتعّرف على البائع المتجـــّول حمامة )محمود حميدة( 
وفراولـــة )يســـرا(، ويدعوهمـــا إلـــى قصـــره في محاولـــة للبحث 

عـــن الســـعادة. يمتـــاز الفيلم بلغـــة الفانتازيا وأســـلوبه الســـاخر، 
وتـــم إعـــادة ترميمه بدعم من مؤسســـة مهرجـــان البحر األحمر 

السينمائي.
فيلـــم ”قليـــل من الحب كثير من العنـــف“ )1995( للمخرج رأفت 
الميهـــي اختارته الفنانة الكبيرة ليلى علوي بنفســـها لعرضه في 
المهرجـــان، وهي أيقونة ســـينمائية واألكثر تنوًعـــا في أدوارها 
مـــن عمالقـــة جيلهـــا، ويشـــاركها فـــي بطولتـــه كل مـــن محمـــود 
حميدة، يونس شـــلبي، هشـــام سليم، أشـــرف عبدالباقي، نجاح 
الموجـــي، وآخـــرون. الفيلم مقتبـــس عن روايـــة لألديب فتحي 
غانـــم، ويروي قصة المهندس طلعـــت الذي يجبره والده التاجر 
الثري على الزواج من فتاة فقيرة، لكنه ســـرعان ما يقرر التمرد 
عليـــه، فيطّلـــق زوجته وينفصل عن العمل مع والده، ثم يتعرف 

على فتاة جديدة بحًثا عن النفوذ والسلطة. 
اســـتطاع الفيلم كسر العديد من القيود الســـينمائية والدرامية؛ 
ليكون واحًدا من أكثر األفالم جرأة في تاريخ السينما المصرية.

ومـــن الهند الفيلـــم الناطق بالبنغاليـــة ”إله الفيـــل“ )1979(، وهو 
واحد من أشـــهر األفالم لواحد من أهم المخرجين ســـاتياجيت 
راي. يـــروي الفيلـــم قصـــة محقـــق يســـافر إلى مدينـــة بيناريس 
المقّدســـة، ويتلقـــي رجـــل ديـــن يخبـــره بـــأن تمثـــااًل نـــادًرا مـــن 
الذهـــب إللـــه الفيل غانيـــش قد ُســـرق، وهنا تبـــدأ المغامرة في 

محاولة لكشف لغز التمثال المفقود.
ومـــن مصر أيًضا، فيلـــم ”دعاء الكـــروان“ )1959( للمخرج هنري 
بركات عن رواية لألديب الكبير طه حســـين، ويروي قصة آمنة 
التـــي تلعب دورها ســـيدة الشاشـــة العربية فاتـــن حمامة، وهي 

فتـــاة بســـيطة، تشـــهد مقتـــل شـــقيقتها على يـــد خالهـــا لتطهير 
عارها، فتقرر االنتقام ألختها. 

وقد شـــارك الفيلم في المســـابقة الرســـمية للدورة العاشـــرة من 
مهرجان برلين السينمائي الدولي، كما تم اختياره لتمثيل مصر 
في الدورة الثانية والثالثين من جوائز األكاديمية )األوســـكار(. 
الفيلم اختارته شـــخصًيا المخرجة الســـعودية هيفاء المنصور، 

حيث تعتبر المخرج هنري بركات مصدر إلهام.
للمخرجـــة  روائـــي طويـــل  فيلـــم  أول  البرنامـــج  يعـــرض  كمـــا 
الســـعودية هيفـــاء المنصور ”وجـــدة“ )2012(، وفيه تروي قصة 
إنســـانية وتناقش قضايا خاصة بالمرأة مثل الزواج القسري أو 
تعدد الزوجات، فيما تأخذ المشـــاهد الكتشـــاف الحياة اليومية 
لفتـــاة تعيـــش في ضواحـــي الرياض. حصل الفيلـــم على جوائز 
عدة، كما كان أول فيلم يمّثل الســـعودية في جوائز األوســـكار، 
إضافة إلى ترشيحه لجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع 

جوائز األكاديمية البريطانية )بافتا( للعام 2014.
”االختيـــار“ )1971( هو تحفة ســـينمائية وواحـــد من أهم أعمال 
المخـــرج الراحل يوســـف شـــاهين عـــن رواية لألديـــب الحاصل 
على جائزة نوبل نجيب محفوظ، وقد قامت مؤسسة مهرجان 
البحر األحمر الســـينمائي بإعادة ترميـــم الفيلم بدعم من وزارة 
الثقافـــة المصرية العام 2020. الفيلم بطولة ســـندريال الشاشـــة 
العربية ســـعاد حسني، إلى جانب نجوم الشاشة عزت العاليلي، 

هدى سلطان، محمود المليجي، يوسف وهبي، وآخرون. 
يتميز فيلم االختيار بتسليط الضوء على الحالة السياسية من 
خالل الواقع الشـــخصي لكاتب شـــهير يحاول تســـّلق قمة الهرم 

االجتماعـــي، لكن حياتـــه تنقلب حين يتم اكتشـــاف جثة أخيه 
التوأم.

يقّدم المخرج والكاتب الفرنســـي تيري فيرمـــو فيلمه الوثائقي 
”لوميير!“ )2016(، حيث يأخذ المشـــاهد إلى ميالد السينما على 
يـــد األخوين لوميير، ويســـّلط الضوء على األبعـــاد التي تحتلها 
الســـينما فـــي حياتنـــا اليوميـــة. ُيذكـــر أن تيري هـــو مدير معهد 

لوميير ومهرجان كان السينمائي الدولي.
ومـــن المنتظـــر أن تشـــهد الـــدورة االفتتاحيـــة لمهرجـــان البحر 
األحمـــر الســـينمائي الدولـــي تكريم جان - بـــول بيلموندو، الذي 
يعتبر من أشـــهر الممثلين الفرنسيين بفضل أدواره الخالدة في 
أفـــالم مثل ”حتى انقطاع النفـــس“ )1960( للمخرج الكبير جان 
- لـــوك غـــودار رائـــد حركة الموجـــة الجديدة، إضافـــة إلى أفالم 
مثل ”ذلك الرجل من ريو“ )1964( و ”رحلة طفل مدلل“ )1988( 

وغيرها الكثير، حيث تضم مسيرته أكثر من 80 عماًل. 
ســـيعرض المهرجـــان فيلًمـــا يضـــم مقاطع مـــن أهـــم أدواره من 
إعداد معهد لوميير، إضافة إلى عرض نســـخة مرممة من فيلم 

”بييرو المجنون“ )1965(.
فيلـــم ”بييـــرو المجنـــون“ )1965( للمخـــرج جـــان - لـــوك غـــودار 
مقتبـــس عن روايـــة ”الهوس“ بقلم ليونيل وايـــت، وتم اختياره 
الـــدورة الثامنـــة والثالثيـــن مـــن جوائـــز  لتمثيـــل فرنســـا فـــي 
األكاديمية )األوسكار(. يروي قصة رجل متزوج من امرأة غنية، 
يقـــرر فجأة الهـــرب للعيش مع حبيبته الســـابقة، فينطلق برحلة 
عبر فرنســـا في فيلم يجمع بين الكوميديا والموســـيقا والدراما 

السوداء والميلودراما.
يذكر أن الدورة االفتتاحية من مهرجان البحر األحمر السينمائي 
الدولـــي تقـــام فـــي جـــدة البلد مـــن 6 - 15 ديســـمبر 2021، فيما 

تتوفر باقات التذاكر اآلن عبر موقع المهرجان على اإلنترنت.

فيلم ”قليل من الحب كثير من العنف“ فيلم “وجدة” فيلم ”دعاء الكروان“فيلم ”حرب الفراولة“

أصدر أخيرا الكاتب السعودي عبدالرحمن صندقجي كتابه األول 
بعنــوان ”الفيلــم الوثائقــي“، الــذي عمــل عليــه بشــكل مكثــف لمدة 
عاميــن، ليضــع فيــه خالصــة عشــرات الكتــب العالميــة والمقاالت 

والدروس والتجارب، وكل ما يحتاجه صانع األفالم الوثائقية.

يكـــون  أن  علـــى  الكاتـــب  حـــرص 
الكتـــاب ســـهاًل ممتنًعا، فهو بســـيط 
معانيـــه  فـــي  وعميـــق  لغتـــه  فـــي 
وتفاصيلـــه، وتطـــرق فيـــه لتاريـــخ 
بداية عصر األفالم وتاريخ األفالم 
عـــن  وفرقهـــا  وأنواعهـــا  الوثائقيـــة 
األفـــالم الروائيـــة. وبعدهـــا تطـــرق 
الوثائقـــي  الفيلـــم  صانـــع  لعقليـــة 
وأخالقياتـــه  وصفاتـــه  ومهمتـــه 
وشـــغفه. ومـــن ثم بـــدأ فـــي الجزء 
العملـــي الذي يحتاجـــه كل وثائقي، 
اســـتهالاًل بكيفيـــة اختيـــار الفكـــرة 
وتقييمهـــا، وبناء القصـــة وحبكتها، 

واإلعـــداد وإدارة اإلنتـــاج، واإلنتاج 
وتحدياتـــه، والمونتـــاج ودهاليـــزه، 
وتـــم  والتوزيـــع.  النشـــر  ثـــم  ومـــن 
التطـــرق فـــي كل جزء مـــن الكتاب 
األفـــالم  صناعـــة  تجربـــة  لقصـــة 
الوثائقيـــة العالميـــة بطريقة ملهمة 
وعملية واحترافيـــة، لتكون ملهمة 
لصانع الفيلـــم الوثائقي الســـعودي، 
اإلصـــدار  هـــذا  تقديـــم  وســـيتم 
الســـينمائي القيـــم أوال فـــي معرض 
الرياض الدولـــي للكتاب المقام في 
واجهـــة الرياض من ١ - ١٠ أكتوبر، 

ومن بعدها في معظم المكتبات.

“الفيلم الوثائقي”... جديد 
السعودي عبدالرحمن صندقجي أسامة الماجد 

محرر مسافات
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تدشين كتاب “مصل الحكاية.. عن فريد رمضان كاتبا وإنسانا”

حفل للموسيقى الكورية التقليدية بالصالة الثقافية

تقيم أســـرة األدبـــاء والكتاب وتزامنا مع الســـنوية األولى 
لرحيل الروائي فريد رمضان، حفل تدشـــين كتاب ”مصل 
الحكاية.. عن فريد رمضان كاتبا وإنسانا”، إعداد وتقديم 
الناقـــد فهد حســـين، في تمام الســـاعة الثامنة من مســـاء 
اليـــوم األحـــد الموافـــق 7 نوفمبـــر بمقـــر األســـرة، علمـــا أن 
الكتـــاب مـــن إصـــدار “مختبر ســـرديات البحرين” وشـــارك 
فيـــه مجموعة من أصدقاء الكلمة بالنصوص والشـــهادات 

والمقاالت والحوارات والدراسات، وهم:
قاســـم حداد، فوزية الســـندي، حسين الســـماهيجي، علي 
الســـتراوي، طالل العلـــوي، محمد فاضـــل العبيدلي، أحمد 
العجمي، خالد الرويعي، فضيلة الموســـوي، زكريا إبراهيم 
كاظم، بســـام الذوادي، فتحية ناصـــر، جعفر طوق، نعيمة 
الســـماك، شـــيماء الوطنـــي، عبدالحميـــد القائـــد، إبراهيـــم 
الهاشـــمي، هيـــام صالـــح، أحمـــد المـــؤذن، صفـــاء العلـــوي، 
زكريـــا رضي، عبـــد الوهاب العريض، زكـــي الصدير، میرزا 

الخويلـــدي، جمـــال عبدالرحیم، کریم رضي، حســـن مدن، 
عبدهللا جناحي، حسام توفيق خليل، عمار الخزنة، جعفر 

حسن، علي عبدالنبي فرحان، وفهد حسين.

تنظـــم ســـفارة جمهوريـــة كوريـــا فـــي 
مملكـــة البحريـــن بالتعـــاون مـــع هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار يومـــي 10 
صالـــة  وعلـــى  الجـــاري  نوفمبـــر  و11 
البحريـــن الثقافيـــة، حفال للموســـيقى 
التقليديـــة الكوريـــة ضمـــن برنامجهـــا 
االحتفالـــي بمناســـبة مـــرور 45 عامـــا 
بيـــن  الدبلوماســـية  العالقـــات  علـــى 
جمهوريـــة كوريـــا ومملكـــة البحريـــن، 
وســـتحيي الحفـــل، الذي يحمل اســـم 
“كـــن قويـــا”، فرقـــة “Dasrum”، وهـــي 
فرقـــة كورية نســـائية محترفة مكونة 
مـــن 8 أعضـــاء ســـيقدمن عـــددا مـــن 
األغاني والمقطوعات الموســـيقية من 

التـــراث الكـــوري وكذلـــك مقطوعـــات 
من التراث البحريني، وللفرقة شـــهرة 
واســـعة، إذ قدمت أكثر من 500 حفل 
فـــي كوريـــا ومختلـــف أنحـــاء العالـــم.

يذكـــر أن الحفـــل ســـيبدأ فـــي تمـــام 
الساعة 8 مساء وحسب اإلجراءات 
لمكافحـــة  المتبعـــة  االحترازيـــة 
كورونـــا، والدعـــوة مفتوحـــة للعامة 

يحملـــون  الذيـــن  المتطعميـــن  مـــن 
الدرع األخضر على تطبيق “مجتمع 

واعي”.

tariq_albahhar

 تصدر النجم دانيال 
كريغ الئحة ممثلي 

هوليوود الذين 
يتقاضون األجور 

األعلى عن أعمالهم. 
إذ أوردت مجلة 

Variety أنه تقاضى 
100 مليون دوالر 

عن دوره في الجزء 
 knives” المكمل لـ
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حفلـــت تصريحات جـــورج قرداحي حول الحرب فـــي اليمن بالعديد 
مـــن ردود األفعـــال، وهنـــا نريـــد أن نوضح للقـــارئ قراءة ســـريعة لما 
تحت ســـطور “عبثية قرداحي” ولكن بشـــكل نقاط يمكن لها أن تقوم 
بإيصـــال فحـــوى خفايا ما تحت الســـطور. أوال، ما قالـــه قرداحي هو 
فكـــر وعقيـــدة عامة لبعـــض السياســـيين اللبنانيين وبعـــض األحزاب 
اللبنانيـــة، بمعنـــى أن مـــا قالـــه قرداحي ليـــس رأيا شـــخصيا بحتا، بل 
مرتكـــز أساســـي في العقيـــدة والنظـــرة التـــي تعتنقها هـــذه األحزاب 
المعروفة وسياســـيوها، فالسياســـيون هؤالء الذين يســـيطرون على 
المشـــهد اللبنانـــي، كلهـــم يكرهون الريـــاض ألنها وقفت ضد مشـــروع 
تســـليم اليمن إليران، وبالتالي فإنهم يتسترون بقناع حقوق اإلنسان 
ومـــا يعانيـــه اليمن من انهيار سياســـي واقتصادي، لكنهـــم ال ينددون 
بانتهـــاكات حقوق اإلنســـان بلبنـــان واالنهيار السياســـي واالقتصادي 

الذي تسببوا فيه للشعب العربي في لبنان.
ثانيا، إن بقية السياسيين واألحزاب، لم يعالجوا المشكلة األساسية، 
وهي احتالل إيران للبنان من خالل حزب هللا، ودعم بعض األحزاب 
وتحالفها معه، وما نتج عن ذلك من انهيار أمني وسياسي واقتصادي 
ومجتمعـــي، بـــل إن جل معالجة هذه األحـــزاب وأقصى ما طالبت به 
هـــي اســـتقالة قرداحـــي، وكأنهـــم يتفضلـــون علـــى دول الخليج بهذه 
االستقالة، وينتظرون من دول الخليج أن تستكين وتتراجع عن ردة 

فعلها بسبب كرم هذه األحزاب.
المشكلة واالنهيار والدمار الذي حدث وسيحدث هو بسبب االحتالل  «

اإليراني، وخيانة من تحالفوا مع حزب هللا، وليس بسبب تصريحات ناكر 
جميل لما قدمته دول الخليج له ولغيره ممن سيتبعونه الحقا ويحذوا 

حذوه، و”هم على فكرة” متواجدون بيننا لكن قلوبهم مع قرداحي وبقية 
جوقة الخيانة.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

ما تحت سطور قرداحي

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

للتواصل: 17111483

مبارك العطوي.. روح فياضة بالعطاء
ســـقط خبـــر وفاة رجـــل الخيـــر والعطـــاء األخ العزيـــز والصديـــق مبارك 
العطـــوي فـــي أذنـــي كقذيفة حارقـــة دمرتها فـــي ثوان، شـــعرت بحريق 
وشـــظايا ودخان من هول الفجيعة واختبأت تحت جرحي بوجع قاتل، 
بوصالح كان كمائدة الخير والعمل اإلنساني، ومواقفه في رسم البسمة 
علـــى وجـــوه المحتاجين ال حدود لها، صاحـــب الوجيه عبدالرحمن كانو 
رحمـــه هللا “الشـــخصية المحبة للثقافـــة والفكر والعمـــل الخيري”، وكان 
داعمـــا كبيرا للمؤسســـات األهلية والتطوعية بمختلـــف توجهاتها، وكان 
يوافـــق علـــى أي طلب يأتيه دون تفحص الورق، وكلما ألتقي به في أية 
مناسبة ثقافية أو فنية كان يستذكر صداقته مع الوالد رحمه هللا، وقوة 
حركة اإلبداع األدبي في السبعينات، فقد كان محبا للثقافة وال يتخلف 
عـــن المباهـــاة بها، فما مـــن ممدوح لديـــه إال والثقافة مقطـــع من مقاطع 

القصيدة التي يصيغها.
إن كنـــا قـــد تعودنا على وجود أبطال متميزين في أغلب الروايات وهذا 
التميـــز يجعلنا عادة قادرين على تصنيفهم، حيث يكون منهم المجســـد 
للبطولـــة والرجولة والدفاع عن الحق والفضيلة، وما إلى ذلك من القيم 

الســـامية، فـــإن مبـــارك العطوي رحمـــه هللا كان بطـــال حقيقيا مـــن أبناء 
البحرين األوفياء، أعطى من أغوار وجدانه كل ما يرضي هللا والوطن، 
وسخر وقته وجهده لألعمال الخيرية واإلنسانية وإغاثة المحتاج دون 

تأخير.
كان مـــن الســـواعد القويـــة التـــي ســـاهمت في نشـــر رســـالة أعمـــال البر 
واإلحســـان وأحـــد الـــرواد فـــي هـــذا المجـــال، وحمـــل على عاتقـــه أيضا 
دعـــم األنشـــطة الثقافيـــة والفنون في األنديـــة المحلية والفـــرق األهلية 
المســـرحية، لمواصلـــة أعمالهـــا وتحقيـــق رســـالتها النبيلـــة المتمثلة في 

االرتقاء بالحياة الثقافية عموما.
عرفنا جميعا، إنســـانا متوازنا، محبا للخيـــر، صادقا، نزيها وجديا، عميق 
التجـــذر واالنتمـــاء للمجـــال الثقافي، مضحيـــا ومخلصا ومثـــاال للنظافة 
واالستقامة وطيب األصل، يحترمه الصغير والكبير كون روحه فياضة 

بالعطاء. 
رحمك هللا يا بوصالح وأسكنك فسيح جناته، وجعل أعمالك الخيرية في  «

ميزان حسناتك، وسيبقى اسمك خالدا في دفتر التاريخ.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

11 ألف مليونير... أين هم؟
تقرير اقتصادي خرج لنا أخيًرا بخبر مفاده تخطي عدد المليونيرات 
فـــي البحريـــن 11 ألفا دفعة واحـــدة، وهو رقم كبير قياًســـا بحجم 
البلـــد وعدد الســـكان، فقد أنعم هللا من خيراتـــه على هؤالء الناس 
ليكونـــوا من أصحاب المال والجاه والخيرات، وممن يســـتطيعون 

شراء السعادة الدنيوية أينما كانت.
وكما أننا ندعو لهم بدوام النعمة وزيادتها، وألنفسنا بالمثل، فنحن 
نتســـاءل عـــن زكاتهم وصدقاتهم، وإنفاذهـــم أمر هللا عز وجل، من 

إطعام المسكين، واليتيم، وذوي الحاجة من الفقراء والغارمين.
وأقـــول برأيـــي المتواضع، إنهم لـــو كانوا يخرجون الـــزكاة وحدها، 
والتـــي هـــي ركـــن مـــن أركان اإلســـالم الخمســـة، لـــكان الكثيـــر من 
المحتاجيـــن الذين نســـمع عن أخبارهم في “الواتســـاب” والصحف 
واإلذاعة بغير حالهم اليوم، وبغير حاجتهم ووجعهم و ”قصر” اليد 

في تلبية طلبات أوالدهم وذويهم.
قصص كثيرة نســـمعها عن تجـــار وأصحاب مـــال، ينتظر األقربون 
منهم وعلى رأسهم أوالدهم، وفاتهم لكي يتنعموا بخيرات عظيمة 
مكنزة في الخزائن الموصدة والصدئة، حارمينهم منها، وحتى من 

النظر لها.
آخـــرون انشـــغلوا فـــي جمـــع المـــال، متناســـين أولويـــات الحيـــاة 
األساســـية، علـــى رأســـها تربيـــة األوالد التربية الصالحـــة، وأول ما 
يفعلونه بعد وفاة أبيهم، هو الخالف والشـــجار وقطع صلة الرحم، 
باخليـــن علـــى أبيهم حتـــى بدعوة صالحـــة، هو بأمـــس الحاجة لها 

بقبره.
هذه المواقف الواقعية المتكررة، لم تعّلم الكثيرين ما يجب عليهم  «

فعله اآلن وفيما بعد، أغرتهم األوراق النقدية، وتصاعد أرقامها على 
شاشات الحاسوب، وأفقدتهم حس اإلنسان ونبله ومروءته.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الطبيعة غنية بالمصادر التي تمد اإلنســـان بما يحتاجه من سلع وخدمات ال 
تنفـــد، بل تتجدد مع مـــرور الزمن، فالرياح والمياه والشـــمس طاقة متوفرة 
للبشر منُذ األزل، وتمد اإلنسان بالطاقة دائًما، فالطاقة المتجددة حياة آمنة 
اجتماعًيا وبيئًيا، ويســـتطيع اإلنســـان بعلمه ومعرفته وابتكاراته وإبداعاته 
تحويـــل هـــذه المـــوارد إلـــى طاقـــات حراريـــة دائمة وبـــدون مخلفـــات تضر 

بالكائنات الحية واألرض.
وتعتبر الطاقة المتجددة وسيلة ناجحة وُميسرة إلنتاج الكهرباء للكثير من 
الدول ومنها مملكة البحرين، وفي بعض هذه الدول تمت تغطية نسبة )20 
%( مـــن حاجتها الكهربائية، ومن إيجابيات اســـتخدام هذه الطاقة “قدرتها 
على مواجهة االحترار العالمي، الحد من انبعاث الغازات في الغالف الجوي، 
تجنـــب تهديدات تغير المناخ بســـبب التلوث واســـتنفاد الوقـــود األحفوري، 
بجانـــب التخلص مـــن األضـــرار االجتماعية والسياســـية للوقـــود األحفوري 
والطاقـــة النووية، حمايـــة الُنظم اإليكولوجية والتنـــّوع اإلحيائي”، وبالرغم 
مـــن ارتفـــاع كلفتها االســـتثمارية فقـــد ارتفع عـــدد الدول التـــي أدرجتها من 
)43( بلًدا في 2005م إلى )164( دولة، وتضاعفت االســـتثمارات فيها بعد أن 

تحولت إلى مصدر للدخل تجارًيا. 
في أكتوبر 2016م انتهت وحدة الطاقة المســـتدامة في البحرين من إعداد 
“الخطة الوطنية األولى لكفاءة الطاقة” بهدف تنوع الطاقة واالستفادة من 

مصـــادر الطاقة المتجددة التي اعتمدها مجلس الـــوزراء في يناير 2017م، 
عبر مشـــروع “وحدة الطاقة المســـتدامة” بمشـــاركة برنامـــج األمم المتحدة 
اإلنمائي، ويتوافق هذا مع الهدف الســـابع للتنمية المستدامة “تحقيق طاقة 
نظيفة”، وبهدف المشـــاركة في الحد من تغير المناخ بخفض االســـتهالك من 

المحروقات الناتجة عن استخدام الطاقات األخرى. 
وشـــرعت هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء بالترويـــج الســـتخدام الطاقـــة المتجددة 
عبر مشـــروع “تركيب نظم الطاقة الشمســـية في المنازل”، ونفذت مشـــروع 
“محطة طاقة شمسية” بقدرة إنتاجية تبلغ )100 ميغاواط(، ومن إيجابيات 
مشـــروع الطاقـــة المتجددة أنه يـــؤدي لخلق فرص العمـــل، والحد من تلوث 
الهواء، ويحتاج لكميات أقل من المياه وباســـتخدام الموارد المحلية، وإنها 
إحدى الطرق األســـرع الكفيلة بتوســـيع إتاحة الكهرباء باســـتخدام األشـــعة 
الشمسية والرياح، وكذلك تتسم “بديمقراطية توزيع الطاقة” التي تنافست 
مـــع المحروقـــات األحفوريـــة لتوليد الطاقـــة الكهربائية من خـــالل تخفيض 
تكاليـــف إنتاجهـــا الكهربائـــي، بســـبب خفـــض تكاليـــف المعـــدات واإلنشـــاء 

ومجاالت التشغيل والصيانة والتمويل. 
إن االعتماد على الطاقة المتجددة يكفل تحقيق طاقة مستدامة، فهي طاقة  «

آمنة تعتمد على موارد طبيعية متواجدة ال تنضب أبًدا، وتتجدد كلما حافظ 
اإلنسان عليها.

عبدعلي الغسرة

الطاقة المتجددة

مؤشرات التعافي بين الحفلة والمباراة
كم كنت سعيدة حقا الجمعة الماضية وسط كم هائل من الفعاليات 
التـــي أقيمت في المملكة، ومنها حفلة الفنان الكبير راشـــد الماجد، 
ونهائـــي بطولـــة كأس االتحـــاد اآلســـيوي، باإلضافـــة إلـــى كـــم مـــن 
الفعاليـــات الصغيرة فـــي كل أنحاء البحريـــن، واألجمل أن الذهاب 
إلى تلك الفعاليات كان بانســـيابية تامة وجهود تشـــكر عليها وزارة 

الداخلية في تنظيم المرور والشوارع دوما.
مثل تلك الفعاليات مؤشـــرات صحية وحقيقية لتنشـــيط السياحة 
ما بين ســـياحة داخلية وخارجية ومســـتدامة، وليسمح لي القارئ 
العزيـــز أن أضـــع قـــاب قوســـين أو أدنـــى عـــددا مـــن الفوائـــد التـــي 
تحققـــت وتتحقـــق بمثل هـــذه الفعاليات، ومنها ببســـاطة أن العدد 
الهائـــل للحضـــور ينعش صناديـــق الدخل من خالل شـــراء التذاكر 
والمأكوالت والمشروبات في وقت االستراحات، وأيضا عند تعبئة 
الســـيارات بالوقـــود لضمان التوجه إلى تلـــك الفعاليات، ناهيك عن 
الســـمعة الطيبة التي اســـتطاعت وتستطيع في كل مرة أن تضرب 
وزارة الداخلية بها مثال في إمكانياتها الهائلة في تنظيم الشوارع 
وعـــدم وقـــوع الحوادث أو األزمـــات، حتى بعد خـــروج األفراد من 
المبـــاراة وهـــم فـــي نشـــوة النصـــر، أو خروجهـــم مـــن الحفلـــة وهم 
فـــي نشـــوة الطرب، فاألمور بقيت وســـتبقى بـــإذن هللا دوما تحت 

السيطرة.
نحـــن بيئة خصبـــة ومؤهلة لالهتمام أكثر وأكثـــر بمثل هذا الوقود 
الطيـــب الـــذي أشـــار له ســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء في خطة 
التعافي االقتصادي، وهو االهتمام بقطاع السياحة، وكعادة سموه 
وفـــي كل اجتمـــاع مع مدراء الـــوزارات والحكومـــة الموقرة وعدد 
مـــن المؤتمرات المهمة، كان له اهتمام مهيب بقطاع الســـياحة وما 
يمكنـــه مـــن در الدخل ورفـــع االقتصاد الوطني واإلســـهام في ذلك 

بعيدا عن قطاعات مستهلكة غير متجددة.
تلك المؤشرات التي كانت جلية الجمعة الماضية وال تروج فقط  «

لقطاع السياحة أو وزارة الداخلية، بل أيضا لفريق البحرين ككل 
من كوادر طبية بشرية في الصفوف األولى مرورا بكل وزارات 
الدولة وصوال إلى كل بيت في البحرين، حيث استطعنا تحت 

قيادة سمو ولي العهد أن نصل إلى هذا اإلنجاز المشرف بأن تعود 
عجلة الحياة لما كانت عليه وبنسبة عالية، وأن نحضر الفعاليات 

الرياضية والفنية والثقافية وغيرها، وإن دل ذلك على شيء فهو 
يدل على أن البحرين تمشي على خطى صحيحة، وأننا بإذن هللا 

قادرون على التعافي والمضي قدما.

سمر األبيوكي
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أعلنـــت شـــركة جيمبرز آنـــد جيلدز، 
الشـــركة العالميـــة المتخصصـــة في 
مجال إدارة وتســـليم المشـــروعات 
الخاصـــة، عن تعييـــن لميس الصمد 
الحلـــول  لتقديـــم  جديـــًدا  شـــريًكا 
الخاصـــة فـــي جيمبـــرز آنـــد جيلـــدز 

)البحرين( ذ.م.م.
ويركـــز مجال الخدمـــة التخصصية 
في إدارة وتسليم المشروعات على 
تطويـــر حلـــول إســـتراتيجية تدعم 
العمالء لتخطـــي التحديات وتنفيذ 
وجـــه.  أكمـــل  علـــى  المشـــروعات 
وُتطبـــق شـــركة جيمبرز آنـــد جيلدز 
نهًجـــا يرتكز على تحقيـــق تطلعات 
العمالء، ويهـــدف للوصول بهم إلى 
أفضل النتائج من خالل اتباع مبدأ 
النجاح المشـــترك للطرفيـــن. وتعزز 
الشـــركة تطويـــر خدماتها من خالل 
وحـــدات وفرق العمـــل المتخصصة 
والتـــي تعمـــل على تطويـــر مختلف 
المتنوعـــة.  والحلـــول  المشـــروعات 
التعييـــن كجـــزء مـــن  ويأتـــي هـــذا 
إســـتراتيجية النمو والتوســـع ضمن 
إطار عمل شركة جيمبرز آند جيلدز. 
وتتمتـــع لميـــس بخبـــرة وافيـــة في 

مجـــال إدارة المشـــروعات الخاصة 
وقـــد  الشـــركة،  لـــدى  والمتطـــورة 
نجحت بتنفيذ مجموعة واسعة من 
كبـــرى المشـــروعات. وفـــي حديثها 
صرحـــت  المناســـبة،  هـــذه  حـــول 
لميـــس الصمـــد قائلة “أتشـــرف جًدا 
بتعيينـــي شـــريكا للحلـــول الخاصة 
لـــدى جيمبرز آند جيلـــدز في مملكة 
البحريـــن، وأعتـــز كثيًرا بهـــذه الثقة 
كمـــا  الشـــركة.  بهـــا  أمدتنـــي  التـــي 
أتطلع قدًما للمســـاهمة في دفع نمو 
الشـــركة وتحفيـــز توســـعها بنطـــاق 

أوسع مستقباًل”.

“جيمبرز آند جيلدز” تعّين شريكا لتقديم حلولها الخاصة

بارتفاع قدره 5.5 %... وإجمالي الدخل من األقساط بلغ 63 مليون دينار

3.2 مليون دينار أرباح “البحرينية الكويتية” للتأمين في 9 أشهر
الشـــركة  حققـــت 
البحرينية الكويتية 
للتأميـــن فـــي فتـــرة 
الثالثـــة  األشـــهر 
 30 فـــي  المنتهيـــة 
ســـبتمبر 2021، ربحا صافيا عائدا إلى 
مســـاهمي الشـــركة بلـــغ 0.813 مليون 
دينـــار، مقارنة بــــ 0.778 مليـــون دينار 
خـــالل الربـــع الثالث من العام الســـابق، 
بزيـــادة قدرهـــا 4.5 %. وبلغت ربحية 
الســـهم الواحـــد لفتـــرة األشـــهر الثالثة 
بربحيـــة  مقارنـــة  فلـــوس   5 الحاليـــة 
الســـهم نفســـه للفترة نفســـها من العام 

السابق. 
وبلـــغ مجمـــوع الدخـــل الشـــامل العائد 
إلى مساهمي الشركة في الربع الثالث 
مـــن العام الجـــاري 0.262 مليون دينار 
مقارنـــة بــــ0.991 مليون دينـــار للفترة 
نفســـها من العام السابق، أي بانخفاض 
قدره 74 %، ويعزا هذا االنخفاض إلى 
الهبـــوط الذي طرأ علـــى القيمة العادلة 

لالستثمارات المتاحة للبيع. 
وأمـــا على صعيـــد إجمالـــي الدخل من 
األقســـاط، فقد انخفض بنسبة طفيفة 
مليـــون   18.157 مـــن   %  0.4 قدرهـــا 
دينار في نهايـــة الربع الثالث من العام 
الســـابق إلى 18.084 مليون دينار في 
نهايـــة الربـــع الثالث من العـــام الجاري. 
كمـــا انخفضت أرباح االكتتاب بنســـبة 
33 % مـــن 0.838 مليـــون دينـــار فـــي 
نهايـــة الربـــع الثالـــث من العام الســـابق 
إلـــى 0.563 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة 
الربـــع الثالث من العام الجاري؛ بســـبب 
تعزيـــز االحتياطـــات. في حيـــن ارتفع 
صافي الدخل من االستثمار بنسبة 45 
%، مـــن 0.515 مليون دينار في نهاية 
الربـــع الثالـــث مـــن العـــام الســـابق إلـــى 
0.744 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة الربع 

الثالث من العام الجاري.
الماليـــة  النتائـــج  صعيـــد  علـــى  وأمـــا 
التســـعة  األشـــهر  لفتـــرة  الموحـــدة 
المنتهيـــة فـــي 30 ســـبتمبر 2021، فقد 
ربـــح  تحقيـــق  مـــن  الشـــركة  تمكنـــت 

صاف عائد إلى مســـاهمي الشـــركة بلغ 
3.248 مليـــون دينـــار، مقارنة بـ 3.080 
مليون دينار في نهاية الفترة من العام 

السابق، بارتفاع قدره 5.5 %. 
وبلغـــت ربحية الســـهم الواحـــد للفترة 
الحاليـــة 22 فلســـا مقارنـــة بـ 21 فلســـا 
للفترة نفســـها مـــن العام الســـابق. وبلغ 
مجمـــوع الدخـــل الشـــامل العائـــد إلـــى 
مســـاهمي الشـــركة خالل فترة األشهر 
الجـــاري  العـــام  مـــن  األولـــى  التســـعة 
3.084 مليـــون دينـــار مقارنـــة بـ 2.959 
مليون دينار في فترة األشـــهر التسعة 
األولـــى من العـــام الســـابق، أي بارتفاع 

قدره 4.2 %. 
وأمـــا على صعيـــد إجمالـــي الدخل من 
األقســـاط، فقـــد حققـــت الشـــركة فـــي 
فترة األشـــهر التســـعة األولى من العام 
الجاري 63.011 مليـــون دينار، مقارنة 
بــــ 56.176 مليون دينار للفترة  نفســـها 
من العام السابق بزيادة قدرها 12 %. 
وزادت أربـــاح االكتتاب بنســـبة قدرها 
18 %، مـــن 2.570 مليـــون دينـــار فـــي 
نهاية فترة األشـــهر التســـعة مـــن العام 
الســـابق إلـــى 3.024 مليـــون دينار في 
نهاية فترة األشـــهر التســـعة مـــن العام 
الجـــاري. فـــي حيـــن انخفـــض صافـــي 
الدخـــل مـــن االســـتثمار بنســـبة قدرها 
15 %، مـــن 1.688 مليـــون دينـــار فـــي 
نهاية فترة األشـــهر التســـعة األولى من 
العام الســـابق إلـــى 1.435 مليون دينار 
فـــي نهاية األشـــهر التســـعة األولى من 
العـــام الجـــاري؛ بســـبب عـــدم تســـجيل 

عوائـــد مجزيـــة مـــن محفظـــة األســـهم 
االستثمارية مقارنة بالعام السابق.

ويعود سبب االرتفاع في صافي الربح 
لفترة األشـــهر التسعة المنتهية في 30 
ســـبتمبر 2021م مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الســـابق إلى التحســـن الكبير 
الـــذي طرأ علـــى أرباح االكتتـــاب الذي 

يمثل العمل الرئيس للشركة. 
فـــي  الملكيـــة  حقـــوق  إجمالـــي  وبلـــغ 
فترة األشـــهر التســـعة األولى من العام 
الجاري 40.555 مليـــون دينار، مقارنة 
بـ 39.607 مليون دينار في نهاية العام 
 .% 2.4 نســـبتها  بزيـــادة  أي  الســـابق، 
كمـــا بلـــغ إجمالي موجـــودات الشـــركة 
خالل فترة األشـــهر التسعة األولى من 
العـــام الجـــاري 222.463 مليون دينار، 
مقارنـــة بــــ 239.523 مليـــون دينار في 
نهايـــة العام الســـابق، بانخفـــاض قدره 
7 % بســـبب االنخفاض فـــي األرصدة 

المدينة. 
مـــن جانب آخر، ارتفعـــت االحتياطات 
الفنيـــة مـــن 36.001 مليـــون دينار في 
نهاية العام السابق إلى 41.830 مليون 
دينـــار في نهاية فترة األشـــهر التســـعة 

األولى من العام الجاري.
وتعقيبـــا علـــى النتائـــج الماليـــة، أعرب 
مجلـــس اإلدارة عـــن رضـــاه عـــن “هذه 
النتائج اإليجابية التي حققتها الشركة 
فـــي فتـــرة األشـــهر التســـعة األولى من 
العـــام الجاري علـــى الرغم من تأثيرات 
الجائحـــة التـــي اســـتطاعت البحريـــن 
وجهـــود  القيـــادة  توجيهـــات  بفضـــل 

أبنائهـــا مـــن التغلـــب علـــى تداعياتهـــا؛ 
لنشـــهد قصـــة مـــن قصص النجـــاح في 
بلدنـــا الغالـــي، ومتطلعيـــن إلـــى عـــودة 
فـــي  ونحـــن  طبيعتهـــا.  إلـــى  الحيـــاة 
مجلـــس اإلدارة كنـــا دائًما على ثقة من 
قدرة الشـــركة لمواصلـــة نجاحها أيًضا 
بـــكل كفـــاءة وتحقيق جميـــع األهداف 

للعام 2021”.
مـــن جهتـــه، شـــارك الرئيـــس التنفيذي 
مجلـــس  ســـلطان،  عبـــدهللا  للشـــركة 
الماليـــة  “النتائـــج  أن  أكـــد  إذ  اإلدارة، 
فتـــرة  نهايـــة  فـــي  للشـــركة  الموحـــدة 
العـــام  مـــن  األولـــى  التســـعة  األشـــهر 
الجـــاري جاءت مشـــجعة حتى مقارنة 
بـــأداء الفتـــرة نفســـها من العـــام 2020 
التـــي تطـــورت فيهـــا ظـــروف األعمال 
وأســـهمت بشـــكل إيجابي علـــى نتائج 
شـــركات التأميـــن؛ بســـبب االنخفـــاض 
الكبير في حجم المطالبات خالل فترة 

الجائحة غير المسبوقة”.
البحريـــن  مملكـــة  رؤيـــة  مـــع  وتزامًنـــا 
2030، فقـــد أثـــرت الجائحـــة العالميـــة 
بشـــكل إيجابي على مشـــروع التحول 
الرقمـــي للشـــركة ليس فقـــط للترويج 
لقنواتنـــا الرقميـــة، ولكن أيًضـــا لتقليل 
عـــدد فروعنـــا التقليديـــة، حيث ســـلط 
ســـلطان الضـــوء على هذا األمـــر بقوله 
“إن ذلك ضِمن للشركة تقديم منتجاتها 
وخدماتهـــا مـــن خـــالل قنـــوات رقمية 
ذات جـــودة وكفـــاءة عاليـــة باإلضافـــة 
الرقميـــة  الفـــروع  مفهـــوم  تبنـــي  إلـــى 
بحجمهـــا الصغيـــر وطابعهـــا الحديـــث 

ومواقعها المتميزة.
وإضافـــة إلى ذلك، أكد ســـلطان أهمية 
وفروعهـــا  اإلدارة  بيـــن  التنســـيق 
الموازنـــة  إلعـــداد  التابعـــة  وشـــركتها 
للحصـــول  2022م  للعـــام  التقديريـــة 
على صورة واضحة؛ لمواصلة تحقيق 
والســـنوات  لألشـــهر  النتائـــج  أفضـــل 

المقبلة.

عبدالله سلطانمراد علي مراد

أشـــاد رئيـــس جمعيـــة التأميـــن البحرينية 
جواد محمد بمشـــروع التأمين االختياري 
علـــى العمالـــة المنزليـــة، الـــذي يســـهم في 
المقدمـــة  الخدمـــات  مختلـــف  تســـهيل 
للمواطنين والمقيمين، موجًها الشـــكر إلى 
مصـــرف البحرين المركـــزي وهيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل؛ علـــى جهودهم فـــي إنجاح 
هذا المشـــروع، مؤكًدا أن شركات التأمين 
تمكنت من تنفيذ نظام التأمين االختياري 

على العمالة المنزلية بنجاح. 
وأشار إلى أن هذا النظام ُيعد خطوة ذات 
أهمية بالغة في االتجاه الصحيح، وتصب 
فـــي تنظيـــم العمالـــة المنزليـــة فـــي مملكة 
البحريـــن. ودعـــا رئيـــس جمعيـــة التأميـــن 
البحرينية الجميع إلى االســـتفادة من هذا 
المنتج الفريد والمهم الذي يحفظ مصالح 
جميـــع األطـــراف ذات العالقـــة. وأضـــاف 

كذلك “وبناًء علـــى النتائج اإليجابية التي 
تـــم رصدهـــا منذ إطـــالق المشـــروع، نحن 
ســـعداء جًدا أن عدد وثائـــق التأمين التي 
تم إصدارها يزداد بشـــكل كبير شـــهرًيا، ما 
يـــدل علـــى أن المشـــروع قد حقـــق نجاًحا 
ُمبهـــًرا وحظـــي بإقبال شـــديد حتـــى اآلن، 
ويخـــدم شـــريحة كبيـــرة مـــن المواطنيـــن 
وأصحـــاب العمـــل لتأمين منافـــع عدة لهم 
علـــى حـــد ســـواء فـــي تغطيـــة مصاريـــف 
االستبدال لصاحب العمل، وكذلك للعمالة 
المنزلية وذويهـــا في حال التعرض لبعض 
بســـبب  العجـــز  أو  الخطيـــرة  األمـــراض 
حـــادث، أو فـــي حـــال الوفـــاة - ال قدر هللا 
- وغيرهـــا، كما ُيعد هذا المشـــروع إضافة 
ناحيـــة  مـــن  البحرينـــي  التأميـــن  لســـوق 
توســـيع قاعدة الخدمات المقدمة وتوفير 

الحماية لجميع المواطنين والمقيمين”.

مملكـــة  فـــي  التأميـــن  شـــركات  وقامـــت 
البحريـــن أخيـــرا بتوفير بوليصـــة التأمين 
علـــى العمالـــة المنزليـــة وتـــم بـــدء تطبيق 
النظـــام االختيـــاري للتأميـــن علـــى العمالة 
 2021 أغســـطس  شـــهر  منـــذ  المنزليـــة 
بالتعـــاون مـــع مصـــرف البحريـــن المركزي 
وجمعيـــة  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  وهيئـــة 

التأمين البحرينية.
وتم تشـــكيل تحالف من شـــركات التأمين 
تحـــت مظلـــة مصـــرف البحريـــن المركزي، 
وُفتح المجال لشـــركات التأمين لالنضمام 
 )11( مـــن  المّكـــون حالًيـــا  التحالـــف  لهـــذا 
شـــركة تأمين والدعـــوة مازالـــت مفتوحة 
إلـــى  لالنضمـــام  التأميـــن  شـــركات  لبقيـــة 
هـــذا التحالـــف، كما أنـــه تم اختيار شـــركة 
تأميـــن واحدة فقط لقيادة التحالف وذلك 
بالتنســـيق بين شركات التأمين عن طريق 

جمعيـــة التأميـــن البحرينيـــة وذلـــك لطرح 
التأمين االختياري للعمالة المنزلية؛ بهدف 
توفيـــر أكبـــر قـــدر مـــن الحمايـــة ألصحاب 
العمل وتعويضهم جراء حاالت ترك العمل 
بالمخالفة لشـــروط تصريح العمل، وكذلك 

التعويـــض في حـــال اإلصابة أو العجز عن 
العمـــل أو حـــاالت الوفـــاة ومـــا يتبعهـــا من 

تكلفة إلعادة الجثمان إلى الوطن.
ومما الشـــك فيـــه أن الهدف األســـاس من 
إصـــدار هذه البوليصة هـــو توفير الحماية 
والتغطية الالزمة؛ لضمان حصول المؤمن 
لـــه علـــى التعويـــض المناســـب فـــي حـــال 
وقوع الضرر، وتقديـــم التغطية التأمينية 
المناسبة لصاحب العمل والعمالة المنزلية 

وورثتها في حال وقوع أي من األضرار.
يذكـــر أن شـــركات التأميـــن فـــي البحريـــن 
تعمل على تلبية االحتياجات والمتطلبات 
التأمينية المختلفة للمواطنين والمقيمين 
بمـــا يحفظ حقوق جميـــع األطراف، وبهذا 
الصدد ال بد من اإلشارة إلى أنه بالرغم من 
أن التأميـــن على العمالة المنزلية اختياري 
إال أنـــه ُيعـــد أحـــد أبـــرز الحلول المناســـبة؛ 

لمواجهـــة أي ظروف غير اعتيادية تواجه 
العامـــل المنزلي أو صاحب العمل، إذ توفر 
بوليصـــة التأميـــن علـــى العمالـــة المنزليـــة 
التغطيـــة التأمينية الالزمـــة لمجموعة من 
األخطـــار، ويشـــمل ذلك الوفاة )ألي ســـبب 
مـــن األســـباب(، العجـــر الكلـــي أو الجزئـــي 
األمـــراض  معّيـــن،  حـــادث  عـــن  الناتـــج 
الخطيـــرة، التكاليـــف العالجيـــة المرتبطة 
بالحوادث، تكاليف نقل الجثمان في حال 
الوفـــاة، تـــرك العمـــل بمـــا يخالـــف شـــروط 

تصريح العمل. 
يشـــار إلـــى أن مبلغ الحد األعلـــى للتغطية 
يختلف بحســـب ما يختاره المؤمن له عند 
شـــراء بوليصة التأمين ومن ناحية أخرى، 
تـــم الحرص علـــى طرح 3 باقـــات للتأمين 
الباقـــة  اختيـــار  العمـــل  لصاحـــب  يمكـــن 

المناسبة التي يرغب فيها.

جواد محمد

لميس الصمد

بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية

شركات التأمين البحرينية تنجح بتنفيذ المشروع الوطني للتأمين على العمالة المنزلية

“الخليجي التجاري” يقدم عرضا للراغبين بشراء وحدات سكنية بـ “ديرة العيون”
أعلن المصـــرف الخليجي التجاري عن 
تقديمه عرضا تمويال اســـتثنائيا لشراء 
“ديـــرة  بمشـــروع  الســـكنية  الوحـــدات 
العيون” بديار الُمحرق للمستفيدين من 
برنامج الســـكن االجتماعي، عبر توفير 
حزمة من المزايا الفريدة التي تســـاهم 
المســـتفيدين  المواطنيـــن  منـــح  فـــي 
مـــن هـــذا البرنامـــج الفرصـــة المتـــالك 
منـــزل أحالمهـــم، إذ ســـيقوم المصرف 
باســـتقبال الراغبين بالتملك في “ديرة 
العيون” بمنصته بموقع المشروع بدًءا 
مـــن اليـــوم األحـــد الموافـــق 7 نوفمبـــر 

 .2021
وتشـــمل مزايا هذا العرض االستثنائي 
حصـــول العمـــالء فـــي حـــال توافـــرت 

المطلوبـــة  المســـتندات  لديهـــم جميـــع 
علـــى الموافقـــة الفوريـــة لتمويل يصل 
إلـــى 120 % مـــن قيمة العقار وبنســـبة 
أرباح تنافســـية وفترة سداد تصل إلى 
30 عاًمـــا دون دفعـــة مقدمة أو رســـوم 
إداريـــة أو رســـوم تقييـــم، كما ســـيقوم 
الموثـــق  تكاليـــف  بتغطيـــة  المصـــرف 
الخـــاص؛ بهدف إنجـــاز المعامالت بكل 
يســـر وراحـــة، ويشـــمل العـــرض كذلك 

الحريـــق  ضـــد  مجانـــي  تأميـــن  علـــى 
والدخـــول في ســـحوبات علـــى جوائز 
قيمـــة، ويأتـــي كل ذلك إطار الشـــروط 

واألحكام المعمول بها لدى المصرف. 
وجـــاء إعالن المصرف عن هذا العرض 
االســـتثنائي بالتزامن مع تدشـــين بنك 
اإلســـكان للمرحلة الثالثـــة والرابعة من 
مشـــروع “ديـــرة العيـــون”، إذ تـــم طرح 
أكثـــر مـــن 1000 وحـــدة ســـكنية للبيـــع 
للُمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط 
برنامـــج “مزايـــا” للســـكن االجتماعـــي، 
ويقع المشروع بين المجّمعات السكنية 
يســـمح  مـــا  الحديـــث،  التصميـــم  ذات 
للســـّكان الوصول الســـريع والسهل إلى 
مجموعـــة مـــن التســـهيالت المتنّوعـــة 

والمحـــال  العاّمـــة  المرافـــق  شـــاملة 
المـــدارس  إلـــى  باإلضافـــة  التجاريـــة 

والمناطق الخارجية الواسعة.

وقال مديـــر إدارة الخدمات المصرفية 
الخليجـــي  المصـــرف  فـــي  لألفـــراد 
التجـــاري عبدالناصـــر الريـــس “لطالمـــا 
حرصنـــا فـــي المصـــرف بأن نكـــون من 
الداعمين الرئيســـين لجميـــع الُمبادرات 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة التي تصب 
فـــي صالح المواطنين، وهذه الشـــراكة 
مع بنك اإلســـكان هـــي انعكاس واضح 
لهـــذا النهج الذي نطمـــح من خالله في 
تلبيـــة االقبـــال الُمتزايـــد علـــى برنامج 
“مزايـــا” للســـكن االجتماعـــي مـــن قبـــل 
حلـــول  توفيـــر  لضمـــان  المواطنيـــن 

التمويل الُميسرة لهم”.
وواصـــل الريـــس قائـــاًل “أدعـــو جميـــع 
شـــروط  عليهـــم  تنطبـــق  الذيـــن  مـــن 

االجتماعـــي  للســـكن  “مزايـــا”  برنامـــج 
االســـتثنائي  عرضنـــا  مـــن  لالســـتفادة 
لهـــذا المشـــروع، إذ تـــم تصميـــم هـــذا 
العرض بشـــكل يوفر السرعة في إنهاء 
الُمعاملـــة فضاًل عـــن الُمميزات األخرى، 
التـــي تأتـــي التزاًما منا لجميـــع ُعمالئنا 
لتوفيـــر لهم خدمـــة مصرفيـــة تتوافق 
مع تطلعاتهم، وســـيكون موظفونا في 
منصتنا الترويجية على أتم االستعداد 
الســـتقبال العمالء الكرام والعمل على 
إنهـــاء جميـــع اإلجـــراءات وبمـــا فيهـــا 
الحصـــول علـــى الموافقـــة الفورية في 
المطلوبـــة  المســـتندات  حـــال توفـــرت 
الشـــروط  الطلـــب  علـــى  وانطبقـــت 

واألحكام المعمول بها لدى المصرف”.

عبدالناصر الريس

بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية
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قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن الدخل السياحي لمملكة البحرين سيصل إلى ملياَري دينار، بنسبة مساهمة 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 11.4 %، وجــذب 14.1 مليــون ســائح، مؤكــدا قــدرة مملكة البحرين فــي تحقيق هذه األهــداف بفضل 
قوتهــا التــي أثبتتهــا فــي مواجهة الجائحة، مبينا أن هذه اإلســتراتيجية في إطار مواصلة هيئة البحرين للســياحة والمعارض تركيز 
جهودهــا علــى وضــع القطــاع الســياحي ضمن القطاعــات الواعدة لرفــد االقتصاد الوطني وتنويــع مصادر الدخل، وبما يتماشــى مع 

رؤية البحرين 2030.

وأكـــد الزيانـــي فـــي مؤتمـــر صحافي 
عقد مســـاء أمس لإلعـــان عن معالم 
لمملكـــة  الســـياحية  اإلســـتراتيجية 
 2026  -  2022 لألعـــوام  البحريـــن 
“إننـــا نســـتهدف التركيز فـــي المرحلة 
المقبلة على 18 دولة لجذب الســـياح 
إلى مملكة البحرين، وذلك من خال 
التعاون مع 90 مؤسسة سياحية في 
تلك الدول للترويج لعروض سياحية 
لزيـــارة مملكـــة البحريـــن”، الفتـــا إلى 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  أن 
وجمهورية الصين الشـــعبية هي أبرز 
الوجهات المستهدفة، وأن العمل جار 
مـــع شـــركة طيـــران الخليـــج إلطاق 
برنامج عطات ترويجي و3 خطوط 
طيران مباشـــرة إلى إيطاليا وأميركا 

والصين.
وأشـــار الزياني إلـــى أن الوزارة تعمل 
حاليا على تعديل القانون الســـياحي 
لمملكـــة البحرين بالتعـــاون مع غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن وجمعيـــة 
وكاء السفر والسياحة ليكون قانونا 
عصريا يرتقي بالسياحة في المملكة.

7 مشروعات سياحية 

إستراتيجية في السنوات 

المقبلة

وأوضـــح في عـــرض االســـتراتيجية 
 7 االنتهـــاء  ســـيتم  أنـــه  الســـياحية 
مشروعات سياحية إستراتيجية في 
الســـنوات المقبلة حتـــى العام 2024، 
باإلضافة إلى 3 فنادق قيد اإلنشـــاء، 
وأن مركز المعـــارض الجديد بمنطقة 
الصخيـــر ســـيكون جاهـــزا فـــي الربع 
األخيـــر مـــن العـــام المقبـــل، وأنـــه بدأ 
باســـتقبال الحجوزات، مشيرا إلى أن 
هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
 ،2021 فـــي  عرســـين  اســـتقطبت 
والعمـــل جـــاٍر علـــى توســـيع القاعـــدة 
بهذا الخصـــوص وعدم االعتماد على 

األعراس الهندية فقط.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وقـــال 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  والســـياحة 
هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
زايـــد الزيانـــي إن األهـــداف العريضة 

لمملكـــة  الســـياحية  لإلســـتراتيجية 
 2026  -  2022 لألعـــوام  البحريـــن 
هـــي إبـــراز مكانـــة البحريـــن كمركـــز 
ســـياحي عالمـــي، وزيـــادة مســـاهمة 
المحلـــي  الناتـــج  فـــي  الســـياحة 
المســـتهدفة  الـــدول  عـــدد  وزيـــادة 
لجـــذب مزيـــد مـــن الســـياح وتنويـــع 
المنتـــج الســـياحي، مضيفـــا أن ركائز 
اإلســـتراتيجية الجديدة تشمل عددا 
مـــن العناصر كالعمل علـــى الواجهات 
واألنشطة البحرية وسياحة األعمال 
والســـياحة  الرياضيـــة  والســـياحة 
العاجيـــة  والســـياحة  الترفيهيـــة 
والسياحة التراثية واإلعام واألفام 

السينمائية.
ولفـــت الوزيـــر إلى أن هيئـــة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض وضعـــت عدًدا 
التـــي  الرئيســـة  المنطلقـــات  مـــن 
تنضوي تحتهـــا العديد من المبادرات 
والمشروعات التي من شأنها تحقيق 
أهداف اإلســـتراتيجية ضمـــن المدى 

الزمني الموضوع لها.

تسهيل الدخول والجذب 
السياحي والتسويق والترويج 

واإلقامة

وأوضح أن تلـــك المنطلقات تتمحور 
وتنويـــع  الدخـــول،  تســـهيل  حـــول 
وتطويـــر عناصـــر الجـــذب الســـياحي 
مشـــروعات  مـــن  تتضمنـــه  بمـــا 
والترويـــج  والتســـويق  وفعاليـــات، 
بالشراكة مع القطاع الخاص والناقلة 
الوطنيـــة “طيـــران الخليـــج”، بجانب 
تعزيـــز مقومـــات اإلقامـــة الســـياحية 
فـــرص  تعزيـــز  مـــن  ومتطلباتهـــا 
االســـتثمار الســـياحي وتطوير البنية 
التنظيميـــة الحاضنـــة لهـــا، كما قامت 
هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
فـــي  الســـفر  بتحديـــد أفضـــل وكاء 
األســـواق الرئيسة المستهدفة لجذب 

مزيد من السياح.
وأفاد بـــأن هذه اإلســـتراتيجية تأتي 
الســـياحية  لإلســـتراتيجية  امتـــدادا 
لمملكـــة البحريـــن والتي تم تدشـــين 

النســـخة األولى منها لألعـــوام 2016 
 4 علـــى  حينهـــا  وارتكـــزت   ،2019  -
دعائم أســـاس وهي تسهيل الدخول 
والتســـويق  الســـياحي  والجـــذب 

والترويج واإلقامة.
وأضـــاف “تـــم وضـــع مؤشـــرات مـــن 
أبرزهـــا إجمالي دخل القطاع ونســـبة 
مســـاهمته في الناتـــج المحلي وعدد 
الزوار ومعـــدل ليالي اإلقامة ومعدل 
صرف الســـائح والتي ســـجلت زيادة 
ملحوظـــة لقيـــاس نجاحها اســـتمرار 
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  والتـــزام 

والمعـــارض بتنفيـــذ النســـخة الثانية 
من اإلســـتراتيجية السياحية لمملكة 

البحرين.

تدشين مسرح الدانة

لخطـــة  تنفيـــذا  إنـــه  الوزيـــر  وقـــال   
التعافـــي االقتصادي، واســـتراتيجية 
تنميـــة قطـــاع الســـياحة، تـــم أخيـــرا 
تدشين مســـرح الدانة، والذي يشكل 
الفعاليـــات  إلقامـــة  نوعيـــة  إضافـــة 
المختلفـــة، وتـــم باألمـــس عقـــد أول 
فعاليـــة فيـــه، إذ أكـــد الوزيـــر أهميـــة 

الســـياحة في زيادة تنافســـية مملكة 
البحريـــن وأهميـــة هذه المشـــروعات 
الســـياحية الوطنيـــة الكبـــرى لتكـــون 
البحرين واجهة للســـياحة الترفيهية، 
بما يسهم في تعزيز النمو االقتصادي 
وخلـــق الفـــرص النوعيـــة للمواطنين. 
كمـــا تحـــّدث الوزيـــر عن ســـير العمل 
بحزمـــة مـــن مشـــروعات المنتجعات 
السياحية كفندق ومنتجع “مانتيس” 
جميـــرا  ومنتجـــع  حـــوار،  جـــزر  فـــي 
خليـــج البحريـــن، ومشـــروع المدينة 
الســـياحية – مشـــروع تطويـــر بـــاج 
مشـــروع  إلـــى  باإلضافـــة  الجزائـــر 
“ســـعادة” الـــذي ســـيتم االنتهـــاء مـــن 

مرحلته الثانية في يناير 2023.
وبحســـب المعطيـــات فقـــد ارتفعـــت 
نسبة مســـاهمة القطاع السياحي في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي من 4.6 % 
العـــام 2015 إلى 6.8 % العام 2019، 
الســـياحة  إنفـــاق  إجمالـــي  وارتفـــع 
الوافدة مـــن 1.1 مليار دينار إلى 1.5 
مليار دينار في الفتـــرة ذاتها، وارتفع 
أعـــداد الـــزوار المقبليـــن إلـــى مملكـــة 
البحريـــن لغـــرض الســـياحة مـــن 9.7 
مليون ســـائح إلى 11.1 مليون سائح 
لنفـــس الفترة، وزاد متوســـط الليالي 
الســـياحية مـــن 2.3 ليلة إلى 3.4 ليلة 
ســـياحية، وبلغ متوســـط إنفاق الزائر 
72.4 دينار في العام 2015 مقابل 71 

دينارا في العام 2019.
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السياحي للمملكة

90 مؤسسة 
سياحية في 18 

دولة تروج للسياحة 
في مملكة البحرين

الزياني خالل المؤتمر الصحافي 

الزياني:  مليارا دينار مدخول البحرين من السياحة في 2026
بنسبة مساهمة بالناتج المحلي اإلجمالي 11.4 % وجذب 14.1 مليون سائح
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اســتضافت “زيــن البحريــن” جلســة حواريــة لموظفيهــا ركــزت علــى التحفيــز 
الذاتــي مــع خليــل القاهــري. وُتعــد هــذه الجلســة الحواريــة واحدة مــن برامج 
التطوير الرئيسة لشركة زين البحرين، التي تركز على رفاهية الموظفين وتقع 
ضمــن برنامــج “زيــن TALKS” الــذي يســتضيف عــددا مــن المثقفيــن المحليين 
والشــخصيات الملهمــة؛ للتحــدث عــن الموضوعات ذات الصلة؛ بهدف تشــجيع 
موظفيها على االبتكار واإليمان بالنفس والتحفيز في مواقع عملهم من خالل 

توجيه طاقتهم نحو األهداف القابلة للتحقيق.
ومبـــدع  أعمـــال  رائـــد  القاهـــري  أن  ُيذكـــر 
رقمي ومعروف بشـــكل واســـع على وسائل 
التواصل االجتماعي، ال سيما في البحرين 
يتفاعـــل  حيـــث  والكويـــت،  والســـعودية 

ويلهـــم متابعيه من خالل مدّوناته اليومية 
حـــول االبتـــكار والقيادة والتحفيـــز الذاتي 

والتغيير. 
وسلط القاهري الضوء على أهمية اكتشاف 

وتطويـــر القـــدرات الفعليـــة والمحتملة من 
خـــالل تعريف األفـــراد المختلفين بالبيئات 
ســـلوكهم،  وفهـــم  المختلفـــة  االجتماعيـــة 
مشدًدا على أهمية تكامل البيئة والتقنيات 
المشـــتركة لبناء شـــخصية قويـــة وناجحة 
تعتمـــد علـــى العـــادات الفردية. كمـــا ركزت 
الجلســـة كذلك على كيفيـــة تأثير الموروث 
الماضـــي والســـلبي علـــى ســـلوك الشـــخص 
وكيـــف يمكـــن أن يكـــون لـــه تأثيـــر ســـلبي 

علـــى الدافـــع الداخلـــي للفـــرد، وأوضحـــت 
الكيفية التي يحتـــاج بها الفرد إلى التركيز 
علـــى تطوير مهارات جديـــدة ليصبح يقًظا 
ومحفـــًزا مـــن أجـــل التركيـــز والبقـــاء فـــي 

المقدمة.
“زيـــن  فـــي  المزايـــا  اختصاصيـــة  وقالـــت 
زيـــن  فـــي  “نؤمـــن  الصايـــغ  رنـــا  البحريـــن” 
موظفينـــا  وتمكيـــن  بتشـــجيع  البحريـــن 
تحســـين  علـــى  تحفيزهـــم  خـــالل  مـــن 
صحتهـــم الجســـدية والعقليـــة، وغالًبـــا مـــا 
ندعـــو متحدثيـــن يمكنهم تنظيم جلســـات 
تطويريـــة تســـاعد موظفينا علـــى مواجهة 

مخاوفهم، لمســـاعدتهم علـــى النمو والعمل 
علـــى تحقيـــق حلـــول واتباع نهـــج إيجابي 
الصايـــغ  وواصلـــت  العمـــل”.  مواقـــع  فـــي 
 ،)TALKS تصريحها “من خالل جلسة )زين

نركـــز علـــى دعـــوة متحدثيـــن تحفيزييـــن 
بحرينييـــن يشـــاركون تجاربهـــم الحياتيـــة 
ويحفـــزون موظفينـــا على النمـــو وعلى أن 

يصبحوا قادة في المستقبل”.

“زين” تستعرض “إتقـان التحفيز الذاتي ومعالجة الموروث السـلبي”

اجتمــع وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، عبر تقنيــة االتصــال المرئي عن 
بعــد، مــع رئيس شــركة حقائــق الطاقة العالميــة ونائب رئيس المؤتمر فريدون الفشــاركي، 
بحضــور القائــم بأعمــال وكيــل وزارة النفــط، فيحــان محمــد الفيحانــي؛ لمناقشــة البرامج 
واألنشــطة المتعلقة بفعاليات مؤتمر الشــرق األوســط الســنوي التاســع والعشــرين للنفط 
والغــاز )MPGC 2022( والمزمــع عقــده تحــت رعايــة الوزير خالل الفترة 24 - 25 ينايــر 2022 وبتنظيم من 

شركة كونفرينس كونيكشن بالتعاون مع وزارة النفط وشركة نفط البحرين )بابكو(.

وأعـــرب وزيـــر النفـــط عـــن خالص 
ســـعادته وترحيبه بإقامة فعاليات 
هـــذا المؤتمر المهم، الذي ســـينعقد 
التاســـعة  نســـخته  فـــي  حضوريـــا 
فرصـــة  يشـــكل  بمـــا  والعشـــرين، 
واقـــع  علـــى  الضـــوء  لتســـليط 
ومســـتقبل صناعـــة النفـــط والغـــاز 
فـــي المنطقـــة والعالـــم، واآلليـــات 
الكفيلـــة بتحقيـــق تـــوازن أســـواق 
الطاقة في ظل التحديات الناجمة 

عن جائحة كورونا.
وأكـــد الوزيـــر أن مملكـــة البحريـــن 
حريصـــة على تنظيم واســـتضافة 
الفعاليـــات  مـــن  النوعيـــة  هـــذه 

والمؤتمـــرات المتخصصـــة؛ لما لها 
مـــن أثر في تعزيز مكانـــة المملكة، 
واالســـتفادة منها في دعم الحركة 
مـــن  مزيـــد  وجـــذب  االقتصاديـــة 
للمؤتمـــر  متمنيـــا  االســـتثمارات، 
النجـــاح فـــي تحقيـــق أهدافـــه بما 
يعزز من الجهود الدولية والمحلية 

في تطوير صناعة الطاقة. 
وأشار إلى أن أسواق النفط العالمية 
تشهد تحديات وضغوطات عالمية 
تصـــب نحـــو التحـــول الـــى الطاقة 
النظيفـــة واســـتقطاب العديـــد من 
الصديقـــة  النفطيـــة  المشـــروعات 
للبيئة التي تمثل مصدرا مســـؤوال 

خفـــض  بهـــدف  للطاقـــة؛  بيئيـــا 
االنبعاثـــات الكربونيـــة ومكافحـــة 
التلوث البيئي، مشيرا إلى أن دول 
مجلـــس التعـــاون قـــد تبنـــت عددا 
من المبادرات البيئية التي تســـهم 
بشـــكل قوي فـــي تحقيق األهداف 
العالميـــة المتعلقـــة بتوفير طبيعة 

متوازنة مستدامة للجميع.
وخـــالل االجتماع اســـتمع الشـــيخ 
ل  محمـــد بـــن خليفـــة لشـــرح ُمَفصَّ
بشأن الترتيبات الخاصة بالنسخة 
فعاليـــات  سلســـلة  مـــن   29 الــــ 
والغـــاز  للنفـــط  الســـنوي  المؤتمـــر 
الـــذي ســـيجمع المؤتمـــر نخبة من 

ورؤســـاء  التنفيذييـــن  الرؤســـاء 
العالميـــة  والغـــاز  النفـــط  شـــركات 
الحكومييـــن  المســـؤولين  وكبـــار 
وتجـــار  السياســـات  وصنـــاع 
النفـــط العالمييـــن وخبـــراء الطاقة 
والمحللين والمنظمات الرائدة في 
قطـــاع الطاقـــة الذين سيناقشـــون 

موضوعات مهمة متخصصة منها 
الشـــرق  تجـــارة  الطاقـــة،  أســـواق 
األوســـط وتحـــول األســـعار، آفـــاق 
المســـال،  الطبيعـــي  الغـــاز  تـــداول 
الوقود المستقبلي وانتقال الطاقة، 
والتكرير المتغير نحو عصر ذهبي 
آخـــر والعديـــد مـــن المواضيع ذات 

األهمية في القطاع النفطي.
وفـــي ختـــام اللقـــاء قـــدم فريدون 
الفشاركي شكره الجزيل وامتنانه 
لوزيـــر النفط على دعمه المســـتمر 
وتوجيهاتـــه القيمة التي ســـاهمت 
بال شك في النجاح المميز للمؤتمر 
فـــي نســـخته الســـابقة فـــي العـــام 
الماضـــي. كمـــا تقـــدم بالشـــكر إلى 
وزارة النفط وشركة نفط البحرين 
والمســـاندة  الدعـــم  علـــى  )بابكـــو( 
التي لقيها المؤتمر الذي سيســـاهم 
بال شـــك في تحقيق النجـــاح لهذا 
إلـــى  باإلضافـــة  العالمـــي  الحـــدث 
دعـــم عدد مـــن الشـــركات العالمية 
المتخصصـــة في هذا المجال مثل 
شـــركة أرامكو الســـعودية وشركة 
شـــل وشـــركة سامســـونج انيرجي 
وشركة كبلر وغيرها من الشركات 

العالمية.

مناقشة البرامج واألنشطة المتعلقة بمؤتمر الشرق األوسط للنفط والغاز
محمد بن خليفة: تسليط الضوء على واقع ومستقبل الصناعة بالمنطقة والعالم

فريدون الفشاركيوزير النفط

رنا الصايغ خليل القاهري

“الزعبي وشركاه” تفوز بـ 3 جوائز عالمية مرموقة

حاتم قيس، رغد حماد، هيلين كيلي أثناء تسلم إحدى الجوائز 

من “إنترناشيونال فاينانشال لو ريفيو” و”IFN” للعام 2021

حميد الماجد: المجتمع البحريني مطالب بتكثيف مساهمته في األمن المناخي
أشاد بمضامين كلمة رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر غالسكو

حميد الماجد 

محامــون  وشــركاه،  الزعبــي  شــركة  فــازت 
وتعتبــر   )Z & P( قانونيــون  ومستشــارون 
مملكــة  فــي  رائــدة  محامــاة  شــركة  أقــدم 
البحرين وواحدة من أكبر شركات المحاماة 
فــي المنطقــة بتاريــخ يمتــد لـــ 100 عــام، بـ 3 
جوائــز عالمية مرموقة ضمن جوائز “إنترناشــيونال فاينانشــال لو ريفيو” 
)International Financial Law Review IFLR( للعام 2021، إلى جانب 

تكريمها بجائزة أخرى ضمن جوائز IFN، ضمن حفل أقيم في دبي. 

جوائـــز  ضمـــن  الشـــركة  وحصـــدت 
“إنترناشيونال فاينانشال لو ريفيو”، 
جائـــزة أفضـــل مكتـــب محامـــاة في 
أفضـــل  وجائـــزة  البحريـــن،  مملكـــة 
صفقـــة تمويـــل لتقديمهـــا المشـــورة 
للمصرف الخليجي التجاري إلصدار 
األولـــى  الشـــريحة  ضمـــن  صكـــوك 
الداعمة لقاعـــدة رأس المال. كما تم 

تكريم نـــور الطريف كإحـــدى نجوم 
المحاماة الصاعدين لهذا العام. 

وتســـّلم الجوائـــز ممثـــالً عن شـــركة 
الزعبي وشركاه، حاتم قيس الزعبي 
الشريك في مكتب المحاماة، خالل 
ماندريـــن  فنـــدق  فـــي  أقيـــم  حفـــل 
اوريانتـــال جميرا في دبـــي بتنظيم 
مـــن “إنترناشـــيونال فاينانشـــال لـــو 

ريفيو” نشـــرة القانون المالي الرائدة 
في الســـوق للمحامين العاملين في 
والشـــركات،  الماليـــة  المؤسســـات 
الشـــركات  مـــن  نخبـــة  وبحضـــور 
والمؤسســـات  الخاصـــة  القانونيـــة 

المالية. 
كما برزت خبرة الشـــركة كمستشـــار 
رائـــد فـــي مجـــال الصفقـــات بفوزها 
بجائـــزة أفضل صفقة فـــي البحرين 
ضمـــن جوائز IFN التي تم تســـليمها 

فـــي احتفالية رســـمية بفندق الريتز 
نالـــت  حيـــث  دبـــي،  فـــي  كارلتـــون 
الشـــركة هـــذه الجائـــزة نظيـــر عملها 
مع مجموعة “جي اف اتش” المالية 
إلصدار صكـــوك بقيمـــة 300 مليون 
دوالر. وتســـلم الجائـــزة نيابـــة عـــن 
الشـــركة رغـــد حمـــاد الشـــريك فـــي 
مكتـــب المحامـــاة فـــي دبـــي. وقـــد 
الــــ  بنســـختها   IFN احتفـــت جوائـــز 
15 بأفضـــل الالعبين الرئيســـين في 
العمـــل المصرفـــي اإلســـالمي علـــى 
مســـتوى العالم، وتكريم إسهاماتهم 

الالفتة في العام 2020. 
الشـــريك  عّلـــق  المناســـبة،  وبهـــذه 
األول قيـــس حاتـــم الزعبـــي، الـــذي 
يســـير على خطى مؤســـس الشركة 
ورئيـــس مجلـــس إدارتهـــا المرحوم 

بالقـــول:  الزعبـــي  شـــریف  حاتـــم 
علـــى  بحصولنـــا  فخـــورون  “نحـــن 
المرموقـــة  العالميـــة  الجوائـــز  هـــذه 
مـــن IFLR وذلـــك للعام الســـابع على 
التوالـــي، وأيضا من قبل IFN، حيث 
أبـــرزت المؤسســـتين العمل الدؤوب 
واالســـتثنائي الذي تبذله فرق عملنا 
ومـــا تزال تقـــوم به لخدمـــة عمالئنا 
في البحرين ودول مجلس التعاون 
الخليجـــي”. وتعكس الجوائز حفاظ 
الشـــركة علـــى أداء ثابت ومســـتدام 
ضمـــن أعلـــى المســـتويات مـــع تبني 
االبتـــكار والتميز فـــي كل عمل نقوم 
وتفانينـــا  بإخالصنـــا  مدعومـــا  بـــه، 
والخبرات المتراكمة لفرق عملنا من 

المحامين المؤهلين األكفاء”.

أشـــاد رجل األعمال حميـــد الماجد، 
بمـــا جاء مـــن مضامين ســـامية في 
كلمـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
خالل مشـــاركة ســـموه في المؤتمر 
الســـادس والعشـــرين لألطراف في 
اتفاقية األمم اإلطارية بشـــأن تغير 
غالســـكو  فـــي   )COP26( المنـــاخ 
البريطانية، والتـــي ترجمت حرص 
وحكومـــة  ملـــكا  البحريـــن  مملكـــة 
وشـــعبا على وضع الملفـــات البيئية 
أولويـــة قصوى في برامـــج التنمية 

المستدامة. 
وثمـــن الماجـــد عاليا إعـــالن مملكة 
البحريـــن تأكيـــد ولي العهـــد بكلمته 
الســـامية على إلزاميـــة الجميع في 

علـــى  الحفـــاظ  مســـؤولية  تقاســـم 
البيئـــة، وضـــرورة البنـــاء علـــى مـــا 
فـــي  الجهـــود  ومضاعفـــة  تحقـــق 
المراحل المقبلة للتغلب على التغير 
مـــن  محيطنـــا  وحمايـــة  المناخـــي 

التلوث. 
وأعـــرب الماجـــد أيضا عـــن تقديره 
البالـــغ لمـــا أكـــد عليـــه ســـموه خالل 
دعـــم  باســـتمرار  العالميـــة  القمـــة 
المملكـــة لكل مـــا من شـــأنه تحقيق 
تســـهم  التـــي  المناخيـــة  األهـــداف 
فـــي حماية كوكـــب األرض وضمان 
مستقبل أكثر أمانا وجودة لألجيال 
المقبلة، خصوًصا مع إعالن ســـموه 
فـــي القمـــة التـــزام مملكـــة البحرين 
الصفـــري  الحيـــاد  إلـــى  بالوصـــول 
وتخفيـــض   ،2060 عـــام  بحلـــول 

30 % بحلـــول  االنبعاثـــات بنســـبة 
العـــام 2035 مـــن خـــالل مبـــادرات 
كفـــاءة  وتعزيـــز  الكربـــون  إزالـــة 
استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر 
الطاقـــة المتجـــددة، وإزالة الكربون 
من خالل زيادة أشـــجار نبات القرم 
بأربعـــة أضعـــاف، ومضاعفـــة عـــدد 
األشـــجار بشـــكل عام في البحرين، 
واالســـتثمار المباشـــر فـــي تقنيـــات 

احتجاز الكربون.
ســـموه  كلمـــة  ان  الماجـــد  وأكـــد 
مملكـــة  ومشـــاركة  المســـتنيرة 
البحريـــن االســـتثنائية فـــي مؤتمـــر 
األطـــراف باتفاقية األمـــم اإلطارية 
بشأن تغير المناخ )COP26( تشكل 
البحرينـــي  والمجتمـــع  للحكومـــة 
طريـــق  وخارطـــة  عمـــل  نبـــراس 

واضحـــة المعالـــم إلشـــراك الجميـــع 
فـــي إحـــداث التغيير المنشـــود في 
األمن المناخي، خصوصا أن ســـموه 
أكد وجوبيـــة االســـتثمار بإمكاناتنا 

االبتـــكار  قـــوى  اإلنتاجيـــة وحشـــد 
والعقول البشـــرية للدفع في اتجاه 

عالم أكثر اخضرارًا وازدهارا.
المجتمـــع  أن  إلـــى  الماجـــد  ولفـــت 
البحرينـــي مـــن أفـــراد ومؤسســـات 
مطالب بتكثيف جهوده للمســـاهمة 
فـــي تســـخير كافـــة اإلمكانيات في 
مواجهة التحديـــات البيئية الماثلة 
أمامنـــا كأفراد فاعليـــن في الجنس 
البشـــري وتكمل بعضهـــا البعض مع 
باقي شعوب ومجتمعات العالم في 
هـــذه المنظومـــة الكونيـــة الواحدة، 
مشددا على أن مملكة البحرين ولله 
الحمـــد تزخـــر بالكفـــاءات الوطنية 
المختصـــة بشـــؤون البيئـــة وتغيـــر 
المنـــاخ وإعـــادة تدويـــر المخلفـــات 
الضارة والتي همهـــا األول واألخير 

المجتمـــع  لحمايـــة  وطنهـــا  خدمـــة 
بكافة مكوناته من أية اخطار بيئية 

او مسببات تلوث. 
واختتم الماجـــد تصريحه بالتأكيد 
علـــى ضـــرورة تالحـــم كافـــة افـــراد 
لمواكبـــة  المجتمعـــي  النســـيج 
التحديـــات البيئة وبما يخدم ســـير 
الصحيـــح  الطريـــق  علـــى  المملكـــة 
نحو تحقيق اهداف االلفية للتنمية 
رأســـها  وعلـــى   2030 المســـتدامة 
كفالة االستدامة البيئية ومضاعفة 
مصادر الطاقة المتجددة، مع إتاحة 
المجال للطاقات البحرينية البيئية 
من أفراد ومؤسســـات ان يكون لها 
مســـاهمة فعالة في هذه المنظومة 

الوطنية المتكاملة.
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أثنـــى رئيـــس المجموعـــة العالميـــة 
للذكاء االصطناعي جاســـم حاجي 
علـــى رعايـــة  النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
لمؤتمـــر البحريـــن الدولـــي للـــذكاء 
الـــذي  الرياضـــة  فـــي  االصطناعـــي 
يعـــد األول علـــى مســـتوى الشـــرق 
األوســـط.  ونـــوه بالـــدور المحوري 
واالســـتراتيجي الذي يقدمه سموه 
فـــي دعـــم الـــذكاء االصطناعي في 
خـــال  مـــن  والمنطقـــة  البحريـــن 

مســـابقة سمو الشيخ خالد بن حمد 
في االبتـــكار والـــذكاء االصطناعي 

التي تعد األولى في المنطقة.
المؤتمـــر  فـــي  شـــارك  أنـــه  يذكـــر 
فرنســـا  مـــن  دوليـــون  متحدثـــون 
أحـــدث  تقديـــم  فـــي  وإســـبانيا 
االصطناعـــي  الـــذكاء  منتجـــات 
فـــي الرياضـــة ومـــن بينهـــا التنبـــؤ 
خـــال  المتبعـــة  باالســـتراتيجيات 
المباريـــات، كيفية تحليل وتحضير 
الاعبين خال التمارين، مســـاعدو 
المدربيـــن االفتراضييـــن، وازديـــاد 
مدخـــول النـــوادي من خـــال تعلم 

اآللة.

رعـــت شـــركة “درة البحريـــن”، أكبر 
منتجع ســـكني وسياحي فاخر في 
فعاليـــة  أخيـــرا،  البحريـــن،  مملكـــة 
التـــي  الثـــدي،  بســـرطان  التوعيـــة 
نظمهـــا “فريـــق Cyclones لرياضة 
بالتعـــاون  الهوائيـــة”  الدراجـــات 
لمكافحـــة  البحريـــن  “جمعيـــة  مـــع 
السرطان”، في 22 أكتوبر الماضي، 
ســـرطان  بمـــرض  التوعيـــة  شـــهر 

الثدي.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي للعمليات 
إن  الحســـن  معـــاذ  الشـــركة  فـــي 
كأحـــد  الفعاليـــة  دعمـــت  الشـــركة 

الرعاة من خال اســـتضافة الفريق 
بمنتجـــع  الرحلـــة  منتصـــف  فـــي 
بتقديـــم  وقامـــت  البحريـــن”  “درة 
خدمات الضيافة للمشاركين؛ دعما 
ألهداف الفعالية ضمن مسؤوليتها 

االجتماعية.

تقديم أحدث منتجات الذكاء االصطناعي في الرياضة

“درة البحرين” ترعى التوعية بسرطان الثدي
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إحـــدى  الســـيف،  عقـــارات  شـــركة  أعلنـــت 
الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري 
فـــي البحريـــن، عـــن إعـــادة افتتـــاح مطعـــم 
ضاحيـــة   – الســـيف  مجمـــع  فـــي  “رنديفـــو” 
الســـيف بحلة جديـــدة. ويقع مطعـــم رنديفو 
فـــي الطابـــق األول بمحاذاة صاالت الســـينما 
ومدينـــة األلعـــاب الداخليـــة “مجـــك آياند”، 
ويملـــك المطعـــم بمفهومه الجديد وشـــهرته 
الواسعة قدرة استيعابية كبيرة لخدمة أكبر 

عدد من الزبائن. 
ويقدم مطعم رنديفو بمجمع الســـيف لجميع 

زواره مجموعة واســـعة من أشـــهى األطباق 
إلـــى جانـــب مختلـــف األطبـــاق  البحرينيـــة، 
لتنـــال إعجـــاب مختلـــف األذواق.  العالميـــة 
ويعتبـــر رنديفـــو الوجهة األمثـــل التي تجمع 
العائـــات بعـــد رحلـــة تســـوق ممتعـــة أو بعد 
مشـــاهدة أحدث األفام في صاالت السينما 

بمجمع السيف. 
فـــي  العقـــارات  إدارة  أول  مديـــر  وصـــرح 
شـــركة عقارات الســـيف محمـــد القائد “نحن 
مسرورون باإلعان عن إعادة افتتاح مطعم 
رنديفـــو والـــذي يعتبـــر مـــن أعـــرق المطاعـــم 

وأكثرها شهرة ليس فقط على مستوى مجمع 
الســـيف – ضاحية الســـيف، بل على مستوى 
المملكة ككل. ويعود المطعم ليشـــكل إضافة 
نوعيـــة ضمـــن مطاعم مجمع الســـيف والذي 
كان لســـنوات عديدة قبلة العائـــات التواقة 
لتذوق أشـــهى األطباق البحرينية والعالمية، 
ونحـــن بدورنا نجدد التزامنـــا بتقديم تجربة 
ضيافة متكاملة وشاملة لجميع أفراد العائلة 
في وجهتهم المفضلة للتسوق في المملكة”. 
مـــن جهته، قـــال العضـــو المنتـــدب والرئيس 
التنفيـــذي في رنديفو أحمد البســـتكي “نحن 

جديـــدة  بحلـــة  المطعـــم  بتدشـــين  ســـعداء 
ويتجـــدد اللقـــاء مـــع عمائنـــا الكـــرام وزوار 
مجمـــع الســـيف والذي ما يـــزال يعتبر الخيار 
األمثـــل لـــكل مســـتثمر وشـــركة تبحـــث عـــن 

التميز واستقطاب أعداد اكبر من العماء. 
وبهذه المناســـبة، أود أن أشـــكر إدارة شـــركة 
عقـــارات الســـيف والقائميـــن عليهـــا علـــى ما 
قدمـــوه لنا من تســـهيات ومميـــزات إلعادة 
افتتـــاح عامتنـــا التجارية األشـــهر في عالم 
المطاعم. ونعد جميـــع زوارنا بتقديم تجربة 

ضيافة وتذوق استثنائية”.

إعادة افتتاح مطعم “رنديفو” بحلة جديدة في مجمع السيف

منحـــت مجموعة اللولو شـــهادات الخدمة 
الطويلـــة للقـــوى العاملـــة البحرينيـــة التي 
أكملـــت 10 ســـنوات من الخدمـــة الجديرة 
بالتقديـــر مـــع “لولـــو هايبرماركـــت”، تحت 
رعايـــة وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية 

جميل الحميدان.
أقيـــم الحفـــل فـــي مجمـــع الدانـــة بحضور 
وزير العمل والتنمية االجتماعية، ورئيس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن ســـمير 
نـــاس، والوكيـــل المســـاعد لشـــؤون العمل 
أحمد الحايكي، ورئيس مجموعة داداباي 
محمـــد دادابـــاي، ومديـــر مجموعـــة اللولو 
جـــوزر روبـــاواال وكبـــار المســـؤولين فـــي 

اللولو.
وأشـــاد الوزير جميل الحميدان بمجموعة 
اللولو قائاً “اللولو مكان عمل عزز النجاح 
البحريني وساهم بشكل كبير في إنتاجية 
ونجـــاح القـــوى العاملة البحرينيـــة”. وقال 
إن ِســـجل المجموعـــة فـــي البحرنـــة كان 

عامة فارقة في قطاع التجزئة.

متحدًثـــا عن مجموعة اللولو، شـــكر جوزر 
روبـــاواال الزمـــاء البحرينيين في شـــركة 
اللولـــو الذيـــن قدمـــوا االلتـــزام والمهارات 
الهائلـــة الصديقـــة ألعمالهـــم وكانـــوا وجه 

لنجاح اللولو.
علـــى  اللولـــو  قـــدرة  “إن  روبـــاواال  وقـــال 
البحرينييـــن  إمكانـــات  مـــن  االســـتفادة 
هـــي نتيجة رؤيـــة رئيس مجلـــس اإلدارة 

والعضو المنتدب، يوسف علي أم أي، الذي 
يقول دائًما إن نمو المجموعة يتماشى مع 
األهـــداف الوطنيـــة ومجموعـــة المواهـــب 
المحليـــة. فـــي فريقنـــا البحرينـــي، وجدنا 
مخلصـــون  البحرينيـــون  كبيـــرة.  شـــراكة 
ولطيفـــون فـــي التعامل وهـــم وجه نجاح 
اللولـــو، ليـــس فقـــط فـــي المملكـــة، ولكـــن 
بشكل متزايد، عبر شبكتنا العالمية، حيث 

يتولـــون مناصب كبيرة. نحـــن مدعومون 
بقدرتهـــم علـــى تمثيـــل قيم لولـــو للجودة 
المســـتويات  كل  علـــى  العمـــاء  وخدمـــة 

ونشكرهم على التزامهم“.
وشـــكر وزارة العمـــل علـــى دعمهـــا الدائـــم 
لشركة اللولو في رؤيتها الخاصة بالبحرنة 
والمـــوارد  البشـــرية  المـــوارد  بأحـــدث 

التدريبية.

“لولو هايبرماركت” تمنح شهادات الخدمة الطويلة للقوى العاملة البحرينية
وزير العمل: ِسجل المجموعة في البحرنة عالمة فارقة بقطاع التجزئة

جانب من تسليم الشهادات جانب من الحضور في الفعالية جوزر روباواال يلقي كلمته في االحتفال 

بوجيري: طرح عمليات استثمارية بالتمويل الجماعي التجزيئي

طرح نسخة جديدة من “التحكيم الهندسي”

العائد على بعضها بلغ ما يفوق 30 % في أيام معدودة

في الفترة من 8 نوفمبر إلى 29 ديسمبر

المســـتقلين  المستشـــارين  كبيـــر  صـــرح 
لشـــركة “صفقـــات” عبدالكريـــم بوجيـــري، 
بأنه على ضوء الخبر الصحافي المنشـــور 
فـــي وســـائل االعـــام المحلية قبـــل بضعة 
شـــركة  منصـــة  إطـــاق  بخصـــوص  أيـــام 
صفقـــات كأول منصـــة إلكترونية للتمويل 
الجماعـــي التجزيئـــي، قائـــا “لقد ســـررت 
كثيرا بتتويج عملنا المضني خال األشهر 
الرســـمي  باإلطـــاق  المنصرمـــة  العديـــدة 
لعمليات شركة صفقات للتمويل الجماعي 
التجزيئـــي )CROWD FUNDING(. هـــذا 
العمـــل الذي بـــورك من قبل بنـــك البحرين 
المركـــزي، والـــذي أصـــدر فـــي شـــهر يوليو 
الماضي، موافقته الكريمة لشركة صفقات 
للعمـــل في البيئة التجريبية لبنك البحرين 
 .)REGULATORY SANDBOX( المركزي
ومنـــذ ذلـــك الحين عملنا على قدم وســـاق 

يدا بيد مع العاملين في هذه الشركة وعلى 
رأسهم أصحاب الخبرة الطويلة في مجال 
التكنولوجيـــا الماليـــة والعارفيـــن بشـــؤون 
أسواق األنشطة التجارية بالمملكة وبدعم 
مبـــارك وال محدود من وحدة التكنولوجيا 
واالبتـــكار ببنـــك البحرين المركـــزي، حتى 
تمكنا من إبراز هذه الشـــركة وطرحها في 
الســـوق البحرينيـــة كأول شـــركة مـــن هذا 
النوع في الســـوق المحلي. وخال الفترة 
الماضية قمنا بإنشـــاء المقـــر الرئيس لهذه 
الشـــركة على شـــارع الشـــيخ جابر األحمد 
الصبـــاح بســـترة لتنطلق منهـــا أعمال هذه 
الشـــركة. ويســـرني اإلفـــادة بأننـــا وبفضل 

وتوفيـــق من هللا اســـتطعنا طـــرح وإكمال 
عدد من العمليات االســـتثمارية تركز جلها 
علـــى التمويل الجماعي التجزيئي لتمويل 
عـــدد من الســـيارات، هـــذا وقد بلـــغ العائد 
علـــى بعض هـــذه االســـتثمارات مـــا يفوق 

نســـبة الـ 30 % لمدد استثمارية ال تتجاوز 
أيامها عدد أصابع اليد الواحدة. ولقد قمنا 
خال هذه الفترات بتسديد رؤوس أموال 
المستثمرين مع عوائدها المجزية دون أية 
عوائق”. وأوضح بوجيري ”ليس لدي أدنى 
شـــك أنـــه وبتضافر الجهـــود كافـــة لتنمية 
أعمـــال التكنولوجيا الماليـــة واالبتكار في 
بحريننا العزيزة تماشيا مع خطة البحرين 
االقتصادية 2030، ستساهم أعمال شركة 
صفقـــات فـــي إرســـاء النمـــوذج الحيـــوي 
والرائـــد لتمكيـــن هذه الصناعـــة المتطورة 
إذ  المحليـــة،  الســـوق  فـــي  ألخـــذ حيزهـــا 
إنـــه ال مناص مـــن الخوض فـــي مثل هذه 
األعمـــال وإرســـاء قواعدهـــا فـــي مملكتنا 
الغاليـــة، التي ســـتكون بإذن هللا من أوائل 
الدول في منطقة الشـــرق األوسط لتنمية 

وتطوير العمل في التكنولوجيا المالية”.

يـــــســـــتـــــمـــــر مـــــركـــــز 
ــتــجــاري  الــتــحــكــيــم ال
ــــس  ــل ــجــ لــــــــــــــــدول مــ
الــــــتــــــعــــــاون لـــــــدول 
المبادرات  طرح  في  العربية  الخليج 
وفًقا  المحكمين  تأهيل  في  الــرائــدة 
الحتياجات البيئة القانونية لألعمال، 
ويستعد المركز لطرح نسخة جديدة 
مــن بــرنــامــجــه الــشــهــادة اإلحــتــرافــيــة 
“التحكيم  الــهــنــدســي  التحكيم  فــي 
الهندسي وعقد المقاولة )اإلنشاءات( 
سينعقد  ــذي  وال الفيديك”  ضــوء  في 
ــفــتــرة 8 نــوفــمــبــر حــتــى 29  خـــال ال
األمــيــن  ـــح  وأوضـــ  .2021 ديــســمــبــر 

الـــعـــام لــمــركــز الــتــحــكــيــم الــتــحــكــيــم 
التجاري لدول مجلس التعاون لدول 
الشميمري  طـــارق  الــعــربــيــة  الخليج 
بــاهــًرا في  نــجــاًحــا  “الــمــركــز حقق  أن 
بشكل  برامجه  بتقديم  الجاري  العام 
الحديثة  التقنيات  باستخدام  رائــع 
يتوقف  لم  المركز  إن  بل  بعد(،  )عــن 
وتدعيم  جــودة  مفاتيح  إضــافــة  عــن 
في  تسهم  جــديــدة  بمحاور  البرامج 
تـــزويـــد الــبــيــئــة الــقــانــونــيــة لــألعــمــال 
ــمــحــكــمــيــن مـــحـــتـــرفـــيـــن مــؤهــلــيــن  ب
لــلــفــصــل فـــي الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة”. 
ــاف “تــتــســم الــبــيــئــة الــقــانــونــيــة  ــ وأضـ
والقواعد  القوانين  بتشعب  لألعمال 

واألنــشــطــة  بـــاألعـــمـــال  ــة  ــصــل ال ذات 
خال  من  المركز  ويهدف  التجارية. 
ــدد الـــبـــرامـــج الــتــخــصــصــيــة فــي  ــعـ تـ
العاملين  وتــزويــد  بتغطية  التحكيم 
وإطاعهم  التحكيمي  الــمــجــال  فــي 
واللوائح  واالتفاقات  القوانين  على 
تحكمهم  الــتــي  والــدولــيــة  الــمــحــلــيــة 
خــــال مـــزاولـــتـــهـــم مــهــنــة الــتــحــكــيــم 
عند  منهم  والمتوقع  المنوط  والــدور 
استامهم العملية التحكيمية”. وتابع 
“في النسخة الثانية التي نعقدها من 
العام  الهندسي هذا  التحكيم  برنامج 
تم زيادة الجرعة في مجال التحكيم 
للبرنامج،  جــديــدة  مــرحــلــة  بــإضــافــة 

ليكون بذلك من 6 مراحل بداًل عن 5 
مراحل في النسخة السابقة”.
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ميرزا يناقش المشروع مع ممثلي “Jerrard Resources” البريطانية

 ”H2“ إنشاء مصنع لتحويل النفايات لطاقة وإنتاج غاز الهيدروجين

ميرزا مستقبال ممثلي الشركة البريطانية 

اســـتقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا بمكتبه فـــي المرفأ 
المالي وفد رفيع المستوى من كممثلين 
لشركة Jerrard Resources البريطانية 
رئيـــس  الوفـــد  وتـــرأس  العالميـــة. 
مجلس اإلدارة الشـــريك اإلســـتراتيجي 
للشـــركة الســـعودية - البحرينية الشيخ 
عبدالرحمـــن بـــن مبـــارك آل خليفـــة في 
الرئيـــس  بحضـــور  البحريـــن  مملكـــة 
التنفيذي للشـــركة قصي بـــن عبدالكريم 
الرمـــاح. وفـــي بدايـــة االجتمـــاع أشـــاد 
 Jerrard ميرزا بالخبرة العريقة لشـــركة
Resources وكفاءاتهـــا النتـــاج الطاقة 
والمختصـــة   H2 للهيروجيـــن  النظيفـــة 
إلـــى  النفايـــات  تحويـــل  مجـــاالت  فـــي 
طاقـــة، والتـــي بنتهـــا الشـــركة من خالل 
مشروعات عدة كبرى إلنتاج الطاقة من 
الموارد المتجددة وتحويل النفايات إلى 
طاقـــة في العالم. ويأتـــي هذا االجتماع 
على ضوء الجهود الوطنية التي تبحث 
إســـتراتيجيات  الحكومـــة  خاللهـــا  مـــن 
إدارة النفايـــات وأهـــم طرق االســـتفادة 
من النفايات لتحويلها إلى طاقة نظيفة 

صديقة للبيئة. 
وخـــالل االجتمـــاع قـــّدم ميـــرزا للوفـــد 
عرًضـــا مرئًيـــا ســـّلط مـــن خاللـــه الضوء 
على أبرز المستجدات واإلنجازات التي 
تـــم تحقيقها في إطار مبـــادرات الطاقة 
المتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة المتضمنـــة 
فـــي كل مـــن الخطـــة الوطنيـــة للطاقـــة 
لكفـــاءة  الوطنيـــة  المتجـــددة والخطـــة 
الطاقة. وألقى الضوء على المشروعات 
فـــي  البحريـــن  فـــي  والمقبلـــة  الحاليـــة 
مجـــال الطاقة المســـتدامة، متطرًقا إلى 

األبعـــاد المهمة لحلول وتقنيات تحويل 
النفايات إلى طاقة، واالعتبارات التقنية 
والتحديـــات التـــي يجب التغلـــب عليها 
فـــي ذات المجـــال، كما ناقـــش ميرزا ما 
تضيفـــه اإلنجازات في هذا المجال إلى 
جهـــود الوصول إلى األهـــداف الوطنية 
للطاقـــة المتجددة وكفـــاءة الطاقة وما 
تدفع به من فرص لتحقيق االســـتدامة 

وخفض االنبعاثات الكربونية.
مـــن جانبهـــم، اســـتعرض الوفـــد خطط 
واســـتراتيجيات الشركة لتطوير حلول 
وتقنيـــات إدارة النفايـــات فـــي مملكـــة 
إلـــى مبـــادرة  التطـــرق  البحريـــن، وتـــم 
الشـــركة إلنشـــاء مصنـــع فـــي المملكـــة 
إلدارة النفايـــات وتحويلهـــا الـــى طاقة، 
المشـــترك  التعـــاون  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
بيـــن القطـــاع الخـــاص والعـــام، وتطرق 
النقـــاش لحيثيـــات العمليـــات المطبقـــة 
حالًيـــا إلدارة النفايـــات والتخلـــص منها 
وإمكانات تطبيق مشـــروعات تجريبية 
داخـــل المملكـــة لتطويـــر هـــذه اآلليـــات 
واالســـتفادة منهـــا فـــي توليـــد الطاقـــة. 

كما عـــّرج ميرزا الفرصة على مخرجات 
االجتماعات واللقاءات التي عقدت في 
فتـــرات ومراحـــل مختلفة مـــع الجهات 
الحكوميـــة المختصـــة والمعنية بالعمل 
على تنفيذ مبادرة تحويل النفايات إلى 
طاقـــة المتضمنة فـــي الخطـــة الوطنية 
ـــن مـــن  لكفـــاءة الطاقـــة، األمـــر الـــذي بيَّ
خالله اهتمام الحكومة الجاد والواضح 
للحـــد من آثـــار النفايـــات وتحويلها إلى 
طاقة ُتسَتثمر وُيسَتفاد منها، األمر الذي 
ال يحقق اســـتدامة الطاقة فحســـب، بل 
يضيف إلى مصـــادر الطاقة في المزيج 
الوطنـــي الكلـــي للطاقـــة، ويعالـــج أيًضا 
قضيـــة إدارة النفايات عـــن طريق الحد 
من كمية النفايات المرســـلة إلى مدافن 
الشـــروط  مـــن  عـــدد  ضمـــن  النفايـــات، 
تعنـــى  التـــي  العالميـــة  والمقاييـــس 
بالجوانـــب الفنيـــة والبيئيـــة للتقنيـــات 
والحلـــول المطروحة والمطبقـــة عالمًيا 
إلـــى جانـــب تحقيـــق الجـــدوى الماليـــة 
والوفورات العدية التي باإلمكان الظفر 

بها. 
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تقدمت شـــركة أوال الخليج للصناعات 
بطلب إلى إدارة التســـجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة لتخفيض رأســـمال 
الشـــركة من 27.9 مليون دينار إلى 4.157 مليون دينار. ودعت اإلدارة كل من لديه 
اعتراض التقدم باعتراضه إليها مشـــفوعة بالمستندات المؤيدة والمبررة لالعتراض 
خـــالل مـــدة أقصاهـــا 15 يوم عمل. وتأسســـت شـــركة أوال الخليـــج للصناعات التي 
تتخـــذ مـــن البحرين مقـــًرا والمتخصصة فـــي تصنيع وحدات التكييـــف والتبريد في 

منطقة الخليج والشرق األوسط في العام 1970.

تخفيض رأس مال “أول الخليج للصناعات” إلى 4 ماليين دينار

البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  أصـــدر 
المركزي رشيد المعراج قرار رقم )46( 
لسنة 2021 بإلغاء الترخيص الممنوح 

لشركة إنشوريون.
وجـــاء قـــرار المحافـــظ بعـــد االطـــالع علـــى قانـــون مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
والمؤسســـات الماليـــة الصادرة بالقانون رقـــم )64( لســـنة 2006 وتعديالته، وبناء 
على توجيه المدير التنفيذي لرقابة المؤسســـات المالية بإلغاء الترخيص الممنوح 
للشـــركة المذكـــورة، وذلـــك لتوقفها عن مزاولة النشـــاط المرخص به حســـب قرار 
الجمعيـــة العامـــة غير العادية للشـــركة بتاريخ 3 نوفمبر 2020. وتأسســـت شـــركة 
إنشوريون في تاريخ 30 سبتمبر 2004، كشركة وسطاء التأمين، وفي تاريخ 30 

سبتمبر 2021 تمت تصفية المنشأة.

34 شركة وسطاء تأمين في 2020

أمل الحامد

“المركزي” يلغي ترخيص بنك الجملة لـ “الطاقة األول”
يعمل حاليا كشركة استثمارية قابضة

أصــدر محافــظ مصــرف البحريــن المركــزي رشــيد المعراج قــراًرا رقم 
)45( لســنة 2021 بإلغــاء الترخيــص الممنــوح لمصــرف الطاقــة األول 
كبنــك قطــاع الجملــة )وفًقا للمبادئ اإلســامية(. وجاء قــرار المحافظ 
بعــد االطــاع علــى قانــون مصــرف البحريــن المركــزي والمؤسســات 
الماليــة الصــادرة بالقانــون رقــم )64( لســنة 2006 وتعدياتــه، وعلــى 
الئحــة الخدمــات الخاضعة لرقابة مصرف البحريــن المركزي الصادرة 
بالقــرار رقــم )1 لســنة 2007 وتعدياتهــا، وبنــاء علــى توصيــة المديــر 
التنفيذي للرقابة المصرفية. ومصرف الطاقة األول الذي تأســس في 
العــام 2008، ومنحــه “المركــزي” ترخيًصــا فــي تاريــخ 22 يونيو 2008، 
تــم تصميمــه لاســتفادة من الطلــب الكبير على االســتثمار في صناعة 
الطاقــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي، وهــو أول بنــك متوافــق 
مــع الشــريعة اإلســامية يركــز علــى احتياجــات االســتثمار والتمويــل 

والخدمات في قطاع الطاقة. 

المصـــرف  أعمـــال  خطـــوط  وتشـــمل 
والعقـــارات  الخاصـــة  األســـهم 
والخدمـــات المصرفيـــة االســـتثمارية 
وأســـواق رأس المـــال/  إدارة األصـــول 
ومنتجـــات القروض الماليـــة المهيكلة 
وفًقا للشريعة اإلســـالمية. وتم تغيير 
اســـم مصـــرف الطاقـــة األول، وأصبح 

يعرف باسم “ســـاياكورب” ويقع مقره 
الرئيس في المنامة. “ساياكورب” هي 
شـــركة اســـتثمارية قابضة تعمل وفًقا 
لمبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية. تشـــمل 
األنشـــطة التجاريـــة للشـــركة األســـهم 
الثابـــت  والدخـــل  والعامـــة  الخاصـــة 
وإدارة األصـــول والعقـــارات وتمويـــل 

الشركات واالستشارات. 
ولدى “ســـاياكورب” شـــركتان تابعتان 
مملوكتان بالكامل لشـــركة ساياكورب 
كابيتـــال ليمتد، وهي شـــركة خدمات 
ماليـــة في مركـــز دبي المالـــي العالمي 
وشركة ســـاياكورب عقار وهي شركة 
اســـتثمار وتطويـــر عقاري فـــي مملكة 

البحرين.

ووفًقا للبيانات المنشـــورة على موقع 
فـــإن  البحريـــن،  البحريـــن  مصـــرف 
إجمالي المؤسســـات المالية في العام 
2020 يبلغ 370 مؤسســـة، تشـــمل 91 
بنًكا، و144 مؤسســـة تأمين ال تشـــمل 
ممثلي شـــركات التأمين، و59 شـــركة 
متخصصـــة  شـــركة  و53  اســـتثمار، 

مرخص لها.

أمل الحامد

تـراجع تعويضـات حـوادث السيـارات 28 %
10 ماليين دينار مطالبات على شركات التأمين بالربع األول

أظهـــرت بيانـــات رســـمية تراجًعـــا في 
لشـــركات  الـــواردة  المطالبـــات  حجـــم 
التأمين فيما يتعلق بتأمين الســـيارات 
 28 بنســـبة  المروريـــة  الحـــوادث  أو 
%، األمـــر الـــذي يدعـــم األداء المالـــي 
محفظـــة  تعـــد  إذ  التأميـــن  لشـــركات 

الســـيارات ثانـــي أكبـــر المحافـــظ لدى 
الشركات المحلية.

وبلـــغ إجمالـــي المطالبات التـــي تلقتها 
شـــركات التأميـــن في الربـــع األول من 
العـــام الجاري نحـــو 10.2 مليون دينار 
مقارنـــة مـــع 14.3 مليـــون دينـــار فـــي 
ذات الفتـــرة مـــن العـــام الســـابق، بينما 
بلـــغ انخفض حجم المطالبات الصافي 

بنحـــو 33 % وذلـــك لنحـــو 8.4 مليون 
دينار.

وتتطابـــق هـــذه األرقـــام مـــع توقعات 
بتراجع في حوادث الســـيارات بسبب 
انخفـــاض حركة الســـير في الشـــوارع 
بســـبب إجراءات التباعـــد االجتماعي 

واالحترازات إزاء وباء “كوفيد 19”.
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، تراجعـــت 

أقساط التأمين التي استلمتها شركات 
مليـــون   18 إلـــى  للســـيارات  التأميـــن 
دينـــار، مقارنة بعشـــرين مليـــون دينار 
فـــي العـــام الماضـــي، وهو مـــا يتواكب 
مـــع التراجع فـــي مبيعـــات الســـيارات 

المحلية.
وفي المجمل سّجلت شركات التأمين 
زيـــادة في أقســـاط التأميـــن المكتتب 

فيها في الربع األول من العام الجاري، 
خصوًصـــا فـــي التأمين الصحـــي الذي 
قفـــز مـــن 27 مليـــون دينـــار ليبلـــغ 32 
تراجعـــت  حيـــن  فـــي  دينـــار،  مليـــون 
المطالبـــات للتأميـــن الصحـــي مـــن 12 
مليون دينار في الربع األول من 2020 
إلـــى 9.2 مليون دينـــار في الربع األول 

من هذا العام.

علي الفردان

وصناعة  تجارة  غرفة  أطلقت 
البحرين، استبياًنا بالتعاون مع 
 ”ILO“ الــدولــيــة  العمل  منظمة 
“احــتــيــاجــات صاحب  بــعــنــوان 
العمل للمهارات”، بهدف تحديد 

)كوفيد  كــورونــا  جائحة  تأثير 
المهارات والتوظيف،  19( على 
بالتعافي  يتعلق  فيما  خصوصا 

االقتصادي.
ويــأتــي ذلـــك ألهــمــيــة االّطـــالع 
على آراء أصحاب العمل حتى 
للجهات  الــتــوصــيــات  رفــع  يتم 
اتــخــاذ  مــن  ليتمكنوا  المعنية 

الخطوات الالزمة لضمان توفر 
ــي الـــدولـــة حتى  ــارات فـ ــهـ ــمـ الـ
اقتصادًيا  التعافي  من  تتمّكن 
ــعــــداد  ــتــ ــن الـــجـــائـــحـــة واالســ مــ

للمستقبل.
وتضمنت أسئلة االستبيان عدد 
الموظفين في المنشأة والقطاع 
تغير  مــعــدل  ــه،  ب الـــذي تختص 

العمالة منذ الجائحة حتى اآلن، 
المهارات  ومــا  البحرنة،  نسبة 
والــــــكــــــفــــــاءات والــــمــــؤهــــالت 
عنها  ستبحث  التي  األساسية 
ــدعــم  فـــي الــمــســتــقــبــل، ومــــا ال
ــلـــوب مــــن الـــحـــكـــومـــات  ــطـ ــمـ الـ

لتوظيف العمالة الماهرة.

“الغرفة” و “ILO” تطلقان استبيان “احتياجات صاحب العمل للمهارات”

أمل الحامد

حسن عبدالنبي


