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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

أكـــد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة 
أن مملكـــة البحريـــن ماضيـــة قدمـــًا فـــي دفـــع عجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة 
لتحقيـــق التطلعـــات واألهـــداف المنشـــودة. جـــاء ذلـــك لـــدى توقيعـــه على 
اتفاقيـــة الضمـــان بين حكومة مملكـــة البحرين والصنـــدوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي، ليقوم الصندوق بموجب االتفاقية بتقديم تمويل 
ميســـر لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات 

الكهرباء والماء بقيمة 10 ماليين دينار كويتي.

تمويل إنشاء مركز التحكم في شبكات 
الكهرباء بـ 10 ماليين دينار كويتي

المنامة - بنا

عقـــد عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
جلســـة مباحثـــات مع أخيـــه صاحب 
الجاللـــة الملـــك عبـــدهللا الثانـــي بن 
الحســـين عاهـــل المملكـــة األردنيـــة 
الهاشمية الشـــقيقة، وذلك في قصر 
الصخيـــر أمـــس. وأعـــرب العاهـــالن 
التبـــادل  لمســـتوى  االرتيـــاح  عـــن 
التجـــاري، وما وصلت إليه العالقات 
االقتصاديـــة والتجارية بين البلدين 
الشـــقيقين من تقـــدم ونمو. كما أكدا 
فـــي  الشـــقيقين  البلديـــن  تضامـــن 
جهودهما في الحرب على اإلرهاب، 
والحفـــاظ علـــى األمن واالســـتقرار، 
الشـــكر  عـــن  الملـــك  جاللـــة  معربـــًا 
والتقديـــر لمواقـــف المملكة األردنية 
الهاشـــمية الداعمة لمملكـــة البحرين 

والتطـــرف،  اإلرهـــاب  لمكافحـــة 
وتنسيق الجهود المشتركة لمحاربة 
الجانبـــان  بحـــث  كمـــا  اآلفـــة.  هـــذه 
مســـتجدات األوضـــاع فـــي منطقـــة 
الشـــرق األوســـط وآخـــر التطـــورات 
على الســـاحتين اإلقليمية والدولية، 
وتبادال وجهات النظر بشـــأنها، حيث 
أكـــدا أهميـــة التنســـيق بيـــن البلدين 
أهميـــة  علـــى  وشـــددا  الشـــقيقين، 
تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول 
إلى حل عادل للقضية الفلســـطينية، 
واعتبار الســـالم خيارًا اســـتراتيجيًا 
إلنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي 
بشـــكل عادل وشـــامل وفقًا لقرارات 
الشـــرعية الدوليـــة ومبادرة الســـالم 
العربية، وبما يضمن حقوق الشـــعب 

الفلسطيني الشقيق.

جاللة الملك وعاهل األردن: تضامن في الحرب على اإلرهاب

وقف التدخالت األجنبية وحماية المالحة الدولية بالخليج
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المغربي يحرز الذهبية وينال بطاقة االحتراف العالميةاالحتفاء برواد أدب الطفلاحتجاجات بمدن أوروبيةارتفاع أسعار البن والقهوة 50 %ديناران ونصف لدخول حديقة المحرق
كشف رئيس مجلس بلدي  «

المحرق غازي المرباطي عن 
توجه وزارة األشغال وشؤون 

البلديات والتخطيط العمراني 
لفرض رسوم على دخول حديقة 

 المحرق الكبرى تصل
 إلى 2.5 دينار.

توقع رئيس لجنة الثروة  «
الغذائية في غرفة تجارة 

وصناعة البحرين، خالد األمين 
لـ “البالد االقتصادي” أن ترتفع 

أسعار البن والقهوة بنسبة 
تتراوح ما بين 30 إلى 50 % في 

األشهر الثالثة المقبلة.

تتواصل االحتجاجات منذ  «
عدة أيام في عدد من الدول 

األوروبية ضد قرارات حكوماتها 
فرض قيود جديدة الحتواء 

تفشي فيروس كورونا. وشملت 
االحتجاجات بلجيكا وهولندا 

والنمسا.

أقامت أسرة األدباء والكتاب احتفاال  «
مساء يوم السبت الماضي لتدشين 

كتب 4 من رواد أدب الطفل في 
البحرين وهم: إبراهيم بشمي، 

عبدالقادر عقيل، خلف أحمد، 
إبراهيم سند، وسط حضور لفيف 

من المهتمين وأصدقاء األسرة.

سجل بطل المنتخب الوطني لكمال  «
األجسام محمود المغربي إنجازاً 

بحرينيًا تاريخيًا فريداً من نوعه لدى 
مشاركته ببطولة مستر أولمبيا للهواة 

والتي احتضنتها العاصمة الدنماركية 
كوبنهاغن بتحقيقه للميدالية الذهبية 

ولقب بطل األبطال.
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ضبطت بحوزتهم أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران

القبض على عناصر إرهابية خططوا لعمليات إرهابية
المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار الجهـــود األمنيـــة لحفـــظ أمـــن الوطـــن 
وفـــي عملية أمنيـــة اســـتباقية بالتعـــاون مع جهاز 
واألدلـــة  المباحـــث  أعلنـــت  الوطنـــي،  المخابـــرات 
الجنائيـــة عن القبض على عناصر إرهابية شـــرعت 
في التخطيط واإلعداد لعمليات إرهابية تستهدف 
األمن والســـلم األهلي، وضبط أسلحة ومتفجرات 
المرتبطـــة  العناصـــر  تلـــك  لـــدى  إيـــران  مصدرهـــا 

بمجموعات إرهابية موجودة في إيران.

فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 
لم يكن عاداًل بل بتدخل فرنسي
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مجلس الوزراء: الخامس والعشرين من مارس من كل عام يوماً للشباب البحريني 

إطالق فرص استثمارية جديدة بـ 30 مليار دوالر بينها إنشاء مدن
المنامة - بنا

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي عقد 

أمس بقصر القضيبية.
كلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون 
الماليـــة واالقتصادية والتـــوازن المالي 
الكبـــرى  التنمويـــة  المشـــاريع  بمتابعـــة 
ضمـــن خطة التعافـــي االقتصادي التي 
تفوق قيمتهـــا 32 مليار دوالر، وإطالق 
فرص اســـتثمارية جديدة بقيمة تفوق 
30 مليـــار دوالر، والتي مـــن بينها مدن 
جديدة ومناطق اســـتثمارية وصناعية 
البنيـــة  بقطاعـــات  تتعلـــق  ومشـــاريع 
التحتية والسياحة والصناعة والتعليم 
والشـــباب  واإلســـكان،  والصحـــة، 

والرياضة.
ووافـــق المجلـــس علـــى مذكـــرة وزيـــر 
الداخلية المتعلقة بالتحول اإللكتروني 

اإلدارة  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات  فـــي 
العامـــة للمـــرور بـــوزارة الداخليـــة، مـــن 

خـــالل إضافة عدد من هـــذه الخدمات 
عبر بوابة الحكومة اإللكترونية، ومنها 
إصـــدار شـــهادة تخويل المركبـــة لعبور 
جســـر الملك فهـــد وكذلـــك التحقق من 
صالحيتهـــا، وإلغاء التخويل، باإلضافة 
إلـــى عـــرض نمـــوذج لرخصة الســـياقة 
وملكيـــة المركبـــة، بمـــا ال يتطلب حمل 

رخصة القيادة وملكية المركبة.
إلـــى ذلك، أقر مجلس الوزراء الخامس 
والعشـــرين من مارس من كل عام يومًا 
للشـــباب البحرينـــي، تقديرًا منـــه للدور 
الذي يضطلع به الشـــباب البحريني في 
مســـيرة التنميـــة والتطـــور، حيث جاء 
ذلك فـــي ضوء اطـــالع المجلـــس على 
مبـــادرة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.
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إدراج العمالة المنزلية بقانون العمل وشمولها بالتأمين الصحي

أوصى مؤتمر الهجرة اآلمنة للعمالة المنزلية 
الـــذي عقـــده االتحـــاد العـــام لنقابـــات عمـــال 
البحريـــن تحت رعاية وزيـــر العمل والتنمية 
االجتماعيـــة جميل حميـــدان، وبالتعاون مع 
مؤسســـة فريدريش إيبـــرت بـــإدارج العمالة 
بجميـــع  العمـــل  قانـــون  ليشـــملهم  المنزليـــة 

عـــدم حصـــول  يكفـــل  بمـــا  كاملـــة،  فصولـــه 
أي شـــكل مـــن أشـــكال التمييز فـــي الحقوق 

والمكتسبات.
وأصـــدر المؤتمر الذي عقـــد على مدى يومي 
األحـــد واالثنيـــن الموافـــق 21 و22 نوفمبـــر 
الجاري؛ لمناقشـــة الشـــراكة مـــن أجل حقوق 
عامالت المنازل، وتعزيز التعاون الدولي من 
أجل الهجرة اآلمنة، 18 توصية تعد خالصة 

مناقشات جلسات المؤتمر.
وأكدت التوصيات التزام رب العمل بتدريب 
وتأهيـــل العاملـــة المنزلية علـــى التكنولوجيا 
االجتماعيـــة  التواصـــل  بوســـائل  الخاصـــة 
لتمكيـــن العامـــل أو العاملة مـــن التواصل مع 
العالـــم الخارجي، إلى جانب شـــمول العمالة 
المنزليـــة بالتأمين الصحـــي وأنظمة الحماية 

االجتماعية.
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البلديـــات  أصـــدر وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف قـــرارًا 
بتحديـــد رســـوم 10 دنانيـــر كرســـوم لتغيير 
التصنيـــف للعقارات المصنفـــة عن كل أرض 

يراد تغيير تصنيفها.

وأشار الوزير في القرار إلى أن هذه الرسوم 
مســـتحقة مســـبقًا بغـــض النظـــر عـــن قبـــول 
الطلـــب أو رفضـــه. وحدد القرار رســـم تغيير 
التصنيف مبلغ يعادل 1 % من قيمة األرض 
بعـــد تغييـــر تصنيفها، على أن ال يقل الرســـم 
فـــي جميع األحوال عـــن 500 دينار بحريني 

كحد أدنى.

500 دينار حدا أدنى لرسوم تغيير تصنيف العقارات
سيدعلي المحافظةسيدعلي المحافظة
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عقد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة جلســة مباحثات مع أخيه صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني 
بن الحسين عاهل المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في قصر الصخير أمس.

ورحـــب جاللـــة الملك فـــي بداية الجلســـة 
بأخيه جاللة العاهل األردني، وأشاد بعمق 
العالقات الثنائيـــة األخوية الوطيدة التي 
تجمع بين البلدين الشـــقيقين والمســـتوى 
المتقـــدم مـــن التعـــاون القائـــم بينهمـــا في 

مختلف المجاالت.
وأعـــرب العاهـــالن عـــن االرتياح لمســـتوى 
إليـــه  وصلـــت  ومـــا  التجـــاري،  التبـــادل 
بيـــن  والتجاريـــة  االقتصاديـــة  العالقـــات 

البلدين الشقيقين من تقدم ونمو.
كمـــا أكـــدا تضامـــن البلدين الشـــقيقين في 
اإلرهـــاب،  علـــى  الحـــرب  فـــي  جهودهمـــا 
والحفـــاظ على األمـــن واالســـتقرار، معربًا 
جاللة الملك عن الشـــكر والتقدير لمواقف 
المملكة األردنية الهاشمية الداعمة لمملكة 
البحريـــن لمكافحـــة اإلرهـــاب والتطـــرف، 
وتنسيق الجهود المشـــتركة لمحاربة هذه 

اآلفة.
البلديـــن  بيـــن  التعـــاون  بأهميـــة  ونوهـــا 
الشـــقيقين فـــي مكافحة فيـــروس كوفيد 

19 والحـــد مـــن انتشـــاره، شـــاكرًا جاللـــة 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  العاهـــل 
علـــى التســـهيالت التـــي قدمتهـــا لســـفارة 
مملكـــة البحرين في عّمان، والتي ســـهلت 
والطلبـــة  المواطنيـــن  عـــودة  إجـــراءات 

البحرينيين إلى أرض الوطن.
وأشاد جاللته بإسهامات الجالية األردنية 
فـــي مملكـــة البحرين فـــي عمليـــة التنمية 

والتطوير في المجاالت كافة.
كما بحـــث الجانبان مســـتجدات األوضاع 
وآخـــر  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي 

اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  التطـــورات 
والدوليـــة، وتبـــادال وجهات النظر بشـــأنها، 
حيـــث أكـــدا أهمية التنســـيق بيـــن البلدين 
الشـــقيقين، وشـــددا علـــى أهميـــة تكثيـــف 
الجهـــود ومضاعفتهـــا للوصـــول إلـــى حـــل 
واعتبـــار  الفلســـطينية،  للقضيـــة  عـــادل 
الســـالم خيارًا اســـتراتيجيًا إلنهـــاء النزاع 
عـــادل  بشـــكل  اإلســـرائيلي  الفلســـطيني 
وشـــامل وفقًا لقـــرارات الشـــرعية الدولية 
ومبـــادرة الســـالم العربيـــة، وبمـــا يضمـــن 

حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتطرقـــت المباحثات إلى آخـــر التطورات 
المتعلقـــة بالملـــف الســـوري، إذ بّيـــن جاللة 
الملـــك دعـــم األردن لجهـــود الحفـــاظ على 
ووحـــدة  واســـتقرارها  ســـوريا  ســـيادة 

أراضيها وشعبها.
وفي هـــذا الجانب، أشـــاد صاحب الجاللة 
عاهـــل البالد بجهود جاللـــة الملك عبدهللا 
الثانـــي بـــن الحســـين فـــي دعـــم القضايـــا 
العربيـــة خصوصـــا القضيـــة الفلســـطينية؛ 
باعتبـــار جاللتـــه الوصي على المقدســـات 

في القدس الشريف.
كمـــا أكـــد العاهـــالن ضـــرورة العمـــل لوقف 
التدخـــالت األجنبية في شـــؤون المنطقة، 
وتأثيرهـــا على األمن واالســـتقرار وشـــددا 

البلديـــن  بيـــن  التعـــاون  أهميـــة  علـــى 
الشقيقين؛ لتثبيت أمن واستقرار المنطقة 
وحماية المالحة الدولية في مياه الخليج 
العربـــي مـــن أي تهديدات تؤثـــر في حركة 

التجارة العالمية.
مـــن جانبه، أعـــرب جاللة العاهـــل األردني 
عـــن شـــكره وتقديـــره ألخيه جاللـــة الملك 
علـــى كـــرم الضيافـــة وحفاوة االســـتقبال، 
مؤكـــدًا عمق العالقات التاريخية المتميزة 
والروابط األخوية الوثيقة بين المملكتين 

وشعبيهما الشقيقين.
 وكان جاللـــة الملك في مقدمة مســـتقبلي 
أخيـــه ملـــك المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية 
الشـــقيقة ترافقـــه صاحبه الجاللـــة الملكة 

رانيـــا العبـــدهللا، لـــدى وصوله إلـــى قاعدة 
الصخيـــر الجويـــة أمس في زيـــارة لمملكة 

البحرين.
كما كان في االســـتقبال، ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، وكبار 

المستقبلين.  
وأعلـــن الديـــوان الملكـــي أمـــس أن عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
مقدمـــة  فـــي  كان  خليفـــة،  آل  عيســـى 
مســـتقبلي أخيـــه صاحـــب الجاللـــة الملك 
عبـــدهللا الثاني ابن الحســـين ملك المملكة 
األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة، حيث وصل 
إلـــى البـــالد أمـــس 22 نوفمبر الجـــاري في 
زيـــارة لمملكـــة البحريـــن، يجـــري خاللهـــا 
مباحثات مع جاللة الملك تتناول العالقات 
األخوية المتميزة بين البلدين الشـــقيقين، 
باإلضافة إلـــى مســـتجدات األوضاع على 

الساحات اإلقليمية والعربية والدولية.
واغتنـــم الديـــوان الملكـــي هـــذه المناســـبة 
والوفـــد  الكريـــم  البـــالد  بضيـــف  ـــا  مرحبًّ
المرافـــق، متمنًيـــا لجاللة العاهـــل األردني 

طيب اإلقامة في بلده مملكة البحرين.

المنامة - بنا
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العاهــالن أكــدا تضـامــن البلـديــن بجهودهـمــا فــي الحــرب علــى اإلرهــابجاللــة الملــك أشــاد بعمـــق العالقـــات الثنائيـــة واألخويـــة بيـــن البلديــــن

جاللتهما أعربا عن االرتياح 
لمستوى التبادل التجاري 

بين المملكتين

إسهامات ملحوظة للجالية 
األردنية في عملية التنمية 

بكافة المجاالت

تكثيف الجهود ومضاعفتها 
للوصول لحل عادل للقضية 

الفلسطينية

جاللة الملك وعاهل األردن: وقف التدخالت األجنـــــــــبيـة وحمايــة المـالحــة الدولـيــة فــي الخلـيــج
عالقــات تاريخيــة متميــزة وروابــط أخويــة وثيقــة تجمـــع بيـــن المملكتيـــننقــدر مواقــف األردن الداعمــة للبحريــن فــي مكافحتهــا اإلرهــاب والتطــرف

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، برقية شكر جوابية من رئيس 

جمهوريـــة الجزائـــر الديمقراطيـــة الشـــعبية عبـــد 
ا على برقية التهنئة التي  المجيـــد تبون، وذلك ردًّ

بعث بها جاللته إليه بمناســـبة ذكرى اندالع ثورة 
األول من نوفمبر المجيدة.

جاللــة الملــك يتلقــى شكــر رئيــس الجزائــر



رأس ولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
االجتمـــاع االعتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد  االجتمـــاع،  بدايـــة  فـــي 
بنتائـــج المباحثـــات التـــي أجراهـــا عاهـــل البـــاد 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
خليفـــة  مع رئيـــس جمهورية البرازيـــل االتحادية 
جاييـــر بولســـونارو وبأهميتهـــا علـــى صعيـــد دعم 
وتعزيـــز التعاون الثنائـــي بين البلديـــن، مؤكدًا أن 
االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهم التي تـــم التوقيع 
عليهـــا خـــال زيـــارة فخامـــة الرئيـــس البرازيلـــي 
لمملكـــة البحريـــن ســـتعزز التنســـيق بيـــن البلدين 
وتفتح المجـــال أمام تعاون أشـــمل في المجاالت 
وتنظيـــم  والثقافيـــة  والسياســـية  االســـتثمارية 

الفعاليات المشتركة.
التـــي  الســـامية  بالكلمـــة  المجلـــس  نـــوه  بعدهـــا، 
وجههـــا صاحـــب الجالـــة الملـــك لـــدى اســـتقباله 
كبار المشـــاركين في المنتدى الســـابع عشـــر لألمن 
اإلقليمي “حوار المنامة”، والتي أكدت على التزام 
مملكة البحرين بالسام والحوار الذي يعزز األمن 
واالســـتقرار في المنطقة والعالم، منوهًا المجلس 
بالمشاركة الدولية الفاعلة في “حوار المنامة” مما 
يؤكـــد حرص المجتمع الدولي علـــى إيجاد أفضل 
اللذيـــن  واالســـتقرار  األمـــن  لتحقيـــق  المســـارات 
يقـــودان لمزيد مـــن التنمية والتقدم فـــي المنطقة 

والعالم.
ثـــم رفـــع المجلـــس أصـــدق التهانـــي والتبريـــكات 
إلـــى صاحـــب الجالة عاهل الباد بمناســـبة نجاح 
مملكة البحرين في اســـتضافة النسخة الثالثة من 
كأس البحريـــن الدولـــي للخيـــل، منوهـــًا المجلس 
بالمشـــاركة الدوليـــة الواســـعة فـــي الســـباق مـــن 
اإلســـطبات العالمية والماك ممـــا يعكس المكانة 
المتقدمـــة لمملكـــة البحريـــن في ســـباقات الخيل، 
مشـــيدًا بالجهـــود التـــي بذلتها الهيئـــة العليا لنادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل برئاســـة ســـمو 
الشـــيخ عيسى بن ســـلمان بن حمد آل خليفة في 
إظهـــار هـــذا التجمـــع الرياضـــي الدولـــي بالصورة 
التـــي تعكـــس كفاءة مملكـــة البحرين فـــي تنظيم 

البطوالت العالمية.
بعد ذلك، أكد المجلس الحرص على تنظيم المزيد 
مـــن المعـــارض المتخصصـــة التـــي تعزز مســـاهمة 
صناعـــة المعارض والمؤتمـــرات في دعم أولويات 
وبرامـــج خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، وذلـــك في 
معـــرض ترحيب المجلس بنجاح معرض الجواهر 
العربيـــة 2021 الـــذي أقيـــم تحت رعايـــة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
وما شـــهده مـــن إقبال ومشـــاركة وحســـن تنظيم، 
واطلع المجلس في هذا الصدد على تقرير بشـــأن 

المعرض على صعيد التنظيم والمشاركة.
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء الخامس والعشـــرين 
من مـــارس من كل عـــام يومًا للشـــباب البحريني، 
بـــه الشـــباب  الـــذي يضطلـــع  للـــدور  تقديـــرًا منـــه 
البحريني في مسيرة التنمية والتطور، حيث جاء 
ذلك في ضوء اطاع المجلس على مبادرة ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي تتعلق 
بتخصيص يوم لتكريم المبدعين والمتميزين من 
الشـــباب البحرينـــي واســـتعراض مـــا حققـــوه من 

إنجازات تعكس روح اإلصرار والتحدي.
بعدهـــا، كلـــف المجلس اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي بمتابعـــة 
المشـــاريع التنمويـــة الكبرى ضمن خطـــة التعافي 
االقتصـــادي التـــي تفـــوق قيمتهـــا 32 مليـــار دوالر 
جديـــدة  اســـتثمارية  فـــرص  وإطـــاق  أميركـــي، 
30 مليـــار دوالر أميركـــي، والتـــي  بقيمـــة تفـــوق 
اســـتثمارية  ومناطـــق  مـــدن جديـــدة  بينهـــا  مـــن 
البنيـــة  بقطاعـــات  تتعلـــق  ومشـــاريع  وصناعيـــة 
التحتية والســـياحة والصناعة والتعليم والصحة، 

واإلسكان، والشباب والرياضة.

ثـــم نظر المجلس فـــي الموضوعات المدرجة على 
جدول أعماله وقرر ما يلي:

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة  بخصـــوص  والتشـــريعية، 
حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرســـي بشأن 
التعـــاون فـــي القطـــاع المالي والرقمـــي والثقافي، 
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التنسيق ودعم 

مبادرات التعاون الثنائي.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
وزارة  بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة  حـــول  والتشـــريعية 
خارجيـــة  ووزارة  البحريـــن  مملكـــة  خارجيـــة 
السياســـي،  التشـــاور  بشـــأن  اليونـــان  جمهوريـــة 
والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين على 

المستوى الثنائي والدولي.
بالتحـــول  المتعلقـــة  الداخليـــة  وزيـــر  مذكـــرة   .3
اإللكترونـــي فـــي الخدمات التـــي تقدمهـــا اإلدارة 
العامـــة للمرور بـــوزارة الداخلية، من خال إضافة 
عـــدد مـــن هـــذه الخدمـــات عبـــر بوابـــة الحكومـــة 
اإللكترونية، ومنها إصدار شـــهادة تخويل المركبة 
لعبـــور جســـر الملـــك فهـــد وكذلـــك التحقـــق مـــن 
صاحيتها، وإلغاء التخويل، باإلضافة إلى عرض 
نمـــوذج لرخصـــة الســـياقة وملكية المركبـــة، بما ال 

يتطلب حمل رخصة القيادة وملكية المركبة.
4. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
والتشـــريعية بشـــأن رد الحكومـــة علـــى اقتـــراح 

برغبة مرفوع من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1 - مذكرة وزير شـــئون الكهرباء والماء بشـــأن ما 
أنجزته هيئة الكهرباء والماء خال فصل الصيف 
للعـــام 2021، والتي أظهرت نجاح قطاع الكهرباء 
والماء رغم تزايد اســـتهاك الطاقـــة، وبالرغم من 
الظـــروف االســـتثنائية لجائحـــة فيـــروس كورونا 
في اتخاذ كافة االســـتعدادات مـــا أدى إلى تجنب 
حـــدوث أيـــة مشـــاكل فنيـــة أو انقطاعات بســـبب 
الصيـــف  خـــال  المنتجـــة  الطاقـــة  فـــي  النقـــص 
الماضـــي، وبينـــت المذكرة أنه ســـيتم االنتهاء من 
تركيـــب العدادات الذكية للمواطنين في المســـكن 
األول واالنتقـــال لنظام الفوتـــرة الجديد في يناير 

.2022
بعدهـــا، أخـــذ المجلـــس علمـــًا بالتقاريـــر الوزاريـــة 
المرفوعـــة مـــن أصحـــاب الســـعادة الوزراء بشـــأن 
العـــام  للمؤتمـــر   )41( الـــدورة  فـــي  المشـــاركة 
لمنظمـــة األمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
)اليونســـكو(، وزيارة جمهورية تركيا، والمشـــاركة 

بمعرض دبي الدولي للطيران 2021.
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 22 نوفمبر 2021:

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

اإلشادة بنتائج المباحثات التي أجراها حضرة 
صاحب الجاللـــة عاهل البالد المفدى حفظه 
الله ورعاه مع فخامة رئيس جمهورية البرازيل 
االتحادية الصديقـــة وبأهميتها على صعيد 

دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

التنويه بالكلمة الســـامية التي وجهها حضرة 
صاحب الجاللة الملك المفدى لدى استقباله 
كبار المشـــاركين في المنتدى الســـابع عشر 
لألمـــن اإلقليمـــي ”حـــوار المنامـــة" والتي 
أكدت علـــى التزام مملكة البحرين بالســـالم 
والحـــوار الذي يعـــزز األمن واالســـتقرار في 

المنطقة والعالم.

إقرار الخامس والعشـــرين من مارس من كل 
عـــام يومًا للشـــباب البحريني، تقديـــرًا للدور 
الـــذي يضطلـــع بـــه الشـــباب البحريني في 

مسيرة التنمية والتطور.

تكليـــف اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون الماليـــة 
المالـــي بمتابعـــة  واالقتصاديـــة والتـــوازن 
المشـــاريع التنمويـــة الكبـــرى ضمـــن خطـــة 
التعافي االقتصادي التي تفوق قيمتها 32 
فـــرص  وإطـــالق  أمريكـــي،  دوالر  مليـــار 
استثمارية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دوالر 

أمريكي.

الترحيب بنجاح معرض الجواهر العربية 2021 
الـــذي أقيـــم تحـــت رعايـــة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 

حفظه الله.

تهنئـــة حضرة صاحـــب الجاللة عاهـــل البالد 
المفـــدى حفظه اللـــه ورعاه بمناســـبة نجاح 
مملكة البحرين في استضافة النسخة الثالثة 

من كأس البحرين الدولي للخيل.

يـــــــــوم 
الشـبـاب
البحـريني

إنجــازات هيئــة الكهربــاء والمــاء خــالل فصــل الصيــف للعــام 2021، والتــي أظهــرت النجــاح 
فــي تجنــب حــدوث أيــة مشــاكل فنيــة أو انقطاعــات بســبب النقــص فــي الطاقــة المنتجــة 

خالل الصيف. 

االنتهــاء مــن تركيــب العــدادات الذكيــة للمواطنيــن فــي المســكن األول واالنتقــال لنظــام 
الفوترة الجديد في يناير 2022.

أخذ المجلس علما بالتقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء.

مذكـــرة تفاهـــم بين حكومـــة مملكـــة البحرين 
وحكومة جيرسي بشـــأن التعاون في القطاع 

المالي والرقمي والثقافي. 

مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية مملكة البحرين 
ووزارة خارجية جمهورية اليونان بشأن التشاور 

السياسي.

إضافة عدد من الخدمات التي تقدمها اإلدارة 
العامـــة للمـــرور بـــوزارة الداخليـــة عبـــر بوابـــة 
الحكومـــة اإللكترونيـــة، ومنها إصدار شـــهادة 
تخويـــل المركبـــة لعبـــور جســـر الملـــك فهد، 
باإلضافة إلى عرض نموذج لرخصة الســـياقة 
وملكيـــة المركبة، بما ال يتطلـــب حمل رخصة 

القيادة وملكية المركبة.

رد الحكومـــة علـــى اقتراح برغبـــة مرفوع من 
مجلس النواب.

إعالن 25 مارس من 
كل عام يوًما للشباب 

البحريني وتكريم 
المبدعين

تخويل عبور جسر 
الملك فهد ورخصة 

القيادة وملكية 
المركبة إلكترونيا

تنظيم المزيد من 
المعارض المتخصصة 

الداعمة لبرامج 
التعافي االقتصادي

المنامة - بنا

إطالق فرص استثمارية جديدة بـ 30 مليار دوالر بينها إنشاء مدن 
مجلس الوزراء: االنتقال لنظام الفوترة للعدادات الذكية يناير المقبل
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مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين “خارجيتي” البحرين واليونان
عقـــد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشـــد 
الزيانـــي، أمـــس، جلســـة مباحثات مـــع وزير 
الصديقـــة،  اليونـــان  جمهوريـــة  خارجيـــة 
الزيـــارة  إطـــار  فـــي  دينديـــاس،  نيكـــوس 
الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين.
 وخالل االجتماع، بحـــث الوزيران عالقات 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  الصداقـــة 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة اليونـــان، وما 
تشـــهده من نمو وتطـــور كبيريـــن، كما بحثا 
ســـبل تعزيـــز وتنميـــة التعـــاون الثنائـــي في 
مختلف المجاالت السياســـية واالقتصادية 
واالســـتثمارية لما فيه خير وصالح البلدين 
إلـــى  باإلضافـــة  الصديقيـــن،  والشـــعبين 
اســـتعراض تطـــورات األوضـــاع السياســـية 
واألمنيـــة فـــي المنطقـــة والتحديـــات التـــي 
االهتمـــام  ذات  والقضايـــا  دولهـــا،  تواجـــه 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  المشـــترك 

والدولية.
 وتـــم التأكيد خالل جلســـة المباحثات على 
عمق عالقـــات الصداقة واالحترام المتبادل 
التي تربط بين البلدين الصديقين، والرغبة 
لتطويـــر  الجهـــود  فـــي مواصلـــة  المتبادلـــة 
المشـــترك  والتعـــاون  الصداقـــة  عالقـــات 
واالرتقـــاء بهـــا إلـــى آفاق أشـــمل بمـــا يحقق 
والشـــعبين  للبلديـــن  المشـــتركة  المصالـــح 
الصديقين، مؤكدين ضرورة استمرار تبادل 
الزيـــارات بيـــن كبـــار المســـؤولين والوفـــود 

الرسمية.

 كمـــا تـــم التوقيع خـــالل جلســـة المباحثات 
المشـــاورات  بشـــأن  تفاهـــم  مذكـــرة  علـــى 
فـــي  الخارجيـــة  وزارتـــي  بيـــن  السياســـية 

البلديـــن، لبحـــث تطويـــر العالقـــات الثنائية 
بيـــن البلديـــن وتبـــادل وجهـــات النظر حول 
القضايـــا اإلقليمية والدوليـــة ذات االهتمام 

المشـــترك، وتقييم التطورات والمستجدات 
االهتمـــام  ذات  الثنائيـــة  المســـائل  فـــي 
المشـــترك بمـــا في ذلك العالقات السياســـية 
والتكنولوجيـــة  والثقافيـــة  واالقتصاديـــة 

والعلمية والتعليمية.
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  االجتمـــاع،  حضـــر   
أحمـــد آل خليفـــة، وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
للشؤون السياســـية، والسفير كونستينوس 
بيبريجوس، سفير جمهورية اليونان المعين 
لـــدى مملكة البحرين والمقيـــم في الكويت، 
والســـفيرة منيـــرة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، 
مديـــر عـــام أكاديميـــة محمـــد بن مبـــارك آل 
خليفة للدراســـات الدبلوماســـية، والسفيرة 
أروى حســـن الســـيد، رئيـــس قطاع شـــؤون 
حقوق اإلنســـان بـــوزارة الخارجيـــة، وأحمد 
إبراهيـــم القرينيـــس، رئيس قطاع الشـــؤون 

األوروبية بوزارة الخارجية.

المنامة - بنا

االرتقاء بالتعاون 
السياسي واالقتصادي 

نحو آفاق أشمل

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمــد آل خليفة، اســتمرار تعزيز الشــراكة االســتراتيجية بيــن مملكة البحريــن وجمهورية 
باكســتان اإلســامية الشــقيقة ومواصلة الحرص على تعزيز عرى التعاون والتنســيق الثنائي 
الذي وصل إلى مستويات متقدمة خاصة في المجال العسكري والدفاعي بما يخدم المصالح 

المشتركة ويحقق األهداف المنشودة.

جـــاء ذلـــك، لـــدى لقـــاء ســـموه فـــي قصـــر 
القضيبيـــة أمـــس، بحضـــور الفريـــق الركن 
ذيـــاب بـــن صقـــر النعيمـــي رئيـــس هيئـــة 
األركان، الفريـــق أول نديـــم رضـــا رئيـــس 
هيئة األركان المشـــتركة للقوات المسلحة 
الباكســـتانية والوفد المرافق، حيث رحب 
ســـموه بهم منوًها بعمـــق ومتانة العالقات 
وشـــعبيهما  البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي 
الشـــقيقين، وأهميـــة الدفـــع بها نحـــو آفاٍق 

أرحب على كافة األصعدة.
وخـــالل اللقـــاء، جـــرى بحث أوجـــه تعزيز 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  الثنائـــي  التعـــاون 
فـــي  واالســـتقرار  واألمـــن  المشـــتركة 

المنطقـــة، باإلضافـــة إلى اســـتعراض عدٍد 
من المستجدات إقليمًيا ودولًيا.

مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس هيئـــة األركان 
المشـــتركة للقوات المســـلحة الباكســـتانية 
عـــن خالص شـــكره وتقديره إلـــى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى ما 
يوليه ســـموه من حـــرٍص واهتمام بتطوير 
مختلف العالقات البحرينية الباكســـتانية 
بمـــا يعـــود بالنفـــع والنمـــاء علـــى البلديـــن 
لمملكـــة  متمنًيـــا  الشـــقيقين،  والشـــعبين 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

توثيق عرى التعاون والتنسيق بالمجال العسكري والدفاعي مع باكستان
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: استمرار تعزيز الشراكة االستراتيجية 

سمو ولي العهد يستقبل رئيس هيئة األركان الباكستاني

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
رئيـــس  أمـــس،  العامـــة  بالقيـــادة 
هيئـــة األركان المشـــتركة للقـــوات 
باكســـتان  بجمهوريـــة  المســـلحة 
اإلسالمية الشقيقة الجنرال نديم 
رضـــا والوفـــد المرافـــق لـــه، وذلك 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  بحضـــور 

الفريق الركن ذياب النعيمي.
وفـــي بداية اللقـــاء، رحـــب القائد 
العام لقـــوة دفاع البحرين برئيس 
هيئـــة األركان المشـــتركة للقـــوات 
باكســـتان  بجمهوريـــة  المســـلحة 
اإلســـالمية والوفـــد المرافـــق لـــه، 
مشـــيدًا بعمق العالقـــات المتميزة 

البحريـــن  مملكـــة  تربـــط  التـــي 
وجمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية 
وســـبل تطويرهـــا علـــى مختلـــف 

األصعـــدة، خصوصـــا بمـــا يتعلـــق 
والتعـــاون  العســـكري  بالتنســـيق 

الدفاعي.

تطوير التعاون الدفاعي مع باكستان
المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفة بـــن أحمد آل خليفة، في 
القيـــادة العامـــة صبـــاح أمـــس، 
سفير المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحرين 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلطان بن أحمد بن عبد العزيز 

آل سعود والوفد المرافق.
وخالل اللقاء رحب القائد العام 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن بصاحب 
الســـمو الملكـــي ســـفير المملكـــة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
لـــدى مملكـــة البحريـــن، مشـــيدًا 
التاريخيـــة  العالقـــات  بمتانـــة 
واألخوية الوطيـــدة التي تربط 

بين البلدين الشقيقين، والنابعة 
والدائـــم  الكبيـــر  الحـــرص  مـــن 
علـــى  الحكيمتيـــن  للقيادتيـــن 

علـــى  تطويرهـــا والتـــي تشـــهد 
الدوام نموًا وتقدمًا في مختلف 

المجاالت.

عالقات أخوية وطيدة تربط البحرين والسعودية
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المنامة - بنا

تـــرأس وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق 
الركـــن عبـــدهللا بـــن حســـن النعيمـــي، 
أمـــس االثنيـــن، أعمال اجتمـــاع وزراء 
الدفـــاع بـــدول مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية للدورة الثامنة عشـــر 
والـــذي  المشـــترك،  الدفـــاع  لمجلـــس 
عقـــد فـــي الريـــاض بالمملكـــة العربيـــة 

السعودية الشقيقة.
 وخـــال االجتمـــاع تـــم مناقشـــة عدد 
من الموضوعات الهامة المدرجة على 
جدول أعمال االجتماع، والتي تهدف 

إلى تفعيل التعاون العسكري المشترك 
مـــن  التـــي  األمـــور  جميـــع  ومتابعـــة 
شـــأنها توثيق عرى التعـــاون الدفاعي 
بيـــن القوات المســـلحة بـــدول مجلس 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
وتقويـــة الترابـــط والتنســـيق األخوي 
المشترك الرامية إلى تحقيق األهداف 
المنشـــودة، واالرتقـــاء بتلـــك الجهـــود 
إلى المســـتوى المأمول، باإلضافة إلى 
االســـتمرار فـــي توحيد كافـــة الجهود 

لدعم أمن واستقرار المنطقة.

تقوية التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة الخليجية

تعاون بين “الكلمة الطيبة” و“شمسها” لالرتقاء بالمرأة
وقعـــت إدارة تقـــدم المـــرأة فـــي جمعيـــة 
الكلمـــة الطيبة مـــع مركز “شمســـها للمرأة” 
اتفاقيـــة تعـــاون؛ بهـــدف تعزيـــز التعـــاون 
وتشجيع التنسيق المشترك في كل ما من 

شأنه االرتقاء بالمرأة البحرينية.
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  وقالـــت 
ورئيسة إدارة تقدم المرأة سامية حسين 
:”إن الهدف من توقيع االتفاقية هو تعزيز 
التعاون في مجاالت األنشـــطة المشتركة 
وتعزيـــز  شمســـها،  ومركـــز  اإلدارة  بيـــن 
التعـــاون في مجال االستشـــارات وتبادل 
المعلومـــات، والتعلـــم وبنـــاء القـــدرات مع 

تنظيم تعاون بحثي بين الطرفين”.
كما تشـــمل االتفاقيـــة تدريب المتطوعين 
علـــى البرامـــج المخصصـــة للشـــركاء، مع 
عقد اجتماعات وأنشطة تمهيدية، وإقامة 

المحاضـــرات والخطابـــات فـــي المحافـــل 
العامة واألنشطة التوعوية المجتمعية.

مـــن جانبه، أوضح رئيس الجمعية حســـن 
بوهـــزاع “إن توقيـــع مثل هـــذه االتفاقات 
إســـتراتجيات  مـــع  يتماشـــى  االتفاقيـــة 
وأهـــداف  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الجمعيـــة التـــي تســـعى إلـــى تقـــدم المرأة 
الجمعيـــة  إن  إذ  المجـــاالت،  كافـــة  فـــي 
تحـــرص على بناء الشـــراكات مع مختلف 
القطاعات الرسمية والخاصة وعلى كافة 

المستويات”.

مـــن جهتهـــا، أعربـــت مؤســـس والرئيـــس 
مـــاري  للمـــرأة  لمركـــز شمســـها  التنفيـــذي 
جســـتين تود، عن بالغ الســـعادة واالعتزاز 
الكلمـــة  جمعيـــة  مـــع  االتفاقيـــة  بتوقيـــع 
تحقيـــق  فـــي  ستســـاهم  التـــي  الطيبـــة، 
األهداف والمبادرات المشتركة لفتح آفاق 
أوســـع لدعم تقدم المـــرأة وتأكيد مكانتها 

في مسيرة التنمية بمملكة البحرين.
كمـــا لفتـــت عضـــو المجلـــس االستشـــاري 
للمركز لبنى فخرو، إلى أن توقيع االتفاقية 
يأتـــي في إطـــار الجهـــود المتواصلة التي 
تقوم بها “شمســـها” لدعم مبادرات تمكين 
المـــرأة فـــي مملكة البحرين التـــي يقودها 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة قرينـــة 
عاهل الباد صاحبة السمو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

تتويجا لجهود تمكين 
البحرينيات في مسيرة 

التنمية

أكــد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل خليفة أن 
مملكــة البحريــن ماضيــة قدمــًا فــي دفع عجلــة التنميــة االقتصاديــة لتحقيق 
التطلعــات واألهداف المنشــودة، مشــددا علــى أهمية مواصلــة البناء على ما 
تحقــق مــن إنجــازات ترفــد أهداف المســيرة التنموية الشــاملة بقيــادة عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، وتعكــس االهتمام 
والمتابعــة المســتمرة مــن ولــي العهــد رئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 

كمـــا أكد أهمية مواصلـــة دعم وتعزيز 
مشاريع البنية التحتية لما تشكله من 
ركيـــزة أساســـية فـــي تعزيز مســـارات 
التنميـــة وتحقيـــق النمـــو االقتصـــادي 
المســـتدام، الفتـــًا إلـــى أن إقامـــة مثل 
هـــذه المشـــاريع وفـــق رؤيـــة شـــاملة 
ومتكاملة تصب فـــي مصلحة الوطن 
والمواطـــن الذي يأتـــي دائمًا على قمة 

أولويات العمل الحكومي.
وأشـــاد في الوقـــت ذاته بالـــدور الذي 
يقـــوم بـــه الصنـــدوق العربـــي لإلنمـــاء 
االقتصـــادي واالجتماعـــي فـــي دعـــم 
المشاريع التنموية في مختلف الدول 

العربية.
جـــاء ذلك لـــدى توقيعه علـــى اتفاقية 
الضمـــان بين حكومـــة مملكة البحرين 
والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
الصنـــدوق  ليقـــوم  واالجتماعـــي، 
تمويـــل  بتقديـــم  االتفاقيـــة  بموجـــب 
ميسر لمشـــروع إنشـــاء مركز التحكم 
الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات 
الكهرباء والماء بقيمة عشـــرة مايين 
دينـــار كويتي، إذ يأتي هذا المشـــروع 
تلبية لاحتياجات المتنامية لخدمات 

توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والماء.
وزيـــر  التمويـــل  اتفاقيـــة  وقـــع  كمـــا 
شـــؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، 
والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة الكهربـــاء 
والمـــاء الشـــيخ نواف بـــن إبراهيم آل 

خليفة، وعن الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصـــادي واالجتماعي المدير العام 
ورئيـــس مجلـــس إدارة الصندوق بدر 

السعد.
وفـــي هذا الســـياق، قال وزير شـــؤون 
إن  التوقيـــع،  بعـــد  والمـــاء  الكهربـــاء 
المشـــروع يســـاهم فـــي الحفـــاظ على 
اســـتمرارية الخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء بـــكل جـــودة 
األهـــداف  يحقـــق  بمـــا  وموثوقيـــة، 
المرجوة، مشـــيرًا إلى أهمية المشروع 
التحتيـــة والتـــي  البنيـــة  فـــي مجـــال 
تحقق استدامة الطاقة الكهربائية في 

مملكة البحرين. 
وأضـــاف الوزيـــر: يأتي إنشـــاء المركز 
فـــي  والتحكـــم  للمراقبـــة  الجديـــد 
شـــبكات الكهرباء والماء، تماشـــيًا مع 
تلبية االحتياجات المتنامية لخدمات 
توليد ونقل وتوزيـــع الكهرباء والماء؛ 
لدعم المشـــاريع المتنامية اإلســـكانية 
وفـــي  واالســـتثمارية  والصناعيـــة 
مختلـــف المجـــاالت بمملكـــة البحرين، 
المشـــروع  أعمـــال  أن  إلـــى  مشـــيرا 
تتضمـــن عـــدة مراحـــل أساســـية مـــن 
وبرمجيـــات  معـــدات  تشـــغيل  بينهـــا 
بتشـــغيل  والتحكـــم  البيانـــات  جمـــع 
وشـــبكة  والميـــاه،  الكهربـــاء  شـــبكات 
االتصـــاالت، بمـــا فيهـــا شـــبكة األلياف 
الضوئية والملحقـــات، وأعمال صيانة 

نظـــام الســـكادا لثاثة أعـــوام، إضافًة 
والخدمـــات  المدنيـــة  األعمـــال  إلـــى 
الفنية واالستشـــارية الازمة لتصميم 
أعمال الســـكادا، والتصميـــم المعماري 
لمبنـــى مركـــز التحكم، وإعـــداد وثائق 
المناقصات وتحليلها والمســـاعدة في 
تحليل العروض والتعاقد، واإلشـــراف 

على تنفيذ المشروع.
ومن جانٍب آخر، قال الرئيس التنفيذي 

لهيئـــة الكهربـــاء والماء، إن المشـــروع 
يتضمن بناء مركز حديث ليحل مكان 
المركـــز الحالـــي؛ بغرض رفع مســـتوى 
التحكـــم والمراقبـــة في شـــبكات نقل 
ولضمـــان  والمـــاء  الكهربـــاء  وتوزيـــع 
التشـــغيل األمثـــل، كمـــا أنـــه يتضمـــن 
الســـتعماله  الحالـــي  المركـــز  تأهيـــل 
كمركـــز للحـــاالت الطارئـــة فـــي حـــال 
تعطل المركز الرئيس، مشـــيرًا إلى أن 

تنفيذ المشـــروع ســـيتم وفق حزمتي 
عمـــل منفصلتيـــن تتمثـــل األولـــى في 
حزمة أعمال أجهزة وأنظمة االسكادا، 
األعمـــال  حزمـــة  تتضمـــن  والثانيـــة 
المدنيـــة واإللكتروميكانيكيـــة لمبنـــى 
مركـــز التحكـــم الجديـــد، إضافـــًة إلى 
التعديـــات فـــي مركز التحكـــم القائم 

لتحوليه إلى مركز تحكم للطوارئ.
من جانبه، أشـــار المدير العام ورئيس 

مجلس إدارة الصندوق العربي لإلنماء 
أن  إلـــى  واالجتماعـــي  االقتصـــادي 
هذه االتفاقية تجســـد التزام وحرص 
الصندوق العربـــي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعـــي بدعم البرامج والخطط 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  التنمويـــة 
بمملكة البحرين، والمســـاهمة بفاعلية 
في تعزيز مسيرة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية للمملكة.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

تمويل إنشاء مركز التحكم في شبكات الكهرباء بـ 10 ماليين دينار كويتي 
وزير المالية: مواصلة دعم مشاريع البنية التحتية تحقيقا لتطلعات المواطنين

أثناء توقيع االتفاق

وزير المالية يترأس االجتماع الثالث لمجلس احتياطي األجيال القادمة
تسليط الضوء على آخر مستجدات المحفظة االستثمارية

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  تـــرأس 
الوطنـــي رئيـــس مجلـــس احتياطـــي 
األجيـــال القادمة الشـــيخ ســـلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة، االجتمـــاع الثالث 
لمجلـــس احتياطي األجيـــال القادمة 
لهـــذا العام والـــذي عقد أمـــس بمبنى 

وزارة المالية واالقتصاد الوطني.
وخال االجتماع استعرض المجلس 
عـــدة مواضيـــع ذات األهميـــة والتـــي 
علـــى  الضـــوء  تســـليط  فـــي  تمثلـــت 
والمســـتجدات  التطـــورات  آخـــر 
االســـتثمارية،  بالمحفظـــة  المتعلقـــة 
وأشـــاد المجلـــس بالنتائـــج اإليجابية 
التـــي حققها الصندوق خـــال الفترة 

المنصرمة.
 كما نوقشت األولويات االستراتيجية 
خـــال الفتـــرة المقبلـــة والتـــي ترتكز 

االســـتثمارية  الفـــرص  اغتنـــام  علـــى 
المتاحـــة فـــي الســـوق باإلضافـــة إلى 
تنويع المحفظة االســـتثمارية وإدارة 
المخاطر سعيًا لمواصلة الحفاظ على 

رأس المال وتعظيم العوائد.

وزيـــر  أكـــد  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي أهميـــة 
المتابعـــة المســـتمرة لكافـــة الخطـــط 
واالســـتراتيجيات الموضوعـــة علـــى 
المـــدى القصيـــر والطويـــل ومضاعفة 

تحويـــل  فـــي  المبذولـــة  الجهـــود 
إلـــى فـــرص بمـــا يحقـــق  التحديـــات 
المزيـــد مـــن اإلنجـــازات والتطلعـــات 
المنشـــودة لصالح مســـتقبل األجيال 

القادمة.

المنامة - بنا

 

 فاطمة عبداهلل



تقديم أفضل الخدمات الصحية
جمعية السكلر: محمد بن عبداهلل األب العطوف والرحيم على أبنائه المرضى

اســتقبل الفريــق طبيــب الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفة رئيــس المجلس 
األعلــى للصحــة بمكتبــه بحضــور إبراهيــم النواخــذة األميــن العــام للمجلــس 
األعلــى للصحــة، األميــن العام لجمعيــة البحرين لرعاية مرضى الســكلر زكريا 
إبراهيــم الكاظــم ونائــب األميــن العام بالجمعية صــادق ثامر والمنســق العام 

للجمعية عيسى خليل.

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  ورّحـــب   
البحريـــن  جمعيـــة  بممثلـــي  للصحـــة 
لرعاية مرضى الســـكلر، وهنأهم على 

التشكيل الجديد لمجلس اإلدارة.
 كما أثنى الفريق طبيب الشيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة علـــى جهـــود 
األميـــن العـــام للجمعيـــة فـــي خدمـــة 
المرضـــى والســـعي الدائـــم لهـــم فـــي 
القطـــاع الطبـــي ومختلـــف القطاعات 
نحو حياة أفضل لمرضى الســـكلر في 

البحرين.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأكـــد   
تقديـــم  الحكومـــة  حـــرص  للصحـــة 
أفضـــل الخدمـــات الصحية فـــي إطار 
البـــاد  لعاهـــل  الدائمـــة  التوجيهـــات 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، والمتابعة المســـتمرة لولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بمـــا يصـــب فـــي تطويـــر 

منظومة الخدمات الصحية.
 وعّبـــر زكريـــا الكاظـــم عـــن اعتـــزازه 
بلقاء الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة، وهو األب العطوف 
والرحيـــم علـــى أبنائـــه المرضـــى عبر 
الســـؤال عنهم ومتابعتهم من الجانب 
اإلنســـاني والرســـمي، مثّمًنـــا لمعاليـــه 
حرصـــه علـــى االســـتماع لجميـــع مـــا 
حملناه مـــن ماحظات برحابة صدره 
االعتـــزاز  ببالـــغ  مقدريـــن  المعتـــادة، 
لمعاليه جهـــوده الكبيرة في مبادرات 
يشـــهدها  التـــي  الشـــامل  التطويـــر 
القطاع الصحـــي في مملكة البحرين، 
ونجاحـــه فـــي قيادة الفريـــق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 

)كوفيد 19(.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

رئيس المجلس األعلى للصحة يستقبل األمين العام لجميعة السكلر
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مجلس التعليم العالي

االستشـــارية  اللجنـــة  عقـــدت 
مجلـــس  أمنـــاء  عـــن  والمنبثقـــة 
التعليـــم العالـــي اجتماعهـــا الثالـــث 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  برئاســـة 
التعليـــم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفة، وعضوية كل من رئيس 
جامعـــة الخليـــج العربـــي والمديـــر 
العـــام لإلطـــار الوطنـــي للمؤهـــات 

واالمتحانات الوطنية بهيئة جودة 
ســـر  واميـــن  والتدريـــب،  التعليـــم 
المجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليم 

والتدريب.
مـــن  العديـــد  اللجنـــة  وبحثـــت 
المقدمـــة  والطلبـــات  الموضوعـــات 
من بعض مؤسسات التعليم العالي 
التعليـــم  لمجلـــس  العامـــة  لألمانـــة 
بالنواحـــي  تتعلـــق  والتـــي  العالـــي 

األكاديمية والهندسية والمالية.

اجتماع استشارية “التعليم العالي”

صـــرح نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
التمييـــز  محكمـــة  رئيـــس  للقضـــاء 
بـــأن  البوعينيـــن  عبـــدهللا  المستشـــار 
المجلس األعلى للقضاء يستعد إلعداد 
محاكـــم  فـــي  اإلجرائيـــة  المتطلبـــات 
التنفيـــذ إلعمـــال أحكام قانـــون التنفيذ 
فـــي المـــواد المدنية والتجاريـــة الصادر 
بموجـــب المرســـوم بقانـــون رقـــم )22( 
لســـنة 2021 الـــذي صـــدر فـــي ســـبتمبر 

الماضي.

وأشـــار المستشـــار إلى أن هذه الخطوة 
المنظومـــة  فـــي  المتطـــورة  اإليجابيـــة 
القضائية والعدلية، تعد تجســـيدا للفكر 
الحضاري واإلصاحي المستنير لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، والمتابعـــة الحثيثة 
مـــن قبـــل ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
المجلـــس  اســـتعدادات  إطـــار  وفـــي 
المقـــرر  مـــن  والـــذي  القانـــون  لتطبيـــق 
ســـريان أحكامه اعتبارًا مـــن 17 مارس 

2022، فقـــد أصـــدر المستشـــار عبـــدهللا 
البوعينيـــن تعليماتـــه لمحاكـــم التنفيـــذ 
تأكيـــدا على اســـتثناء الدعم الحكومي 
المقدمـــة  االجتماعيـــة  واإلعانـــات 
للمنفـــذ ضـــده مـــن الحجـــز أو التنفيـــذ 
عليهـــا؛ لضمـــان وجود الحـــد األدنى من 
المبالـــغ الضرورية إلعاشـــة المنفذ ضده 
ومـــن يعـــول من أفـــراد أســـرته، وجاري 
التنســـيق مع مصرف البحرين المركزي 
في هذا الخصوص، فضًا عن التنسيق 
مـــع وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف بشـــأن المتطلبـــات القانونية 

لتنفيـــذ  الازمـــة  والتقنيـــة  واإلداريـــة 
القانـــون، كمـــا ســـيتم تنظيـــم لقـــاءات 
ودورات تدريبية بالتنســـيق مع جمعية 
المحاميـــن بشـــأن أهـــم مامـــح القانون 
الجديد وإجراءات التنفيذ المستحدثة 
باعتبـــار المحاميـــن شـــريك رئيـــس في 

العملية القضائية.
يذكـــر أن أهـــم المســـائل الجديـــدة التي 
اشـــتمل عليهـــا قانـــون التنفيـــذ الجديد 
هـــي إلغاء حبس المنفذ ضده أو القبض 
عليـــه القتضاء الديـــن المدني واقتصار 
التنفيـــذ علـــى أموالـــه، حيـــث تراجعت 

تشـــريعات العديد من الـــدول عن تبني 
نظـــام  القانـــون  ووضـــع  النظـــام،  هـــذا 
جديـــد لإلفصاح عـــن األموال مع فرض 
عقوبـــات جنائيـــة على تهريـــب األموال 
وإخفائهـــا واإلخال بواجـــب اإلفصاح، 
كمـــا تضمـــن القانـــون اعتماد حـــد أدنى 
للمبالـــغ التـــي ال يجـــوز التنفيـــذ عليهـــا 
وعـــدم الحجـــز علـــى الدعـــم الحكومي 
واإلعانـــات االجتماعيـــة، وتطبيق نظام 
التأشـــير على الســـجل االئتماني للمنفذ 
ضـــده فـــي حـــال عـــدم كفايـــة أموالـــه 
لســـداد الديـــن، وقد اســـتحدث القانون 

مســـارات خاصة للتنفيذ على الشركات 
إلـــى  باإلضافـــة  الماليـــة  والمؤسســـات 
االستعانة بالقطاع الخاص من منفذين 
خاصين ومأموري تنفيذ ذلك بإشـــراف 

ورقابة قضائية.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

“األعلى للقضاء”: سريان أحكام قانون التنفيذ الجديد 17 مارس
استثناء الدعم الحكومي واإلعانات المقدمة للمنفذ ضده من الحجز

الرميحي: مواقف األردن المشرفة راسخة بوجدان البحرينيين
تطابق في الرؤى بين البلدين على مختلف المستويات

أكــد وزيــر اإلعــام علــي الرميحــي أن مــا تتمتــع به مملكــة البحريــن والمملكة 
األردنية الهاشــمية الشــقيقة من تطابق في الرؤى ووحدة في األهداف على 
مختلف المستويات، هو انعكاس للعاقات األخوية المتميزة التي تربط بين 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه صاحب 
الجالــة الملــك عبــدهللا الثاني ابن الحســين ملــك المملكة األردنية الهاشــمية 
شــعبي  بيــن  الحميمــة  والعاقــات  التاريخــي  األخــوي  والترابــط  الشــقيقة، 

المملكتين الشقيقتين.

وشـــدد  وزيـــر اإلعـــام فـــي تصريـــح 
لوكالة األنباء األردنية بمناســـبة زيارة 
جالة ملك المملكة األردنية الهاشمية 
إلـــى مملكة البحرين علـــى أن مواقف 
فـــي  المشـــرفة  التاريخيـــة  األردن 
الوقـــوف إلـــى جانب مملكـــة البحرين 
والدفـــاع عـــن مصالـــح األمـــة العربية 
يحفظهـــا  العادلـــة  قضاياهـــا  ونصـــرة 
التاريخ ويســـتذكرها شـــعب البحرين 

تلـــك  أن  مؤكـــًدا  واالعتـــزاز،  بالفخـــر 
نموذًجـــا  تقـــدم  الراســـخة  المواقـــف 
حًيـــا لطبيعـــة الترابـــط األخـــوي علـــى 
المســـتويين الرســـمي والشـــعبي بيـــن 

البلدين.
ورحـــب وزيـــر اإلعـــام بضيـــف الباد 
الكبير الملك عبدهللا الثاني الذي غادر 
البحريـــن،  لبلـــده  بلـــده األردن قادًمـــا 
مشـــيًرا إلى أن الزيارات المتبادلة بين 

قيادتي البلدين تفتـــح آفاًقا متجددة 
من التعاون الراسخ، وكل زيارة تشكل 
محطـــة مهمـــة فـــي تاريـــخ العاقـــات 
المتميـــزة بيـــن البحريـــن واألردن بمـــا 
فـــي  المشـــتركة  مصالحهمـــا  يحقـــق 

تعزيز األمن واالستقرار والنماء.
وأشـــار وزير اإلعام إلـــى أن الظروف 
التـــي يمر بها العالم بأســـره تجعل من 
بيـــن  والتنســـيق  التشـــاور  اســـتدامة 
لمواجهـــة  ملحـــة  ضـــرورة  األشـــقاء 
التحديـــات وتجاوزها، مثمًنـــا النتائج 
المثمرة لجلسة المباحثات بين جالة 
الملـــك وأخيـــه ملـــك األردن، ومـــا تـــم 
التأكيد عليه من حرص مشـــترك على 
تنسيق الجهود المشتركة في مواجهة 
التحديات اإلقليميـــة والدولية، معبًرا 
عـــن تفاؤلـــه بمخرجـــات هـــذه الزيارة 
العزيـــزة علـــى قلوبنـــا جميًعـــا للدفـــع 
أوجـــه  وتطويـــر  البلديـــن  بعاقـــات 
التعـــاون بينهمـــا بما يعـــود بالنفع على 
فـــي  الشـــقيقين  والشـــعبين  البلديـــن 

المجاالت كافة.

المنامة-بنا

الجالهمة: 30 % من المنتجات الطبية “مغشوشة” في بعض البلدان
المهــن والخدمــات  لتنظيــم  الوطنيــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  شــاركت 
الصحيــة مريــم الجاهمــة في أعمال النســخة الرابعة مــن مؤتمر اإلمارات 
الدولــي حــول المنتجــات الطبيــة المزيفــة والمتدنيــة النوعيــة، بمركز دبي 

للمعارض في “إكسبو 2020”، من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري.

اســـتعرضت  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
الجاهمة سياسات وأنظمة البحرين 
لمكافحة المنتجـــات الطبية المزيفة 
وتـــم  المطلـــوب  المســـتوى  ودون 
استعراض التشـــريعات واإلجراءات 
فـــي مملكـــة البحرين والتـــي تحمي 
مـــن دخول أية أدويـــة مزيفة، ومنها 
تســـجيل وترخيـــص ومراقبة ما بعد 

التسويق.
الطبيـــة  المنتجـــات  أن  وبينـــت 
المغشوشـــة تمثل تحديًا حاسمًا في 
مجـــاالت الصحة العامـــة، فهي تمثل 

العالميـــة  للصحـــة  خطيـــرًا  تهديـــدًا 
وتدعو إلى إستراتيجية شاملة على 
المســـتويين الوطني والدولي، حيث 
تقـــدر منظمـــة الصحـــة العالميـــة أن 
المنتجـــات الطبية المغشوشـــة تمثل 
10 ٪ من السوق العالمية وأكثر من 

30 ٪ في بعض البلدان.
وأوضحـــت الجاهمة فـــي أن الهيئة 
تلعب الهيئة دورًا رئيسًا في مكافحة 
المنتجـــات الطبيـــة المغشوشـــة، بمـــا 
في ذلك إصدار تراخيص التســـويق، 
المنتجـــات  اســـتخدام  ومراقبـــة 

الســـلبية،  الفعـــل  وردود  الطبيـــة 
وإجراء مراقبـــة الجودة االختبارات 
ممارســـات  وإجـــراء  المعمليـــة، 
التصنيع الجيدة وعمليات التفتيش 
الجيـــدة،  التوزيـــع  ممارســـات  علـــى 
وترخيـــص المصنعين وتجار الجملة 
والكيانـــات األخرى التي تشـــارك في 

قنوات توزيع المنتجات الطبية.
وبينـــت أنـــه تنفيـــذًا للقـــرار رقـــم 41 
نظـــام  “إصـــدار  بشـــأن   2017 لســـنة 
تتبع وتعقب لسلســـلة توريد األدوية 

وســـيتم  البحريـــن”.  مملكـــة  داخـــل 
تطبيق نظام إلكتروني شـــامل لتتبع 
توريد الدواء من إنتاجه في المصنع 
حتـــى وصولـــه للمريـــض بمـــا يضمن 
عـــدم دخـــول أدويـــة مـــزورة لمملكة 
صـــرف  لضمـــان  وكذلـــك  البحريـــن 
الدواء بحسب اإلجراءات المطلوبة 

وبما فيها األدوية الخاضعة للرقابة.
ونـــص القرار 41 بشـــأن إصدار نظام 
تتبع وتعقب لسلســـلة توريد األدوية 
داخل مملكة البحرين على أن يلتزم 
مصنعو وموزعو األدوية باستخدام 
الباركـــود الدولـــي للســـلع وذلـــك لكل 
فـــي  تداولهـــا  يتـــم  التـــي  األدويـــة 

المملكة، ســـواء كانـــت محلية الصنع 
أو مستوردة من الخارج، أوالتي يتم 
تصنيعهـــا في الخارج ويتـــم تعبئتها 
وتغليفها في مصانع داخل المملكة.

ليحتـــوي  مواصفـــات  إعـــداد  ويتـــم 
على رقـــم )GTIN( الخـــاص بالدواء، 
الـــدواء  صاحيـــة  انتهـــاء  وتاريـــخ 
 )Number Batch( ورقم التشـــغيلية
ورقم التسلســـل الخاص بـــكل عبوة 
شـــأن  ومـــن   ،)Number Serial(
ذلـــك أن يجعـــل المملكة رائـــدة على 
مستوى العالم في وقف بيع األدوية 
المزيفة ويجعل سلسلة التوريد أكثر 
أمانـــًا دون أي تكلفة ماليـــة تتحملها 
المستشـــفيات  ولـــن تضطـــر  الهيئـــة 
االســـتيراد  ووكاالت  والصيدليـــات 

إلى دفع أي رسوم إضافية.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

إجراءات حكومية 
صارمة لمنع دخول 

أية أدوية مزيفة

عبدالله البوعينين

علي الرميحي
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وفد البحرين يطلع على جهود “سدايا” في الذكاء االصطناعي
قــام وفــد مملكــة البحريــن برئاســة الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات 
والحكومــة اإللكترونيــة محمــد القائــد بزيــارة إلــى مقــر الهيئــة الســعودية 
للبيانــات والــذكاء االصطناعــي )ســدايا(، حيــث كان فــي اســتقباله رئيــس 
الهيئة الســعودية عبدهللا بن شــرف الغامدي وعدد من المســؤولين، وذلك 
علــى هامــش حــدث توقيع مذكــرة التفاهــم بين مملكــة البحريــن والمملكة 
تطبيقــي  بيــن  اإللكترونــي  الربــط  لتفعيــل  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة 

“مجتمع واعي” وتطبيق “توكلنا”.

قـــد  القائـــد  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
تـــرأس وفد مملكة البحريـــن المكون من 
وليـــد خليفة المانع وكيـــل وزارة الصحة 
وخالد المطاوعة نائب الرئيس التنفيذي 
للعمليات والحوكمة في هيئة المعلومات 
والســـفير  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
علـــي العـــرادي رئيـــس قطـــاع التنســـيق 
والمتابعة القائم بأعمال مدير إدارة نظم 
المعلومـــات ممثـــل عـــن وزارة الخارجية 
والمقـــدم فواز ناصر الجيران مدير إدارة 
المنافـــذ بـــوزارة الداخليـــة وممثـــل عـــن 
الجوازات وأحمد البلوشي القائم بأعمال 
مديـــر إدارة تطوير الخدمـــات والقنوات 
اإللكترونية بهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيـــة وبحضـــور الســـفير الشـــيخ 

حمود بن عبدهللا آل خليفة.
وفي مســـتهل الزيارة تم الترحيب بوفد 
مملكـــة البحريـــن، واإلشـــادة بالعالقـــات 
األخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين 
التعـــاون  أهميـــة  وتأكيـــد  الشـــقيقين، 
والتنســـيق المشـــترك لمواصلـــة مســـيرة 
التطويـــر واالرتقـــاء بمختلـــف المجاالت 
ال ســـيما علـــى صعيـــد التعـــاون التقنـــي 
وأثـــره فـــي توفيـــر األنظمـــة والخدمات 
اإللكترونيـــة التي تعزز من أداء األجهزة 
الوطنية وتحقـــق معها تطلعات وطموح 

المواطنين في كال البلدين.
بعـــد ذلك اســـتمع القائـــد ووفـــد المملكة 
المرافـــق إلـــى شـــرح مفصـــل عـــن أبـــرز 
المشـــروعات التـــي تعمـــل عليهـــا الهيئـــة 

السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي، 
التـــي  المتقدمـــة  الرقميـــة  والتجـــارب 
أنجزتهـــا، حيث اطلع الوفـــد على تجربة 
والخطـــط  “توكلنـــا”،  تطبيـــق  إطـــالق 
المستقبلية التي ســـيتم العمل عليها من 
أجل مواصلـــة تطويره وتعزيـــز فاعليته 
ومساهمته في الحد من انتشار فيروس 

كورونا وخدمة المجتمع السعودي.
استشـــراف  مبـــادرة  علـــى  اطلـــع  كمـــا 
“ســـدايا”  نفذتهـــا  التـــي  المســـتقبل 
وباســـتخدام البيانات الضخمة، لتحديد 
الفرص المستقبلية للسعودية، ومشروع 
منصة إحسان والتي جاءت بهدف دعم 
المشـــروعات الخيريـــة خدمـــة للمواطن 
الســـعودي، إلـــى جانـــب االطـــالع علـــى 
التجارب الســـعودية في مجال توظيف 

تقنية الذكاء االصطناعي وتطبيقاته.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــاد 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
بالتجربة السعودية الثرية بالمشروعات 
الناجحـــة  الرقميـــة  والمبـــادرات 
صعيـــد  علـــى  ســـيما  ال  والمتفوقـــة، 
اســـتثمار التكنولوجيـــا، وتوفير األنظمة 
اإللكترونيـــة،  والخدمـــات  الحديثـــة، 
المالئمـــة  التقنيـــة  المتطلبـــات  وتهيئـــة 
والالزمـــة للمجتمع الســـعودي والمواكبة 

للعصـــر الراهـــن، والتـــي ســـاعدت علـــى 
تحقيق رفاهية الشـــعب وتنمية مختلف 
أن  مؤكـــدا  المملكـــة،  فـــي  المجـــاالت 
المنجـــزات الســـعودية المتحققة بمجال 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
والتـــي اتصفـــت باإلبداع واالبتـــكار، قد 
ســـاهمت بـــال شـــك فـــي تعزيـــز مكانتها 

إقليميا وعالميا.
كمـــا أعرب عن خالـــص تمنياته مواصلة 
دعـــم وتعزيـــز عمليات التحـــول الرقمي 

بيـــن الجانبيـــن، وتبادل الخبـــرات وأخر 
المســـتجدات لمواكبة متطلبـــات العصر 
الحالي، مؤكدا التجارب الغنية والمهمة 
التي تمتلكها المملكتين الشقيقتين على 
الصعيـــد التقني، الفتا في الوقت نفســـه 
إلى بعـــض الجهود والتجـــارب المتميزة 
لمملكـــة البحريـــن مثل إطـــالق وتطوير 
منظومة تطبيق “مجتمع واعي” وتوفير 
سلســـلة من األنظمة الوطنية الحكومية 
قنـــوات  عبـــر  اإللكترونيـــة  والخدمـــات 
إلكترونية متعددة ســـاهمت في تقليص 
إنجـــاز  عمليـــة  وتســـريع  اإلجـــراءات، 
المعامالت وحفظ وقـــت وجهد العمالء 

وغيرها من المميزات.
واختتمـــت الزيارة بتأكيـــد كل من هيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
للبيانـــات والـــذكاء  الســـعودية  والهيئـــة 
االصطناعـــي )ســـدايا( أهميـــة اســـتثمار 
الحديثـــة،  والتقنيـــات  التكنولوجيـــا 
والحـــرص علـــى تبـــادل المعرفـــة التـــي 
تســـاعد على تحقيق االبتكار والمنافسة 
االقتصـــاد  ودعـــم  االســـتثمار  وجـــذب 

الوطني في كال البلديين الشقيقين.

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

في إطار تفعيل 
الربط اإللكتروني 

بين “مجتمع 
واعي” و “توكلنا”

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن البحرين عصية على إيران ومن يؤيد تحركاتها 
اإلرهابية والشيطانية في المنطقة. وأشادوا في معرض تعليقاتهم على القبض على 
عناصــر إرهابيــة شــرعت فــي التخطيــط واإلعــداد لعمليــات إرهابية تســتهدف األمن 
والســلم األهلــي وضبط أســلحة ومتفجرات مصدرهــا إيران، باليقظــة األمنية لرجال 

األمن، مؤكدين أنها مبعث طمأنينة لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

دحر اإلجرام

وقـــال رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
والدفـــاع واألمن الوطنـــي بمجلس النواب 
محمـــد البوعينيـــن إن الجهـــود المســـتمرة 
التـــي تبذلها وزارة الداخليـــة بالتعاون مع 
جهـــاز المخابـــرات الوطنـــي لحفـــظ األمن 
وبخططهـــا  العامـــة  الســـالمة  وحمايـــة 
وتدابيرهـــا األمنيـــة االســـتباقية للتصـــدي 
لألعمـــال اإلرهابيـــة التـــي دحـــرت بفضـــل 
مخطـــط  االســـتباقية  األمنيـــة  العمليـــة 
إيـــران  مـــن  وممـــول  مدعـــوم  إجرامـــي 
لزعزعـــة أمن واســـتقرار البحرين، مشـــيرا 
إلـــى “أن العمليـــة األمنيـــة قدمـــت رســـالة 
واضحة لكافة المتربصين بأن زعزعة أمن 
البحريـــن أمـــر لـــن يتحقق في ظـــل وجود 
قيـــادة حكيمـــة وأجهـــزة أمنيـــة مخلصـــة 
تعمـــل ليـــل نهـــار؛ من أجـــل الحفـــاظ على 
أمن واســـتقرار البحرين لتؤكـــد للعالم بأن 

الفوضى لن تعود”.
وبين “أن مملكة البحرين تمضي قدما في 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، وأن األعمال اإلرهابية 
لـــن تتمكن مـــن عرقلـــة الجهـــود الوطنية، 
وأن الشـــعب البحرينـــي الـــذي وقـــف مـــع 
قيادته ووطنه في كافة األزمات، وأحبط 
بمؤسســـاتها  والفتنـــة،  الشـــر  مخططـــات 
األعمـــال  لجميـــع  ســـيتصدى  ومنابرهـــا، 
اإلرهابيـــة ومـــن يقـــف وراءهـــا ويحـــرض 

عليها”.
السياســـات  “أن  إلـــى  البوعينيـــن  وأشـــار 
اإليرانية الالمســـؤولة بتبني نهج اإلرهاب 
األمـــن  وزعزعـــة  المنشـــآت  وتخريـــب 
والســـلم، عبـــر اســـتهدافها المباشـــر ألمـــن 
واســـتقرار دول الخليـــج العربـــي، تعكـــس 
الطبيعة العدائية إليـــران والفكر اإلرهابي 
بتصديـــر اإلرهـــاب وتعزيز انتشـــاره تحت 
مســـمى تصدير الثـــورة وهو نهـــج إيراني 
خاطئ، يتبنى رعايـــة وتمويل العديد من 
الميليشـــيات اإلرهابيـــة التـــي تعمـــل فـــي 
زعزعة أمن المنطقة، في حين أنه كان من 
األجدر على إيران أن تســـتفيد من الفرص 
المتاحـــة تحقيقـــا لمصالح شـــعبها بدال من 
التدخـــالت فـــي شـــؤون اآلخريـــن، الفتـــا 
لرسالة حوار المنامة والتي كانت صريحة 
مـــن قبل جميـــع األطراف بضـــرورة التزام 
إيـــران بالحصافـــة السياســـية والكـــف عن 
تصديـــر األذى ومحاولـــة خلق بـــؤر للتوتر 
في منطقـــة الخليج والذي لن يتحقق في 
ظل وجـــود منظومـــة خليجية متماســـكة 

وأجهزة امنية موحدة”.
وزيـــر  يبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  “إن  وقـــال 

الداخليـــة الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد 
بن عبـــدهللا آل خليفـــة، ورجـــال الداخلية 
المخلصين هي محل وفخر واعتزاز لكافة 
البحرينييـــن، فهـــم العيون الســـاهرة التي 

تحمي وطننا من عبث العابثين”.
وأكـــد رئيـــس اللجنـــة “أن مجلـــس النواب 
والذي هو الممثل الوحيد للشعب البحريني 
يقـــف مع كافـــة الخطـــوات التـــي تتخذها 
المحافظـــة  ســـبيل  فـــي  الداخليـــة  وزارة 
على أمن واســـتقرار البحرين، فالمنظومة 
األمنية والمخابراتية المختلفة هي مصدر 
للفخـــر لقدرتها الكبيرة فـــي دحر اإلرهاب 
وتجفيف منابعه، بل واجتثاثه من جذوره 
قبـــل أن يفكـــر حتـــى فـــي اإلضـــرار بأمـــن 

واستقرار البحرين”.

يقظة أمنية

كما أشـــاد النائب عبدهللا الذوادي باإلنجاز 
األمنـــي المهم، مؤكـــدًا أن اليقظـــة األمنية 
لرجـــال األمن فـــي مملكـــة البحرين مبعث 
طمأنينـــة لكل المواطنيـــن والمقيمين على 

أرض المملكة.
ولفت إلى أن القمة األمنية “حوار المنامة” 
لـــم يمض عليهـــا 24 ســـاعة على الجلســـة 
ملـــف  “إيـــران”  فيهـــا  وكانـــت  الختاميـــة 
رئيـــس تناقش فيهـــا المســـؤولين والقادة 
40 دولـــة  مـــن  العســـكريين والمشـــاركين 
عـــن التدخالت اإليرانيـــة وخطورتها على 
المنطقـــة ودعمهـــا لإلرهـــاب لتعلـــن بعدها 
البحرين عن هذه العملية االستباقية التي 
حفظـــت الوطـــن بفضـــل مـــن رب العالمين 
ثـــم بفضل الجهود األمنيـــة، وجنبت البالد 
والعبـــاد ويـــالت األعمـــال اإلرهابيـــة التي 
يراد بها السوء لمملكة البحرين التي تنعم 

باألمن واألمان.
كما قال النائب عيسى القاضي إن العملية 
األمنيـــة االســـتباقية التـــي نفذتهـــا وزارة 
الداخليـــة بالقبـــض علـــى عناصـــر إرهابية 
مرتبطـــة بمجموعـــات إرهابية فـــي إيران 
إنجاز أمني مهم يضاف إلى سجل الوزارة 
بقيادة وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، ومـــا تتمتع 
بـــه األجهـــزة األمنيـــة مـــن يقظـــة وتميـــز 
فـــي األداء وثمـــرة التعاون بيـــن اإلدارات 
واألجهـــزة التابعة للوزارة ممثلـــة باإلدارة 
العامـــة للمباحث واألدلـــة الجنائية وجهاز 

المخابرات الوطني.
وذكـــر أن جميـــع أطيـــاف البحريـــن ضـــد 
التدخـــالت اإليرانيـــة، ويرفضـــون األذرع 
اإلرهابيـــة التي ترتبط بإيـــران أو أي دولة 
أخـــرى، ويطالبون بالضـــرب بيد من حديد 
بالعمـــل اإلرهابـــي  مـــن يرتبـــط  علـــى كل 

الُمجـــرم محليًا وعالميـــًا والواجب الدولي 
هو اســـتنكار التدخل اإليراني التي مولت 
هـــذه الخليـــة باألســـلحة والمتفجرات من 
خالل مجموعات إرهابيـــة متواجدة فيها 

اآلن.
لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  أكـــد  ذلـــك،  إلـــى 
مجلـــس النـــواب علـــي زايـــد أن البحريـــن 
عصيـــة علـــى إيران ومـــن يؤيـــد تحركاتها 
المنطقـــة  فـــي  والشـــيطانية  اإلرهابيـــة 

وخاصة البحرين.
بقيـــادة وزيـــر  الداخليـــة  وذكـــر أن وزارة 
الداخليـــة تبـــذل جهـــودًا كبيرًا الســـتتباب 
األمـــن واالســـتقرار فـــي مملكـــة البحريـــن 
منابعـــه  وتجفيـــف  اإلرهـــاب  ومكافحـــة 
االســـتباقية  األمنيـــة  العمليـــات  وتنفيـــذ 
للعناصر اإلرهابية الذين يســـتهدفون أمن 
البحرين؛ لتحقيق أهداف إيرانية بغيضة، 
الفتـــًا إلـــى إن الشـــعب البحرينـــي بجميـــع 
اإليرانيـــة  التدخـــالت  يرفضـــون  أطيافـــه 

واألعمال اإلرهابية.

خط أحمر

الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  أكـــدت  كمـــا 
والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب، 
البوعينيـــن،  السيســـي  النائـــب  برئاســـة 
المواطنيـــن  وســـالمة  الوطـــن  أمـــن  أن 
المقـــدرات  عـــن  والدفـــاع  والمقيميـــن، 
والممتلـــكات خط أحمر، يتـــم التعامل مع 

بكل حزم وحسم، ال تهاون فيه.
الملكيـــة  بالتوجيهـــات  اللجنـــة  مشـــيدة 
الســـامية من لدن صاحـــب الجاللة الملك، 
فـــي صـــون الوطـــن ومكتســـباته، وضمان 
أمن وســـالمة واطمئنـــان الجميـــع، ودعم 
جهود التنمية في ظل المســـيرة التنموية 
الشـــاملة، لتظل مملكة البحرين بلد األمن 
وبجهـــود  دائمـــا،  واالســـتقرار  واألمـــان 

الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة .

التقديـــر  خالـــص  عـــن  اللجنـــة  معربـــة 
واالمتنـــان لجهـــود معالـــي الفريـــق الركن 
آل خليفـــة  عبـــد هللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
وزيـــر الداخليـــة، وكافة األجهـــزة األمنية 
والعامليـــن فيها فـــي كل المواقع، والقيام 
بدورهم الوطني الباسل، وضمان استباب 
األمـــن واالســـتقرار، ومكافحـــة اإلرهـــاب 
بكافة أشـــكاله وصورة، وبعمليـــات أمنية 
اســـتباقية، تؤكد جاهزية األجهزة األمنية 
فـــي المملكـــة علـــى الـــدوام، وأن العيـــون 
الســـاهرة، حاضرة ألمن الوطن باســـتمرار 

ويقظة
مثمنة اللجنة الجهود األمنية في اإلعالن 
عـــن القبض على عناصر إرهابية شـــرعت 
في التخطيـــط واإلعداد لعمليات ارهابية 
تســـتهدف االمن والســـلم االهلي، وضبط 
إيـــران  مصدرهـــا  ومتفجـــرات  أســـلحة 
لدى تلـــك العناصر المرتبطـــة بمجموعات 

إرهابية موجودة في إيران.
مشددة اللجنة بأن شعب مملكة البحرين 
قاطبـــة، يقـــف مـــع األجهـــزة األمنيـــة فـــي 
مكافحة اإلرهاب، والتصدي لكل األعمال 
اإلجراميـــة التي تســـتهدف زعزعة األمن 
واالســـتقرار، ومحاولـــة العبـــث بمقـــدرات 
الوطـــن وتهديد أمنه ومســـتقبله، وداعية 
اللجنـــة للكشـــف عمـــن يقـــف مـــع وخلـــف 
فمملكـــة  العابثـــة،  اإلرهابيـــة  الجماعـــات 
البحرين ال مكان فيها ألي عابث ومخرب 
وإرهابـــي ومحـــرض، وأن هـــذه األعمـــال 
ووالء  حبـــا  جميعـــا  تزيدنـــا  اإلجراميـــة 
للوطن وقيادته الحكيمة، وأن مخططات 
الشـــر والتآمـــر واالســـتقواء لـــن تجـــد لها 
أي مـــكان في هـــذه األرض الطيبـــة، دولة 

القانـــون والمؤسســـات ومجتمـــع األســـرة 
الواحدة.

عملية استباقية

إلـــى ذلك، ثمنت لجنة الشـــؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى 
برئاســـة فيصـــل النعيمـــي رئيـــس اللجنة، 
جهـــود وزارة الداخليـــة بكافـــة قطاعاتها، 
أمنيـــة  عمليـــة  ضمـــن  أســـهمت  والتـــي 
استباقية في القبض على عناصر إرهابية 
شـــرعت في التخطيط واإلعـــداد لعمليات 
ارهابية تســـتهدف األمن والســـلم األهلي، 
وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران 
لـــدى تلك العناصـــر المرتبطـــة بمجموعات 
مؤكـــدة  إيـــران،  فـــي  موجـــودة  إرهابيـــة 
اللجنـــة أن أمـــن الوطن وحفظ اســـتقراره 
من األولويـــات التي ال يمكن التهاون فيها 

في مواجهة أي كان.
وأعربت اللجنة عن بالغ رفضها للممارسات 
اإليرانيـــة وأياديها الخفية التي تصر على 
اإلضـــرار  بهـــدف  المملكـــة،  بأمـــن  العبـــث 
بالسلم األهلي ونشر الفوضى، بما يتطلب 
معـــه تطبيـــق العقوبـــات الرادعـــة في حق 
هذه العناصر اإلرهابية وفق ما ينص عليه 
القانـــون، منوًهـــا رئيـــس وأعضـــاء اللجنة 
بجهود رجال األمن وعينهم الساهرة على 
أمن الوطـــن والتي هي محـــل تقدير دائم 
من كل مواطن ومقيم على أرض المملكة، 
خاصـــة فـــي ظـــل مـــا تـــم إنجـــازه حتـــى 
اآلن مـــن إحبـــاط العديد مـــن المخططات 
اإلرهابيـــة، والقبض الفـــوري على مرتكبي 

أي منها.

سد منيع

وأشـــاد النائـــب عمـــار أحمد البنـــاي رئيس 
اللجنـــة النوعية الدائمة لحقوق اإلنســـان، 

عضـــو لجنة الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع 
واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس النـــواب بالدور 
المحـــوري العظيـــم الـــذي تقدمـــه االجهزة 
االمنيـــة بمملكة البحريـــن في حفظ االمن 
النهضـــة  ودعـــم  واالســـتقرار،  واألمـــان 
بحاضـــر  واالرتقـــاء  الشـــاملة،  التنمويـــة 
ومســـتقبل المملكـــة في ظل العهـــد الزاهر 

لجاللة الملك.
األمـــن  أجهـــز  دور  علـــى  البنـــاي  وأثنـــى 
البحرينية وجاهزيتها العالية، في التصدي 
إلى كل من تســـول له نفســـه بالتعدي على 
تـــراب مملكتنا الغاليـــة، مؤكدا أن األجهزة 
األمنية بقيادة  وزير الداخلية سطرت أبرز 
المالحم في مواجه اإلرهاب وحفظ األمن 
واالســـتقرار وتحقيق الرفاهية واالزدهار، 
وتوحيد المجتمع البحريني، في ظل دعم  
صاحـــب الجاللة الملك، مشـــيدا بما يتمتع 
به افـــراد الشـــرطة البحرينية من شـــهامة 
ونبل وإخالص لتـــراب هذا الوطن الغالي، 
فاإلنجـــازات العديـــدة لهذا الجهـــاز رفعت 
من مكانته وشـــأنه علـــى الصعيد المحلي، 
واإلقليمـــي، ليؤكد أن المملكة منارة لألمن 

والرخاء واالستقرار.
واختتم البناي أن هذا الجهاز العظيم الذي 
بـــات مصـــدر فخـــر واعتـــزاز لـــكل مواطن 
بحرينـــي ومقيـــم علـــى أرض المملكـــة، لما 
يقدمـــه مـــن تضحيات عظيمـــة وانجازات 
عديـــدة لالرتقـــاء بأمن وســـالمة المجتمع 
البحريـــن، فهـــو ثابـــت كالســـد المنيـــع في 
مواجهـــة ما قد يضر المجتمع ويهد ســـلمه 

األهلي.

دعم اإلجراءات

وقـــال النائـــب أحمـــد العامـــر إن العمليـــة 
األمنيـــة االســـتباقية التـــي نفذتهـــا وزارة 
الداخليـــة ممثلة بـــاإلدارة العامة للمباحث 
مـــع جهـــاز  الجنائيـــة وبالتعـــاون  واألدلـــة 
المخابـــرات الوطنـــي، ُتعـــد ضربـــة قويـــة 
إرهابيـــة  عناصـــر  جنـــدت  التـــي  إليـــران 
إرهابيـــة  لعمليـــات  واإلعـــداد  للتخطيـــط 
تســـتهدف األمـــن والســـلم األهلـــي وضبط 
إيـــران  مصدرهـــا  ومتفجـــرات  أســـلحة 
موجودة لدى العناصر التي تم رصدها من 
خـــالل يقظـــة األجهزة األمنيـــة التي تقوم 
علـــى أمـــن واســـتقرار البحريـــن وتجنيب 
الوطـــن ويـــالت األعمـــال اإلرهابيـــة التـــي 
يعاني منها كثير من الدول بسبب التدخل 
العناصـــر  وتجنيـــد  الـــدول  شـــؤون  فـــي 
سياســـية  أجنـــدات  لتنفيـــذ  اإلرهابيـــة 

معادية.
اإليرانيـــة  التدخـــالت  إن  علـــى  وشـــدد 
مســـتمرة فـــي اســـتهداف البحريـــن ودول 
خليجيـــة وعربيـــة في الوقـــت التي تجند 
الحوثـــي  ومنهـــا  اإلرهابيـــة  ميليشـــاتها 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  باســـتهداف 
وهو أمر مســـتنكر، مشددًا على إن مجلس 
النواب يدعمون اإلجـــراءات األمنية التي 
اتخذتها المملكة أو ســـتتخذها في الفترة 
القادمـــة لضمـــان عـــدم اإلخالل باســـتقرار 

البحرين وهو مطلب شعبي.

البحرين عصية على إيران ومن يؤيد تحركاتها اإلرهابية
نواب: الشعب سيتصدى لجميع المخططات الشيطانية والمحرضين عليها

محمد السيسيعبدالله الذواديعلي زايد

 أحمد العامرعمار البنايعيسى القاضي

محرر الشؤون المحلية



وأصـــدر المؤتمـــر الـــذي عقـــد علـــى مدى 
يومـــي األحد واالثنيـــن الموافق 21 و22 
نوفمبـــر الجـــاري؛ لمناقشـــة الشـــراكة من 
أجـــل حقـــوق عامـــات المنـــازل، وتعزيـــز 
التعاون الدولي مـــن أجل الهجرة اآلمنة، 
مناقشـــات  خاصـــة  تعـــد  توصيـــة   18

جلسات المؤتمر.
العمـــل  رب  التـــزام  التوصيـــات  وأكـــدت 
بتدريـــب وتأهيـــل العاملـــة المنزلية على 
التكنولوجيـــا الخاصة بوســـائل التواصل 
االجتماعية لتمكين العامل أو العاملة من 
التواصـــل مع العالم الخارجي، إلى جانب 
شـــمول العمالة المنزلية بالتأمين الصحي 

وأنظمة الحماية االجتماعية.

وكاالت التوظيف 

أكـــد  وفـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة للمؤتمـــر 
وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميـــدان إصـــرار البحريـــن علـــى أن يتم 
التعامـــل فـــي شـــأن العمالـــة المنزليـــة مع 
وذلـــك  المرخصـــة؛  التوظيـــف  وكاالت 

لتفادي كافة أشكال االستغال.
وأشار األمين العام لاتحاد العام لنقابات 
عمـــال البحريـــن عبدالقادر الشـــهابي في 
كلمتـــه إلـــى أن المؤتمـــر يأتـــي مـــن أجـــل 
العامـــل  ســـامة  علـــى  االهتمـــام  تركيـــز 
المنزلـــي منذ خروجه من بلده، واإلضاءة 
علـــى أنجـــع الممارســـات الدوليـــة؛ لصون 

حقوق العمال.
من جانبه، أكد ممثل مؤسسة فريدريش 
أن  ممثـــل  باتريـــك  تومـــاس  إيبـــرت 
المؤسســـة تســـاند منـــذ 1995 االتحادات 
هنالـــك  تكـــون  أن  أجـــل  مـــن  العماليـــة؛ 
حقـــوق  أجـــل  ومـــن  اجتماعيـــة،  عدالـــة 
المـــرأة، وذلـــك عبر برامج المؤسســـة في 
الشرق األوســـط وشمال إفريقيا، لتطوير 

الخبرات والمسؤوليات.
محـــور  فـــي  األولـــى  الجلســـة  وتناولـــت 
الشـــراكة من أجل حماية حقوق عامات 
المنازل الحماية التي توفرها التشريعات 
العربـــي،  الخليـــج  دول  فـــي  المحليـــة 
واستعرضت تجارب دول الخليج العربية 
فيما يخص عقود العمل، وقوانين العمل، 
ونظـــام دفع األجـــور، والتأمينـــات للعمالة 

المنزلية.
وأكد المشاركون في الجلسة أن مستوى 
إلـــى  بالنســـبة  الخليجيـــة  التشـــريعات 
أوضاع العمالة المنزلية جيدة وفي تطور 
مســـتمر، األمـــر الـــذي قوبـــل بالرفض من 
بعض الحضور الذين أشاروا إلى ضرورة 
تضمين العمالة المنزلية في قانون العمل 
والنظـــر إليهم باعتبارهـــم عماال، لهم ذات 

حقوق العمال في القطاع الخاص.
وذهـــب األميـــن العـــام المســـاعد للحماية 
االجتماعية محمد مساعد إلى أن التذرع 
بالخصوصيـــة الخليجية أمر ينافي قيمة 

العمل في المواثيق الدولية.
وأشـــار األميـــن العام المســـاعد للتشـــريع 
والبحـــوث يوســـف الشـــمان إلـــى عـــدم 
شـــمولية التشـــريعات المحليـــة الخاصـــة 
بالعمالـــة المنزليـــة، فيما يخـــص المعاقبة 

على فعل التحرش.
 من جانبه، لفت ممثل سفارة الفلبين إلى 
افقتار التشريعات إلى التنفيذ والتطبيق، 

السيما فيما يخص األجور.

انتظام األجور 

المؤتمـــر  مـــن  الثانـــي  المحـــور  وتنـــاول 
العامـــات  حقـــوق  بحمايـــة  والمختـــص 
أثنـــاء وبعـــد جائحـــة كورونـــا،  المنزليـــة 
اإلجراءات المتخذة في دولهم بخصوص 
الجائحة، ســـواء في حمات التطعيم أو 
إجـــراءات العاج والســـفر، وفيما يخص 
انتظام األجـــور وإنهاء الخدمات وضمان 

حقوق العامات. 
وأكـــد الحضور أهميـــة معالجة االنتقاص 
من حقـــوق العامات بعد هـــذه الجائحة، 
السيما الاتي عدن لبلدانهن دون حقوق 

بفعل الجائحة.
ورأى نائـــب األميـــن العام لاتحاد حســـن 
الحلواجـــي “أن التذّرع بكـــون البيوت لها 
حرمـــة، يقابلـــه التأكيـــد علـــى أن العاملة 
المنزليـــة كذلـــك لهـــا حرمـــة ولهـــا كرامة، 
وإن كنـــا ال نســـتطيع حماية هـــذه العاملة 
داخل هذه البيوت، فاألولى أال نسمح لها 

بالعمل فيها”.
ولفـــت إلـــى أنـــه ال ينبغي أن يكـــون هناك 
عامـــل ال يتمتـــع بمظلـــة حمائيـــة كاملـــة، 
ومنهـــا حـــق التنظيـــم النقابـــي، وأن تمتع 

هذه الفئة بالحماية هو واجب الجميع.

حماية العمالة

إلى ذلك، ناقشـــت جلســـات اليـــوم الثاني 
من المؤتمر محور تعزيز التعاون الدولي؛ 
مـــن أجل الهجرة اآلمنة لعامات المنازل، 
حيث ركزت الجلســـة علـــى محور حماية 
العمالـــة المنزليـــة مـــن التعـــرض لابتـــزاز 

واإلتجار بالبشر.
وتناولت الجلسة مجموعة من المواضيع 
والقضايـــا التي تمثلت فـــي: التكلفة التي 
تتحملها العاملة المنزلية، وتكلفة الرسوم 
الرسمية للوثائق، وتكلفة الرسوم لمكاتب 
التوظيف في بلد المنشأ، وتكلفة الرسوم 
لمكاتب االســـتخدام في البلد المستقبل، 

والحماية من العنف والتحرش.

كما وتناولت الجلســـة دور جميع الجهات 
والمؤسسات ذات العاقة بالمطالبة على 
التصديق على االتفاقات، ودور مؤسسات 
المؤسســـات  ودور  المدنـــي،  المجتمـــع 
الدوليـــة في الترويـــج لاتفاقات الدولية 

الخاصة بالعمالة المنزلية.
مـــن جانبـــه، رأى األميـــن العـــام المســـاعد 
للحمايـــة االجتماعية فـــي االتحاد محمد 
عمـــل  وظـــروف  شـــروط  أن  مســـاعد 
وروح  تتناقـــض  المنزليـــات  العامـــات 
االتفاقـــات الدوليـــة التـــي وقعـــت عليهـــا 
البحريـــن، المختصـــة باإلجـــازات والعمل 
الجبـــري والتمييـــز، مشـــيرا للحاجـــة إلى 
توســـيع وتطويـــر آليـــات إنفـــاذ القوانيـــن 

الغائبة عن التشريعات.
وقالـــت منســـق برنامـــج الهجـــرة العادلـــة 
مبـــارك  ســـعاد  الدولـــي  العمـــل  لمنظمـــة 
إنـــه رغـــم توفـــر القوانيـــن والتشـــريعات 
المتطـــورة، وحمات التوعية، لكن هنالك 
صوبـــات كبيـــرة فـــي التطبيـــق الضامـــن 
للعدالة الكامنة، مدللة بذلك على احتجاز 
تـــزال  ال  حيـــث  العاملـــة،  ســـفر  وثائـــق 
القوانيـــن ناقصة في آلية إنفـــاذ احتفاظ 

العاملة بوثائق سفرها.
وأكـــد الحضـــور أهميـــة الفصل بيـــن مقر 

العمـــل ومكان إقامة العاملـــة المنزلية، ما 
يوفـــر ضمانـــة لعدد ســـاعات وأيـــام عمل 

محددة، وحرية أكبر لها.
وناقـــش الحضـــور آليـــات إنفـــاذ القانـــون 
ســـواء  التحـــّرش  حـــاالت  يخـــص  فيمـــا 
مـــن قبل مكاتـــب االســـتقدام أو أصحاب 
العمـــل، وأكـــدوا أهميـــة التثقيـــف وخلـــق 
آليات تواصل حقيقية وفاعلة ومضمونة 
لوصـــول العامـــات إلى تقديم شـــكواهن 

بطريقة آمنة. 
ولفـــت بعـــض الحضـــور فـــي مداخاتهم 
علـــى  البحريـــن  توقيـــع  أهميـــة  إلـــى 
االتفاقـــات الدوليـــة التـــي تضمـــن تغّييرًا 
فـــي التشـــريعات والقوانيـــن التي تضمن 
تطبيقـــًا فعليًا يفضي إلى حصول العاملة 

لكافة حقوقها.
وفيما يلي توصيات المؤتمر:

- العمل على توحيد القرارات والسياسات 
الخاصـــة بالعمالـــة المنزلية على مســـتوى 
دول الخليـــج العربـــي بما يكفـــل الحقوق 
العماليـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي معايير 

العمل الدولية.
- تطويـــر التشـــريعات الخاصـــة بالعمالـــة 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  المنزليـــة 
الخليجـــي لتشـــمل الحمايـــة االجتماعية 

وعقـــود العمـــل وصـــوال إلـــى الحـــق فـــي 
التنظيم النقابي.

إلـــى  العربـــي  الخليـــج  دول  دعـــوة   -
التصديـــق علـــى االتفاقيـــة الدوليـــة رقم 
189 الخاصـــة بحقـــوق العمالـــة المنزلية، 
وكذلـــك االتفاقية 190 الخاصة  بالقضاء 
علـــى العنـــف والتحـــرش في عالـــم العمل 

العمل.
- العمـــل على وضع آلية واضحة ومتاحة 
للعاملـــة المنزليـــة لتقديم شـــكوى عمالية 
بمـــا يضمن ســـهولة الوصول إلـــى العدالة 

لفئة العمالة المنزلية.
تفاهـــم  مذكـــرات  وضـــع  علـــى  العمـــل   -
بيـــن المنظمـــات العماليـــة في بلد المنشـــأ 
والبلد المقصد؛ بغرض تســـهيل التواصل 

واالتصال مع العمالة المنزلية.
- مشاركة نقابات العمال في أي بروتكول 
أو مذكـــرة تفاهم توقعها الدولة إذا كانت 

ذات عاقة مع العمل والعمال.
وتأهيـــل  بتدريـــب  العمـــل  رب  التـــزام   -
العاملة المنزلية على التكنلوجيا الخاصة 
بوســـائل التواصـــل االجتماعيـــة لتمكيـــن 
العامـــل أو العاملة من التواصل مع العالم 

الخارجي.
- إحاطـــة العاملـــة المنزليـــة بمخاطـــر أي 

مرض أثناء تقديم المساعدة للمصاب به 
وضمان حمايتهم.

- إدراج العمالة المنزلية ليشـــملهم قانون 
العمـــل بجميـــع فصولـــه كاملـــة بمـــا يكفل 
عدم حصول أي شكل من أشكال التمييز 

في الحقوق والمكتسبات.
- أن يشـــمل العقد للعمالة المنزلية شـــرط 
قبـــول صاحب المنـــزل بحريـــة التفتيش 
مـــن الجهـــات المعنيـــة دون الحاجـــة إلى 
أذونات أخـــرى من خال إعطاء المفتش 

صفة الضبط القضائي.
العمـــل علـــى إطـــاق حمـــات توعيـــة   -
المجتمعيـــة  الثقافـــة  لتغييـــر  مســـتمرة 
فـــي دول مجلـــس التعاون تجـــاه العمالة 

المنزلية وحقوقها.
- إزالة المصطلحات ذات الداللة الســـلبية 
مثل )هروب، خادمة... إلخ( تجاه العمالة 
المنزليـــة والمهاجـــرة عمومًا، واســـتبدالها 
بلفظة )ترك، عامـــل منزلي ... إلخ(، حيث 

أن األولى تحمل إدانة مسبقة. 
نقابـــات،   ( المهتمـــة  الجهـــات  تمكيـــن   -
مدنـــي(  مجتمـــع  مؤسســـات  ســـفارات، 
مـــن الحصول علـــى المعلومـــات الخاصة 
حـــال  فـــي  المنزليـــة  العمالـــة  بوضعيـــة 

تعرضها النتهاكات.
بالتأميـــن  المنزليـــة  العمالـــة  شـــمول   -

الصحي وأنظمة الحماية االجتماعية.
- تعزيـــز التنســـيق بين الجهات الرســـمية 
المعنيـــة فـــي الدولـــة بحيـــث ال ُيقبل من 
رب العمل تقديم شكوى “ترك العمل” ضد 
العاملـــة أو العامـــل المنزلـــي إذا ما ســـبق 
وإن تقدمـــت العاملـــة / العامـــل بشـــكوى 
ضد رب العمـــل، وذلك لحين االنتهاء من 

معالجة الشكوى.
- منع اإلتجار بالبشـــر الذي قد تتعرض له 
العمالة المنزلية من قبل عصابات تستغل 

أي فجوة في التشريعات المعنية.
- عدم اســـتخدام عبـــارة دول مصدرة أو 
دول مســـتوردة في أدبيات المناقشة بل 

دول المنشأ ودول المقصد.
- تعزيز الحوار االجتماعي بين الشـــركاء 
االجتماعيين ومراجعة كافة التشـــريعات 
وبرامـــج ســـوق العمل بما يضمـــن حقوق 

الجميع.
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أوصــى مؤتمــر الهجــرة اآلمنــة للعمالــة المنزليــة الــذي عقــده االتحــاد العــام 
لنقابــات عمــال البحرين تحت رعاية وزير العمــل والتنمية االجتماعية جميل 
حميــدان، وبالتعــاون مع مؤسســة فريدريش إيبــرت بإدارج العمالــة المنزلية 
ليشــملهم قانون العمل بجميع فصوله كاملة، بما يكفل عدم حصول أي شــكل 

من أشكال التمييز في الحقوق والمكتسبات.

إدراج العمالة المنزلية بقانون العمل وشمولها بالتأمين الصحي والحماية االجتماعية
مؤتمر الهجرة اآلمنة للعمالة المنزلية يختتم فعالياته بـ 18 توصية

سيدعلي المحافظة



كشـــف القائـــم بأعمـــال رئيـــس قســـم 
اإلنتـــاج الحيوانـــي والدواجـــن بإدارة 
الثـــروة الحيوانيـــة منيـــر إبراهيـــم أن 
تراجـــع  إلـــى  أّدى  العمرانـــي  الزحـــف 
أعداد حظائـــر الدواجن المرخصة من 

37 إلى 21 حظيرة مرخصة.
 وأشـــار أثناء مشـــاركته فـــي اجتماع 
فنيـــة مجلـــس بلدي الشـــمالية بشـــأن 
أســـباب وقف الذبـــح خارج المســـالخ 
المعتمدة، ووقف الذبح في المســـالخ 
الموضوعـــة  واالشـــتراطات  األهليـــة، 
لذبـــح الدواجـــن إلى أن هناك مســـلًخا 
ا مرخًصا للدواجن وهو مســـلخ  رســـميًّ
دلمـــون للدواجـــن، وأن أي ذبح خارج 

هذا المسلخ هو مخالف.
التجـــاري  الدجـــاج  أن  إلـــى  ولفـــت   
معـــروف الشـــكل والحجـــم، وتشـــمل 
الدجـــاج التـــي بلـــغ عمرهـــا حوالي 28 
يوًمـــا، حيـــث إن الدجـــاج األكبـــر ســـنًّا 

يفتقر للجدوى االقتصادية المرجوة.
غيـــر  الغذائيـــة  الضبطيـــة  أن  وذكـــر   
فاعلـــة دون تواجـــد الجهـــات األمنية، 
وأن القائمين على المســـالخ المخالفة 
يمنعون موظفي اإلدارة من الدخول.

 وأكد أن اإلدارة لم تمنح أي مؤسســـة 
أو فـــرد ترخيًصـــا بالذبـــح غير شـــركة 
دلمـــون للدواجـــن، مبيًنـــا أن المالحـــم 

مرخصة للبيع فقط.
الفـــرص  إحـــدى  تعثـــر  إلـــى  وأشـــار   
االستثمارية في منطقة الغينة والذي 
بلغ مراحل متقدمة من خالل التعاقد 
مع إحدى الشـــركات السعودية، فضاًل 
عن نقل 37 حظيـــرة دواجن مرخصة 

لهـــا، وذلـــك فـــي إطـــار مشـــاريع األمن 
الغذائـــي فـــي البحريـــن ورفـــع اإلنتاج 

المحلي من الدواجن.

14 موظًفا

 وحـــول عـــدد المفتشـــين فـــي اإلدارة 
أشـــار إلى أن التقاعـــد االختياري أدى 
إلـــى خـــروج 14 موظًفـــا فـــي اإلدارة 
على التقاعـــد، وأن التوظيف متوقف 

على إقرار الهيكل الجديد للوكالة.
المختصـــة  الوحـــدة  أن  إلـــى  ولفـــت 
مستشـــاًرا  ـــا  حاليًّ تضـــم  بالدواجـــن 
وطبيبين بيطريين وفنيين، وأن هناك 
قســـم آخر يتعلـــق بالمحاجر البيطرية 

وهو المعني بالمواشي األخرى.
وذكر أن المســـالخ المعتمدة للدواجن 
والمواشـــي فـــي البحرين هي مســـلخ 
البحريـــن  شـــركة  ومســـلخ  دلمـــون 
للمواشـــي إلـــى جانـــب مســـلخ الهملة، 

وبقية المسالخ جميعها عشوائية.
 وأشـــار إلى أن رقابة اإلدارة تدور في 
دائـــرة هـــذه المســـالخ، وأما المســـالخ 
علـــى  شـــكواها  فتحيـــل  العشـــوائية 
الجهات األخرى المختصة حال تلقيها 

الشكاوى.
تعانـــي  التـــي  المشـــكلة  أن  وبيـــن 
تطبيـــق  فـــي  ليســـت  اإلدارة  منهـــا 
االشتراطات وإنما في توفير المواقع 

المخصصة لنشاط الذبح، ومشيًرا إلى 
فشل مشاريع المسالخ المتنقلة؛ لعدم 
قدرتها علـــى الموازنة بين اإلمكانيات 

وحجم الطلب.
 وذكر أن الدجـــاج يحتاج حتى يصل 
لدرجـــة األمـــان الصحي إلـــى 20 يوًما 

بعد أخذ كل التحصينات المطلوبة.
 ولفت إلى أن ميزة حصر النشاط على 
مســـالخ محددة أنه يضمـــن الحصول 
علـــى الغـــذاء الصحي وضبـــط عملية 
الرقابـــة على الذبح من كافة النواحي 

الصحية أو الشرعية وغيرها.
وبيـــن أن اإلدارة ال تمنـــع الترخيـــص 
للمســـالخ التجاريـــة، في حـــال تطبيق 

االشـــتراطات والحصول على الموقع 
المناسب لممارسة النشاط.

النيابة العامة

 مـــن جانبـــه، قـــال أخصائـــي الصحـــة 
العامـــة بـــوزارة الصحـــة حيـــدر خليل 
إن القانـــون الجديد حـــّول اختصاص 
الدواجـــن  ذبـــح  لنشـــاط  الترخيـــص 
موقعهـــا  وتحديـــد  عليهـــا  والرقابـــة 
وحالة الذبـــح إلى الثـــروة الحيوانية، 
وأن رقابـــة الصحـــة منحصـــرة علـــى 

المنتجات بعد ذبحها.
 وأكـــد أن الـــوزارة ما زالت تتعاون مع 
الثـــروة الحيوانيـــة فـــي الرقابـــة على 

المســـالخ غيـــر المرخصـــة، وإجراءات 
إحالتهـــا علـــى النيابـــة العامـــة، إضافة 
إلى دور الوزارة في مخالفة المحالت 
المرخصـــة للبيـــع التي تمارس نشـــاط 

الذبح، وإحالتها على النيابة العامة.
التخطيـــط  رئيـــس  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
والدراسات بوزارة الصناعة والتجارة 
الـــوزارة  إن  ســـعيد  والزراعـــة جعفـــر 
تختص بالترخيص للنشـــاط التجاري 
فقط، دون التدخل في االشـــتراطات 
التـــي تضعهـــا وزارة الصحـــة ووكالـــة 

الثروة الحيوانية.
مـــن جانبـــه، بين رئيس اللجنـــة الفنية 
بالمجلـــس البلـــدي عبـــدهللا القبيســـي 
أن الهدف من مناقشـــة هذا الموضوع 
هو الوقوف على أســـباب وقف الذبح 
خـــارج المســـالخ المعتمـــدة، خصوًصا 
المســـالخ األهلية، والشروط المحددة 
لذبـــح الدواجن، وإمكانيـــة وضع آلية 

تنظم العملية.
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ــة ــة مخالفـ ــن والبقيـ ــي البحريـ ــص فـ ــد مرخـ ــن وحيـ ــلخ دواجـ مسـ
والبحث جار عن بديل بالغينة  الدواجن  لتربية  استثماري  تعّثر مشروع 

أكد الرئيس السابق لالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( سيب بالتر، في مقابلة 
مــع جريــدة “لومونــد” الفرنســية، أن فوز قطــر بتنظيم مونديــال كأس العالم 
لكرة القدم 2022 لم يكن عادالً، ولوال تدخل الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال 
ســاركوزي وتأثيره على رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم الســابق ميشــيل 

بالتيني في اللحظات األخيرة ما كانت قطر لتفوز باستضافة كأس العالم.

وأضـــاف أن ذلـــك يعـــد هـــو التدخـــل 
السياســـي األول من نوعـــه الذي يغير 

قراًرا مهًما في كرة القدم.
وقال بالتر إن القطريين لعبوا بالورقة 
الفرنسية، حيث وجه ساركوزي دعوة 
لبالتينـــي لحضـــور مأدبـــة غـــداء يوم 
23 نوفمبـــر 2010 فـــي قصـــر اإلليزيه 
حضرهـــا أمير قطـــر الحالـــي تميم بن 
حمـــد حينمـــا كان وليـــا للعهـــد آنـــذاك، 
وفي اليـــوم التالي مـــن المأدبة أخبره 
بالتيني أن ســـاركوزي طلب منه دعم 

قطر.
وأشار إلى أنه جرى بيع “نادي باريس 
فوزهـــا  بعـــد  لقطـــر  جيرمـــان”  ســـان 
بتنظيـــم مونديـــال 2022، بمـــا يؤكـــد 

وجود ارتباط بنسبة 100 %.
وأضـــاف بالتـــر: “شـــعرت بخيبـــة أمل 
لرؤيـــة اســـم قطـــر بعـــد الفـــوز، لكنني 
توقعـــت ذلـــك، فـــي ضـــوء التطورات 
األخيـــرة، الســـيما بعدمـــا طلـــب منـــي 
عليـــه  اعتمـــد  أال  بالتينـــي  ميشـــيل 
هـــو وثالثـــة من رفاقـــه فيمـــا يتعلق بـ 
)االتفاق الشفهي(، والذي كان بموجبه 
ســـيذهب تنظيـــم كأس العالـــم 2018 
لروســـيا وأن تذهب نسخة 2022 إلى 

الواليات المتحدة األمريكية”.
وأعـــرب بالتـــر عـــن ندمه، حيـــث قال 
“كان يجـــب أن نعطي نتيجـــة اقتراع 
التـــي   -  2018 العالـــم  كأس  تنظيـــم 
فـــازت بتنظيمه روســـيا- قبـــل تنظيم 
التصويـــت لنســـخة 2022. لـــو جـــرى 
ذلك لكانت النتيجة األخيرة ســـتكون 
مختلفـــة، حيـــث توصـــل األوروبيـــون 
الذيـــن أيـــدوا التنظيـــم المشـــترك بين 
إســـبانيا والبرتغال لـــكأس العالم العام 
2018 إلـــى اتفاق مع قطـــر للتصويت 
لصالـــح الدوحـــة للعـــام 2022، ولكـــن 
اختيـــار  شـــاهدوا  لـــو  األوربييـــن 
روســـيا لنســـخة 2018 وليس إسبانيا 

والبرتغـــال مثـــل ما اعتقـــدوا، لما بقي 
هـــذا االتفاق قائمـــًا ولغيروا تصويتهم 
ال  لكننـــا  قطـــر،  غيـــر  أخـــرى  لدولـــة 

نستطيع تغيير التاريخ.
وبشـــأن احتماليـــة وجود فســـاد مالي 
يحيط بالترشـــح القطـــري، قال: “كنت 
ساذًجا بما يكفي لالعتقاد بأنه لم تكن 
هناك حاجة لتقديم مبالغ مالية، ولكن 
ربما اســـتثمرت قطر بالفعل مبالغ هنا 

وهناك قبل تدخل فرنسا السياسي”.
وتابع: “لم يســـاورني الشك أن ناخبي 
أمريـــكا الجنوبية تلقوا أمـــواال؛ ألنني 
لصالـــح  ســـيصوتون  أنهـــم  اعتقـــدت 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ولكن 
لم يصوتوا، وأنا ال أعطي دروســـا في 
األخالق، ولكن بالنسبة لقرارات مهمة 
مثل منح استضافة كأس العالم، فمن 
المحتمل تماًما أن األموال تتدفق هنا 

وهناك ويضعها الناس في جيوبهم”.
ونفـــى أن تكـــون الواليـــات المتحـــدة 
قد مارســـت ضغًطا سياسًيا للحصول 
على حـــق تنظيـــم كأس العالم 2022؛ 
ألنها ليســـت بحاجة لذلـــك، مؤكًدا أن 
الوحيدين الذيـــن احتاجوا إلى القيام 

بذلك هم القطريون.
وأكد أنـــه كان شـــخصًيا يدعم تنظيم 
 2022 مونديـــال  المتحـــدة  الواليـــات 
فـــي  القـــارات  بيـــن  التـــداول  بحكـــم 
االســـتضافة، نافيـــا مـــا ذكـــره بالتيني 
في كتابه “بين وبينـــك” )2019( حول 
قيـــام بالتـــر بالتصويـــت لقطـــر، قائال: 
هـــذا غيـــر صحيـــح، وهـــو يعلـــم جيًدا 
أننـــي ســـأدافع عن الواليـــات المتحدة 

حتى النهاية”.
وقال بالتـــر إن محمد بن همام وعلى 
الرغم من دعم آســـيا لـــه، لم يكن قوًيا 
بما يكفـــي إلقناع غالبية الناخبين في 
االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم “فيفا”، 
وكان هدفه بعد فوز قطر باالستضافة 

أن يتولـــى رئاســـة فيفا، إال أنه لم يكن 
مدعوًمـــا مـــن العائلة الحاكمـــة، حيث 
قـــال األمير حمد بن خليفة حرفيًا في 
حضور محمـــد بن همام خـــالل مأدبة 
عشـــاء في الدوحـــة: “نعلم أن الســـيد 

بالتـــر لم يصـــوت لنا، ولكننا ســـندعمه 
لرئاسة الفيفا”.

علـــى  “فيفـــا”  موافقـــة  ســـبب  وعـــن 
ترشـــح قطـــر الســـتضافة المونديـــال 
رغـــم افتقارهـــا العديـــد من الشـــروط، 

قـــال:” لم يكن التنظيم مســـألة كبيرة، 
بـــل كان األمـــر يتعلـــق بحجـــم الدولة، 
فهـــي صغيـــرة جـــًدا، وأيضـــا بمواعيد 
البطولـــة، وقد قال البلجيكي ميشـــيل 
دي هوغـــي عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة 

للفيفـــا، الـــذي حصـــل ابنـــه الحًقا على 
وظيفـــة مرموقة في عيادة طبية في 
قطـــر، إنه يجب توخـــي الحذر لضمان 
صحـــة الالعبيـــن وكان ضد اللعب في 
الصيف؛ ألن طقس الدولة حار جًدا”.

ونفـــى بالتـــر أن تكـــون هنـــاك عالقـــة 
بين المكافآت المدفوعة في ديســـمبر 
التنفيذيـــة  اللجنـــة  ألعضـــاء   2010
بــــ “فيفـــا” وقدرهـــا )مئتـــا ألـــف دوالر(، 
وكذلـــك المكافـــآت التي حصـــل عليها 
هو واألمين العام والمدير المالي نحو 
)23 مليـــون فرنـــك سويســـري(، وبين 
التصويـــت لقطر، مؤكـــًدا أنهم حصلوا 
على هذه المكافآت؛ تقديرا لجهودهم 
فـــي إحضـــار كأس العالم إلـــى جنوب 
إفريقيـــا العـــام 2010، وهـــي النســـخة 
التي جلبت أكبر مداخيل مالية للفيفا، 

حسب قوله.
نظـــر  وجهـــة  مـــن  أنـــه  علـــى  وشـــدد 
اجتماعيـــة ومناخيـــة كان منـــح كأس 
العالـــم لقطر خطأً كبيـــًرا، ولكن يتعين 
على اللجنة التنفيذية للفيفا إن أردت 
تغييـــر مكان إقامة المونديال أن تقرر 
التشـــكيك في قرارها السابق وتقديم 
هذا الرأي إلى الجلسة العامة للمكتب 

التنفيذي.
المقابلـــة  ختـــام  فـــي  بالتـــر  ودعـــا 
لقطـــر  صوتـــوا  الذيـــن  األشـــخاص 
رغـــم أنهـــم لم يكونـــوا مقتنعيـــن بهذا 
التصويـــت، إلى االعتراف بأن قرارهم 
لم يكـــن جيًدا، وأنـــه كان من األفضل 
أن يتبعـــوا رأيـــه ويختـــاروا الواليـــات 
المتحدة األمريكية الســـتضافة كأس 

العالم 2022.

فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 لم يكن عاداًل بل بتدخل فرنسي
في اعترافات جريئة لجريدة “لوموند” الفرنسية.. سيب بالتر رئيس “فيفا” السابق:

21 حظيـــرة دواجـــن صامــدة بوجــه الزحـف العمراني
مسؤول بـ”الحيوانية”: 16 حظيرة توّقفت عن العمل و14 موظًفا باإلدارة تقاعدوا اختياريًّا

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

منير عباس إبراهيمجانب من المشاركين باالجتماع

قطر ربما استثمرت مبالغ هنا وهناك للحصول على شرف تنظيم كأس العالم
عضو باللجنة التنفيذية للفيفا حصل ابنه الحًقا على وظيفة رائعة في عيادة طبية بقطر
كبيًرا لقطر خطأً  العالم  منح كأس  كان  ومناخية  اجتماعية  نظر  من وجهة 
أدعو الذين صوتوا لقطر رغم عدم قناعتهم إلى االعتراف بأن ذلك لم يكن جيًدا
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القضيبية  - مجلس النواب

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

عقـــدت لجنة التحقيـــق البرلمانية حول 
اجتماعهـــا  الجعفريـــة،  األوقـــاف  إدارة 
الثاني، في دور االنعقاد السنوي العادي 
الرابع، من الفصل التشـــريعي الخامس، 
برئاســـة النائـــب علـــي إســـحاقي، امس 
أعضـــاء  النـــواب  وبحضـــور  اإلثنيـــن، 

اللجنة.

وخـــال االجتماع ناقشـــت اللجنة، آلية 
ومنهجيـــة علمهـــا للفتـــرة المقبلـــة، وبما 
يحقق األهداف المنشودة، وفق االلتزام 
الدســـتورية  واإلجـــراءات  بالضوابـــط 
اإلدارة  مـــع  وبالتعـــاون  والقانونيـــة، 
القائمـــة علـــى إدارة األوقـــاف الجعفرية 

والجهات ذات العاقة.

افتتح نائب قائد خفر الســـواحل العميد 
الـــزوارق  قيـــادة  دورة  الغتـــم  جاســـم 
وقوانيـــن اإلبحـــار والعامـــات البحريـــة 
التدريـــب  بجنـــاح  المنعقـــدة  الثانيـــة 
البحـــري بقيـــادة خفـــر الســـواحل والتي 
يشـــارك فيهـــا عدد مـــن منتســـبي وزارة 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 

العمراني.
وأشـــار نائـــب قائد خفـــر الســـواحل إلى 
أن هـــذه الدورة تأتي فـــي إطار التعاون 
المشـــترك بين وزارة الداخلية وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني، مؤكدًا 
الـــدورة  هـــذه  ومخرجـــات  أهـــداف  أن 
مفتشـــي  عمـــل  تطويـــر  فـــي  ستســـهم 

الرقابـــة البحريـــة فـــي مواجهـــة جميـــع 
تحديات العمل والبيئة البحرية.

وتســـتمر هذه الـــدورة لمدة أســـبوعين، 
وتنقســـم إلى مرحلتيـــن المرحلة األولى 
وهـــي المرحلـــة النظرية وتشـــمل المواد 
البحريـــة التخصصيـــة )قيـــادة الزوارق، 
قانون منع التصادم، العوامات البحرية، 
الســـامة  البحريـــة،  الخرائـــط  أشـــغال 
البحريـــة  والحبـــال  العقـــد  الشـــخصية، 
الثانيـــة،  المرحلـــة  بينمـــا  والبوصلـــة(. 
حيـــث  العملـــي،  بالجانـــب  فتختـــص 
تشـــمل التدريبات العملية على الزوارق 
والماحـــة خـــال فترتي النهـــار والليل، 

وتنفيذ التمارين البحرية.

صرح رئيـــس نيابة الـــوزارات والجهات 
العامـــة بأنه على إثر تداول خبر بمواقع 
التواصـــل االجتماعي حول وفاة شـــاب 
إثـــر تعرضـــه لكســـر فـــي العظـــم انتهـــى 
األمـــر لدخولـــه العناية المركـــزة ووفاته 
بعدها. فقـــد بادرت النيابـــة العامة فورًا 
وتـــم  التحقيـــق  إجـــراءات  بمباشـــرة 
ســـماع أقوال والد المجنـــي عليه والذي 
قرر بـــأن ابنه تعرض إلصابة في ســـاقه 
أثناء ممارســـة كرة القدم ومن ثم توجه 
إلى مستشـــفى الســـلمانية الطبي قســـم 
الطـــوارئ، حيـــث قـــام الطبيـــب المعالج 
بعمـــل أشـــعة وتجبيـــر للســـاق وأخبـــره 
فـــي  االستشـــاري  الطبيـــب  بمراجعـــة 
اليـــوم التالي، وعند توجهه إلى الطبيب 
االستشاري أفاده بأن الجبيرة ستستمر 
موضوعـــة عليه لمدة شـــهر ونصف ولم 
يقـــم بعمل أشـــعة جديدة لـــه وبعد يوم 
شـــعر ابنـــه بـــآالم شـــديدة عـــن الســـابق 

وانتشـــرت تلك اآلالم إلى رأسه وعندها 
توجه إلى المستشـــفى مرة أخرى وقام 
الطبيب بإعادة تجبير الساق مرة أخرى 
ولم يقم بفحصها أو أخذ أشـــعة جديدة 
عليهـــا وأثنـــاء وجـــوده في المستشـــفى 
شعر بارتعاش في الجسد وعدم القدرة 
علـــى النطـــق وســـقط علـــى األرض وتم 

نقله إلى غرفة اإلنعاش وتوفى الحقًا.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ 
الخـــاص  الطبـــي  الملـــف  علـــى  فـــورًا 
بالمجنـــي عليـــه، كما تـــم تكليـــف الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  بســـرعة  الصحيـــة 
الازمـــة وإعـــداد تقريـــر مفصـــل بشـــأن 
الواقعـــة وموافـــاة النيابـــة بمـــا تـــم مـــن 
إجراءات وما أسفرت عنه، فيما تواصل 
النيابـــة العامـــة تحقيقاتها للوقوف على 
مابســـات الواقعـــة لتحديد المســـئولية 

الجنائية.

“برلمانية التحقيق في الجعفرية” تناقش منهجية عملها

دورة أمنية في قيادة الزوارق ومنع التصادم

مباشرة التحقيق بواقعة وفاة شاب إثر تعرضه لكسر في العظم

مطاعم البديع تحت مرمى التفتيش
تحضير طعام بـ “مشط شعر” وانبعاث روائح المجاري

وجهت أجهزة الرقابة والتفتيش بعدد من الجهات الرســمية بوصلتها ناحية 
مطاعــم البديع ضمن سلســلة جوالتها الميدانية الدوريــة؛ التخاذ اإلجراءات 

القانونية واإلدارية الالزمة بشأنها.

ورصدت الجولة التـــي جرت بحضور 
مأمـــوري الضبط القضائـــي عن وزارة 
الصحـــة، ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والسياحة، وبلدية المنطقة الشمالية، 
عـــددا مـــن المخالفـــات الناتجـــة عـــن 
اإلهمـــال ونقـــص الوعـــي لـــدى العمال 
باشـــتراطات الصحـــة والســـامة فـــي 
طهـــي  أدوات  كاســـتعمال  المطاعـــم، 
تالفة، وبعض األدوات غير المخصصة 
للتحضير في تحضير األطعمة كمشط 
الشـــعر، إلـــى جانب اإلهمال بمســـتوى 
النظافـــة الشـــخصي ونظافـــة المحـــل 

وتنظيم محتوياته.
المجـــاري  روائـــح  انتشـــار  ولوحـــظ 

وجريان مياهها في األرض المخصصة 
لنـــادي البديـــع والواقعـــة خلف منطقة 
بعـــض  تســـتخدم  حيـــث  المطاعـــم، 
المطاعـــم واجهتهـــا الخلفيـــة ألفـــران 
طهـــي الدجـــاج بعيـــدًا عـــن الواجهـــة 

األمامية المحاذية للطريق العام.
من جهتـــه، قال ممثل الدائـــرة البلدي 
محمد الدوســـري إن هـــذه الجولة تعد 
الثانية من نوعها خال الفترة القليلة 
الماضيـــة؛ وذلـــك بهـــدف التحقـــق من 
التزام المطاعم ومحات بيع األطعمة 
باإلجراءات واالشـــتراطات القانونية، 
وضمـــان ســـامة وصحـــة زبائـــن هذه 

المحات.

وأشار إلى أن البديع تعد من المناطق 
ذات الطابـــع المركزي مـــن حيث توفر 
المطاعـــم والمحـــات التجارية، وهي 
ما تســـتدعي تكثيف جهـــود التفتيش 
والرقابـــة عليهـــا، وإجـــراء مثـــل هـــذه 
أبـــرز  لرصـــد  المفاجئـــة  الزيـــارات 
المخالفات والماحظات التي تتطلب 
اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الازمة 

بحقها، والتنبيه عليها.
الشـــكاوى  أبـــرز  أن  إلـــى  ولفـــت 
مـــن  يتلقاهـــا  التـــي  والماحظـــات 
مرتـــادي المنطقـــة، تتمثل فـــي إهمال 
العمـــال بااللتـــزام بالضوابط الصحية، 
الســـيما في فترة الجائحة، إلى جانب 
عدم اهتمام بعض المحات بمســـتوى 

النظافة خصوصًا أمام المحات.

ديناران ونصف لدخول حديقة المحرق الكبرى
“المالية” والمجلس البلدي يرفضان مشروع “البلديات”.. المرباطي لـ “^”:

كشـــف رئيس مجلـــس بلـــدي المحرق 
وزارة  توجـــه  عـــن  المرباطـــي  غـــازي 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي لفرض رســـوم علـــى دخول 
حديقة المحرق الكبرى تصل إلى 2.5 

دينار.
تبنـــت  الـــوزارة  إن  المرباطـــي  وقـــال 
المحـــرق  حديقـــة  بتســـليم  مقترحـــًا 
الكبـــرى إلى جهـــة اســـتثمارية، تتولى 
إدارة المرفـــق وعملية االســـتثمار فيه 
وصيانته، يتمثل في فرض رسوم 2.5 
دينـــار لدخـــول الحديقة واالســـتفادة 
مـــن مرافقهـــا شـــاملة موقف الســـيارة 
مـــع شـــخصين، ورســـوم دينـــار للفـــرد 
الواحد دون موقف سيارة، أو ما يراه 

المستثمر مناسبًا من رسوم.
وعبـــر رئيـــس المجلـــس البلـــدي عـــن 
رفـــض واســـتياء المجلـــس مـــن هـــذا 
التوجـــه، والـــذي يتفـــق مـــع رد وزارة 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الرافض 

لطرح الحديقة كاستثمار.
وأشـــار إلـــى أن المجلـــس يـــرى فرض 
رســـوم رمزيـــة ال تتجـــاوز 300 فلـــس 
للفرد أســـوة ببعض التجارب الناجحة 
لمرافـــق أخرى، وعـــدم تكرار األخطاء 

التاريخية في التعامل مع أكبر حديقة 
فـــي البحرين، والتي تنتظر الفرج بعد 
سنوات طويلة من التخبط واألخطاء 
والخســـائر الماليـــة، وذلـــك بعـــد مرور 

أشهر طويلة على جاهزية الحديقة.

حديقة المحرق الكبرى غازي المرباطي 

500 دينار حدا أدنى لرسوم تغيير تصنيف العقارات
150 دينارًا عن كل أرض لدراسة طلبات تقسيم األراضي

أصــدر وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام 
خلــف قرارًا بتحديد رســوم 10 دنانير كرســوم لتغييــر التصنيف للعقارات 

المصنفة عن كل أرض يراد تغيير تصنيفها.

وأشـــار الوزيـــر فـــي القـــرار إلـــى أن 
هذه الرسوم مستحقة مسبقًا بغض 

النظر عن قبول الطلب أو رفضه.
وحدد القرار رســـم تغيير التصنيف 
مبلغ يعـــادل 1 % من قيمة األرض 
بعد تغيير تصنيفها، على أن ال يقل 
الرسم في جميع األحوال عن 500 

دينار بحريني كحد أدنى.

وفي قـــرار متصـــل نشـــر بالجريدة 
الرســـمية بشـــأن تقســـيم األراضي، 
علـــى  تعديـــات  الوزيـــر  أجـــرى 
الائحـــة التنفيذيـــة بشـــأن تقســـيم 
األراضـــي المعدة للتعمير والتطوير 
ينص على “على المالك سداد رسم 
خدمـــات تقســـيم األراضي، ســـواء 
كتقســـيم   - جزئيـــا  تقســـيما  كان 

قطعـــة األرض إلـــى خمـــس قطع أو 
أقل - أو تقسيمًا رئيسيًا - كتقسيم 
قطعـــة األرض إلـــى أكثر من خمس 
قطع مع تخطيط البنية األساســـية 

لألرض”.
وأشـــار القـــرار إلـــى تحديد رســـوم 
أرض  قطعـــة  كل  عـــن  دنانيـــر   10
يتضمنها مشـــروع التقسيم، ورسم 
دراســـة الطلب وقـــدره 150 دينارًا 
يتضمنهـــا  أرض  قطعـــة  كل  عـــن 

عصام خلف مشروع التقسيم.

بعض من سيرة إمام المتقين
Û  لإلمام علي بن أبي طالب )عليه الســام( في الفصاحة والباغة ميدان

ال تطؤه الفرســان. وله في التقوى واإلحســان مقاالت تذوب لها القلوب 
وتقشعر لها الجلود

Û  .من خشية هللا. وله في توحيد هللا كام صار نهجا للعارفين الموحدين
وفــي أقوالــه فــي زهــد الدنيــا وزينتهــا وطلــب اآلخــرة، ومغفرتهــا دليل 

للسالكين ومثوى للتائبين، ونهج للمستغفرين.
Û  وعلي مع الحق يدور معه حيث ما دار” - حديث نبوي، وفي مقاومته“

للطغيان والفساد والذّل واالستعباد، نداء للمستضعـفين.
Û  ويعجز الّلسان عن تعداد مآثر خطب اإلمام علي في نهج الباغة، وفي

سيرة حياته.
Û  وقــد تــم جمــع خطــب اإلمــام علــي فــي كتاب”نهــج الباغــة” فــي عهــد

الشــريف الرضــى، وشــرحه ابن أبــي الحديد، والشــيخ ميثــم البحراني، 
والشيخ محمد عبده، وفي العديد من المصنفات والمدّونات.

Û  وعهد اإلمام علي إلى عامله على مصر )مالك األشتر( حاز شهرة عظيمة في
هذا العصر، وصار مضربا لألمثال. وأشادت به منظمة األمم المتحدة )لكونه

Û .أحد مصادر التشريع القانوني الدولي( التي أصدرت قراًرا بذلك
Û  وقــد رأيــت – تنويــًرا لألذهــان ولجمهــور القــراء – إيــراد نص ذلــك العهد

لتوضيح المسار اإليماني والحقوقي لتعم الفائدة.
Û :وفيما يلي نص العهد كما ورد في وسائل النشر
Û )نص: عهد اإلمام علي لمالك األشتر(

تقي البحارنة

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة
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أكـــد مجلس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة أن مقـــر القيادة العســـكرية 
الجديـــد فـــي العاصمـــة الســـعودية 
لحمايـــة  عـــزم  رســـالة  الريـــاض، 

مكتسبات دول المجلس.
وعقـــد وزراء الدفـــاع بدول مجلس 
التعـــاون اجتماعهـــم الثامـــن عشـــر، 
أمس االثنيـــن، بمقر األمانـــة العامة 
بالرياض، برئاسة الفريق الركن عبد 
هللا بن حسن النعيمي، وزير شؤون 
رئيـــس  البحريـــن  بمملكـــة  الدفـــاع 

االجتماع.
مبـــارك  فـــاح  نايـــف  وبمشـــاركة 
الحجـــرف، األميـــن العـــام لمجلـــس 
العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
واللـــواء الركـــن أحمـــد علـــي حميـــد 
آل علي، األمين المســـاعد للشـــؤون 

العســـكرية باألمانـــة العامة لمجلس 
علـــى  نشـــر  بيـــان  وفـــق  التعـــاون، 
الموقـــع اإللكترونـــي لـــدول مجلس 

التعاون.
إلـــى ذلك، تنـــاول االجتمـــاع العديد 
العســـكري  العمـــل  مواضيـــع  مـــن 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  المشـــترك 
القـــرارات  اتخـــاذ  وتـــم  األعمـــال 

والتوصيات المناسبة بشأنها.
وكان المجلـــس األعلـــى لقـــادة دول 
الخليـــج فـــي دورتـــه األخيـــرة قـــد 
وافـــق على تعديل المادة السادســـة 
في اتفاقية الدفاع المشترك، وذلك 
بتغييـــر مســـمى قيادة “قـــوات درع 
الجزيـــرة المشـــتركة” إلـــى “القيـــادة 
العســـكرية الموحدة لـــدول مجلس 

التعاون”.

مجلس التعاون: مقر “العسكرية” بالرياض رسالة عزم

موسكو ـ وكاالت

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفـــروف، فـــي مؤتمر صحفـــي عقده 
مع نظيره اللبناني، إن “روسيا سلمت 
لبنـــان صورا التقطتهـــا أقمار صناعية 

تتعلق بتفجير ميناء بيروت”.
وأضـــاف: “بناء على طلـــب الحكومة 
اللبنانية، قمنا بتســـليم صور فضائية 
وصور أقمار اصطناعية أعدتها وكالة 
روســـكوزموس، نأمل أن تســـاعد في 

التحقيق في أسباب االنفجار”.
فـــي  “نظرنـــا  الفـــروف:  وأضـــاف 
فاعليـــن  مشـــاركة  احتمـــاالت 
ترميـــم  فـــي  روســـيين  اقتصادييـــن 

البنيـــة التحتية التي دمرت نتيجة 
التفجيـــرات التي وقعت في 

 4 فـــي  بيـــروت  مينـــاء 
أغسطس 2020”.

الخارجية  وزيـــر  وقال 
بـــو  عبـــدهللا  اللبنانـــي 

حبيـــب: “تـــم التباحـــث مـــع الفـــروف 
في مجموعة من المســـائل اإلقليمية 

والثنائية”.
تفعيـــل  ســـبل  “بحثنـــا  وأردف: 
وتطرقنـــا  الثنائيـــة  االتفاقـــات 
والسياســـية  االقتصادية  للتحديـــات 
الداخليـــة وعرضنـــا اهـــم الخطـــوات 

التي نقدم عليها”.
وهـــز انفجـــار ضخـــم مرفـــأ العاصمة 
الثاثـــاء  يـــوم  بيـــروت،  اللبنانيـــة 
الموافق لـ 4 أغسطس 2020، متسبًبا 
فـــي ســـقوط أكثـــر مـــن 60 شـــخًصا 

وإصابة أكثر من 3 آالف.
ووقـــع االنفجار فـــي العنبر رقم 12 
بمرفأ بيـــروت أدى إلى احتراقه 
داخلـــه،  المفرقعـــات  بســـبب 
كمـــا أســـفر االنفجـــار عـــن 
وقـــوع إصابات، وتضرر 

المنازل والسيارات.

روسيا سلمت لبنان صور انفجار مرفأ بيروت
طرابلس ـ أ ف ب

الليبيـــة  المفوضيـــة  رئيـــس  أكـــد 
فـــي  الســـايح،  عمـــاد  لانتخابـــات، 
تصريحـــات صحافية، أمـــس اإلثنين، 
بحسب ما نقلت وسائل إعام محلية، 
أن كل إجراءات ترشح نجل القذافي 
ســـليمة مـــن الناحيـــة القانونيـــة. كمـــا 
أوضـــح أنـــه “ليـــس مـــن حـــق المدعي 
العـــام العســـكري التدخـــل في شـــؤون 
المفوضيـــة”. أتى هـــذا التوضيح، بعد 
اللـــواء  العســـكري  المدعـــي  وجـــه  أن 
مسعود أرحومة، وثيقة إلى المفوضية 
طالبها بإيقاف ســـير إجراءات ترشـــح 
نجـــل القذافـــي وقائد الجيـــش خليفة 

حفتـــر للرئاســـة إلى حيـــن امتثالهما 
للتحقيـــق فـــي تهم مســـنودة 

باتخـــاذ  ُمهـــددًا  إليهمـــا، 
إجـــراءات محـــددة لـــم 
علـــى  المفوضيـــة  تـــرد 

طلبه.

بقتـــل  “حفتـــر  أرحومـــة  اتهـــم  كمـــا 
مواطنين في منطقة السبيعة، جنوب 
مســـلحة  مجموعـــة  عبـــر  طرابلـــس، 
مواليـــة لـــه، باإلضافـــة لقصـــف الكلية 
العســـكرية فـــي العاصمـــة، فضـــاً عن 
قصـــف مقـــر الهجـــرة غيـــر الشـــرعية 
وذّكـــر  الزاويـــة.  بتاجـــوراء، ومدينـــة 
أنـــه أصـــدر أمر إحضـــار بحـــق كل من 
الرجليـــن على ذمة القضايـــا المتهمين 
فيهـــا. ويـــرى العديـــد مـــن المراقبيـــن 
مقبولـــة  القذافـــي  نجـــل  أن حظـــوظ 
فـــي هـــذا االســـتحقاق الذي ســـيجري 
في 24 ديســـمبر المقبـــل، والذي يعلق 
عليـــه العالم أهمية قصوى، الســـيما 
مـــع وجـــود العديد مـــن الليبيين 
الوضـــع  علـــى  الســـاخطين 
الـــذي آلت إليـــه الباد منذ 
اإلطاحـــة بحكـــم والده، 

قبل عقد من الزمن.

المفوضية الليبية: ترشح القذافي قانوني
طهران ـ وكاالت

وزارة  باســـم  المتحـــدث  أعلـــن 
ســـعيد  اإليرانيـــة  الخارجيـــة 
خطيـــب زاده أمـــس اإلثنيـــن، أن 
بـــاده ذاهبة بجدية إلـــى طاولة 

التفاوض في فيينا.
إال أنـــه كرر مجـــددًا موقف باده 
أن  اعتبارهـــا  لجهـــة  الســـابق، 
الهـــدف األبـــرز مـــن المحادثـــات 
رفع العقوبـــات األميركيـــة، قائاً 
“على واشنطن تقديم الضمانات 

لذلك”.
كمـــا أضـــاف: “طهـــران تريـــد أن 
تســـير المفاوضات باتجـــاه إلغاء 

الحظر عن الشـــعب اإليراني”، 
بحســـب مـــا نقلـــت وكالة 

أنباء إرنا. وأوضح أن 
على تلـــك الضمانات 
عينيـــة  تكـــون  “أن 

وواضحة”.

أما عن زيارة المدير العام للوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة، رافائيل 
غروســـي إلى طهران، فأشار إلى 
أن األخيـــر ســـيصل مســـاء اليوم 
االثنين، معربا عن أمله بأن تكون 
تلك الزيارة بناءة مثل سابقاتها.

الحفـــاظ  دائمـــا  “حاولنـــا  وتابـــع 
علـــى عاقتنا مـــع الوكالة الذرية، 
باســـتمرار  أوصيناهـــا  ولطالمـــا 
وعـــدم  معنـــا  الفنـــي  التعـــاون 
الســـماح لبعض الدول باستغالها 
ولتمريـــر  سياســـية  ألغـــراض 

أجندتها”، وفق تعبيره.
يذكر أن المفاوضات النووية 
ستستأنف في 29 نوفمبر 
2021 )بحسب ما أعلنت 
الخارجيـــة  ســـابقا 

اإليرانية(.

طهران: على واشنطن تقديم ضمانات

مقتل قيادي حوثي 
بقصف على غربي تعز

المعترف  للحكومة  التابع  اليمني  الجيش  أعلن 
ميداني  قيادي  مقتل  اإلثنين،  أمــس  دوليا،  بها 
في جماعة “الحوثي”، خالل قصف في محافظة 

تعز جنوب غربي اليمن.
وكالة  نقلته  لما  وفــقــًا  اليمني،  الجيش  ــال  وقـ
الــقــوات  “مــدفــعــيــة  إن  )ســـبـــأ(،  اليمنية  األنـــبـــاء 
الــمــشــتــركــة اســتــهــدفــت مــشــرف الــحــوثــيــيــن في 
أثناء  ومرافقيه  هــجــوان  عــابــد  مقبنة  مــديــريــة 
مقبنة  أطــراف  على  استطالعية  بمهمة  قيامهم 

غربي تعز، ما أدى إلى مصرعه”.
الـــقـــوات اليمنية  الــقــصــف غـــداة إعـــالن  وجـــاء 
على  والــســيــطــرة  الــمــيــدانــي  تقدمها  المشتركة 

مناطق ومرتفعات.

رهن القرار الوطني بيد نظام طهران وأساء لمحيطه العربي

علل لبنان في “حزب اهلل” ودولة عاجزة عن كبح نفوذ إيران
حلـــت يـــوم أمـــس اإلثنين الذكـــرى 78 
الســـتقال لبنـــان هذا العـــام في ظرف 
طاحنـــة  أزمـــة  ظـــل  فـــي  اســـتثنائي 
واالقتصـــادي،  السياســـي  بشـــقيها 
وضعـــت البلـــد وأكثر من نصف شـــعبه 
على حافة االنهيار الشامل، بينما عّمق 
نفـــوذ حـــزب هللا وهيمنتـــه وحلفـــاؤه 
علـــى الســـلطة عزلة الدولـــة التي باتت 
عاجزة عـــن معالجة متطلبـــات الحياة 
ووقـــود،  وغـــذاء  دواء  مـــن  لشـــعبها 
فيمـــا تدفـــع جماعـــة حـــزب هللا البـــاد 
بعيـــدا عن فضائهـــا وعمقها العربي إلى 
حضن إيران التي اســـتثمرت المأزقين 
السياســـي والمالي لجهة تعزيز نفوذها 
وتغلغلها أكثر في ســـاحة باتت شديدة 

االضطراب.
ولم تكـــن تصريحات جـــورج قرداحي 
نجيـــب  حكومـــة  فـــي  اإلعـــام  وزيـــر 
ميقاتي حديثة الوالدة، والتي اعتبرت 
مسيئة للخليج ولدور التحالف العربي 
لدعـــم الشـــرعية فـــي اليمن، اســـتثناء 
في ســـياق أزمة تكبر ككـــرة الثلج منذ 
أن صادر حـــزب هللا صاحيات الدولة 
وأضعـــف كيانهـــا بتدخاتـــه الخارجية 
وبأنشطة كسرت مبدأ النأي بلبنان عن 

النزاعات اإلقليمية.
وُيعتقـــد أنه لـــوال هيمنة حـــزب هللا ما 
كان لبنـــان ليصـــل إلـــى حافـــة االنهيار 
رغم أن األزمة السياسية ليست طارئا 
في المشهد اللبناني منذ اتفاق الطائف 
ونشـــأة نظـــام المحاصصـــة الطائفيـــة، 
لكن أن تكون جماعة حزب هللا شريك 
فـــي صناعـــة القرار ومن ثمـــة مصادرة 
لـــه، فذلك أخذ الدولـــة إلى حالة العجز 
ودفـــع العاقات بيـــن لبنان والشـــركاء 
طريـــق  إلـــى  والدولييـــن  اإلقليمييـــن 

مسدود.
وتأتـــي الذكـــرى الـ 78 الســـتقال لبنان 
باهتـــة علـــى كافـــة األصعـــدة فيما يئن 
أكثر من 40 بالمئة من اللبنانيين تحت 
خط الفقر وفي الوقت الذي هوت فيه 

العملـــة الوطنيـــة بنحـــو 90 بالمئـــة من 
قيمتها.

كمـــا تحل هذه الذكرى في ظل قطيعة 
دبلوماســـية خليجيـــة للبنـــان؛ بســـبب 
تصريحـــات قرداحـــي التـــي يبـــدو أنها 
دول  مـــع  رفيـــع  خيـــط  آخـــر  قطعـــت 
الخليـــج التـــي تحدثـــت مـــرارا تلميحا 
أو تصريحا عن الشـــروخ العميقة التي 
أحدثهـــا حـــزب هللا المصنـــف في عدد 

منها “تنظيما إرهابيا”.
الدبلوماســـية  األزمـــة  أن  يبـــدو  وال 
األخيرة سائرة إلى حل قريب حتى لو 
اعتـــذر قرداحـــي أو تنحـــى من منصبه 
طوعا لنزع فتيل التوتر، فاألزمة أعمق 
بكثير مـــن مجرد تصريـــح، وهي نتاج 
تراكمـــات لـــم يعد من الممكـــن خليجيا 
السكوت عنها، وكانت تحتاج إلى قرار 
“رادع” ليـــس عقابـــا للشـــعب اللبنانـــي 
بقـــدر ما هو رســـالة أو تحذيـــرا للدولة 
اللبنانيـــة التي لم تتحـــرك في مواجهة 
الضـــرر الذي ألحقه حزب هللا الشـــريك 

في منظومة الحكم.
والكويـــت  البحريـــن  وكشـــفت 
والســـعودية عن تورط حـــزب هللا في 

عمليـــات وصفتها باإلرهابية أو ارتباط 
مواطنيهـــا  مـــن  أفـــراد  أو  جماعـــات 
بالجماعة أو بالحرس الثوري اإليراني.

مشـــاركة  إلـــى  الريـــاض  أشـــارت  كمـــا 
هللا  حـــزب  مـــن  خبـــراء  أو  مقاتليـــن 
في الحـــرب اليمنيـــة دعمـــا للمتمردين 
إيـــران.  مـــن  المدعوميـــن  الحوثييـــن 
وكانت أوضـــح تلك العمليـــات تدريب 
كـــوادر من الحزب للمقاتلين الحوثيين 
باليســـتية  صواريـــخ  إطـــاق  علـــى 
وطائرات مسيرة باتجاه أهداف مدنية 
واقتصاديـــة في المملكة باإلضافة إلى 

تدخات في سوريا والعراق.
ومـــن األنشـــطة اإلرهابيـــة واإلجرامية 
التـــي أشـــارت لهـــا الســـعودية محاولة 
إغـــراق المملكة بالمخـــدرات من خال 
تهريبها في شحنات فواكه كان آخرها 
تلك التي تم الكشـــف عنها في واردات 
من الرمان اللبناني. ويعتقد أن للحزب 
صلـــة قويـــة في تلـــك العمليـــات، بينما 
لم تفعل الدولـــة اللبنانية من جهتها ما 

يكبح تلك األنشطة اإلجرامية.
وذكرت السعودية أن اإلجراءات التي 
اتخذتها ضد لبنان في الشهر الماضي، 

والتـــي تشـــمل حظـــرا على الـــواردات، 
لـــم تكـــن ردا علـــى تصريحـــات الوزيـــر 
فحســـب وإنمـــا إلبـــداء عـــدم االرتياح 
بشأن سيطرة حزب هللا على السياسة 

في لبنان.
تلـــك  علـــى  الخليـــج  دول  فعـــل  ورد 
الممارســـات لم يكن بمعـــزل عن تحرك 
دولـــي يـــراد منه كبـــح أنشـــطة تصفها 
قـــوى غربيـــة بأنهـــا إرهابيـــة، مشـــيرة 
فـــي الوقت ذاتـــه إلى أن إيـــران تحرك 
أذرعها لزعزعة استقرار المنطقة، ومن 
هنا كانـــت االلتفاتة الدوليـــة لمنظومة 
دور  وإلـــى  بالفســـاد  المتهمـــة  الحكـــم 
الحزب الشيعي ومن خلفه طهران في 

أزمة لبنان.
ويأتـــي إحيـــاء لبنـــان للذكـــرى الــــ 78 
لاستقال بينما تفاقمت األزمة المالية 
التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة 
من أســـوأ حـــاالت الركود فـــي التاريخ 
الحديـــث؛ بســـبب الجمـــود السياســـي 
والخـــاف حـــول التحقيق فـــي انفجار 
مرفـــأ بيروت الذي وقـــع العام الماضي 

وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.

بيروت ـ ميدل إيست أونالين

اللبنانيون يحتفلون بعيد االستقالل على طريقتهم: دعوات لخروج إيران 

عواصم ـ وكاالت

تتواصـــل االحتجاجـــات منـــذ عـــدة أيـــام فـــي عـــدد مـــن الـــدول 
األوروبيـــة ضد قرارات حكوماتها فـــرض قيود جديدة الحتواء 
تفشـــي فيروس كورونا. وشـــملت االحتجاجات بلجيكا وهولندا 
والنمسا في الوقت الذي تتخوف عدة دول في القارة األوروبية 
مـــن موجة جديـــدة من جائحة كوفيد19- فـــي ظل تزايد مطرد 
لعـــدد اإلصابات بالفيروس. علـــى الرغم من المخاوف من موجة 
جديـــدة لجائحة فيروس كورونـــا، اندلعت احتجاجات في مدن 
أوروبيـــة مختلفة ضد قيـــود جديدة أقرتها عـــدة دول للحد من 
انتشـــار الوباء. في هولندا، تتواصل االحتجاجات في عدة مدن 
هولنديـــة لليلـــة الثالثة على التوالي شـــارك فيهـــا اآلالف للتنديد 

بالتدابير الحكومية للحد من انتشار الفيروس.
وتحولت االحتجاجات إلى أعمال شغب ألقى فيها المتظاهرون 
بالحجـــارة واأللعـــاب الناريـــة علـــى رجـــال الشـــرطة التـــي ردت 
بـ”طلقـــات تحذيريـــة” مـــا أدى إلى إصابـــة كثيرين بجـــروح فيما 

اعتقل نحو مئة شخص في مختلف أنحاء الباد.
وغداة تعبئة حاشدة في فيينا شارك فيها نحو 40 ألف شخص، 
الحكوميـــة  اإلجـــراءات  ضـــد  المحتجيـــن  مـــن  اآلالف  تظاهـــر 
الحتـــواء تفشـــي الوباء بدعوة من حزب جديـــد معارض للقيود 

يحمل اسم “اإلنسانية، الحرية والحقوق األساسية”.
اشتبكت الشـــرطة مع محتجين في شوارع العاصمة البلجيكية 
بروكســـل خال مظاهـــرات على قيود كوفيـــد19- التي فرضتها 
الحكومـــة. وأطلقـــت الشـــرطة الغـــاز المســـيل للدمـــوع ومدافـــع 

المياه، في حين رشقها المحتجون بالحجارة وقنابل الدخان. 
ولـــدى وصـــول المحتجيـــن إلـــى مـــكان تمركـــز الشـــرطة، هتفوا 
مرددين “حرية”. وحمل متظاهر الفتة ُكتب عليها “عندما يصبح 

الطغيان قانونا، يصبح التمرد واجبا”.

تزايد مطرد لإلصابات ومخاوف من موجة جديدة من الجائحة

احتجاجات في مدن أوروبية ضد قيود كورونا

متظاهرون رافضون لقيود مكافحة كوفيد19- يحتجون في هولندا

عواصم ـ وكاالت

قال رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك، أمس االثنين، إن 
الحفاظ على المكاســـب االقتصادية التي تحققت خال العامين 
الماضيين، كان من بين األسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه 

بموجب اتفاق مع الجيش، بعد نحو شهر من عزله.
وفـــي مقابلـــة مع “رويتـــرز”، قال حمدوك: “نتوقـــع أن يكون أداء 
حكومـــة التكنوقـــراط لـــه أثـــر إيجابـــي علـــى األداء االقتصـــادي 

ومعيشة المواطنين”.
وأضـــاف أن “موازنـــة العام الجديد ســـتمضي فـــي نهج اإلصاح 

االقتصادي وفتح أبواب االستثمار في السودان”.
وشـــدد على أن “اســـتكمال عملية الســـام مع الفصائل المسلحة 
مـــن بيـــن أولويـــات الحكومـــة الســـودانية”، مضيفـــا: “ملتزمـــون 
بالديمقراطيـــة والحفاظ على الحقوق ومـــن بينها حرية التعبير 
والتجمعات الســـلمية”. ورحبت جهات دوليـــة وإقليمية وعربية 
باالتفاق السياسي في السودان، القاضي بإعادة عبد هللا حمدوك 
إلـــى منصبه. وجاء الترحيب باالتفاق السياســـي الســـوداني من 
دول الترويكا التي تضم النرويج وبريطانيا والواليات المتحدة، 
واالتحـــاد األوروبـــي وكذلـــك سويســـرا وكنـــدا. كمـــا عبـــر وزيـــر 
الخارجيـــة األميركي انتوني بلينكن عن ترحيبـــه بالتقارير التي 

تفيد بأن محادثات الخرطوم ســـتؤدي إلى إطاق ســـراح جميع 
المعتقلين وعودة حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ.

بـــدوره، رحـــب األميـــن العام لجامعـــة الـــدول العربيـــة أحمد أبو 
الغيط، باالتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان، مؤكدا أن ذلك 

جاء نتيجة لجهود سودانية كبيرة مدعومة عربيا ودوليا.
مـــن جهتهـــا، دعـــت الكونغـــو الديمقراطيـــة االتحـــاد االفريقـــي 
لاجتماع، لرفع تعليق عضوية الســـودان، بعد االتفاق السياســـي 

بين حمدوك والبرهان.

ترحيب دولي وإقليمي باتفاق السودان وتحذير من العنف

حمدوك: عدت لمنصبي حفاًظا على المكاسب

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

عدن ـ سبأ
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 For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2021-169171   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حسن عباس محمد غلوم

االسم التجاري الحالي : جالكسي لإلعالنات و الفعاليات
االسم التجاري الجديد : خدمات جالكسي للسيارات

رقم القيد : 68387 – 10

 21/11/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
  CR2021-170289   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : السيد صادق ناصر حمزه ال شرف

االسم التجاري الحالي : سيد صادق ناصر آل شرف لألستيراد و التصدير
االسم التجاري الجديد : سيد صادق ناصر حمزة ال شرف

رقم القيد : 75807 – 2

تاريخ   17 / 11 / 2021
  CR2021-155895   إعالن رقم
تنازل أو بيع عن المحل التجاري  

المحل  بتحويل  الحادي  سلمان  حسن  زينب   / السيد  ورثة  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد/ ورده محمد يوسف عبدالرسول يوسف

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد : 113930 – 1
االسم التجاري : روزاريو كافيه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن  بشان بيع محل تجاري ) فطائر وحلواني الدمياطي ( وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة

الفردية  المؤسسة  مالك  اليها  تقدم   قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  للسيدة هاله فهيم شحات همام والمسجلة بموجب  الدمياطي والمملوكة  المسماة فطائر وحلواني 
رقم  7 – 101252 بطلب بيع المحل التجاري فطائر وحلواني الدمياطي للمذكور وتحويله الى شركة 
ذات مسؤولية محدودة براسمال وقدره  1000دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري فطائر 
التالية  للشركاء  مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  وموجودات  اصول  من  جزء  عن  الدمياطي  وحلواني 

اسماؤهم :
هاله فهيم شحات همام بنسبة 51%
مرشد احمد مهدي محمد 49%

وتغيير االسم التجاري من : فطائر وحلواني الدمياطي
AL DIMIYATI PASTRY AND SWEETS

الى : كنافة وفطائر وحلويات ابو مالك ذ.م.م
KONAFA . PIES & SWEETS ADU MALEK W.L.L

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

التاريخ :21/11/2021
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 إدارة السجــــل التجــاري

) CR2021- 171285( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسن محمد حسن احمد 

االسم التجاري الحالي : ميراكل للتسويق و الدعاية
االســـــم التجـــاري الجديد : ميراكل للدعاية

قيد رقم : 48991-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة السجل التجاري

CR2021-170661 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري 

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   السيد هاشم علوي محمد علوي

االسم التجاري الحالي:  باور تك  للمقاوالت  
االســـــم التجـــاري الجديد :  باور تك للمقاوالت الميكانيكية    

 قيد رقم : 63087-1

 التاريخ : 22/11/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

CR2021-172419 إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / فهيمه سلمان ابراهيم الوردي بتحويل المحل التجاري التالي 
إلى السيد / زينب حبيب حسن محمد العلي  

 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 85284-1
االسم التجاري: توتلي نيلز صالون 
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 For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2021-169171   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حسن عباس محمد غلوم

االسم التجاري الحالي : جالكسي لإلعالنات و الفعاليات
االسم التجاري الجديد : خدمات جالكسي للسيارات

رقم القيد : 68387 – 10

 21/11/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
  CR2021-170289   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : السيد صادق ناصر حمزه ال شرف

االسم التجاري الحالي : سيد صادق ناصر آل شرف لألستيراد و التصدير
االسم التجاري الجديد : سيد صادق ناصر حمزة ال شرف

رقم القيد : 75807 – 2

تاريخ   17 / 11 / 2021
  CR2021-155895   إعالن رقم
تنازل أو بيع عن المحل التجاري  

المحل  بتحويل  الحادي  سلمان  حسن  زينب   / السيد  ورثة  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد/ ورده محمد يوسف عبدالرسول يوسف

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد : 113930 – 1
االسم التجاري : روزاريو كافيه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن  بشان بيع محل تجاري ) فطائر وحلواني الدمياطي ( وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة

الفردية  المؤسسة  مالك  اليها  تقدم   قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القيد  للسيدة هاله فهيم شحات همام والمسجلة بموجب  الدمياطي والمملوكة  المسماة فطائر وحلواني 
رقم  7 – 101252 بطلب بيع المحل التجاري فطائر وحلواني الدمياطي للمذكور وتحويله الى شركة 
ذات مسؤولية محدودة براسمال وقدره  1000دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري فطائر 
التالية  للشركاء  مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  وموجودات  اصول  من  جزء  عن  الدمياطي  وحلواني 

اسماؤهم :
هاله فهيم شحات همام بنسبة 51%
مرشد احمد مهدي محمد 49%

وتغيير االسم التجاري من : فطائر وحلواني الدمياطي
AL DIMIYATI PASTRY AND SWEETS

الى : كنافة وفطائر وحلويات ابو مالك ذ.م.م
KONAFA . PIES & SWEETS ADU MALEK W.L.L

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

التاريخ :21/11/2021
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 إدارة السجــــل التجــاري

) CR2021- 171285( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : حسن محمد حسن احمد 

االسم التجاري الحالي : ميراكل للتسويق و الدعاية
االســـــم التجـــاري الجديد : ميراكل للدعاية

قيد رقم : 48991-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة السجل التجاري

CR2021-170661 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري 

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
بكتاب  اإلعالن  تاريخ  من  يوما  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   السيد هاشم علوي محمد علوي

االسم التجاري الحالي:  باور تك  للمقاوالت  
االســـــم التجـــاري الجديد :  باور تك للمقاوالت الميكانيكية    

 قيد رقم : 63087-1

 التاريخ : 22/11/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

CR2021-172419 إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / فهيمه سلمان ابراهيم الوردي بتحويل المحل التجاري التالي 
إلى السيد / زينب حبيب حسن محمد العلي  

 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 85284-1
االسم التجاري: توتلي نيلز صالون 

local@albiladpress.com
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أول أكاديمية بحرينية تفوز بالعضوية الدائمة لـ “اإلحصاء”
خورشيد قدمت بحوثا عملية مميزة نشرتها مجالت عالمية

تمكنــت األكاديميــة البحرينيــة المتخصصــة فــي اإلحصــاء وعلــم 
البيانــات إيمان خورشــيد من الفوز بالعضويــة الدائمة في المعهد 
الدولي لإلحصاء الذي يعد أعرق مؤسسة علمية دولية غير ربحية 
لإلحصائيين ومقرها في الهاي بهولندا، وذلك كأول بحرينية يتم 

انتخابها للعضوية الدائمة بالمعهد.

وقالـــت خورشـــيد إن انتخابهـــا 
أثنـــاء  قدمتـــه  مـــا  نتـــاج  جـــاء 
مســـيرتها المهنية من مساهمات 
علميـــة فـــي مجـــال التخصـــص، 
والتـــي تنوعـــت مـــا بيـــن إنتـــاج 
ســـواء  العلميـــة  البحـــوث 
المنشورة في المجالت العالمية 
المحكمة والمفهرسة في قاعدة 
البيانـــات ســـكوبس وغيرهـــا، أو 
عالميـــة  مؤتمـــرات  وقائـــع  فـــي 
والتـــي وظفـــت فيهـــا تطبيقات 
علـــم  وأدوات  اإلحصـــاء، 

البيانـــات، والـــذكاء االصطناعي 
وأنظمـــة  الفضـــاء  دراســـة  فـــي 
األقمـــار االصطناعيـــة ألغـــراض 
المالحـــة العالميـــة وتطبيقاتهـــا، 
االقتصادية  الدراســـات  وإجراء 
والصناعية والطبية، وأخرى في 
مجال الطاقة وغيرها، باإلضافة 
إلـــى مشـــاركاتها فـــي العديد من 
المجتمعيـــة  العلميـــة  األنشـــطة 
واللجـــان  التدريبيـــة  كالـــورش 
التنظيميـــة والعلميـــة لمؤتمرات 
إقليميـــة ودولية متخصصة في 

والـــذكاء  التطبيقـــي،  اإلحصـــاء 
االصطناعي، وعلم البيانات.

ويتمتع المعهد الدولي لإلحصاء 
بمكانـــة علميـــة مرموقـــة عالميا 
استشـــاريا  مركـــزا  يعـــد  كمـــا 
االقتصـــادي  المجلـــس  لـــدى 
األمـــم  لمنظمـــة  واالجتماعـــي 

المتحـــدة منذ العام 1949، وتتم 
عملية انتخـــاب األعضاء الجدد 
بالمعهـــد الدولـــي لإلحصـــاء من 
خالل تصويت اللجنة التنفيذية 
فـــي المعهـــد بعد اجتيـــاز مرحلة 
التصويت المبدئي من قبل لجنة 

العضوية المنتخبة بالمعهد.
أول  خورشـــيد  إيمـــان  وتعتبـــر 
مـــن يفـــوز كأكاديميـــة بحرينية 
متخصصـــة فـــي اإلحصاء وعلم 
البيانات بالعضوية المنتخبة في 
المعهـــد الدولـــي لإلحصاء وذلك 
منذ تأسيس المعهد العام 1885.
المنتخـــب  العضـــو  ويحظـــى 
المتخصص فـــي علوم اإلحصاء 
بمســـاهماته  الدولي  باالعتـــراف 
وإنجازاتـــه المتميـــزة فـــي هـــذا 

المجال.

إيمان خورشيد

المنامة - وزارة الداخلية

تزامنـــًا مـــع اليـــوم العالمـــي للطفل، 
نظمـــت مديرية شـــرطة المحافظة 
وزارة  مـــع  بالتنســـيق  الشـــمالية 
التربيـــة والتعليم زيارة لمدرســـتي 
ابن الطفيل االبتدائية للبنين وســـبأ 

االبتدائية للبنات.
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة ضمـــن جهود 
مديرية شرطة المحافظة الشمالية 
في تعزيز وترسيخ مفهوم الشراكة 
دور  علـــى  والتأكيـــد  المجتمعيـــة 
الناشـــئة وتوجيـــه طاقاتهـــم نحـــو 
والمنفعـــة  الخيـــر  لهـــم  يحقـــق  مـــا 
ولمجتمعهم بما يســـهم في ترسيخ 

قيـــم المواطنة الحقة وحب الوطن 
عمـــاد  بوصفهـــم  األطفـــال؛  لـــدى 

المستقبل.
تقديـــم  الزيـــارة  خـــالل  وتـــم 
وفقـــرات  توعويـــة  محاضـــرات 
مـــع  يتناســـب  بأســـلوب  ترفيهيـــة 
إلقـــاء  أبرزهـــا  العمريـــة،  فئتهـــم 
أهميـــة  عـــن  األولـــى  محاضرتيـــن، 
حـــول  والثانيـــة  الصحـــي  الغـــذاء 
التنمر، كما تخلل الزيارة توزيع عدد 
من الهدايا التذكارية على األطفال؛ 
بهدف إدخال البهجة والسرور على 

قلوبهم في هذه المناسبة.

توجيه طاقات الطلبة نحو ترسيخ قيم المواطنة

محرر الشؤون المحلية
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Body Works Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531177  or  hrghareeb@gmail.com 

ABDULJALIL AHMED MOHAMED A.JALIL SHAABAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39656525  or  RAN88SH@HOTMAIL.COM 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37783276  or  UBAYDUL7878@GMAIL.COM 

OASIS CITY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  FIROOZESA151@GMAIL.COM 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

AdvisAvia Consulting Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17587116  or  ADMIN@ADVISAVIA.COM 

AFRAH AL BADIYA GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33313121  or  m590104624@gmail.com 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Karak Ajman Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33159071  or  SAKEENAM_5@HOTMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

JML (UAE) LLC ( Branch of Foreign Company) 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36273516  or  NEEMISH.SANTOSH@JMLFACADES.COM 

JML (UAE) LLC ( Branch of Foreign Company) 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36273516  or  NEEMISH.SANTOSH@JMLFACADES.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Manakish Alshameya Restaurant S P C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34640000  or  roozy86@hotmail.com 

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730437  or  OFFICE@ALMEZEAL.COM 

Nitro Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39881866  or  kamc.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36753338  or  SHAJITH916@GMAIL.COM 

JML (UAE) LLC ( Branch of Foreign Company) 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36273516  or  NEEMISH.SANTOSH@JMLFACADES.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

ALASAYIL 88 FISH 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33885177  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

MOHAMMAD KHAN PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38307897  or  AZIZKHANJEE85@GMAIL.COM 

JML (UAE) LLC ( Branch of Foreign Company) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36273516  or  NEEMISH.SANTOSH@JMLFACADES.COM 

CITY CORNER CAFTERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39860760  or  CRS68882@HOTMAIL.COM 

BONANZA LADIES SALON FOR MASSAGE & HAIR STYLING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17296002  or  ALMAHASINEYA@YAHOO.COM 

ABU SHAKER LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36690057  or  sayedyousif@gmail.com 

HENSON ELEC.&CONST. CONTRACTING & TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242422  or  HECWLL@BATELCO.COM.BH 

RAHIM AUTO CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17783511  or  CRAHIMAUTO@YAHOO.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 

WHITE HAND CLEANING co partnership 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17672227  or  HAYKI62@HOTMAIL.COM 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

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

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

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33878746  or  ALASKA.CCB@GMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39264460  or  blackbcco@gmail.com 

AL DORAH CARPENTRY & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612820  or  ahmed_yoif81@hotmail.com 

WHITE HAND CLEANING co partnership 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17672227  or  HAYKI62@HOTMAIL.COM 

I 1 MART GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

J I M S Restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331967  or  RAJEEVKUMARC@HOTMAIL.COM 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

One Call co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  IBRAHIM@DREAMGROUP.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

EMIRGAN SUTIS 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17178505  or  M.BARHAM@ARMADAGROUPCO.COM 

Isfahani restaurant persian food 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIGROUP.COM 

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

Dose Cafe Food & Beverage Service Activities Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292666  or  BESHARA.BH@GMAIL.COM 

ALSEEF COMPLEX CINEMA 
has a vacancy for the occupation of

  CINEMA PROJECTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  KARIMA@CINECO.NET 

Grant Thornton - Abdulaal - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39065262  or  JASSIM.ABDULAAL@BH.GT.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

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

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

GLITE AL UMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33600061  or  AYYS1976@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33660133  or  shakeel@bassmanbh.com 

FAIRMECH WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500794  or  myra@sevenleisure.net 

PEBBLE PARK TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39602040  or  SALWE1970@HOTMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

RT BLOCK RESTAURANT AND LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

AL HOORA PALACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ROOFER(COMPOSITION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39424292  or  SATPALSJANDU2014@GMAIL.COM 

KUYO CAR SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39611265  or  mahdii@msn.com 

TAKE AWAY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36201441  or  KFALKHAJA@HOTMAIL.COM 

PASHA REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36522287  or  RABDULLA778@GMAIL.COM 

DAR ALZAIN ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39684362  or  MSUDDIN2030@YAHOO.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 

BU HADI COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17310501  or  IMTIAZCLEARANCE.VAT@GMAIL.COM 

TRANS WAVES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34232787  or  IMRAANMALIK@HOTMAIL.CO.UK 

BULYA LADEIS TAILORING AND BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39155093  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

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

  WIRING ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17291853  or  WD5862@BATELCO.COM.BH 

ALTHABIT CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17785290  or  AL.Thabet.c.w@gmail.com 

Jehlum Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38398065  or  SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

SAVINA BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 38379798  or  SAS@LUCIDT.COM 

Manakish Alshameya Restaurant S P C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34640000  or  roozy86@hotmail.com 

ALSHAIMA STAR CLEANING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17422260  or  ALSHAIMA.STAR@GMAIL.COM 

MORRELLS INTERNATIONAL GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39660750  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

ALUFEX ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682526  or  KKOOHEJI@HOTMAIL.COM 

NAWAB BUILDING MATERIALS TRADING EMPOORT & EXPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17346844  or  stopleak@batelco.com.bh 

MUNIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39815615  or  HAPPY_HOUSE11@HOTMAIL.COM 

WOLAYAT ALI ELECTRCAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39641687  or  wolayatali@gmail.com 

ALTAITOON KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344787  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

ALMODEER RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 39993770  or  FMS12121@GMAIL.COM 

AHMED MOHAMMED HASAN SHEHABI ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37114113  or  AHMEDSHEHABIGARAGE@HOTMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

AMI Jewellery CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 66663380  or  REMONDAX6@GMAIL.COM 

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39552517  or  saiderraji@alfaexpressbh.com 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17234240  or  RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM 

NAFIE COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17666820  or  NAFIE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Goor alnashama Car Repair 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39654810  or  ALSHOUL9@HOTMAIL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

TRASS INTERNATIONAL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17874578  or  INFO@TRASSGROUP.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

Wajda International Technology Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17410567  or  wits.bh@wajdagroup.me 

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

ARABIAN HOUSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740545  or  don.sebin@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

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

 suitably qualified applicants can contact
 33026677  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

Manakish Alshameya Restaurant S P C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34640000  or  roozy86@hotmail.com 

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

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

AL HALWACHI LIGHTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17400904  or  KHALWACHI@YAHOO.COM 

SEVEN PLUS SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39411622  or  AM.KAM99@GMAIL.COM 

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39552517  or  saiderraji@alfaexpressbh.com 

HEALTH HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 17222220  or  HEALTHHOUSE.BH@GMAIL.COM 

CHROM PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39776609  or  CHROMEPCC@GMAIL.COM 

Voltech Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

TARIQ ALYASI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591500  or  INFO@TACBAH.COM 

AL MASTOORA ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39842912  or  alii_4000@hotmail.com 

MUNIR DEO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33778676  or  MUHAMMADDEO123456@GMAIL.COM 

ALWAKRH CAR RANTAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33484330  or  TARIQ.FAKHRO@GMAIL.COM 

JOURY FOR ENTERTAINMENT AND RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17280798  or  AALSUBAIEI@MASBIGROUP.COM 

FAST WAY MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36345062  or  BALJINDERGULF1981@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

AL MAROOF GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17346806  or  ABDULLA141970@GMAIL.COM 

AL AHMED MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17675628  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

Jehlum Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38398065  or  SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

ABDULLA EBRAHIM SHOWAITER SWEET STORES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33217604  or  aeshowaiter202@gmail.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Al Raad Aluminium WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17784568  or  INFO@ALNEELALUMINIUM.COM 

STAR CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38354639  or  MS8571933@GMAIL.COM 

MIRZA KHAN JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 39526822  or  CH.ABKHAN96@GMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  REINFORCING WORKER (WIRE JOINER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

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

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

JAFRA SAJ & SNACKS 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36664467  or  ZUHAIR.MAKI@ALBAHAR.COM 

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM 

PINAS SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342401  or  HUSAINBENZ2201@GMAIL.COM 

665 Building Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33636952  or  IFTKHARCH665@GMAIL.COM 

House of dynamic fashions 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39467568  or  AMEEEN2255@GMAIL.COM 

S T M C MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 36445749  or  YAHIA91010@GMAIL.COM 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

MOHAMMED ABDULLA SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33461361  or  NSUDHIKUMAR@YAHOO.COM 

HAMMER AND NAIL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366683  or  POWEREDTRADING@YAHOO.COM 

KENZ GENERAL TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840088  or  sameer@kenzfurnishing.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

AWALI GAS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GAS COOKER FILLING & REPAIRING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17536000  or  hanif@aic-bahrain.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

MAZAYANA GERMAN CARS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 77588577  or  mazayana-co@hotmail.com 

RAAZJI LINE CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 17230101  or  RICHARD@MATHIAS.CC 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

KAHLON REPAIR OF ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33341786  or  kahlonbahrain@gmail.com 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39651165  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(METAL ROLLING MILL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

NATURE FOR CLOTHES IRONING 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact
 33883147  or  MED321123@YAHOO.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  REINFORCING WORKER (WIRE JOINER) 
 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

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

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

KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17565333  or  Sayed.helal@keoic.com 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39158777  or  SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

SALEH AHMED K.JUMA(SROOR ALKHATER-10864) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33729552  or  Salehahmed3654@gmail.com 

MIMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331807  or  REALDCBAHRAIN@GMAIL.COM 

DIGITAL ROUND COMPUTER CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35619326  or  digitalround98@gmail.com 

ABDOULAZIZ ABDULRAHIM MUSTAFA RAHIMI 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36738888  or  A.AZIZRAHIMI@HOTMAIL.COM 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

ZAHRAT ALKARRAR SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34374781  or  MANSOOR70120@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact
 36651823  or  ANEEZA93@ICLOUD.COM 

ARTEC MECHANICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17257300  or  alfardan.a.w@gmail.com 

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

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

UP DATE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33200511  or  ALFARDAN2003@HOTMAIL.COM 

Saif Line Valet Car Parking 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39297117  or  SAIF.0073@YAHOO.COM 

DAR AL KHALEEJ TRADING & CONTRACTING .WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292851  or  SHRIFAHMADI@GMAIL.COM 

EURO MOTORS CO. s p c 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(CARS ENGINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17750750  or  hrad@alzayani-investments.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

BRITISH FOR FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  M123AFTAB@HOTMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

KIDS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39200200  or  ABEER.RASTI@GMAIL.COM 

WADIE GUL EMTY BAGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17580103  or  SAJID_TAJJ@YAHOO.COM 

Style Riffa Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33361221  or  ALNAHAM1999@GMAIL.COM   
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Real Taste Plus Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of
  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

REAL TEASTE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

JEMI LINE SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 39211770  or  JEMI.LINE@LIVE.COM 

GOJRA TECH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  GOJRATECHBH@GMAIL.COM 

Alesaar Boutique 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33337054  or  NOOOOR300@WINDOWSLIVE.COM 

SHAKLAN TRADITIONAL CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  shaklan248@gmail.com 

SHAHZADI MUHAMMAD RAFIQ MOSSA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33395543  or  Sherkhan990099@gmail.com 

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

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

M F STAR CITY REAL ESTATE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 66934766  or  BITAROVA74@MAIL.RU 

FLY Packers and Movers W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38352001  or  AKBAR@FLYPACKERSANDMOVERS.COM 

MESMERIC CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

Empire exhibitions s p c 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17822177  or  INFO@EMPIREBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36616510  or  RAHMANKHALEEL64@YAHOO.COM 

SHOW SHHA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33522212  or  DELHIWAALERESTAURANT@GMAIL.COM 

BEENU WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33996661  or  HASSAN.JAB88@HOTMAIL.COM 

AL HASAN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39875402  or  AHMEDASHEER_64@HOTMAIL.COM 

DYAR SAIF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17555900  or  SAIF.0073@YAHOO.COM 

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33343567  or  CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ABDULWAHAB ALBASRI CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 66333181  or  AMIN-1989@LIVE.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 

HUSAIN MANSOOR AHMED KHUDHAIR ( THAFEER - 7950 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33920135  or  ALIALKARRANII@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

AL THIYANA KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36884843  or  buallay1964@hotmail.com 

AOUDALZAIN FOR INCENSE AND PERFUME 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33584859  or  LAYLA.FAISALL@GMAIL.COM 

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

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

AL MEETHHAQ CARPENTERY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33668558  or  HUSSAIN.HAJI@GULFAIR.COM 

BLUE GATE AlC AND REFRIGERATION WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777728  or  SAMIRA.APPLE@GMAIL.COM 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17246616  or  FSEENG@BATELCO.COM.BH 

Al masaha Storage 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17535881  or  AFRAH98290@GMAIL.COM 

SUPER CITY AWNINGS AND BLIND 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39991192  or  DHIYAALASFOOR@HOTMAIL.COM 

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

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

SHAMA INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38867060  or  HARIES@BATELCO.COM.BH 

AMEERI INDUSTRIES (AMETECH) 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17166111  or  HRAMEERI@AMEERI.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 

ALYAQOOT ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33308686  or  ALYAQOOTABAYAT33@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

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 

Chraimba tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33686656  or  AHJ.92.BH@GMAIL.COM 

SEVEN DOWN FOR CAR WASHING AND POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 32257773  or  AKHALIDBURASHID@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

FINE FOODS 
has a vacancy for the occupation of

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

PASTA EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM 

ALRAJA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39458577  or  samigroup56@gmail.com 

CARPET LAND CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39699513  or  yusufkooheji@carpetlandme.com 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

Acciona  support facilities 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17736961  or  ASGHAR.ASSIRI@GMAIL.COM 

ALFARAJ CONTRACTING & MAINTENANCE EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17693199  or  ALFARAJCONST@HOTMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

HUSSAIN ALI MOHAMMED HUJAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17645180  or  ABUALIH60@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39643938  or  AHMED.ALEBRAHIM@HOTMAIL.COM 

AL-AYAAN FRUITS- VEGETABLES- FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17242999  or  STEELCAR11995@GMAIL.COM 

Khodmooni bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM 

CREATIVE STYLE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39881145  or  bujassim398@yahoo.com 

DLA PIPER MIDDLE EAST LLP-FOREIGN BRANCH COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  ADVISOR (LEGAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17550890  or  KHULOOD.GERASHI@DLAPIPER.COM.COM 

Alsalam Gas 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401212  or  cv@salamgas.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

LAZURD  SERUISE 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

NAVEED CARGO HANDLING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33720981  or  ISLAMENTERPRISES@GMAIL.COM 

CAPITAL LIVE-STOCK AND FEEDS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 39636615  or  BUALI_64@HOTMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

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

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

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

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

AL KARAMA GRILL CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AKRAM SEAFOOD TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39465611  or  ADAMNABEELAKRAM@YAHOO.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 

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

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

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

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

AL NIMAH FRUITS AND VEGETABLE CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17292393  or  ALWALIOFC@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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

Abu husain bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39635791  or  NASSEMDEJLAH@GMAIL.COM 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYYED ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17705313  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

LIAQAT CARGO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36758776  or  BHLIAQAT@GMAIL.COM 

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

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

ALJAZEERA PALACE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33172898  or  skybaharin@gmail.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

ALJAZEERA PALACE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33172898  or  skybaharin@gmail.com 

PAKISTAN STAR RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250232  or  SHAHJAHANKHAN817@YAHOO.COM 

SULTANA STAR LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  YOUSAFABDULLAH95@GMAIL.COM 

First Care Market W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77112308  or  FREEWTS@GMAIL.COM 

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

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

NAGRA CARGO HANDLING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36208868  or  aJMALNAGRA1122@GMAIL.COM 

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

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17749111  or  info@elitetechno.com 

YUSUF AHMED ABDULLA MAHDI ALI GENERAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36329925  or  YSF197615@GMAIL.COM 

Colour Glow For Leather Seats Painting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER(CAR) 
 suitably qualified applicants can contact

 33640300  or  MR.MAHMMOOD@GMAIL.COM 

KITOPI MANAGEMENT BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 35511112 

Aottawa Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36511997  or  ALMAHRIN4364@YAHOO.COM

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17459900  or  edo@behbehani.com.bh 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

FUTURE DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  DAWOODALMUDAWIB2@GMAIL.COM 

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

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

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

Rendezvous 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258900  or  karima@cineco.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Latin pastries 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39661722  or  BNTALKHATER@GMAIL.COM 

ROUNDABOUT 10 BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 34113488  or  jassimpalace@gmail.com 

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

  PORTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

ALAHAL COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34156666  or  Siajpayyoli3@gmail.com 

ALMALAS ALHAHAHABI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33855733  or  WOW-007@HOTMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17402274  or  JENINSTONES@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17580708  or  bait.alawadhi@gmail.com 

AREESH FOOD CLUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER 
 suitably qualified applicants can contact

 16002600  or  MOHAMMADALHADIDI@GMAIL.COM 

MUSALIM  INSTALL SANITARY WARE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17600003  or  SERENDIB.B@GMAIL.COM 

HUDSON CAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005557  or  a01alkhalifa19363@outlook.com 

GERMAN STAR INTERIOR DECORATION COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39820202  or  HHAB650033@GMAIL.COM 

GERMAN STAR INTERIOR DECORATION COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39820202  or  HHAB650033@GMAIL.COM 

Reem almakaheel salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39734455  or  Reem.almakaheel.salon@gmail.com 

K M BROTHERS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33182718  or  RAHIM8351@GMAIL.COM 

ABDULNABI ALI HASAN BUHASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39977664  or  POWERCARGO9@GMAIL.COM 

InFo Six Electrical Installation W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33303946  or  HADI.SHEHABI@HOTMAIL.COM 

LAYALI SMILE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  NASEEMAABDU2001@GMAIL.COM 

SOLARLINE LOGISTICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17471919  or  AYMAN.H.ALMUTAWA@GMAIL.COM 

NEW  GULF STAR  GENT  SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 37226930  or  MUKESHSEN159@GMAIL.COM 

Aottawa Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36511997  or  ALMAHRIN4364@YAHOO.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

CITY SPACES ADVERTISING AND PUBLICITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36298726  or  SPACESWLL@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

Layali style tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33767828  or  NADEM2411@HOTMAIL.COM 

FALAFEL CITY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36555228  or  AHMEDMANNAEI@ICLOUD.COM 

SUPER LAUNDRY AND DRY CLEANING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17274427  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.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 

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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

Jehlum Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38398065  or  SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

YAMIN CONSTRUCTION company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36839799  or  yaminconstruction@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36155128  or  HANISTARBH@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

SIAM TURNERY WORKSHOP- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 36333322  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

ALHABARA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656245  or  srudiq354@gmail.com 

DAR ALMAHARA EMPLOYMENT PLACEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 33032121  or  s_hashem@hotmail.com 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT PROFESSOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17787960  or  RGPABILLORE@AMAIU.EDU.BH 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.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 

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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.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 

Power Links Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35387760  or  PLC@POWERLINKS.SA.COM 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

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

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Pasta Express 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Morgan Pharmacy Co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39539598  or  MFAROUK1975CO@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39661808  or  mk.alkhalifa@hotmail.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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.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 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

COZY CORNER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

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

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

UNIQUE RESTAURANTS MANAGEMENT COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17720395  or  mashhoor@uniquewll.com 

UNIQUE RESTAURANTS MANAGEMENT COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17720395  or  mashhoor@uniquewll.com 

ZUHOOR AL-MUHARQ FOR FORWARDING AND STEVEDORING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17340138  or  TALALABDULKARIM@GMAIL.COM 

NAYAB CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33142007  or  AQILMUHAMMAD69@YAHOO.COM 

PRINCE BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39960552  or  MOHDUNION@GMAIL.COM 

AL NAJAFI PAINTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39221352  or  ABUSHAHAD222@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

NAZARA ZEON PUBLICITY AND ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 36061444  or  NAZARAZEON.07@GMAIL.COM 

KHODMOONI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM 

GHANI ELECTRICAL EST 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17216070  or  ghaniswar@gmail.com 

UNITED ELECTRONICS COMPANY - EXTRA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 37736766  or  QASABY.A@EXTRA.COM 

HAWK EYES MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17275252  or  MOHANAD@HAWKEYESBH.COM 

KABAB HOUSE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16161600  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

ALMAHAIZA Construction of buildings 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17290101  or  MUNEER4MUNNA@GMAIL.COM 

AL MISBAR CORNER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39407007  or  ALMISBAR77@GMAIL.COM 



اتحاد كمال األجسام

ســـجل بطل المنتخب الوطني لكمال األجســـام محمود المغربي 
إنجـــازًا بحرينيـــًا تاريخيًا فريدًا من نوعه لدى مشـــاركته ببطولة 
مســـتر أولمبيـــا للهـــواة والتـــي احتضنتهـــا العاصمـــة الدنماركيـــة 
كوبنهاغـــن بتحقيقـــه للميداليـــة الذهبيـــة ولقـــب بطـــل األبطـــال 
في منافســـات فئـــة الفيزيك 170 ســـم كالس B وخاطفًا بطاقة 
االحتـــراف Pro League  لفئـــة الفيزيـــك ليســـجل اســـمه كأول 

العب بحريني يحصل على بطاقة االحتراف في هذه الفئة.
 وبهـــذه المناســـبة، وهـــذا اإلنجـــاز الفريد مـــن نوعه رفع ســـامي 
الحـــداد رئيس مجلـــس ادارة االتحاد البحريني لكمال األجســـام 
واللياقـــة البدنيـــة أجمـــل التهانـــي والتبريـــكات لمقـــام القيـــادة 
الرشـــيدة، وإلـــى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جاللة الملك لألعمال االنسانية وشئون الشباب، رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة وإلى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد آل 
خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، 
رئيـــس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
بمناســـبة ما تحقق في هذه البطولة واالنجاز الذي حققه البطل 
البحرينـــي المتألق محمود المغربـــي ونيله لبطاقة االحتراف عن 

جدارة واستحقاق.

مـــن جهتـــه، أعـــرب البطـــل البحريني محمـــود المغربي عـــن بالغ 
ســـعادته باإلنجاز المشـــرف الذي حققه وســـط منافســـة شرســـة 
ومشـــاركة واســـعة مـــن قبـــل نخبة مـــن العبـــي كمال األجســـام، 
مؤكدًا أنه وضع أمام عينيه تشريف الوطن ولله الحمد أنه وصل 

لمراده وتحقيق هدفه.

تألق ببطولة مستر أولمبيا للهواة بالدنمارك والحداد يهنئ باإلنجاز

المغربي يحرز الذهبية وينال بطاقة االحتراف العالمية

محمود المغربي متوجًا بالذهبية وحاماًل بطاقة االحتراف

تــأهــل 4 العبين إلى األدوار النهــائيــة

تأهـــل 4 العبين إلـــى األدوار النهائية لبطولـــة وزارة الداخلية 
تشـــالنجر للتنس التـــي تقام على مالعب نـــادي ضباط األمن 
العـــام بالقضيبية في الفترة من 21 لغاية 28 نوفمبر الجاري، 

بإشراف وتنظيم من االتحاد الرياضي لألمن العام.
ماريـــك جينجـــل، واألوكرانـــي  التشـــيكي  مـــن  ونجـــح كل   
و  الزروف  أليكســـاندر  والبلغـــاري  أورلـــوف،  فالديســـالف 
النمساوي ماكسيميليان نيتشرويست من التأهل إلى األدوار 
النهائيـــة للبطولة، حيـــث قدم الالعبين مســـتويات قوية في 
التصفيـــات  منافســـات  خـــالل  التـــي خاضوهـــا  المواجهـــات 
التمهيديـــة مـــن البطولة.  وتغلب التشـــيكي ماريـــك جينجل 
علـــى منافســـه األوزبكـــي كوميون ســـلطانوف بنتيجـــة )4-6 
و6-7 و0-6(، ليتفـــوق األوكرانـــي فالديســـالف أورلوف على 

اليوناني ميشال بيرفوالركيس بنتيجة )6-1 و4-6 و6-0(.
 فيمـــا انتصـــر البلغـــاري أليكســـاندر الزروف علـــى األلمانـــي 
جوهـــان هيرتـــس بنتيجـــة )3-6 و6-7(، ليختتم النمســـاوي 
ماكسيميليان نيتشرويست ركب المتأهلين األربعة لألدوار 
النهائيـــة بفـــوزه على األلماني توبياس ســـيمون )3-6 و4-6 

و6-3(.

 وســـتتواصل اليـــوم الثالثـــاء منافســـات األدوار النهائية من 
البطولة التي ستشـــهد إقامة عشـــرة مباريات ضمن الفردي و 
ثالثـــة مباريات ضمن الزوجي، وســـط تنافس بيـــن الالعبين 
من مختلف أنحاء العالم.  وستشهد األدوار النهائية مشاركة 
ثالثة العبين بحرينيين في منافسات الزوجي، حيث سيلعب 
يوســـف قائد إلى جانب اإلســـباني إيفان ماريـــو كوربيو أمام 
المولدوفي أليكساندر كوزبينوف والتشيكي ماريك جنجيل، 
فيما يواجه الشـــقيقان عبدالكريم وحســـن عبدالرضا كل من 

الهنديان سيريرام باالجي  وديفيج شاران.

اللجنة اإلعالمية

لقطات من المنافسات
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نتائج مباريات األمس

مباريات اليوم

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

دوري خالد بن حمد لكرة اليد

الساعة 7

الشباب

النجمة

االتفاق

23  

26  

22  

24

االتحاد

باربار

توبلي

خسارة منتخب الشباب أمام العراق )o/4( بغرب آسيا

قـــام ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفة النائـــب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية، “االثنين”، بزيارة 
لنـــادي النبيـــه صالـــح ونـــادي ســـترة، 
وذلـــك فـــي إطـــار الزيـــارات الميدانية 
لســـموه، بهدف تعزيز التواصل ودعم 
ومســـاندة الجهات الرياضيـــة، لتنفيذ 
الخطـــط والبرامـــج التـــي تســـهم فـــي 
الرياضـــة  مســـتوى  وارتقـــاء  تطـــور 
الـــذي  الشـــكل  علـــى  والرياضييـــن، 
يتوافـــق مـــع سياســـات الهيئـــة العامة 
للرياضـــة، من أجـــل اســـتمرار الجهود 
التـــي تحقق مزيدا مـــن المنجزات في 

الرياضة البحرينية.  
ســـمو  حضـــور  الزيـــارة  وشـــهدت 
الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفة 
نائـــب رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة، 
العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 

للرياضة عبدالرحمن عسكر.
وقـــد التقـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفة خالل الزيارة، برئيس 
صالـــح  النبيـــه  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
درويش، ونائـــب رئيس مجلس إدارة 
نـــادي ســـترة علـــي حبيب، وعـــدد من 

أعضاء الناديين. 
وأشـــاد ســـموه بالجهود الكبيـــرة التي 
يبذلها نادي النبيه صالح ونادي سترة 
لخدمـــة الرياضة بالمملكـــة، من خالل 

إقامة األنشـــطة والفعاليات الرياضية 
المختلفة، وتشجيع الناشئة والشباب 
علـــى ممارســـة الرياضـــة واحتضانهم 
بالنادييـــن،  الرياضيـــة  بالفـــرق 
والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي المســـابقات 
المحليـــة، بما ينعكس علـــى إبراز دور 
األنديـــة فـــي تنميـــة وتطويـــر القطاع 

الرياضي.
وقد اطلع ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة على عرض موجز من رئيس 
نـــادي النبيه صالح ونائب رئيس نادي 
ســـترة حول خطط وبرامـــج الناديين 
للمرحلـــة المقبلـــة، منوهـــا ســـموه بمـــا 

تحملـــه الرؤية المســـتقبلية من نهضة 
تقـــدم  فـــي  تســـهم  شـــاملة  تنمويـــة 
الرياضـــة وتدفعها نحو إحـــراز المزيد 
مـــن النجاحـــات التي تضاف لسلســـلة 
النجاحـــات التـــي حققتهـــا، وتعزز من 
موقـــع مملكـــة البحرين علـــى خارطة 

الرياضة القارية والدولية.
من جهتهمـــا، قدم رئيس مجلس إدارة 
نـــادي النبيـــه صالـــح درويـــش، ونائـــب 
رئيـــس مجلس إدارة نادي ســـترة علي 
إلـــى ســـمو  حبيـــب، الشـــكر والتقديـــر 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، على 
الزيـــارة التـــي قام بها ســـموه للناديين، 

والتـــي تعكـــس تقديـــر ســـموه لجميـــع 
الجهـــات الرياضية، وحـــرص واهتمام 
ســـموه علـــى تعزيـــز التواصـــل بهـــدف 
الدفع بالجهود نحو االرتقاء بمســـتوى 
األنديـــة الوطنيـــة، مشـــيدّين بالجهـــود 
فـــي  ســـموه  يبذلهـــا  التـــي  المتميـــزة 
خدمة الرياضـــة البحرينيـــة، مضيفين 
أن ســـموه حريـــص على تقديـــم الدعم 
للجميـــع بهـــدف تحقيق نهضة شـــاملة 
فـــي القطـــاع الرياضـــي إلحـــراز مزيـــد 
مـــن اإلنجـــازات، معاهدّين ســـموه في 
استمرار الجهود لتحقيق مستقبل أكثر 

إشراقا وازدهارا للرياضة البحرينية.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالـــد بـــن حمــد يزور ناديي النبيــه صالــح وستــرة
استمرارًا لزيارات سموه لألندية الوطنية

سمو الشيخ خالد بن حمد

زيارة سمو الشيخ خالد بن حمد لنادي النبيه صالح زيارة سمو الشيخ خالد بن حمد لنادي سترة
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إشادة واسعة من 
جانب جمهور الكرة 
بــجــهــود الــمــعــنــيــيــن 
البحريني  بــاالتــحــاد 
الــمــبــاريــات  بنقل  لــلــعــبــة، 
اليوتيوب الخاصة بهم في  على قناة 
ظل عدم وجود نقل تلفزيوني لبعض 
تستحق  خطوة  شك  دون  المباريات. 
اللعبة  أن  طــالــمــا  ــتــقــديــر  وال ــاء  ــن ــث ال
المملكة  داخل  كبيرة  بمتابعة  تحظى 

وخارجها.

بات  مشهد  فــي 
ــرًرا وســـيـــًئـــا  ــكــ ــ ــت مــ
الرياضي  للجانب 
جمهور  البحريني، 
ــد األنـــديـــة الــكــرويــة  أحـ
ــا فــريــقــهــا  ــهـ فــــي كــــل مـــــرة يـــفـــوز بـ
بشكل  يتغنى  المسابقات،  وبمختلف 
تجاه  متعمد  واستفزازي  استهزائي 
مدرب آخر وبذكر اسمه علًنا بالصوت 
والصورة على رغم أنه ليس له صلة 

في المباراة ذاتها.

ــال فــريــق  ــتـ احـ
األهــــلــــي الـــمـــركـــز 
ــدوري  ــ ــ األخــــيــــر ب
نــاصــر بــن حــمــد بـ 
حصدها  نــقــاط(   3(
ــادالت وتــلــقــيــه  ــعــ ــ ــت ــ ــال ــ ب
خسارتين دون أن يحقق فوًزا واحًدا، 
االستفهام  عــامــات  مــن  الكثير  يثير 
حول سبب هذه النتائج غير المنتظرة 
الكبير، هل  الرياضي وجمهوره  للنادي 
الاعبين  من  أو  إداري  أو  فني  الخلل 

أنفسهم؟

يـــــتـــــعـــــجـــــب   
الرياضي  الــشــارع 
بــعــدم ضــم نجمي 
ــي  ــ ــل ــي األهــ ــقــ ــ ــري فــ
الدرازي  والمنامة أحمد 
منتخب  ــمــة  ــقــائ ل نــــــوروز  وحـــســـن 
تصفيات  لــخــوض  الــمــغــادرة  السلة 
المونديال رغم حاجة “األحمر” لهما، 
القائمة  تــضــم  نفسه  ــوقــت  ال وفـــي 
نفسها عناصر عدة يلعبون في مركز 

واحد!

بالتعاون مع: 

لمشاهدة الحلقة 
عبر قناة              باليوتيوب

لسوء الحظ أصبت قبل كأس الخليج 1990

أكد الالعب الدولي السابق في صفوف نادي المنامة محمد بهرام علي أن بداية مشواره في كرة القدم 
كانت في “الفريج” مع صفوف فريق السماء رفقة الالعبين فيصل محمد وأحمد غلوم وباقر جمال.

وقـــال في حواره المرئي مع برنامج حكاية المنامة 
الـــذي ينشـــر بالتعاون مـــع “البـــاد” إن بداية دخوله 
لنـــادي التـــاج )المنامـــة حالًيـــا( كانـــت عبـــر الاعـــب 
الدولـــي علـــي يونـــس، إذ ضمه لفريق األشـــبال )ب( 
ولعـــب فيه 4 ســـنوات قبل أن ينتقل لفئة الشـــباب 
ويلعـــب فيها موســـًما واحًدا، ثم انتقـــل إلى الفريق 

األول مباشرة بطلب من المدرب أحمد البنا.
وأضـــاف أن بدايتـــه مـــع التـــاج كانـــت فـــي دوري 
الدرجـــة الثانيـــة، وتمكن من خالهـــا الحصول على 
لقب هـــداف الـــدوري، ثـــم الصعود لـــدوري الدرجة 
األولـــى والحصـــول على لقـــب الهـــداف أيًضا، ومن 
ثم الصعود للممتاز، إذ اندمج ناديي التاج والشـــعار 
باســـم نـــادي أوال، مبيًنـــا أن الفريـــق هبـــط للدرجة 
األولـــى ومـــن بعدهـــا انتقـــل للعيـــش فـــي أبوظبـــي 
باإلمـــارات لمـــدة 5 ســـنوات وابتعد مـــن خالها عن 

الكرة.
وبيـــن أنه عاد بعـــد 5 ســـنوات وكان حينها المدرب 
الوطنـــي فيصـــل محمد يقـــود النـــادي، وطلبت منه 
العـــودة للعـــب، وبالفعـــل انخرطـــت فـــي التدريبات 
لكـــن مســـتواي لم يكـــن كالســـابق واقتنعـــت حينها 
بجلوســـي على دكة البدالء، وكنت حينها العًبا إلى 
جانب العبين مميزين أمثال موســـى حبيب وعزيز 
فروتن وحسين ومحيد عبدالرضا والمرحوم خالد 

يوسف وعابد األنصاري.
وأضاف:”كان المـــدرب يدخلني فترات قليلة تصل 
إلـــى 15 دقيقـــة، وأنا شـــخصًيا لـــم أكـــن راضًيا عن 
مســـتواي، وتحدثـــت مـــع المـــدرب عـــن رغبتي في 
عودة مســـتواي المعهـــود، وبالفعل اجتهدت وعدت 
للياقتي المعهـــودة، عاوة على التمارين االنفرادية 
التـــي أعطانـــي إياهـــا وســـاهمت في ذلـــك، قبل أن 
أعود وأحصـــل على لقب هداف الدوري مرة أخرى 

باإلضافـــة إلـــى جائـــزة أفضـــل العبـــي مثالـــي مـــن 
بيـــن نجوم الكـــرة البحرينية، وكانت هـــذه الجائزة 
بمبـــادرة من رئيس نادي الرفاع الشـــيخ عبدهللا بن 

خالد آل خليفة”.
وبيـــن أن هـــذه الفترة شـــهدت اســـتدعائي من قبل 
مدرب المنتخب ماســـلو الذي طلبني للمشـــاركة مع 
المنتخـــب فـــي عـــام 1990 ببطولـــة كأس الخليـــج، 
ويومها كان عمري 33 عاًما، إال أن سوء الحظ كان 
عثـــرة أمامي بعد إصابتي في مباراة المحرق وهي 
األخيرة قبل المعســـكر اإلعـــدادي للمنتخب لبطولة 
الخليج، إذ تأثرت كثيًرا بإصابتي التي كانت عبارة 
عن كســـر فـــي الســـاق، ويومهـــا كان فـــي المنتخب 
نحـــوم أمثـــال حســـن زليـــخ، ونظيـــر الـــدرازي قائد 
المنتخـــب الـــذي يعد العًبـــا بشـــخصية قوية داخل 
وخـــارج الملعـــب، إلى جانـــب فؤاد بوشـــقر وحمود 

سلطان ومحمد الزياني وحمد النبهان.
وحـــول بدايتـــه مـــع نـــادي المنامة أوضـــح أنه صار 
قائًدا للفريق في بدايته كونه األقدم بين الاعبين، 
مؤكًدا أن عاقته كانت طيبة مع الجميع، ومشـــيًرا 
لحبـــه الكبيـــر للنـــادي رغم العـــروض الكبيـــرة التي 
قدمت له ســـواء من خـــارج البحرين كنـــادي العين 
اإلماراتـــي الـــذي قـــدم مميـــزات عديدة لـــي إضافة 
علـــى عقد النـــادي والوظيفـــة في اإلمـــارات، إال أن 
الشـــعور بالغربـــة وعـــدم التشـــجيع من األشـــخاص 
المحيطين ساهم في العدول عن االحتراف حينها،  
أو نـــادي المحـــرق الذي وقع له أساًســـا مع المرحوم 
الشـــيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قبل أن يتراجع 
عـــن التوقيـــع بعـــد تدخـــل شـــخصيات فـــي النادي 
المنامـــي برئاســـة جعفر الثقفـــي الذيـــن زاروا نادي 
المحـــرق وحاولوا عدولهم عن التوقيع، وبالفعل تم 
ذلك بعد محاوالت جاهدة، على الرغم أنني خضت 

تدريبيـــن مع المحرق. وأضاف:”توقيعي لعقد نادي 
المحرق كان مع الشيخ خليفة بن سلمان في ملعب 
التـــاج، وكانت تربطني عاقة قويـــة مع المرحوم”. 
وتابع:”كمـــا تلقيـــت عرًضـــا مـــن نـــادي البحرين عن 
طريق المرحوم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، 
الـــذي دعانـــي لوجبـــة غـــداء رفقـــة زوجتـــه التـــي 
وعدتنـــي بالخيـــر إن وقعـــت مع النـــادي قائلة )وقع 

وتدلل(”.
عبـــر  طلبنـــي  األهلـــي  نـــادي  أن  وأضاف:”كمـــا 
عبدالوهاب العســـومي الـــذي وعدني بالوظيفة بعد 
خوضي تدريًبا واحـــًدا تحت قيادة المدرب عدنان 
أيـــوب، باإلضافة إلى مســـاعدة مالية لمنزلي، إال أن 

الحزازيـــات بين التاج والنســـور حينهـــا حالت دون 
التوقيع”.

وحول الشـــخصيات التي تأثر بها، أوضح بهرام أنه 
تأثـــر بوالده الذي كان يشـــجعه ويحضر التدريبات 
والمباريـــات ويوصلـــه لهـــا وللعمل أيًضـــا، باإلضافة 
إلى المرحوم الشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل خليفة، 

والمدرب فيصل محمد.
وفيمـــا يخـــص رأيـــه حـــول الكـــرة البحرينيـــة، أكد 
بهرام أنها تســـيق في نســـق متطور متصاعد بدليل 
اإلنجـــازات األخيـــرة الرائـــدة التـــي تحققـــت فـــي 
الواليـــة االنتخابية لرئيس االتحـــاد البحريني لكرة 

القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

اعداد: أحمد مهدي

نظير الدرازي قائد فذ 
بشخصية قوية داخل 

وخارج الملعب

الكرة البحرينية تسير 
للتطور بقيادة علي بن 

خليفة

بهرام يكشف عن بدايته 
في نادي التاج وقصته مع 

مدرب المنتخب ماسلو

محمد 
بهرام

سلمـان بـن إبراهيـم: نتطلـع إلـى نهائي مبهـر
رئيس االتحاد اآلسيوي يصل الرياض لحضور ختام دوري أبطال آسيا

وصـــل رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفـــة اإلثنين 
إلى العاصمة الســـعودية الرياض وذلك لحضور 
نهائـــي دوري أبطال آســـيا 2021 والذي ســـيقام 
مســـاء الثاثـــاء بيـــن فريقـــي الهال الســـعودي 
وبوهانج ســـتيلرز الكوري الجنوبي، في اســـتاد 

الملك فهد الدولي.
وعبـــر الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة 
عن شـــكره وتقديره للمملكة العربية الســـعودية 
االتحـــاد  فـــي منظومـــة عمـــل  الكاملـــة  وثقتـــه 
الســـعودي لكـــرة القـــدم  لتوفيـــر كل المعطيـــات 
بعـــد  اآلســـيوي  النهائـــي  اســـتضافة  لنجـــاح 
تحقيقهم العامة الكاملة والتميز في استضافة 
ثـــاث مجموعات فـــي دور المجموعات وكذلك 
دور الثمانية ودور األربعة لمنطقة “غرب آسيا”.
وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة 
بهذه المناســـبة أن المباراة بين الهال السعودي 
وبوهانج ســـتيلرز الكوري الجنوبي تعد مناسبة 
جديدة لتأكيد ثبات الكرة اآلســـيوية واعتائها 
الريادة فـــي مواجهة أحد أكبر األزمات العالمية 

لـــم  حيـــث   ،19 كوفيـــد  أزمـــة  فـــي  والمتمثلـــة 
تتوقف مســـابقة دوري أبطال آسيا متحدية كل 
الظـــروف، معربـــا عن ثقتـــه بأن تعكـــس المباراة 
النهائية صورة الكرة اآلسيوية المضيئة السيما 
الـــذي  الجماهيـــري  الحضـــور  عـــودة  فـــي ظـــل 
سيضيف المزيد من اإلبهار والتشويق الكروي.

“كان  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وأوضـــح 
تكاتفنا اآلســـيوي تاريخيا واالنسجام التام بين 
االتحـــادات الوطنية كافة عكس صورة الوحدة 
اآلســـيوية التي وضعناها كأيقونة أساس للعمل 
ولذلك تخطينا كل الظـــروف وواجهنا المواقف 
المتباينـــة صحيـــا وجغرافيـــا وحكوميـــا بمســـار 

واضـــح وخطط منظمة، وهو ما يدعوني للفخر 
بكافة عناصر أسرة كرة القدم اآلسيوية”.

وأضـــاف رئيـــس االتحـــاد االســـيوي لكرةالقـــدم 
“تعـــد بطولـــة دوري أبطـــال آســـيا الممتـــدة منذ 
العام 1967م قمة بطوالت األندية على مستوى 
القـــارة كما أنهـــا تحظى باهتمام واســـع يتجاوز 

حدود القارة اآلسيوية، وهو ما سيجعل النهائي 
أحد أهم اللحظات الكروية اآلسيوية”.

واختتـــم بالدعـــوات بـــأن تحمـــل المبـــاراة بيـــن 
ثناياها الوجه المشـــرق عن كرة القدم اآلسيوية 
في إطار من الروح الرياضية العالية والتنافس 

الرياضي الشريف.

مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

خطاب سيدي جاللة الملك والتفصيالت التي تهم أمن واستقرار المنطقة
شـــرح ســـيدي جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه فـــي الكلمة الســـامية التي ألقاها خالل اســـتقبال جاللته 
كبـــار المشـــاركين فـــي مؤتمـــر حـــوار المنامـــة فـــي دورتـــه الســـابعة عشـــرة، 
التفصيـــالت التي تهم أمن واســـتقرار المنطقة، وكيفيـــة مواجهة التحديات 
الكبـــرى والوقـــوف أمامهـــا بصالبة وســـبل العمـــل المشـــترك وتحقيق كامل 

األهداف والتطلعات المشروعة، والنهوض بالمهمات الراهنة والمستقبلية.
يقول جاللته حفظه هللا ورعاه: “كما تدركون جميًعا، فإن الشـــرق األوســـط 
منطقـــة ذات أهميـــة حاســـمة للعالـــم بأســـره، لكنهـــا منطقـــة ال يـــزال أمنهـــا 
واســـتقرارها عرضـــة للعديـــد مـــن التحديـــات. ونحـــن فـــي مملكـــة البحرين 
مقتنعـــون بـــأن أفضل ما يبنـــى على األمن واالســـتقرار اللذيـــن يؤديان إلى 
الســـالم هـــو الحفاظ على أفضـــل جوانب ما يميزنا والحفـــاظ على الحقوق 
كأســـاس للتقدم والتنمية والتجارة. في الوقت نفســـه، من الضروري ضمان 
األمـــن البحـــري اإلقليمـــي ضد أية أعمـــال عدائيـــة، وحماية حريـــة المالحة 

والطرق البحرية التجارية التي تخدم االقتصاد العالمي بأسره”.
إن أخطر ما يميز جســـامة التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تعد من 

أهم الطرق التجارية العالمية، استهداف األمن البحري اإلقليمي، فبالرغم من 
مـــد وجزر األعمال العدائية إال أنها تبقى عنيفة وتكشـــف األوراق الحقيقية 

للجهات المتورطة وتآمرها الشرس الذي يستهدف األمن واالستقرار.
أما في الشـــأن الخليجـــي، فقد بين جاللته حفظـــه هللا ورعاه نهج البحرين 
الثابـــت فيمـــا يجمـــع بين األســـرة الخليجية وتضافـــر الجهـــود واإلمكانيات 
لتحقيـــق طموحات وتطلعات الشـــعب الخليجي، ومواصلة مســـيرة التقدم 

بخطى ثابتة.
يقـــول جاللتـــه حفظـــه هللا ورعاه: “فـــي الخليج العربي، تظـــل دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي حجر الزاويـــة لالســـتقرار، ووحدتها مصـــدر قوة وخير 
لجميع أصحاب المصلحة، في المنطقة وخارجها على حد ســـواء. وللحفاظ 
علـــى هذه الوحدة، تلتزم البحرين بفتح قنـــوات اتصال لمعالجة أية قضايا 

عالقة، كمثال على كيفية حل هذه األمور بين الدول الشقيقة والصديقة”.
إن الخطاب الســـامي لســـيدي جاللة الملك المفدى حفظـــه هللا ورعاه، يقود 
حتمـــا إلـــى نتائـــج إيجابيـــة لصالـــح شـــعوب المنطقـــة ودول العالـــم قاطبة 

وتحقيق كامل أهدافها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

احتفل العالم في العشـــرين من شهر نوفمبر باليوم العالمي للطفل تحت 
شعار “مستقبل أفضل لكل طفل”، والجدير أن يتناول عمود “عالم متغير” 
مجمـــل الجهود التي تقوم بها مملكـــة البحرين في مجال تعزيز وحماية 
حقوق الطفل، والتي تحظى برعاية شـــاملة من حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
ومنهجيـــات أكيـــدة واقعية من قبـــل الحكومة الموقرة برئاســـة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
حفظـــه هللا ورعاه، إذ كرســـت المملكـــة كل جهودها المؤسســـية إلطالق 
حزمة من التشريعات التي ساهمت في تشكيل منظومة من السياسات 
والبرامـــج والتدابيـــر التشـــريعية والقضائيـــة في مجال حقـــوق ورعاية 
الطفـــل، مثـــل قانـــون العدالة اإلصالحيـــة لألطفال وحمايتهم من ســـوء 
المعاملـــة، وهـــذا يجعلنا نقف بالموازنة أمام تلـــك المقومات التي تضمن 
استمرارية التنشئة السليمة وفق أعلى معايير الرعاية بكل مستوياتها.

وإذ إننا بهذه المناســـبة نبارك لكل أســـرة وطفل بحريني ما يشملهم من 
رعاية واهتمام مســـتمرين من لدن القيادة الحكيمة التي آمنت بقدرات 

أبنائها وحرصت كل الحرص على إعداد النشء من خالل حماية وصون 
كل الحقوق التي تضمن الحصول على فرص التعليم والصحة والرعاية 
االجتماعية المتكاملة، كما أكد قانون الطفل، ودســـتور مملكة البحرين، 
وحيـــث تقربنـــا ذكرى هذه المناســـبة العالميـــة نحو الجهود المؤسســـية 
المختصة بالطفل، وتجعلنا أمام ســـؤال قادم حول الذي يتوجب القيام 
بـــه خالل المرحلـــة القادمة، فماذا بعـــد هذا االحتضـــان اآلمن؟ وما هي 

أدوارنا لصنع عالم أفضل لكل طفل بعد جائحة كوفيد - ١٩؟
ســـررُت بمستوى بلوغ المؤسســـات الرقابية والتشريعية، وذلك التكامل 
المتجانس في تأطير البرامج واالستراتيجيات الداعمة لحماية وصون 
حقـــوق الطفل مـــن قبل كل المؤسســـات، ومـــن منطلق حالـــة االطمئنان 
التي ترصدها المؤسسة البحرينية لحقوق اإلنسان لمتابعة مدى االلتزام 
باالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين في 
هـــذا المجال لكل ما يســـهم في تحفيز األطفال وتشـــجيعهم نحو التميز 
واإلبداع، فأمامنا مســـؤوليات جســـام كي تتنامى الجهود عاًما بعد عام، 

ونعيش دائًما بمستوى الفخر الذي ننعم ونعتز به.

د. حورية الديري

“مستقبل أفضل لكل طفل” استحقاق لكل بحريني

الوعي الصحي يعني تمتع األفراد بالثقافة الصحية، والتزامهم باإلرشـــادات 
الصحيـــة وكيفيـــة التعامـــل مـــع مختلـــف األمـــراض وتفـــادي اإلصابـــة بهـــا، 
وبالطريقة الصحيحة لُطرق االستهالك واالختيار المناسب لألغذية، وباتباع 
نظام غذائي ســـليم وســـلوكيات صحية، وتفادي السلوك الخاطئ، ويتم ذلك 
من خالل وسائل اإلعالم، وبتنظيم الندوات وتأليف الُكتب وإصدار المجالت 
الصحية، وحث أفراد المجتمع على أهمية الفحص الُمبكر لمختلف األمراض، 
فالوقايـــة خيـــٌر من العالج، وبتعويدهم على نمط الحياة الصحية وممارســـة 
الرياضة وترك التدخين. إن الوعي الصحي جزء من مسؤولية اإلنسان تجاه 
نفســـه، ومسؤولية الدولة ومؤسســـات المجتمع المدني والمدارس والمعاهد 

والجامعات وكذلك اأُلسر.
ويعمـــل الوعي الصحي على تنظيم حياة اإلنســـان والحفاظ على صحته إن 
كان مريًضا أو ســـليًما، فمثلما يعتمد االقتصاد الســـليم على المجتمع الســـليم 
الذي يعتمد بدوره على األسرة السليمة، فاألسرة حجر األساس في المجتمع، 
فســـالمة الفرد من سالمة األسرة، وســـالمة األسرة من سالمة المجتمع التي 
يتحقق عندها تحســـين الصحة العامة وبناء عادات صحية سليمة، وخفض 
مســـتوى حدوث األمراض، وتوعية أفـــراد المجتمع بخطورة بعض األمراض 

والتقليل من وجودها وصوال الجتثاثها، وخفض نسبة الوفيات التي تسببها.
ويسعى الوعي الصحي إلى نشر وتنمية الثقافة االستهالكية ألفراد المجتمع، 
من خالل نشـــر المعلومات عن أفضل طرق اختيار الســـلع االســـتهالكية ليس 
بحســـب ســـعرها ومـــكان إنتاجها بل بما يكتســـبه اإلنســـان من فوائـــد بدنية 
وصحية عند اســـتخدامها، وبما تحتوي من مكونات غذائية هادفة لتحقيق 

صحة جيدة ومستدامة لإلنسان.
يحتاج اإلنســـان فـــي حياته دائًمـــا للعناية الصحية، وهذه تتحقق بالشـــراكة 
المجتمعيـــة بين الدولـــة ومنظمات المجتمع المدني التـــي تعمل مًعا لتحقيق 
هـــذا الهدف، فســـبحانه وتعالى وهب اإلنســـان الصحة وهـــي أمانة يجب أن 
يحافظ عليها غذائًيا ووقائًيا، باختياره األمثل لألطعمة االستهالكية النافعة 
والمغذيـــة. فللمجتمع المدنـــي دور كبير في تعزيز الوعي الصحي وتشـــجيع 
األنمـــاط الصحيـــة الســـليمة لتحقيـــق الحيـــاة الطيبة لإلنســـان، فمؤسســـات 
المجتمـــع البحرينية تنظم الكثير مـــن البرامج الصحية التوعوية والتثقيفية 
والرياضيـــة والعالجيـــة لمختلـــف فئات المجتمع وبمشـــاركة أفـــراد المجتمع 
في العديد من المناســـبات الوطنية واالجتماعية والصحية التي تحتفل بها 

البالد.

عبدعلي الغسرة

دور المجتمع المدني في تنمية الوعي الصحي

اتركوا األثر الطيب 
 يذكرنـــا عاهـــل البـــالد المفـــدى جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة حفظه هللا ورعاه، حين يلتقي المواطنين، وحين يجتمع 
بأهالي المحافظات وغيرهم، بأن أبواب الحكم الرشـــيد مفتوحة 
للجميع، وأن الصوت مسموع، وأن هناك وصل للناس، وتفهم بالغ 

الحتياجاتهم.
ذات األمر هو ديدن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهد رئيس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه، والذي 
يهتم بلقاء الناس، وتتبع ما ينشـــر بالصحف والمنصات الرقمية، 
كصورة من صور العدالة المحقة، والتي رسختها عائلة آل خليفة 

الكرام منذ البدايات األولى لتأسيس الدولة.
ومـــا بيـــن هـــذه المســـاعي الخيـــرة وتلـــك، نأمـــل أيضـــًا مـــن كل 
المســـؤولين وصنـــاع القـــرار أن ينتهجوا هذا النهـــج الحكيم، في 
عملهم، وفي تقدير ظروف اآلخرين، وفي تحسس ما يمرون به، 

من وجع وضغوطات حياة ال توصف.
نأمـــل منهم التواضع، والرأفة والتفهم والصبر، فالظروف الراهنة 
وما يشـــوبها من التزامات، وديون، وغالء، ومســـؤوليات جســـام 
لرب األسرة، تدعو للتكاتف االجتماعي أكثر من أي وقت مضى، 

يتشاطر به المقتدرون هموم اآلخرين، قدر ما أمكن.
وبأن يترك كل مســـؤول األثر الطيب في منصبه، قبيل مغادرته، 
عبر ترسيخ العدالة الوظيفية والخدمية، وعدم الظلم أو التمييز 

أو المحاباة، أو المزاجية بالقرارات واألوامر.
دعـــوة كل مســـؤول، بتوظيـــف صالحياتـــه مهمـــا صغر شـــأنها أو 
ارتفع لخدمة الناس، وأن يتذكر أن العمل الخير اآلن، هو ترحيل 

مستقبلي لرصيد خير لآلخرة، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

رواد التنمية البشرية بالمحرق.. أحمد علي الشوملي )12(
األســـتاذ أحمـــد علـــي الشـــوملي، هـــو الرائـــد )11( مـــن رواد التنميـــة 
البشـــرية بمدينـــة المحرق، ننشـــر ســـيرته رحمه هللا إلـــى جانب )10( 
رواد عرضناهم في مقاالت ســـابقة هم: أحمد العمران، وعبدالرحمن 
المعاودة، وإبراهيم محرم، وعبدالرحيم روزبه، وسكينة القحطاني، 
وحسن الغيص، وعبدالوهاب السيسي، وعائشة علي محمد، وعائشة 

عيسى الفايز، ومبارك عبدهللا سيار.
ولد األســـتاذ أحمد علي الشـــوملي في “أم المدن” بمحافظة المحرق، 
عام )1930م(، وتلقى تعليمه في مدرسة الهداية الخليفية، وبمدرسة 
للمدرســـة  “انتقـــل  ثـــم  الصناعيـــة”،  وبالمدرســـة  األهليـــة  المعـــاودة 
الثانويـــة عـــام )1944م( والتـــي مـــارس فيها عدة ألعـــاب ككرة القدم 
والطائـــرة والتي أشـــرف عليـــه فيها فنيًا مـــدرس التربيـــة الرياضية 
علـــي حميدان”، وخاض عـــدة دورات متخصصة فـــي مجال التربية 
الرياضيـــة والتـــي حاضـــر فيهـــا المدرســـون العـــرب الذيـــن انتدبتهم 
إدارة المعارف آنذاك، وشـــارك في عدة دورات متخصصة في مجال 
التربيـــة الرياضيـــة “ليلتحق بعدها بســـلك التدريس بـــإدارة المعارف 
لعدة ســـنوات، ومارس في نفس الوقت مهمة تحكيم كرة القدم في 
الدوري العام قبل تأسيس االتحاد الرياضي البحريني عام )1957م(، 
وكان صاحب شـــخصية قوية خالل إدارتـــه المباريات، وعاصره من 
حـــكام تلـــك الفتـــرة كل مـــن المرحـــوم إبراهيـــم كانو، رجـــل األعمال 
محمد يوسف جالل، أمين حافظ واإلنجليزي جون هوسكي إلى أن 
برزت نخبة جديدة من الحكام مثل يوسف مطر، حسن تقي، محمد 
يوســـف، محمد جميل، مبـــارك بن دينه، عبدهللا حمـــزة، علي كمنكة، 
حســـن الســـيد، محمد المعراج، علي قمبر، صالـــح عبدالغفار وخليفة 
الرميحي”. وواصل أداءه المتميز في ســـلك التدريس متقلدًا العديد 
من المناصب اإلدارية حتى تقاعده و”قبلها شق طريقه لنيل التأهيل 
العلمـــي العالـــي وزمالـــة المعلمين وتأهيل طرق التدريس ودراســـات 
عليا في دول مختلفة مثل المملكة المتحدة – في تشيلســـي )لندن( 
ومصر وكندا وغيرها، في ســـبيل اكتســـاب العلم والمعرفة، ثم درس 
بالمدرســـة الصناعيـــة وأصبـــح مديرهـــا الحقـــًا وعين مديـــرًا للتعليم 
الصناعي بوزارة التربية والتعليم ومديرًا للتعليم اإلعدادي والثانوي 
وفقـــًا لكتـــاب نـــادي المحـــرق – رواد ومبدعـــون )1996م(. وكانت له 
“إســـهامات فعالة في مجاالت العمل الخيـــري والتطوعي والرياضي 

السيما في نادي المحرق الرياضي”.
انتقـــل إلـــى رحمة هللا تعالى، األســـتاذ أحمد علي الشـــوملي عن عمر 

ناهز )75( عامًا في أبريل )2005م(”.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com



تزامنــا مــع االحتفال العالمي بيوم الطفل، أقامت أســرة األدبــاء والكتاب احتفاال 
مســاء يــوم الســبت الماضــي لتدشــين كتــب 4 مــن رواد أدب الطفــل فــي البحرين 
وهم: إبراهيم بشــمي، عبدالقادر عقيل، خلف أحمد، إبراهيم ســند، وســط حضور 

لفيف من المهتمين وأصدقاء األسرة.

وفي مســـتهل الحفل، ألقى األمين العام 
ألســـرة األدباء والكتاب راشد نجم كلمة 
أكد فيها اهتمام األسرة خصوصا اإلدارة 
الحالية بأدب الطفل والرواد وأيضا على 
تطوير هذا األدب ليكون عطاؤه متوازيا 
األدبيـــة  اإلبداعـــات  بقيـــة  عطـــاء  مـــع 
األخـــرى؛ لمـــا له مـــن أهمية في ترســـيخ 
وحتـــى  وأخالقيـــة  إنســـانية  مفاهيـــم 

جمالية. 
ثم ألقى الكاتب حســـين خليل المختص 

فـــي أدب الطفل كلمة بيـــن فيها أن هذه 
خطـــوة رائـــدة تقـــوم بهـــا أســـرة األدباء 
والكتـــاب لتعريـــف القراء، ســـواء داخل 
البحرين أو خارجها، بنماذج من الكتابات 
البحرينية الراقية في هذا المجال، مردفا 
أن أول مـــا لفـــت انتباهه في اإلصدارات 
التـــي صممها الفنان يوســـف القصير هو 
حجم الورق المستخدم والمصمم بشكل 
أفقـــي، وهو حجم غير مألوف، مع أغلفة 
ذات ألـــوان باهرة، وكأن الناشـــر يريد أن 

يوصل رســـالته باكرا، بـــأن هناك احتفاء 
خاصـــا بهذه اإلصـــدارات األربعة، وتأتي 
القصـــص في طبعـــة ثانية، وهي إشـــارة 
إلى أن ما تم نشـــره هـــو أفضل ما قدمه 

المؤلفون من نتاج.
بعدهـــا تحدثـــت عريف الحفـــل ومديرة 
الحـــوار مع الكتاب األربعة صفاء العلوي 

عن أهمية هذه المناسبة قائلة:
تعزيزا للمكانـــة المهمة التي يمثلها جيل 
المســـتقبل فـــي رفـــد المســـيرة الثقافية 
والحضارية يســـر أسرة األدباء والكتاب 
قصـــص  تدشـــين  بمشـــروع  االحتفـــال 
األطفال لرواد أدب الطفل في البحرين. 
وتحمـــل هذه القصـــص العناوين التالية: 
للكاتـــب عبدالقـــادر  “الحـــرف ج”  قصـــة 
عقيـــل، وقصـــة “أجمـــل من قـــوس قزح” 

للكاتـــب خلـــف أحمـــد، وقصـــة “جزيـــرة 
الفجري” للكاتب إبراهيم بشـــمي، وقصة 
“أجمل إحساس” للكاتب إبراهيم سند. 

وأضافـــت العلـــوي: هـــذه المبـــادرة التي 
تقدمها أســـرة األدبـــاء والكتـــاب، هدفها 
الطفـــل،  أدب  بفـــن  االرتقـــاء  األســـاس 
فـــي  والمبدعيـــن  الكتـــاب  وتشـــجيع 
البحريـــن لكـــي يكتبـــوا لألطفـــال، فـــكل 
واحـــد مـــن هـــؤالء الكتـــاب األربعـــة لـــه 
صوته المختلف وله أدواته الخاصة في 
الكتابة والتعبير، وتســـعى أســـرة األدباء 
لـــكل  الصـــوت  هـــذا  إليصـــال  والكتـــاب 
األطفـــال ولكل المهتميـــن بثقافة الطفل 
فـــي البحرين وفي الوطـــن العربي وفي 

كل أنحاء العالم.
عـــن  األربعـــة  الكتـــاب  تحـــدث  بعدهـــا 

الصعوبـــات التـــي واجهتهم في مســـيرة 
أدب الطفل والتحديات الكثيرة التي لم 
تمنعهـــم عـــن الكتابة في واحـــد من أهم 

وأصعب مجاالت األدب.

“حرف ج”

هي باألساس واحدة من ضمن 28 قصة 
لألطفال حواها كتاب “روان والحروف”، 
وهـــو الكتـــاب الـــذي يحـــوي قصـــة لـــكل 

حرف من الحروف األبجدية.

“أجمل من قوس قزح”

قصة تطرح سؤاال عميقا وهو: هل نحن 
نأتـــي إلـــى الدنيـــا بألواننـــا أم إننـــا ننتزع 
األلوان التي نحبها بأنفســـنا؟ وهي قصة 
المشـــاعر  وألـــوان  نراهـــا  التـــي  األلـــوان 

واألفكار.

“جزيرة الفجري” 

تتكلـــم عن فن موســـيقى خليجي بذات 
االســـم “غنـــاء الفجـــري”، الـــذي يعد أحد 
العناصـــر التراثيـــة غيـــر الماديـــة لمملكة 

البحرين.

“أجمل إحساس”

وهـــي القصـــة الفائـــزة بالجائـــزة األولـــى 
لمســـابقة الشـــيخة فاطمة بنت هزاع آل 
نهيان فـــي العام 2002. فهناك دراســـات 
ليســـت فقـــط إلثبـــات المشـــاعر األوليـــة 
للحيوانـــات مثـــل اللذة والخـــوف، وإنما 
المشـــاعر األكثر تقيدا مثـــل الحداد على 

فقدان األحباء.

جانب من الحضور رواد ادب الطفل في البحرين

أسامة الماجد

بنجــاح كبيــر انطلــق فــي الفتــرة مــن 14 إلــى 22 أكتوبــر، مهرجــان الجونــة 
الســينمائي الكبيــر، علــى البحــر األحمر، وكانت النســخة الخامســة هي األكثر 
نجاحــا وإثــارة منــذ انطالقــه فــي العــام 2017 مــن حيــث عــدد المشــاهدين 
وتجــارب محترفــي الســينما الحاضريــن واالفــالم، التــي كان فــي طليعتهــا 
الفيلــم المصــري الناجــح ريــش أو Feathers للمخــرج محمــد ديــاب بعد لقب 
فينيســيا، وفيلــم أميــرة وغيرهــا مــن أفضل األفــالم. انتشــال التميمــي مدير 
مهرجــان الجونــة يتحدث للصحافيين عن مفهومه لالســتمرارية القائمة على 
تراكم الخبرة والحفاظ على شغف البدايات، والمبنية على نظام صارم خال 
مــن البيروقراطيــة، ويفســح المجــال للتلقائيــة والمبــادرة والتجديــد، وهــي 
برأيــه الخلطــة التــي عززت نجاح المهرجان وصنعت شــخصيته الحيوية عبر 

السنوات وصواًل إلى عامه الخامس.

بعد مرور 5 سنوات على الجونة  «

السينمائي.. يا ترى ما سر جاذبيته؟

االســـتمرارية هـــي أول انطبـــاع يتبادر إلى 
الذهن عندما نتحدث عن مرور 5 ســـنوات 
على مهرجان الجونة، فمعظم المشروعات 
الجادة في المنطقـــة العربية كانت فرصها 
القاهـــرة  الظـــروف  أمـــام  الصمـــود  فـــي 
يســـتمر  عندمـــا  وبالتالـــي  جـــًدا،  ضعيفـــة 
مشـــروع جـــاد يهتـــم بالثقافة الســـينمائية 
ُمشـــّيد علـــى ضوابـــط تنســـجم مـــع تقاليد 
أعـــرق المهرجانـــات الدوليـــة والعربية منذ 
تأسيســـها وإلى حـــد اآلن، فهـــذا بحد ذاته 
عالمة مهمـــة. معظم المهرجانـــات الدولية 
المهمـــة التـــي بدأت قبل أكثر مـــن 70 عاًما 

في مدن مثل كان ولوكارنو وكارلو فيفاري 
وصندانس، لم تكن مدًنا كبرى أو عواصم، 
ومع ذلك تمكنت من ترسيخ وجودها عبر 
الســـنوات لتصل إلـــى مكانتهـــا الحالية. أنا 
أتصـــور أن مهرجـــان الجونـــة علـــى مدار 5 
ســـنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم 
جـــًدا بين المهرجانات الدولية في المنطقة 
العربيـــة، كونـــه مهرجانـــا يتمتـــع بجاذبيـــة 
وفاعليـــة تـــوازي مهرجانـــات عربيـــة يصل 

عمرها إلى ربع أو نصف قرن. 
هـــو  أي مهرجـــان  فـــي  الحيـــوي  والجـــزء 
قدرته على التقدم، أي عدم التراجع وعدم 
الوقوف في المكان، وهو ما تحقق بالنسبة 
لمهرجان الجونة بفضل الطموح والشغف. 

أنـــا راض جـــًدا عـــن الموقـــع الدولـــي الذي 
وصلنـــا إليـــه خـــالل هـــذه الفتـــرة الوجيزة 
بحيـــث صار كثير من الوســـط الســـينمائي 
خصوصـــا المحتـــرف يعـــرف الكثيـــر عـــن 

مهرجان الجونة وعن مدينة الجونة. 
تتحدث عن الشغف كأداة أساسية  «

لنجاحكم؟

عندما يســـيطر الروتيـــن وتهيمن الضوابط 
التنظيميـــة الجامـــدة علـــى أي عمـــل يفقد 
الـــدورة  بمحيطـــه.  عالقتـــه  الوقـــت  مـــع 
األولـــى للمهرجان هي األكثر ســـطوًعا رغم 
أن المهرجـــان فـــي ذلـــك الوقـــت لـــم تكـــن 
إقامتـــه ســـوى تكريـــس لمســـتوى معتـــاد، 
فـــي الوقـــت الذي نلحـــظ فيه قفـــزات في 
صناعـــة المهرجانات الدوليـــة. البعض كان 
ينتظر فشـــاًل ذريًعا، أو أن يســـير المهرجان 
علـــى نفس خطـــى الكثير مـــن المهرجانات 
الســـينمائية القائمـــة فـــي مصـــر والمنطقة 
العربيـــة، لكـــن مـــا حـــدث هـــو أن الـــدورة 
األولـــى خلقـــت تحدًيـــا جديـــًدا ليـــس لنـــا 
فحســـب، بل لكل محيطنا الســـينمائي، ألن 
الوســـط الصحافي واإلعالمي والسينمائي 
لـــم يعد يقبل بمســـتوى أقل مـــن ذلك الذي 
فرضـــه مهرجان الجونة في دورته األولى. 
أتصـــور أن المضـــي بنفـــس روح التجديـــد 
هـــو  واالبتـــكار  للتلقائيـــة  واالســـتجابة 

الضامن الستمرار النجاح. 

هل تمكن مهرجان الجونة برأيك في  «
دوراته األربع الماضية من تحقيق 

الحضور الجماهيري المأمول؟ 

وجود الجمهور عامل مهم جًدا، ألن أفضل 
األفالم فـــي العالم ال قيمة لها دون جمهور 
يحضرها. مثاًل في السنة األولى كان لدينا 
18 ألـــف مشـــاهد، وارتفع عددهـــم إلى 22 
ألًفا في السنة الثانية ثم تواصل االرتفاع. 
لكن في هـــذا الجانب ما يزال عدد التذاكر 
غيـــر منســـجم مع حجـــم المهرجـــان. هناك 
معضالت فـــي المنطقة العربية، باســـتثناء 
مهرجـــان قرطـــاج، تتمثـــل في قلـــة تفاعل 
هنـــاك  للمهرجانـــات.  وحضـــوره  الجمهـــور 
معضـــالت بعضهـــا يتعلـــق بنـــا وبعضهـــا ال 
يتعلق بالمهرجان نفســـه. أزعم أننا بحاجة 
دائًمـــا ألن تكون لدينا خطـــة دعائية كافية 

وجيـــدة للوصـــول إلى النـــاس. فالمهرجان 
مصمم على أســـاس أن هناك جمهورا يزور 
المدينـــة خصيًصـــا من أجل المشـــاركة في 
فعالياته، ومســـتقبله متوقـــف على قدرته 
فـــي اســـتقطاب أكبـــر عـــدد مـــن الجمهـــور 
والوافدين إلى المدينة خالل أيام انعقاده. 
رأينـــا هـــذا األمر بوضوح فـــي العام 2020، 
ففي الســـنوات التـــي ســـبقته كان ضيوف 
المهرجان يشـــكلون نصـــف الجمهور، بينما 
في العام الماضي شكل الضيوف نسبة ربع 
أو ثلث الجمهور فقط، ما يعني أن جاذبية 
المهرجـــان للجمهور تـــزداد عاًمـــا بعد آخر، 
وكذلك بالنســـبة للجهات المهتمة بالتفاعل 

مع أنشطته ودعمه مالًيا. 
وفرص اســـتمرارية المهرجـــان مبنية على 
بيـــن مصالـــح  إلـــى نقطـــة وصـــل  تحولـــه 
اهتمامـــات  وبيـــن  ومصالحـــه  اآلخريـــن 
اآلخريـــن واهتماماته، وأتصـــور أننا خالل 
هذه الســـنوات الخمس اســـتطعنا الوصول 

إلى هذه المرحلة. 
مهرجـــان الجونـــة أيًضـــا يتمتـــع بميـــزة، لم 
يســـبقه إليها أي مهرجان آخر في المنطقة 
العربية، لقد أصبح مهرجاًنا شـــعبًيا، يتندر 

الناس مـــع بعضهم البعـــض فيقولون “انت 
فاكـــر نفســـك في مهرجـــان الجونة”. يرجع 
جـــزء من ذلك إلى الطريقة والمفهوم الذي 
تأســـس وعمـــل بـــه المهرجـــان، لكـــن جزءا 
كبيرا منه يعود أيًضا إلى حسن حظه، وهو 
عامل مهم إلى جانب االجتهاد. فالمهرجان 
جاء فـــي توقيـــت مناســـب، إذ كان الناس 
في البلد وفي المنطقة يتطلعون إلى قصة 
نجاح، وصادف أن يمثلها مهرجان الجونة 

ومشاركة مصر في كأس العالم. 
 مـــن األســـباب األخـــرى هـــو أننـــا أتينا في 
ووســـائل  للتليفزيـــون  أصبـــح  توقيـــت 
التواصـــل االجتماعـــي دور أكبـــر مـــن قبل. 
يقـــوم  كان  التـــي  نفســـها  باألشـــياء  قمنـــا 
بهـــا كل مـــن مهرجـــان دبـــي ومهرجـــان أبو 
ظبـــي، لكنهما لم يصال إلى شـــعبية الجونة 
الـــذي صـــار موضـــع اهتمـــام الســـينمائيين 
والمختصيـــن ورجل الشـــارع العادي أيًضا، 
التواصـــل  ووســـائل  التليفزيـــون  بفضـــل 
خلقـــت  العوامـــل  هـــذه  كل  االجتماعـــي. 
جـــًوا جديـــًدا مهمتنـــا الحفاظ عليـــه، وهي 
مسؤولية كبيرة علينا المضي في تحملها.

طارق البحار
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ملصق دعائي جديد للُمجلد 
الثاني والمكون من 5 

حلقات أخيرة من مسلسل 
La Casa De Papel أو 

”البرفيسور” الذي يأتي على 
نتفليكس في 3 ديسمبر 

كجزء خامس منتظر.

أسرة األدباء والكتاب تحتفي برواد أدب الطفل في البحرين

tariq_albahhar

أتينا في توقيت أصبح للتلفزيون ووسائل التواصل 
االجتماعي دور أكبر من قبل

مدير “الجونة السينمائي”:

الشـغـف ســر تألــقـنا



.
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قـــام الرئيس التنفيذي لمجموعة 
األميـــن،  علـــي  خالـــد  ميـــدوي، 
بتســـليم شهادة وجائزة تقديرية 
إلـــى اقبـــال خان مـــن فـــرع ديار 
المحرق الذي فاز بلقب الموظف 
المثالي لشـــهر أكتوبر 2021 وقد 
التحـــق اقبـــال بالشـــركة في عام 
مســـاعد  منصـــب  وشـــغل   2012
مشـــرف  واآلن  رفـــوف  مصفـــف 
الرفـــوف. جـــاء ذلـــك فـــي إطـــار 
وبرامـــج اإلدارة التنفذييـــة فـــي 
علـــي  بشـــركة  ميـــدوي  أســـواق 
ومـــن  ش.م.ب  األميـــن  راشـــد 

ضمن تقليدها الدائـــم باالحتفاء 
بإنجـــازات موظفيهـــا مـــن خالل 
لـــأداء  الشـــهر  موظـــف  تكريـــم 
المتميـــز مـــن أجل إبـــراز كفاءات 
الموظفيـــن و إظهـــار التقدير لهم 
مـــن  المزيـــد  علـــى  وتشـــجيعهم 

العطاء.
إلـــى  التكريـــم  هـــذا  ويهـــدف   
تشـــجيع العاملين بالشـــركة على 
بـــذل المزيد من الجهـــد من أجل 
تحســـين وتطويـــر أدائهـــم الـــذي 
ينعكـــس إيجابًا على األداء العام 

للشركة.

تكريم الموظف المثالي بـ “ميدوي” فرع الديار

تعزيز تجربة الخدمات المصرفية للعمالء نحو مستويات حديثة

“البحرين الوطني” يضيف ميزات جديدة لتطبيق البنك الرقمي
أعــــلــــن بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن 
ــنـــي عــــن تــحــديــث  الـــوطـ
ــق الـــــخـــــدمـــــات  ــ ــي ــ ــب ــطــ ــ ت
ــة مـــيـــزات جــديــدة  ــافــ ــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة وإضــ ال
بتجربة  االرتــقــاء  فــي  ُتساهم  إضافية  وتحسينات 
الخدمات المصرفية الرقمية للعمالء نحو مستويات 
الرقمي  التحول  رحــلــة  مــع  تماشًيا  وذلـــك  جــديــدة، 

للبنك وحفاًظا على وعده بالبقاء أقرب لعمالئه.
 Apple« وتتضمن الميزات المحّســـنة، إضافـــة خدمة
Pay« مؤخـــًرا، عبـــر تســـجيل البطاقـــة علـــى التطبيق 
ممـــا يوفـــر للعمـــالء عمليـــة ميســـرة تلبـــي مختلـــف 
احتياجاتهـــم ومتطلباتهـــم. ســـيتمكن العمـــالء أيًضا 
مـــن التقدم للحصـــول علـــى بطاقات ائتمـــان جديدة 
وإصدارهـــا فـــوًرا مـــن خـــالل التطبيـــق عـــن طريـــق 
تحويـــل مبلـــغ مـــن حســـابات التوفيـــر أو الجاريـــة أو 

الودائع الثابتة كضمان.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، بإمـــكان العميـــل إصـــدار بطاقـــة 
افتراضيـــة مســـبقة الدفـــع عبـــر التطبيـــق، وتعبئتهـــا 
بســـهولة باإلضافـــة إلى إعـــداد وتغيير رقـــم التعريف 
الشخصي لجميع البطاقات الصادرة عن بنك البحرين 
الوطني بشـــكل آمن، مما يتماشـــى مع مساعي البنك 
لتقديـــم خدمـــات تتميز أساًســـا بســـرعة االســـتجابة 

وبتمحورها حول العمالء.
واســـتكماالً لما ســـبق، ســـيتمكن أصحاب الحســـابات 
من إدارة وتحديث حساباتهم الشخصية ومعلومات 
التواصل مثل: رقم هاتف العميل، عن طريق الذهاب 
إلى قســـم تحديث ملف تعريف وتحميل المستندات 
ذات الصلة عبر التطبيق دون الحاجة لزيارة الفرع أو 

االتصال بمركز خدمات العمالء.
وقـــد حرص البنـــك على اتاحة خاصيـــة جديدة فيما 
يتعلـــق بتحديـــث بيانـــات العميـــل )KYC( حيـــث إن 
التطبيق ســـيتعرف بشكل تلقائي على بيانات العميل 
المنتهيـــة وتوفير خيـــار تحديث البيانـــات بخطوات 

ميسرة وآمنة. 
وبهـــذه المناســـبة، صّرح الرئيـــس التنفيذي للخدمات 
المصرفيـــة لأفراد في بنـــك البحرين الوطني، صباح 
عبداللطيـــف الزيانـــي “يســـعدنا أن نعلن عن تدشـــين 
المميـــزات الجديـــدة لتطبيـــق الخدمـــات المصرفيـــة 
الرقميـــة ليتـــم االعتماد كلًيـــا على التطبيـــق الجديد، 
ونقل جميـــع عمالئنا بنجاح من اإلصدار القديم الذي 
تـــم إيقافـــه ولم يعد قيد التشـــغيل حالًيـــا. وُتعد هذه 
التحديثـــات جزًءا من نهجنا االســـتراتيجي لتســـريع 

رحلة التحول الرقمي مع االلتزام بمتطلبات ومعايير 
الحوكمـــة المصرفيـــة. ونحـــن نســـعى دوًمـــا إلعـــادة 
تشـــكيل تجربـــة العمالء عن طريق تطويـــر منتجاتنا 
وخدماتنا بما يتماشـــى مع متطلبات السوق المتغيرة 
فـــي عصرنـــا الرقمي، كما إننـــا نتطلع لتزويـــد عمالئنا 
بخدمات مالية رقمية بســـيطة وآمنة يسهل الوصول 

إليها لتيسير حياتهم بشكل أكبر”.
ومـــن جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية الرقمية 
لأفـــراد فـــي بنـــك البحريـــن الوطني، عمـــر األعظمي 
“يأتـــي إطـــالق الميـــزات الجديـــدة لتطبيقنـــا الرقمي 
ضمـــن اطـــار خارطـــة الطريـــق االســـتراتيجية التـــي 
بتعزيـــز محفظـــة خدماتنـــا  االســـتمرار  إلـــى  تهـــدف 
الرقميـــة بطريقـــة مرنـــة ووضـــع عمالئنـــا علـــى قمـــة 
أولوياتنـــا وفي قلـــب عملياتنا. ومن خـــالل التطبيق، 
كشـــوفات  وتنزيـــل  عـــرض  مـــن  العمـــالء  ســـيتمكن 
حســـاباتهم اإللكترونيـــة الشـــهرية لبطاقـــات االئتمان 
بطلـــب  والتقـــدم  مســـبًقا،  المدفوعـــة  والبطاقـــات 
للحصول علـــى بطاقاتهم وطلب تســـليمها إلى موقع 

من اختيارهم مجاًنا، واالستفادة من خاصية تحويل 
األمـــوال الدوليـــة الفريـــدة الســـهلة االســـتخدام مـــن 
خالل خطوات ســـهلة وبســـيطة. إننا نسعى جاهدين 
لتزويـــد عمالئنـــا بالحلـــول التـــي ُتســـاهم فـــي تعزيز 
أنمـــاط حياتهم وتقليل معدل ذهابهم للفروع لتصبح 
التجربـــة المصرفيـــة بأكملها في متنـــاول أيديهم عن 

طريق توفير حلول فورية فيأجهزتهم المحمولة”.
وتـــم بنجاح نقل جميـــع العمالء من اإلصـــدار القديم 
لتطبيـــق الخدمات المصرفيـــة الرقمية لبنك البحرين 
الوطني إلى النســـخة الحديثة التـــي تم إطالقها في 
وقت ســـابق من هذا العام، عبر رحلة داخلية مبسطة 
ُصممـــت لضمـــان االنتقـــال الســـلس. وحظـــي العمالء 
بفرصـــة ربح جوائز نقديـــة ُمجزية تحت مظلة حملة 
برنامـــج ادخـــار الوطنـــي والرقمي، وذلك عبـــر إيداع 
ا أو أكثر في حساباتهم  مبلغ وقدره 50 ديناًرا بحرينيًّ
الجارية. كما يعتزم بنك البحرين الوطني االســـتمرار 
بإطـــالق ميزات جديدة وتحســـينا إضافية مســـتقبالً 

لتلبية احتياجات عمالئه.

أقــــــــــــامــــــــــــت 
جــــــــامــــــــعــــــــة 
الـــــبـــــحـــــريـــــن 
حرصها  مع  تماشيًا   ،”UTB“ للتكنولوجيا 
على إنــشــاء قــنــوات اتــصــال وتــعــاون مع 
المملكة  أرض  عــلــى  المقيمة  الــجــالــيــات 
والتعرف على مختلف الثقافات المرتبطة 
ثقافيا  عرضا  معها،  التواصل  وتعزيز  بها 
تراثيا هنديا، وذلك يوم الخميس الموافق 
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في قاعة اإلحتفاالت بالجامعة.
وكانـــت هـــذه الفعالية قد تـــم تنظيمها 
بالتعاون مع الجمعية النسائية الهندية 
فـــي المملكـــة حيـــث شـــهدت الفعاليـــة 
فقرات فنيـــة فلكلورية تعكس ثفافات 
المجتمـــع  ومناطـــق  اعـــراق  مختلـــف 
الهنـــدي وضمـــت عـــروض مـــن واليات 

البنجاب وكيريال وتاميل نادو وأوريسا 
وغيرهـــا من مـــدن الهند األخـــرى. وقد 
شـــارك في أداء هـــذه العروض ما يزيد 
علـــى أربعين شـــابًا وشـــابة الـــى جانب 
حضور عـــدد كبير من أعضـــاء الجالية 
الجمعيـــة  رئيســـة  تتقدمهـــم  الهنديـــة 
النســـائية الهندية فـــي مملكة البحرين 

نيشـــا رانجاراجـــان وأعضـــاء مجلـــس 
ادارة الجمعية الى جانب عدد كبير من 
الطلبـــة وأعضـــاء الهيئتيـــن األكاديمية 
واإلدارية بالجامعـــة يتقدمهم الدكتور 
الجامعـــة  رئيـــس  المـــال  علـــي  حســـن 
الـــذي رحـــب فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة 
الهنديـــة  النســـائية  الجمعيـــة  برئيســـة 

وأعضـــاء المجموعـــات االثنية الهندية 
وأعضـــاء الجاليـــة الهنديـــة والحضور، 
مشـــيدًا بهذه المبـــادرة التي تهدف إلى 
تعزيـــز التعـــاون بيـــن جامعـــة البحرين 
للتكنولوجيـــا والجاليـــة الهنديـــة التـــي 
الجامعـــة  خريجـــي  مـــن  عـــدد  تضـــم 
علـــى مدى الســـنوات الماضيـــة، مؤكًدا 

تطلـــع الجامعة إلـــى تحقيق المزيد من 
التعاون مع الجمعية النســـائية الهندية 
من أجل توفير الفرص المناسبة لتبادل 
الخبرات والمعارف والبرامج لما يخدم 

مصلحة المؤسستين والمجتمع.
وفـــي نهايـــة الفعالية، قامـــت الجامعة 
لمســـؤولي  الـــورد  باقـــات  بتقديـــم 

وتقديـــر  شـــكر  ودروع  الجمعيـــة 
تكريمـــًا للمشـــاركين فـــي المجموعـــات 
التـــي قدمـــت العـــروض الفنيـــة تقديرًا 
لجهودهم وأدائهم الراقي الذي يعكس 
عمق الثقافة الهندية. هذا وقد حظيت 
الفعالية بقبول كبير وتقدير من الطلبة 

والحضور.

بالتعاون مع الجمعية النسائية الهندية

جامعة البحرين للتكنولوجيا “UTB” تقيم فعالية ثقافية تراثية هندية

كشـــفت كانو للطاقة، وهي إحـــدى وحدات األعمال 
التابعـــة لشـــركة كانو للصناعة والطاقـــة، عن أحدث 
اإلضافـــات التكنولوجية وعـــن مجموعة من حلول 
الطاقـــة المســـتدامة في معـــرض ومؤتمـــر أبوظبي 
الدولـــي للبتـــرول )أديبـــك( 2021 الـــذي انطلـــق في 
الخامـــس عشـــر من نوفمبـــر لغاية الثامن عشـــر من 
نوفمبـــر 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض 

)أدنيك(. 
وبهـــذه المناســـبة، قال رئيس شـــركة “كانو للصناعة 
والطاقـــة”، علـــي عبـــدهللا كانـــو “يتجـــه العالـــم نحو 
التعافـــي االقتصـــادي مـــن الوبـــاء العالمـــي وإعـــادة 
العالـــم  أن  عـــن  انطـــالق عجلـــة االقتصـــاد، فضـــالً 
حـــّول أنظاره نحو مســـتقبل أكثر ذكاء واســـتدامة. 
وُيعـــّد معـــرض ومؤتمـــر أبوظبـــي الدولـــي للبترول 
2021( باعتبـــاره الحـــدث األكبـــر واألكثـــر  )أديبـــك 
تأثيـــرًا فـــي صناعـــة النفـــط والغـــاز، منصـــة وتجمع 

إلثراء المناقشـــات وعقد حوارات تبعث على تعزيز 
عجلـــة االقتصـــاد، فضالً عن مســـاهمتها في تحديد 
التحديـــات والفـــرص التـــي يطرحها مشـــهد الطاقة 

العالمي المتطور”.
من جانبه، قال نائب رئيس كانو للصناعة والطاقة، 
أحمـــد فـــوزي كانو “عملنـــا في كانـــو للطاقة على مر 
الســـنين على بنـــاء شـــبكة قوية من العمـــالء الذين 
يثقـــون فـــي عروضنا. وال زلنـــا نعمل دائًمـــا للحفاظ 
علـــى مكانتنا في هذا المجـــال والبقاء في المقدمة 
واحتضـــان التقـــدم التكنولوجـــي وتعزيـــز عالقاتنا 

وشبكتنا عبر قطاع الطاقة بأكمله”.
عملت كانو للطاقة، من خالل مشـــاركتها المســـتمرة 
والمنتظمـــة فـــي أديبـــك لما يقـــرب مـــن عقدين من 
الزمـــن، علـــى االلتـــزام بمبادئهـــا لتعزيـــز الشـــراكات 
القائمـــة وخلـــق شـــراكات جديـــدة. ويركـــز القســـم 
وحلولـــه  اســـتراتيجيته  عـــرض  علـــى  العـــام  هـــذا 

التي تتناســـب مع المحـــاوالت العالميـــة واإلقليمية 
لالســـتفادة مـــن التكنولوجيـــا المدفوعـــة باالبتكار. 
ومـــن التقنيـــات الجديـــدة المطروحة فـــي المعرض 

تقنيـــة Direct air التـــي تقوم على احتجاز الكربون 
وتخزينـــه إلزالة ثاني أكســـيد الكربـــون من الغالف 
الجـــوي، وهـــذا مـــا يأملـــه العالم مـــن هـــذه التقنية، 

كمـــا تحتل كانـــو للطاقـــة المرتبة األولـــى في نطاق 
حلـــول التآكل فـــي صناعة النفـــط والغـــاز والتكرير 
والبتروكيماويـــات. كمـــا أن كانو للصناعـــة والطاقة 
تابعة لمجموعة يوســـف بن أحمد كانو وهي واحدة 
مـــن أكبر مجموعات الشـــركات المســـتقلة المملوكة 
للعائلـــة فـــي المنطقـــة. وتعتبـــر مجموعـــة األعمـــال 
الصناعية والطاقة مزوًدا رائًدا للخدمات الهندسية 
لقطاع الصناعات األساسية، وتغطي خدماتها على 
ســـبيل المثـــال: النفـــط والغـــاز والطاقـــة والمرافـــق 
والتعديـــن والبنـــاء وغيرهـــا عبـــر المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ومملكـــة 
البحرين وســـلطنة عمان. وتمتلـــك المجموعة أيًضا 
مـــا ال يقل عن 30 مشـــروًعا مشـــترًكا فـــي المنطقة، 
تديرهـــا بنجاح مع عدد من الشـــركات الشـــهيرة من 
 BASFو HALLIBURTON جميع أنحاء العالم مثل
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بناء شبكة قوية من العمالء الذين يثقون في عروض الشركة

“كانو للطاقة” تكشف عن حلول وتقنيات للطاقة المستدامة في أديبك 2021

مشاركة  كانو للطاقة في “أديبك 2021”

األمين أثناء تكريمه للموظف اقبال خان



أرســى مجلــس المناقصات والمزايدات مناقصة لشــركة نفــط البحرين )بابكو( لتوفير 
خدمات أيٍد عاملة متخصصة لمشروع تحديث المصفاة بنحو 49.3 مليون دينار على 
شــركة أنيرســرف، وشــركة التكليــف المتخصــص للخدمــات، ومناقصة أخــرى لتعيين 

مستشار تقني لبرنامج تحديث المصفاة بنحو 223 ألف دينار.

لـــوزارة  مناقصـــة  المجلـــس  أرســـى  كمـــا 
أيـــدي  لتزويـــد  المواصـــات واالتصـــاالت 
عاملة لخدمة الماحة الجوية بنحو 10.4 
DFS Avia� )مليون دينار فازت بها شركة 

.)tion
ترســـية  الماضـــي،  أكتوبـــر  شـــهر  وشـــهد 
172 مناقصـــة ومزايـــدة تابعة لــــ 43 جهة 
حكومية بقيمة إجماليـــة تجاوزت 272.9 
مليون دينار، قياًســـا بإرساء 158 مناقصة 
ومزايدة تابعة لــــ 35 جهة حكومية بقيمة 
إجماليـــة تجـــاوزت 179 مليـــون دينار في 

شهر سبتمبر الماضي.
وكانـــت أعلى 5 جهات حكومية من حيث 
قيمـــة ترســـيات المناقصـــات والمزايـــدات 
في ســـبتمبر الماضي، بنحو 232.9 مليون 
دينـــار تمثـــل مـــا نســـبته 85.4 %، جـــاءت 
كالتالي: أوال شـــركة تطوير للبترول بنحو 

150.7 مليـــون دينـــار مـــا نســـبته 55.2 % 
مـــن إجمالي قيمة المناقصات والمزايدات 
التـــي تمـــت ترســـيتها، ثانًيـــا شـــركة نفـــط 
البحريـــن )بابكو( بنحـــو 51.5 مليون دينار 
)18.9 %(، ثالًثـــا شـــركة مطـــار البحريـــن 
بنحـــو 12.5 مليـــون دينـــار )4.6 %(، رابًعا 
بنحـــو  واالتصـــاالت  المواصـــات  وزارة 
10.5 مليون دينار )3.9 %(، وأخيًرا شركة 
طيـــران الخليـــج بنحـــو 7.7 مليـــون دينار 

.)% 2.8(
واتضـــح أن أبـــرز المناقصـــات والمزايدات 
التـــي تمت ترســـيتها في الشـــهر الماضي، 
كالتالي: مناقصة لشـــركة تطوير للبترول؛ 
لتوفير خدمات الضغط للمرحلة الســـابعة 
 )TDE Overseas Ltd( فـــازت بهـــا شـــركة
ومناقصـــة  دينـــار،  مليـــون   128.2 بنحـــو 
لشـــركة مطار البحرين إلبـــرام عقد أعمال 

الصيانـــة لســـاحة المطار بالجانـــب الجوي 
بمطـــار البحريـــن الدولي فازت بها شـــركة 
ريديكـــس للصناعـــات بنحـــو 11.9 مليون 
دينـــار، ومناقصة لشـــركة طيـــران الخليج 
األرضيـــة  المناولـــة  خدمـــات  لتقديـــم 
والبضائـــع في مطـــار دبي الدولـــي ومركز 
دناتـــا  شـــركة  بهـــا  فـــازت  العالمـــي  دبـــي 
بنحـــو 5 ماييـــن دينـــار، ومناقصـــة لهيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية لتطوير 
ودعـــم الخدمـــات اإللكترونيـــة بنحـــو 1.9 
مليـــون دينـــار، ومناقصـــة لـــوزارة شـــؤون 
اإلعـــام للمرحلة األولى لتطوير وتحديث 
 1.7 بنحـــو  التلفزيونـــي  البـــث  منظومـــة 
مليون دينار، ومناقصـــة لجامعة البحرين 
لتوفيـــر خدمـــات التنظيـــف فـــي الجامعة  
بنحـــو 1.5 مليـــون دينار، حيث فـــازت بها 
شـــركة أبراج بن عيد العقاريـــة، ومناقصة 
لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء لشـــراء وتركيـــب 
مولـــد كهربائـــي لمحطـــة حـــوار للكهربـــاء 

بنحو 1.4 مليون دينار.
وأرســـى المجلس مناقصة لـــوزارة التربية 
المكيفـــات  وإصـــاح  لصيانـــة  والتعليـــم 
والمجـــزأة فـــي مـــدارس وإدارات الوزارة 

بنحـــو 700 ألـــف دينار، ومناقصة للشـــركة 
طنـــا   3623 لتوريـــد  للدواجـــن  العامـــة 
ألـــف   601.7 بنحـــو  بيـــاض  علـــف دجـــاج 
دينـــار، ومناقصة لحلبة البحريـــن الدولية 
 2021 للعاميـــن  الناريـــة  األلعـــاب  لعـــرض 
دينـــار،  ألـــف   486.3 بنحـــو   2022 إلـــى 
للطيـــران  الخليـــج  ألكاديميـــة  ومناقصـــة 
لتصميـــم وتطويـــر برامـــج التدريـــب على 
ألـــف   395.3 بنحـــو  اإللكترونـــي  التعلـــم 

دينـــار، ومناقصـــة لبنـــك اإلســـكان لتوفير 
خدمـــة التأميـــن الصحـــي لموظفـــي البنك 
إلـــى   2020 التابعـــة لألعـــوام  والشـــركات 
2023 بنحـــو 250.7 ألـــف دينار، ومناقصة 
لمجموعة طيران الخليج لتقديم خدمات 

قانونية دولية بقيمة 108 آالف دينار.
كمـــا أرســـى المجلـــس مناقصـــة لمؤسســـة 
Arc� )التنظيـــم العقـــاري لشـــراء برنامـــج 

األبعـــاد  ثاثيـــة  الخرائـــط  لمشـــروع   )gis

بنحـــو 42.7 ألـــف دينار، ومناقصـــة لوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني إلنشاء متحف 
ذاكـــرة الـــوزارة وهـــو معرض دائـــم داخل 
مبنـــى الوزارة لعرض الســـجات والوثائق 
والصور ومقاطع الفيديو واآلالت القديمة 

بنحو 26.7 ألف دينار.
وكذلك أرســـى المجلـــس مزايـــدات، منها: 
مزايدة لوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
الســـتثمار أرض نادي التصامـــن بنحو 2.9 
مليـــون دينـــار، ومزايـــدة لوزارة األشـــغال  
لمشـــروع االســـتزراع الســـمكي فـــي إطار 
مبادرة جالـــة الملك لألمن الغذائي بقيمة 
150 ألـــف دينـــار فـــازت بهـــا )شـــركة ســـلبا 
لاســـتزراع البحـــري، شـــركة درة البحرين 
شـــركة  كادي،  شـــركة  األســـماك،  لزراعـــة 
منة لاســـتزراع الســـمكي، وورشة حوض 
أســـماك الخليـــج(، ومزايدة لشـــركة “بابكو 
وتشـــغيل  وتثبيـــت  لترخيـــص  للتزويـــد” 
ماكينة الصراف اآللي للشـــركة وذلك لمدة 
5 ســـنوات فـــي الســـوق المركزية وشـــرق 
عوالـــي وتوبلـــي والحـــد بنحـــو 71.3 ألف 

دينار فاز بها بنك البحرين الوطني.

متحف بوزارة المالية يعرض الصور والوثائق واآلالت القديمة
49 مليون دينار لخدمات أيٍد عاملة بمشروع تحديث مصفاة “بابكو”

تنافســت 8 شــركات فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايدات أمس علــى مناقصة 
لهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض ألعمــال بناء شــاطئ قاللي والتي هــي جزء من 
مشــروع تطوير الواجهة البحرية لكورنيش قاللي، وكان أقل عطاء لشــركة مقاوالت 

الجميل بقيمة 13.5 مليون دينار، في حين بلغ أكبرها 19.8 مليون دينار.

كما تنافست شركتان على مناقصة أخرى 
للهيئـــة لتقديـــم مقترحات بمناســـبة العيد 
الوطنـــي للبحريـــن 2021 الـــذي يصـــادف 
العيـــد الوطني الخمســـين للمملكـــة، وكان 
أقـــل عطـــاء بقيمة 126 ألف دينار لشـــركة 
)AVL Concepts(، فـــي حيـــن بلـــغ أكبرها 

قرابة 634 ألف دينار.
وكذلك تنافســـت 6 شـــركات على مناقصة 
إلدارة المخـــازن المركزية بهيئـــة الكهرباء 
لغـــرض  أرضيـــة  كابـــات  لشـــراء  والمـــاء 

استخدامها من قبل إدارة توزيع الكهرباء، 
وكان أقـــل عطاء بنحو مليـــون دينار، في 

حين بلغ أكبرها قرابة 1.2 مليون دينار.
وتـــم إجماال، فتح المجلـــس 10 مناقصات 
تابعـــة لــــ 8 جهـــات حكوميـــة بإجمالي 44 
عطـــاء فـــي حين تـــم تعليق عطـــاء وحيد 
العطـــاءات  أقـــل  مجمـــوع  وبلـــغ  منهـــا. 

المقدمة نحو 15.4 مليون دينار.
لشـــؤون  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
األشغال بوزارة األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني، أولهما بدعم صيانة 
إليهـــا  تقدمـــت   )DELL, EMC( منتجـــات 
شـــركة وحيـــدة بنحـــو 56.9 ألـــف دينـــار، 
والثانيـــة لتقديـــم الخدمـــات االستشـــارية 
الهندســـية ألعمـــال تصاميـــم الطـــرق فـــي 
القرى، تنافست عليها 11 شركة بعطاءات 

فنية

كما فتح المجلس مناقصة لهيئة التشـــريع 
واإلفتـــاء القانوني لتقديـــم خدمة ترجمة 
القوانين والتشريعات الصادرة في مملكة 
البحريـــن بدًء من اإلصـــدار األول في عام 
 6 عليهـــا  تنافســـت   2021 ولغايـــة   1948

شـــركات تـــم تعليـــق عطـــاء أحدهـــا وكان 
أقـــل عطـــاء بنحو 23.7 ألف دينار لشـــركة 
ومناقصـــة  الفكريـــة،  للملكيـــة  أبوغزالـــة 
لشـــركة طيـــران الخليـــج لتقديـــم الدعـــم 
الفنـــي للطائرات، صيانة الخـــط في مطار 

بســـنغافورة،   )SIN( شـــانغي  ســـنغافورة 
SIA ENGINEER� )تقدمت إليهـــا شـــركة 

بقيمـــة   )ING COMPANY LIMITED
127.3 دينار.

وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصـــة لبلديـــة 
وصيانـــة  لتشـــغيل  الجنوبيـــة  المنطقـــة 
وذلـــك  خليفـــة  مدينـــة  فـــي  المزروعـــات 
لمدة 12 شـــهًرا، تنافســـت عليها 4 شركات 
وكان أقـــل عطـــاء بنحو 20.1 ألـــف دينار، 
ومناقصـــة لبوليتيكنـــك البحريـــن لشـــراء 
 Apple MacBook و   Apple iMac 27
والرســـوم  الفيديـــو  إلنتـــاج   Pro 2020
المتحركة واســـتبدال جهـــاز iMac القديم 
لفريـــق قســـم التســـويق، وكان أقل عطاء 

بنحو 43.7 ألف دينار.

أعلنــت هيئــة البحريــن للثقافة واآلثار ومجلس التنميــة االقتصادية البحرين عن إطالق أســبوع البحرين الوطني 
فــي “إكســبو 2020” فــي الفتــرة مــا بيــن 22 وحتــى 27 نوفمبــر 2021، حيــث ســيحتضن األســبوع عدد من أنشــطة 

األعمال والثقافة لزيادة الوعي حول ما تزخر به البحرين من ثقافة غنية وبيئة مواتية لألعمال.

وستبدأ سلســـلة فعاليات أسبوع البحرين 
الوطنـــي مع فعالية التحـــدي الرقمي التي 
ينظمها بنك البحرين الوطني بالشراكة مع 
خليـــج البحرين للتكنولوجيا المالية اليوم 
األثنيـــن 22 نوفمبـــر، والتـــي تســـعى إلـــى 
تطوير القدرات الرقمية للشباب البحريني 
واستكشـــاف مختلف االتجاهـــات التقنية 
الناشـــئة. وستســـتضيف البحريـــن غدا 23 
نوفمبر حدًثا دبلوماســـًيا رفيع المســـتوى، 
حيـــث ســـيحظى عـــدد مـــن الســـفراء مـــن 
األســـواق العالميـــة الرئيســـية التي ترتبط 
مع البحرين بعاقات تجارية واقتصادية، 
وذلـــك لاطاع على الفرص االســـتثمارية 

في المملكة.
وسيستضيف مجلس التنمية االقتصادية 
في يـــوم غد األربعـــاء 24 نوفمبـــر منتدى 

طريـــق  المســـتقبلي:  “التطلـــع  بعنـــوان 
الشـــرق األوســـط إلـــى االقتصـــاد الرقمي” 
وذلـــك بالشـــراكة مـــع “اإليكونومويســـت”، 
حيث تشـــمل الموضوعات الرئيسية التي 
البيانـــات،  حوكمـــة  المنتـــدى  سيناقشـــها 
والتشـــريع ، ودور رأس المـــال البشـــري ، 
وإنشـــاء البيئة الداعمة للتقنيات الناشئة. 
وسيتحدث في المنتدى عدد من الخبراء 
الدوليين والمســـؤولين في البحرين ومن 
بينهم  وزير المواصات واالتصاالت،كمال 
بـــن أحمد محمد  و خالد إبراهيم حميدان 
التنميـــة  لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس 
االقتصاديـــة البحريـــن، والشـــيخ عبد هللا 
مجلـــس  رئيـــس  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن 
إدارة شـــركة البحرين لاتصاالت السلكية 
والاســـلكية )بتلكو(، و أريانـــا هافينغتون 

لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤســـس 
إيســـت  وماركـــوس   ،Thrive Global
الرئيـــس التنفيـــذي للتكنولوجيـــا بشـــركة
T Mobile  والمديـــر التقنـــي الســـابق فـــي 
للتكنولوجيـــا  التنفيـــذي  الرئيـــس  مكتـــب 
بشـــركة “جوجـــل”، و عبـــد الواحد جناحي 

الرئيس التنفيذي لشركة  “بنفت باي”.
وســـيركز منتـــدى “اســـتثمر فـــي البحرين” 
والذي ســـيعقد في يوم الخميس الموافق 
المســـتثمرين  تعريـــف  علـــى  نوفمبـــر   25
بالمزايـــا التنافســـية للمملكـــة مـــن خـــال 
عـــدد  مشـــاركة  ســـتضم  التـــي  جلســـاته 
العـــام  القطاعيـــن  مؤسســـات  أبـــرز  مـــن 
الضـــوء  المنتـــدى  وسيســـلط  والخـــاص. 
إلـــى  المســـتثمرين  وصـــول  ســـبل  علـــى 
ســـوق منطقة الخليـــج التي يبلـــغ حجمها 

حيـــث  أميركـــي،  دوالر  تريليـــون    1.4
خـــال  مـــن  المســـتثمرون  ســـيتعرف 
المنتدى على مســـيرة االقتصاد البحريني 
األكثـــر تنوًعـــا فـــي دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، ومـــا يتمتع به مـــن ازدهار في 
قطاعـــات الخدمـــات الماليـــة وتكنولوجيا 
وقطاعـــات  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
الصناعـــة والخدمـــات اللوجســـتية، ودور 
بيئة األعمـــال الداعمة لنمو الشـــركات في 

البحرين إلى جانب التشـــريعات المتقدمة 
والمواتيـــة لابتكار، حيث أعلنت البحرين 
مؤخرًا عن خطة التعافي االقتصادي التي 
مـــن شـــأنها تعزيـــز بيئـــة األعمـــال وتمهيد 

الطريق للنمو في المستقبل.
وســـيحظى الـــزوار طـــوال أيام األســـبوع  
باالطـــاع على “طريق اللؤلؤ” الذي يحكي 
تراث صيـــد اللؤلؤ في البحرين، وذلك من 
خـــال إتاحـــة الفرصة لهم للقيـــام بمعاينة 

حصريـــة والتجـــول عبـــر “طريـــق اللؤلـــؤ” 
المصنـــف ضمـــن مواقـــع التـــراث العالمـــي 

لليونسكو في المحرق.
وأخيـــرًا ســـيحتفل جناح مملكـــة البحرين 
25 و26  فـــي  للبحريـــن  الوطنـــي  باليـــوم 
نوفمبـــر من خال التعريف بما تســـاهم به 
المملكـــة فـــي الســـاحة العالميـــة من خال 
وابتكاراتهـــا،  وأعمالهـــا  ومعالمهـــا  شـــعبها 
البحريـــن  شـــرطة  فرقـــة  ســـتحيي  كمـــا 
حفـــاً موســـيقيًا بمشـــاركة مجموعـــة من 
عازفـــي آالت النفـــخ واألبـــواق النحاســـية 
واإليقاع، وستســـعرض الفرقـــة من خاله 
مواهبهـــا. وســـيحظى زوار جناح البحرين 
باالســـتمتاع بأصـــوات فرقـــة محمـــد بـــن 
فارس: فن الصوت، وهي فرقة موسيقية 
خـــال  مـــن  تحيـــي  بحرينيـــة  فلكلوريـــة 
الصـــوت  فـــن  أصـــداء  العـــود  موســـيقى 
المفعمة بالحيوية والمستمدة من القصائد 

الشعرية.

مناقصة من “السياحة” لتقديم مقترحات بمناسبة العيد الوطني

منتدى يبحث سبل وصول المستثمرين للسوق الخليجية بحجم 1.4 تريليون دوالر

13.5 مليون دينار ألعمال بناء شاطئ قاللي

البحرين تستضيف أسبوعاً ألنشطة األعمال والثقافة في “إكسبو2020”
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وقعـــت منصـــة “تدريـــب هـــب” اتفاقيـــة تعـــاون 
مـــع جمعيـــة المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
البحرينيـــة بهـــدف التعـــاون المشـــترك فـــي تنفيذ 
ألـــف  مبادرتهـــا الراميـــة لتأهيـــل وبنـــاء قـــدرات 
بحريني في مجاالت نوعية تتطلبها سوق العمل 
فـــي البحريـــن والمنطقة، وذلك بحضـــور الرئيس 

الفخري للجمعية الوجيه جواد الحواج.
الجمعيـــة بموجـــب االتفاقيـــة مهمـــة  وســـتتولى 
كســـب دعـــم الشـــركات والمؤسســـات البحرينيـــة 
لهذه المبادرة الوطنية، وذلك من خال اســـتثمار 
عاقاتها الواســـعة في مجتمع األعمال البحريني، 

إضافة إلى تقديم ما يلزم من دعم لوجستي، وبما 
يساعد على الوصول الكامل ألهداف المبادرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسســـات 
عبدالحســـن  البحرينيـــة،  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
الديـــري، أن الجمعية بـــدأت بالفعـــل التواصل مع 
عدد من الشركات البحرينية من مختلف األحجام 
وتعريفهـــا بأهميـــة مبـــادرة تأهيـــل وبنـــاء قدرات 
ألف بحريني وكســـب دعمها، مشـــيرا إلى أن لهذا 
الدعـــم أوجه عديدة من بينها تقديم رعاية مالية 
للمبـــادرة، إضافة إلى ترشـــيح موظفين وعاملين 
للتدريب، وتوفير فـــرص تدريب عملي لخريجي 

التدريـــب  هـــذا  انتهـــاء  إمكانيـــة  مـــع  المبـــادرة، 
بالتوظيف.

وقال الديري إن دعم هذه المبادرة الوطنية يأتي 
فـــي إطـــار حـــرص جمعيـــة المؤسســـات الصغيرة 
فـــي  المســـاهمة  علـــى  البحرينيـــة  والمتوســـطة 
الجهـــود الوطنيـــة الراميـــة لتطويـــر ســـوق العمل 
فـــي مملكـــة البحريـــن وزيـــادة قدرة المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة علـــى خلـــق فـــرص العمل 
للكوادر الوطنية، بما يرفع من مستويات إنتاجية 
المؤسسات واألفراد ويسهم في تحقيق األهداف 
الطموحـــة لخطة التعافي االقتصادي التي أعلنت 

عنها الحكومة الموقرة مؤخرا.
مـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمنصة “تدريب 
هـــب”، خليـــل القاهـــري، إن جمعيـــة المؤسســـات 
أصبحـــت  البحرينيـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
شـــريكا  المشـــتركة  التعـــاون  اتفاقيـــة  بموجـــب 

أساسيا في النجاح المرتقب لمبادرة تأهيل وبناء 
قدرات ألـــف بحريني ودمجهم في ســـوق العمل، 
وقـــال إن الطرفين ســـيعمان عن قـــرب من أجل 
تنفيـــذ بنـــود االتفاقية وتحقيق الفائـــدة المرجوة 

من هذه الشراكة.

“تدريب هب” تتعاون مع “الصغيرة والمتوسطة” لتدريب ألف بحريني

توقيع االتفاقية
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حول
العالم

انفوجرافيك

ــعــامــة لــلــعــقــار في  ضــبــطــت الــهــيــئــة ال
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 7421 
 5726 عالجت  مخالفا،  عقاريا  إعالنا 
النظامية  ــراءات  اإلجــ وطبقت  منها، 
لمخالفة  األخــرى،  المخالفات  في حق 

ضوابط اإلعالنات العقارية.
المنصات  عــدد  أن  الهيئة  وأوضــحــت 
الــعــقــاريــة اإللــكــتــرونــيــة الــمــرخــصــة 7 
وسجل  إلكترونية،  عقارية  منصات 
مستفيدا   23558 عــقــاري  خدمة  فــي 
أصدرت  فيما  عقارية،  منشأة  و2552 

كما  إلكترونيا،  تفويضا   5494 الهيئة 
عقاريا،  معلنا   13590 الهيئة  سجلت 

منها 2161 منشأة، و11429 فردا. 
ــمــنــشــآت الــعــقــاريــة  وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي ال
منشأة   1384 الــهــيــئــة  مــن  الــمــصــنــفــة 
ــات  ــزاعـ ــنـ ــدد الـ ــ عـــقـــاريـــة، ووصــــــل عـ

ــمــركــز  ــي ال ــظـــورة فــ ــنـ ــمـ ــة الـ ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
ــاري 87  ــقـ ــعـ ــودي لــلــتــحــكــيــم الـ ــعـ ــسـ الـ
 1007 الهيئة  وتلقت  عــقــاريــا،  نــزاعــا 
بالغات عقارية، وذلك ضمن خدمات 
التسجيل  التي تقدم خدمات  عقاري، 
ــتــفــاويــض  وإصــــــدار الــتــراخــيــص وال
ــمــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة  لــلــمــنــشــآت وال
الـــعـــقـــاريـــة واألفــــــــراد الـــراغـــبـــيـــن في 
وتسجيل  العقارية،  األنشطة  مزاولة 
المعلنين العقاريين، وتقديم البالغات، 

ومتابعتها إلكترونيا.

جمعت شـــركة ســـوناك الصينيـــة القابضة للتطويـــر العقاري 
953 مليون دوالر، من خالل بيع أسهم جديدة باإلضافة إلى 
بيـــع حصة في وحدة إدارة الممتلكات لديها، لتصبح أحدث 
شـــركة تطوير عقاري صينية تســـعى للحصـــول على أموال 
وسط أزمة سيولة يشـــهدها قطاع العقارات.وباعت سوناك 
335 مليـــون ســـهم، وهـــو مـــا أدر عليهـــا 653 مليـــون دوالر، 
بحسب شروط االتفاق التي اطلعت عليها وكالة “بلومبيرج” 
لألنباء. وبشـــكل منفصل، باعت الشـــركة 158 مليون ســـهم 
في وحدتها إلدارة الممتلكات “ســـوناك سيرفسز” عن طريق 
شـــركة فرعية لجمع نحو 300 مليـــون دوالر، وكانت عمليتا 

البيع كبيرتين.

وتم بيع سهم سوناك سرفسز بـ 14.75 دوالر هونج كونجي، 
بخصـــم 11 % للســـعر عنـــد إغـــالق جلســـة التـــداول يـــوم 
الخميـــس، بينما تم بيع ســـهم ســـوناك بــــ15.18 دوالر هونج 

كونجي بخصم 11 %، بحسب ما أظهرته الشروط.

تشـــير آخر البيانـــات المتوافرة في وزارة العـــدل الكويتية - 
إدارة التســـجيل العقـــاري والتوثيـــق، “بعد اســـتبعاد كل من 
النشـــاط الحرفي ونظام الشـــريط الســـاحلي”، إلى انخفاض 
في ســـيولة ســـوق العقار في أكتوبر 2021 مقارنة بســـيولة 
ســـبتمبر 2021، حيـــث بلغـــت جملـــة قيمة تـــداوالت العقود 
والوكاالت لشـــهر أكتوبر نحـــو 257.1 مليـــون دينار كويتي، 

وهي قيمة أدنى بما نســـبته 21.4- % من مســـتوى ســـيولة 
شهر سبتمبر 2021 البالغة نحو 326.9 مليون دينار كويتي، 
بينمـــا أعلـــى بمـــا نســـبته 6.3 % مقارنة مـــع ســـيولة أكتوبر 

2020 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 242 مليون دينار.
وتوزعت تـــداوالت أكتوبر 2021 ما بين نحو 244.8 مليون 

دينار عقودا، ونحو 12.3 مليون دينار وكاالت. 

“هيئة العقار” بالسعودية تضبط 7421 إعالنا مخالفا

أزمة سيولة بقطاع العقارات الصيني

الكويت: انخفاض في سيولة العقار

المحافظة اجلنوبية
المحافظة الشمالية

محافظة العاصمة
محافظة المحرق

دمج
األراضي 2020

تحديث
تصنيف أرض 2020

دمج األراضي 
وتحديث تصنيف أرض

العقـــارات هـــي أكبـــر فئـــة أصـــول في 
العالـــم، لذلـــك يعتقـــد خبـــراء في هذا 
العقاريـــة  التكنولوجيـــا  أن  المجـــال 
Prop-  “ أو مـــا يســـمى بــــ “البروبتـــك

التكنولوجيـــا  مـــع  تتداخـــل   ”tech
المالية فـــي أهميتها في تطوير قطاع 
العقارات مـــن خالل الحد من األعمال 
الورقيـــة وكذلك جعل المعامالت أكثر 
ســـرعة وفعالية وأمانـــًا، وتخفض من 

المصروفات والكلفة التشغيلية.
“البـــالد “توجهـــت بســـؤال إلـــى عضـــو 
مجلـــس إدارة جمعية رجـــال األعمال 
العقـــار  لجنـــة  ورئيـــس  البحرينيـــة 
والتشـــييد بالجمعيـــة، ناصـــر األهلـــي، 
عـــن دور التكنولوجيـــا العقاريـــة فـــي 
تطويـــر وإدارة  األعمال  العقارية في 
البحريـــن؟ فقـــال األهلـــي “الشـــك أن 
طرح هذا الموضـــوع المهم والمتطور 
الجديـــد فـــي عالـــم العقـــار موضـــوع 
لـــه أهميـــة قصـــوى، فخالل الســـنوات 
الثـــالث الماضية برزت بشـــكل واضح 
وســـريع أهميـــة هذا المتطـــور الجديد 
بعد انتشـــار جائحة كورونـــا ) كوفيد- 
19 (، فمنـــذ العـــام 2019 وحتـــى اآلن، 
تعتبر الجائحة الســـبب الرئيس لبروز 
تكنولوجيـــا العقـــارات “بروبتـــك” على 
الساحة التجارية واالقتصادية، حيث 
مســـألة   )19 )كوفيـــد  علينـــا  فرضـــت 
الحجـــر المنزلي واالحتـــرازات وأجبر 
العالـــم بـــأن يختـــرع ويطـــور مختلف 
الوســـائل اإللكترونيـــة المتطـــورة في 
ســـبيل المحافظـــة على صحـــة الناس 
وااللتزام بالقرارات الرسمية وُأبتكرت 
المنصـــات والمواقـــع اإللكترونية التي 
مختلـــف  وبيـــع  عـــرض  خاللهـــا  يتـــم 
البضائـــع وأيضا تـــم تطوير المعامالت 
الكترونيـــة  وأصبحـــت  الرســـمية 
والعقارات وأعمالها ليســـت اســـتثناء، 
إذ لـــم تكن بعيـــدة عن هـــذه األحدات 
المتسلســـلة مـــن عالـــم التكنولوجيـــا، 
اإللكترونيـــة  المواقـــع  فانتشـــرت 

المختصة بالقطاع وانتشرت منصات 
عقاريـــة تقـــدم خدماتهـــا التســـويقية 
واإلداريـــة فـــي األعمـــال العقارية من 
بيع وشـــراء وتقييم وعرض العقارات 
وإدارة األمـــالك، كلها أصبحت متاحة 
واتجهت أغلب الشركات والمؤسسات 

العقارية إلى تبني “البروبتك”. 
“القطـــاع  بالقـــول  األهلـــي  واســـتطرد 
فـــي  القطاعـــات  أحـــد  هـــو  العقـــاري 
العالم التي تشـــهد حاليـــا تحوال رقميا 
الحلـــول  فـــي  مـــن حيـــث االســـتثمار 
والتطبيقـــات لجميـــع شـــرائح وأعمال 
القطاع وباختـــالف أنواعها”. وأضاف 
“تعتبـــر مملكـــة البحريـــن مـــن الـــدول 
والشـــرق  الخليـــج  فـــي  المرشـــحة 
األوســـط لتتبـــوأ دورا رياديـــا في هذا 
المجال، حيث إن القطاع العقاري في 
البحرين يحتل سمعة جيدة وخبرات 
متراكمـــة وتعد بيئتـــه مالئمة لالبتكار 
والتطور الرقمي وفـــي إيجاد الحلول 

المناسبة لجميع المشاريع العقارية”. 
وتابـــع األهلـــي “أظهـــرت الكثيـــر مـــن 
الدراســـات خـــالل الســـنوات الخمـــس 
الماضيـــة بأنـــه يجـــب على الشـــركات 
مـــع  التعامـــل  التقليديـــة  العقاريـــة 

شـــركات تكنولوجيـــا المعلومـــات؛ من 
العالميـــة  البيئـــة  مـــع  التكيـــف  أجـــل 
المتغيـــرة فـــي هـــذا المجـــال المهـــم”، 
منوهـــا بأن بعـــض ميـــزات تكنولوجيا 
العقار)البروبتك( تســـاعد في ركيزتين 
مهمتيـــن، وهما اإلبـــداع والكفاءة في 
العمليـــات التشـــغيلية لمطـــوري العقار 
تســـاهم  وأيضـــا  العقـــارات  وإدارة 
بصـــورة كبيـــرة فـــي تقليـــل النفقـــات 
التشـــغيلية واإلدارية للمالك وشركات 

إدارة العقارات واألمالك. 
واختتـــم رئيس لجنة العقار والتشـــيد 
بجمعيـــة رجـــال األعمـــال البحرينيـــة 
أن “مملكـــة البحريـــن تعتبر من الدول 
الرائـــدة فـــي تكنولوجيـــا العقـــار مـــن 
خـــالل إطـــالق العديـــد مـــن المنصات 
العقاريـــة التـــي أصبحـــت ســـمة بارزة 
في السنتين األخيرتين، منها منصات 
لشـــركات خاصـــة مثل منصـــة بحرين 
بروبرتـــي والمنصـــة العالمية بروبرتي 
للجهـــات  تابعـــة  ومنصـــات  فاينـــدر 
الرســـمية مثـــل منصـــة بنك اإلســـكان 
“بيتـــي”، وهـــي نمـــوذج يخدم أساســـا 
المكاتب العقاريـــة وأصحاب الطلبات 
من برنامج مزايا للســـكن االجتماعي، 

و هـــو يعتبـــر باكـــورة أعمـــال الجهات 
الرسمية في البحرين والشك أن هذه 
المنصة أتت لتواكب التنمية العقارية 
ورؤية البحريـــن 2030 وهناك العديد 
من المنصات العقارية في طور النشأة 

وإطالقها خالل العام 2022”. 
مـــن جهتهـــا، قالـــت الخبيـــر العقـــاري 
العالمـــي إيمان المناعي إن “البروبتك” 
فـــي  كثيـــرا  وأســـهمت  ســـاعدت 
وذلـــك  العقـــاري  التطويـــر  عمليـــات 
اتجهـــت  لـــذا  المعلومـــات؛  دقـــة  فـــي 
كثيـــر مـــن شـــركات التطويـــر العقاري 
إلـــى إنشـــاء التطبيقـــات اإللكترونيـــة 
أقســـام  تســـتطيع  مـــن خاللهـــا  التـــي 
إدارة الممتلـــكات مـــن القيـــام بطلبات 
وتحصيـــل  ومتابعتهـــا  الصيانـــة 
اإليجـــارات وغيرها. وكذلك ســـاعدت 
“البروبتـــك” شـــركات التطوير العقاري 
فـــي التخطيط وبنـــاء األبـــراج وكافة 

إجراءات تنفيذها.
التكنولوجيـــا  تأثيـــر  عـــن  وبســـؤالها 
التشـــغيلية،  التكلفـــة  فـــي  العقاريـــة 
شـــيء  كل  “بالطبـــع  المناعـــي  قالـــت 
إلكترونـــي يقلل التكاليـــف، ففي فترة 
جائحـــة الكورونـــا نقلـــت “البروبتـــك” 

القطـــاع  وليـــس  كافـــة  القطاعـــات 
العقاري فحســـب، إلى مرحلة جديدة 
مـــن خـــالل طريقـــة تحويـــل األمـــوال 
في العقارات المؤجـــرة وعملية الدفع 
لشراء العقارات، وكذلك عملية إرسال 
الفواتير من خـــالل البريد االلكتروني 

أو الرد المباشر واألرصدة”.
التكنولوجيـــا  أن  “بمـــا  وأضافـــت 
العقاريـــة موجـــودة فـــي العالـــم، فإنها 
مـــن  البحريـــن  فـــي  نجدهـــا  كذلـــك 
التـــي  اإلكترونيـــة  الحكومـــة  خـــالل 
كانت ســـباقة في هـــذا المجال، حيث 
حصلت على العديد من الجوائز، وقد 
اســـتضافت البحرين قمـــة تكنولوجيا 
ســـبتمبر  فـــي  الخليجيـــة  العقـــار 
2019”، التـــي نظمهـــا مجلـــس التنمية 
شـــركة  مـــع  بالتعـــاون  االقتصاديـــة 
“هيكســـجين” وبالشـــراكة مع “جي إل 
و”أرابنـــت”،  إس”،  ســـي  آي  و”آر  إل” 
أبـــرز  علـــى  الضـــوء  القمـــة  وســـلطت 
اآلثار والمتغيرات التي ســـيخلقها نمو 
التكنولوجيـــا العقاريـــة فـــي البحريـــن 
والمنطقـــة والعالم. وتم تدشـــين أربع 
شـــركات للتكنولوجيـــا العقاريـــة فـــي 
المملكة تقديم خدماتها وساعدت في 

خلق فرص للشباب البحريني.
“نحـــن كمطوريـــن  المناعـــي  وتابعـــت 
اتخذتهـــا  التـــي  للخطـــوات  ننظـــر 
مؤسســـة التنظيم العقـــاري في مجال 
البروبتـــك، وكيف تنظم العقـــار، ننظر 
العقارييـــن،  لـــكل  تحقـــق  كحلـــم  لهـــا 
فالمنصة اإللكترونية للعقار البحريني 
يجب أن تكون في أعلى مستوياتها”.
وبشـــأن منصة “بيتـــي” التابعة لوزارة 
“بالطبـــع  المناعـــي  قالـــت  االســـكان، 
الناس تتوجس في بداية اســـتعراض 
يجـــب  ولكـــن  إلكترونـــي،  شـــيء  كل 
علينا تشـــجيع المتعامليـــن وتثقيفهم 
التعامـــالت  مـــن  النـــوع  هـــذا  لتقبـــل 
التقنيـــة وذلـــك بالمزيد مـــن االنخراط 
فـــي التكنولوجيـــا العقاريـــة لتســـهيل 
العمليـــة علـــى  النـــاس، فالبروتك هي 
المســـتقبل وهي التيار  الساري اليوم، 
وإذا ســـبحنا عكس التيار يقودنا ذلك 
الـــى التراجـــع، فالعالـــم اليـــوم أصبـــح 
رقميـــا، وصـــارت المســـافات والـــدول 
قريبـــة، ومـــن الســـهل أننـــا نلتقي مثل 
اجتماعاتنا على منصات الزووم التي  
جعلـــت العقول تلتقي في وقت واحد 

رغم اختالف التوقيت”.

“البروبتك” تعزز عمليات شركات التطوير العقاري وتخفض الكلفة التشغيلية
الجائحة سرعت وتيرتها والبحرين سباقة في استضافة أول مؤتمراتها
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المناعي: 
“البروبتك” ساعدت 
في التخطيط وبناء 

األبراج والصيانة 

األهلي: البحرين 
من الدول الرائدة 

في احتضان 
شركات “البروبتك”



أكد رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، عارف هجرس أن الســوق العقاري في مملكة 
البحريــن يعتبــر قطاًعــا واعًدا وهنالك طلب حقيقي عليه، والمناخ االســتثماري فيه جيد جًدا 
على مستوى الخليج، إال أنه لفت إلى ضرورة التركيز على الترويج لمملكة البحرين والقطاع 
العقــاري فــي خــارج المملكــة، والخدمــات والمميــزات التــي تقدمهــا البحرين للزوار والســياح 

والمستثمرين، وهذا سينعكس على انتعاش السوق والمملكة.

وأوضح هجرس خالل مشاركته في فقرة حديث 
الســـاعة االقتصادية في برنامـــج صحيفة “البالد” 
الجمعيـــة  أن  أرقـــام”  فـــي  “البحريـــن  األســـبوعي 
وجهـــت مخاطبات إلـــى وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة وهيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
للترويـــج إلـــى القطـــاع العقـــاري والبحريـــن فـــي 
الخـــارج، مبيًنا أن األمـــور كانت تمر بوتيرة بطيئة 
وجاءت جائحة كورونا وأبطأت الموضوع، معرًبا 
عـــن تفاؤلـــه بتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء في تســـريع الوتيرة واإلجراءات 
التي نشـــهدها، كما أصبحت العديد من األمور في 

اآلونة األخيرة وتيرتها أسرع.
وركـــزت الفقرة الرئيســـية بعنوان حديث الســـاعة 
“البـــالد”  صحيفـــة  برنامـــج  فـــي  االقتصاديـــة 
األســـبوعي “البحريـــن فـــي أرقـــام” علـــى انتعاش 
التـــداوالت العقاريـــة فـــي الربـــع الثالث مـــن العام 
الجـــاري، حيـــث اســـتطاع القطـــاع العقـــاري فـــي 

كورونـــا  جائحـــة  تبعـــات  يتخطـــى  أن  المملكـــة 
ليســـجل أكثـــر مـــن 720 مليون دينار حتـــى نهاية 
شهر ســـبتمبر الماضي، وهذا التعافي الذي حصل 
على الرغـــم من التحديات الكثيـــرة التي فرضتها 
الجائحة مما يثبت بأن القطاع العقاري في مملكة 
البحريـــن يمرض وال يموت، وقادر على االنتعاش 

وعودة الزخم إلى الحياة الطبيعية.
وعـــن العوامـــل الرئيســـية التـــي أدت إلـــى عـــودة 
القطـــاع العقـــاري إلـــى زخمه وعودته إلـــى أرقامه 
قبل الجائحة ليســـجل أكثـــر من 720 مليون دينار 
حتـــى نهاية شـــهر ســـبتمبر الماضـــي واقترابه من 
تحقيـــق المليار دينار بنهايـــة الربع الرابع من العام 
الجاري، قال هجرس إن لديه مقولة قديمة دائمة 
بـــأن ســـوق البحرين واعـــد ومنظـــم، وعليه طلب 
حقيقـــي وهذا ما يجعل األعداد تتزايد، والســـوق 
مرغوب، كما أن مؤسسة التنظيم العقاري وضعت 
أفضل الممارســـات والقوانين واالشـــتراطات مما 
جعل الطلب يزداد من الناس على شراء العقارات 

لوجـــود قوانين حديثـــة وجديدة تعتبـــر األحدث 
العوامـــل  هـــذه  أدى  ممـــا  العالـــم،  علـــى مســـتوى 
جميعها في تعافي الســـوق بوتيرة أسرع، متوقًعا 

أن يكون القادم أفضل.
العقاريـــة  الوثيقـــة  تدشـــين  بخصـــوص  أمـــا 
اإللكترونيـــة الجديدة، والتي ستســـهم في خفض 

مـــدة إصـــدار خارطة العقار بمقـــدار 50 % مقارنة 
بمـــا هـــو متبـــع حالًيـــا، وكيفيـــة مســـاهمة التحول 
الرقمي في المملكـــة في إنعاش التداول العقاري، 
أوضـــح هجـــرس أن هـــذه نقلـــة نوعيـــة وتعتبـــر 
الوثيقـــة العقارية اإللكترونية الجديدة هي إحدى 
البحرينيـــة  العقـــاري  التطويـــر  جمعيـــة  مطالـــب 

منـــذ اليـــوم األول أن تصـــدر الوثائـــق، ولكن نحن 
اليـــوم كفريق عمـــل واحد مـــع الحكومـــة واعتقد 
ان الشـــيخ ســـلمان بـــن عبـــدهللا لـــه دور كبيـــر في 
تدشـــين الوثيقة ومهتم جًدا في القطاع، وأعتقد 
إن التحـــول اإللكتروني ســـوف يســـرع الكثير من 

العمليات سواء بالوقت أو بوتيرة المبايعات.

القطاع العقاري بحاجة لترويج إقليمي وعالمي ليلقى زخًما أكبر بالتداوالت
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^كشـــف مديـــر إدارة عمليـــات التـــداول فـــي 
بورصـــة البحريـــن، عبدهللا جناحي، عـــن أن أداء 
مؤشـــر البحريـــن العام منـــذ بداية العـــام الجاري 
ممتـــاز، وقـــد أقفل يـــوم الخميـــس الماضي عند 
أعلى مستوى منذ أكثر من 13 عاًما، حيث أغلق 
عنـــد مســـتوى 1,791 نقطـــة، متوقًعـــا أن يواصل 

المؤشر االرتفاع في الفترة المقبلة.
ولفت جناحي خالل مشـــاركته 
فـــي برنامـــج صحيفـــة “البـــالد 
فـــي  “البحريـــن  “األســـبوعي 
أرقام” إلى أن المؤشر ارتفع 
شـــهر  فـــي   %  21 حوالـــي 
نوفمبـــر الجـــاري، مقارنـــة 

ببداية العام الجاري.
وعن العوامل الرئيسية 
فـــي  ســـاهمت  التـــي 
بورصـــة  مواصلـــة 
تحقيـــق  البحريـــن 
أول  خـــالل  مكاســـب 
3 أســـابيع مـــن نوفمبـــر 
بجانـــب النتائـــج المالية 

اإليجابيـــة للشـــركات، أوضح جناحي أنـــه إلى جانب 
النتائـــج الماليـــة هنـــاك عـــدة عوامـــل منهـــا عمليـــات 
صناعة الســـوق التي تتم حالًيا فـــي بورصة البحرين 
ولهـــا تأثير إيجابي علـــى تحركات األســـهم باإلضافة 
إلـــى تعامالت أســـهم الخزينة من عدة شـــركات أيًضا 
تعطـــي ثقـــة للمســـتهلك عموًمـــا فـــي الســـوق وتوفـــر 

السيولة للشركات.
وأضـــاف أن العامـــل الثانـــي هو أخبار االســـتحواذات 
واالندماجـــات التي تمت فـــي الفترة الســـابقة والتي 
حركـــت الســـوق بشـــكل إيجابـــي مـــع تحـــرك أيًضـــا 
لألسهم ذات اإلدراج المشترك مع األسواق الخليجية 
وعمليـــات اإلدراج والتـــوزان فـــي األســـعار مـــا بيـــن 

شـــرائها في سوق وبيعها في ســـوق آخر واالستفادة 
من فارق الســـعر كل هذا حدث باإلضافة إلى النتائج 
المالية والتي شـــجعت المســـتثمرين على االستثمار، 
مواصـــال “ربمـــا عامل أخير هو القرب مـــن نهاية العام 
ومـــع النتائـــج الجيـــدة للشـــركات نطمـــح كمـــا يطمح 
المســـتثمر المتـــالك هـــذه األســـهم واالســـتفادة مـــن 

التوزيعات المالية للشركات في بداية العام 2022”.
وعـــن تبنـــي البورصـــة منذ منتصـــف يوليـــو الماضي، 
المعيار العالمي للقطاعات )GICS( لتصنيف الشركات 
المدرجـــة فـــي البورصـــة، وأهدافهـــا وســـبب تطبيقها 
حالًيـــا، أوضح جناحي أنه مع اســـتراتيجية البورصة 
بتبني المعيار وزيادة الكفاءة والشـــفافية في السوق 
تـــم تبنـــي معيـــار )GICS( للقطاعات وإعـــادة تصنيف 
والشـــركات  المســـتثمرين  يعطـــي  وهـــذا  القطاعـــات 
األجنبية مســـاعة أفضل لمقارنـــة القطاعات فيما بين 
األســـواق وكان هذا الهدف للبورصـــة والهدف لتلبية 
المعاييـــر العالميـــة في مثل هـــذا المشـــروع، موضًحا 
أن اســـتراتيجية البورصـــة مع تقدم األيـــام أن تكون 
مواكبـــة للتطـــورات فـــي األســـواق العالميـــة، وهـــذه 
خطـــوة، ونأمـــل أن تتبعها خطوات أخـــرى على نفس 

النهج.

مدير التداول في البورصة: “المؤشر العام” يقفل عند أعلى مستوى منذ 13 عاًما

إعداد وتقديم: محمد الجيوسي | أعدها للنشر: أمل الحامد | تصوير: خليل إبراهيم

هجرس: إطالق الوثيقة العقارية اإللكترونية 
يساعد على تحفيز القطاع وتشجيع االستثمار

جاء القرار في الوقت المناسب العتماد التكنولوجيا في القطاع العقاري

^ثّمـــن المهنـــدس عـــارف هجرس رئيـــس جمعية التطويـــر العقاري إطـــالق الوثيقة 
اإللكترونيـــة الجديـــدة، األمـــر الـــذي سيســـهم فـــي تعزيـــز متانـــة القطـــاع العقـــاري كأحد 
القطاعات االقتصادية ليتخذ دوره المناط به كأحد أهم القطاعات غير النفطية في رفد 

اإلقتصاد الوطني.
وتوجـــه هجرس بالشـــكر إلـــى رئيس مجلس إدارة جهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري- 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة، على 
إطـــالق الوثيقـــة العقاريـــة الجديدة والتي جـــاءت لتكمل الجهود الكبيـــرة التي يقوم بها 
جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومؤسسة التنظيم العقاري والتي عملت منذ إنشائها 
علـــى تطويـــر القطاع العقاري وأخذ أفضل الممارســـات والقوانين العقارية على مســـتوى 

العالم.
وأكـــد هجـــرس أن التحول الرقمي في إجراءات المســـاحة والتســـجيل العقاري ســـيزيد 
من جاذبية الســـوق ويعطي المطورين والمســـتثمرين مزيدا من الحوافز، حيث ستسهم 
الوثيقة اإللكترونية في خفض مدة إصدار خارطة العقار بمقدار 50 % بما هو متبع في 
الوقت الحالي، ومن ناحية أخرى ستقلل التكاليف وتسرع من وتيرة المعامالت وتعطي 

أمانا إضافيا للسوق العقاري.
واقترح عارف أن تتطور معامالت البيع والشـــراء في المســـتقبل القريب بإلغاء الحضور 
الشـــخصي واالعتمـــاد علـــى برامـــج الفضـــاء اإللكترونـــي، حيـــث اعتمـــدت دول العالـــم 
المتقدمـــة نظـــام البيع والشـــراء بحضـــور الموثقين واألطـــراف ذات الصلـــة عبر االتصال 

المرئـــي أو بطـــرق التكنولوجيا المتاحة وذلك من شـــأنه يشـــّجع أصحاب رؤوس األموال 
على االستثمار بقطاع العقار في المملكة.

وأضـــاف رئيس التطوير العقاري، أن مملكة البحرين تمتلك بنية تقنية مؤاتية 
وكوادر مؤهلة وخبرات عالمية في هذا المجال تراكمت لســـنوات طويلة، 

حيث شـــاهدنا خالل جائحة كوفيـــد 19 وعي المطورين العقاريين في 
اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي تســـويق مشـــاريعهم من خـــالل برامج 

الواقـــع االفتراضـــي )3D( وعبر وســـائل االتصـــال المرئية وغيرها 
من سبل التكنولوجيا المتاحة.

وأوضـــح هجرس أن إطـــالق الوثيقـــة اإللكترونية الجديدة 
جاء في وقته تماما ألن جميع  عناصر المنظومة العقارية 

قد اكتملت في البحرين،  حيث أصبحت لدينا مؤسســـة 
للتنظيـــم  العقـــاري تصـــدر القـــرارات الخاصـــة بالقطاع 
والمبنيـــة علـــى قانـــون متكامـــل يعـــد مـــن القوانيـــن 
الحديثـــة والمتطـــورة، كما أن المطـــور العقاري وصل 
إلى مســـتوى جيد من  النضج والتوسع في استخدام 
التكنولوجيا، وهو األمر الذي يؤهل  الســـوق العقاري 
البحريني ليكون من أفضل األســـواق على مســـتوى 

عارف هجرسالمنطقة والعالم.
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كشف رئيس لجنة الثروة الغذائية 
في غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
خالد األميـــن لـ “البالد االقتصادي” 
أن أســـعار البـــن والقهوة مرّشـــحة 
لالرتفـــاع فـــي الســـوق البحريني، 
األســـواق  معانـــاة  بســـبب  وذلـــك 
العالميـــة من نقص حـــاد في قهوة 
“أرابيـــكا” التـــي تشـــّكل حوالي 60 
% مـــن اإلنتاج العالمي، وذلك بعد 
تضـــّرر المحاصيـــل فـــي البرازيـــل 

جراء الطقس القاسي.
وتوّقـــع األميـــن أن ترتفـــع أســـعار 
البـــن والقهوة في أســـواق المملكة 
“بنســـبة تتراوح ما بين 30 إلى 50 
% خالل األشـــهر الثالثة القادمة، 
وذلك بعد أن أصبحت عادة تناول 
كـــوب القهـــوة الصباحيـــة مهـــددة 
لدى الماليين بســـبب أزمة عالمية 

على األبواب” على حد قوله. 
وألمح األمين إلـــى أن هذه األزمة 
بمعروض البـــن والقهوة “لن تكون 
قصيـــرة األجل، بل ســـتبقى طيلة 
العاميـــن المقبليـــن. وســـتضع هذه 

األزمـــة تجـــار تجزئـــة البـــن أمـــام 
خيارين، إما رفع أسعار القهوة، أو 
اللجوء إلى حبوب بن )روبوســـتا( 
وهـــي أكثـــر صالبـــة مـــن )أرابيكا( 

وأرخص ثمنًا”. 
ويلجـــأ بعـــض تجـــار القهـــوة فـــي 
األنـــواع  إلـــى  الحالـــي  الوقـــت 
فـــي  “روبوســـتا”  مثـــل  األرخـــص 
ســـريعة  القهـــوة  إنتـــاج  أغـــراض 
علـــى  تحتـــوي  لكنهـــا  التحضيـــر، 
المزيد مـــن الكافيين الذي يمنحها 

نكهة الذعة.

يذكـــر أن أســـعار حبـــوب “أرابيكا” 
ارتفعـــت بنحـــو 80 % هـــذا العام، 
فيما ال يزال الباحثون والمحللون 
منشـــغلين بتقديـــر مـــا تبقـــى مـــن 
محصول البن البرازيلي المتضرر.

المقاهـــي  بعـــض  تعّمـــدت  وفيمـــا 
نـــوع  اســـتخدام  إلـــى  الشـــهيرة 
واحد من القهوة، إال أنه يستخدم 

الكثيـــر منهـــا مزيجًا مـــن الصنفين 
للحصول على مذاٍق خاص، حيث 
تعتبر قهـــوة “أرابيكا” أقـــل مرارة، 
فتســـتخدم عـــادة في مشـــروبات 
مثل “الكابتشينو” و”الالتيه”، فيما 
اشـــتهرت “روبوســـتا” تقليديًا في 
إيطاليـــا مـــن خـــالل “اإلسبريســـو” 

والقهوة سريعة التحضير.
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الزياني يستعرض تحديات األعمال 
التجارية وسالسل التوريد منخفضة الكربون

خالل فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو 2021

شـــــارك وزيـــــر الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة 
الزياني،  راشــد  بــن  زايــد  والسياحة، 
أسبوع  فعاليات  في  رئيًسا  متحدًثا 
القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو 2020 
دبي، التي تقام برعاية نائب رئيس دولة اإلمارات 
حاكم  ــوزراء  ــ ال مجلس  رئــيــس  المتحدة  العربية 
آل  راشــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  دبــي، 
مكتوم، بحضور صاحب السمو الشيخ منصور بن 
الــوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  نهيان  آل  زايد 
المتحدة،  العربية  اإلمــارات  بدولة  الرئاسة  شؤون 
بمشاركة أكثر من 200 متحدث من قادة الصناعة 
والتكنولوجيا العالميين لمناقشة وصياغة مستقبل 
الــضــوء عــلــى فــرص  الــصــنــاعــي وتسليط  الــقــطــاع 
والتصنيع،  واالبتكار  التكنولوجيا  في  االستثمار 

وذلك بمركز دبي للمعارض في إكسبو 2020.
 وخالل مشاركته في أعمال القمة تحدث الوزير 
عن موضوعات هامة والتي من بينها: التحديات 
الحالية التي تقف بين األعمال التجارية وسالسل 
التوريد منخفضة الكربون )صفر كربون(، والحلول 
لفهم  الصناعة  نطاق  على  للتعاون  التشجيعية 
حــجــم انــبــعــاثــات الــكــربــون فــي ســالســل الــتــوريــد 
االستفادة  الخاص  للقطاع  يمكن  وكيف  المعقدة، 
مــن تــحــويــل الــطــاقــة أو أمــــوال االســـتـــرداد التي 
الناجح  االنــتــقــال  لتمكين  الــعــام  القطاع  يقدمها 
ــتــحــول إلـــى الــطــاقــة  إلـــى تــقــنــيــات الــخــضــراء وال

الــنــظــيــفــة، وكــيــف يــمــكــن لــلــشــركــات بــالــعــمــل مع 
سالسل  في  تعمل  التي  الفاعلة  األخــرى  الجهات 
االنبعاثات،  لتقسيم  بيانات  لبناء شبكات  التوريد 
األولــيــة  التكاليف  إدارة  للشركات  يمكن  وكــيــف 
الــتــوريــد،  سلسلة  فــي  الــكــربــون  بــإزالــة  المرتبطة 
وغيرها من الموضوعات. وتضم فعاليات أسبوع 
القمة  “مؤتمر  هي  رئيسية  مؤتمرات  ثالثة  القمة 
االزدهــار  و”مؤتمر  والتصنيع”  للصناعة  العالمية 
راشــد  بــن  مــبــادرة محمد  تنظمه  الـــذي  الــعــالــمــي” 
الخضراء”،  السالسل  و”مؤتمر  العالمي  لــالزدهــار 

إلى  والمتجددة  البديلة  الطاقة  إلى  يتطرق  الذي 
جانب فعاليات تقام بالتعاون مع كل من بريطانيا 
النشاطات  مــن  ومجموعة  وأســتــرالــيــا،  وإيطاليا 

الموجهة للشباب.
كما تشهد القمة تنظيم أول معرض صناعي قائم 
على التكنولوجيا في اإلمارات، يستعرض أحدث 
التكنولوجيا  مــجــال  فــي  والــحــلــول  االبــتــكــارات 
والصناعة فضال عن مشاركة كبار الشخصيات في 
حول  استراتيجية  وحــوارات  ونقاشات  جلسات 

أهم المواضيع والقضايا العالمية.

لبورصـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــّرر 
البحريـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن إبراهيـــم 
آل خليفـــة شـــطب صناديـــق اســـتثمار 
شركة مكاســـب للصناديق االستثمارية 
العربيـــة،  للنمـــور  مكاســـب  )صنـــدوق 
صنـــدوق دخـــل مكاســـب( مـــن لوائـــح 
البورصـــة نظًرا لتصفيتها، وذلك ابتداء 
مـــن اليوم اإلثنيـــن.  وجاء القـــرار بناء 

علـــى الطلـــب المقدم من شـــركة دي إل 
أيـــه بايبـــر المـــؤرخ بتاريـــخ 15 نوفمبر 
الجـــاري، باإلنابـــة عـــن شـــركة مكاتـــب 
للصناديق االســـتثمارية وعلى خطابي 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي المؤرخـــة 
8 نوفمبـــر الجـــاري واســـتناًدا  بتاريـــخ 
إلـــى قواعـــج اإلدراج وقواعد الســـوق، 

وقرارات مجلس اإلدارة بهذا الشأن.

بورصة البحرين تشطب صناديق استثمار “مكاسب”

تنافســـت 3 شـــركات في جلسة مجلس 
علـــى  أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
مناقصة لوزارة المواصالت واالتصاالت 
لتقديم الخدمات االستشـــارية لدراســـة 
متـــرو  بمســـار  المتأثـــرة  الخدمـــات 
البحريـــن، وكان أقل عطاء لشـــركة اس 
ان ســـي الفـــاالن للمشـــاريع الكبـــرى آي 
ان ســـي بقيمة 595.65 ألـــف دينار، في 
حين بلغ أكبرها قرابة 2.1 مليون دينار. 
ودعت الوزارة االستشـــاريين المؤهلين 
لألعمـــال  استشـــارية  خدمـــات  لتنفيـــذ 
التحضيرية لتجهيز مسار مشروع مترو 
والمرحلـــة  األوليـــة  للمرحلـــة  البحريـــن 

األولية أ، ويتضمن نطاق العمل تخطيط 
وتصميم تحويـــالت الخدمات األرضية 
جانـــب  إلـــى  المســـار  مـــع  المتعارضـــة 
تحديد مسارات جديدة لتلك الخدمات 
المحولـــة بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات 
الصلة مثل هيئة الكهرباء والماء، وزارة 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
االتصـــاالت،  تنظيـــم  هيئـــة  العمرانـــي، 

وغيرها من الجهات ذات الصلة.
األولـــى  المرحلـــة  مســـار  طـــول  ويبلـــغ 
مـــن المشـــروع 28.6 كم مـــع 20 محطة 
وحوالـــي 8 كـــم مـــع 4 محطـــات لمســـار 

المرحلة األولى أ.

596 ألف دينار لدراسة الخدمات 
المتأثرة بمسار مترو البحرين

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

أعلنت مؤخًرا مجموعة 
ديــــــفــــــيــــــدنــــــد جـــيـــت 
ــا  كـــابـــيـــتـــال وشـــركـــاؤهـ
استراتيجيتها الجديدة 
المملكة  فــي  مطاعم  على  لالستحواذ 
العربية السعودية، ويعد قطاع المطاعم 
من أبرز القطاعات صمودًا ويلعب دوًرا 
دراسات  السياحة. وحسب  في  حيوًيا 
لتحقيق  الشركة  تتطلع  العمل،  فريق 
ومن  سنويًا،   %  40 عن  تقل  ال  عوائد 
الشركات  بعض  إدراج  يتم  أن  المقرر 
التابعة لها لالكتتاب األولي في غضون 

الخمسة عشر شهًرا القادمة.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صـــــرح الــرئــيــس  ــ ــه ــ وب
“يعد  قــائــالً  الــحــمــادي  خــالــد  التنفيذي 
ودفاعًيا  واعــدًا  قطاًعا  المطاعم  قطاع 
نظرًا لتزايد عدد السكان عاًما بعد عام 
المطاعم  المئات من  افتتاح  حيث يتم 
العالمية  المطاعم  وامتيازات  المحلية 
ارتفاع  إلى  أدى  عام، وهذا  كل  أبوابها 

مستوى التحديات”.

واضـــــــاف الـــحـــمـــادي “نــــظــــرًا لــلــنــجــاح 
كابيتال  جيت  ديفيدند  حققته  الـــذي 
في  الماضية  الفترة  خــالل  وشركاؤها 
األعمال  فــي  والــشــراء  المطاعم  إدارة 
القطاع،  هــذا  فــي  الخاصة  التشغيلية 
قطاع  في  النجاح  هذا  نطبق  أن  قررنا 
السعودية  العربية  بالمملكة  المطاعم 
الرياض وتم  أســس في مدينة  ووضــع 
تأسيس شركة لالستحواذ على مطاعم 

في السعودية”.

أعلن مصـــرف البحريـــن المركـــزي بأنه 
تمـــت تغطيـــة اإلصدار رقـــم 1887 من 
أذونات الخزانة الحكومية األســـبوعية 
البحريـــن  مصـــرف  يصدرهـــا  التـــي 
المركـــزي نيابـــة عـــن حكومـــة مملكـــة 
البحريـــن. تبلـــغ قيمة هـــذا اإلصدار 70 
مليون دينار بحريني لفترة اســـتحقاق 
91 يومـــًا تبـــدأ فــــي 24 نوفمبـــر 2021 
وتنتهـــي في 23 فبرايـــر 2022، كما بلغ 
معدل سعر الفائدة على هذه األذونات 

1.48 % مقارنـــة بســـعر الفائـــدة 1.44 
% لإلصدار الســـابق بتاريخ 10 نوفمبر 

 .2021
وقـــد بلغ معدل ســـعر الخصم  99.627 
% وتـــم قبـــول أقـــل ســـعر للمشـــاركة 
بواقـــع  99.609 % علمـــًا بأنه قد تمت 

تغطية اإلصدار بنسبة 101 %.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة 
مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار 

دينار بحريني.

ديفيدند جيت كابيتال تعتزم االستحواذ على مطاعم بالسعودية

70 مليون دينار لتغطية إصدارات أذونات الخزانة

الوزير الزياني مشاركا في الفعالية

خالد األمين

خالد الحمادي

ارتفاع أسعار البن والقهوة 50 % خالل 3 أشهر
لنقص “أرابيكا” وتضّرر محاصيل البرازيل.. رئيس “األغذية” بـ “الغرفة”: 
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