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جاللة الملك يشيد بنماء العالقات الدفاعية والعسكرية مع باكستان
المنامة  -بنا

أشـــاد عاهل البـــاد صاحب الجاللـــة الملك حمد

جاللة الملك يبعث رسالة إلى السيسي
المنامة  -بنا

بعـــث عاهل البـــاد صاحـــب الجاللة

بن محمد آل خليفة.

رســـالة إلـــى أخيـــه رئيـــس جمهورية

عبدالفتاح السيســـي لمستشار جاللة

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة،

بن عيســـى آل خليفة بعمـــق العالقات التاريخية
الوطيدة التي تربـــط مملكة البحرين بجمهورية

مصـــر العربيـــة الشـــقيقة عبدالفتـــاح

باكستان اإلسالمية الشقيقة وما تشهده من نمو

السيســـي تتعلق بالعالقـــات األخوية

وتقدم متواصل على المستويات كافة ،خصوصا

بيـــن البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين

جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال جاللته ،أمـــس ،في

فـــي المنطقـــة ،وقـــام بنقـــل الرســـالة

على صعيد التعاون الدفاعي والعسكري.

وتطـــورات ومســـتجدات األوضـــاع

الملـــك للشـــؤون الدبلوماســـية فـــي

القاهـــرة ،حيث نقل الشـــيخ خالد بن
أحمـــد بن محمـــد آل خليفـــة تحيات

صاحب الجاللة عاهل البالد للرئيس
عبدالفتاح السيسي وتمنيات جاللته

مستشـــارجاللـــةالملـــكللشـــؤون لجمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة

قصـــر الصافريـــة رئيس هيئة األركان المشـــتركة

الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بن أحمد

للقوات المسلحة بجمهورية باكستان اإلسالمية،
الفريق أول نديم رضا.

جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال الرئيس

()02

بدوام التقدم واالزدهار.

()03

جاللة الملك يستقبل رئيس هيئة األركان المشتركة بجمهورية باكستان اإلسالمية
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بكلفة  30مليار دوالر وضمن حزمة مشروعات خطة التعافي االقتصادي ..الفريق الحكومي:

تنمويا
مشروعا
إطالق  5مدن جديدة و20
ً
ً

منح مالك العقار األولوية في التعويض
بأرض أو أكثر من المخطط الجديد
المنامة  -بنا

ص ـ ـ ـ د ر ع ـ ـ ـ ن و ل ـــي العهـــد رئيـــس

مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد

آل خليفـــة قـــرار رقم ( )64لســـنة

2021بشـــأنقواعـــدوأحـــكام

توزيع أراضي مشروع التخطيط

أو إعـــادة التخطيـــط الـــذي يتـــم

االستمالك من أجله.

وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى أنـــه

يكـــون التعويـــض عن االســـتمالك

في المناطـــق واألراضي ألغراض

التخطيـــط أو إعـــادة التخطيـــط
ً
عينـــا بقطع مـــن أراضي مشـــروع
التخطيـــط أو إعـــادة التخطيـــط

الـــذي يتـــم االســـتمالك مـــن أجله،
ً
طبقـــا للثمن األساســـي المقدر من

لجنة التثمين لكل قطعة.

وجاء في المادة الثانية أنه يكون

توزيـــعقطـــعأراضـــيمشـــروع

اإلعالن عن تفاصيل المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي االقتصادي

المنامة  -بنا

أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة

الوزاريـــة للمشـــاريع التنموية والبنية التحتية الشـــيخ
خالد بن عبدهللا آل خليفة أن أولوية تنفيذ المشـــاريع
التنمويـــة الكبـــرى تتضمن إطالق حزمة من المشـــاريع

ا ال س ـ ـ ـ ت ر ا ت ي ج ي ة بقيمـــة تتجـــاوز  30مليـــار دوالر،

وستســـهم هذه الحزمة ،المكونة من العمل على إعداد
المخططات العامة لخمس مدن جديدة وقائمة مكونة
ً
مشـــروعا ،فـــي تطوير قطاعات البنية
من أكثر من 20

التحتية واالتصاالت ،والسياحة ،والصناعة ،والتعليم،
والصحة ،واإلســـكان ،والشـــباب والرياضـــة ،في تعزيز

فرص
مكانة البحرين االقتصادية وتنافســـيتها ،وخلق
ٍ

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميل حميـــدان ،ووزير

وفق رؤية البحرين االقتصادية .2030

ووزير اإلســـكان باســـم بـــن يعقـــوب الحمـــر ،والرئيس

نوعيـــة واعـــدة ألبناء الوطـــن ،وتحقيق نمو مســـتدام

المواصـــات واالتصـــاالت كمـــال بـــن أحمـــد محمـــد،

جـــاء ذلـــك ،خـــال اإلعـــان عـــن تفاصيـــل المشـــاريع

التنفيـــذي لشـــركة ممتلـــكات البحريـــن خالد بـــن عمرو

الـــذي عقـــده كل مـــن نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد

التحتيـــة الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفـــة ،ووزير

لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية مريـــم الجالهمة،

التنمويـــة الكبـــرى ضمـــن خطـــة التعافـــي االقتصـــادي

رئيـــس اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة والبنية

الماليـــةواالقتصـــادالوطنـــيالشـــيخســـلمانبـــن

خليفـــة آل خليفة ،ووزير األشـــغال وشـــؤون البلديات
والتخطيـــط العمراني عصام بـــن عبدهللا خلف ،ووزير

انطالق أعمال المنتدى الوطني لمناقشة
توصيات تقرير التوازن بين الجنسين

الرميحـــي ،ووكيـــل الـــوزارة لشـــؤون األشـــغال بوزارة

عبدالعزيز الخياط ،والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
ورئيســـة جامعة البحرين جواهـــر المضحكي ،والمدير
التنفيـــذي الســـتقطاب االســـتثمارات بمجلـــس التنمية

االقتصادية علي المديفع.

البرهان يعلن
عزمه ترك الجيش
واعتزال السياسة

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

الخرطوم ـ وكاالت

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

افتتـــح المجلس األعلـــى للمرأة في

مقـــره بالرفاع صباح أمس المنتدى
الوطنـــي لعـــرض نتائـــج ومناقشـــة

توصيـــات تقريـــر مملكـــة البحريـــن

الثانـــي للتـــوازنبيـــنالجنســـين،

بمشـــاركة معالـــي الشـــيخ ســـلمان

بـــن خليفـــة آل خليفة وزيـــر المالية

واالقتصـــادالوطنـــي،وســـعادة

األســـتاذة هالـــة األنصـــاري األميـــن

العـــامللمجلـــس،وبحضـــورعـــدد

مـــن المســـئولين في القطـــاع العام،

وممثليـــن عن الســـلطة التشـــريعية

صلمجتمـــع
و ا ل ق ط ـ ـ ـ اا لعخ ـ ـ ـ ا و ا

نر ك ـ ـ ـ ز
عـــ م
ا ل م د ن ـ ـ ـ يو ،م م ث ل ي ـ ـ ـ ن

التوازن بين الجنســـين في المملكة

أ ع ل ـ ـ ـ ن رئيـــس مجلـــس الســـيادة

الســـوداني ،الفريق أول عبد الفتاح

ا ل ب ر ه ـ ـ ـ ا ن  ،ع زمـــه تـــرك السياســـة

والتقاعـــد مـــن القـــوات المســـلحة

بعـــد انتخابـــات العـــام  .2023وقال

البرهـــان فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة

العربية السعودية الشقيقة ،ومركز

“فايننشال تايمز” ،إنه ملتزم بإجراء

المتحـــدةللمـــرأة،ولجنـــةالمـــرأة

إلى المدنيين ،في تصريحات تأتي

اإلحصـــاء الخليجـــي ،وهيئة األمم

باألســـكوا ،وفريـــق خبـــراء البنـــك

الدولي.

()08

انتخابـــات  2023وإعـــادة الســـلطة

بعـــد احتجاجـــات حاشـــدة وإدانـــة

دوليـــة واســـعة لتحـــركات الجيش
()12
الشهر الماضي.

“األهلي المتحد” يدعم الحملة الوطنية للتشجير
ســـاهم البنـــك األهلي المتحد فـــي الحملة الوطنية
للتشـــجير “ ُد ِ
مت خضراء” مـــن خالل الدعم الكريم
المقـــدم للمبادرة الوطنية لتنميـــة القطاع الزراعي،

ض م ـ ـ ـ ن ب ر ا م ج ـ ـ ـ ه المســـتمرةلتعزيـــزالمســـؤولية

االجتماعيـــة ،وجـــرى ذلك باســـتالم الشـــيخة مرام
بنت عيســـى آل خليفة ،األميـــن العام للمبادرة ،في

المقر الرئيسي للبنك بمنطقة السيف.

()20

()07 - 04

التخطيـــط أو إعـــادة التخطيـــط

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

الـــذي يتـــم االســـتمالك مـــن أجله،
ً
وفقـــا للقواعـــد اآلتيـــة 1- :لمالـــك
العقـــار الواقـــع في المنطقـــة التي
تم اســـتمالكها ،حـــق األولوية في
التعويـــض بقطعـــة أرض أو أكثـــر
مـــنالمخطـــطالجديـــدبالثمـــن
األساســـي المقـــدر بمعرفـــة لجنـــة
التثمين لكل قطعة.

()02

أستراليا تصنف حزب اهلل “منظمة إرهابية”
سيدني  -وكاالت

صنّفـــت أســـتراليا أمس حزب هللا

ب أ س ـ ـ ـ ر ه “ منظمـــة إرهابيـــة” ،فـــي

وســـعت مـــن خاللها نطاق
خطوة ّ
ً
حصرا
العقوبات التي كانت تشمل

ّ
المسلح
الجناح العسكري للتنظيم
الذي يســـيطر على قســـم كبير من
لبنـــان لتشـــمل جناحـــه السياســـي

ومؤسساته المدنية.
ّ

()12

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

يتلقى شكر سلطان عمان

تــلــقــى ولـ ــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس ال ـ ــوزراء

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

آل خليفة ،برقية شكر جوابية مــن حضرة

ص ــاح ــب ال ــج ــال ــة السلطان هيثم بــن طــارق
سلطان عمان الشقيقة ،وذلك ً
ردا على برقية
التهنئة التي بعث بها سموه لسلطان عمان؛

بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان .وأعرب

سلطان عمان في البرقية عن خالص شكره

وتقديره لصاحب السمو الملكي ول ــي العهد

رئيس مجلس الوزراء على مشاعره األخوية

ً
متمنيالسموه
النبيلةودعــواتــهال ــص ــادق ــة،

موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين

وشعبها تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.
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نقدر مواقفها المشرفة حيال تعزيز أمن واستقرار المنطقة

جاللة الملك يشيد بنماء العالقات الدفاعية والعسكرية مع باكستان
المنامة  -بنا

أشـــاد عاهل البالد صاحب الجاللة
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة
بعمق العالقات التاريخية الوطيدة
ا لتـــي تربـــط مملكـــة البحريـــن
ب جمهوريـــة باكســـتان اإلســـامية
الشقيقة وما تشهده من نمو وتقدم
متواصـــل علـــى المســـتويات كافة،
خ صوصـــا علـــى صعيـــد التعـــاون
الدفاعي والعسكري.
جاء ذلـــك خالل اســـتقبال جاللته،
أمـــس ،فـــي قصر الصافريـــة رئيس
ه يئـــة األركان المشـــتركة للقـــوات
ا لمســـلحة بجمهوريـــة باكســـتان
اإلســـامية ،الفريق أول نديم رضا؛
بمناسبة زيارته المملكة ،حيث نقل
إلى جاللتـــه تحيات وتقدير رئيس
ج مهوريـــة باكســـتان اإلســـامية،
ع ـــارف علـــوي ،ورئيـــس الـــوزراء،
عمـــران خـــان ،وأخلـــص تمنياتهمـــا
لمملكـــة البحريـــن وشـــعبها بالمزيد

إسهامات الفتة
للجالية الباكستانية
بالبحرين في
التنمية والتطوير
من التطور والرقي.
ورحـــب صاحـــب الجاللـــة برئيـــس
هيئة األركان المشتركة الباكستاني،

ح ق ـ ـ ـا لقم ص ا ل ـ ـ ـ ح
ا ل م ث م ـ ـبـ مر ـ ـي ـ ا
ً
مشـــيدا جاللته
المشـــتركة للبلدين،
بإســـهاماتالجاليـــةالباكســـتانية
فـــي مملكـــة البحريـــن فـــي التنمية

والتطوير في المجاالت كافة.
نقديـــره
و أ ع ـ ـ ـ ر بج ال ل ت ـ ـ ـ هع ـ ـ ـ ت
للمواقف المشرفة التي تقفها دائماً
جمهوريـــةباكســـتاناإلســـامية
فـــي تعزيز األمـــن واالســـتقرار في
المنطقـــة ،كمـــا جـــرى خـــال اللقاء
بحث أبرز التطورات والمستجدات

وأبلغـــه بنقـــل تحياته إلـــى الرئيس

اإلقليميـــة والدوليـــة ،إضافـــة إلـــى

وتمنياته الطيبة لشـــعب باكســـتان

مـــن جانبـــه ،أعـــرب رئيـــس هيئـــة

ورئيـــس
الباكســـتاني
و ز ر ا ئـــه القضايا موضع االهتمام المشترك.

ً
معربـــا
بـــدوامالرفعـــةوالتقـــدم،

جاللتـــه عـــن اعتـــزازه بالمســـتوى
المتقدم الذي وصلت إليه العالقات

ً
منوهـــا
البحرينيـــة  -الباكســـتانية،

جاللتـــه بمثل هـــذه الزيـــارات التي

األركان المشتركة للقوات المسلحة
بجمهوريـــةباكســـتاناإلســـامية
عن شـــكره وتقديره لجاللـــة الملك
و ح ـ ـ ـ ر صج ال ل ت ـ ـ ـ هع ل ـ ـ ـ ىت ط و ي ـ ـ ـ ر
وتعزيـــزالعالقـــاتبيـــنالبلديـــن

تأتـــي في إطـــار الحـــرص المتبادل

الشقيقين لكل ما فيه خير وصالح

علـــى توثيـــق التعـــاون والتنســـيق

البلدين والشعبين.

قرارا بشأن قواعد توزيع قطع أراضي مشروع تخطيط االستمالك
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يصدر ً

منح مالك العقار األولوية في التعويض بقطعة أرض أو أكثر من المخطط الجديد
المنامة  -بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

ســـلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم ()64
لســـنة  2021بشـــأن قواعد وأحكام توزيع

أراضـــي مشـــروع التخطيـــط أو إعـــادة

التخطيط الذي يتم االســـتمالك من أجله،
جاء فيه:

المادة األولى:

يكـــون التعويـــض عـــن االســـتمالك فـــي

المناطـــق واألراضـــي ألغـــراض التخطيط
ً
عينا بقطع من أراضي
أو إعادة التخطيط

مشـــروع التخطيـــط أو إعـــادة التخطيط
ً
طبقـــا
الـــذي يتـــم االســـتمالك مـــن أجلـــه،

للثمن األساســـي المقدر من لجنة التثمين
لكل قطعة.

ويســـتثنى من التعويض العيني الحاالت

اآلتية:

أ – عدم كفاية عدد قطع أراضي المشروع

أ و ا ل م خطـــط للتوزيـــع ،علـــى الراغبيـــن

المادة الثانية:

يكـــون توزيـــع قطـــع أراضـــيمشـــروع

فـــي التعويـــض العيني ممن تم اســـتمالك
ً
ً
عينا
نقدا أو
عقاراتهـــم ،ويكون التعويض

التخطيـــط أو إعادة التخطيـــط الذي يتم
ً
وفقا للقواعد اآلتية:
االستمالك من أجله،

للثمن األساسي المقدر من لجنة التثمين،

تم استمالكها ،حق األولوية في التعويض

قبل التخطيط أو إعادة التخطيط.

بالثمـــن األساســـي المقـــدر بمعرفـــة لجنـــة

ً
طبقا
بأراض في مناطق أخرى أو بكليهما
ٍ

علـــى أال يقـــل التعويض عن قيمـــة العقار

ب -تعذر التعويض العيني ألي ســـبب من

األسباب بما في ذلك عدم استيفاء العقار

المستملك الحد األدنى لمساحة العقارات

 - 1لمالـــك العقار الواقع في المنطقة التي
بقطعة أرض أو أكثر من المخطط الجديد

التثمين لكل قطعة.

 - 2األخـــذ فـــي االعتبار موقـــع العقار قبل

التخطيـــط أو إعـــادة التخطيـــط ومـــدى

الـــواردة فـــي المـــادة ( )13مـــن الالئحـــة

اتصاله بشبكة الطرق.

 1994بشـــأن تقســـيم األراضـــي المعـــدة

التخطيط أو إعادة التخطيط.

التنفيذية للمرســـوم بقانون رقم ( )3لسنة

للتعميـــر والتطويـــر الصادرة بالقـــرار رقم

( )56لســـنة  ،2009ويكون التعويض عنها
ً
نقـــدا ،علـــى أال يقـــل التعويض عـــن قيمة

العقار قبل التخطيط أو إعادة التخطيط.

بقطعـــة أرض أو أكثـــر فـــي موقـــع العقـــار

المستملك أو محيطه.

أو أكثر شـــريطة أن يتم التســـجيل بنظام
ً
طبقـــا للثمن األساســـي
الملكيـــة الشـــائعة

 - 6أال تقـــل قيمـــة قطعـــة األرض التـــي

لـــكل قطعة ،وأن تكـــون العقارات جميعها

التخطيط أو إعادة التخطيط.

المادة الخامسة:

يتـــم التعويـــض بها عـــن قيمـــة العقار قبل
المادة الثالثة:

يجـــوز التعويـــض العيني بأكثـــر من أرض

مجتمعة أو متفرقة في المخطط الجديد

بحسب الثمن األساسي لكل قطعة.
المادة الرابعة:

في حـــال وجود مجموعة عقارات وقفية
(وقـــف خيري) ال تســـتوفي كلها أو بعضها

تحت إدارة جهة وقف واحدة.

فـــي حـــال التعويـــض بقطعـــة أرض تزيد

قيمتهـــاعـــنالتعويـــضالمقـــررللعقـــار

المستملك ،يجب على المستفيد أن يؤدي
الفرق في القيمة بإحدى الطرق اآلتية:

 1-ســـداد كامل مبلغ الفـــرق دفعة واحدة

بأحد قنـــوات الدفع المعتمـــدة لدى وزارة

 - 3األخذ في االعتبار تصنيف العقار قبل

الحـــد األدنى لمســـاحة العقـــارات الواردة

الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي ،وفـــي هذه
ً
تخفيضا قـــدره (20
الحالـــة يُ منـــح المالك

 - 4االلتـــزام قـــدر اإلمكان بـــأن ال تتجاوز

للمرســـوم بقانـــون رقـــم ( )3لســـنة 1994

 2-توقيـــع إقـــرار بالمديونيـــة أمـــام كاتب

والتطوير الصادرة بالقرار رقم ( )56لســـنة

ويجـــوز أن يتضمن اإلقرار تقســـيط مبلغ

فـــي المـــادة ( )13مـــن الالئحـــة التنفيذية

نســـبة الفرق بين المســـاحة للعقار البديل

بشـــأن تقســـيم األراضـــي المعـــدة للتعمير

 - 5االلتـــزام قـــدر اإلمـــكان بالتعويـــض

 ،2009يُ ســـمح بدمـــج التعويـــض بقطعـــة

والعقار المنزوعة ملكيته (.)% 30

 )%من قيمة الفرق.

العدل في الوزارة المعنية بشـــئون العدل،
الفرق ،على أال تتجاوز مدة التقسيط أربع

سمــو محافــظ الجنوبيــة 25 :مــارس مناسبــة لالرتقــاء بالطاقــات الشبابيــة الواعــدة

ترسيخ الشراكة المجتمعية وتعزيز االنتماء الوطني
المنامة  -وزارة الداخلية

التقى محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن

حفظـــه هللا .وأشـــاد ســـمو محافـــظ المحافظة

البرامـــج والفعاليـــات الهادفـــة التـــي تتناســـب

المرئـــي مـــن خـــال “المجلـــس االفتراضـــي”،

العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي

والمواطنيـــن؛ بهـــدف ترســـيخ مبـــدأ الشـــراكة

مناطـــق المحافظـــة ،بحضـــور نائـــب المحافظ

الخامـــس والعشـــرين مـــن مارس مـــن كل عام
ً
يوما للشباب البحريني الذي يحظى بدعم من

علي بن خليفـــة آل خليفة ،عبر تقنية االتصال
عـــددا مـــن األهالـــي والمواطنيـــن مـــن مختلف

العميد عيســـى الدوســـري ،وعدد مـــن الضباط

والمسؤولين بالمحافظة الجنوبية.

الجنوبيـــة بقـــرار مجلس الوزراء برئاســـة ولي

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ،بشأن اعتبار

ممثـــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون

الشـــبابرئيـــسالمجلـــساألعلـــىللشـــباب

وفـــي مســـتهل اللقـــاء رحـــب ســـمو المحافـــظ
ً
مؤكـــدا أن المحافظـــة
باألهالـــي والحضـــور،

والرياضـــة رئيس اللجنة األولمبيـــة البحرينية

مـــع المواطنيـــن ومتابعـــة احتياجاتهـــم وذلك
ً
تنفيـــذا للتوجيهـــات الســـديدة لعاهـــل البـــاد

نحـــو تحقيـــق اإلنجـــازات في كافـــة المجاالت

خليفـــة ،وولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب

مـــن جانـــب آخـــر ،أكـــد ســـمو المحافـــظ بـــأن

مســـتمرة في ترســـيخ نهج التواصل المســـتمر

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ لإلرتقاء
ً
قدما
بالطاقـــات الشـــبابية الواعـــدة ،والمضـــي
بمملكة البحرين.

المحافظـــةحريصـــةعلـــىرعايـــةمختلـــف

مـــع مختلـــف شـــرائح المجتمـــع مـــن األهالـــي
المجتمعيـــةوتعزيـــزاالنتمـــاءالوطنـــيمـــن

خالل التعاون والتنســـيق مـــع الجهات األمنية

والحكوميـــة ،ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي

فـــي نطـــاق المحافظـــة .وفـــي ختـــام المجلس

االفتراضي ،عبر الحضور من أهالي المحافظة
عن شـــكرهم وتقديرهم علـــى التواصل الدائم

الذي يوليه سمو محافظ الجنوبية مع األهالي

مـــن خـــال المجلـــس االفتراضـــي والحـــرص

المتواصـــل فـــي تفعيـــل القنـــوات اإللكترونيـــة
المختلفـــة ،مثمنيـــن دور ســـموه فـــي الوقـــوف

علـــى احتياجاتهـــم وتحقيقهـــا بالشـــكل الـــذي

يرتقي إلى تطلعاتهم الرامية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

سنوات من تاريخ توقيع اإلقرار ،وبشرط
تقديم الضمانات الكافية لسداد األقساط،
وفـــي هـــذه الحالـــة ال تتـــم الموافقة على
اســـتكمال إجراءات التســـجيل أو إصدار
أيـــة تراخيـــص بالبناء أو اســـتغالل العقار
إال بعد سداد كامل المبلغ.
المادة السادسة:
علـــى وزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديـــات
والتخطيـــط العمرانـــي والمعنييـــن ٌ -
كل
فيمـــا يخصـــه  -تنفيـــذ أحكام هـــذا القرار،
ويُ عمـــل به من اليوم التالي لتاريخ ْ
نشـــ ِره

في الجريدة الرسمية.

جاللة الملك حريص على توفير دور العبادة للمواطنين والمقيمين
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تخلي ًدا لذكراه العطرة ..ناصر بن حمد يفتتح مسجد المغفور له فيصل بن حمد

المشير يلتقي عبداهلل بن حمد
المنامة  -بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين

الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة.

آل خليفـــة فـــي القيـــادة العامـــة صباح

دفاع البحرين بسمو الممثل الشخصي

المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد
ويحاكـــي تصميم المســـجد فـــن العمارة

المنامة  -بنا

اإلســـامية من حيث الزخـــارف والمآذن
ً
معلما من معالم مدينة
المرتفعة ليكـــون

تخليـــدا لذكـــراه العطـــرة افتتـــح ممثـــل

جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون

حمد والمملكة ،ويحتوي المســـجد ،الذي

الشـــباب ،سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل

يضـــم مصلـــى للرجـــال والنســـاء ،علـــى

خليفـــة ،بحضـــور النائـــب األول لرئيـــس

العديـــد مـــن المرافـــق منهـــا دار القـــرآن

المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة

ســـيوفر لســـكان المنطقـــة والمواطنيـــن

لـــه بإذن هللا تعالى ســـمو الشـــيخ فيصل

والمقيمين بأداء الشريعة اإلسالمية في

بـــن حمـــد آل خليفة طيـــب هللا ثراه في

كافة فصولها.

مدينة حمد.

ورفـــع رئيـــس مجلـــس األوقاف الســـنية

كمـــا شـــهد االفتتـــاح رئيـــس مجلـــس

الشـــيخ راشـــد بـــن محمـــد الهاجـــري في

األوقاف الســـنية الشيخ راشد بن محمد

كلمـــة القاهـــا بهـــذه المناســـبة ،الشـــكر

الهاجـــري ومحافظ المحافظة الشـــمالية

والتقدير إلى صاحب الجاللة الملك على

علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور.

توجيه جاللته لبناء المسجد وإلى سمو

وبهذه المناسبة ،أعرب سمو الشيخ ناصر

جاللته لتوفيـــر دور العبـــادة للمواطنين

والمقيمين فـــي المملكة ،وهو ما يعكس
رؤية جاللته في رعاية شـــعب البحرين
والمقيميـــن لجميـــع األديـــان والمذاهـــب

والطوائف.

وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل
خليفـــة إلى أن مســـجد المغفـــور له بإذن

هللا تعالى ســـمو الشـــيخ فيصل بن حمد
آل خليفـــة يأتـــي فـــي إطـــار التوجيهات

الزياني يشيد بجهود الفريق المساند لحوار المنامة

الصوتيـــة والمســـتلزمات الالزمة والذي

خالد بن حمد آل خليفة مســـجد المغفور

حمـــد بن عيســـى آل خليفة ،على حرص

للبيئة.

المســـجد تم تزويـــده بأحـــدث التقنيات

اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ

إلـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك

رئيـــس المجلـــس األعلـــى للبيئـــة ســـمو

لجاللـــة الملـــك رئيس المجلـــس األعلى

ومراكز ثقافية للندوات وغيرها ،كما أن

رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس

بن حمـــد آل خليفة عن شـــكره وتقديره

أمس ،الممثل الشـــخصي لجاللة الملك

وخالل اللقـــاء رحب القائـــد العام لقوة

الملكيـــة والحـــرص واالهتمـــام بإعمـــار
بيـــوت هللا لتـــؤدي رســـالتها النبيلـــة في

نشـــر قيـــم وتعاليـــم اإلســـام وتعزيـــز

أرض مملكة البحرين ،وتوفير كل ســـبل
الراحة والطمأنينة للمصلين.

الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة على

تفضل سموه بافتتاح مسجد المغفور له
بإذن هللا تعالى ســـمو الشـــيخ فيصل بن

وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل

حمد آل خليفة طيب هللا ثراه.

وأوضـــح ســـموه أن دعم واهتمـــام ولي

دعم وإنجاز المشروع.

الجليـــل ،مؤكـــ ًدا أن بنـــاء المســـاجد من

الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل

آل خليفـــة الســـتار عـــن لوحـــة افتتـــاح

وأوضـــح أن بناء المســـجد أجـــره عظيم
عنـــد هللا ســـبحانه وتعالـــى ،ســـائالً أن
ً
ذخرا للمغفور لـــه بإذن هللا تعالى
يكـــون

هللا ثراه.

طيب هللا ثراه.

اللحمة الوطنية والترابط المجتمعي.

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب

خليفـــة ،يؤكد حرص ســـموه الدائم على
مواصلـــة إعمـــار بيـــوت هللا وانتشـــارها
بشـــكل واســـع في المملكة ليتناســـب مع

احتياجـــات المواطنيـــن والمقيمين على

خليفـــة عن تقديـــره لكل من ســـاهم في

وأشـــاد الشـــيخ الهاجـــري بهـــذا العمـــل

ورفـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد

أفضل القربات إلى هللا سبحانه وتعالى.

المســـجد ،وقام سموه بجولة في مرافق

مســـجد المغفور له بإذن هللا تعالى سمو

الشـــيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب

ســـمو الشـــيخ فيصل بن حمد آل خليفة

المنامة  -وزارة الخارجية

التقـــى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف

والـــذي كان محل تقدير من مقام عاهل

الخارجية المساند لمؤتمر حوار المنامة

عيســـى آل خليفـــة ،وولـــي العهد رئيس

الزيانـــي ،أمـــس ،أعضـــاء فريـــق وزارة

في دورته الســـابعة عشرة بحضور عدد

من كبار مسؤولي الوزارة.

وأشـــاد وزير الخارجية بالجهود الطيبة

التي بذلها الفريق المساند خالل مؤتمر
حوار المنامة الذي تم تنظيمه بالتعاون
بيـــن وزارة الخارجيـــة والمعهـــد الدولي

للدراسات اإلســـتراتيجية ( ،)IISSوالتي
أسهمت في النجاح الذي حققه المؤتمر،

البـــاد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن

مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،وكافة
الضيـــوف المشـــاركين ،مثمنًـــا الجهـــود

الموفقة التي قامت بها اللجنة المشرفة
علـــى تنظيـــم المؤتمـــر برئاســـة وكيـــل

وزارة الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة

وأعضاء اللجنة.

“أكاديمية محمد بن مبارك” تناقش جدول أعمالها

جاللة الملك يبعث رسالة إلى السيسي تتعلق بتطورات األوضاع في المنطقة

تطوير التعاون والتنسيق مع مصر لمستويات أوسع

آل خليفـــة عـــن اعتـــزاز مملكـــة البحريـــن

المنامة  -بنا

بمـــا يربطهـــا مـــن عالقـــات أخويـــة وطيدة

بعـــث عاهل البـــاد صاحب الجاللـــة الملك

وراســـخة مع جمهورية مصـــر العربية على

حمد بن عيسى آل خليفة ،رسالة إلى أخيه

المســـتويات كافـــة ،وما تشـــهده من تطور

رئيـــس جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة

وتقـــدم مســـتمرين يعكـــس مـــدى اهتمـــام

عبدالفتـــاح السيســـي تتعلـــق بالعالقـــات

قيادتـــي البلديـــن وحرصهمـــا الدائـــم على

األخوية بين البلدين والشـــعبين الشقيقين

المضـــي بـــكل أوجـــه التعـــاون والتنســـيق

وتطـــورات ومســـتجدات األوضـــاع فـــي
المنطقـــة ،وقـــام بنقـــل الرســـالة مستشـــار

المشـــترك آلفـــاق أرحـــب بما يعـــزز مصالح
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين ،مشـــي ًدا

جاللة الملك للشـــؤون الدبلوماسية الشيخ

عاهـــل البـــاد المفـــدى لفخامـــة الرئيـــس

وتمنياتـــه لمملكـــة البحريـــن بالمزيـــد مـــن

بالدور اإلستراتيجي والمحوري لجمهورية

جـــاء ذلك خالل اســـتقبال فخامة الرئيس

لجمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة بدوام

ومتانـــة العالقـــات األخويـــة التـــي تجمـــع

بالعمـــل العربـــي المشـــترك وتعزيـــز األمـــن

للشـــؤون الدبلوماســـية في القاهرة ،حيث

الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي المستشـــار

األخويـــة لمملكـــة البحريـــن والداعمة على

استعراض تطورات األوضاع في المنطقة

خليفـــة تحيـــات حضـــرة صاحـــب الجاللة

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،

وأعـــرب الشـــيخ خالد بن أحمـــد بن محمد

والدولية ذات االهتمام المشترك.

خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

عبدالفتـــاح السيســـي وتمنيـــات جاللتـــه

عبدالفتاح السيسي لمستشار جاللة الملك

التقـــدم واالزدهار .من جانبه ،كلف فخامة

نقـــل الشـــيخ خالد بـــن أحمد بـــن محمد آل

بنقـــل تحياتـــه إلـــى عاهـــل البـــاد صاحب

التطـــور والرقـــي والرخـــاء ،مؤكـــ ًدا عمـــق

مصر العربية بقيادة السيسي في االرتقاء

بيـــن البلدين الشـــقيقين ،منو ًهـــا بالمواقف

واالستقرار في المنطقة .وخالل اللقاء ،تم

الدوام لجمهورية مصر العربية.

إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن القضايـــا اإلقليمية

خالد بن أحمد يبحث مع أبوالغيط المستجدات في المنطقة

اســـتقبل رئيـــس جهـــاز المســـاحة

أكد مستشـــار جاللة الملك للشـــؤون

خالـــد بن أحمد بـــن محمد آل خليفة

التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن

بن محمـــد آل خليفـــة ،حرص عاهل

مـــع أبـــو الغيـــط ،حيـــث تـــم بحـــث

القائـــم بأعمـــال مديـــر إدارة المعلومات

الدبلوماسية الشـــيخ خالد بن أحمد

في القاهرة بجمهورية مصر العربية

البـــاد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد

آخـــر التطـــورات والمســـتجدات في

بـــن عيســـى آل خليفـــة ،علـــى تعزيز

المنطقـــة ،وعـــدد مـــن الموضوعـــات

العمل العربي المشـــترك بكافة أطره

ذات االهتمام المشترك.

وبمـــا يضمـــن مواجهـــة التحديـــات

االرتقاء بدور الجامعة على مختلف

وأعـــرب عـــن تقديـــر عاهـــل البـــاد

النبيلـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة

العربيـــة ودفـــع المســـاعي والجهـــود

التـــي يقـــوم بهـــا أميـــن عـــام جامعة

المجاالت.

الدول والشعوب العربية في المزيد

من االستقرار والرخاء واالزدهار.

ومملكـــة البحرين للجهـــود الدءوبة
الـــدول العربية أحمـــد أبوالغيط في

مملكـــة البحريـــن لكافـــة األهـــداف

والعمل على تنمية دورها في جميع
جـــاء ذلـــك خـــال اجتمـــاع الشـــيخ

العربية في معالجة مختلف القضايا
الراميـــة؛ لتعزيـــز األمن واالســـتقرار
فـــي المنطقـــة وبمـــا يحقـــق التقـــدم

والنماء لجميع دولها وشعوبها.

تضطل ــع في ــه أكاديمي ــة محمد ب ــن مبارك آل

الدبلوماسي في العام المقبل.

خليفة للدراس ــات الدبلوماسية في النهوض
بالكادر الدبلوماسي لمملكة البحرين ،مشي ًدا

تقديرهم لجه ــود األكاديمية وال ــدور الفاعل

مج ــال التدريب م ــع المعاه ــد واألكاديميات

لوزارة الخارجية.

ب ــدور األكاديمي ــة ف ــي تعزي ــز التع ــاون ف ــي

من جانبهم ،أعرب أعضاء مجلس األمناء عن

ال ــذي تق ــوم ب ــه لتعزيز العم ــل الدبلوماس ــي

على درجة الدكتوراه في إدارة األعمال

فـــي تطويـــر العمـــل العربـــي وتعزيز

الجهود التي تقوم بها جامعة الدول

ن ــوه وزي ــر الخارجي ــة بال ــدور المه ــم ال ــذي

إل ــى خط ــط األكاديمي ــة لتطوي ــر التدري ــب

العقـــاري حمـــد هزيم ،بمناســـبة حصوله

الخـــاص بخدمـــة المســـتثمرين فـــي

المشـــتركة وتحقيق تطلعات وآمال

أعض ــاء المجل ــس .وف ــي بداي ــة االجتم ــاع،

الت ــي ت ــم إنجازها ف ــي العام  ،2021مش ــيرة

والتطويـــر العقـــاري بمؤسســـة التنظيم

وآلياتـــه ،وتنســـيق المواقـــف بيـــن

المســـتويات ،ولما فيـــه خير وصالح
ً
منوهـــا إلـــى دعـــم
الـــدول العربيـــة،

االتص ــال اإللكترون ــي المرئ ــي ،بحض ــور

خليف ــة آل خليف ــة ،أب ــرز البرام ــج التدريبية

عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة فـــي مكتبه

أحمد أبوالغيط

المصالـــح العربية المشـــتركة ،ودعم

ال ــذي عق ــد أم ــس األربع ــاء ،وذل ــك عب ــر

استعرضت مدير عام األكاديمية ،منيرة بنت

والتســـجيل العقـــاري رئيـــس مؤسســـة

وخالل االجتماع ،عبر أبو الغيط عن

الدول العربية إزاء مختلف القضايا

مب ــارك آل خليف ــة للدراس ــات الدبلوماس ــية،

المدرج ــة عل ــى ج ــدول األعم ــال ،حي ــث

اجتم ــاع مجل ــس أمن ــاء أكاديمي ــة محمد بن

وجرى خ ــال االجتماع ،بح ــث الموضوعات

المنامة  -جهاز المساحة والتسجيل العقاري

من خالل أطروحته التي حملت عنوان

عميـــق تقديـــره لجهود عاهـــل البالد

ت ــرأس وزير الخارجي ــة عبداللطيف الزياني،

الدبلوماسية في مختلف أنحاء العالم.

تشجيع موظفي “المساحة” لنيل الشهادات العليا

تنسيق المواقف بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة
المنامة  -بنا

المنامة  -وزارة الخارجية

“تطبيـــق النظـــم البنكيـــة اإللكترونيـــة
مملكـــة البحريـــن” مـــن جامعـــة جنـــوب

ويلـــز” بالمملكة المتحـــدة ،وتهدف هذه

الدراســـة إلـــى معرفة كيفية االســـتفادة
مـــن أنظمـــة إدارة عالقـــات العمـــاء

المبـــذول مـــن قبـــل الباحـــث ،والنتائـــج

التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا فـــي هـــذه
ً
مضيفـــا معاليـــه بأننا
الدراســـة القيمـــة،

الستعادة ثقة المستثمرين وتعزيز الثقة

فـــي الجهـــاز والمؤسســـة ماضـــون فـــي

وأثنـــى الشـــيخ ســـلمان علـــى الجهـــد

على الشهادات العليا التخصصية ،األمر

بالنظام المصرفي في مملكة البحرين”.

سياســـة تشـــجيع الموظفيـــن للحصول

الـــذي يعزز من تطور االنســـان البحرين

من خالل االســـتزادة بالمعرفـــة المبنية
ً
متمنيا للباحث
على البحث األكاديمي،
مزيد من التوفيـــق والنجاح في حياته

العلميـــة والعملية وبما يعود بالنفع على
وطنه.
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خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار األول في سوق العمل

بكلفة  30مليار دوالر وضمن حزمة مشروعات خطة التعافي االقتصادي ...الفريق الحكومي:

إطالق  5مدن جديدة ستزيد مساحة المناطق التعمـــــــــــــيــريــة  % 60وتنفيــذ  20مشــروعــا تنمــويــا

المنامة  -بنا

البيانات للحوسبة السحابية.

أكـــد نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء رئيس

مشـــروع الشـــارع الشـــمالي :يأتـــي
ً
استكمال لتطوير شبكة الطرق وبالتوازي

آل خليفـــة أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة

التوســـع العمراني في المملكة ،وســـيوفر

بـــن عيســـى آل خليفة ،عاقـــدة العزم على

المحيط الشـــمالي لمملكة البحرين والذي

اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــروعات التنمويـــة

والبنيـــة التحتية الشـــيخ خالد بن عبدهللا

مـــع زيادة المشـــروعات التنموية لمواكبة

عاهل البـــاد صاحب الجاللـــة الملك حمد

المشـــروع ممـــرات للنقـــل علـــى طـــول

ســـيعزز مـــن الربـــط بيـــن المشـــروعات

مواصلـــة نهجهـــا الطموح لتنفيـــذ مختلف

االســـتراتيجية واإلســـكانية ،ويبلغ طول

المتطلبـــات التنمويـــة بمـــا يلبـــي تطلعـــات

المشـــروع حوالـــي  22.5كيلومتـــر مـــع 4

المواطنيـــن ويســـهم فـــي خلـــق فـــرص

مسارات.

نوعيـــة واعـــدة ألبنائهـــا .وأضاف الشـــيخ
خالـــد بـــن عبـــدهللا أنـــه بموافقـــة مجلـــس

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام

االقتصـــادي ،والمتمثلـــة فـــي خلـــق فرص

صناعيـــة ولوجســـتية تضـــم مجمعـــات

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

جميـــل حميـــدان ،ووزيـــر المواصـــات

فـــي ســـوق العمـــل ،وتســـهيل اإلجـــراءات

وتهـــدف إلـــى خلـــق فـــرص اســـتثمارية

التعافـــي االقتصـــادي التـــي ســـبق اإلعالن

باســـم الحمـــر ،والرئيس التنفيذي لشـــركة

القطاعـــات الواعـــدة ،وتعزيـــز االســـتدامة

والطاقة المستدامة.

ببدء مرحلـــة جديدة للبناء على ما تحقق

الوزارة لشـــؤون األشـــغال بوزارة األشغال

الوزراء برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس

خلف ،ووزير العمـــل والتنمية االجتماعية

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،علـــى خطة

واالتصـــاالت كمال أحمد ،ووزير اإلســـكان

عـــن محدداتهـــا الرئيســـة ،فـــإن ذلـــك أذِن

ممتلكات البحرين خالد الرميحي ،ووكيل

مـــن منجـــزات علـــى الصعيـــد الحضـــاري

وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني

فـــردي ،إنمـــا نتـــاج عمـــل جماعـــي وبروح

الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات

مخططاتهـــا العامـــة وســـتزيد مســـاحة

عمل واعدة وجعل المواطن الخيار األول

سكنية ولوجســـتية ،ومناطق استثمارية،

كما يهدف مشـــروع جسر الملك حمد إلى
توســـيع شبكة النقل ووســـائل الربط بين

المملكتيـــن وباقـــي دول مجلس التعاون،

التجاريـــة وزيـــادة فعاليتهـــا ،وتنميـــة

للصناعة النظيفـــة والتكنولوجيا الحديثة

المالية واالستقرار االقتصادي ،كالتالي:

مخطـــط منطقة خليـــج البحريـــن :يتكون

تخطيط  5مدن جديدة

طبيعـــي مـــن حيـــث الشـــكل ،وتعـــزز نمـــو

البحرين بطول  109كيلومترات وســـيتم

استثمارية وسياحية.

مـــع القطـــاع الخـــاص ،مـــن خـــال نظـــام

وتعزيـــز كفـــاءة نقـــل األفـــراد والبضائـــع،

لتعزيز النمو االقتصادي للمنطقة.

مشـــروع متـــرو البحرين:ســـيتم إنشـــاء

المخطـــط مـــن عدد مـــن الجـــزر ذات طابع

شـــبكة مترو تغطي جميـــع مناطق مملكة

والتنمـــوي ،والتي هي ليســـت وليدة عمل

أحمد الخياط ،والرئيـــس التنفيذي للهيئة

حاليـــا علـــى إعـــداد
 يجـــري العمـــلً

أشـــجار القرم ،كما تســـهم فـــي خلق فرص

تنفيذهـــا علـــى مراحـــل عـــدة بالشـــراكة

الفريـــق الواحـــد ،فريـــق البحريـــن ،في كل

الصحية مريم الجالهمة ،ورئيســـة جامعة

المناطق التعميرية لمملكة البحرين بنسبة

مخطـــط منطقـــة جـــزر حـــوار :مشـــروع

االســـتثمار ( )BOTالبنـــاء والتشـــغيل

االســـتثمارات

جديدة في المناطق التالية :منطقة فشت

متعـــددة االســـتخدام ،وتـــم تخطيـــط

األولى من المشروع إنشاء خطين بطول

أولويـــة تنفيـــذ المشـــروعات التنمويـــة

ونـــوّ ه الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة

فشـــت العظـــم ،ومنطقـــة خليـــج البحرين،

الخاصـــة بهـــا ،كمـــا تـــم تقســـيم منطقـــة

ويربـــط الخط األول بين مطـــار البحرين

المشروعات االستراتيجية بقيمة تتجاوز

حزمة من المشـــروعات التنموية الحيوية

مخطـــط منطقـــة فشـــت الجـــارم :جزيـــرة

طبيعية ،ومنتجعات مطلـــة على الواجهة

الخط اآلخر ســـيربط بين منطقة الجفير

المكونة من العمل على إعداد المخططات

أبـــرز مـــا تـــم إنجـــازه منهـــا مشـــروع مبنى

بالقنـــوات المائيـــة ومركزهـــا المطـــار

الدولي ،وخط الصهر الســـادس في شركة

متعـــددة االســـتخدام ،وتـــروج المدينـــة

والسياحة ،والصناعة ،والتعليم ،والصحة،

الغاز المســـال ،وخـــط األنابيب النفطي (أ -

المخطط يضمن اتصال الجزيرة الجديدة

مكانـــة البحرين االقتصادية وتنافســـيتها،

مدينـــة ســـلمان ومدينـــة خليفـــة ومدينـــة

مخطط منطقة جزيرة سهيلة :تم تخطيط

وتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين

الرملي ،إلى جانب مشروعات بنية تحتية

ســـياحيا
كيلومترا مربعا لتكون مشـــروعً ا
ً

جـــاء ذلـــك ،خـــال اإلعـــان عـــن تفاصيل

بضغـــط عـــال بمســـتوى  400كليوفولـــت

خطـــة التعافـــي االقتصـــادي الـــذي عقـــده

محطـــات وخطـــوط ،عـــاوة علـــى أعمـــال

رئيـــس اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــروعات

والتقاطعات الرئيسة.

قطـــاع ،األمـــر الـــذي أســـهم فـــي تحقيـــق

البحريـــن جواهـــر المضحكـــي ،والمديـــر

تفوق  ،% 60وبدأ التخطيط بإنشاء مدن

سياحي يضم فنادق ومنتجعات ومناطق

وإعـــادة الملكيـــة .ســـتتضمن المرحلـــة

وأوضـــح الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا أن

بمجلس التنمية االقتصادية علي المديفع.

الجارم ،ومنطقة جزيرة ســـهيلة ،ومنطقة

الجزيـــرة مـــع مراعـــاة الطبيعيـــة البيئيـــة

 29كيلومترًا تتخللهما  20محطة توقف،

الكبـــرى تتضمـــن إطـــاق حزمـــة مـــن

بـــأن مملكة البحرين أطلقـــت بالعام 2015

ومنطقة جزر حوار.

التطويـــر إلـــى  4مناطـــق تشـــمل محميات

الدولـــي وضاحية الســـيف ،فـــي حين أن

 30مليـــار دوالر ،وستســـهم هـــذه الحزمة،

بقيمـــة تفـــوق  32.5مليـــار دوالر ،ومـــن

مســـاحتها  182كيلومتـــرا مربعـــا محاطـــة

البحرية ،ومساحات مفتوحة ومماشي.

والمنطقة التعليمية في مدينة عيسى.

العامة لخمس مدن جديدة وقائمة مكونة

المســـافرين الجديـــد فـــي مطـــار البحرين

المســـتقبلي ،تهـــدف إلى خلق مشـــروعات

مشروعات البنية التحتية

قطاعـــات البنيـــة التحتيـــة واالتصـــاالت،

ألمنيـــوم البحريـــن (البا) ،ومنصة اســـتيراد

لمبدأ التنقل المتكامل والمســـتدام ،كما أن

واإلسكان ،والشباب والرياضة ،في تعزيز

ب) ،وإنشاء  5مدن إسكانية جديدة وهي

مع ويتوافق مع الوضع الطبيعي للمنطقة.

وخلق فـــرص نوعية واعدة ألبناء الوطن،

شرق ســـترة ومدينة شرق الحد وضاحية
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متعـــددة ومنهـــا إنشـــاء شـــبكة كهربـــاء

وسكنيا ،إلى جانب توفير مناطق متعددة
ً

المشـــروعات التنمويـــة الكبـــرى ضمـــن

ألول مـــرة فـــي البحريـــن مكونـــة من عدة

تخلق مناطق ســـكنية وفرص اســـتثمارية

كل مـــن نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء

التطويـــر التي شـــهدتها مختلف الشـــوارع

التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالد

واســـتعرض الـــوزراء والمســـؤولين أبـــرز

وسكنية.

الكبـــرى ،والتـــي تأتـــي جن ًبـــا إلـــى جنـــب
مـــع األولويـــات األخـــرى لخطـــة التعافـــي

المخطط من عدد من الجزر بمساحة تفوق

نقالت نوعية في مختلف المجاالت.

مـــن أكثـــر مـــن  20مشـــروعً ا ،فـــي تطويـــر

االقتصادية .2030

بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ،ووزيـــر الماليـــة

واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن

خليفة آل خليفة ،ووزير األشغال وشؤون

التنفيـــذي

الســـتقطاب

مالمح أولوية تنفيذ المشروعات التنموية

االســـتخدام،

واســـتعماالت

األراضـــي

وســـياحية مميـــزة تجـــذب المســـتثمرين

وتعزز الســـياحة ،وستكون االستخدامات
الرئيســـة للمنطقـــة ســـياحية ولوجســـتية
مخطـــط منطقـــة فشـــت العظـــم :يتكـــون

 100كيلومتـــر مربـــع بالتركيز على مناطق

 4000شخص ،ومن المتوقع االنتهاء من

مشروعات قطاع السياحة

المشروع في الربع األخير من .2022

ً
أول :مشروع تطوير بالج الجزائر:أطلق

رابعً ا :مشروع المدينة الجنوبية:يقع في

غـــرب مملكـــة البحرين ،ويعتبـــر أحد أهم

المشروع على مســـاحة تقدر بحوالي 5.7

عليه اســـم المدينة السياحية في جنوب
المشـــروعات التـــي تعـــزز مكانـــة مملكـــة

البحرين على خارطة الســـياحة العالمية.
وتشـــتمل المرحلـــة األولى على شـــواطئ

جنوب شـــرق مملكـــة البحرين ،وســـيكون

مليون متر مربع .ســـيضم المشروع فندق
 5نجـــوم ،كما ســـيضم أول مجمـــع تجاري
( )outletفـــي مملكـــة البحريـــن ومدينـــة

عامـــة وممشـــى بطـــول  1.2كيلومتـــر،

ترفيهية متكاملـــة ،باإلضافة إلى وحدات

الترفيهي والسكني والسياحي.

احتياجات العائلة.

إلـــى جانـــب عناصر حيوية علـــى الصعيد
ســـيحتضن المشـــروع فندقـــي “أفاني” و

ســـكنية ومرافـــق عاليـــة الجـــودة تلبـــي

خامســـا :فندق العنوان مراسي البحرين
ً

”تيفولي” ،كما حاز المشـــروع على جائزة

والعنـــوان رزيدنســـز:عبارة عـــن فنـــدق

البحريـــن) ،وتم ترشـــيحه لجائزة (أفضل

التجهيـــزات العصريـــة التـــي توفـــر أعلـــى

العربية).

من عدد مـــن المحالت التجاريـــة الفخمة،

(أفضل مشـــروع فـــي قطـــاع الترفيه في

وشـــقق فندقية فاخـــرة تحتوي على كافة

مشـــروع في قطاع الترفيـــه في المنطقة

مســـتويات وســـبل الرفاهية ،علـــى مقربة

ثانيـــا :مشـــروع منتجـــع جميـــرا خليـــج
ً

والمطاعـــم المميزة بإطاللة بحرية خالبة،

مشـــروعات شـــبكة األليـــاف البصريـــة

الثانـــي مـــن العـــام القـــادم ويقـــع علـــى

 .2022ويحتـــوي الفندق علـــى  10طوابق

الجيـــل القـــادم مـــن شـــبكة االتصـــاالت

البحريـــن ،وســـيضم المنتجـــع  207غرف

باإلضافة إلى مرافق األعمال وسبا ومركز

البحرين:ســـيتم افتتاحـــه خـــال الربـــع

وســـيتم افتتـــاح المشـــروع فـــي فبرايـــر

الدولية المستقبلية:ســـتزيد مشـــروعات

الســـاحل الجنوبـــي الغربـــي لمملكـــة

ً
جناحـــا فاخرًا،
و 117غرفـــة بمـــا فيهـــا 20

تهـــدف هـــذه المشـــروعات إلـــى دعـــم

الدولية والحوســـبة السحابية من القدرة

وشـــاطئين ،و 5حمامـــات ســـباحة وناديًا

رياضـــي وبـــرك ســـباحة ومنطقـــة ألعـــاب،

فـــي تحقيق أهـــداف الرؤيـــة االقتصادية

االتصـــاالت والتكنولوجيـــا ،مـــن خـــال

ألعـــاب ترفيهيـــة ،باإلضافـــة إلـــى العديـــد

مشـــروع جســـر الملك حمد:جســـر الملك

إقليميا
ربـــط المملكـــة بشـــبكة االنترنـــت
ً

لزواره عوامل جذب أخرى.

والمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة

جميـــع مناطق المملكـــة ،وتوفير خدمات

والمؤتمـــرات

العالمية.

وسيشـــكل أحـــد أهـــم المشـــروعات

الواجهة البحريـــة وصمم بطريقة عصرية
مبتكـــرة ليشـــكل مركـــ ًزا حضريًـــا للجيـــل

تتميز الشـــقق الفندقية بديكورات داخلية

واالتصاالت
مســـارات التنمية االقتصادية بما يســـهم
 ،2030وهذه المشروعات هي:

حمـــد ســـيربط بيـــن مملكـــة البحريـــن

وســـيكون علـــى طـــول  25كيلومتـــرًا،

ويتكـــون المشـــروع مـــن  4مســـارات

للمركبات كما ســـيتضمن جزءا من مســـار
للســـكة الحديديـــة التي تمتـــد بطول 57

كيلومتـــرا .تكمـــن أهميـــة المشـــروع فـــي

تقويـــة العمـــق االســـتراتيجي السياســـي
واالقتصـــادي والثقافـــي بيـــن مملكـــة

البحريـــن والمملكـــة العربيـــة الســـعودية،

التنافســـية لمملكـــة البحريـــن فـــي قطاع

توفيـــر البنـــى التحتيـــة المطلوبـــة لتعزيز

ودوليا ،وتوفير أحـــدث التقنيات لتغطي
ً

صحيا (ســـبا) ،وقناة مائيـــة باإلضافة إلى
ً
مـــن المطاعـــم والمقاهي وســـيوفر كذلك

ً
ثالثـــا :مركـــز البحرين الدولـــي للمعارض
الجديد:أكبـــر

مدينـــة

الحوســـبة الســـحابية لكبـــار الشـــركات

معارض ومؤتمرات في الشـــرق األوسط،

يأتي ذلك بالتنســـيق مـــع القطاع الخاص

االســـتراتيجية والحيويـــة التـــي تعـــزز

مـــن إنشـــاء شـــبكة النطـــاق العريـــض

الكبـــرى .ســـيضم المركـــز  10قاعـــات

ويضـــم العنـــوان رزيدنســـز مجمـــع تجاري

وواجهـــة مائية وممشـــى واســـع ،وتتكون
المرافـــق الســـكنية مـــن  10طوابـــق و155
مسكنًا ،وهو متصل بشكل مباشر بمراسي

جاليريا.

سادســـا :فنـــدق فيـــدا مراســـي البحريـــن
ً

وفيـــدا رزيدنســـز:يقع الفنـــدق بجـــوار

لتنفيذ عدد من المشروعات منها االنتهاء

قـــدرة المملكة على اســـتقطاب الفعاليات

القادم لإلقامة والترفيـــه والتواصل ،فيما

فـــي كافـــة مناطـــق البحريـــن ،ومشـــروع

للمعارض مجهزة بأحـــدث الخدمات ،كما
ســـيضم مركـــ ًزا للمؤتمـــرات مجهـــز بأكثر

أنيقـــة ووســـائل راحة متنوعـــة ،ويتضمن

خطـــوط األلياف البصريـــة الدولية البرية
والبحريـــة ،وإنشـــاء عـــدد مـــن مراكـــز

وســـائل العرض تطورا ،ويتسع لما يقارب

المنتجـــع  157غرفـــة فيمـــا تضـــم الشـــقق

الفندقيـــة  145شـــقة ،إضافـــة إلـــى عـــدد
مـــن المطاعـــم الفاخـــرة ،ومنتجـــع صحي،

ومســـبح خارجـــي ،كمـــا تتصـــل بمراســـي

تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى على مراحل والتمويل متوافر ...وزير “المالية”:

جاليريـــا وعلـــى بعد خطوات مـــن المرافق
المتعـــددة لمشـــروع مراســـي البحريـــن ،إذ
مـــن المقـــرر افتتاحـــه فـــي شـــهر ديســـمبر

خلق الفرص الواعدة للمواطنين الهدف األسمى لخطط التنمية
مؤتمـــر اإلعـــان عـــن المشـــروعات التنمويـــة

االقتصادية فيها.

قال وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ

وأضـــاف أن تنفيـــذ المشـــروعات التنمويـــة

أســـعار النفـــط وتغير أســـعار الســـلع والخدمات

االستثمارية وفرص العمل الواعدة للمواطنين

ولكل مشـــروع خطته الزمنية الخاصة به ،وأن

فـــي مملكة البحرين ،وذلك بالتعاون بالشـــراكة

الخـــاص ،إلـــى جانب ما تحظى بـــه المملكة من
ً
ً
تجاريا عالميا ،وهو ما يدعم
مركزا
كونها تمثل

سيدعلي المحافظة

الكبرى لخطة التعافي االقتصادي.

ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة إن خلـــق الفرص

الكبـــرى ســـتتم علـــى شـــكل مراحـــل مختلفـــة،

تمثل الهدف األســـمى لجميع الخطط التنموية

تمويلهـــا يتـــم من خـــال الشـــراكة مـــع القطاع

مع القطاع الخاص والسلطة التشريعية.

جاء ذلك في تصريحاته للصحافة على هامش

توفيـــر التمويـــل للمشـــروعات ذات الجـــدوى

وأوضـــح أن تمويل المشـــروعات راعى تقلبات

ولفت إلى أن الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة
ً
ً
أساســـيا لحركة عجلـــة التنمية في
رافدا
تمثل

الداخلة في تنفيذ المشروعات.

قوية من الدعم والمؤسسات الداعمة لها وعلى

المقبل.

ســـابعً ا :مراســـي جاليريا:يمتـــد هـــذا

المشروع على مساحة  200ألف متر مربع
علـــى موقـــع اســـتراتيجي داخل مشـــروع

مراســـي البحرين ،والذي مـــن المخطط له

أن يضـــم تشـــكيلة واســـعة مـــن العالمـــات

مملكة البحرين ،حيث تتوافر بالبحرين قاعدة

التجارية العالمية البارزة ،وهو أول مجمع

وأشـــار إلـــى أن الســـلطة التشـــريعية شـــريك

رأســـها تمكيـــن ،الذي يعد من أكبـــر البرامج في

مســـتوى دول المنطقـــة ،وســـيتيح للـــزوار

التشـــريعات الالزمـــة لتنفيذ هذه المشـــروعات،

وختـــم وزيـــر المالية بالقـــول إن البحرين تفخر

أساسي في تحديد األولويات وإنجاز وصياغة
واالســـتفادة مـــن خبـــرات أعضاءها فـــي تنفيذ
العمل.

تجاري بإطاللة استثنائية على البحر على

الوصول المباشر لكل من الشاطئ ومنتزه

العالم مقارنة بحجم االقتصاد.

الواجهة البحرية.

بـــأن الشـــباب البحرينـــي الموهوبين هـــم الذين

يعملون على تأسيس هذه المؤسسات.

تتضمـــن أقســـام المجمـــع شـــارع هـــاي

الشيخ سلمان بن خليفة

ســـتريت ،وقســـم بـــازا العائلـــة ،ومنطقـــة

للمطاعم بواجهة بحرية ســـاحرة ،وقســـم

الكـــورت يارد الفاخر ،ومـــن المقرر أن يتم

قســـم تعليمي يتكون من  8طوابق بسعة

تـــم تخصيـــص أرض لـــه يقـــدر حجمهـــا

للتصوير اإلشـــعاعي ،أمـــا المرحلة الثانية

مستشفى الملك حمد  :AMHجار تنفيذه

التحويليـــة

 500ســـعة سريرية ،وإنشـــاء مركز بحث

الطبيـــة ،وتبلـــغ طاقته االســـتيعابية 125

التحويليـــة لأللمنيوم ،والتي ســـتحتضن

مشـــروع كليـــة الهندســـة بجامعـــة

تعتمـــد أحـــدث التقنيـــات فـــي مختلـــف

بالقـــرب مصنـــع ألبـــا والمصانـــع الداعمـــة

المشـــروعات التنمويـــة الكبـــرى التـــي

االســـتثمارات المحليـــة واألجنبيـــة فـــي

ويحـــرص القائمـــون علـــى المشـــروع أن

افتتاح المشروع في سبتمبر .2022

مشروعات قطاع الصناعة
منطقـــة

الصناعـــات

لأللمنيوم:سيتم إنشاء منطقة الصناعات
مشـــروعات

الصناعـــات

التحويليـــة،

 300ســـرير ،ومختبـــرات حديثـــة ،ومركز
مـــن التنفيـــذ فتهـــدف إلـــى التوســـع إلـــى

بمنطقـــة عالـــي شـــامل كل التخصصـــات

وتطوير ،وقاعة للمؤتمرات.

ســـريرًا ،لتقديـــم خدمات طبيـــة مختلفة

البحرين:يأتـــي

المشـــروع

ضمـــن

لصناعـــة األلمنيـــوم .ستســـهم فـــي جذب

تنـــدرج ضمن خطـــة التعافي االقتصادي،

قطـــاع األلمنيـــوم وتنمية الصـــادرات من

يكـــون التصميـــم علـــى أعلى مســـتويات
ً
وصديقـــا للبيئـــة ووفـــق أفضـــل
الجـــودة

هـــذا القطـــاع الحيـــوي ،وســـتدعم زيـــادة

نســـبة مســـاهمة القطاعات غيـــر النفطية

بشـــكل عام وقطاع الصناعات التحويلية
بشـــكل خـــاص فـــي الناتـــج المحلـــي

اإلجمالي ،كما ســـتعزز إيجاد فرص العمل
النوعيـــة أمـــام المواطنيـــن فـــي مجـــال

الصناعات التحويلية لأللمنيوم.

مشـــروع تحديـــث مصفـــاة شـــركة

نفـــط البحريـــن “بابكو”:تـــم وضـــع حجر
األســـاس لـــه فـــي مـــارس  2019ويعـــد
المشـــروع الصناعـــي األكبـــر فـــي تاريـــخ

مملكـــة البحريـــن ،ويهدف المشـــروع إلى
رفـــع اإلنتاجيـــة ،ورفع القدرة التنافســـية
للمصفـــاة فـــي الســـوق العالميـــة ،كمـــا أنه
مـــن المؤمـــل أن يســـهم برنامـــج تحديث

المصفـــاة ،في زيـــادة طاقـــة المصفاة من
ً 267
يوميا.
ألفا إلى  380ألف برميل
ًّ
إنشـــاء منطقـــة تجاريـــة مـــع الواليـــات

المتحـــدة األميركية:تـــم توقيـــع مذكـــرة

تفاهـــم بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات

المتحدة األميركية بهدف إنشـــاء منطقة

تجارية مع الواليات المتحدة األميركية،
وســـتكون المنطقـــة التجاريـــة مركـــ ًزا

إقليميـــا للتجـــارة والتصنيـــع والخدمـــات
ً
ً
آفاقا
اللوجســـتية والتوزيع ،كما ســـتفتح
أوســـع للتعـــاون المشـــترك والعالقـــات

التجاريـــة بين البلدين ،وســـتعزز التعاون
االقتصـــادي

والتجـــاري

والصناعـــي

وســـتدفع بعجلـــة التجـــارة الثنائيـــة بيـــن

البحرين وأميركا ،إضافة إلى مســـاهمتها
في خلق فـــرص عمل نوعيـــة للمواطنين
فـــي قطاعـــات الصناعـــة والتجـــارة

والخدمات المساندة.

مشـــروع

الحلول اإلنشـــائية والكهروميكانيكية مع

ضمان توفير الطاقة .وســـيضم المشروع
مباني جديدة لقسم الهندسة الميكانيكية

والكهربائية والكيميائية والمدنية لتكون
مواكبة لتعليم التقنيات الحديثة ،وقسم
للعمارة والتصميم الداخلي.

كما سيوفر المشروع بيئة بحثية تساهم
فـــي إثـــراء البحـــث العلمـــي وتطويـــر
التقنيـــات الهندســـية لخدمـــة القطاعـــات

المحليـــة واإلقليميـــة ،ومواكبة متطلبات
المســـتقبل فـــي مجـــال علـــوم الفضـــاء

والصناعات المســـتدامة وإعـــداد الكوادر
المتخصصـــة فـــي المجـــاالت الهندســـية

المختلفـــة لتلبيـــة احتياجـــات المجتمـــع

وسوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة
في المملكة.

التخصصـــات ،حيث يحتـــوي على غرفة

عمليات بتقنية عالية للعمليات الجراحية
الدقيقـــة ،ومـــن المؤمـــل أن يتـــم تركيب

ألواح للطاقة الشمســـية في المستشـــفى
عنـــد اكتمـــال المشـــروع ،ليتـــم االعتمـــاد

عليها كمصدر للطاقة بنسبة .% 75

مشروعات قطاع اإلسكان
ً
تنفيـــذا للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية

بتوفيـــر  40ألـــف وحـــدة ســـكنية فـــإن

الحكومة وبالشـــراكة مع القطاع الخاص
قامت بإنشـــاء  5مـــدن إســـكانية جديدة
إلـــى جانـــب المشـــروعات اإلســـكانية

األخـــرى بهدف تحقيق هذا التوجيه ،وما
زال العمـــل جـــار من أجـــل تنفيذ وحدات
ســـكنية جديدة ،لتقديم أفضل الخدمات

السكنية النموذجية للمواطنين.

كما تم إنشاء مدينة سلمان لتكون مدينة
متكاملـــة تضم ما يقـــارب  12000وحدة
ســـكنية ،ومدينـــة شـــرق الحـــد لتضـــم ما

يقـــارب  5000وحدة ســـكنية ،وما يقارب
 3500وحـــدة ســـكنية فـــي مدينة شـــرق

مشروعات القطاع الصحي
مشـــروع مجمـــع دلمونيـــا للخدمـــات
الصحيـــة :ســـيكون مجمـــع خدمـــات

وعيـــادة طبية في مختلـــف التخصصات

الطبيـــة النوعيـــة بجزيـــرة دلمونيا ،حيث

ســـترة ،ومـــا يقارب  4500وحدة ســـكنية

فـــي مدينة خليفة ،في حيـــن تم االنتهاء

من إنشاء ما يقارب  4000وحدة سكنية

ضمن مشروع ضاحية الرملي.

مـــن جانـــب آخـــر ،تـــم إطـــاق برنامـــج

“شراكة” الذي يتيح المزايدة على حقوق

وزارة اإلسكان بهذا المشروع في منطقة
ً
منزل.
اللوزي الذي يتكون من 132

وجود أية استفسارات أو طلب إيضاحات

مطـــوري القطـــاع الخـــاص ،حيـــث قامت

كمـــا ســـيتم التوســـع فـــي البرنامج خالل

السنوات القادمة ليشمل أكثر من 16000
وحـــدة ســـكنية ،بالشـــراكة مـــع القطـــاع

الخـــاص بما يســـهم فـــي توفيـــر وحدات

سكنية بجودة عالية.

إطالق المنصة وطريقة استخدامها.

وأكـــد الفريـــق الحكومي من الـــوزراء في
الختـــام بـــأن خطـــة التعافـــي االقتصـــادي

أتـــت لمواصلـــة الحفاظ على مســـار النمو
االقتصـــادي وخلـــق فـــرص عمـــل واعـــدة

العمـــل عبر جملـــة من المبـــادرات التي تم

مشـــروع المدينة الرياضية:وتســـهم في
دعـــم قطـــاع الشـــباب والرياضـــة وتوفير

البيئة التي تحفز على اإلبداع والتميز في

هذا القطاع ،وتشـــتمل المدينة الرياضية
علـــى ملعـــب رياضـــي متكامـــل ســـيكون

األكبر على مســـتوى مملكة البحرين ،كما

ستشتمل على صالة متعددة االستخدام.
وســـتحتوي المدينـــة ً
أيضا علـــى مالعب
مصممة بمعايير دولية ومســـارات أللعاب
القـــوى وصاالت متعددة االســـتخدامات،
وكذلـــك ســـتضم المدينـــة مجمـــع تجاري

وفنادق.

تقديمها والتي سيتم العمل على تنفيذها

بإذن هللا وفق ما وُ ضعت لها من أولويات
وبرامج ،مشـــيرًا إلى أن الجهود متواصلة

وفق التوجيهات الملكية الســـامية لجاللة
عاهـــل البـــاد ،والمتابعـــة المســـتمرة مـــن

صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس
مجلس الوزراء.

وذكـــر الفريـــق الحكومي أن هـــذه الجهود

تصب في تحقيق أهـــداف خطة التعافي
االقتصـــادي عبر تكثيف مســـاعي تحقيق

أولوياتهـــا الخمـــس ،وتعزيـــز االســـتقرار
المالـــي مـــن أجـــل خلـــق فـــرص نوعيـــة

للمواطنيـــن بمـــا يعـــود بالنفـــع والنمـــاء
ً
مضيفـــا أن المشـــروعات
علـــى الجميـــع،

المنصة االستثمارية
تســـتهدف تســـهيل االســـتثمار في مملكة
البحريـــن ودعـــم المشـــروعات التنمويـــة

واالســـتراتيجية بالمملكـــة ،حيـــث إن

المنصة االستثمارية هي منصة إلكترونية
للترويج للفرص االستثمارية المتاحة في
المملكة ،وذلك تحت إشـــراف مباشـــر من

مجلس التنميـــة االقتصادية ،حيث يمكن
للمســـتثمرين عبر هذه المنصـــة الحصول

على معلومات متكاملة حول المشروعات

التنمويـــة

بشأن المشروع ،وسيتم اإلعالن قري ًبا عن

وجعـــل المواطن الخيار األول في ســـوق

قطاع الشباب والرياضة

واالســـتراتيجية

الجهات المسؤولة عن المشروع في حال

المتاحـــة

المدرجـــة ضمـــن أولويات خطـــة التعافي
االقتصـــادي تركـــز على خلق فـــرص عمل

واعدة للمواطنيـــن لتعزيز مكانة البحرين
التنافســـية في جميع المجـــاالت بما يرفد
القطاعـــات االقتصاديـــة ،كمـــا ستســـهم

فـــي اســـتقطاب مزيـــد مـــن المشـــروعات
ّ
المولـــدة للوظائـــف ،والعمل
االســـتثمارية
علـــى تعزيـــز اســـتقرار ســـوق العمـــل،

واســـتقرار الكوادر الوطنيـــة في وظائفها
وخلـــق مزيد مـــن الفرص النوعيـــة أمامها

نحو مزيد من االبتكار واإلبداع.

مشروعات خطة التعافي ذات أولوية للمجلس

مشروع زيادة “المضافة” لم يصل لـ “مالية النواب”
سيدعلي المحافظة

مشروعات قطاع التعليم
مدينـــة

بحوالي  16,665مترا مربعا.

تطويـــر األراضـــي الحكوميـــة مـــن قبـــل

لالســـتثمار ،ويمكنهـــم ً
أيضـــا التواصل مع

الملـــك

أكــد رئيــس لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة البرلمانية النائب أحمد الســلوم أن اللجنة لم تســتلم بصفة رســمية

عبـــدهللا

الطبية:مجمـــع للرعايـــة الصحيـــة يضـــم

مرافـــق أكاديميـــة وطبيـــة ،كمـــا ســـيضم
المجمع ً
أيضا مراكز لألبحاث المتخصصة

حتى اللحظة أي مشروع يتعلق بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى  ،10بعد عرضه على المجلس في أكثر من مؤتمر.
وقـــال علـــى هامـــش مؤتمـــر اإلعـــان عـــن المشـــروعات

التنمويـــة الكبـــرى لخطة التعافـــي االقتصادي إن الســـلطة
ً
دائمـــا علـــى تواصـــل مـــع الحكومـــة وإعطـــاء
التشـــريعية

فـــي دراســـة األمـــراض الســـائدة فـــي

المشـــروعات المتعلقـــة بالتعافـــي االقتصـــادي األولويـــة

والســـكري والســـمنة ،وســـوف يتم تنفيذ

أحـــد أبرز المشـــروعات المنظورة حاليا لـــدى اللجنة وذات

المنطقـــة ،بما في ذلك مرضى الســـرطان
المشروع على مرحلتين.

المرحلـــة األولـــى ســـيتم خاللهـــا تنفيـــذ

لعرضهـــا واالنتهاء منها بالســـرعة المطلوبـــة .ولفت إلى أن
األولوية والمتعلقـــة بخطة التعافي االقتصادي تتمثل في

أن تكـــون بورصـــة البحريـــن منصة الســـتقطاب الشـــركات

األجنبية .وأشـــار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تحظـــى بعدد من االمتيازات فـــي المناقصات والمزايدات،
كمـــا تحصل علـــى دعم من الحكومة الســـيما فيمـــا يتعلق
برســـوم الكهربـــاء وبقيـــة الرســـوم ،إلـــى جانـــب توفيـــر

الحاضنات ومراكز األعمال ،التي من شأنها أن تخفض من

التكلفة التشغيلية لهذه المؤسسات.

أحمد السلوم
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اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨـﻤــﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒــﺮى

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨـﻤــﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒــﺮى

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻸﻟﻤﻨﻴﻮم

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨـﻤــﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒــﺮى

ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

إﻃـــﻼق ﺣﺰﻣﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

1

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻊ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳﻀﻢ:

إﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

ﻣﺮاﻓﻖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻃﺒﻴﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ
اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﺮﻃﺎن واﻟﺴﻜﺮي واﻟﺴﻤﻨﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺼﻔﺎة ﺑﺎﺑﻜﻮ

ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﺠﺎوز  30ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷﻛﺒﺮ

واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

زﻳﺎدة اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ
ﻣﻦ  267,000إﻟﻰ

رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

380,000

ﻟﻠﻤﺼﻔﺎة ﻓﻲ

ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻤﻠﻜﺔ

2

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً

وﺻﺪﻳﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ووﻓﻖ
ً
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺠﻮدة
أﻓﻀﻞ اﻟﺤﻠﻮل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻓــﺮص ﻧــﻮﻋﻴﺔ
ٍ
واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ وﺧــــﻠﻖ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

واﻋـﺪة ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃــﻦ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤــﻮ ﻣﺴﺘـﺪام وﻓﻖ رؤﻳﺔ اﻟﺒﺤــﺮﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ 2030

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون

ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري
واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

ﺳﻴﻀﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة
ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﻗﺴﻢ ﻟﻠﻌﻤﺎرة
واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

ﺳﻴﻮﻓﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻴﺌﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

5

6

وﺗﺸﻤـــــﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ:
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨـﻤــﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒــﺮى

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺧﻤﺲ ﻣﺪن ﺟﺪﻳﺪة

واﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨـﻤــﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒــﺮى

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺧﻤﺲ ﻣﺪن ﺟﺪﻳﺪة

1

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

2

ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻬﻴﻠﺔ

3

ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺸﺖ اﻟﻌﻈﻢ

4

ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻊ دﻟﻤﻮﻧﻴﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎت وﻋﻴﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺠﺰﻳﺮة دﻟﻤﻮﻧﻴﺎ
2

إﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ ﻃﺎﻗﺘﻪ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

2

ﺟﺴﺮ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ
اﻟﺠﺴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

 25ﻛﻢ
ﻃــﻮل اﻟﺠﺴﺮ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻟﻴﺎف

اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﺸﺮوع ﺧﻄﻮط اﻷﻟﻴﺎف
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ
واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
إﻧﺸﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ

ﻣﺘﺮو اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺘﺮو ﺗﻐﻄﻲ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺷﻮاﻃﺊ ﻋﺎﻣﺔ

 109ﻛﻢ

ﻣﻤﺸﻰ ﺑﻄﻮل

ﻋﺪد اﻟﻐﺮف

 1.2ﻛﻢ

207

ﻗﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﻌﺎرض

10

ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻣﻤﺮات ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل
اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ

4,000

ﻃــﻮل اﻟﻤﺸﺮوع

3

4،500

وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ

ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب

4,000

وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

16,000

ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ

وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ

اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

8

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨـﻤــﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒــﺮى

اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻫﻲ ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

5

ﺳﻴﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺎء أﻛﺒﺮ ﻣﻠﻌﺐ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺳﻴﻀــﻢ ﻗــﺎﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻏــﺮاض،
وﻣﻼﻋﺐ ﻣﺼﻤﻤﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ دوﻟﻴﺔ،
وﻣﺴﺎرات ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى وﺻﺎﻻت
ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﺳﻴﺘــﻢ إﻧﺸـــﺎء
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠـــﺎري وﻓﻨـــﺎدق

ﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ

ﺷﺨﺺ

 5.7ﻣﻠﻴﻮن م

ﻓﻨﺪق اﻟﻌﻨﻮان

ﻓﻨﺪق ﻓﻴﺪا

واﻟﻌﻨﻮان رزﻳﺪﻧﺴﺰ

وﻓﻴﺪا رزﻳﺪﻧﺴﺰ

ﻣﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

2

ﺣﻤﺎﻣﺎت
ﺳﺒﺎﺣﺔ

اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﻗﺎﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت

 22.5ﻛﻢ

ﻋﺪد
اﻟﺸﻮاﻃﺊ

ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب

اﻟﻤﻨﺼﺔ
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه
ّ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻳﺘﺴﻊ إﻟﻰ

3،500

وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ

1

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺟﻤﻴﺮا

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻟﺸﺎرع اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

7

ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺳﻴﻀﻢ ﻓﻨﺪﻗﻲ »أﻓﺎﻧﻲ« و»ﺗﻴﻔﻮﻟﻲ«

ﻃــﻮل اﻟﻤﺘﺮو

ﺳﺮﻳﺮ

%75

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
"اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ"

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮق ﺳﺘﺮة

وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ

ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨـﻤــﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒــﺮى

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨـﻤــﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒــﺮى

ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻼج اﻟﺠﺰاﺋﺮ

5،000

ﺿﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﻣﻠﻲ

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﻟﻮاح ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻟﻴﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ

وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ

ﺗﻀﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮق اﻟﺤﺪ

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ AMH -

125

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت

12,000

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻠﻤﺎن

 16,665م

ﺟﺰر ﺣﻮار
ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ
5
واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺸﺒﺎب
ﻗﻄﺎع

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨـﻤــﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒــﺮى

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب

2

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ

ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن

ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن

ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ أرض
ﻳﻘﺪر ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ

ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺸﺖ اﻟﺠﺎرم

1

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨـﻤــﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒــﺮى

ﻣﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

2

ﻣﺮاﺳﻲ
ﺟﺎﻟﻴﺮﻳﺎ

4

9

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت

اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

10
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الجلسة النقاشية المعنية بالسلطة التنفيذية

الجلسة الرئيسية للمنتدى

بمشاركة وزير المالية وحضور عدد من المسؤولين وممثلين عن السلطة التشريعية و “الخاص” ومركز “التوازن” السعودي

انطالق أعمال المنتدى الوطني لمناقشة توصيات تقرير التوازن بين الجنسين
الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

افتتـــح المجلـــس األعلى للمـــرأة في مقره

بالرفـــاع صبـــاح أمـــس المنتـــدى الوطنـــي

ل ع ـــرض نتائـــج ومناقشـــة توصيـــات

تقريـــر مملكـــة البحريـــن الثانـــي للتـــوازن

بيـــن الجنســـين ،بمشـــاركة وزيـــر الماليـــة

واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن

خليفة آل خليفـــة ،واألمين العام للمجلس

هالـــة األنصـــاري ،وبحضـــور عـــدد مـــن

الجلسة الرئيسية للمنتدى

المســـؤولين في القطـــاع العـــام ،وممثلين

الجلسة النقاشية المعنية بالسلطة التنفيذية

عن الســـلطة التشـــريعية والقطاع الخاص

يد ا ر ت ه ـ ـ ـ ا
ب ا ل س ـ ـ ـ ل ط اةل ت ن ف ي ذ ي ـ ـ ـ اةل ت ـ ـ ـ أ

والمجتمـــع المدنـــي ،وممثليـــن عـــن مركـــز

وكيـــلالـــوزارةلالقتصـــادالوطنـــي

التوازن بين الجنسين في المملكة العربية

بـــوزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي

الســـعوديةالشـــقيقة،ومركـــزاإلحصـــاء

آمنـــة الرميحـــي  ،وبحضـــور المعنييـــن

الخليجـــي ،وهيئة األمم المتحـــدة للمرأة،

من المســـئولين بالمؤسســـات الرســـمية

ولجنـــة المـــرأة باألســـكوا ،وفريـــق خبراء

والحكوميـــةورؤســـاءلجـــانتكافـــؤ

ويهـــدف المنتـــدى الـــذي يقـــام علـــى مدى

عمـــلالســـلطةالتنفيذيـــةفـــيتنفيـــذ

البنك الدولي.

الفرص ،اســـتعرضت الجلســـة أولويات

ي و م ي ـ ـ ـ نإ ل ـ ـ ـ ىم ن ا ق ش ـ ـ ـ ةن ت ائـــجالتقريـــر

توصيـــات التقريـــر التـــي تناولـــت عـــدة

الوطنـــي للتـــوازن بيـــن الجنســـين علـــى

المســـتوىالمؤسســـيوفـــيالمجـــاالت

الرئيســـية المؤثرة فـــي التنميـــة الوطنية،

الـــذي شـــهدت نتائجـــه تقدمـــا ملحوظـــا

بالمقارنـــة مـــع التقريـــر األول الصـــادر قبل

عاميـــن .وأطلع المشـــاركون فـــي المنتدى

علـــى أبرز المبادرات وأفضل الممارســـات،

التـــي رصدها التقرير ،والتي ســـاهمت في
تطويـــر مؤشـــرات التوازن بين الجنســـين
علـــى المســـتوى الوطنـــي ،باإلضافـــة إلـــى

فـــرص التحســـين المرجوة فـــي المجاالت

التنموية المختلفة.

كما تناولت جلســـات المنتـــدى المقترحات

التـــي مـــن شـــأنها أن تســـهم فـــي تجويـــد
ً
خصوصا ما
مخرجـــات التقريـــر الوطنـــي،

تعلق منها بســـبل األخذ بتوصياته وأوجه
تنفيذها بحســـب أولويـــات العمل القادمة،

أو منهجيـــات تطويـــر بعـــض المؤشـــرات

لتقديم المزيد من القـــراءات الموضوعية

لواقع التوازن بين الجنسين.

جوانـــب ،كرفـــع نســـبة مشـــاركة المـــرأة

السياسات والتشريعات في تحقيق الخطة

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة،

واألهلـــي” .وذكـــرت أن مخرجـــات التقرير
ً
ً
ملحوظا على
تحســـنا
الوطنـــي أوضحـــت

الجنســـين ،والمتمثـــل فـــي اعتمـــاد آليـــات

سواء في شقه المتعلق باألداء المؤسسي

الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية ،يثري
ً
نموذجا
التجربـــة الوطنية ويؤهلها لتكون

أهـــم عناصر النموذج الوطني للتوازن بين

في مجال تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن

وطنيـــة ،كالتقريـــر ،لقيـــاس أثـــر وفعاليـــة

ً
ومرجعا للخبـــرات والتجارب
يحتـــذى بـــه
بيـــن الجنســـين .وأشـــار معاليـــه فـــي هـــذا

الســـياق بـــأن نتائج التقريـــر بينت تقليص

الفجـــوة بين المرأة والرجل في الكثير من

المجـــاالت مقارنـــة بنتائج التقريـــر األول،
ً
ً
منهاجـــا ودليـــاً
وطنيـــا
وأن التقريـــر يعـــد
لرصد ومتابعة أداء الجهات والمؤسسات

في مجـــاالت إدماج احتياجات المرأة في

التنمية على النحو الذي يعكس السياســـة
العامة لمملكة البحرين.

التي أخذت على عاتقها مســـؤولية تفعيل

السياســـات والبرامج المخصصة لتقليص

الرقابـــة والشـــفافية وتحســـين التخطيط

جـــاءت مجســـدة الهتمام جميـــع الجهات

الفجوات بين الجنسين ،من منطلق تعزيز

االســـتراتيجيومتابعـــةاألداءالعـــام

لتحقيـــق المزيد من المنجزات الســـتدامة

تقدم المرأة البحرينية.

وقالـــت األنصـــاري فـــي كلمـــة لهـــا خـــال

مخرجاتـــه مـــن خالل مثل هـــذه المنصات

والتدريـــب ،والجهـــاز الوطنـــي لإليرادات،

والـــذي يعـــد خير دليل على مـــا تحظى به

و ا ل م ت م ث ـ ـ ـ لف ـ ـ ـ يا ل ت ـ ـ ـ ز ا م4 5م ؤ س س ـ ـ ـ ة

فـــي القطـــاع العـــام بتقديـــم المعلومـــات

لتداعيـــاتالجائحـــةوســـبلاحتوائهـــا،

ووزارة الصحـــة ،والهيئة الوطنية لتنظيم

أعمـــال المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة

مـــن االبتكار والتجديد فـــي وضع الحلول

الصـــدد إلـــى أهميـــة تعميـــم تجـــارب هذه

من قبل الســـلطة التنفيذية ،وتشاركها في

التـــي قامـــت بها مـــن أجل تحقيـــق أفضل
النتائج ،منو ًها بأن تجربة مملكة البحرين

البحرينيـــة اليـــوم من مســـتويات متقدمة
ً
واقعا تنفيذا للتوجيهات الملكية
اصبحت

علـــى صعيـــد قيـــاس العائـــد من مشـــاركة

الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ،ودعم

البيانات والمعلومات واإلحصاءات ،حيث

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

الفعليـــة التـــي تســـاهم في رســـم الخطط
ً
أخـــذا بعيـــن
واالســـتراتيجيات وتنفيذهـــا

ذلك المؤسســـة التشريعية وجميع شركاء

العمـــل الوطنـــي فـــي القطاعيـــن الخـــاص

واالقتصاديـــة ،والتـــي تســـتدعي المزيـــد

ذات األولوية لرفع مســـتويات التنافســـية
الوطنية.

العامة برنامـــج “تـــوازن” التدريبي ،بهدف

بنـــاء وتنمية قدرات لجـــان تكافؤ الفرص
بمؤسســـات القطـــاع العـــام والجهات ذات

العالقـــة بمتابعـــة تنفيذ النمـــوذج الوطني

للتوازن بين الجنسين وآلياته.

وقـــال ســـعادة الدكتـــور رائـــد بـــن شـــمس

المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامـــة ،إن

هـــذا البرنامج ســـيعمل علـــى التركيز على

رفـــع القـــدرات وإلقـــاء الضـــوء علـــى أبرز

الممارســـات فـــي مجـــال تحديـــد أولويات

المؤسســـة بمـــا يحقـــق الخطـــة الوطنيـــة

لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة ،والمســـاعدة

في إعداد الخطة التشـــغيلية للجنة تكافؤ

الفـــرص ،وتوظيـــف مؤشـــرات األداء عند

تنفيـــذ البرامج ،ووضع التقارير المســـاندة

لعمـــل اللجنـــة بنـــاء علـــى اختصاصاتهـــا،

باإلضافة إلى إعداد الموازنات المستجيبة

الحتياجـــات المـــرأة في التنميـــة الوطنية

بما يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة.

مناقشة أولويات عمل السلطة

إطالق برنامج “توازن” التدريبي
وخالل الجلســـة الرئيسية ،أطلق المجلس

التنفيذية في تنفيذ توصيات التقرير
وخـــالالجلســـةالنقاشـــيةالمعنيـــة

الســـامية لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة

ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب

أصبحـــت البيانات هي األصـــول والموارد

للمجلـــس األعلى للمرأة علـــى ما يبذله من

جهـــود فاعلـــة ومتواصلـــة من أجـــل إبراز

واالقتصـــاد الوطني عـــن تطلعه بأن تكون

المكانـــة والدور الرئيســـي والريـــادي الذي

المجـــاالت واألصعـــدة ،لتكـــون الشـــريك

تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع

تتواله المرأة البحرينية اليوم في مختلف

المهـــمفـــيمواصلـــةالبنـــاءوالتطويـــر

واإلســـهامالفاعـــلفـــيرفـــدالمســـيرة
ً
مزيـــدا من
التنمويـــة للمملكـــة بمـــا يحقـــق
التقـــدم واالزدهـــار ،مشـــيرًا إلـــى أن نهـــج

الحكومة المســـاند والمنســـجم مع الخطة

مجاالت العمل وتبوئها المناصب القيادية

وزير المالية واالقتصاد الوطني

االمين العام للمجلس األعلى للمرأة

وقـــال معاليه إن إعداد وإصدار هذا النوع

األعلـــى للمرأة هالـــة األنصاري عـــن تقدير

المـــرأة في التنمية الوطنية وفاعلية تأثير

العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

القطاع الخاص.

مـــن التقاريـــر الوطنيـــة لقيـــاس تنافســـية

فـــي تحليل الوضع الحالـــي لوضع الحلول

المناســـبة ،مـــع التأكيـــد علـــى ضـــرورة أن

تكون تلـــك الحلول مبتكرة ومرنة لتقديم

معالجات واقعية.

الزايد :التقرير مرجع وطني
الستدامة تقدم المرأة
وفي الجلســـة النقاشـــية الخاصة بالسلطة

ا ل ت ش ـ ـ ـ ر ي ع ي ةل ال ط ـ ـ ـ ا ععلـــىومناقشـــة

التقريـــر الوطنـــي للتوازن بين الجنســـين،

أكـــدت رئيســـة لجنة الشـــئون التشـــريعية

والقانونيـــة بمجلس الشـــورى دالل الزايد،

بـــل ودولـــي فـــي مختلـــف قضايـــا المـــرأة،

وهـــو المؤسســـة الوطنية المعنيـــة بالمرأة
ويراعـــي فـــي مجمـــل أنشـــطته وخططته

ومبادراتـــهوتقاريـــرهالمصلحـــةالعليـــا

للدولة.

فيمـــا أكـــدت المداخـــات التـــي تقـــدم بها

عـــدد كبير مـــن النواب والشـــوريين خالل
الجلســـة الدعـــم الكامـــل لجهـــود المجلس
األعلـــى للمـــرأة فـــي تنفيـــذ توصيـــات هذا

التقرير ،واالســـتعداد لتعديل التشـــريعات

القائمـــة وســـن تشـــريعات جديـــدة تخـــدم

تنفيذ هذه التوصيات.

وناقشـــت الجلســـة المخصصـــةللســـلطة

التشـــريعية أثـــر التشـــريعات والقوانيـــن

تت ـ ـ ـ و ا زبني ـ ـ ـ ن
ا ل م ت ض م ن ـ ـ ـل ةت و ج ه ـ ـ ـ ا ا ل

“نهـــوضالمـــرأةبنفســـها”وبمجتمعهـــا ومن خالل تعزيز الشـــراكة بين القطاعين
وبمـــا يعزز من اســـتدامة تقدمهـــا ،وهو ما
ً
متمنيا معاليـــه للمجلس
العـــام والخـــاص،
يتجســـد اليـــوم فـــي حضورها القـــوي في
األعلى للمرأة دوام التوفيق والسداد.
ضمـــن المؤسســـات الحكوميـــة كمـــا فـــي

تنفيذ توصيات التقرير ،مع اقتراح تطوير

بعـــض مؤشـــرات التقريـــر التـــي ستســـهم

بموجـــب األمـــر الملكي الســـامي بإنشـــائه،

مســـتوياتالنمـــو،وخلـــقفـــرصعمـــل

نتائجه

آليـــات وضع خطة العمـــل القادمة لمتابعة

الـــذي بـــات بيـــت خبـــرة محلـــي وإقليمي،

وبمـــا يســـاهم فـــي تنفيـــذ خطـــة التعافي

األنصـــاري :تحســـن ملحـــوظ علـــى صعيد

أولويات العمـــل القادمة عبر التوافق على

نتـــاج عمل دؤوب للمجلـــس األعلى للمرأة

األولويات ورســـم خطط المرحلة القادمة،

والمواطنين الخيار األول في سوق العمل

كمـــا بحـــث المشـــاركون في الجلســـة أهم

وقالـــت إن أهمية هذا التقرير تنبع من أنه

ضمـــنالتقريـــروذلـــكبهـــدفتحديـــد

التقليـــدي المتمثل في “النهـــوض بالمرأة”،
وصـــوالً إلـــى صيغـــة متجـــددة تركـــز على

تبتعـــد فـــي مضمونها عن صيغـــة التمكين

الخدمات االجتماعية المقدمة لها.

البحرينية.

المقترحـــاتوالتوصيـــاتالتـــي جـــاءت

واعـــدة للمواطنيـــن ،وجعـــل المواطنـــات

وصلـــت إلـــى مرحلـــة متقدمـــة مـــن العمل

الحتياجـــاتالمـــرأة،ورفـــعكفـــاءة

التـــي ســـتضمن اســـتدامة تقـــدم المـــرأة

العـــام ،إضافـــة إلـــى تســـليط الضـــوء على

ا ال ق ت ص ـ ـ ـ ا د ايل ت ـ ـ ـ أيع ل ن ت ه ـ ـ ـاال ح ك و م ـ ـ ـ ة
ً
مؤخـــرا مـــن أجـــل مواصلة الحفـــاظ على

بتفعيـــل نظـــام الموازنـــات المســـتجيبة

وذلـــك من أجـــل وضـــع الحلـــول الواقعية

أبـــرز المبـــادرات المتميـــزة والهادفـــة إلـــى

الوطنيـــة للنهـــوض بالمـــرأة البحرينية قد

ومهنيـــة وصناعية للطالبـــات ،وااللتزام

هـــذا التقرير واإلحصائيـــات التي تضمنها،

مخرجـــات المنتدى منصبـــة لصالح عرض

ومناقشـــة نتائـــج التقريـــر واالطـــاع على

والمهني ،واســـتحداث تخصصات فنية

ضرورة وفائدة األخذ بمنهجية وتوصيات

الســـموالملكـــياألميـــرةســـبيكةبنـــت الوســـيلة األكثر ثقة لقيـــاس األداء ومدى
إبراهيم آل خليفة.
فعاليته.
وأعـــرب عـــن خالـــص شـــكرهوتقديـــره

ورفع نســـبة الملتحقـــات بالتعليم الفني

جميـــع مؤسســـات الدولـــة ،وشـــددت على

االعتبـــار كل المعطيـــات والمعاييـــر كونهـــا

و ف ـ ـ ـ ي ا ل خ ت ـــام ،أعـــرب وزيـــر الماليـــة

صنع واتخاذ القرار في بعض القطاعات،

أن هـــذا التقرير يمثل مرجعـــا وطنيا أمام

فـــيتبنـــيمنهجيـــة“التقييـــمالذاتـــي”

المـــرأة فـــي التنميـــة ،تعكس أهميـــة إدارة

لرئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة

تكافـــؤ الفـــرص والتـــوازن بين الجنســـين،

التشاورية المهمة بين أصحاب المصلحة،

وفـــي مســـتهل الكلمـــة التـــي ألقاهـــا وزير

خليفة ،والقيادة المتميزة للعمل النســـائي

البحريـــن فـــي مجـــال حوكمـــة تطبيقـــات

ومجـــاالت اســـتدامة التنميـــة االجتماعية

الجهـــات وتوثيـــق الخطـــوات والمبادرات

الرئيســـية للمنتدى ،أكد أن ما بلغته المرأة

المشـــاركةعلـــىتطويـــرتجربـــةمملكـــة

بالتنســـيق مـــع المجلـــس باعتمـــاد ونشـــر
واإلحصائيـــات التـــي يحتســـبها التقريـــر،
ً
نتائـــجالتقريـــروالعمـــلعلـــىمتابعـــة
وخصوصـــا ما تعلق منها بمعالجات الدولة

وزير المالية واالقتصاد الوطني :سياسات

المالية واالقتصاد الوطني خالل الجلســـة

وأشـــارت األنصاري إلـــى أن نتائج التقرير

المنتـــدى“تتفضـــلالحكومـــةالموقـــرة

ا ل م ه ـ ـ ـ نو ا ل خ د م ـ ـ ـ ا ا
تل ص ح ي ـ ـ ـ ة ،و ه ي ئ ـ ـ ـ ة صاحبـــة الســـمو الملكـــي قرينـــة العاهـــل
ً
الفتـــا في هذا
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار.
المفـــدى حفظهـــا هللا ،مـــن مســـاندة كبيرة

الحكومة تساند خطة نهوض المرأة

أو ضمـــن المجـــاالت الرئيســـية المرتبطـــة

بمشاركة المرأة في الشأن التنموي،

وهنـــأ وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي
ً
متقدما
الجهات الخمس التي حققت أداءً
من بين  45جهة ،وهي هيئة جودة التعليم

ً
مقارنـــة بإصـــداره األول،
صعيـــد نتائجـــه

األعلـــى للمـــرأة بالتعاون مع معهـــد اإلدارة

البحرينية في سوق العمل وفي مواقع

الجنســـين وتكافـــؤ الفـــرص علـــى نتائـــج

التقريـــر،والعائـــدمـــناســـتثمارالـــدور

الرقابي للســـلطة التشـــريعية على تطبيق

وتحقيـــق التـــوازن بيـــن الجنســـين ،ودور

الســـلطة التشريعية في دعم نتائج مملكة

البحريـــن فـــي التقاريـــر الدوليـــة ،إضافـــة

من جانبهـــا أعربت األميـــن العام للمجلس

إلـــى التوصيـــات ذات العالقـــة بالفجـــوات

التشريعية المرصودة وتحديد األولويات

المجلـــس لجهـــود الحكومـــة برئاســـة ولي

الجلسة النقاشية الخاصة بالسلطة التشريعية

المقبلة.

الحكومة البريطانية تشيد بإقرار “العدالة اإلصالحية للطفل”
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البحرين اتبعت نهجا استباقيا إلدارة آثار جائحة كورونا
محرر الشؤون المحلية

ً
تقريرا حول أولويات حقوق اإلنســان في
أصــدرت الحكومــة البريطانيــة
ً
عــدد مــن الــدول ،وتضمن التقرير رصدا لألوضاع فــي  31دولة في العالم

من بينها مملكة البحرين للفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري.
وأشـــادالتقريـــربجهـــودمملكـــة

يستطيعون العمل”.

البحريـــن لحماية حقوق اإلنســـان

خـــالجائحـــةكورونـــا،حيـــث

ذكـــر التقريـــر أن المملكة “واصلت

وأبدى التقرير البريطاني اهتمامه

التقرير يشيد بجهود
البحرين لحماية
حقوق اإلنسان
خالل الجائحة

اهتمام بإقرار
المملكة
قانون العدالة
اإلصالحية للطفل

بإقـــرار المملكـــة قانـــونالعدالـــة

اإلصالحيـــة للطفـــل ،وذكر“ :يمكن

ا ت ب ـ ـ ـ ا عن ه ـ ـ ـ جا س ـ ـ ـ ت ب ا ق يإل د ا ر ة رؤية عالمات التقدم في تصديق

التنفيذ في أغسطس .”2021

اإلصالح الذي تقوده البحرين.

وأكـــد التقريـــر مواصلـــة المملكـــة

وذكـــر التقرير“ :عملنا في شـــراكة

مثـــلتوفيـــرالرعايـــةالصحيـــة اإلصالحيـــة للطفـــل الـــذي يهـــدف

رصـــد وتعزيز حقوق اإلنســـان في

ذلك الهيئـــات الدوليـــة مثل األمم

واإلعفـــاء عـــن التأشـــيرة ألولئـــك

حيـــث أصـــدر النائب العـــام مبادئ

والمســـاعدة التقنيـــة ،على ســـبيل

المســـاعدة المالية ألولئك الذين ال

االمتثال للقانون قبل دخوله حيز

اآلثـــار المترتبـــة علـــى كوفيد،-19

البحريـــنعلـــىقانـــونالعدالـــة

ا ل م ج ا ن يلـ ـل ـعةم ـ ـاـ لا ملق ي م ي ـ ـ ـ ن ،
إلـــى تحســـين حمايـــة القاصريـــن،

الذين يفقـــدون وظائفهم وتقديم

توجيهيـــةتتطلـــبمـــنالقضـــاة

المتحـــدة القيـــام بـــدور نشـــط في

البحريـــن ،مـــن خـــال المشـــاركة

وثيقـــةمـــعاآلخريـــن،بمـــافـــي

المتحـــدة ،واســـتمررنا في التركيز

خ ط ـ ـ ـ اةل ع م ـ ـ ـ ل
ع ل ـ ـ ـ اىس ـ ـ ـ ت ك م ا ل

ا ل م ث ـ ـ ـ ا لف ـ ـ ـ يق ض ـ ـ ـ ا ا
ء أل ط ف ـ ـ ـ ا ل الوطنيـــةلحقـــوقاإلنســـانفـــي
ً
و ا ل م ج ـ ـ ـ ا ال ا ل
الحقا”.
تب ر ل م ا ن ي ـ ـ ـلةد ع ـ ـ ـ م البحرين وتنفيذها

فتح آفاق جديدة للتعاون واستكشاف الفرص

بن هندي يشيد بمضامين كتاب الذوادي
المنامة  -بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك لشؤون الشـــباب والرياضة صالح بن هندي المناعي
فـــي مكتبه بقصر القضيبية ،األمين العام المســـاعد رئيس قطاع التوثيق والشـــؤون

العربيـــة فـــي جامعة الـــدول العربية الســـفير خليل الذوادي والذي أهداه نســـخة من
كتابـــه “على الخيـــر والمحبة نلتقي” .وأعـــرب بن هندي عن تقديـــره للجهود الكبيرة

التـــي يبذلها الســـفير الـــذوادي في تألـــق الكتاب ومضامينـــه المتميزة عبـــر المقاالت
ً
ً
مرجعا وتعكس الخبرات
مؤكدا أن الكتاب يعتبر
التي تم نشـــرها في جريدة األيام،

الكبيـــرة والتجـــارب الثرية التـــي يمتلكها الذوادي والتي كان لهـــا دور بارز وملموس

في توثيق مختلف جوانب الشؤون المحلية والتاريخية والثقافية واالجتماعية.

محاوالت دنيئة من النظام اإليراني النتهاك خصوصية البحرين

تعزيز الشراكة بين البحرين ورابطة اآلسيان

الفيحاني تشيد بيقظة األمن في كشفهم المخطط اإلرهابي

المنامة  -وزارة الخارجية

المنامة -نقابة المصرفيين البحرينية

أشـــادترئيســـةنقابـــةالمصرفييـــن

عقـــدت أمس ورشـــة عمل مشـــتركة بين

النظـــام اإليرانـــي اإلرهابـــي ،ودعـــت

مملكـــة البحرين ودول رابطة اآلســـيان،

البحرينيـــةنـــوراالفيحانـــيبيقظـــة

العوائـــل البحرينيـــة لمتابعـــة ومراقبة

والشـــراكات اإلقليمية” برئاســـة الشـــيخ

وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن

وخيمة على مســـتقبلهم ،الفتة إلى ما

األمـــنالبواســـلفـــيالكشـــفعـــن

إجـــراءات لحماية الشـــباب مـــن براثن

رجال األمـــن بـــوزارة الداخلية بقيادة

بعنـــوان “اآلســـيان كقوة دافعـــة للتعاون
عبدهللا بن أحمد آل خليفة ،وكيل وزارة

عبـــدهللا آل خليفـــة ،وجهـــود رجـــال

الخارجية للشؤون السياسية ،وأوساندا

ب ي ر ا ن ا ن ـ ـ ـ د ا  ،مديـــر عـــام إدارة شـــؤون

مخطط إرهابي إيراني يستهدف أمن

وبحضور عـــدد من الجهـــات الحكومية،

وأكـــدت الفيحانـــي أن تلـــك الجهـــود

اآلســـيان بوزارة خارجيـــة مملكة تايلند،

ورحـــب الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل

خليفـــة،باســـتضافةمملكـــةالبحريـــن

ليست بغريبة على حماة الوطن الذين
والدولي.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون

السياســـية ،أن انضمـــام مملكـــة البحرين
لورشـــة العمـــل وذلـــك فـــي إطـــار تعزيـــز
الشـــراكةواالســـتدامةبيـــنالمملكـــة إلـــى معاهـــدة الصداقـــة والتعـــاون فـــي
ورابطـــةاآلســـيان،منو ًه ـــابالجهـــود جنوب شـــرق آســـيا عـــام  ،2019يجســـد
المتميـــزة التـــي تبذلهـــا الرابطـــة لتعزيـــز

األمن والتنمية على الصعيدين اإلقليمي

قامـــت به مملكـــة البحرين مـــن اتخاذ

إيران التي ال تعبأ بمستقبلهم وتحاول

البحرين وأهلها.

وســـفراء وممثلـــي دول اآلســـيان لـــدى

مملكة البحرين.

أفعـــال أبنائهم حتى ال تكـــون التبعات

رؤيـــة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن

عيســـى آل خليفـــة ،عاهـــل البالد ،بشـــأن

إطالق المحور الثالث من “د ّرب ”2
أم الحصم  -معهد البحرين للتنمية السياسية

أهمية تطوير الشـــراكات االســـتراتيجية
مع دول رابطة اآلسيان ،مشي ًدا بالنتائج

الطيبـــةواإليجابيـــةالتـــيتمخضـــت

عـــن ورشـــة العمل ،الســـيما علـــى صعيد

فتـــح آفاق جديـــدة للتعـــاون المشـــترك،

صال س ـ ـ ـ ت ث م ا ر ي ة
فف ـ ـ ـ ر ا
واستكشـــا ال

المتنوعة والواعدة بين الجانبين.

يواصلـــون الليـــل بالنهـــار؛ لتوفير أمن

وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي

مملكة البحرين ،مما جعلها واحة أمان

يصبو الغريب ألن يعيش فيها.

وأدانـــت رئيســـة نقابـــة المصرفييـــن

المحـــاوالت الدنيئـــة للنظـــام اإليرانـــي

النتهـــاك خصوصيـــة مملكـــة البحريـــن

وزعزعة استقرارها عبر أياد مغرر بها،

فقـــط الوصـــول إلـــى أهدافهـــا الدنيئة

بحرق مستقبل شباب مغرر به.
نورا الفيحاني

واختتمـــت الفيحانـــي بالتأكيـــد علـــى

مؤكـــدة أن النظـــام اإليراني بات اليوم

يحمي مقدرات الوطن بواسطة رجال

إرهابيـــا ال يمثـــل شـــعب إيـــران الـــذي

البـــاد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن

منبوذا من العالم أجمع باعتباره نظاما

أن وزارة الداخليـــة تمثـــل صمام أمان

أخلصـــوالقائدهـــمومليكهـــمعاهـــل

يـــرزح تحـــت الفقـــر بســـبب تدخـــات

عيسى آل خليفة ،وامتثلوا لتوجيهات

وقالت إنه من المؤسف أن يتم التغرير

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان

نظامه المستمرة في دول المنطقة.

بشباب وخداع عقولهم بواسطة خاليا

ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء

بن حمد آل خليفة.

مستشفى اإلرسالية األميركية يطلق حملة “الصحة في مكان العمل”

بعد اإلقبال الالفت على المحورين

األول والثاني من البرنامج الوطني

ل ال ن ت خ ا ب ـ ـ ـ ا تالنيابيـــةوالبلديـــة

“ د ّر ب  ”٢أ ع ل ـ ـ ـ ن معهـــد البحريـــن

للتنميـــة السياســـية عن اســـتعداده

إلطالق المحور الثالث من المرحلة

الشاملة من البرنامج ،والمخصصة

للراغبيـــن في الترشـــح لالنتخابات

النيابيـــة والبلديـــة المقبلة ومديري

المرحلـــة الشـــاملة بـــدورة “مهارات

ا ل ح م ـ ـ ـ ا اتال ن ت خ ا ب ي ـ ـ ـوةا ل ف ـ ـ ـ ر ق البروتوكول والمراسم واالتيكيت”،

العاملـــة ،حيـــث تنطلق يـــوم األحد

والتي ســـتقدمها المدربة المعتمدة

فعالياتـــه ،وبهـــذه المناســـبة يؤكـــد

الزايد .وكان معهد البحرين للتنمية

المقبـــل  28نوفمبـــر الجـــاري ،أولى

المعهـــد إلـــى أن الفرصـــة ال تـــزال

متاحـــة للراغبيـــن بالتســـجيل فـــي

المحـــور الثالـــث عبـــر الدخـــول إلى

موقع المعهد (.)bipd.org

وســـيتضمنالمحـــورالثالـــثمـــن

المرحلـــةالشـــاملةمجموعـــةمـــن

الـــدورات التدريبيـــة المتخصصـــة

والهادفـــةإلـــىتنميـــةمهـــارات

المشاركين اإلعالمية وتعزيز آليات

التواصـــل والتفاعـــل مـــع الجمهور،

ســـواء باالتصـــال المباشـــر أو عبـــر

وســـائل اإلعـــام المختلفـــة ،ضمـــن

محـــاور متعـــددة يقدمهـــا نخبة من

األكاديميين والمختصين.

وسيبدأ هذا المحور بدورة تدريبية

بعنوان “مهارات التعامل مع وسائل
اإلعالم” يقدمها مدير إدارة األخبار

بوزارة شؤون اإلعالم ،عبدالرحمن
المدفع ،ويقدم مدير إدارة وســـائل

اإلعـــام بـــوزارة شـــؤون اإلعـــام

يوســـفمحمـــددورة“مهـــارات

التواصل مع المواطنين” ،كما يقدم

المدرب المختص بالتواصل الفعّ ال،
علـــي الريـــس دورة “مهـــارات إلقاء

الخطاب السياسي والجماهيري”.

أمـــاالـــدورةالتدريبيـــةالرابعـــة،

فســـتركزعلـــىمواقـــعالتواصـــل

االجتماعـــيعبـــردورة“صناعـــة

المحتـــوى اإلعالمـــي فـــي وســـائل

فـــي البروتوكـــول والمراســـم منـــى

السياســـية قـــد اختتـــم يـــوم أمس

األربعاء المحور الثاني من المرحلة

الشـــاملة بمشـــاركة مجموعـــة مـــن

الراغبيـــن في الترشـــح لالنتخابات

ا ل م ق بول ـا ـل ـ مةه ت م بي ـا ـل ـعنم ل ي ـ ـ ـ ة

االنتخابية من النشطاء والمراقبين

واإلعالمييـــن.ويأتـــيالبرنامـــج

ال ن ت خ ا ب ـ ـ ـ اا لتن ي ا ب ي ـ ـ ـ ة
ا ل و ط ن ـ ـ ـلي

والبلدية “درَّب” في نسخته الثانية

فيما ســـيختتم المحـــور الثالث من

أطلـــق مستشـــفى اإلرســـالية األمريكية
حملـــة الصحـــة في مـــكان العمل لجميع

الشـــركات في مملكـــة البحريـــن ،وجاء

حفـــل تدشـــين الحملـــة خـــال احتفـــال

أقيـــم يـــوم أمـــس األربعـــاء  24نوفمبـــر

الجاري.

و ا س ـ ـ ـ ت ع ر ض فـــيبدايـــةاالحتفـــال

بعـــد النجـــاح الـــذي حققـــه خـــال

مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون الشباب

العـــام  ،2018ويتكـــون مـــن عـــدة

عمليـــة “تقييمات الصحـــة” مع العاملين

انتهت فـــي يناير الماضـــي وعملت

من جهتـــه ،قال الســـفير البريطاني في

فترة االنتخابـــات النيابية والبلدية
مراحـــل المرحلـــة التمهيدية والتي

علـــى تكويـــن معلومـــات أساســـية

عـــن الخطـــوات األولـــي؛ للبـــدء في

والرياضـــة صالـــح بـــن هنـــدي المناعـــي

بالمستشفى.

مملكـــةالبحريـــنرودريـــكدرومونـــد
الـــذي شـــارك فـــي الحفـــل ً
أيضـــا “إن

التخطيـــط للترشـــح باالنتخابـــات،

الشركات البحرينية ستستفيد من هذه

تركز على تدريب وتوعية المرشح

تعد مؤشرا لقياس صحة الفرد”.

والمرحلـــة الثانية “الشـــاملة” والتي

بالمعلومـــات والمهارات األساســـية

ضمن المحاور القانونية والسياسية

التقييمـــات الصحيـــة للموظفيـــن ،فهي

وأضـــاف“ :لقـــد خضعـــت لهـــذا التقييـــم

و ا إل ع ال م ي ـ ـ ـ ةو ا ل م ي د ا ن ي ـ ـ ـ ةح ـ ـ ـ و ل

بنفســـي ،ومن هذا المنطلق أشـــدد على
ً
خصوصا أنه
أهميتـــه في مكان العمـــل،

“التخصصيـــة”
الثالثـــة
المرحلـــة

وأضـــاف“ :إن الســـفارة فـــي مملكـــة

العمليـــة االنتخابيـــة ،فيمـــا ســـتركز

علـــىتمكيـــنمجموعـــةمختلفـــة

مـــن التخصصات ســـواء إعالميين

يل م ع ل و م ـ ـ ـ ا ت
نـــ ا
أ وم ر ا ق ب ي ـ ـ ـ ف

الخاصـــة بتخصصهم لدعم العملية

االنتخابيـــة ،أمـــا المرحلـــة الرابعـــة

واألخيـــر،فســـتركزعلـــىتوعيـــة

التواصـــلاالجتماعـــي”ويقدمهـــا
الناخبيـــن بجميع الجوانـــب المهمة
خ ب ي ـا ـ ـإلرع ـ ـ ـ ااالمج ت م ا ع ـ ـ ـ ي

والتســـويق الرقمـــي علـــي ســـبكار،

فاطمة عبداهلل

ب ا ل ع م ل ياـ ـ ـال نة ت خ ا ب يبـ ـ ـم ةخ ت ل ـ ـ ـ ف

الوسائل.

يكشف عن الصحة الجسدية للفرد”.

البحريـــن تشـــجع علـــى االســـتفادة مـــن

األدوات المختلفـــة المتاحـــة في مجال
قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة ،فنحـــن نولي

اهتماما بالصحة الفردية”.

مـــن جهتهـــا ،لفتـــت الرئيـــس التنفيـــذي

للمجموعات لدى مستشـــفى اإلرســـالية

األمريكيـــة جوليا توفـــي إلى أن إطالق

سيســـاهم في تعزيـــز الصحـــة الوقائية

 rainبـــول غـــروم “إن التعـــاون المبتكـــر

آرون جوفينـــد خـــال الحفـــل عرضـــا

وشارك الرئيس التنفيذي لشركة “Soza

مـــع  DHu3 Bahrainو Soza Health

خالل تدشـــين حملة “الصحة في مكان
العمـــل” ،قائـــاً“ :إن أثمـــن عنصـــر لـــدى

المؤشـــرات الصحية فـــي الخوارزميات

“الملـــك حمـــد – مستشـــفى اإلرســـالية
األمريكيـــة” ،إذ إنـــه ســـيركز ً
أيضـــا على

لألفراد والمجتمع.

 ”Healthمن المملكة المتحدة تيم كينغ

بيـــن مستشـــفى اإلرســـالية األمريكيـــة،

 ،UKقائـــم علـــى اســـتخدام مدخـــات

بناء على أبحاث طبية قوية ،مما
ً
وذلك

منظمتنـــا هـــو اإلنســـان ،وإذا اســـتطعنا

يمكننـــا من تقديـــم تقرير رقمـــي فوري

المبانـــي والمعدات والمركبـــات بجدية؛

يكون ذلك بشكل خاص وسري ،إضافة

الحفـــاظ علـــى الممتلـــكات األخرى مثل
لـــذا البـــد علينـــا ضمـــان حصـــول أعظم

ثـــروة،وهـــواإلنســـانعلـــىالصحـــة

الحملـــة بالتعـــاون مـــع “”Soza Health

والتأكـــد مـــن الفـــرص المناســـبة للعناية

علـــى إجـــراء تقييمات إلـــى الصحة مما

مــ�ن جانبــ�ه ،قــ�ال مديــ�ر�DHu3 Bah

مـــنالمملكـــةالمتحـــدة،سيســـاعدنا بصحتهم”.

عـــن الصحـــة والعافيـــة ،كمـــا نضمن أن
إلى أن هذه المؤشـــرات ستساعد الفرد

علـــى االنتباه إلـــى صحتهـــم العامة من

خالل المؤشرات الصحية”.

عن آخر المســـتجدات بشـــأن المشـــروع

الصحة في مكان العمل.

ويذكـــر بـــأن عـــددا مـــن الشـــخصيات

شـــاركت فـــي الحفـــل ،حيـــث حضر كل

مـــن ريما نوروز من جي آي جي تكافل،
والمدير التنفيذي  -الشريك اإلداري من
خدمـــات تأميـــن الحماية ســـامي عزيز،

ورئيـــس المـــوارد البشـــرية والشـــؤون

اإلداريـــة فـــي مصـــرف الســـام منـــى

و ق ـ ـ ـ د مم د ي ـ ـ ـمر ش ـ ـ ـ ر و م
ع س ت ش ـ ـ ـ ف ى البلوشـــي ،الذيـــن حصلـــوا علـــى جوائز

اإلرســـالية األمريكية فـــي منطقة عالي

تقديرية لشراكتهم في الحملة.
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تصاعد غضب أنصار نادي بايرن ميونيخ ضد قطر
تعتزم جماهير بــايــرن ميونيخ طرح
الـ ــسـ ــؤال الــخــمــيــس  25نــوفــمــبــر في

االجتماع العام السنوي للنادي ،لعدم
رضاهم عن قبول أموال من بلد متهم
بانتهاكات حقوق اإلنسان.

ومــن المستحيل معرفة عــدد األنصار

جماهير النادي األلماني استنكروا الشراكات التي أبرمت مع قطر،
الدولة المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان.
هل يمكننا الدفاع عن القيم اإلنسانية وتوقيع عقد رعاية مع قطر؟

المحتجين ،ولــكــن فــي ألــمــانــيــا ،عــادة

ما تكون حساسة للغاية تجاه مسائل
أخالقيات الرياضة ،فإن أصواتهم لها
وقع كبير.

خالل مباراة البايرن على أرضه في 6

مرفوعة في المنصة الشعبية في ملعب

لحقوق اإلنــســان ،وهناك شكوك كبيرة

“ألــيــانــز أريــنــا” :رســم لمسؤولي الــنــادي
هــربــرت هــايــنــر وأولــيــفــر ك ــان بجانب

غسالة مالبس وقميص قطري ملوث
بالدم وحقيبتين بــالــدوالر تحت شعار

“نبيض كل شيء من أجل المال” .ومن
خاصا
ً
الواضح أن المبادرة تجد صدى
مع اقتراب نهائيات كأس العالم ،2022
التي تنظم فــي نوفمبر  /ديسمبر في
قطر.

وح ـ ـ ــاول الــمــحــتــجــون فـ ــي األس ــب ــوع

الماضي في انتظار الجمعية العمومية
لــلــنــادي ،ف ــرض عــريــضــة تــطــالــب بعدم

الحسن :حقوق االنسان إرث حضاري

تــجــديــد اتــفــاقــيــات الــرعــايــة مــع شركة

المنامة  -وزارة الداخلية

حــتــى ع ــام  .2023رفــضــت المحكمة

اســتــقــبــل رئــيــس األمـ ــن الــعــام
ع ــض ــو ال ــب ــرل ــم ــان الــنــمــســاوي

الـــعـــامـــة ،مـ ــؤكـ ــدا ان حــقــوق

الفريق طــارق الحسن ،أمس،
راي ــن ــه ــول ــد لــوبــاتــكــا ومــحــمــد

إبراهيم السيسي البوعينين

رئيس لجنة الشئون الخارجية
والـــــدفـــــاع واالمـــــــن الــوطــنــي
بــمــجــلــس ال ـ ــن ـ ــواب ،بــحــضــور

العميد محمد عبدهللا الحرم
الــوكــيــل الــمــســاعــد للتخطيط

والتنظيم بوزارة الداخلية.

حفظ االمــن وتعزيز السالمة

حضاريا وجــزءا ال يتجزأ من
ثقافة ووعي المجتمع.

وتــم خــال اللقاء ،بحث عدد
مـ ــن الـــمـــوضـــوعـــات األمــنــيــة

بــاالضــافــة ال ــى الــقــضــايــا ذات

االهتمام المشترك.

كــمــا تــم االطــــاع عــلــى ايــجــاز

وفــــي ال ــل ــق ــاء ،رحــــب رئــيــس

مــثــمــنــا دعـ ــم وزيــــر الــداخــلــيــة

الشراكة المجتمعية ،باالضافة

وت ــوج ــي ــه ــات ــه ب ــال ــع ــم ــل عــلــى

تقديم خدمات أمنية متميزة

تسهم في تعزيز مسيرة األمن
واالس ــت ــق ــرار وإن ــف ــاذ الــقــانــون

ع ــل ــى أســــــاس مـ ــن ال ــش ــراك ــة

المجتمعية البناءة.

وأشــار رئيس االمــن العام الى

الخطوط الجوية القطرية والتي تستمر
الــطــلــب ،ولــكــن الــمــعــارضــيــن أكـ ــدوا أن

المواجهة مستمرة.

“انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان”

قطر مذنبة بارتكاب انتهاكات جسيمة
في الفساد الرياضي”.

أكــمــام قمصان بــايــرن ميونيخ مقابل
ً
وفقا
حوالي  20مليون يــورو سنويًا،

وأودي وأديداس وتيليكوم ،وباإلضافة

اآلن أندية مثل مانشستر سيتي مع أبو

المساهمين األربعة الرئيسيين ،أليانز

واستند المتظاهرون إلى تقارير صادرة

باستغالل العمالة الوافدة ،ال سيما في

خـ ــال الــعــطــلــة الــشــتــويــة ،كــجــزء من

تشييد مــاعــب كــأس الــعــالــم المقبلة،

كما يلومون الدوحة على قانونها الذي
يحظر المثلية الجنسية.

وتــرفــض قطر بشدة هــذه االنــتــقــادات،

مؤكدة أنها قد أصلحت قانون العمل
ً
حدا أدنى لألجور ،كما وعدت
واعتمدت
بــأن أنصار المثليين سيكونون موضع

ترحيب في كأس العالم.

تدريب كل عام لمدة أسبوع في قطر
شراكة طويلة األمد.
النوادي بين نارين

ً
وفقا لصحيفة  Bildاليومية الشهيرة،

طلب العديد من الالعبين النجوم بمن

فيهم الكابتن مانويل نوير من مسؤولي
الــفــريــق عـ ــدم تــجــديــد الــعــقــد ،ووج ــد

المسؤولون أنفسهم بين نارين.

تــقــلــيــديــا ،ك ــان بــايــرن فــي طليعة من

ولـ ــكـ ــن ال ـ ــوع ـ ــود ف ــش ــل ــت فـ ــي إق ــن ــاع

يـ ــتـ ــخـ ــذون م ـ ــواق ـ ــف أخـ ــاقـ ــيـ ــة ضــد

مع مؤسسة حكومية يساعد في صرف

الجنسية ،ولكن التخلي عن دخل رعاية

المعارضين ،الذين أكــدوا أن “التعاون
االنتباه عن المظالم ويساهم في نشر
صـ ــورة (غــيــر صــحــيــحــة) أن قــطــر بلد

عصري ومنفتح على العالم”.

المجتمع ومهامها فــي تعزيز

الى ايجاز حول الجهود االمنية
فــي مــجــال مكافحة االره ــاب

وعرض بعض االسلحة والمواد
الــمــنــفــجــرة الــتــي ت ــم ضبطها

وعمدت العناصر اإلرهابية الى
استخدامها في تنفيذ الجرائم

اإلرهابية.

ق ــادرًا على المنافسة فــي أوروب ــا ضد
المنافسين بموارد غير محدودة تقري ًبا.

إلى ذلك ،يقضى الفريق البافاري فترة

عن منظمات غير حكومية تتهم قطر

ذلــك الــوقــت ،مبررا برغبته في البقاء

للصحافة األلمانية ،والمبلغ بعيد عن

العنصرية أو معاداة السامية أو المثلية
تجارية سيكون مؤلمً ا للغاية.

ويدافع كارل هاينز رومينيجه ،الرجل

القوي السابق للنادي ،الذي تفاوض على

االنسان في البحرين ،تعد ارثا

يــتــعــلــق بــــدور شــرطــة خــدمــة

األمــن العام بالحضور الكريم،

مــيــشــيــل أوت“ :ن ــري ــد الــحــصــول على

إجراءات وقائية لتجنب تجديد العقد.

نوفمبر ،رأى ماليين المشاهدين الالفتة

جــهــود وزارة الــداخــلــيــة في

ويــؤكــد الــمــتــحــدث بــاســم المحتجين

ويُ ــع ــرض شــعــار شــركــة الــطــيــران على

الــشــراكــة فــي  ،2018عــن اخــتــيــاره في

وقال في تدوينة صوتية حديثة“ :لدينا
ظبي ،وباريس سان جيرمان مع قطر،
وتشيلسي مع الملياردير أبراموفيتش
ومانشستر يونايتد مــع المليارديرين
األمريكيين ،وإذا ا ظللنا فــي ألمانيا
بثقافة مختلفة تمامً ا  ،...يجب أن أقول
بصراحة أنــه سيتعين علينا أن نشعر
بالقلق بــشــأن البوندسليجا (البطولة
األلمانية) ونواديها”.
في مواجهة غضب الجماهير ،يستخدم
حاليا حجة قد سمعت
مسؤولو بايرن
ً
عــلــى نــطــاق واسـ ــع ف ــي أم ــاك ــن أخ ــرى

ولكنها تبقى مصدر جدال“ :لدينا المزيد
مــن اإلمــكــانــات غير المقاطعة للتأثير
على وضعية حقوق اإلنسان في دولة
مــن خــال الــتــواجــد على عين المكان
والحوار”.

رئيس وزراء النرويج ينتقد قطر العتقالها صحافيين
أوســلو  24نوفمبر تشــرين الثاني (رويترز)  -قالت هيئة اإلذاعة النرويجية

إن الشــرطة القطريــة اعتقلــت صحافييــن نرويجييــن هــذا األســبوع

واحتجزتهمــا قرابة  30ســاعة مما أثار انتقــادات للدوحة من جانب رئيس
وزراء النرويج.

وأض ــاف ــت الــهــيــئــة أن الصحافيين

من نوعها لدولة في الشرق األوسط،

كــانــا ف ــي قــطــر إلع ـ ــداد تــقــريــر عن

عــلــى ظـ ــروف الــعــمــال الــمــهــاجــريــن

هــالــفــور إيــكــيــانــد ولــقــمــان غرباني

االس ــت ــع ــدادات لــكــأس الــعــالــم لكرة
القدم .2022

وكانت استضافة قطر للبطولة التي
تقام كل أربع سنوات ،وهي األولى

مــثــيــرة لــلــجــدل ،إذ سلطت الــضــوء

ومزاعم فساد.

وقـ ــال رئــيــس الـ ـ ــوزراء الــنــرويــجــي

جــونــاس ج ــار ســتــويــر عــلــى تويتر
“اع ــت ــق ــال صــحــافــيــي اإلذاعــــــة في

قطر غير مقبول .الصحافة الحرة

بعد شكاوى بالتعدي على ممتلكات

ضرورية لديمقراطية فاعلة”.

الغير من صاحب عقار خاص.

وقالت هيئة اإلذاعة النرويجية إنه

وقـ ــال مــكــتــب االت ــص ــال الحكومي

تم اإلف ــراج عن إيكالند وغورباني

الــقــطــري فــي بــيــان إن الصحفيين

أم ــس الــثــاثــاء وغــــادرا الــبــاد بعد

تـــم ت ــزوي ــده ــم ــا بــجــمــيــع تــصــاريــح

فترة وجيزة .وأضافت اإلذاعــة أنه

التصوير التي طلبوها قبل وصولهم

تــمــت م ــص ــادرة مــعــداتــهــم .ووصــل

وعــرض عليهم اجتماعات مع كبار

ال ــص ــح ــف ــي ــان إل ـ ــى أوسـ ــلـ ــو ال ــي ــوم

المسؤولين الحكوميين .وأضــاف

األربعاء.

الــبــيــان إن ذلـ ــك ال يــلــغــي تطبيق

ودافـ ــعـ ــت قــطــر ع ــن االع ــت ــق ــاالت،

القانون العام “الــذي انتهكه الطاقم

مضيفة أنــه تم اعتقال الصحفيين

إما عن قصد أو عن عمد”.

طبيب الطوارئ والمريض يعاني :انتظر دورك كل الموجودين مرضى!

“^” تنشر قصة موت العلواني ...سقط بعد تجبير رجله بدقيقة وفارق الحياة بعد ساعتين
علوي الموسوي

المنامة  -وزارة الداخلية

بأشعة قسم الطوارئ ولم يأمر بأخذ

والحديث مــازال على لسان ابــن عم

يعانون بذات معاناة صالح ،إذ اكتفى

صــاحــب سيرتنا الــتــي ننيخ ركائبنا

تدعيم تعاون األمن البحري مع باكستان

وال ــت ــي تــتــخــذ م ــع ال ــم ــرض ــى الــذيــن

كانت تضغط على الساق مسببة كل

ع ــن ــده ــا الـ ــيـ ــوم هـ ــو الــفــقــيــد ص ــاح

ثان لصالح ،ولكنه طلب منه
أي إجراء ٍ

عبدالحسين محسن العلواني ،الشاب

أن تبقى الجبيرة على رجله على مدى

الذي اعتلت صحته بعد أن خرج من

شهر ونصف الشهر.

المنزل ليلعب كرة القدم مع أصحابه

ولكن كيف تطورت األمور؟

فــي ملعب صغير بمنطقة المصلى

السواحل أمس ،قائد المهمة التابع
لسالح البحرية الباكستانية العميد

والتدريب ،وزيادة القدرات والسبل

 40يــومــا ،كما وأنــه خلف قصة ذات
وال ــض ــاغ ــط لــقــصــة م ــوت ــه الــمــفــاجــئــة

حــصــل ذل ــك؟ وم ــا الــتــفــاصــيــل؟ وهــل

عليه الطبيب االســتــشــاري المختص

الحادثة؟

يعاني من كسر مضاعف في الرجل،

حسن من قبل أحد أعز أصدقائه إلى

يجب عليه عدم السير على رجله لحد

طــول انــتــظــار بسبب البيروقراطية

دون أن تأخذ قرار بإرقاده أو تحويله

يدخل على الطبيب ليشرح له حالة

عملية جراحية عاجلة كما هو متبع

المفصل قــال لصديقه“ :هــل صاحبك

وزاد وهو يروي الحادثة :في صبيحة

عليه أن ينتظر”.

الكفيلة بدعمها وتعزيزها ،مؤك ًدا

له.

أهمية تــبــادل مثل هــذه الــزيــارات

غصة ،إذ ال يمكن تجاهل األثر الثقيل

وخالل اللقاء رحب نائب قائد خفر

الــتــي تــســهــم فــي تــعــزيــز وتــدعــيــم

السواحل بقائد المهمة الباكستانية

ع ــاق ــات الــصــداقــة بــيــن الــبــلــديــن
ً
وخاصة في مجال األمن البحري.

ريحان علي خان والوفد المرافق

والــوفــد الــمــرافــق ،مــشــيـ ًدا بتنامي

االستشاري أحــس صــاح بألم شديد
في رجله وازدادت حــدة اآلالم كلما

الفقيد الشاب صالح العلواني

تقادم الزمن والتوقيت لدرجة أنه لم

يتحمل اآلالم التي امتدت من الساق

لمجتمع البحرين كــكــل ،ولــكــن كيف

يرجع صبيحة اليوم التالي ليكشف

وســـــارت إلـ ــى كــافــة أع ــض ــاء جــســده

هــنــالــك تــقــصــيــر وإهـــمـــال طــبــي في

بالكسور والعظام ،بعد أن أعلمته بأنه

وأش ـ ــار “وفـ ــي ه ــذه األث ــن ــاء ت ــم نقل

يروي لـ “البالد” ابن عم الفقيد محمد

دون أن تأمر بإجراء أي عملية وأنه

قسم الــطــوارئ فــي السلمانية ،وبعد

الشاب صالح ،وقــال“ :لم يكن يعرف

الكشف عليه من قبل االستشاري ،من

في قسم الطوارئ قرر مصطحبه أن

لــلــقــســم الــمــعــنــي؛ ألخـــذ قـ ــرار إجـــراء

ص ــاح ،ولــكــن الطبيب وبــعــد الشرح

في حاالت الكسور المضاعفة”.

هو المريض الوحيد هنا ،كلهم مرضى

العلواني القصة المفجعة لرحيل الفقيد
صالح وال نحن عائلته وأصدقاؤه أن
لحظات عمره بدت تذهب مع اإلصابة

العرضية التي تعرض لها أثناء لعب
كرة القدم مع أصدقائه ،إذ كان يتمتع
بصحة الئقة وهو شاب فتي وناجح

في كل مشارب حياته”.

وأضـــــاف“ :وب ــع ــد اإلص ــاب ــة نــقــل إلــى
مجمع السلمانية الطبي على الفور؛

الدفاع المدني يرغب في االنضمام لنظام “أفق”

من أجل معاينة المشكلة التي ألمت به

المنامة  -وزارة الداخلية

عالجها بعد

والوقوف على
ت ــش ــخ ــي ــص

شـ ــارك مــوظــفــو قــســم الــتــراخــيــص

االن ــض ــم ــام إلـ ــى نــظــام التخليص

بـ ـ ــاإلدارة الــعــامــة لــلــدفــاع الــمــدنــي

الجمركي (أفق) كجهة رقابية على

وبــالــتــنــســيــق م ــع إدارة الــمــخــاطــر

استيراد أنظمة الحماية والوقاية

الــجــمــركــيــة ف ــي دورة تــدريــبــيــة

مــن الــحــريــق ،وذلــك بهدف تأمين

مختصة للتصاريح االلكترونية،

الحماية والسالمة العامة لجميع

والتي أقيمت في معهد التدريب

المواطنين والمقيمين والمرافق

الجمركي بشئون الجمارك.
ً
وتــأتــي ه ــذه الــمــشــاركــة رغــبــة من

العامة والخاصة ،باإلضافة لتأمين
بيئة داعــمــة للتنمية المستدامة،

أمـ ـ ـ ــرت بــتــجــبــيــر

اإلدارة العامة للدفاع المدني في

وتسهيل اإلجراءات الحكومية.

م ـ ـ ــن ـ ـ ــه الــــــــعــــــــودة

األمـــــر ،وبــعــد

معاينة إحدى

الــــطــــبــــيــــبــــات

الــخــاصــات في

جــنــاح الــطــوارئ

بـ ــالـ ــسـ ــلـ ــمـ ــانـ ــيـ ــة

الــكــســر ،والــطــلــب

ل ــل ــم ــن ــزل عـــلـــى أن

اليوم الثاني توجه صالح إلى مجمع
الــســلــمــانــيــة الــطــبــي؛ م ــن أجـ ــل لــقــاء

الطبيب االستشاري وفعال قابله وقام
الطبيب بفحص أشعة
( )X RAYالــخــاصــة
برجل صالح والتي
أخـ ـ ــذت فـ ــي قــســم
الــــــــطــــــــوارئ قــبــل
يــــــــوم مــــــن قــبــل
طبيبة فــي قسم
الطوارئ.

وأوضـــــــــــــح أن
االســــتــــشــــاري
لــم يــقــم بعدة
أمــــــور مــهــمــة

والزمـــــــــــــــــــة

لونها إلى الزرقة واالسوداد ورغم كل

الحادثة وبعد يــوم من لقاء الطبيب

ف ــي مــجــال الــتــمــاريــن الــمــشــتــركــة

يتيمين “مــريــم  6ســنــوات” ومحمد

وبينت أن القدم متورمة بشدة ويميل

وتـ ــابـ ــع :وه ــن ــا ت ــت ــس ــارع األحـــــداث

استقبل نائب قائد خفر السواحل
العميد جــاســم الغتم بقيادة خفر

معاينة طبيب مختص أو استشاري،

ي ــروي لــنــا اب ــن عــمــه الــتــفــاصــيــل“ :فــي

صباح اليوم الثاني أي بعد يومين من

صـ ــاح ذو  31رب ــي ــعً ــا مـ ــات مــخــلـ ًـفــا

صــاح “وتــم استبدال الجبيرة دون

ذلــك تم االكتفاء باستبدال الجبيرة

العالقات بين الطرفين في مختلف
ً
خاصة
مجاالت التعاون والتنسيق

المتاخمة لمدينة جدحفص.

هــذه اآلالم ،وفعال تــم فتح الجبيرة

وصاحبها ألم شديد في الرأس ودوار.

وبــعــد طــول انــتــظــار -والــحــديــث البن

عمه “ -جاء دور صالح للمعاينة ،فعال
عاينه الطبيب ،لكنه لــم يأخذ قــرارا

بإعادة إجراء الفحوصات الالزمة له
واكــتــفــى
بتحو يله

على قسم

الــتــجــبــيــر

الـــــــــواقـــــــــع

فــــــي قــســم

الــــــــطــــــــوارئ

إلعـــــــــــــــــــــــادة

تجبير الرجل

الـ ــمـ ــكـ ــسـ ــورة،

بــــــحــــــجــــــة أن

الجبيرة األولــى

وصرفه من الغرفة”.

بصورة جنونية ،إذ وصف محدثي

األمر بالقول :خرج صالح من غرفة
التجبير وه ــو مصفر الــلــون وكلها
لــحــظــات ال تــرتــقــي إلـ ــى الــدقــائــق،
ً
أرض ــا ،وتــم إدخاله
ارتعش وسقط
غرفة اإلنــعــاش ليفارق الحياة بعد

ســاعــتــيــن م ــن اس ــت ــب ــدال الــجــبــيــرة
إليه ،وتحدي ًدا عند الساعة  2فجرً ا،
ً
ووفقا
وبين أنه اتضح بعد الفحص

لشهادة الوفاة أن صالح كان يعاني
م ــن جــلــطــة إال أن ســـوء االهــتــمــام

والتشخيص حال دون معرفة صالح
والفريق الطبي ما حصل معه بأنه

يعاني ما يعانيه وارتحل إلى الرفيق
األعلى بسبب إهمال وتقصير طبي”.
ـاق ربـ ــه ،لكن
نــعــم ،م ــات ص ــاح مـ ـ ٍ

النيابة والجهات المعنية قررت بأن
ً
تحقيقا فــي قضية وفــاتــه،
تفتح

وذلــــك عــلــى إثـ ــر احــتــجــاج رســمــي
رفعه أهله في القضية
ومــتــابــعــة حــثــيــثــة من
قبل النائب معصومة
ع ــب ــدال ــرح ــي ــم الــتــي
قامت بمراسلة كافة
ال ــج ــه ــات الــمــعــنــيــة
م ــن ــادي ـ ً
ـة ب ــض ــرورة
فتح باب التحقيق
فــي قــضــيــة وفــاة

صـــــــــــاح األمــــــــر
الــذي تباشر فيه
هـــــذه ال ــج ــه ــات
حاليا.
التحقيق
ً

أخطاء مطبعية

ســتطبق فــي  550بيتــا فــي عوالــي ..ورائحتهــا كريهــة

^ شـــــــددت نـ ــائـ ــب رئــيــس

معالجة مياه االستحمام وغسيل المالبس واستخدامها بالمشروعات

الــمــجــلــس عـ ــزيـ ــزة ك ــم ــال عــلــى

ضــــــــــرورةأني ــت ــح ــم ــلج ــه ــاز

ا ل ت خ ط ي طو ا ل ت ط و يرالعمراني

معالجة األخطاء المطبعية في

تــصــنــيــف األراضــــــي الــتــي سبق

ليلى مال اهلل | تصوير رسول الحجيري

وأن صــنــفــت ،وتــــم اســتــخــراج

ك ــاف ــةالتصميماتل ــه ــا،مشيرة

أوصى مجلس أمانة العاصمة بالموافقة على مقترح بشــأن االســتفادة

إلـــــــىأنـــــــهاليــــجــــبأنتــمــر

مــن الميــاه الرماديــة المعالجة في مشــاريع أمانة العاصمة المســتقبلية

بـــإجـــراءات األراضـــــي الــتــي لم

الستخدامها في األغراض المناسبة لذلك.
وأكـــد مقـــدم المقتـــرح العضـــو محمد

اإلجــــــراء الــــذي يــتــبــعــه الــجــهــاز

منخفضـــةمقارنـــةبميـــاهالصـــرف

توفيـــق آل عباس أن الميـــاه الرمادية

الصحـــي ،مشـــيرا إلـــى أن تدويرهـــا

وهي ناتج المياه المســـتخدمة ما عدا

وإعادة اســـتخدامها غيـــر ضار بالبيئة

مياه المراحيض ،وهي بالتحديد مياه

يسبق تصنيفها ،وأن يتم تغيير

بشأن هذه األراضي.
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تلشـــروط
و ا ل ص ح ـ ـ ـ ة إ ،ذ اط ب ق ـ ـ ـ ا

المغاســـل ،وميـــاه االســـتحمام ،ومياه

والمواصفـــات المحـــددة ،متوقعـــا أن

غســـيل المالبـــس ،وميـــاه المطابـــخ،

يتـــم توفيـــر  123ألـــف دينـــار تقريبـــا

ومياه غساالت الصحون وغيرها.

ســـنويا في المحطـــة المعالجة بطاقة

وأفـــاد أن الميـــاه الرمادية تشـــكل 55

 500متر مكعب.

هذه التجربة في  12منزال في منطقة

 % -74مـــن الميـــاه المســـتخدمة فـــي

من جهته ،أشار رئيس لجنة الخدمات

المبانـــي كمـــا أن تكاليـــف معالجتهـــا

والمرافق العامة عبدالواحد النكال أن

فـــي  550بيتا في المنطقـــة ذاتها ،كما

الهيئـــة الوطنية للنفـــط والغاز طبقت

local@albiladpress.com

الشـــارقة علـــى مـــدى  17عامـــا أثبتت

أن لهـــا آثار ســـلبية منها عـــدم وضوح

عوالي ،كما ســـيتم تطبيقها مســـتقبال
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الكلفـــةالماديـــةوانتشـــارالروائـــح

الكريهـــة ،فضـــا عـــن قلة الخبـــرة في

تشغيل محطات المعالجة.

أشـــار إلـــى تجربـــة مماثلـــة فـــي إمارة

تخصيص حاويات لها في المجمعات التجارية والمباني الحكومية

تأييد مقترح آل شهاب لتدوير المخلفات اإللكترونية
هـــذه المـــواد الســـامة يســـبب تســـربها

^ صـــوَّ ت مجلـــس أمانـــة العاصمة

إلـــى الميـــاه الجوفيـــة ممـــا يؤثـــر علـــى

بالموافقـــة علـــى مقتـــرح جمـــع وإعـــادة

الحيوانـــات البريـــة والبحريـــة ويجعـــل

تدويـــرالمخلفـــاتاإللكترونيـــةفـــي

المياه غير صالحة لالستهالك البشري أو

محافظـــة العاصمة وتخصيص حاويات

لألغراض الزراعية.

لها فـــي المجمعـــات التجاريـــة والمباني

وأكدت أن إنشاء مصانع مهمتها استالم

الحكوميـــة مـــع توفيـــر خدمـــة جمع من

مصادرهـــا المختلفـــة من خـــال التعاقد

المخلفات االلكترونية من المســـتهلكين

مها آل شهاب

تل م ت خ ص ص ـ ـ ـ ة
م ـ ـ ـ إعح ـ ـ ـ د اىل ش ـ ـ ـ ر ك ا ا

وفرزهـــا هو مطلـــب عالمي ،أمـــا محليا،

فهـــو ضـــرورة خصوصـــا مـــع محدودية

بالمخلفات االلكترونية.

مساحة البحرين الجغرافية ومحدودية

مـــن جهتهـــا ،أكـــدت مقدمـــة المقتـــرح

المساحة المتاحة المستخدمة كمدافن.

رئيس لجنـــة العالقات العامـــة واإلعالم

بالمجلـــس مهـــا آل شـــهاب أن من شـــأن

تطبيق االقتراح المســـاعدة في معالجة

مشـــكلةالمخلفـــاتاإللكترونيـــةعلـــى

تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة،

ومنهـــا الهدف المتعلـــق بالصحة الجيدة

والرفاه وهدف العمل الالئق واالقتصاد

وهـــدف الصناعـــة واالبتـــكار والهيـــاكل

األساســـية وهدف المـــدن والمجتمعات

محليـــة مســـتدامة وهـــدف االســـتهالك

واإلنتـــاجمســـؤوالنوهـــدفالعمـــل

المناخي.

ولفتـــت إلى أنه يتم حاليـــا التخلص من

المخلفات اإللكترونيـــة في البحرين إما

وأشـــارت آل شـــهاب الـــى فوائـــد تدوير

فـــي المدافن أو يتم تفكيكها بطرق غير

المخلفـــات اإللكترونيـــة منها المســـاعدة

المعـــادن منهـــا لغـــرض تصديرهـــا دون

وإعطاء األولويـــة لحماية البيئة ،وخلق

خطرة بمـــا يتوافق مـــع المعايير البيئية

النفايات والتقليل من ظاهرة االحتباس

ســـليمة وغيـــر قانونية؛ بغية اســـتخراج
التخلـــص ممـــا يتبقـــى منهـــا مـــن أجزاء

والصحيـــة الســـليمة ،موضحـــة أن دفن

علـــى الحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبيعية،

وظائف جديدة  ،فضال عن حفظ مدافن
الحراري.

اجتماع بلدي الشمالية و”الكهرباء” :لزيادة التوعية عن األجهزة المغشوشة

ال حاجة إلجازة بناء عند رفع الطاقة الكهربائية للبيوت
بدور المالكي

ع ق ـ ـ ـ د ا ل م ج لـــسالبلـــديللمحافظـــة

ا ل ش ـ ـ ـ م ا ل ي ةا ج تماعـــاتنســـيقيامـــع

ممثلـــي هيئة الكهربـــاء والماء  -إدارة

ترشـــيد الكهرباء والماء ،وذلك بمقره

بالمحافظة الشمالية.

وتـــم خـــال االجتماع مناقشـــة بعض

األمـــورالمتعلقـــةبأمـــورالكهربـــاء

قسم ترشـــيد المياه ورئيس مجموعة

المشـــتركينبالهيئـــةدونالحاجـــة التـــي تواجـــه الهيئة تتمثل فـــي النمو

التخطيـــط وتطويـــر المـــواد بالقســـم

إلـــى طلـــب إجازة أو ترميـــم ،وأن هذا

والمحافظـــة علـــى الميـــاه ومحاربـــة

وأضاف رد الوزير وبالنســـبة للسالمة

سيد حيدر علوي حول طرق الترشيد

اإلجراء مطبق منذ العام .2017

ا ل ت س ـ ـ ـ ر ب ا لتظ ا ه ـ ـ ـور اةل م خ ف ي ـ ـ ـ ة

مـــنالحرائـــقوســـامةتوصيـــات

يا س ـ ـ ـ ت ع ر ا ض
ب ا ل م ن ـ ـ ـ ا ز ولا ل م ب ا ن ـ ـ ـ و

الكهربـــاء الداخليـــة في البيـــوت ،فان

المـــوارد واألجهـــزة المتوفـــرة لخفض

الهيئـــة تقـــوم بطلـــب شـــهادة الفحص

االستهالك.

الـــدوري بالمبانـــي؛ للتأكد من ســـامة

قدمـــت بعدهـــا مهنـــدس أول ترشـــيد

التوصيالت الداخلية ،داعيا المجالس

استفســـاراال
تم و ا ط ن ي ـ ـ ـونا ل ت ـ ـ ـ ي ترشـــيد الكهربـــاء والطـــرق المؤديـــة
فاتـــورة
ارتفـــاع
حـــول
تمحـــورت
إليهـــا وأفضـــل الممارســـات فـــي هـــذا

حـــث المواطنين لالســـتفادة من هذه

والماء وشـــكاوى المواطنيـــن وتناول

الكهربـــاء بدريـــة الســـيد عرضـــا حول

البلدية والجهات االخرى إلى ضرورة

خالل االجتماع

الكهرباء والتي أطلق عليها القبيســـي

المجـــالبـــدءامـــنتطبيـــقالعـــزل

والتي أصبحت تســـتنزف جزءا كبيرا

الكهربائيـــةذاتالكفـــاءةالعاليـــة؛ مخرجات االجتماع

“الفواتير الســـاخنة” علـــى المواطنين،

مـــن رواتبهم ،وأيضا تنـــاول االجتماع

مناقشـــة الحاالت التـــي يتم تخفيض

رســـوم الكهربـــاء والمـــاء عليهـــا غيـــر

الحـــراري للمبانـــي واختيـــار األجهـــزة
لتقليل االستهالك.

وتناول العرض جهـــود هيئة الكهرباء

والمـــاء فـــي مجـــال الترشـــيد وتقليل

األرامل واأليتام القاصرين ،وهل يتم

االســـتهالك ،حيث تـــم توضيح خطط

مـــن قبل البلدية للقيـــام بعملية تقوية

كما تضمـــن العرض مجـــاالت التعاون

اشتراط إصدار رخصة بناء أو صيانة

الهيئـــة وإجراءاتهـــا في هـــذا المجال

الكهرباء على المنازل.

مـــع المجلس البلـــدي بخصوص زيادة

ترشيد الكهرباء

الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وبـــدأ االجتماع بمقدمة من قبل مدير

إدارة الترشـــيد إبراهيـــم حميـــد عـــن

البرامـــج والخطـــط لترشـــيد الكهرباء

الحمـــات اإلعالميـــة وتقديـــم أفضل

شكر وامتنان
وأعـــرب القبيســـي عـــن شـــكره لهيئـــة

والمـــاءوتوضيـــحأهميـــةالترشـــيد

الكهربـــاء والماء لحضورهم المجلس،

عليهـــا مـــن أجـــل األجيـــال القادمـــة،

علـــى بعـــض هـــذه األمـــور ،فـــي حيـــن

الســـتدامة المـــوارد المتاحة والحفاظ
ثـــم تم تقديـــم عرض من قبـــل رئيس

مبينـــا أن ممثلـــي الهيئـــة قامـــوا بالرد

أحيل جـــزء للرد عليـــه الحقا من قبل

اإلدارة المختصة.

والتـــي قـــد توجـــد أحيانـــا ،أكـــدوا أن
هـــذا يتـــم مـــن خـــال زيـــادة توعيـــة
المواطنين في هذا الجانب.

وأعلنـــت مخرجـــات االجتمـــاع عـــن

وشـــددوا على ضرورة أن يكون الحل

أن المواطنيـــن ال يحتاجـــون إلجـــازة

في تقليل الفاتورة من خالل ترشـــيد

بنـــاء فـــي حـــال رغبتهم برفـــع الطاقة

اســـتهالك المـــاء والكهربـــاء خصوصا

الكهربائيـــة للبيـــوت مـــا لم يكـــن هناك

مـــن يقومون بإهدار هـــذه الموارد في

إضافـــة بنـــاء ،وأن توعيـــة المواطنين

ظل ضيق الموارد الطبيعية المتوفرة

تبدأ بالنشء من الروضات والمدارس

لها مستقبال.

في ترشيد االســـتهالك اليومي والذي
يعد مطلبا أساسيا.

األجهزة المغشوشة

تقوية الكهرباء
و ف ـ ـ ـ ي ر د ا ل و ز ي ـ ـ ـ ر المختـــص علـــى
البلديالقبيسي حول طلب المواطنين

و ف ـ ـ ـ ير د ه ـ ـ ـ مع ـ ـ ـ نأ س ـ ـ ـ ئ ل ةأعضـــاء رفع أو تقوية الكهرباء ،جاء رد الوزير
المجلـــس البلدي ،ومنها حول مبيعات

أنه بالنســـبة للطلبات الخاصه بتقوية

األجهـــزة الكهربائيـــة التـــي ال تنطبـــق

كهربـــاء المنـــازل مـــن أحـــادي الطـــور

عليهـــا المواصفـــات المطلوبة أو بعض

إلى ثالثـــي الطور ،فإنـــه يمكن تقديم

األجهـــزةالكهربائيـــة“المغشوشـــة”

الطلبـــاتمباشـــرةإلدارةخدمـــات

الخدمة.

 339ألف
وأشـــار مديـــر إدارة توزيـــع الكهربـــاء

بالهيئـــة إبراهيـــم حميـــد إلـــى أن عدد

المســـتهلكين للكهرباء فـــي  ٢٠٢٠بلغ

 399ألف مســـتهلك ،بينما كان اإلنتاج

 ٣٩١٩ميغا وات ،موضحا أن البحرين

تملـــك حاليـــا أربـــع محطـــاتإنتـــاج

كهرباء وماء وموجودة في محافظة

المحـــرق والدور وســـترة وألبا ،منوها

بأن المحافظه الشـــمالية وعلى الرغم

مـــن زيـــادة كثافتها الســـكانية وحجم

رقعتهـــا الجغرافية ال تحتـــاج لمحطة

كهربـــاء؛ نظرا لتوفـــر إمدادهـــا بالماء

والكهرباء من المحطات القريبة.

وأشار حميد إلى أن االستهالك السكني

من الكهربـــاء والماء يشـــكل % ٥١.٨

والتجاري  % ٣٤.٥والصناعي شـــكل

 ،٪ ١٣.٣مبينـــا أن أهـــم التحديـــات

الســـكاني والعمراني السريع ،وارتفاع
متوسط اســـتهالك الفرد ،والتسريبات
المائيـــة ،وقلة مســـتوى الوعي بشـــأن
األزمـــات المائية والظـــروف المناخية
والتكاليف الباهظـــة في تحلية المياه
ونقلها وتوزيعها.
وأكـــد أن العـــزل الحـــراري للمبانـــي
والـــذي تنفـــذه وزارة اإلســـكان فـــي
مشاريعها السكنية الجديدة يمكن من
خاللـــه توفير ما يصـــل إلى  % ٣٠من
اســـتهالك الكهربـــاء عن طريـــق العزل
الحراري.

الكهرباء بالبحرين
وحول ترشيد الكهرباء والماء ،أكدت
مهنـــدس أول قســـم ترشـــيد الكهرباء
درة السيد تزايد الطلب على الكهرباء
إلـــى الضعـــف خالل الســـنوات العشـــر
األخيرة في البحريـــن ،مردفة أن هذا
الطلـــب يقابلـــه تناقـــص فـــي الثروات
الطبيعيـــة كالغـــاز الطبيعـــي والنفـــط
والتـــي يعتمـــد عليهـــا توليـــد الطاقـــة
بشـــكل رئيـــس ،باإلضافـــة إلـــى تزايد
التلوث وظاهـــرة االحتباس الحراري،
موضحة أن ترشيد استهالك الكهرباء
يتـــم من خالل العزل الحراري للمباني
واســـتخدام األجهزة الكهربائية األكثر
كفاءة وحسن استخدامها.

قتلى في تجدد للقصف

أكد السعي لتعزيز الوئام بين مختلف األديان والحضارات

اإلسرائيلي على سوريا
دمشق  -أ ف ب

خادم الحرمين يدعو لتضامن عالمي لمكافحة اإلرهاب

ُق ــتــل  4أشــخــاص بينهم مــدنــيــان على

األقل ،جراء قصف إسرائيلي استهدف

فجر األربعاء مناطق في وسط سوريا،

وفــق مــا أفــاد المرصد الــســوري لحقوق

اإلنـ ــسـ ــان .وذكــــر الــمــرصــد أن الــقــصــف

جدة ـ وكاالت

اإلســرائــيــلــي اســتــهــدف مــحــيــط  3قــرى

ف ــي ريــف حمص ال ــغ ــرب ــي ،حيث يوجد

أعلــن العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز ،أمس األربعــاء ،أن “الســعودية تدعو لتضامن عالمــي لمكافحة

مقاتلون ســوريــون مــوالــون لــحــزب هللا

اإلرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك” .وجاء ذلك بكلمة الملك في افتتاح اجتماع مجموعة الرؤية االستراتيجية

اللبناني .وأســفــر القصف عــن مقتل 4

“روســيا والعالم اإلســامي” في جدة .وقال الملك ســلمان ،في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه األمير خالد الفيصل أمير

أشخاص ،اثنان منهم مدنيان ،بينما لم

منطقة مكة المكرمة “نسعى لتعزيز الوئام بين مختلف األديان والحضارات وترسيخ القيم اإلنسانية”.

يتمكن المرصد م ــن تحديد م ــا إذا كان

وأض ــاف “تؤكد المملكة على أهمية هذا االجتماع

القتيالن اآلخران مدنيين أم عسكريين.

االســتــراتــيــجــي بــيــن الــعــالــم اإلس ــام ــي وروســيــا
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الدولي” ،نقال عن وكالة األنباء السعودية (واس).
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وقال الملك سلمان “إن العالقات السعودية الروسية

االتحادية في تعزيز األم ــن واالستقرار اإلقليمي

وطيدة وتاريخية ،فقد تجاوزت عامها الخامس

والدولي ،وتكثيف ُسبل الحوار بين أتباع األديان

والتسعين ،وقد شهدت العالقات قفزات نوعية في

والحضارات ،وزيادة التعاون المشترك في مكافحة

السنوات األخيرة ،وتوّ جت بزيارات عالية المستوى

التطرف واإلرهاب”.

بين البلدين ،أسفرت عن التوقيع على العديد من

وتابع العاهل السعودي“ :تشترك المملكة مع روسيا

االتفاقيات المشتركة في جميع المجاالت”.

ف ــي عــدة م ــب ــادئ رئيسية ،منها احــتــرام الشرعية

وأكـ ــد الــمــلــك ســلــمــان أهــمــيــة الــعــاقــة بــيــن الــعــالــم

الدولية ،وتأسيس العالقات على أساس االحترام

اإلسالمي وروسيا.

المتبادل ،وسيادة واستقالل ووحدة الدول ،وعدم

وذكر العاهل السعودي أن “انتشار األوبئة والتغير

التدخل في الشؤون الداخلية ،وتتمسك الدولتان

بــااللــتــزام بــنــظــام عــالــمــي عـ ــادل يــســوده الــقــانــون

المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم”.

خادم الحرمين الشريفين

قرقــاش يلتقــي نائــب وزيــر الخارجيــة اإليرانــي
أبوظبي ـ وام

التقى مستشار رئــيــس اإلم ــارات

تعزيزها على أساس حسن الجوار

اردوغان يستقبل ولي عهد أبوظبي في أنقرة

أمــــــس األربـــــــعـــــــاء ،نـ ــائـ ــب وزي ـ ــر

المصالح المشتركة ،والعمل على

أنقرة ـ وكاالت

كني ،وذلــك خــال زي ــارة يجريها

واالزدهــــار ف ــي المنطقة ،وتنمية

وبحسب ما نشرته وكالة األنباء

بين البلدين الجارين”.

و ص ــل ولــي عهد أبوظبي نائب

ا ل ق ا ئد األعلى للقوات المسلحة

أم ــس األرب ــع ــاء ،إل ــى أنــقــرة في

مــجــاالت الــطــاقــة واســتــثــمــارات

زيــارة رسمية إلــى تركيا ،وذلك

و ا س ت ق ب ل ا لرئيس التركي ولي

ت ــف ــاه ــم ســيــتــم تــوقــيــعــهــا بــيــن

بأنقرة.

لــحــكــومــة أب ــوظ ــب ــي وص ــن ــدوق

بــحــث ال ــع ــاق ــات بــيــن اإلمـــــارات

وإيران ،و ”تأكيد الجانبين أهمية

ال ــح ــدي ــث ي ـ ــدور ع ــن م ــذك ــرات

فــي غ ــض ــون ذل ــك ،نقلت وكــالــة
تــأكــيــده أن بـــــاده واإلمــــــارات

وشركات تركية أخرى.

تــحــقــيــق الــمــزيــد م ــن االســتــقــرار

العالقات االقتصادية والتجارية

كما تناول اللقاء “بحث التطورات

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام

المشترك” ،بحسب “وام”.

التحالف يكبد الحوثي خسائر مادية وبشرية
» »نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن 15 ،استهدافا
ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خالل الـ  24ساعة
الماضية .وأكد التحالف تدمير  11آلية عسكرية
وخسائر بشرية وصلت إلى  95عنصرا من
ميليشيا الحوثي .وأعلن تحالف دعم الشرعية،

ال ــش ــرك ــة ال ــق ــاب ــض ــة الــمــمــلــوكــة
الثروة السيادي التركي ومكتب

“رويـ ــتـ ــرز” ع ــن م ــس ــؤول تــركــي

اإلمــاراتــيــة “وام” ،تــنــاول اللقاء

التكنولوجياوالموانئالبحرية

ت ل ب ي ة ل د ع وة من الرئيس رجب

عهد أبوظبي في قصر الرئاسة

األخير إلى دولة اإلمارات.

حزمة من االتفاقات الثنائية في

والــلــوجــيــســتــيــات ،مــوضــحــا أن

طيب اردوغان.

الــخــارجــيــة اإلي ــران ــي عــلــي بــاقــري

ستبرمان قبل بــدء المحادثات

بين اردوغــــان ومحمد بــن زايــد

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

للشؤون الخارجية ،أنور قرقاش،

واالحـ ــتـ ــرام الــمــتــبــادل ف ــي إط ــار

االستثمار التابع للرئاسة التركية

حمدوك يخضع التعيينات واإلعفاءات األخيرة للمراجعة

فجر األربعاء ،بدء تنفيذ غارات على أهداف عسكرية
مشروعة في صنعاء .وأوضح أن العملية بصنعاء
استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة.
ولفت إلى أن الميليشيا استخدمت مبنى قيد
اإلنشاء كمعمل سري للطائرات المسيّرة .وقال

“اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين واألعيان
المدنية األضرار الجانبية” .وكان قد أعلن في وقت
سابق وصول دعم لوجيستي وتعزيزات إلى جبهة
مأرب ،فيما تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر
كبيرة على أكثر من جبهة.

أكدت أن التنظيم المسلح المدعوم من إيران تهديد حقيقي وموثوق به

البرهان يعلن عزمه ترك الجيش واعتزال السياسة

أستراليا تصنف حزب اهلل بأسره “منظمة إرهابية”

الخرطوم ـ وكاالت

سيدني  -وكاالت

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني

صنفت أســتــرالــيــا أم ــس األرب ــع ــاء حــزب

تـــرك الــســيــاســة والــتــقــاعــد م ــن الــقــوات

وسعت من خاللها نطاق العقوبات التي

هللا بأسره “منظمة إرهابية” ،في خطوة

الفريق أول عبدالفتاح الــبــرهــان ،عزمه

ك ــان ــت تشمل حــصــ ًر ا الــجــنــاح العسكري

المسلحة بعد انتخابات العام .2023

ق ــال الــبــرهــان فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة

للتنظيم المسلح الذي يسيطر على قسم

ان ــت ــخ ــاب ــات  2023وإعــــادة السلطة إل ــى

ومؤسساته المدنية.

كبير من لبنان لتشمل جناحه السياسي

“فــايــنــنــشــال تــايــمــز” ،إن ــه مــلــتــزم بــإجــراء

الــمــدنــيــيــن ،ف ــي تــصــريــحــات تــأتــي بعد

الفريق أول عبدالفتاح البرهان

احتجاجات حاشدة وإدانة دولية واسعة
لتحركات الجيش الشهر الماضي.

وأضــــاف الــبــرهــان ،والــــذي يحظر عليه

االت ــف ــاق االنتقالي ف ــي الــســودان بالعام

 ،2019خ ــوض االنتخابات ،إن ــه سيترك

السياسة ف ــي ال ــع ــام  ،2023متابعا “بعد

ذلك ،سأغادر وأهتم بعملي الخاص ،كما

سأترك القوات المسلحة” .إلى ذلك ،قالت

األمانة العامة لمجلس الوزراء إن رئيس

وزراء السودان عبدهللا حمدوك سيراجع

وقــالــت وزيـــرة الداخلية كــاريــن أن ــدروز

إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران

يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية

التعيينات واإلعـــفـــاءات ال ــت ــي أج ــراهــا

ال ــذي اعتقل لفترة وجيزة ثم أعيد إلى

ال ــج ــي ــش أخ ــي ــرا ف ــي م ــن ــاص ــب رئيسية

منصبه بموجب اتفاق مع الجيش جرى

ف ــي الـ ــدولـ ــة .وب ــع ــد ســيــطــرة الــجــيــش

التوصل إليه ،األحد ،توجيها بوقف جميع

ً
ومــوثــوق ــابه
حقيقي ا
وي ــش ــك ــلت ــه ــدي ـ ًد ا
ً

على السلطة فــي  25أك ــت ــوب ــر ،استعان

التعيينات واإلعـــفـــاءات ف ــي ال ــوظ ــائــف

الحكام العسكريون بمسؤولين سابقين

الحكومية .وقــالــت األمــانــة “إلــى جانب

مخضرمينمــنعهدال ــزع ــي ــمالمخلوع

ذلك ،ستخضع كل التعيينات واإلعفاءات

ف ــي ال ــوالي ــات المتحدة منظمة إرهابية
خـ ً
ـاف ــا لــمــا ه ــو عــلــيــه وضــعــه ف ــي دول

عمرالبشيرلتوليمناصبمهمةفي

التي تمت في الفترة السابقة للدراسة

على قائمتها للمنظمات اإلرهابية وأبقت

الجهاز اإلداري للدولة .وأصدر حمدوك،

والمراجعة والتقييم”.

حزب الله يزيد من تعقيد عالقات لبنان الخارجية

وتــقــديــم ال ــدع ــم لــلــمــنــظــمــات اإلرهــابــيــة

ألســتــرالــيــا .وحـــزب هللا بــأســره مصنف

أخ ــرى اكتفت ب ــإدراج جناحه العسكري

جناحه السياسي خارج إطار العقوبات،

وذلـــك خشية منها أن تعقد م ــث ــل ه ــذه

أزمــة اقتصادية وسياسية عميقة لكن

الخطوة صالتها بالسلطات اللبنانية.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت

وب ــم ــوج ــب الـ ــقـ ــرار بـ ــات م ــح ــظ ــورًا في

طالب ب ــداي ــة الشهر ال ــج ــاري م ــن نظيره

أس ــت ــرال ــي ــا،ح ــي ــثتعيشج ــال ــي ــةلبنانية

األســتــرالــي ســكــوت مــوريــســون تصنيف

كبيرة االنتماء إلى حزب هللا أو تمويله.

الــحــزببشقيهال ــس ــي ــاس ــيوال ــع ــس ــك ــري

ولم توضح وزي ــرة الداخلية األسترالية

“منظمة إرهابية” .وكانت عدد من دول

األسباب التي دفعتها التخاذ هذا القرار

أميركا الالتينية ق ــد صنفت حــزب هللا

الذي يأتي في وقت يغرق فيه لبنان في

تنظيما إرهابيا بسبب أنشطته المشبوهة.

رئيس وزراء إثيوبيا يتوجه إلى جبهة القتال

النرويج تستدعي سفير قطر على خلفية اعتقال صحافيين

غروسي :مفاوضاتي في إيران لم تسفر عن نتائج

أديس أبابا ـ وكاالت

أوسلو ـ تاس

فيينا ـ وكاالت

ذكـــرت وس ــائ ــل إعـــام تابعة لحكومة

اإلثيوبية بعد السيطرة على مناطق

أفادت وسائل إعالم نرويجية بأن

الـــــوزراء اإلثــيــوبــي أب ــي أحــمــد توجه

أك ــد مسؤولون في أدي ــس أبابا خالل

سفير الــدوحــة لديها على خلفية

إثــيــوبــيــا أمـ ــس األربــــعــــاء ،أن رئــيــس

هامة قرب عاصمة إقليم تيغراي ،فيما

إلدارة جــهــود الــحــرب مــن الــخــطــوط

اجــتــمــاع مــع دبــلــومــاســيــيــن أن قــوات

ديــمــيــكــيمــيــكــونــيــنســيــتــولــىإدارة

تعمل على ضمان أمن العاصمة.

األمــامــيــة ،وأن نــائــب رئــيــس الـ ــوزراء
الشؤون الروتينية للحكومة في غيابه،
نقال عن رويترز.

األمن التي تضم مجموعات من الشبان

وتعتزم األمم المتحدة إجالء عائالت

موظفيها الدوليين من إثيوبيا بحلول

وق ـ ــال تــقــريــر نــشــر عــلــى م ــوق ــع فــانــا

الخميس ،فيما دعــت فرنسا الثالثاء

صحافي تفاصيل عن نقل مسؤوليات

القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير

اإلخباري ،إن المتحدث باسم الحكومة،
لــيــجــيــســي تـ ــولـ ــو ،ق ـ ــدم فـ ــي مــؤتــمــر

بعض األعمال اليومية.

ه ــذا ويــتــواصــل الــقــتــال بين

قـ ـ ــوات ت ــح ــري ــر شــعــب

تــيــغــراي والــجــيــش

اإلثـــيـــوبـــي،فيما

تــقــتــرب الــجــبــهــة

مــــــن ال ــع ــاص ــم ــة

رعاياها إلى مغادرة البالد التي يشهد
شمالها منذ أك ــث ــر م ــن عــام ح ــربـ ًـا بين

ش ــع ــبتــيــغــراي،فيماحـــذرالمبعوث
األمـ ــيـ ــركـ ــي إل ـ ــى مــنــطــقــة ال ــق ــرن

اإلفريقي جيفري فيلتمان من
تعرض الجهود الدبلوماسية
ل ــح ــل األزمــــة فــي إثيوبيا

للخطربسببالتصعيد
العسكري.

وزارة الخارجية قررت استدعاء
واقـــعـــة اح ــت ــج ــاز اثــنــيــن من

صــحــافــيــي هــيــئــة الــبــث
النرويجية ( )NRK

في قطر.

اح ــت ــج ــزت الــســلــطــات الــقــطــريــة

الصحافيينالنرويجيين،هالفور
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نوفمبر لـــ 32ساعة وصــادرت

م ــع ــدات ــه ــم ــاق ــب ــلأنتسمح
لهما بالعودة إلى وطنهما.
ووصـــــــــــــــــــل هـــــــــــذان

وأكــــــــــــــــــــدت

الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــان

الــنــرويــجــيــة

الــتــحــضــيــرات

وكالة األنباء

( ، )N T B

وهــــــــي أكـــبـــر

وأقـــــــدم وك ــال ــة

إخـــــــبـــــــاريـــــــة ف ــي

الـــــبـــــاد،أنال ــس ــف ــي ــر

القطرياستدعيلتقديم

قــــطــــر لــتــغــطــيــة
لــكــأس الــعــام
ل ــك ــرة الــقــدم

المقبل.

وذكـــر الــجــانــب الــقــطــري،

ح ــس ــب وكــــالــــة “أس ــوش ــي ــت ــد

بـــرس” ،أن اح ــت ــج ــاز الصحافيين

توضيحات بشأن واقعة احتجاز

جاء لتسللهما إلى ممتلكات خاصة

ووفـ ــقـ ــا ل ــل ــب ــي ــان ــات ال ــم ــت ــواف ــرة،

مشاهد بصورة غير مرخص بها.

الصحفيين.

بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة وتــصــويــر

أبــلــغ الــمــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة

المفاوضات والمداوالت المكثفة لحل

مــجــلــس مــحــافــظــي ال ــوك ــال ــة أم ــس

اإليــرانــيــة ،والـــــواردة بالتفصيل في

لــلــطــاقــة ال ــذري ــة راف ــاي ــي ــل غــروســي

الــمــســائــل الــمــعــلــقــة بــشــأن الــضــمــانــات

األربعاء أن المفاوضات التي أجراها

التقريرين ،لم تتمخض عن أي نتيجة”،

إيــــران ال ــن ــووي لــم تتمخض عــن أي

أخــيــرا عــن أنــشــطــة إيــــران الــنــوويــة.

وقــــال غ ــروس ــي ،ف ــي بــيــان لمجلس

ف ــي ط ــه ــران ك ــان ــت “غ ــي ــر حــاســمــة”،
قائالً “أج ــري ــت مفاوضات مكثفة مع

هذا األسبوع في طهران بشأن برنامج
نتيجة.

المحافظين المؤلف من  35دولة قبل

ا ج ــ ت ــ م ــ ا ع ــ ها ل ف ص ل ي“ف ــي23نوفمبر

 ،2021عقدت اجتماعات في طهران

مــع نــائــب الــرئــيــس اإليــرانــي ورئيس

منظمة الطاقة الذرية اإليرانية محمد
إسالمي ووزير خارجية إيران

حسين أمير عبد اللهيان”.
وأضـــــــــــــــــاف “ع ـ ــل ـ ــى
الـ ــرغـ ــم مـ ــن أنــنــي

ب ـ ــذل ـ ــت قـ ــصـ ــارى
جــهــدي ،ف ــإن هــذه

في إشارة إلى تقارير أصدرتها الوكالة
وشـــدد غ ــروس ــي على أن مفاوضاته

كبار المسؤولين اإليرانيين لمعالجة

قضايا الضمانات اإليرانية العالقة..

أثــبــتــت هـــذه الــمــفــاوضــات أنــهــا غير
حاسمة” .يأتي هذا بينما بدأت في

فيينا أم ــس اجتماعات مجلس
مــحــافــظــي الــوكــالــة الــدولــيــة

للطاقةالــذريــةلمناقشة
التزامات إيران المتصلة
ببرنامجها النووي.
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تاريخ 2/11/2021 :
إعالن رقم ( ) CR2021- 159040
تنازل أو بيع  -عن محل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن تصفية
شركة حلول الواقع االفتراضي ذ.م.م

تقدم إلينا السيد /جميلة عبدالعزيز غلوم عباس علي بتحويل المحل
التجاري التالي  :إلى السيد  /سميرة فتح هللا محمد احمد فعلي كل من
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد 1-140885 :
االسم التجاري  :لويه ميني ماركت

سجل تجاري رقم 111793
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة حلول
الواقع االفتراضي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم  ،111793بطلب تصفية الشركة
تصفية اختيارية وتعيين السيد رائد عمر خالد حمو مصفيا للشركة .عنوان المصفي
رائد عمر خالد حمو
رقم الهواتف36022248 :
البريد اإللكترونيrhimmo72@hotmail.com :

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد  /السيدة حسين ميرزا
عبدالوهاب حسن مدن نيابة عن السادة شركة شركة هدى و حنان لتصميم األزياء ذ.م.م المسجلة
بموجب القيد رقم  ، 145662بطلب تصفية الشركة تصفية (اختيارية) وتعيين السادة (هدى قردال  ,حنان
يمالحي العروصي و حسين ميرزا عبدالوهاب حسن مدن ) مصفيا للشركة .بهذا يعلن المصفي أن سلطة
المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (  ) 21لعام  ، 2001و عمال بنص المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر هذا
اإلعالن ،و ذلك على العنوان التالي:
(هدى قردال و حنان يمالحي العروصي)sanaa_traders@hotmail.com - 33353444 -
حسين ميرزا عبدالوهاب حسن مدن hussainmadan78@gmail.com - 33353444 -

إعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة نادية بوبناد ذ.م.م

ال بنص المادة ( )117من قانون إعادة التنظيم واإلفالس تعلن المحكمة الكبرى المدنية السابعة (محكمة
عم ً
إعادة التنظيم واإلفالس) عن صدور حكمها بتاريخ  31/10/2021بالمصادقة على خطة إعادة التنظيم
المعدة في الدعوى المرفوعة من “شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم ش.م.ب مقفلة” المقيدة بالسجل التجاري
رقم ( )1-11300وكيلتها المحامية آمال أحمد العباسي (مكتب  527مبنى  1411طريق  4624مجمع 346
الواجهة البحرية المنامة).
حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية فيها قد أقامتها طالبة الموافقة على افتتاح إجراءات إعادة تنظيمها
بغية الخروج من حالة االضطراب المالي التي ألمت بها بسبب األوضاع االقتصادية ،واستكملت مستنداتها
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إلعالناتكـــم

17111444

+973

17580939

+973

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن بشأن تغيير اسم شركة صالح مبارك النهدي وأبناؤه ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية
شركة هدى و حنان لتصميم األزياء ذ.م.م
سجل تجاري رقم 145662

إدارة التسجيل

17111504

+973

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
السيد  /السيدة نادية بوبناد و السيدة نورية الغالم و السيد حسين ميرزا
عبدالوهاب حسن مدن باعتبارهم المصفي القانوني لشركة نادية بوبناد ذ.م.م،
والمسجلة بموجب القيد رقم  ، 146136طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية
الشركة تصفية (اختيارية) وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة صالح
مبارك النهدي وأبناؤه ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم  117170بطلب تغيير اسم
الشركة من:
شركة صالح مبارك النهدي وأبناؤه ذ.م.م
SALAH MUBARAK ALNAHDI & SONS CO. W.L.L
الى:
دي في اكس ذ.م.م
DVX W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة
المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
اعالن بشان تحويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها
مالك المؤسسة الفردية المساماة ربيعه لخدمات التامين والمملوكة للسيد علي
قاسم محمد ربيعه والمسجلة بموجب القيد رقم  33755 – 1بطلب تحويل
المؤسسة الفردية المذكورة الى شركة ذات مسؤولية محدودة براسمال وقدره
 50000دينار بحريني ولتصبح مملوكة لنفس المالك وهو السيد علي قاسم
محمد ربيعه .

المنصوص عليها قانوناً .وقد أصدرت المحكمة قرارها بندب أمين تفليسة مؤقت والذي تقدم بتقرير أصدرت
المحكمة على إثره قرارها بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم وعينت أمينين إلعادة التنظيم
باشرا مهامهما المقررة قانوناً ،وعقدت عدة اجتماعات بينهما وبين أطراف الدعوى (المدينة والدائنين)
واجتماعات أخرى تحت إشراف ومتابعة المحكمة توصال على إثرها لتقديم مقترح أولي لخطة إعادة تنظيم
تم مناقشته وبحث نقاط االعتراض الجوهرية عليه من الخصوم على مدى عدة اجتماعات أمام المحكمة التي

أوقات الدوام:

اإلفصاح ومقترح خطة إعادة التنظيم الذين أعلنا للدائنين والذين أعطتهم المحكمة فرصة لسماع رأيهم بشأن
األول ثم المداولة في الثانية ،والتي أسفرت عن تقديم خطة إعادة تنظيم معدلة وفق ما توافق عليه الخصوم
أثناء المداولة ،وقد طرحت خطة إعادة التنظيم للتصويت ،فصوت عليها الدائنين المتأثرين بها ممن يحق لهم
التصويت باإلجماع على الموافقة عليه سيما وأنها قرت نسبة استرداد كاملة لديون كافة الدائنين ،وبجلسة
المصادقة على الخطة لم يعترض عليها أحد وعليه أصدرت المحكمة بتاريخ  31/10/2021حكمها القاضي
بـ“ :حكمت المحكمة بالمصادقة على خطة إعادة تنظيم الشركة المدعية “شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم

 8صباح ًا حتى  4مسا ًء

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة عمار أحمد كردي
شركة عمار أحمد كردي العقارية ذ.م.م

للتواصل مع قسم
اإلعالنات:
17111501
17111503
17111444
17111504

آثار قررها قانون إعادة التنظيم واإلفالس وتعد ملزمة لكافة الدائنين بمن فيهم من لم يصوت عليها ويتولى

AMMAR AHMED KURDI REAL STATE W.L.L
الى:
شركة لكجوريانت المتحدة للعقارات ذ.م.م
LUXURIENT LIMITED FOR REAL ESTATE W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل
مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري فرع  9من ورشة البيارق للحام والحدادة والفبركة
وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة الفردية
المسماة ورشة البيارق للحام والحدادة والفبركة والمملوكة للسيد عبدهلل ابراهيم عبدالكريم عبدهلل
الحربي والمسجلة بموجب القيد رقم  24120بطلب بيع المحل التجاري فرع  9من المؤسسة الفردية
و المسمى االحوال للتجارة وتحويله الى ذات مسئولية محدودة ) برأسمال وقدره (  ) 1000دينار
بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري عن جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا
للشركاء التالية أسماؤهم:
عبدهلل ابراهيم عبدالكريم عبدهلل الحربي بنسبة %51
 SUNIL JOHNبنسبة % 24.5
 JUNY SYRA THOMASبنسبة % 24.5

أميني إعادة التنظيم اإلشراف على تنفيذها وإبالغ المحكمة بما قد يقع من المدعية /المدينة من مخالفات
ألحكام الخطة وما يعترض تنفيذها من مصاعب كما وعليهما نشر قرار المحكمة بالمصادقة على خطة إعادة
التنظيم في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية واسعة االنتشار وإدراج خطة إعادة التنظيم في سجل اإلفالس،
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لقيد المصادقة في السجل التجاري ،وتضاف مصاريف الدعوى بما فيها مكافأة
أميني إعادة التنظيم إلى جانب المصاريف اإلدارية المقررة بالخطة”.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك
المؤسسة الفردية المسماة بالست ماستر للتجارة والمملوكة للسيد/السيدة علي بن محمد
بن السليمان الحميدى والمسجلة بموجب القيد رقم  ، 47062بطلب بيع المحل التجاري
بالست ماستر للتجارة المذكور وتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال
وقدره  5,000د.ب خمسة آالف دينار بحريني ،وذلك بتنازل مالك المحل التجاري عن
جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
علي بن محمد بن السليمان الحميدى بنسبة % 50
جولي لونبان بنسبة % 50

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة شركة عمار أحمد كردي العقارية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ايفريست لالسنان ذ.م.م

العقارية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم  ، 107821طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1من:

ش.م.ب مقفلة” المعدلة في  21/9/2021واألمر بتنفيذها وفق ما ورد بها مع كافة ما يترتب على ذلك من

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري بالست ماستر للتجارة وتحويل القيد إلى
شركة ذات مسؤولية محدودة

إدارة التسجيل

األحد  -الخميس

أصدرت أحكام في مسألة طلب الدائنين الفائدة المحتسبة عن الفترة منذ افتتاح إجراءات إعادة التنظيم وحتى
المصادقة على الخطة ومسألة طلبات المقاصة التي قضت برفضها ،أعقبها تقدم أميني إعادة التنظيم ببيان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تاريخ 2021/11/24:
إعالن رقم () CR2021- 174896
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري
تقدم إلينا المعلن أدناه ورثة المرحوم  :محمد امين علي محمد ابراهيم
بطلب تحويل المحل التجاري التالي :إلى السيد  /السيدة ليلى محمد
امين علي محمد ابراهيم
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري :خدمات االمين لاليدي العاملة
رقم القيد38545-2 :

إلعالناتكـــم For Advertising
أوقات الدوام:

األحد  -الخميس 8 :صباح ًا حتى  4مسا ًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:
17111501 - 17111503 -17111444- 17111504

وﺗﺒــﻲ ﺗﺄﺟﺮه؟

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها
السيد  /السيدة اسامه فايز الحاصباني باعتباره المصفي القانوني لشركة
شركة ايفريست لالسنان ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم  118857طالبا
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل
التجاري ،وذلك  .وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم  21لسنة 2001
القيد 2 – 102615 :
التاريخ 28/9/2021 :
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم  0000لسنة 2021
بشأن تحويل فرع من المؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها ماجد عباس احمد شهاب
صاحب صالون لكي شارمز للتجميل )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم  2-102615طالبا
تحويل فرع  2من المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة لتصبح الشركة مملوكة من
السادة التالية اسمائهم:
ماجد عباس احمد شهاب
MARYLOU MONTILLA CREDO

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري
إعالن تصفية
شركة حلول الواقع االفتراضي ذ.م.م
سجل تجاري رقم 111793
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة
حلول الواقع االفتراضي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم  ، 111793بطلب تصفية
الشركة تصفية اختيارية وتعيين السيد رائد عمر خالد حمو مصفيا للشركة.
عنوان المصفي رائد عمر خالد حمو
رقم الهاتف36022248 :
البريد اإللكترونيRhimmo72@hotmail.com :
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Ahmed Jumaa
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Barath
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Moh'd AlSheikh

ﻣﺤﻤــــﺪ اﻟﺸﻴﺦ
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Vacancies Available
BLAZE RESTAURANT W.L.L

has a vacancy for the occupation of
KITCHEN WORKER

suitably qualified applicants can contact

SAQARA BUILDING MAINTENANCE CONTRACTING

4790  العدد- 1443  ربيع الثاني20 - 2021  نوفمبر25 الخميس

I CLEAN SERVICES W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

MECHANIC (AIR-CONDITIONING)

CLEANER

66666081 or info@DIVIDENDAGATECAPITAL.COM

17722066 or ZUBARAIT@BATELCO.COM.BH

17700211 or mellanie.hr@dreamgroup.bh

MERCURY CONTRACTING CENTRE

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L.

GULF CITY CLEANING W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

INSPECTOR

17742858 or mjmh69@hotmail.com

17166827 or ahmed@mtqos.com

UNIVERSAL FOUNDATIONS

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

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

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WELDER

17620673 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH
ARAB Union Contracting Co WLL

HEAVY DRIVER

17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM
MOHAMADAIN REAL ESTATE

CLEANER

17700211 or hrd@dreamgroup.bh

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

RENT COLLECTOR

OPERATOR(METAL ROLLING MILL)

17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

39800990 or ABUHATAM2001@YAHOO.COM

17731000 or yousif.alkhaja@garmco.com

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L

Nitro Contracting

Bait AlDonut

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE

39881866 or kamc.bh@gmail.com

BAWAB CONTRACTING

AL YNBOOT CONSTRUCTION

PAINTER

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

WORKER

has a vacancy for the occupation of
MASON

suitably qualified applicants can contact

17290170 or QBAWAB2002@HOTMAIL.COM

33223488 or HONEYZAHRAA@YAHOO.COM

KANYON CONTRACTING W.L.L

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.

has a vacancy for the occupation of
KITCHEN AIDE

suitably qualified applicants can contact
17727200 or info@rumcogroup.com

SEVEN DAYS CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact
39454342 or SDC.SPC@YAHOO.COM
Downtown Rotana hotel B.S.C

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

DRIVER

13108834 or AKHALAF8808@GMAIL.COM
ELEGANT SILVERS W.L.L

CLEANER

17400407 or ameer@almoayyedcg.com
EASTERN BAKERY

WAITER (HOTEL)

17110196 or PATRICE.CONEE@ROTANA.COM
CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17227092 or MMDNAVAS@HOTMAIL.COM

17729595 or abdulla@hhm-group.com

suitably qualified applicants can contact

THE NEW INDIAN SCHOOL W.L.L.

LAST ELEVEN AUTO CENTER W.L.L

LEBANESE RESTAURANT CATERING W.L.L

CLERK

WORKER

SALESMAN

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

CHEF

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER

17468522 or wanglinan@cpicfiber.com

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

17622350 or info@ebenezerholdings.com

32123332 or HHAAAA101@GMAIL.COM

17877033 or ALI_SHARBTY@HOTMAIL.COM

PROPEL CONSULT LIMITED WLL

POWERHAND TOOLS TRADING W.L.L

D4 INSIGHT W.L.L

RESEARCHER

SALESMAN

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17382265 or marwa@PROPELCONSULT.COM
B F G INTERNATIONAL W.L.L

66643447 or DOCZMANAMA123@GMAIL.COM
RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

39651165 or Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

U M CARGO W.L.L

Alnasayem contracting

TEAM LEADER

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

34507686 or UMAIRULHAQGUJJAR123@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
Pasta Express

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact

17780161 or HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM
STAR CARGO W.L.L

has a vacancy for the occupation of
WORKER

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

Delmon Ready Mixed Concrete & Products Co. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
PLANT / UNIT OPERATOR

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

NASS SCAFFORM CONTRACTING

has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER

suitably qualified applicants can contact
17725522 or yousif@aanass.net

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact

17714409 or SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM
RAFIU COLD STORE

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

33351193 or ELEMENT_BEAUTY@HOTMAIL.COM
NASS SCAFFORM CONTRACTING

has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER

suitably qualified applicants can contact
17725522 or yousif@aanass.net

Green circle Real Estate management
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

suitably qualified applicants can contact
34443540 or FAWAZ83IM@GMAIL.COM
Jaser Construction

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

33220455 or JASERCONT@GMAIL.COM
HYDROTECH CENTER FOR HEAVY MACHINERY MAINTENANCE AND REPAIRING
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC

suitably qualified applicants can contact
77199016 or buyasaf75@gmail.com

ALASHIQA MANUFACTURE OF ALUMINIUM JOINTS FOR KITCHEN CO.
has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17780154 or MOHDAAHTAN@BAPCO.NET
SERAX CONTRACTING

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact

33697714 or ALAMALBH84@GMAIL.COM
Continental interiors w.l.l

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17280049 or TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM
MOAZZEM CONSTRUCTION - BAHRAINI PARTNERSHIP CO.
has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

34407337 or MOAZZEMHOSSAN@HOTMAIL.COM

FITTER

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

34115154 or BUSALEM43@HOTMAIL.COM
SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON

suitably qualified applicants can contact
17691591 or md@sarayaco.com
I CLEAN SERVICES W.L.L

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact

17700211 or mellanie.hr@dreamgroup.bh
QUICK ZEBRA SERVICES

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact
17700211 or hrd@dreamgroup.bh
HASSAN ALI HASSAN ALBASRI

has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

34097357 or ALKABEER30@GMAIL.COM
SHAMS AL BATOOL COLD STORE

has a vacancy for the occupation of

SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE)
suitably qualified applicants can contact
33362233 or SISA2727@HOTMAIL.COM
CORTADO CAFE

has a vacancy for the occupation of
WAITER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

33651762 or CORTADO.BH@GMAIL.COM
Manama Packaging Industry W.L.L.

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact
17675246 or MFIAKRAM@GMAIL.COM
RIYADH CARPENTRY & DECORATION
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

17400827 or RIYADHCARPENTRY@GMAIL.COM
GRAY STAR SERVICES CO. W.L.L

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

66644102 or ABDUL.QAYYUM121A@GMAIL.COM
DAR ATLAS TRADING

has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

39688706 or JAWAD_DAWOD@HOTMAIL.COM
FEDORA CONTRACTING CO WLL

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact

0 or HARIGOPALDASA@D4INSIGHT.COM
GULF ALUMINIUM ROLLING MILL

has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

17731000 or yousif.alkhaja@garmco.com
THE GRUB SHACK GRILL W.L.L

has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR KITCHEN

suitably qualified applicants can contact

39674740 or RNAKFOUR1@HOTMAIL.COM
SALON CLASSIC SAM W.L.L

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact
36878500 or K_MIQBAL@YAHOO.COM
CLOVERFEILD DECORATIONS

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

37324778 or TAPANCHANDRAYY3@GMAIL.COM
ALGHANAH GROUP W.L.L

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact
17722333 or info@alghanah.com
TWO STARS MOBILE S W.L.L

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact
36977392 or jamshad17@yahoo.com

ALRUKN ALAALI CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact
33369554 or mohd_kd2@hotmail.com

Childhood taste boutique and tailoring
has a vacancy for the occupation of
TAILOR

suitably qualified applicants can contact

39893138 or QASSIM.8@HOTMAIL.COM
AL MANARTAIN COMPANY AND ALI ALSHEAB GROUP WLL
has a vacancy for the occupation of
HEAVY VEHICLE DRIVER

suitably qualified applicants can contact

17590097 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH
BEACH ROSE TOWER

has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

33005576 or RRBUESSA@ICLOUD.COM
ALMANARATAIN FACTORY

has a vacancy for the occupation of
HEAVY VEHICLE DRIVER

suitably qualified applicants can contact

17590097 or ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH
ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM
QAEEDI GRILLS & RESTUARANT

WORKER

has a vacancy for the occupation of

33871955 or maheshyogidas@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

CUBAO SERVICES

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17277768 or CUBAO_1970@YAHOO.COM
MANZAL ALUMINUM FACTORY

has a vacancy for the occupation of

RESTAURANT MANAGER

17658555 or alihusainsam@gmail.com
VICTORIA CAFE

has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact

17400506 or ALABBASYME@GMAIL.COM
NAHAR MAIN CAFETERIA

WORKER

has a vacancy for the occupation of

17874244 or almanil5@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

B.F.G. COMMERCIAL SERVICES W.L.L.

WORKER(JUICE)

33098012 or naharmaien@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

AHS MARINE CATERING COMPANY W.L.L

suitably qualified applicants can contact

MANAGER (MARINE & TRANSPORTATION)

FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS)

39629600 or Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM
UNIVERSAL FOUNDATIONS

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
17681977 or james@ahsmarine.com
Elegant Leo contracting

HEAVY DRIVER

has a vacancy for the occupation of

17620673 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

M I CONTRACTING

WORKER

39591551 or E.LEO.BH@GMAIL.COM

Brave Generation Education W.L.L

has a vacancy for the occupation of

INTERCITY PROMOTIONAL SAMPLES

OFFICE HELPER

suitably qualified applicants can contact

ACCOUNTANT

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

33109342 or OLIVEBABE55@YAHOO.COM
WELLDONE CONSTRUCTION EST.

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

36303304 or WLDONECONT@GMAIL.COM
HAMMER AND NAIL CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

33366683 or POWEREDTRADING@YAHOO.COM
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
MASON

suitably qualified applicants can contact

17624116 or sayedshubbar@skaldurazi.com
CAPITAL TRADING & INDUSTRY

has a vacancy for the occupation of
MACHINE OPERATOR

suitably qualified applicants can contact

17730000 or MATTRESS@SPRINGER.COM.BH
GREEN CITY SERVICES W.L.L

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact
36022682 or info@gcs.bh

LABOURER

17009161 or M.I.75@HOTMAIL.COM

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l
has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

39915050 or intercityxprss6@gmail.com
EXPOSURE FLOWERS

LABOURER

has a vacancy for the occupation of

17273330 or BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

PATWA PEARLS W.L.L

has a vacancy for the occupation of

FLORIST/FLOWER SETTER

36635353 or MARYAMALZAYANI@GMAIL.COM
DESIGN TRACK PRINTS W.L.L

WORKER

has a vacancy for the occupation of

35094042 or PATWAPEARLS@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS &

WORKER

33352368 or PRIYASUBIN.BH@GMAIL.COM

CONSTRUCTION WLL

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION

PAINTER

WORKER

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17701711 or lmra@kecc.me

37331877 or BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM

I CLEAN SERVICES W.L.L

SEVEN SEAS DECOR W.L.L

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact

17700211 or mellanie.hr@dreamgroup.bh
TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE
has a vacancy for the occupation of
PIPEFITTER

suitably qualified applicants can contact
17215656 or info@tectonme.com

has a vacancy for the occupation of
CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

17243785 or KARIMFULAIJ@GMAIL.COM
KENTUCKY

has a vacancy for the occupation of
SHIFT LEADER

suitably qualified applicants can contact

17262998 or ssaleh@americana-food.com

East Gulf Real Estate
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39669649 or SLHAHUSSAIN@GMAIL.COM
NASS SCAFFORM CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
17725522 or yousif@aanass.net
ALKARRAR INTERNATIONAL Fabrication Workshop
has a vacancy for the occupation of
SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17414719 or HUSSAIN2025@HOTMAIL.COM

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

RIGGER
suitably qualified applicants can contact
17622082 or info@BAHSTS.COM
ABDULLA ALHAJARI CONTRACTING & TRADING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39893797 or NEZAR78@HOTMAIL.COM
MOHAMED EBRAHIM SALEM ALBOAINAIN ( ALWADHAH / 9910 )
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN

WELDER
suitably qualified applicants can contact
17830909 or info@esmaelylenzohm.com
Car Spa for Car Washing and Polishing
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
39989897 or SELVADO2011@GMAIL.COM
Moon Beam Electromechanical Company W.L.L.
has a vacancy for the occupation of

BABA RAMADHAN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39064201 or MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

PROJECTS COORDINATOR

17773367 or EBRAHIMMOHAMED609@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

Um Reem Restaurant
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39071916 or UMALI3060@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
QUALITY INSPECTOR
suitably qualified applicants can contact
17832244 or admin_pers@alkhalidiagroup.com
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
ASNAAM CONTIRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33180190 or SASO.BAH@GMAIL.COM
FREE LAND AUTO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17320625 or SS_TAJJ@HOTMAIL.COM
FAST LINK FOR GYPSUM CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17786149 or AQCC.BH@GMAIL.COM
HUSSAIN ISMAEEL TRADING CENTER
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33604603 or hitc.bh@gmail.com
The Seat Shop For auto Upholstery
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38304039 or ANTAKYAGATE@HOTMAIL.COM
Aljallawi Properties B.S.C closed
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17411155 or INFO@JALLAWI.COM
NEPTON ALUMINUM FACTORY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39222086 or ABRAR.ALMAJED@LIVE.COM
NAJMA JEWELLERY
has a vacancy for the occupation of
JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17227240 or nabeel.amr@gmail.com
BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
33551441 or bawarej.bh@gmail.com
PROPEL CONSULT LIMITED WLL
has a vacancy for the occupation of
RESEARCHER
suitably qualified applicants can contact
17382265 or marwa@PROPELCONSULT.COM
Adwan Mechanical Contracting
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17727557 or NEZAR.ADWAN@GMAIL.COM
SILVER CITY CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM
AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.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
N C C SALE OF SECOND-HAND GOODS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38488088 or SAALI2421976@GMAIL.COM
SILVER MOTOR CYCLES CENTRE W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER(METAL CASTING)
suitably qualified applicants can contact
17784460 or SILVER@BATELCO.COM.BH
Brodan Contracting Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17749111 or DR.MENONKS@GMAIL.COM
FIRE FIGHTER CO SECURITY AND SAFETY EQUIPMENT TRADING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17000347 or AZIZ65211@GMAIL.COM
EMPEROR LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17682261 or ISAZAINAL@LIVE.CO.UK
D4 INSIGHT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
32233187 or HARIGOPALDASA@D4INSIGHT.COM
NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17727925 or yousif@aanass.net
FAN GALLERY BY MARYAM BUSHIRI
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
32222693 or FANGALLERYBYMB@GMAIL.COM
RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PLANNER-MAINTENANCE(WORK SCHEDULING)
suitably qualified applicants can contact
17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH
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
ALSARHANI JEWELLERS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33982567 or JSARHAN123@GMAIL.COM
NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
17727925 or yousif@aanass.net
ALHaddad Motors
has a vacancy for the occupation of
ASSISTANT MANAGER
suitably qualified applicants can contact
36840161 or ammar@alhaddad-mercedesbenz.com
ALMOAYYED SECURITY
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17400407 or ameer@almoayyedcg.com
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17624116 or sayedshubbar@skaldurazi.com

ERS Technologies W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
MARKETING EXECUTIVE
38294915 or YOUNISHM@YAHOO.COM
CHIS EMPIRE TRADING CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
35131471 or DIAN.DOHERTY@CHIS-EMPIRE.COM
Mazali Restaurant
has a vacancy for the occupation of
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17250913 or MOONBEAMWLL.BH@GMAIL.COM
AL HAWRA MARINES MACHINE & SPARE PARTS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17404542 or AL.HAWRA.MARINE@HOTMAIL.COM
GOOD DEAL TRADING EST
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17742428 or reeman@isfahanigroup.com

CLEANER

MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17292662 or LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM
SHAMS AL IRAQ BAKERY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39593981 or SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM
6 pence Consulting W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
HUMAN RESOURCES CONSULTANT
suitably qualified applicants can contact

SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
33331855 or MAHDI9993@LIVE.COM
Ranyeh a/c and workshop
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC (AIR-CONDITIONING)
suitably qualified applicants can contact
17291474 or ranyeh10@gmail.com
Inspiron Contracting W.L.L

13600014 or hhasan@6-pence.com

has a vacancy for the occupation of

Sham Stones Trading Co.Wll

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36915910 or Shamtrading.bh@hotmail.com
AL DEERA ROASTERY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39555040 or JASSIM.040@GMAIL.COM

LABOURER
33351211 or INSPIRONCONTRACTING@GMAIL.COM
ALMAHROOS BUILDING MAINTENANCE CONTRACTI
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36226883 or JALMAHROOS@YMAIL.COM
POSHAK FASHIONS
has a vacancy for the occupation of

ACCURATE INDUSTRIAL EQUIPMENT MAINTENANCE WLL

WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

WORKER
suitably qualified applicants can contact
17722052 or SIAM@BATELCO.COM.BH
GENETECH SERVICES Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
13691113 or YASEENSABT@HOTMAIL.COM
NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L)
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17727925 or yousif@aanass.net
ALTALUF CONTRACTING & MAINTENANCE EST.
has a vacancy for the occupation of
CONSTRUCTION WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345944 or MALIKSAGEER@HOTMAIL.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
EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER

33937884 or nidhami.bh@gmail.com
ZAHED MODERN PROPERTIES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17466778 or nizam1710@gmail.com
Isa towers cleaning services
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
39810659 or ykahmed@yahoo.com
SUPER WELDING & ALUMINUM WORK SHOP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33886033 or SUPERWASPC@GMAIL.COM
ALRAHILA CONSTRUCTION EST
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33865286 or TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM
Lumiere beauty salon
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17532010 or jawaheri@aol.com

66666858 or JAFFAR.ALNOSAIF@GMAIL.COM

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY W.L.L

LOFTY DONUTS CAFE

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

RIGGER
suitably qualified applicants can contact
17532010 or jawaheri@aol.com
BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17700333 or BEHZADCO@BATELCO.COM.BH
EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD

WAITER
suitably qualified applicants can contact
17714174 or HBOKHMAS@BATELCO.COM.BH
MAGABA GATE FOR VEGETABLES AND FRUITS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33988884 or ali.marhoon1949@gmail.com
Bright Trip Garage
has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

WORKER

17270140 or alialtmimi@yahoo.com

suitably qualified applicants can contact

SEVEN SEAS DECOR W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17243785 or KARIMFULAIJ@GMAIL.COM
TURBO LITE SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34561904 or QABLISERVICESBH@GMAIL.COM
ABDULLA ALHAJARI CONTRACTING & TRADING
has a vacancy for the occupation of

17622653 or BUHUSAYYEN9@HOTMAIL.COM
FAREHA TRADING CENTER
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17700323 or JAMAL.ALSAEEDI66@GMAIL.COM
ANWAR ALSADIQ BAKERY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33703444 or ALI.ABEDALI1980@HOTMAIL.COM

WORKER

SWEET CORN FOODSTUFFS

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

39893797 or NEZAR78@HOTMAIL.COM
ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
17213003 or JAMEEL@AL-FAWZ.COM
ARLA FOODS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PURCHASING SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact

WORKER
suitably qualified applicants can contact
33289904
ISS Global Forwarding Bahrain W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
EXECUTIVE EMPLOYEE
suitably qualified applicants can contact
17820100 or may.jammal@iss-gf.com
UNIVERSAL FOUNDATIONS

17464562 or HRBH@ARLAFOODS.COM

has a vacancy for the occupation of

HUSSAIN ALOWAINATI HOLDING CO. W.L.L

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17626977 or hso.alowainati1977@gmail.com
SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17691591 or md@sarayaco.com

ELECTRICIAN(BUILDINGS)
17620673 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH
EUROPEAN LOGISTICS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
16161600 or MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM
AVIN FOOD PACKAGING W.L.L
has a vacancy for the occupation of

AL ATHRIYA FURNISHING

WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

WORKER

39848768 or THATTANTAVADABASHEERHAJI@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact
39339088 or zahraalsafar0@gmail.com
ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17877246 or ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM
FRONT LINE SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34561904 or FRONTLINESERVICESBH@GMAIL.COM
DANAHT AL TAWFEER COMPANY W.L.L

GREAT CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39669117 or EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM
EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17270140 or alialtmimi@yahoo.com
TECHNICAL CONSTRUCTION COMPANY W.L.L
has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

MASON(GENERAL)

SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
33788881 or DANATALTAWFEER@GMAIL.COM
EMCE MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OPERATOR (FORKLIFT)
suitably qualified applicants can contact
17700047 or NOOR@EMCEBH.COM
Modern Global Cleaning Co.W.l.l
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17211008 or AWALSERV@BATELCO.COM.BH

17730036 or TCCBN@BATELCO.COM.BH
DELEZIA PASTRIES AND SWEETS
has a vacancy for the occupation of
NUTRITION TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
38889603 or DELEZIA.BH@GMAIL.COM
EAGLE FOR SAFE AND SECURITY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17270140 or alialtmimi@yahoo.com
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REAL TEASTE W.L.L

has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

17491143 or REALTASTEGROUP@GMAIL.COM
Real Taste Plus Co W.l.l

RAJPOT BAKERY

has a vacancy for the occupation of
BREAD BAKER

suitably qualified applicants can contact

39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM
Smart homes engineering

ASRAR ALWADI CONSTRUCTION

has a vacancy for the occupation of

CONSTRUCTION SUPERINTENDENT

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED
has a vacancy for the occupation of
OPERATOR(CONTROL CENTRE)

SUPREME WATCHES W.L.L

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
17704040 or recruitment@bapco.net

36371418 or TAYYEB1937@GMAIL.COM

34342928 or MH2990@HOTMAIL.COM

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L

has a vacancy for the occupation of

DRIVER

17268111 or HRD1@MACBH.COM
Darb Alzalaq Restaurant And Cafe

ASRAR ALWADI CONSTRUCTION

AL SADA CARPENTRY WORKSHOP

IQRAS SWEETS AND RESTAURANT

CIVIL ENGINEER

CONSTRUCTION / MASONARY FOREMAN

WORKER

WORKER

17491143 or REALTASTEGROUP@GMAIL.COM

17583040 or SMARTHOMES.BH@GMAIL.COM

34342928 or MH2990@HOTMAIL.COM

17490073 or ALSADAANWAR@GMAIL.COM

33405333 or ABRARASIF93@GMAIL.COM

39696648 or NASSERALMOSAWI82@GMAIL.COM

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.

Inspiron Contracting W.L.L

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

SALESMAN

has a vacancy for the occupation of
WORKER

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WELDER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L

MASKATI COMMERCIAL SERVICES W.L.L

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L.

LABOURER

STOREKEEPER

LABOURER

36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
17623723 or mcsc@mcscwll.com
REEM STAR LAUNDRY

has a vacancy for the occupation of

LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

33551441 or bawarej.bh@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

AZADI AUTO SPA

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C

17400407 or ameer@almoayyedcg.com
Visma construction Est.

LABOURER

33351211 or INSPIRONCONTRACTING@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

CONSTRUCTION WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

JABAL ALNOOR CAFETERIA

THE ADUKKALA SNACKS & SWEETS W.L.L

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L

SANDWICHES MAKER

SALESMAN

HEAVY DRIVER

36000440 or MSAKHEER@LIVE.COM

CAR WASHER/CLEANER

17682913 or AZADISPA@GMAIL.COM
COATED BEAUTY SALOON

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

AL OLAYA SUITES HOTEL W.L.L

FEDORA CONTRACTING CO WLL

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L

SILVER CITY CONTRACTING

JAHECON W.L.L

WAITER (HOTEL)

WORKER

STEEL FABRICATOR

17712303 or CORP@DADABAI.COM

33871955 or maheshyogidas@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L

SHAFIQ GLASS AND ART FRAMES CENTRE WLL

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM
SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM
EXXON FACILITIES CO. W.L.L

33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17466770 or h.almatrook@adco.bh

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

36061136

suitably qualified applicants can contact

WORKER

17244111 or JAHECON@BATELCO.COM.BH

SILVER CITY CONTRACTING

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L

WORKER

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

36511786 or bahrainframes@gmail.com

39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L

WHITE HAND CLEANING co partnership

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL

MASON

LABOURER

LABOURER

17224545 or cct@cct-bh.com

77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM

32183200 or EXXONFACILITIESCO@GMAIL.COM

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

17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

AL SHEHAB CERAMICA

DHAKA CARGO HANDLING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

SHAFIQ GLASS AND ART FRAMES CENTRE WLL

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L

WORKER

suitably qualified applicants can contact

17412364 or ALSHEHAB@BATELCO.COM.BH
SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING
has a vacancy for the occupation of
WORKER

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

EDIHT FOR DESIGNING TRAINING PROGRAMS

ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact
38800269 or CR.GULF@GMAIL.COM
Daqoos Restaurant

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

36337739 or SMURTADHA92@gmAIL.COM
ALLIANCE PROJECTS W.L.L

WORKER

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

JAHANGIR SERVICES W.L.L

MANNAI TRADING & CONTRACTING W.L.L

36511786 or bahrainframes@gmail.com

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

33660482 or SARWARBH7@GMAIL.COM
Strong Force-MGC W.L.L

17400407 or ameer@almoayyedcg.com

AWAL RESTAURANT

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

17466776 or TAHERA@KINGODM.BH
AL OLAYA SUITES HOTEL W.L.L

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

HASIBAH MARKET

39123223 or TALIB39646707@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

SALESMAN

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM

CALICUT TRADERS

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

SECURI CORE W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

WORKER

17268111 or HRD1@MACBH.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17786500 or careers@kcbahrain.com

has a vacancy for the occupation of

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L

suitably qualified applicants can contact

39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

17745060 or ibrahim68.gov@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

MESHAL HOTEL

ROOM ATTENDANT

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
WORKER

17730437 or OFFICE@ALMEZEAL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

PAINTER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

BEAUTICIAN

17297371 or ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

39460655 or ALOOY.1994@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

MASON

17730437 or OFFICE@ALMEZEAL.COM

has a vacancy for the occupation of

39836099 or 68MKMA@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

CLEANER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WAITER/BARTENDER

has a vacancy for the occupation of

17773006 or AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17732000 or ADEL@MASKATIGROUP.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WAITER (HOTEL)

WAITER

33197844 or haris528@gmail.com
ASFI CONTRACTING

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact

17712303 or CORP@DADABAI.COM

17777355 or ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM

GREEN CITY SERVICES W.L.L

NIRVAIR SINGH REPAIR OF MACHINERY CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

66677632 or MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

17535727 or ACE10@BATELCO.COM.BH

suitably qualified applicants can contact
17722333 or jessica@alghanah.com

suitably qualified applicants can contact

36669758 or AKRAMMADAN@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact
36022682 or info@gcs.bh

38011006 or JAGGAMOUD@GMAIL.COM

ALHASHIR CONSTRUCTION

MOOTHATT JEWELLERY CO W.L.L

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l

AL DORAH CARPENTRY & DECORATION

PAKEEZA CONTRACTING

STAR WORLD COMPUTER & SATELLITE

WORKER

CARPENTER (GENERAL)

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

SALESMAN

WORKER

has a vacancy for the occupation of
KITCHEN WORKER

suitably qualified applicants can contact

33567813 or al.hashir.construction@gmail.com

33030783 or BINOYMGBAHRAIN@GMAIL.COM

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

TRUST TRADERS CO. W.L.L

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L

has a vacancy for the occupation of
MASON

suitably qualified applicants can contact
17704144 or info@trusttraders.com
ALHASHIR CONSTRUCTION

has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

HASAAD ALKHAIR CONSTRUTION

SHAHZAL ALI MOHAMMED ALALI ESTABLISHMENT

has a vacancy for the occupation of
HEAVY VEHICLE DRIVER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17779893 or SHAFIQ2000US@GMAIL.COM

ALBASEL STAR REAL ESTATE W.L.L

SALMA FOR FRESH MEAT

17272345 or RIYAD966@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

WORKER

33030108 or SAMLOVELLY@YAHOO.CO.IN
CITY CORNER CAFTERIA

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17251444 or LIJUPETER@YAHOO.COM

39860760 or CRS68882@HOTMAIL.COM

Salon Beauty on Call

SANGAM CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L

BEAUTICIAN

WORKER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

36424614 or ALMOBDEA.200@GMAIL.COM
Sanad gate trading

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

34232199 or VISIONMGT5@GMAIL.COM
Yalda beauty salon

ABU NIMAT ALLAH HAIR DRESSING SALON

SUPERVISOR (PURCHASING)

17300170 or OPIQBAL@GMAIL.COM

39200496 or MOHAMMEDAZAM4141@GMAIL.COM
DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

BEAUTICIAN

COOK(GENERAL)

17296002 or ALMAHASINEYA@YAHOO.COM

39978899 or SH_AMNAH@HOTMAIL.COM

Westin Hotel Bahrain City Centre

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L

ROOM ATTENDANT

STEEL FABRICATOR

suitably qualified applicants can contact
32337777 or Ali.alqattan@maf.ae

DIAMOND VIEW CONSTRUCTION

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
17224545 or cct@cct-bh.com
GOLD CAFETERIA

has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.

has a vacancy for the occupation of
WELDER

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
17458191 or ABOOTY@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

DANAT AWAL TRADING AND ALUMINUM W.L.L

Hybrid electro mechanical company w.l.l

33186786 or AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM

34185885 or DVIEWCONST@GMAIL.COM
Vani Vishal Cafe And Restaurant Management Co. W.L.L

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact
17412263

METRO Umbrellas & Iron works

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact

WORKER

suitably qualified applicants can contact

17400407 or ameer@almoayyedcg.com

33270307 or SHRAWANPUROHIT@YAHOO.COM

ASEERI CONSTRUCTIONS

SHIFA BUDAIYA MEDICAL CENTER W.L.L

OFFICE ASSISTANT

WORKER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WELDER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

77082336 or S.HUSSAIN.N@GMAIL.COM
Ramee Grand Hotel & Spa

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

INVENTORY SPECIALIST

34449255 or Metroshade.bh@HOTMAIL.COM

17744122 or ASEERICO@BATELCO.COM.BH

39425758 or ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM

GHUSN ALRUMAN FASHIONS

Hertel W.L.L

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C

LULU MAINTENANCE CLEANING AND CONTRACTING CO. W.L.L

SANDBLASTER

LABOURER

CLEANER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

ALGHANAH GROUP W.L.L

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L

SHEETMETAL WORKER

17730017 or SEYADI17@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)

suitably qualified applicants can contact
17722333 or info@alghanah.com
AJRAS PHONE COMPUTER

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION

JAHECON W.L.L

JML (UAE) LLC ( Branch of Foreign Company)

39893138 or Qassim.8@hotmail.com

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

33449151 or TRI_STAR_BH@YAHOO.COM
ALUFEX ALUMINIUM

OFFICE BOY / FARRASH

17293388 or hr1@gulfstarbh.com
Ramee Grand Hotel & Spa

FOREMAN

17244111 or JAHECON@BATELCO.COM.BH
Basara fruit&vegetables

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
17484815 or Edamabh@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

17682526 or KKOOHEJI@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING

Qahwa sada cafe

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L

MASON

WORKER

PREPARER(COFFEE)

WORKER

LABOURER

17583121 or zahramarhoon.zm@gmail.com

LABOURER

OFFICE ASSISTANT

DIRECTOR OF ADMINISTRATION & FINANCIAL AFFAIRS
36792255 or SALES@BRIGHTLINEBH.COM

Bawabat lulwa foodstuff

suitably qualified applicants can contact

DAVIDS STIR FRY RESTAURANT

39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM
Havelock One Interiors WLL

SILVER CITY CONTRACTING

has a vacancy for the occupation of
CARPENTER

suitably qualified applicants can contact
17730437 or OFFICE@ALMEZEAL.COM
BREAD TOAST BAKERY

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
ESTIMATOR(COST)

suitably qualified applicants can contact

17832030 or hamida.alhubail@havelockone.com.biz
BATSCO CO. W.L.L

33305589 or J.RANA@WALLSTEIN.DE

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM
ICABINETS FACTORY

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
36833366 or M34434818@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

36190110 or ABUALI792008@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

AL BAHAR TRADING CO. W.L.L.

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENTS RENTAL

BATSCO CO. W.L.L

SILVER CITY CONTRACTING

SALESMAN

WORKER

SALESMAN

WAITER (RESTURANTS)

CHEAT TREATS BAKERY

36786660 or BUJASSIM8294@HOTMAIL.COM

ALL VOLT TRADING CO W.L.L

SCAFFOLDER

SANDBLASTER

suitably qualified applicants can contact

17673513 or NASCO@BATELCO.COM.BH

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C

77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L

17623723 or mcsc@mcscwll.com

PREMATOR GULF W.L.L

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

FITTER

36273516 or NEEMISH.SANTOSH@JMLFACADES.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

39118999 or GOLDYEST@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17111999 or hrg.bh@rameehotels.com

SALESMAN

17661296 or abigael@dar-albinaa.com

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17623723 or mcsc@mcscwll.com

RECEPTIONIST

LABOURER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

Aflag Coil W.L.L.

SALESMAN

has a vacancy for the occupation of
WORKER

CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

17258545 or admin@AHMEDOMER.COM

suitably qualified applicants can contact

EDMA BAHRAIN INSULATION

has a vacancy for the occupation of

17720648 or LULUCLEANING@HOTMAIL.COM

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.

17400407 or ameer@almoayyedcg.com

WORKER

36374262 or yk33357949@gmail.com

BALRAJ TRADING W.L.L.

36633899 or MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM

Safas Magic Kitchen W.L.L

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL

has a vacancy for the occupation of

17730437 or OFFICE@ALMEZEAL.COM

33256669 or BORJ-ALASAD@HOTMAIL.COM

17725885 or asifroma2013@gmail.com

BURNI LAUNDRY

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

CLEANER

17674316 or duratkhaleej@hotmail.com

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

COOK(GENERAL)

AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

WORKER

17400407 or ameer@almoayyedcg.com

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
TAILOR

17111999 or hrg.bh@rameehotels.com

CLEANER

SILVER CITY CONTRACTING

suitably qualified applicants can contact

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

ASIA RENT A CAR

17674316 or duratkhaleej@hotmail.com

suitably qualified applicants can contact

33996661 or HASSAN.JAB88@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

39132848 or YALDAFLOWER@GMAIL.COM

MECHANICAL FITTER

BEENU WORKSHOP

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM

has a vacancy for the occupation of
WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER

has a vacancy for the occupation of

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

66622516 or Aimanboos@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

BALASRI CONSTRUCTION

OFFICE ASSISTANT

RAIHAN INTERNATIONAL TRADING W.L.L

has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17832030 or hamida.alhubail@havelockone.com.biz

WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
CARPENTER

AL KABSI PLUS22 BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

WORKER

K GRILL RESTAURANT W.L.L

OFFICE HELPER

SILVER CITY CONTRACTING

has a vacancy for the occupation of

SILVER CITY CONTRACTING

39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

Havelock One Interiors WLL

39606407 or ALWESAM71@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

39158777 or SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

ELECTRICIAN

39050360 or ALAA1122137@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

BONANZA LADIES SALON FOR MASSAGE & HAIR STYLING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY

VISION MANAGEMENT PROPERTIES W.L.L

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

39737313 or SHATHA.EBRAHIM@GMAIL.COM

36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM

39443302 or KLKLKL60@LIVE.COM

suitably qualified applicants can contact

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC
WORKER

WORKER

MECHANIC

39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

Khodmooni bakery

suitably qualified applicants can contact

HASSAN ALI CARS SERVISES

33774517 or GATE.SANAD@GMAIL.COM

33056273 or JAMEELALWASTI@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

33882097 or MEZMEZLINE@GMAIL.COM

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING

17822218 or INFO@CIRCLE.BH

SAI SWARUPINI RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of

Voltech Services Co. WLL

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

37331877 or BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

SALESMAN

17555404 or STARWORLDPC@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

The 10 Furniture

CARPENTER(FURNITURE)

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

66666730 or info@mycafebh.com

OFFICE ASSISTANT

39921197 or Rangian@gmail.com

Talapady market wll

WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

WAITER

WORKER

39424993 or SHAHZALALI@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

MIDDLE EAST MEDICAL CENTER W.L.L.

suitably qualified applicants can contact

DRIVER

suitably qualified applicants can contact

SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE)

ALBAL RESTAURANT

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

CLEANER (GENERAL)

has a vacancy for the occupation of

WORKER

33032325 or PAKEEZAGROUP7228@GMAIL.COM

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L

suitably qualified applicants can contact

WRONG SIDE MOTORCYCLES REPAIRING

17612820 or ahmed_yoif81@hotmail.com

WORKER

has a vacancy for the occupation of

17242566 or MH2990M@GMAIL.COM

WORKER

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

CHEF

STAR GROUP COMPANY W.L.L

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

Mahonia Restaurant

suitably qualified applicants can contact

17300013 or ahmed@stargroupbh.com

has a vacancy for the occupation of

32222055 or FREEDOM.WORLD@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

CLEANER (GENERAL)

has a vacancy for the occupation of

13600111 or mohammed@panoramabh.com

has a vacancy for the occupation of

33567813 or al.hashir.construction@gmail.com

ENGINEERING TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

WORKER

17822218 or INFO@CIRCLE.BH

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

has a vacancy for the occupation of

WORKER

SUPERVISOR

17699719 or almarzooqh@gmail.com

SECURITY GUARD

17783886 or info@batsco.net

WORKER

17008780 or ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM
SILVER CITY CONTRACTING

CHEF

39331155 or BIKO.BAHRAIN@GMAIL.COM
Real Value Contracting WLL

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

36767312 or INFO@REALVALUECONTRACTING.COM
Chemco Plastic Bahrain W.L.L

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

17464159 or vijaysharma@chemcogroup.com
Cham Medical Center W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17210994 or ALBAHAR.BH@BATELCO.COM.BH

suitably qualified applicants can contact

39416687 or STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact
17783886 or info@batsco.net

suitably qualified applicants can contact

39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

MANAMA SWITCHGEAR & LIGHTING W.L.L

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI

NAHR AL IRAQ BAACHAA RESTAURANT

MERCURY CONTRACTING CENTRE

WORKER

WORKER

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
PAINTER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

SECURITY GUARD

has a vacancy for the occupation of
CIVIL ENGINEER

suitably qualified applicants can contact

17879385 or ACCOUNTS@MANAMASWITCHGEAR.COM

17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM

17258545 or admin@AHMEDOMER.COM

GULF METRO ALUMINUM WORKSHOP

ALTHABIT CARPENTRY WORKSHOP

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.

FOREMAN

CARPENTER

CLEANER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

ARAB Union Contracting Co WLL

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L

WORKER

WORKER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

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

17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

MOHD ALI YOUSIF ALMEZAL CONSTRUCTION&SER B.S.C.C

ALONA STAR FABRICATION W.L.L

JAZEERA QUILT W.L.L.

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company

SALESMAN

CARPENTER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

WORKER

JML (UAE) LLC ( Branch of Foreign Company)

CONSTRUCTION WORKER

FITTER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

AL RAHALAH GENERAL TRADING

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L

WORKER

SECURITY GUARD

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

39881866 or kamc.bh@gmail.com

66393120 or GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM
DAR ALKRAM TRADING & CONTRACTING

WORKER

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

38398065 or SHABANGUJJAR3002@GMAIL.COM

39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM

17712303 or CORP@DADABAI.COM
JAHECON W.L.L

WORKER

39602882 or ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM
Monsoon restaurant W.L.L.

suitably qualified applicants can contact

SILVER CITY CONTRACTING

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

33313114 or MOHAMEDM436@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

SILVER CITY CONTRACTING
WORKER

has a vacancy for the occupation of

LABOURER

has a vacancy for the occupation of

36273516 or NEEMISH.SANTOSH@JMLFACADES.COM

has a vacancy for the occupation of

Chemco Plastic Bahrain W.L.L

has a vacancy for the occupation of

Jehlum Contracting W.L.L
WORKER

ROOM ATTENDANT

has a vacancy for the occupation of

17252163 or tariqba6@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

AL OLAYA SUITES HOTEL W.L.L

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT

CLEANER

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd

39661808 or mk.alkhalifa@hotmail.com

SECURITY GUARD

17700211 or hrd@dreamgroup.bh

17464159 or vijaysharma@chemcogroup.com

HEAVY DRIVER

35386088 or NEWEAGLES1957@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

AL OLAYA SUITES HOTEL W.L.L

Nitro Contracting

17400407 or ameer@almoayyedcg.com

suitably qualified applicants can contact

17712303 or CORP@DADABAI.COM

17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

EAGLES GENERAL SERVICES

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

PROTECTS SECURITY SERVICES

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

39641116 or ALRAYAN.AD@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

17742858 or mjmh69@hotmail.com

suitably qualified applicants can contact

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.

WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

33106499 or ALONASTEELFABRICATION@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

39002405 or FSALAAS@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L

has a vacancy for the occupation of

SPECIALISED DOCTOR

has a vacancy for the occupation of

17730437 or OFFICE@ALMEZEAL.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

37377737 or LEEADEL.BH@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact
17785290 or AL.Thabet.c.w@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM

suitably qualified applicants can contact
33381898 or NSR.96@LOVE.COM

WORKER

WORKER

17244111 or JAHECON@BATELCO.COM.BH
GREEN CITY SERVICES W.L.L

WAITER

17710271 or MISHAL@ALGHALIA.COM
ARAB Union Contracting Co WLL

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

39108091 or daralkaram77@gmail.com

WORKER

36022682 or info@gcs.bh

WORKER

17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

tariq_albahhar

استقبلت صاالت السينما فيلم

اإلثارة والتشوي ق �Ghost

 ،busters: Afterlifeوتدور
أحداثه حول أم تصل مع

طفليها إلى بلدة صغيرة ،حيث
يبدأون في اكتشاف عالقتهم
بصائدي األشباح األصليين

واإلرث السري الذي تركه
جدهم وراءه.
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من المكرم في افتتاح الدورة  43من “القاهرة السينمائي”؟
طارق البحار

قرر مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي
فـــي الـــدورة الـ  43التي تقـــام في الفترة

مـــن  26نوفمبـــر إلـــى  5ديســـمبر المقبل
تكريـــم عـــدد مـــن أكبـــر األســـماء الفنيـــة

والسينمائية كعادته في كل دورة.

وعلـــى رأس المكرميـــن الفنانـــة نيللـــي،

التـــي يمنحها المهرجان هذا العام جائزة

“الهرم الذهبـــي التقديرية” إلنجاز العمر،

خالل حفـــل االفتتاح؛ تقديرا لمســـيرتها

ايه .ار .رحمن

المهنية.

و ت ع ت ب ـ ـ ـ ر ن يللـــي إحـــدى أبـــرز نجمـــات

األعمـــال االســـتعراضية ،وهـــي تنتمـــي

ل ع ا ئ ل ـ ـ ـ ة ف ن ي ـ ـ ـ ة عريقـــة ،إذ إن شـــقيقتها

ا ل ك ب ـ ـ ـ ر ىه ـ ـ ـ يا ل ن ج م ـ ـ ـ ةف يـــروز،التـــي

اشـــتهرت في الســـينما المصريـــة بكونها

“الطفلـــة المعجزة” ،وقريبتها هي النجمة

الشـــهيرة لبلبة .وبخـــاف انتمائها لعائلة
فنية ،فإنها تمتعـــت ً
أيضا بموهبة كبيرة

فـــي الغناء والرقـــص والتمثيل ،ما ضمن
لهـــا المشـــاركة فيما يزيد عـــن  118عمال

فنيا ،تنوعت ما بين الســـينما والمســـرح

والتلفزيون.

يكـــرم المهرجـــان أيضـــا A.R rahman

ا ل م ؤ ل ـ ـ ـ فا ل م و س ـ ـ ـ ي ق يا لهنـــديالبـــارع،

الـــذي تـــم اختيـــاره ضمـــن قائمـــة أكثـــر

الشـــخصيات تأثيرا بالعالـــم ضمن قائمة
مجلة  ،Timeوحصل على جوائز عالمية

تيري فريمو

فـــإن العمل فـــي المجـــال الفني لـــم يكن

أمـــرا غريبا عليـــه ،إذ إنه عـــاش طفولته

فـــيأســـتوديوهاتالتصويـــربجـــوار

عـــدة كجائـــزة جرامـــي ألفضـــل أغنيـــة

كبـــار الفنانين ،إذ شـــارك فـــي العديد من

األوســـكار ألفضـــل موســـيقى تصويرية،

عملـــه في المجال الفنـــي لم يقتصر على

مكتوبة لوسائل اإلعالم المرئية ،وجائزة
وجائزة البافتا ألفضل موسيقى فيلم.

 mièreفـــي ليون منـــذ العام  ،1995وتم

اختياره فيما بعد ليكون المدير اإلداري.
فيما أصبح “فريمو” مديرا فنيا لمهرجان

كان الســـينمائي العـــام  ،2004ومـــن ثـــم

األفالم الســـينمائية التي أخرجها والده،

مديـــر فنيـــا وتنفيذيـــا لنفـــس المهرجان

الســـينما والتلفزيـــون فقـــط ،وإنما وقف

وثائقيين هما “ ”Lumiereالعام  ،2016و

كريم

مقل
وســـيتمأيضـــاتكريـــمالنجـــمكريـــم أيضا على خشبة المسرح ورغم أنه
عبدالعزيز

عبدالعزيـــز الذي قرر المهرجـــان تكريمه

شــ�غل منصب المديــ�ر الفنــ�ي لمعه د �Lu

فـــي الدرامـــا التلفزيونيـــة ،إال أن أعمالـــه

العـــام  .2007قـــدم كمخـــرج ،فيلميـــن

“ ”Lumière, l’aventure continueالعام
.2020

من جانبه ،قال رئيـــس المهرجان محمد

جائـــزةفاتـــنحمامـــةللتميـــز؛تقديـــرا

كانت ناجحة أيضا ،أحدثها هو “االختيار

سينمائية بارزة.

ويكـــرم المهرجـــان أيضا الفرنســـي تيري

علـــى أن يكـــرم النماذج التـــي تجمع في

بعد سنوات من عمله في المجال الفني،

والعطـــاء للســـينما وهـــو مـــا ينطبق على

ل م س ـ ـ ـ ي ر تا لهف ن ي ـ ـ ـا لةح ا ف ل ـ ـ ـب أةع م ـ ـ ـ ا ل  ”2في موسم رمضان .2021

ا ل ن ج ـ ـ ـ م ك ر ي ـ ـ ـ م ع ب د ا لعزيـــز،هـــونجـــل

المخرج الكبير محمد عبدالعزيز ،ولذلك

حجاج في الرياض

فريمو ،مدير مهرجان “كان” الســـينمائي،

حفظـــي “إن المهرجـــان يحـــرص دائمـــا

مســـيرتها ما بين الموهبـــة والجماهيرية

النجـــم كريـــم عبـــد العزيـــز ،الذي ســـيتم

منحه جائزة فاتن حمامة للتميز”.

وكشـــف حفظي عن اإلحصائيـــة الكاملة

لألفالم المشـــاركة ضمن فعاليات الدورة
ً
موضحـــا أن إجمالي عدد األفالم
الــــ ،43

المشـــاركة هـــذا العـــام ،ضمـــن فعاليـــات

المهرجـــان ،هـــو 98فيلمً ـــا ،تمثـــل 63

دولـــة ،وهي مقســـمة كاآلتـــي 76“ :فيلمً ا
ً
طويـــا 22 ،فيلمً ـــا قصيـــ ًرا” .كمـــا أشـــار
إلى أن عروض األفالم مقســـمة كاآلتي:

“ 27فيلمً ا يعـــرض للمرة األولى 7 ،أفالم

عرض دولي أول 44 ،فيلمً ا يعرض للمرة

األولـــى فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال

إفريقيـــا ،و 15فيلمً ا يعرض للمرة األولى

في الدول العربية وشمال إفريقيا”.

ماجدة في اإلمارات

دعم شاكر

يسافر الفنان مصطفى حجاج إلى السعودية؛ إلحياء حفلين

تصــدر هاشــتاغ “أدعم قــرارات هانــي شــاكر”“ ،الترند”

وثقــت الفنانــة ماجــدة الرومي لحظــة وصولهــا اإلمارات؛

وحرص مصطفــى على الترويج لحفلتيه عبر منصاته على

نقابــة الموســيقيين قــرارا يمنع مجموعــة من مؤدي

نوفمبر ،ضمن الحفالت التي يحييها نجوم الغناء والطرب

غنائيين بموسم الرياض في منطقة بوليفارد رياض سيتي.
مواقع التواصل االجتماعي ،وهي أولى حفالته التي يقدمها

ضمن فعاليات الموسم بنســخته الثانية ،بوقت قد يشارك

فيه ببطولة عمل مسرحي يعرض خالل العام المقبل بالرياض.

مــن ناحية أخرى ،يعمــل حجاج حاليا على اختيار كلمــات البومه الجديد الذي من

المقرر طرحه في  ،2022حيث يعكف على اختيار األغنيات واأللحان.

إلحيــاء حفــل غنائي فــي إمارة دبــي ،اليــوم الخميس 25

المصــري فــي “تويتــر” ومنصــات ثانيــة بعــد إصــدار

فــي مختلف الدول العربية .وعبرت الرومي عن ســعادتها

المهرجانــات من الغناء؛ إيمانا من نقيب الموســيقيين

بوجودها في اإلمارات ،ونشــرت “ستورى” عبر حسابها على

هاني شــاكر بأن الفن يســتحق مســتوى أرقى من حمو

بيكا وحسن شاكوش وغيرهما .كما دعم كثير من الجمهور

نقيب الموسيقيين ضد رجل األعمال نجيب ساويرس ،الذي استنكر قراره بمنع
هؤالء من الغناء ،مشيرا إلى أن الجمهور هو الذي يقرر من يسمع.

انســتغرام ،وضحت فيــه خططها للحفــل وتمنيها أن يالقي

حفلهــا المنتظر إعجــاب الجمهور ،وأن يكــون على المســتوى المطلوب ،فهي
حريصة دائما على التميز وتقديم األفضل.

المنصات سهلت المهمة للمخرج والمنتج ونجحت في مواكبة األعمال

عبداهلل ملك :البحرين وجهة الفنانين والمنتجين الخليجيين للوفرة الفنية المتاحة

كشف الفنان القدير عبدهللا ملك عن مشاركته في المسلسل الكويتي “نوح العيون” للعرض
في رمضان المقبل ،وهو من تأليف الكاتب جمال الصقر ،وإخراج مصطفى رشــيد ،وإنتاج
شــركة “ســفن ســتايل” .والمسلســل بطولة الفنان محمد المنصور والفنان حســين المنصور
وعلــي جمعــة ومحمــد جابــر ومــرام ومي البلوشــي وهــدى الخطيــب ،إلى جانــب كوكبة من

النجــوم الشــابة ،والتــي ســتكون مفاجــأة للجمهــور .ويقــدم دور أخ محمــد المنصــور فــي

المسلسل ،وهو نوخذة قوي وحازم ،وعن هذا الدور قال للجريدة الكويتية في لقاء طويل:
“أقدم دور إنســـان طيب ومـــرن ،عكس أخي،

عـــن الـــرزق ،وهناك فنـــان يهمه اســـم المخرج

خصوصـــا فـــي ظل شـــخصية زوجتـــي ،التي

عليها العمل .مَ ن هم في عمري يرون أنفسهم

ما يســـبب مشـــكالت وصراعات داخل العمل،
ال تقبل ســـوى بالحق ،وهنا تزداد المشـــكالت

بين اإلخوة ،فيمـــا يعاني أخي بعض األزمات

وأســـماء المشـــاركين والقنـــاة التي ســـيعرض
وصلـــوا إلى مرحلـــة يجب من خاللهـــا انتقاء

أعمـــال تختلـــف عـــن أعمـــال قدموهـــا فـــي

االجتماعية بمنزله ،والتي تعتمد عليها حبكة

الســـابق .وبالنسبة لي أســـتمتع بما أقدمه ،وال

المسلســـل .ويأتـــي دور الفنان علي جمعة من

أو المال ،وأســـتمتع بهـــذه المهنة ألنني أحبها،

العمل ،مع وجود خط الدراما التراجيدية في

يهمنـــي البحث عن الشـــهرة أو عدد المتابعين

خالل تجسيده شخصية كوميدية مع أبنائه،

لذلـــك إذا القيـــت بهـــذا المهنة تقديـــرا معنويا

وفي سؤال هل معايير اختيار الفنان لتجسيد

ســـأعمل معهـــا أيضـــا جميلـــة ،فلن أتـــردد في

ما أضاف للعمل أجواء لطيفة”.

شـــخصية معينـــة اختلفت عـــن الماضي ،قال

ملـــك “وفق الفنان نفســـه ،هناك فنـــان يبحث

وماديا ،وكان العمل جميال ،والمجموعة التي

قبوله ،واألهـــم جودة العمل والقائمين عليه”.
أمـــا عننظرتـــه إلـــى الدراما التي ُتقـــدم اليوم

على المنصات بعي ًدا عن شاشـــات التلفزيون،

وكان يهمـــه الجـــودة وقيمة العمـــل وأهدافه،

عرض مسلسل “دار غريب”

فقال إن المسلسالت القصيرة تجربة ناجحة،

وكنـــا نعمل مغمضي العينيـــن ،لكن في الفترة

وتناســـب اإليقـــاع الســـريع ،وال يوجـــد أحـــد

األخيرة بـــات الجميع يعمل ،من يفهم ومن ال

على قناة “ام بي سي”

اليوم لديه اســـتعداد لمشاهدة  30حلقة على

يفهم ،لذلـــك البد من الحـــذر .ارتباط األعمال

وتـــم تصويره بالكامـــل في البحريـــن بصورة

مـــدى  30ليلـــة ،وينتظـــر توقيت بثهـــا ،إال مَ ن

أصبـــح باألســـماء القائمة عليـــه وبالقناة التي

لديهم وقت طويل يقضونه في المنزل ،لذلك

تقـــدم العمل .آخر عمـــل قدمته (كف ودفوف)

هـــذه القنوات الخاصة ،التي تعرض مسلســـا

توافـــرت فيـــه كل العناصـــر الناجحـــة ،لذلـــك

يتكـــون مـــن  6أو  8حلقات جعلتني أســـتطيع

ال أتـــردد فـــي تقديـــم عمـــل تتوافـــر فيـــه كل

مشـــاهدة  3حلقـــات منهـــا فـــي الليلـــة ،وفـــي

العناصر الجيدة”.

الوقت الذي يناســـبني ،وأنتهي من مشـــاهدة

وعن األعمال الجديدة التي تقام في البحرين

مـــا تبقى مـــن حلقات في يوميـــن ،لذلك هناك

قـــال الفنـــان القديـــر عبـــدهللا ملـــك “كثير من

أعمال نجحت بقوة في هذه المنصات ،وبات

المنتجيـــن يتجهون للبحرين لتجهيز أعمالهم

اإلقبـــال عليها كبيرا من كبـــار الفنانين ،وهذه

وتصويرها هناك ،نتيجة التسهيالت المقدمة،

المنصـــات ســـهلت للفنـــان والمخـــرج والمنتج

سواء من جهة التراخيص المطلوبة للتصوير
ً
وصول لألماكن المتوافرة؛
وإجازة النصوص،

وفـــي ســـؤال آخـــر لــــ “الجريـــدة الكويتيـــة”

ألن البحريـــن تمتـــاز بوجـــود أماكـــن حديثـــة

بشـــأن رصده الشـــخصي للتحول في الدراما
ً
“سابقا في البحرين
بالسنوات األخيرة ،فقال

وقديمـــة ،وتوجـــد قريـــة كاملـــة أمـــام البحـــر
لتصويـــر األعمال الفنيـــة ،وتتوافر فيها جميع

كان التلفزيـــون الرســـمي ينتج أعمـــاال جيدة،

اإلمكانات المناسبة لتصوير عمل فني”.

أعمالهم ،ونجحت في مواكبة أعمال الفنانين.

عاليـــة الجـــودة ،وغيره مـــن األعمـــال القوية،
منهـــا مسلســـل “كـــف ودفـــوف” للفنانـــة هدى
حســـين ،ومسلســـل “مارغريـــت” للفنانة حياة
الفهـــد ،وحاليـــا انتهـــى الفنـــان خالـــد البريكي
مـــن تصوير عمل عنوانه “لعبة الســـعادة” ،وما
زال البريكـــي موجـــودا هنـــاك لتصويـــر عمـــل
آخـــر جديـــد ،وكذلـــك الفنـــان محمـــد القفاص
لديـــه هنـــاك أعمـــال ،والبحريـــن باتـــت وجهة
الفنانيـــنوالمنتجيـــنالخليجييـــن؛نتيجـــة
الوفرة الفنية التي تتيحها من مواقع تصوير
وفنانين ،كما أن جميع العمالة من المواطنين
البحرينييـــن ،لذلـــك المخـــرج ال يتعـــب فـــي
البحـــث عـــن جنســـيات أخـــرى طالمـــا كانـــت
قلوب البحرينيين متوحـــدة ويعملون كعائلة
واحدة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أضاعوا أعمارهم هباء لكسب خاطر إيران
ليـــس فـــي األفق ما يشـــير إلى رجـــوع الفئة الضالة عـــن تقبيل أرجل

الرائدة في إطار الرؤية التنموية الشـــاملة لســـيدي جاللة الملك حمد

العكـــس من ذلك ،نـــرى زيادة األعمال الوضيعة اإلجرامية وممارســـة

جعلـــت في مقدمة أولوياتها احترام حقوق اإلنســـان وترســـيخ روح

ماللـــي إيـــران وقبـــول التجنيـــد فـــي العصابـــات اإلرهابيـــة ،بـــل على

شتى أشكال وألوان اإلرهاب ،والغوص بغباء في متاهات االستسالم

واإلذالل ،ومواصلة السير في مسالك التخريب والفوضى.

بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه ،والتي

الوحـــدة الوطنية وقيـــم المواطنة الصالحة في إطـــار الدولة المدنية
الحديثـــة القائمـــة على أســـس العـــدل والمســـاواة وســـيادة القانون”،

المســـألة ال تحتاج إلى التشـــريح العميق ،فهؤالء العمـــاء والمرتزقة

وكذلـــك المبـــادرات اإلعالميـــة المتعـــددة الراميـــة إلـــى حـــب الوطـــن

أبدا فتح صفحة جديدة والعودة إلى أحضان الوطن واالنخراط في

ولله الحمد عدد قليل وال يحســـبون على أبناء البحرين الشـــرفاء من

تنخر فيهم الخيانة ظاهرا وباطنا والحضيض النفسي ،وال ينفع معهم
البنـــاء والتعميـــر ،فهـــم مثـــل الخلية المتكـــررة المتجانســـة من حيث

التركيـــب والوظيفة ،ويعتبرون إيران البيت الدافئ الذي ينمون فيه
ويشـــبون ويترعرعون ،ونغمتهم األساســـية في الحياة هي ما يقوله
ويأمـــر بـــه خامنئي وصاحب األفكار والســـلوكيات المنحرفة عيســـى
قاسم.

علينا أن نعترف بأمانة وصدق بأن كل ما فعلته البحرين لهم “ما بين
في عينهم”“ ،من الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني ،والمبادرات

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
للتواصل17111483 :

والدفـــاع عنـــه ،وغيرها الكثير ،إال أنهم – أي الفئة الضالة فقط – وهم
الطائفتيـــن الكريمتين ،يســـيرون في األرض بعقل بحجم الكبســـولة،

مجرد جماجم خاوية أضاعوا أعمارهم هباء في الهواء لكسب خاطر
إيران.
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opinions@albiladpress.com

» »قال حكيم البنه“ :أنا يا بني ال أطلب منك أن تقتدي بي ،أو أن تكون مثلي،
بل أن تكون قدوة لغيرك” ،فأية قدوة تنطبق على أولئك اإلرهابيين وبأية
صورة سينظر إليهم الناس واألقرباء ..صدقوني ال يستطيع الفكر في كل
أمم العالم أن يفهم كيف يعيش ويفكر هؤالء.
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إبراهيم النهام

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

“الدراهم مراهم”
ً
يحكـــى أن رجالً
تافها ،كان ال يقيم أهمية لكرامته ،فأباح لنفســـه
األعمـــال الســـيئة ألجل المـــال ،فجاءه أحد أفـــراد عائلته من باب
الحـــرص على ســـمعة العائلـــة ،فجلس يتحـــدث إليه عـــن األمانة
والعفة والصدق وفضيلة التخلق باألخالق الحسنة.
كل ذلك ،وهو ينظر له دون أن يجيبه بحرف واحد ،وانتظر حتى
انتهـــى الرجل من كالمه ،ثم أحضر ورقة وكتب فيها كالم بذيئا،
ثم وضع أمامها ورقة من المال ..وقال له :انظر إلى الورقة ،ماذا
ترى؟
أجابه قريبه :ال أرى سوى النقود.
فقـــال لـــه  :نعـــم “الدراهـــم مراهـــم” فهـــي تســـتطيع أن تمحو كل
بـــذيء ،ففهـــم قريبه أنه لـــن يتراجع عـــن أفعاله ،مـــع اعتقاده أن
المال يشفي ويستر العيوب ،فتركه وانصرف.
ً
قصـــة من أحكام العرب ،تطرح لمســـامعنا ســـؤاال ،كـــم من الناس
اليـــوم يســـيرون علـــى هذا النهـــج وهـــذه الغاية؟ كـــم منهم يظن
أنه بالمال يســـتطيع شـــراء أي شيء ،ومســـح أي شيء ،ومداواة
العيوب ،والنقص ،وسوء الخلق ،وبيع الذمم؟
لقـــد خفـــي علـــى هـــؤالء أن المـــال وجـــد فـــي الحيـــاة للزينـــة،
واالمتحـــان ،وليس غاية الحيـــاة الحقيقية ومناها ،وكم عدد من
ماتـــوا مخلفين وراءهم الماليين ،على شـــكل أرقـــام صغيرة في
شاشة الكمبيوتر ،ال أكثر من ذلك وال أقل.
» »قيمة اإلنسان في عمله ،وسمعته الطيبة ،ووصله الناس،

وخدمتهم ،والتخفيف عنهم من وطأة العوز والفقر والحرمان ،وما

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

غير ذلك ،فهي جثث تسير على األرض ،وستكون تحتها في يوما ما،
بحال ال يختلف كثيراً .ودمتم بخير.

ياسمين خلف

اللعب على القانون!
سواء كان من أبوين بحرينيين ،أو كان من أم بحرينية
ً
الطفل طفل،
وأب أجنبـــي ،وحضانتـــه في حال الطالق هي األخـــرى من المفترض

أن تكون لألم ،طالما كانت ذات ســـمعة جيدة ،وال تعاني من أمراض
تمنعهـــا مـــن تربيتـــه ،وما دامت غيـــر متزوجة بآخـــر ،فالطفل بحاجة

إلـــى رعايـــة أمه التـــي ال يمكن لألب أن يقوم بما تقوم به مهما ســـخر
نفســـه لتربيتـــه ،هكذا خلقها هللا ..وهذا ما هـــو قائم فعالً في القانون
البحريني.

لكـــن لألســـف للقانـــون وجهـــة نظر أخـــرى ،في حـــال كان الـــزوج غير

بحريني! ما يعطي الزوج األجنبي الفرصة للتحايل أو لنقل االلتفاف

علـــى القانـــون ،لينـــال وينتقـــم مـــن األم من جهـــة ،ويتهرب مـــن نفقة
أبنائه من جهة أخرى! ببســـاطة ،بعد انفصال الزوجين ،يســـعى بعض
ً
قانونيا من التملص من
األزواج األجانـــب إلـــى حيلة خبيثة ،تمكنهـــم
مســـؤوليتهم من دفع النفقة ،وذلك برفع قضية إســـقاط الحضانة عن
ً
خصوصا إن كان
األم ،والتي يحصل عليها الطليق األجنبي بســـهولة،
ً
مقيمـــا فـــي بلده ،فيحصل على حق الحضانـــة ،وبعد فترة من الزمن،

زهير توفيقي

ولعلمه بعاطفة األم وغريزتها التي تدفعها إلى التخلي عن كل حقوقها

ztawfeeqi@gmail.com

مقابل حضانة أبنائها ،يتنازل عن حق الحضانة لها ،ويعيد األبناء إلى
كنـــف والدتهـــم ،لتتولى هي تربيتهم باإلضافة لكل مســـؤولياتهم ،بما
فيها نفقتهم التي ال تحق لها حينها المطالبة بها ،بعدما ســـقطت عنها

إنما األمم األخالق

الحضانة في بادئ األمر بحكم المحكمة والقانون!
والحيلة األخرى ،أن الطليق األجنبي يستغل عاطفة األم وتعلق قلبها
بأطفالها ،بأن يســـمح لها بحضانتهم بشـــرط ،أن تنتقل لبلده ،وتسكن
مع األبناء لرعايتهم ،وكأنما يســـخرها ألن تكون عاملة تتولى شؤون
أبنائـــه ،دون أن تكـــون لهـــا أية حقـــوق وبال مقابل! فهـــي حينها امرأة
مطلقـــة ،وحاضنة لألطفال فقـــط ،وال يمكن لها أن تتزوج مرة أخرى،
وإال ســـقطت عنها الحضانة ،وهو ما تخشـــاه! وبذلكُ ،
ستسخر عمرها

لتربيـــة األبناء ،وتتنازل عـــن عملها إن كانت امرأة عاملة ،وتبتعد عن
أهلها ووطنها ،وتعيش في غربة باقي حياتها.
» »ياسمينة :هل اختالف الجنسية يغير معادلة حضانة األبناء؟.

األخـــاق عنوان الشـــعوب ،وقد حثـــت عليها جميع األديـــان ،ونادى بها
المصلحـــون ،فهـــي أســـاس الحضـــارة ،ووســـيلة المعاملـــة بيـــن الناس،

وقد تغنى بها الشـــعراء في قصائدهم كالبيت المشـــهور ألمير الشـــعراء

أحمـــد شـــوقي “إنما األمم األخالق ما بقيت ...فـــإن هم ذهبت أخالقهم

ذهبوا” ،وقد تلقيت كغيري عبر وسائل التواصل االجتماعي قصة أشبه
بالخيـــال ،وال أدري إن كانـــت حقيقيـــة ،لكن إذا اعتبرناهـــا واقعية فمن

اإلنصـــاف أن نعطيها حقها من اإلشـــادة والتقديـــر ،ألنها درس وال أروع
في األخالق والذوق.

ودعوني أنقل للقارئ الكريم نص الرســـالة المتداولة ليكون على بينة..
خـــال رحلـــة طيران اســـتغرقت  10ســـاعات كانت متجهة من ســـيؤل

الكورية إلى سان فرانسيسكو األميركية ،هذه األم وزعت على أكثر من
 200مسافر في الطائرة كيسا يحتوي على حلوى وعلك وسدادات أذن
كنوع من االعتذار المســـبق الســـتخدامها في حالة بكاء طفلها الرضيع
ً
أيضا رســـالة مضمونها “مرحبا
( 4شـــهور) خالل الرحلة ،احتوى الكيس

عبدعلي الغسرة

العنف ضد المرأة
ُ

أنا جان وو ..عمري  4شـــهور ،واليوم أنا مســـافر إلى أميركا مع والدتي
ً
قليـــا وخائف ألنهـــا الرحلة األولى
وجدتـــي لزيـــارة عمتي ،وأنـــا متوتر
لـــي فـــي حياتـــي ،فمـــن الطبيعـــي أن أبكي أو أتســـبب ببعـــض اإلزعاج،
ً
هادئا لكن ال أســـتطيع أن أعدكم بذلك ،ســـامحوني
وســـأحاول أن أبقى
كيســـا فيه بعض الحلوى وســـدادات
ولهذا الســـبب والدتي جهزت لكم
ً

عاليا ..أتمنى لكم رحلة
أذن ،من فضلكم اســـتعملوها إذا أصبح صوتي
ً

للعُ نـــف أشـــكال متعـــددة “ضـــرب النســـاء ،التحـــرش بهـــن ،اإلســـاءة لهن
ً
لفظيا ،االســـتهتار ومضايقتهن بالعمل ،قتلهن بذريعة الشـــرف ،المالحقة

العدالة األسرية والمجتمعية.
ً
لمـــاذا يجـــب القضاء علـــى العُ نف ضد المـــرأة؟ ألنه يعد مخالفـــا للتعاليم
ً
ومنتهكا لحقوق اإلنســـانية ،ومدمرً ا للحياة
الدينيـــة والقوانيـــن المدنية،

واالســـتغالل الجنسي ،زواج األطفال ،زواج المعتدي من المعتدى عليها،

اعتداء على حقها في الحياة ،ومؤثر على صحتها النفســـية والجنســـية

ومضنية لسد الفجوة الكبيرة من ناحية زرع األخالق الحميدة والذوق

فرصها في ســـوق العمـــل ،وعلينا أن نقول جميعً ـــا ..ال للعُ نف ضد المرأة،

هـــذه القصـــص الملهمـــة ،وتناقلها والتحـــدث عنها في منازلنـــا مع أفراد

والمضايقـــة اإللكترونيـــة ،االعتـــداء الجنســـي ،الزواج القســـري ،تشـــويه

األعضـــاء التناســـلية ،عـــدم إعطائهن األجر المناســـب لعملهـــن ،العبودية

منعهـــن من التعليم أو إكماله” ،وحين غـــزا “كوفيد  ”19عالمنا وتم تنفيذ
قوانيـــن اإلغـــاق اشـــتد العُ نـــف المنزلي ضد المـــرأة ،ورافق ذلـــك ازدياد
َ
مثـــل عبئا كبيرا
طلبـــات المتواجديـــن بالبيـــت طيلة فتـــرات اإلغالق ،ما

وقاسيا جدا على ربة البيت.

لقد كانت جائحة “كوفيد  ”19جائحة ظاهرة “أي غير خفية” و”الجائحة
الخفيـــة” هـــي العُ نـــف ضـــد النســـاء ،والتخلص مـــن ذلك يتطلـــب جهو ًدا

ممتعة وشكرًا”.

أال تتفقـــون معـــي علـــى أنهـــا روايـــة أشـــبه بالخيـــال؟ أال تعتقـــدون أن

علينـــا الكثيـــر من اللـــوم لبعض تصرفاتنا وأســـلوب تعاملنا فـــي الحياة

ً
ومفـــككا لألواصـــر االجتماعيـــة ،وأي اعتـــداء علـــى المـــرأة
األســـرية،

وممارساتنا الخاطئة ،أكرر للمرة األلف ..نحن بحاجة لبذل جهود كبيرة

واإلنجابيـــة ،فمنـــع المرأة من إكمال التعليم العالـــي يؤدي إلى محدودية

الراقـــي .نعـــم ..نحتاج إلـــى تكثيف منصات التواصـــل االجتماعي لمثل

ألنـــه يُ عيـــق المســـاواة اإلنســـانية ويُ عرقل التنمية المســـتدامة والســـام

العائلـــة وفي مجالســـنا وجوامعنا ومدارســـنا وجامعاتنـــا ،صدقوني أن

المجتمعي ،فحقوق المرأة ال تختلف عن حقوق الرجل في شيء ،ونيل

هذه القصص الرائعة لها مفعول السحر ولها انعكاساتها اإليجابية على

عالميا
اإلنســـانية ،وقـــد حـــددت األمـــم المتحدة يـــوم  25نوفمبـــر يومً ـــا
ً

علينـــا أن نســـتمر “جميعً ـــا” لتحقيـــق ذلـــك ،وأال نرمـــي المســـؤولية على

ليـــس العُ نـــف ضـــد المـــرأة موروثـــا اجتماعيا؛ بـــل هو ســـلوك واضطراب

الخلـــق والـــذوق واالحتـــرام ،لكن تبقى هناك فئة ليســـت قليلة تنســـف

الجميـــع هـــذه الحقوق طريق واعـــد لتحقيق أهداف التنمية والمســـاواة

الجميع.

فردية ومجتمعية لوقف العُ نف المُ تزايد في المجتمعات المُ عَ نفة للنساء،

للقضاء على العُ نف ضد المرأة بهدف مكافحته ومنعه رسميا ومجتمعيا.

اآلخرين ،وأنا ال أشـــك في مستوى أي بحريني من حيث تمتعه بحسن

مـــن االعتـــداءات ومـــن أي كان؛ ويُ علـــي شـــأنهن ،فكرامتهـــن مـــن كرامة

نفســـي للذين يقومون بتعنيف المرأة بدون وجهِ حق؛ ولم يشـــفع تطور

فالمجتمع الســـليم والقوي هو الذي يصون أفراده ويحافظ على نســـائه

المجتمع ،ولن تكون القوانين رادعة إال إذا تم تفعيلها بمكافحتها العُ نف
ضد الزوجة واالبنة واألخت ،وســـد الثغرات االجتماعية ،وضمان سيادة

المجتمعـــات وتقدمها فـــي تخفيض أو اجتثاث هذا العُ نف ،وقد جاهدت

المرأة وعملت فأثمرت ،فشاركت وأحسنت.

وتشوه السمعة الطيبة التي بناها آباؤنا وأجدادنا عبر السنوات والعقود
الماضية .وهللا من وراء القصد.
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بعد تحقيقه لقب كأس االتحاد اإلسباني بجدارة واستحقاق

ناصر بن حمد :إنجاز قرطبة تتويج لدعم الفريق وإدارة النادي
المكتب اإلعالمي

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب سمو الشيخ ناصر

بن حمد آل خليفة أن تتويج فريق قرطبة اإلسباني لكرة القدم بكأس االتحاد
اإلســباني بعــد فوزه على جويخويلو (/1 )0فــي المباراة النهائية ،يعتبر تتويجا
للدعــم الكبيــر الــذي يحظــى بــه الفريــق مــن إدارة النــادي بالرئاســة البحرينيــة
ويؤكــد المســيرة الناجحــة للفريــق فــي الموســم الحالــي ،مبي ًنــا ســموه أن هــذا
ً
حافزا كبيرًا للفريق في مواصلة العطاء في الفترة المقبلة.
اللقب سيكون

وأشار ســـموه إلى أن الظروف التي

وأن يؤكد الفريق دائمً ا جدارته في

مؤثـــرً ا فـــي تهيئة األجـــواء المثالية

و أ ض ـ ـ ـ ا ف ســـموه “تابعنـــا باهتمـــام

تحقيق االنتصارات“.

تهيأت للفريق اإلســـباني لعبت دورً ا

م ش ـ ـ ـ و ا ر ا لفريـــق طـــوال الفتـــرة

للفريق طوال مشـــواره في البطولة

الماضيـــة ،وكنـــا علـــى ثقـــة كبيـــرة

ليكتـــب صفحة نجاح وقصة ذهبية

بقدرات الالعبين بأن يقدموا أفضل

للتاريخ ستتذكرها األجيال القادمة

المســـتويات فـــي المبـــاراة النهائية،

للنادي.

وقـــال ســـموه “حرصنا علـــى تقديم

وأن الـــروح العاليـــة التـــي يتمتع بها

ا لفتـــرة الماضيـــة ،ونحـــن ســـعداء

فـــي تحقيـــق االنتصـــار والتتويـــج

أفـــراد الفريـــق كان لها الـــدور البارز

كامل الدعم للفريق اإلسباني طوال
بروح األسرة الواحدة التي يعيشها

باللقب“.

وإداري ودعـــم إلدارة النادي ،حيث

خليفة “إن حصول قرطبة اإلسباني
ً
عامل
علـــى كأس االتحـــاد ســـيكون

وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل

الفريـــق مـــن العبيـــن وجهازين فني
حـــرص الجميـــع على كتابـــة النجاح

سمو الشيخ ناصر بن حمد

إيجابيا ومؤثرً ا على مشوار الفريق
ً

فـــي الفتـــرة المقبلة والمضـــي قدمً ا

فريق قرطبة خالل التتويج

و ا إل د ا ر يو ا ل ال ع ب ي ـ ـ ـ نو ج م ا ه ي ـ ـ ـ ر (/1 ،)0حيـــث ســـجل الهدف الالعب

يذكـــر أنـــه فـــي موســـم ُ 61-62توج

جافي فلوريس في المباراة النهائية

النـــادي كبطـــل للدرجـــة الثانية بعد

متمنيـــا ســـموه مزيـــدا مـــن
النـــادي،
ً

ةلفرعيـــة
يلمجموعـــ ا
ف ـ ـ ـ و ز هف ـ ـ ـ ا

بمواصلـــة تحقيق النتائج اإليجابية

يل ف ت ـ ـ ـ ر ة التـــي شـــهدت مـــؤازرة جماهيريـــة
تل ف ر ي ـ ـ ـ قف ـ ـ ـ ا
النجاحـــا ل

والســـعي الدائـــم لمواصلـــة كتابـــة

القادمة.

للفريـــق وقدم فيها مســـتوى مميزا،

الجنوبيـــة ولعـــب المبـــاراة النهائيـــة

قصة النجاح التي يعيشها الفريق“.

وتمكـــن فريق قرطبة اإلســـباني من

وحقـــق اللقب بجدارة واســـتحقاق؛

ضـــد ديبورتيفـــو الكورونيا .واللقب

وقـــدم ســـموه التهانـــي إلـــى إدارة

الفوز بكأس االتحاد اإلسباني للمرة

ليكتـــب اســـمه فـــي لوحـــة الشـــرف

هـــو أول كأس ترفعـــه قرطبـــة فـــي

نادي قرطبة وإلـــى الجهازين الفني

األولى بعـــد فوزه علـــى جويخويلو

للفرق الفائزة باللقب.

ملعبها.

خالد بن حمد يبحث سياسات الربط اإللكتروني

خالد بن حمد يبحث مع رئيس “السنية” خطط “العامة للرياضة”

الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اســـتقبل النائب األول لرئيس المجلس

اس ــتقبل النائب األول لرئيس المجلس األعلى

األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة

ل ل ش ـ ـ ـ ب ا ب والرياض ــة رئي ــس الهيئ ــة العام ــة

العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية

للرياض ــة رئي ــس اللجن ــة األولمبي ــة البحرينية

البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد

س ــمو الش ــيخ خالد بن حمد آل خليفة ،بمكتب

آل خليفة ،بمكتب سموه بقصر الوادي،

س ــموه بقصر الوادي ،الرئي ــس التنفيذي لهيئة

رئيس مجلس األوقاف السنية فضيلة

المعلومـــات والحكومـــة اإللكتروني ــة محم ــد

الشيخ راشد الهاجري.

علي القائ ــد .وحضر اللقاء نائب رئيس الهيئة

العامة للرياضة س ــمو الشيخ سلمان بن محمد

جانب من اللقاء

آل خليف ــة ،والرئي ــس التنفيذي للهيئ ــة العامة
للرياض ــة عبدالرحم ــن عس ــكر .وف ــي البداية،

رحب س ــمو الش ــيخ خال ــد بن حم ــد آل خليفة

بالرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة
اإللكتروني ــة ،حي ــث نقل س ــموه تحيات عاهل

البالد صاح ــب الجاللة الملك حمد بن عيس ــى

آل خليف ــة ،وتمني ــات جاللته لمنتس ــبي الهيئة

كلالتوفيـــقوالنجـــاح.بعدهـــا،اســـتعرض

س ــموه مع الرئيس التنفي ــذي لهيئة المعلومات

والحكوم ــة اإللكتروني ــة خطط الهيئ ــة العامة

للرياضة لدعم الجهات الرياضية ،على الش ــكل
الذي يسهم في تنفيذ أهداف وتطلعات سموه

وحضـــر اللقـــاء نائـــب رئيـــس الهيئـــة

لترجمـــةتوجيهـــاتعاهـــلالبـــادللنهـــوض

سمو الشيخ خالد بن حمد يستقبل رئيس األوقاف السنية

العامة للرياضة سمو الشيخ سلمان بن

أهداف رؤية البحرين  .2030من جانبه ،أعرب

محمـــد آل خليفة ،والرئيـــس التنفيذي

للهيئـــة العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن

بالقطاع الرياضي .وناقش س ــمو الشيخ خالد

الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة

ب ــن حم ــد آل خليف ــة م ــع رئي ــس الهيئ ــة عددا

اإللكتروني ــة محمد القائد عن ش ــكره وتقديره

م ــن الموضوعات المتعلقة بمش ــروعات الهيئة

إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ،على

وفي البداية ،رحب ســـمو الشيخ خالد

الخاصـــة بتعزيـــز الدعـــم وسياســـات الربـــط

الجه ــود المتمي ــزة الت ــي يبذله ــا س ــموه والتي

بـــن حمـــد آل خليفـــة برئيـــس مجلـــس

اإللكترون ــي ف ــي تنفي ــذ اإلج ــراءات اإلدارية،

س ــاهمت في ارتق ــاء قط ــاع الرياض ــة ،مؤكدا

األوقـــاف الســـنية ،حيـــث نقـــل تحيات

بما يضمن تحقي ــق التطلعات نحو تعزيز نظام

أن هيئ ــة المعلوم ــات والحكوم ــة اإللكتروني ــة

حضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن

الحوكمـــة ،والـــذي يدعـــم تطبيـــق االحتـــراف

ترح ــب بتعزي ــز الش ــراكة والتعاون م ــع الهيئة

عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى

واالنتقال بالرياضة إلى مرحلة الصناعة؛ بهدف

العامة للرياضة؛ للدفع بعجلة التطوير والتقدم

حفظـــه وهللا ورعـــاه ،وتمنيات جاللته

جعله ــا راف ــدا م ــن الرواف ــد األس ــاس لتحقيق

في المجال الرياضي بالمملكة.

حفظـــه هللا ورعـــاه لجميـــع منتســـبي

عسكر.

والنجـــاح .بعدها ،بحث ســـمو الشـــيخ

رئيـــس مجلـــس األوقاف الســـنية ،عن

خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــع رئيس

شـــكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد

األوقاف الســـنية خطـــط الهيئة العامة

بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى مـــا يبذلـــه

للرياضـــةلدعـــمالجهـــاتالرياضيـــة،

ســـموه مـــن جهـــود متميـــزة ،ســـاهمت

عبـــر تنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة التـــي

فـــي تحقيق قفزات نوعية في المجال

تســـهم في دعـــم المنظومـــة الرياضية،

الرياضـــي ،مؤكـــدا أن إدارة األوقـــاف

و ا ال ن ت ق ـ ـ ـ ا بلا ل ق ط ـ ـ ـ ا إعل ـ ـ ـ ىم ر ح ل ـ ـ ـ ة الســـنية تعمل جنبا إلى جنب مع جميع

إدارةاألوقـــافالســـنيةبالتوفيـــق

االحتـــراف والصناعـــة الرياضيـــة ،بمـــا

الجهـــات والهيئات الحكومية ،لتحقيق

يعـــزز دورها في تحقيـــق أهداف رؤية

مزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهـــار في ظل

البحريـــن  .2030مـــن جانبـــه ،أعـــرب

العهد الزاهر لعاهل البالد.

وزير الداخلية :أثر بالغ لرعاية جاللة الملك للرياضة في إحراز البطوالت
المنامة  -بنا

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق

أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل
خليفـــة ،أمـــس ،وبحضـــور رئيـــس

األمن العام الفريق طارق الحسن،

رئيـــس االتحـــاد الرياضـــي لألمـــن

العـــام العقيد خالد الخياط ،والذي
قدم لـــه النقيب الشـــيخ محمد بن

ســـعود آل خليفـــة من قـــوة األمن

ا ل خ ا ص ـ ـ ـ ة ،ال ع ـ ـ ـ بف ر ي ـ ـ ـ قو ز ا رة

الداخلية الذي حقق المركز األول،
ضمـــن منتخـــب البحريـــن للدفـــاع

ضمن منتخـــب البحريـــن الوطني

للدفـــاع عـــن النفـــس فـــي بطولـــة

ا ل ع ا ل ـ ـ ـل لمج و ج ي ت س ـ ـ ـ و ،ب ط و ل ـ ـ ـ ة

أ ب و ظ ب ـ ـ ـا ليد و ل ي ـ ـل ـمةح ت ر ف ـ ـ ـ ي

ا ل ج و ج ي ت س ـ ـ ـا لوت ،ـ ـأ ـقيي م ـ ـ ـ ت

بدولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة

رياضيـــة نوعيـــة ،مثمنـــا اهتمـــام

البـــاد صاحب الجاللة الملك حمد

لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب

عن فخره واعتزازه ،برعاية عاهل
بـــن عيســـى آل خليفـــة للرياضـــة

العديـــد من المحافـــل والبطوالت،

حمد آل خليفة ،ومبادرات ســـموه

الجوجيتســـوفـــيفئـــةالحـــزام

بالمركـــز األول والميدالية الذهبية

و م ت ا ب ع ـ ـ ـ ةم م ث ـ ـ ـ لج ال ل ـ ـ ـ اةل م ل ـ ـ ـ ك

رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب

مـــا كان لـــه األثـــر البالغ فـــي إحراز

العب فريق وزارة الداخلية ،الفائز

منفردي بهذا اإلنجاز ،الذي يعكس

ما يتمتعان به من انضباط ومهنية

وتفـــوق فـــي األداء الرياضـــي ،ما

أهلهمـــاللفـــوزبهذيـــنالمركزيـــن

المتقدميـــن وتشـــريفهما البحرين

الشقيقة.

عـــن النفـــس (الجوجيتســـو) فـــي

البنفســـجي ،وعلي ســـينا منفردي

بن سعود آل خليفة والالعب علي

فـــيهـــذهالمحافـــلالرياضيـــة

وفـــي مســـتهل اللقاء ،عبـــر الوزير

البحرينيـــة ودعمه للرياضيين في

بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي

استقبل العبي
منتخب البحرين
للدفاع عن النفس
بن سعود ومنفردي

البطـــوالت فـــي مختلـــف األلعـــاب

والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن
اإلبداعية التي ساهمت في توفير

البيئـــةالمواتيـــةلتحقيـــقهـــذه

ا ل ف ر د ي ـ ـ ـوةا ل ج م ا ع ي ـ ـ ـ ةو،ت ب ـ ـ ـ و ء اإلنجازات الرياضية.

مراكـــز متقدمة وتحقيق إنجازات

وأعرب الوزير عـــن تقديره لألداء

الدوليـــة ،متمنيـــا للجميـــع مزيـــدا

جانب من اللقاء

من التوفيـــق والنجـــاح ومواصلة

اإلنجازات.

وأعـــرب النقيـــب الشـــيخ محمـــد

والمســـتوى المتميـــز الـــذي يقدمه

وبجهود رئيـــس االتحاد الرياضي

العبـــو الفـــرق الرياضية بالـــوزارة،

لألمـــن العـــام فـــي صقـــل مهـــارات

والـــذي يعكس كفاءة واســـتعدادا

الفـــرق الرياضية بالـــوزارة ،بحيث

علـــي منفـــردي عن بالـــغ تقديرهما

و ج ه و ز ي ـ ـ ـعةا ل ي ـ ـ ـ ةو،إ خ ال ص ـ ـ ـ ا أصبحـــت قـــادرة علـــى المنافســـة

هـــذه اللفتـــة الكريمة ،التـــي تمثل

وتفانيـــا لتحقيـــق نتائج مشـــرفة،

واعتالء منصات التتويج.

مشيدا بمتابعة رئيس األمن العام

وهنأ الوزير ،النقيب الشيخ محمد

بـــن ســـعود آل خليفـــة ،والالعـــب

وامتنانهمـــا لوزيـــر الداخليـــة على

دافعـــا لمواصلـــة مســـيرة العطـــاء

وتحقيق اإلنجازات الرياضية.

إدارة أحـــــد األنـــديـــة

إ ش ــادة واسعة بمبادرات
ســمــو الــشــيــخ خــالــد بن

خـــــســـــارة داركــــلــــيــــب

بــدوري ناصر بن حمد

حـــمـــد آل خ ــلــيــفــة الــتــي

ت ــه ــدف ل ــارت ــق ــاء وت ــطــويــر المنظومة

الــمــنــجــزات ،وآخــــر هـ ــذه ال ــم ــب ــادرات

الــجــهــاز الــفــنــي ،ولــيــس ف ــي ضعف

ظـــ نًـــا مــنــهــا أن الــســبــب يــكــمــن في

الــريــاضــيــة ودفــعــهــا إلحـــراز مــزيــد من

“الــمــجــلــس الـــريـــاضـــي” الــــذي يسعى

إدارت ــه ــا لــلــتــعــاقــدات الــتــي أحدثتها

الفئات الرياضية؛ لحلحلة التحديات

الهزيلة والنتائج السلبية بعد مرور 6

قبل الموسم وأدت إلى المستويات

من خالله تعزيز التواصل مع جميع

جوالت فقط.

وتحقيق التقارب.

لـــدوري خــالــد بــن حمد

لــلــكــرة ال ــط ــائ ــرة أمـــام

بـــصـــدد تــغــيــيــر مـ ــدرب

فريقها للرجال وجلب مــدرب آخ ــر؛

انــتــهــىالــقــس ــماألول

األهلي بدوري عيسى بن

راش ــد ،بعدما كان قريبا من الفوز،

تــثــيــر الــشــكــوك وال ــت ــس ــاؤل بــشــأن

قـــدرة ال ــف ــري ــق فــي المنافسة على

ـوصــا أن هــذه
لــقــب الـــــدوري ،خــصـ ً

الخسارة هي الثالثة له في مشواره
بالمسابقة.

لـــكـــرة الـ ــيـ ــد ،ولـــكـــن لــم

تنته الحكاية في ظل التوقف الذي

ســيــطــول الــمــنــافــســات ف ــي الــوقــت

الحالي ،وعليه نتمنى من المعنيين

باتحاد اللعبة تقييم األداء التحكيمي

بشكل جدي وق ــوي ،إذ لم نر مباراة

انتهت دون وجود احتجاجات سواء
من الفريق الفائز أو الخاسر!
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سموه :قصة من قصص النجاح التي نعتز بها وهدفنا دعمها واستمرارها

خالد بن حمد يشهد ختام الدوري البحريني للترايثلون
الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

شهد النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة
للرياضــة رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل خليفة

حفــل ختــام منافســات الــدوري البحرينــي للترايثلــون للموســم الرياضــي - 2021

 2022الذي نظمه االتحاد البحريني للترايثلون في سوق البراحة بـ “ديار المحرق”.
وحضر الحفـــل الرئيس التنفيذي للهيئة

الـــدول المتقدمة في هـــذه الرياضة ،من

ورئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للترايثلون

البحرين للتحمل  ،13والذي ســـاهم في

العامـــة للرياضـــة عبدالرحمـــن عســـكر،

خالل مشـــاركة ســـموه وقيادتـــه لفريق

عبدهللا عبدالرحيم ،والرئيس التنفيذي

تحقيق العديد من اإلنجازات المشرفة،

وممثلو الفرق والشركات الراعية وعدد

البطوالت الدولية أبرزها بطولة الشـــرق

لشـــركة ديـــار المحـــرق أحمـــد العمـــادي

من المدعوين.

و بهـــذه المناســـبة ،قـــال ســـمو الشـــيخ
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة “إن رياضـــة

الترايثلـــون البحرينية قصة من قصص

النجـــاح التـــي نعتز بهـــا والتي شـــهدتها
الرياضـــة فـــي مملكـــة البحريـــن ،بفضل

مـــا حظيت بـــه هذه الرياضـــة من رعاية

ودعـــم مـــن لـــدن ســـيدي الوالـــد حضرة
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى حفظه

هللا ورعـــاه ،واهتمام ولـــي العهد رئيس

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير

ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة حفظه هللا،

والتـــي أثمـــرت فـــي أن تتبـــوأ البحريـــن

وتوجيـــه ســـموه باســـتضافة وتنظيـــم

األوســـط للترايثلون  ،70.3والتي القت

رواجـــاكبيـــراوســـاهمتفـــيتعزيـــز

الحضـــور البحرينـــي علـــى صعيـــد هذه

الرياضة العالمية”.

وأضـــاف ســـموه “حريصـــون أن تصـــوغ

هـــذه الرياضـــة المزيـــد مـــن النجاحـــات

من خالل مواصلـــة الدعم التحاد اللعبة
لتنفيـــذ الخطـــط والبرامج التـــي ترتقي

بمســـتوياتها؛ مـــن أجـــل االســـتمرار في

الظهـــور المشـــرف وإحـــراز اإلنجـــازات

التي تضاف لسجل الرياضة البحرينية”،
مشـــيدا سموه بجهود االتحاد البحريني

للترايثلون برئاســـة عبدهللا عبدالرحيم،

فـــيتنظيـــمهـــذهالمســـابقةبصـــورة

م ك ا ن ـ ـ ـ ةم ت ق د م ـ ـ ـ ةع ل ـ ـ ـ ىص ع ي ـ ـ ـ ده ـ ـ ـ ذ ه مميـــزة على الشـــكل الـــذي يدفع رياضة

الرياضة”.

و ت ا ب ـ ـ ـ ع س ـ ـ ـ م و ه “إن الجهـــود المتميـــزة

التـــي بذلها ممثل جاللـــة الملك لألعمال

اإلنســـانية وشـــؤون الشـــبابرئيـــس

المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو

الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أسست

لقاعـــدة متينـــة ،إذ نجـــح ســـموه في أن

يحجـــز لمملكـــة البحريـــن مقعـــدا بيـــن

الترايثلـــون نحو التقدم إلى مســـتويات

أفضـــل،مشـــيدابالمســـتوياتالفنيـــة

التـــي قدمتها الفرق المشـــاركة في هذه

البطولـــة ،والتـــي عكســـت تحضيراتهـــا

الكبيرة لخوض منافســـات ،مهنئا سموه

الفائزين بالمراكز األولى ،ومتمنيا سموه
حظـــا أوفر لبقية الفرق في المشـــاركات
المقبلة.

ثمن دعم ورعاية جاللة الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء

تقام على مالعب النادي الملكي بمشاركة  96العبا

دعيج بن سلمان :تخصيص يوم الشباب البحريني تكريم لكل مبدع ومتميز

انطالق بطولة كأس الملك الدولية للجولف

اللجنة اإلعالمية

اتحاد الجولف

رفـــع نائـــب رئيـــس المجلـــس األعلـــى

ل ل ش ـ ـ ـ ب ا بوالرياضـــةالشـــيخدعيـــج

واالمتنـــان إلـــى عاهـــل البـــاد صاحب
خليفة على الرعاية التي يوليها جاللته

للشـــبابالبحرينـــيوالتـــيتحفـــزه

مختلـــف المجـــاالت واألصعـــدة ،وذلك

وعبر الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة

التـــي يقدمها صاحـــب الســـمو الملكي

ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة
للقطـــاع الشـــبابي في المملكـــة ،مؤك ًدا
أن قـــرار مجلـــس الـــوزراء بتخصيص

 25ولغايـــة  27نوفمبـــر الحالـــي بمعـــدل  3جـــوالت

للدور المســـتقبلي للشباب في المملكة

دولـــة أوربية وآســـيوية وعربية حضروا للمنافســـة

المراتـــب ،مشـــيرا إلى أن رؤية ســـموه

لإلبداع والتميز وتشريف المملكة في

عن شـــكره كذلـــك للدعـــم والمســـاندة

آل خليفـــة فـــي ســـبيل تطويـــر العمـــل
ً
وصـــول ألعلى
الشـــبابي واالرتقـــاء به

الملكـــي للجولـــف (رفـــاع فيـــوز) خـــال الفتـــرة مـــن

الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

كل عام يومً ا للشباب البحريني.

الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون

الملـــك حمـــد الدولية للجولـــف الثالثة عشـــرة ،التي

خليفـــة الدور الـــذي يلعبه ممثل جاللة

بـــن ســـلمان آل خليفـــة جزيـــل الشـــكر

بمناسبة تخصيص يوم  25مارس من

كمـــا ثمن الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل

تبدأ في الساعة السابعة من صباح اليوم  25نوفمبر

تتماشـــى مع رؤية البحرين  ،2030من

 2021منافســـات الجولة األولى لبطولة كأس جاللة
تســـتضيفها مملكـــة البحريـــن علـــى مالعـــب النادي

وبمشـــاركة  96العبـــا هاويـــا ومحترفـــا يمثلـــون 20
علـــى كأس هـــذه البطولـــة الغالية التي تحمل اســـم

قائـــد المســـيرة الرياضية والشـــبابية والداعم األول

دعيج بن سلمان

خـــال منحهـــم دور مؤثر فـــي صناعة

يـــوم للشـــباب البحريني يمثـــل تكريمً ا

وأكـــد الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

للجهـــود الرائـــدة التي يبذلها الشـــباب

بقدراتـــه وإمكاناتـــه الكبيـــرة ،ورغبته

الدوليـــة الســـنوية ،التـــي انطلقـــت في العـــام 2007

لـــكل المتميزيـــن والمبدعيـــن ،وتقديرًا

البحرينـــيلخدمـــةالوطـــنوإعـــاء

شـــأنه ،من خالل مشاركته الفاعلة في

تعزيـــز مبـــادئ النهضة في ظـــل العهد

الزاهر لجاللة الملك.

مستقبل المملكة.

خليفـــة أن الشـــباب البحرينـــي يتميـــز

يع م ل ي ـ ـ ـ ة
ب ا ل م ش ـ ـ ـ ا ر كا لة ف ا ع ل ـ ـ ـفةـ ـ ـ ا ل

ً
نموذجـــا
التنمويـــة ،وهـــو مـــا يجعلـــه
ً
ومثال على الشباب المثابر
يحتذى به

المُ حب لوطنه.

للرياضـــة البحرينيـــة عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة
وينظـــم االتحـــاد البحرينـــي للجولـــف هـــذه البطولة

وحصـــدت خـــال ســـنواتها الماضية نجاحـــا منقطع

النظير في مجال التنظيم واإلدارة ،وبمشاركة دول
لهـــا باع متقدم ومتطور في مســـتوى لعبة الجولف،

إذ يحرص العديد من الالعبين المحترفين البارزين

وأصحاب المهارات الفنية المتميزة على المشـــاركة

مـــن أجل تحقيق الفوز بكأس البطولة خصوصا أنها
معتمـــدة من قبـــل االتحاد الدولـــي للجولف كبطولة
يتـــم مـــن خاللها تصنيـــف الالعبيـــن فـــي التصنيف

الدولي.

وزير النفط :العنصر البشري يشكل عصب نمو قطاع الطاقة وتطوره

مناقشة قضايا االستدامة وإزالة الكربون والحد من االنبعاثات الضارة
اختتمـــت عبـــر تقنيـــة االتصـــال

المرئـــي عن بعـــد فعاليات النســـخة

الرابعة من “مؤتمر الشـــرق األوسط
ألسبوع الصحة والســـامة والبيئة

واالســـتدامة  ،”2021تحت الرعاية المشـــتركة بين
وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفة

ورئيـــس هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة عبدالحســـين
ميـــرزا ،خـــال الفتـــرة  24 - 22نوفمبـــر ،2021
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بمشـــاركة عدديـــة مـــن المتخصصيـــن والفنييـــن

20

واألكاديمييـــن وكبـــار الشـــخصيات مـــن مختلـــف

الشـــركات والمؤسســـات المحليـــة والعالمية؛ بهدف
مناقشـــة أهم القضايـــا المتعلقة باالســـتدامة وإزالة

business@albiladpress.com

الكربـــون واالبتـــكارات للحد مـــن االنبعاثات الضارة

إضافـــة إلـــى موضوعات الصحة والســـامة والبيئة
وآخـــر التطـــورات العلميـــة والتكنولوجيـــة في هذا
المجال.

وأعـــرب الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة في

مشـــاركته عـــن خالـــص ســـعادته وترحيبـــه بإقامـــة

العالم ما يزال بحاجة لالستثمار بالطاقة األحفورية
رغم التوجهات لتنفيذ مبادرات بيئية

فعاليات هذا المؤتمر المهم من تنظيم معهد الطاقة
( ،)EIوالـــذي ينعقد عن بُعد في نســـخته الحالية في

ظـــل جائحـــة كورونـــا ،بمـــا يشـــكل فرصة لتســـليط
الضـــوء على النجاحـــات التي حققها قطـــاع الطاقة

في البحرين فـــي التعامل مع هذه الظروف الطارئة
مـــن خـــال مجموعـــة مـــن الخطـــط واإلجـــراءات

االحترازيـــة الصحية والتنظيمية لضمان اســـتدامة
منظومة العمل في القطاع والحفاظ على متطلبات
الصحـــة والســـامة المهنيـــة فـــي مختلـــف المواقـــع

اإلدارية واإلنتاجية.

وأشـــاد الوزيـــر في هـــذا الصـــدد بجهود ولـــي العهد

رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير
ســـلمان بن حمد آل خليفة ،وقيادة ســـموه الحكيمة
لفريـــق البحريـــن الوطنـــي ،وهو ما أســـهم في نجاح
جهـــود الحكومـــة فـــي التصـــدي للجائحـــة وتقليـــل

تداعياتهـــا الســـلبية في مختلف المواقـــع والجهات،
ونالـــت البحريـــن بفضلهـــا إشـــادة المجتمـــع الدولـــي

والمنظمـــات المتخصصـــة؛ باعتبارهـــا نموذجا رائدا

في التعامل مع األزمات والطوارئ.

وأكد وزير النفط أن العنصر البشـــري يشـــكل عصب
نمـــو قطـــاع الطاقـــة وتطـــوره فـــي المملكـــة ،وأن

االهتمام بتوفير كل ما يضمن سالمته صحيا ومهنيا
يشـــكل أولويـــة فـــي جميع برامـــج واســـتراتيجيات

القطاع ،مشـــيدا بما أبداه جميع موظفي القطاع من

حـــرص والتـــزام في تنفيـــذ اإلجـــراءات االحترازية
ومـــا أظهـــروه من كفاءة في ضمان اســـتدامة العمل
بمختلف المواقع ال ســـيما في المشروعات الضخمة
مثل مشروع مصفاة شركة بابكو الذي يعد من أكبر
المشروعات االستراتيجية في المملكة.

الحراري وأن االلتـــزام للوصول إلى الحياد الصفري

يعتبر تحديا كبيرا لتحقيق ذلك اقتصاديا.

عددا من المبادرات
البحرين تنفذ
ً
والمشروعات البيئية

وتطـــرق الوزير في مشـــاركته إلـــى أن العالم ما زال

وبيـــن الوزيـــر أن البحريـــن قامت فعـــا بتنفيذ عدد

ذلـــك بســـبب الطلـــب المتزايد المســـتمر علـــى النفط

بالتعـــاون مـــع المؤسســـات المحليـــة والعالمية مثل

توجهـــات دول العالـــم لتنفيـــذ مبـــادرات بيئية للحد

معهـــم فـــي العـــام  2018اتفاقيـــة تمويـــل وتعـــاون

ومبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة

البحرين التي تندرج تحتها مشروع نمذجة تأثيرات

بحاجة إلى االستثمار في الطاقة األحفورية ويأتي

مـــن المبـــادرات والمشـــروعات البيئية واالســـتدامة

والغـــاز والـــذي نتـــج عنـــه ارتفـــاع في األســـعار رغم

الصنـــدوق األخضـــر لتغير المنـــاخ الذي تـــم التوقيع

مـــن االنبعاثـــات الكربونية من خالل إزالـــة الكربون

فـــي مجال تعزيـــز مرونة المنـــاخ لقطـــاع المياه في

مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة ،مشـــيرا إلـــى أن مملكة
البحريـــن أكدت المضـــي قدما للوصول إلـــى الحياد

تغيـــر المنـــاخ على مـــوارد الميـــاه العذبة ،ومشـــروع

الصفـــري بحلـــول العـــام  2060الذي يعتبـــر من أكبر

االســـتفادة من الميـــاه الرمادية ،ومشـــروع التدقيق

التحديـــات التـــي تحتاج إلى كـــوادر قيادية متميزة

الشـــامل علـــى إدارة واســـتخدام الميـــاه ومشـــروع

“فنادق الخليج” تقدم دعمها السنوي
لجمعية رعاية مرضى السكلر

ذات خبـــرة قادرة على إيجـــاد حلول وطرق مبتكرة

حصـــاد ميـــاه األمطـــار ومشـــروع معالجـــة الصـــرف

ومبدعة للوصول إلى مصافي الصفر مع االســـتمرار

الصحي إضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في
عدد من المنشـــآت والمصانـــع والمباني ،تعزيز االمن

للمجموعـــة ودعمها المســـتمر للمشـــروعات الخيريـــة بالمملكة ،تبرعها
الســـنوي إلـــى جمعيـــة البحريـــن لرعايـــة مرضـــى الســـكلر؛ إيما ًنـــا مـــن

مـــن االســـتثمار وتلبيـــه الطلـــب المتزايد مـــن النفط

اقتصـــاد الكربـــون الدائـــري ،اصطيـــاد واســـتخدام

ليـــس غـــازا ســـاما ولكنـــه يســـاهم فـــي االحتبـــاس

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في نفـــس الوقت للحفاظ على المســـتوى المطلوب
والغـــاز في األســـواق النفطيـــة ،مضيفـــا أن الكربون

قدمـــت مجموعـــة فنـــادق الخليـــج ،مـــن منطلـــق المســـاهمة الفعالـــة

وحرصا
ً
المجموعـــة بالدور المتخصص والرائد الذي تقوم به الجمعية
من المجموعة على تقديم مســـاهمتها للجمعيـــة لدعم الخدمات التي

الغذائي من خالل دعم مشروع االستزراع السمكي،

تقدمهـــا للمجتمع .وقدم الرئيـــس التنفيذي لمجموعـــة فنادق الخليج
جارفيلد جونز ،الشـــيك لألمين العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى

وتخزيـــن الكربـــون وغيرها مـــن المبـــادرات الداعمة

السكلر زكريا الكاظم.

تحت شعار “دمت خضراء” من خالل مبادرة تنمية القطاع الزراعي

“األهلي المتحد” يدعم الحملة الوطنية للتشجير
ساهم البنك األهلي المتحد في الحملة
الوطنية للتشـــجير “ ُد ِ
مـــت خضراء” من

خـــال الدعـــم الكريـــم المقـــدم للمبادرة

الوطنيـــة لتنمية القطاع الزراعي ،ضمن
برامجـــه المســـتمرة لتعزيز المســـؤولية
االجتماعيـــة ،وجـــرى ذلـــك باســـتالم

الشـــيخة مـــرام بنت عيســـى آل خليفة،

األمين العام للمبادرة ،في المقر الرئيس
للبنك بمنطقة السيف.

وبهـــذه المناســـبة ،أكـــدت إدارة البنـــك

األهلي المتحد “التزامها المســـتمر تجاه
المجتمـــع ،وامتنانهـــا للقائميـــن علـــى

المبـــادرة ولمختلف الجهـــات الحكومية
والخاصـــة علـــى الفـــرص التـــي توفرها

لتوجيـــه هذا الدعم بالشـــكل المطلوب،

وتمتـــع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع

الزراعي بالموثوقية والباع الطويل في

هذا المجال”.

القطـــاع الزراعي قـــد انطلقت في العام

ابتـــداء من شـــهر أكتوبر من هـــذا العام
ً

األضرار الناجمة عن التغير المناخي.

إبراهيـــم آل خليفـــة ،وبفضـــل الرعايـــة

كمـــا عبـــرت اإلدارة عـــن اعتزازهـــا

2010؛ بهـــدف تنميـــة القطـــاع الزراعي

تحـــت شـــعار “دمـــت خضـــراء” .وتدعم

وتحظى المبادرة بدعم واهتمام مباشر

والمتابعـــة الشـــخصية مـــن لـــدن عاهل

بالشـــراكة القوية مـــع القطاع الحكومي

عبـــر توســـعة الرقعـــة الخضـــراء فـــي

هـــذه المبـــادرة جهـــود الحكومـــة فـــي

مـــن لـــدن قرينـــة عاهـــل البـــاد رئيســـة

البـــاد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن

والخـــاص واألهلـــي على مدى ســـنوات

المملكـــة .وبالتعاون مع وزارة األشـــغال

زراعة الشـــوارع والحدائق والســـواحل

المجلس االستشـــاري للمبادرة الوطنية

عيســـى آل خليفة ،لمختلف السياسات

من العمل التطوعي في خدمة المملكة.

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني،

والمماشـــي؛ لما لذلك مـــن أثر كبير على

لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي صاحبـــة

واالســـتراتيجيات الخاصـــة بالتنميـــة

يذكـــر أن المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة

وأطلقـــت المبـــادرة حملـــة تشـــجير

صحة األفراد وحماية البيئة والحد من

الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت

الزراعية في البالد.

هجر حليم تحصد  100ألف دوالر من “لبشارة” لشهر أكتوبر 2021
أعلــن بيــت التمويــل الكويتي  -البحريــن (بيتك)
عــن فــوز هجر حليــم بالجائــزة الشــهرية الكبرى
التــي تبلــغ قيمتها  100ألف دوالر ضمن ســحب حســاب “لبشــارة” التوفير
االستثماري المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،لشهر أكتوبر .2021
ُ
وأقيمت مراسم السحب على جوائز

وقـــال رئيـــس الخدمـــات المصرفية

“لبشـــارة” عـــن بُعد يـــوم الثالثاء 16

لألفـــراد في بيـــت التمويل الكويتي

أكتوبـــر ،بالتماشـــي مـــع التوجيهات

 -البحرين حامد مشـــعل “أود بداية

جائزة نقديـــة شـــهرية بقيمة 1000

التوفير.

مراسم السحب
أقيمت عن بعد وفقا
للتوجيهات الرسمية

بقيمة  500دوالر ،وذلك ضمن فئات

القادمة .كما أننا نشجع الجميع على

و ”بطاقاتنـــا” ،إلـــى جانـــب جوائـــز

 100ألـــف دوالر ،باإلضافـــة إلـــى 20
دوالر و 50جائـــزة شـــهرية أخـــرى

“نســـاؤنا” و ”عيالنـــا” و ”مدخرونـــا”
“جزيـــل” المخصصة للعمـــاء الذين

زيادة مبلغ ومدة استثمارهم”.

الرســـمية الصـــادرة مـــن قِ بـــل وزارة

أن أتقـــدم بالتهنئـــة إلـــى هجر حليم

الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة،

وجميـــع الفائزيـــن بســـحب شـــهر

وتـــم اإلعـــان عـــن أســـماء الفائزين

أكتوبـــر  .2021نحـــن فخـــورون أن

بالجوائـــز الشـــهرية ،التـــي تضمنـــت

جوائـــز حســـاب (لبشـــارة) التوفيـــر

بهذا الفوز بقولها “أحمد هللا عز وجل
أوالً على فـــوزي بالجائزة الشـــهرية

الجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100

االســـتثماري قـــد ســـاهمت بتغييـــر

الكبـــرى .وأود فـــي هذا الســـياق أن

ألف دوالر ،و 20جائزة بقيمة 1000

حيـــاة اآلالف وذلـــك منـــذ بدايـــة

أشـــكر جميع منتسبي بيت التمويل

دوالر لـــكل فائـــز ،إضافـــة إلـــى 50

البرنامج وحتى اليوم .ونحن نؤكد

الكويتـــي  -البحريـــن على جهودهم

جائزة من فئات “لبشـــارة” الخاصة،

استمرارنا على هذا النهج لمضاعفة

المُ ضنيـــة لتقديـــم أفضـــل الخدمات

بقيمة  500دوالر لكل فائز.

فرص الجميع للفوز في الســـحوبات

والمنتجـــات المصرفيـــة اإلســـامية
علـــى الصعيـــد المحلـــي .كمـــا أدعـــو

.

متاحة للفوز بجائزة شـــهرية بقيمة

فرصهـــم للفوز في الســـحوبات كلما

قامـــوا بفتـــح حســـابي “لبشـــارة” و

من جهتها ،عبرت هجر عن سعادتها
حامد مشعل

الجميع لالدخار في حساب (لبشارة)
مع بيت التمويل الكويتي  -البحرين
لينضموا إلى قائمة الفائزين”.
يذكر أن هنالـــك العديد من الجوائز
القيمـــة ضمـــن ســـحوبات حســـاب
“لبشـــارة” ،حيـــث ال زالـــت الفرصـــة

”جزيل”.

ويحظـــى جميـــع المشـــتركين فـــي
حســـاب “لبشـــارة” بفـــرص ربـــح

مجزيـــة ،تشـــمل الجوائـــز الكبـــرى

والشـــهرية وجوائز الفئات الخاصة،
إذ يتأهـــل فيهـــا العمـــاء عنـــد
ادخارهـــم لمبلـــغ  50دينـــارًا أو مـــا

يعادلـــه بالدوالر شـــهريًا ،وتتضاعف

زادت فتـــرة ادخارهـــم في حســـاب

وأصبـــح

اآلن

بإمـــكان

جميـــع

العمـــاء واألفـــراد فتـــح حســـاب

“لبشـــارة” وإتمام جميـــع اإلجراءات
باســـتخدام تطبيـــق “بيتـــك جزيـــل

للصيرفـــة” الرقمـــي دون الحاجـــة

لزيـــارة أي مـــن الفـــروع ،كمـــا يمكن
فتـــح حســـاب “لبشـــارة” مـــن قِ بـــل

األفـــراد والمؤسســـات كافـــة مـــن
مملكـــة البحريـــن ودول مجلـــس

التعـــاون الخليجـــي ،ويشـــترط في

ذلك بلوغ السن القانوني ،أما الذين
تقـــل أعمارهم عـــن الســـن القانوني

فيتوجـــب الحصـــول علـــى موافقة

وتوكيل أولياء أمورهم نيابة عنهم.

“بتلكو” تطلق خدمة عبور بروتوكول اإلنترنت بـ“منصة المنامة ”MN-IX
أعلنـــت شـــركة بتلكـــو

عـــن تدشـــين خدمـــة

“عبـــور

بروتوكـــول

اإلنترنـــت  ”IP Transit -علـــى منصة المنامة

لتبـــادل حركة مـــرور اإلنترنـــت (Manama-
 ،)IXالتي تتخذ من البحرين مقرًا لها وتعمل
كحلقـــة وصـــل بيـــن شـــركات االتصـــاالت

ودوليا،
محليا
العالمية ومشـــغلي االتصاالت
ً
ً
بما فـــي ذلك مـــزودي المحتـــوى والخدمات

الســـحابية ،ومـــن ضمنهـــم شـــركات أمـــازون

وجوجل ومايكروسوفت.

ُتوفـــر خدمـــة “عبـــور بروتوكـــول اإلنترنـــت

  “ IP Transitالمُ ق َدمـــة مـــن شـــركة بتلكـــو،ً
مخصصا لمـــزودي خدمات اإلنترنت
ً
اتصـــال
وللجهـــات والشـــركات األخـــرى ،حيث تتيح
ً
وصول أقوى إلى اإلنترنت عبر الشبكات
لهم

المحلية والدولية.

وبفضـــل الحلـــول الجديـــدة المتوافـــرة على

وقـــال المديـــر العـــام لألعمـــال العالميـــة في

وعـــن طريـــق االتصـــال عبـــر منفـــذ واحـــد،

“عبـــور بروتوكـــول اإلنترنـــت IP Transit -

منصـــة المنامة لتبـــادل اإلنترنـــت (،)MN-IX

ســـيحصل الزبائن على وصول واسع النطاق

لإلنترنت ،وسيحظون كذلك باتصال مُ باشر
وأكثـــر موثوقيـــة بالشـــبكة .وتتمتـــع هـــذه

وسيســـتفيد أعضاء منصة المنامة ()MN-IX

التوسع ،لتلبية االحتياجات
الخدمة بقابلية
ُ
ُ
المتغيـــرة للزبائن .وتوفر شـــركة بتلكو دعمً ا

المحتوى على اإلنترنت ،وذلك عبر مجموعة

واطمئنـــان الزبائن مـــن الحصول على الدعم

مـــن هـــذه الخدمـــة ،حيـــث ســـتمنحهم ميزة

الوصـــول التلقائـــي إلـــى العديد مـــن مزودي

متنوعة من خطوط االتصاالت الدولية.

تقنيـــا علـــى مـــدار الســـاعة ،مـــا يعـــزز راحـــة
ً

الالزم لحل أي مشكلة تطرأ بأي وقت.

بتلكو هاني عســـكر “نعتز جـــ ًدا بطرح خدمة
“على منصـــة المنامـــة ( ،)Manama-IXوهي

تعـــد خدمـــة أولى من نوعهـــا وتتيح وصول

الزبائن إلـــى إحدى خدمات عبور بروتوكول

اإلنترنت الرائدة على مســـتوى المنطقة ،بما
يلبي االحتياجات المتعلقة بالمحتوى وبنقل

المحتـــوى الدولي .ومن منطلق حرصنا على
تعزيـــز راحـــة وثقة الزبائن الكـــرامُ ،نوفر في
بتلكو مسارات اتصاالت دولية تضم كابالت

أرضيـــة وبحرية؛ لمواكبة حجـــم الطلب في
القطاع ،ولنعزز مكانـــة بتلكو كمزود إقليمي
رائد لخدمة عبور بروتوكول اإلنترنت”.
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وزير الصناعة يترأس وفد المملكة المشارك باجتماع جنيف

مراجعة السياسات التجارية الرابعة للبحرين بمنظمة التجارة العالمية

ترأس وزير الصناعة والتجارة والســـياحة

وقـــد مرت المملكـــة خالل فتـــرة المراجعة

إلى جانب التعديالت الدســـتورية التي تم

فـــي أعمـــال اجتمـــاع مراجعة السياســـات

السياسات التجارية.

على بيئة األعمال الوطنية واالنطالق نحو

زايد الزياني وفد مملكة البحرين المشارك

التجارية الرابعة لمملكة البحرين الذي يقام
في منظمة التجـــارة العالمية ،وذلك خالل
الفتـــرة  26 - 24نوفمبـــر  ،2021والمنعقدة
أعمالـــه فـــي مدينـــة جنيـــف السويســـرية،

بمشـــاركة الســـفير يوســـف عبدالكريـــم
بوجيـــري المنـــدوب الدائـــم للمملكـــة لـــدى

األمم المتحدة ،والوكيل المســـاعد للتجارة

المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان
آل خليفـــة ،وممثليـــن عن الجهـــاز الوطني

لإليـــرادات ووزارة الماليـــة واالقتصـــاد
الوطنـــي ومصـــرف البحريـــن المركـــزي

ومجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة .وتهـــدف

المراجعـــة إلـــى تأكيـــد مبدأ الشـــفافية بين
أعضـــاء المنظمة ومناقشـــة التطورات في

السياســـات التجاريـــة التي أقدمـــت عليها

الدولة العضو خالل فترة المراجعة ،إذ تعد
مملكة البحرين أحد األعضاء المؤسســـين

لمنظمة التجـــارة العالمية في العام ،1995

بالعديـــد مـــن التطـــورات علـــى مســـتوى

إجراؤها في العام  ،2012أثر بشكل إيجابي

واســـتعرض الوزيـــر فـــي كلمتـــه عـــن

مزيد من التنافســـية والتنمية المســـتدامة

والتجاريـــة فـــي مملكـــة البحرين ،إذ أشـــار

االقتصادي والعدالة االجتماعية.

المراجعـــة الرابعـــة للسياســـة االقتصاديـــة
إلـــى المكانـــة التجاريـــة التي اشـــتهرت بها

على المســـتوى اإلقليمـــي والعالمي القائمة

على مبدأ االنفتاح وجذب رؤوس األموال

واالستثمارات العالمية.

النفطيـــة إلـــى إجمالـــي الصـــادرات من 27

 %فـــي العـــام  2010إلى  % 53فـــي العام

 .2020كما شـــهدت الواردات غير النفطية

كمـــا أشـــار الزيانـــي أيضـــا إلـــى الرؤيـــة
طريـــق لجعـــل اقتصـــاد مملكـــة قائـــم على

كمـــا تطـــرق الوزيـــر إلـــى مـــا توليـــه مملكة

المبـــادئ الثالـــث األساســـية واالســـتدامة

والتنافسية والعدالة والقائم على المعرفة،

العقد الماضي.

البحريـــن مـــن اهتمـــام كبيـــر بقطـــاع

المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة وجعله

تنطلــق فــي الفتــرة مــا بيــن  25و 28نوفمبــر

“ stcالبحرين” ترعى أول بطولة للبادل للشركات والبنوك
أعلنـــت  stcالبحريـــن ،عـــن رعايتهـــا ألول

وتواصـــل البحريـــن االســـتفادة مـــن مزايـــا
بيئتهـــا الطبيعية وتراثها الثقافي وموقعها
الجغرافي .خالل فترة المراجعة ،شـــجعت
الحكومة اســـتثمارات القطاع الخاص في
مختلف القطاعات مثـــل المرافق والتعليم
الزياني مشاركا في اجتماع جنيف

نظام النقل العام بالكامل.

أكثـــر تنافســـية والوصول به إلـــى العالمية
وإيما ًنـــا منهـــا بمســـاهمته فـــي خلق فرص

الحكومـــة .وإضافـــة إلـــى ذلـــك ،أطلقـــت

عمـــل جديـــدة .فـــي العـــام  ،2017أصدرت

المملكة برامج متعددة لمساعدة الشركات

مملكـــة البحرين قـــرارًا وزاريًـــا بتخصيص

الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي الوصـــول إلى

 % 20مـــن قيمة المشـــتريات والمناقصات

األسواق في مختلف القطاعات ،باإلضافة

الـــدول األعضـــاء بالتطـــورات الكبيـــرة في

الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة،

إلـــى العديـــد مـــن المبـــادرات المتعلقـــة

البحرين التي تم استعراضها خالل عملية

والحصول على أفضلية بنســـبة  % 10في

بالحصول على التمويل للشركات الصغيرة

المراجعة.

العطـــاءات للمرافق التي تتم داخل مرافق

وفي المقابل ،أشـــادت ســـكرتارية المنظمة
تتقدمهـــم الســـفيرة أثاليـــا مولوكـــوم مـــن
جمهورية بوتســ�وانا ،والسفي ر �Li Cheng
 gangمـــن جمهوريـــة الصيـــن وعـــدد مـــن

بتنظيم مشــترك من “مجلس التنمية” و ”اإليكونوميست”

منتدى يستعرض واقع االقتصاد الرقمي في “إكسبو”
بالشـــراكة مـــع “اإليكونوميســـت” منتـــدى

بعنوان “التطلع إلى األمام :طرق التحول

 stc Padel Championshipبالتعـــاون مـــع

نحـــو االقتصـــاد الرقمـــي” ،ضمن أســـبوع

 .Padel-in Centerوتنطلـــق هـــذه البطولـــة األولى من نوعها

البحرين الوطني الـــذي انطلقت فعالياته

فـــي الفترة ما بيـــن  25و 28نوفمبر ،ومـــن المتوقع أن تجذب

فـــي “إكســـبو  2020دبـــي” ،حيـــث ســـعى

الشباب من عشاق رياضة البادل من مختلف مناطق المملكة.

المنتـــدى إلى تســـليط الضـــوء على واقع

وتأتـــي هذه الرعاية كجـــزء من التزام  stcالبحرين المســـتمر

االقتصـــاد الرقمـــي فـــي المنطقـــة وســـبل

تجـــاه المجتمـــع فـــي دعـــم الرياضـــة ورفاهيـــة المجتمـــع في

تطويـــر عمليـــة التحـــول الرقمـــي للبنيـــة

جـــزءا مـــن العديـــد مـــن
ً
البحريـــن ،إذ تعتبـــر هـــذه المبـــادرة

التحتية.

المبـــادرات التـــي تعمـــل  stcالبحريـــن علـــى تنظيمهـــا بهـــدف

وتضمـــن المنتدى مشـــاركة مجموعة من

تمكيـــن ودعم الشـــباب البحريني .وفي تعليـــق له ،أكد رئيس

المتحدثيـــن من بينهم مســـؤولون رفيعو

عمليـــات الشـــؤون الحكوميـــة لشـــركة  stcالبحريـــن الشـــيخ

المســـتوى من البحرين وخبراء عالميين،

زيـــاد بن فيصل آل خليفـــة ،أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات

وهم الرئيـــس التنفيذي لمجلـــس التنمية

االقتصادية خالد حميدان ،رئيس مجلس

من األنشـــطة الرياضية ،األمر الذي يســـاهم في إحداث تأثير

دعـــم واســـتدامة المجتمع .كما تلقـــى رياضة البـــادل اهتمامً ا
ً
خصوصا ضمن فئة الشـــباب في البحرين ،لذلك قمنا
ً
ملحوظا

إدارة شركة البحرين لالتصاالت السلكية

وستشـــهد بطولة  stcللبادل مشـــاركة العديـــد من الموظفين

بتنظيـــم هذه المبـــادرة لتشـــجيعهم على المشـــاركة في مزيد

الشباب من مختلف البنوك والشركات في البحرين.

خليفـــة آل خليفـــة ،الرئيـــس التنفيـــذي

إلـــى خلق شـــراكات مـــع مختلف الجهـــات والقطاعـــات بهدف

والرعايـــة الصحية واإلســـكان وخصخصة

نظم مجلس التنمية االقتصادية البحرين

بطولة للبادل للشـــركات والبنوك تحت اسم

فـــي البحريـــن ،حيـــث قـــال “نســـعى دائمً ـــا فـــي  stcالبحريـــن

النمـــو المحتمـــل فـــي صناعـــة الســـياحة،

نمـــو ســـنوي يبلـــغ  % 4.6بيـــن العاميـــن

متوســـط نمو ســـنوي بنســـبة  % 2.4خالل

االقتصاديـــة  2030والتي جاءت كخريطة

والتنويع المســـتقبلي ،في ســـعيها لتعظيم

واكتســـبت جهـــود التنويع التـــي قامت بها
البحريـــن زخمـــا كبيـــرا وبعي ًدا عـــن النفط،

المكتســـبات التجارية واالقتصادية خالل

العالمية.

رئيســـة للنمـــو االقتصـــادي المســـتدام

حجـــر الزاوية فـــي رؤيـــة المملكـــة .2030

 ،2020 - 2010ومســـاهمة الصـــادرات غير

وغيـــرت القواعد التقليديـــة لالقتصاديات

تطويـــر صناعـــة الســـياحة بجعلهـــا منصـــة

وأضـــاف أن تنـــوع االقتصـــاد البحرينـــي

كمـــا تطـــرق الوزيـــر إلـــى أهـــم اإلجـــراءات

فتـــرة الجائحـــة التـــي عصفـــت بالعالـــم

وأشـــار أن مملكـــة البحريـــن تســـعى إلـــى

األيـــدي العاملـــة المدربة والماهـــرة والنمو

إذ شـــهدت الصادرات غيـــر النفطية معدل

والسياســـات المتعلقـــة بالحفـــاظ علـــى

والمتوسطة.

إيجابي في حياتهم”.

خالل ورشة قانونية بمشاركة مستشارين وأكاديميين ومشرعين

استعراض آثار تعديالت القانون الفرنسي على التعامالت بالبحرين

والالســـلكية “بتلكـــو” الشـــيخ عبـــدهللا بن
لشـــركة “بنفـــت” البحريـــن عبدالواحـــد

المتحدثون في المنتدى

الجناحي ،المؤسس والرئيس التنفيذي لـ

إلـــى جانـــب رأس المـــال البشـــري وخلـــق

”ثرايف جلوبال” أريانا هافنغتون ،الرئيس

بيئـــة داعمـــة جديدة للتقنيـــات الصاعدة،

التنفيذي الرقمي لـ ”تي موبايل” ماركوس
إيســـت ،وعدد من أبرز الشخصيات التي
تمثل شـــركات “جوجل كالود” ،و ”كي بي
إم جي” ،و ”ماستركارد” وغيرهم.
وتعـــرف المشـــاركون فـــي المنتـــدى على
أهميـــة الدور الـــذي تقوم به التشـــريعات
وحوكمـــة البيانـــات في التحـــول الرقمي،

كمـــا اطلعـــوا علـــى مـــا تتميز بـــه البحرين
مـــن بنية تحتيـــة رقمية تواكـــب المعايير
العالميـــة وتوافـــر الكفـــاءات المحليـــة
المؤهلـــة فـــي المجـــاالت الرقميـــة ،والتي

ً
رئيســـا فـــي إطـــاق مركـــز
عامـــا
كانـــت
ً
“سيتي” للتكنولوجيا أخيرا.

تحت شعار “التحول الرقمي للمؤسسات”

“التجارة اإللكترونية” يواصل فعالياته لليوم الثاني
تواصلـــت فعاليات اليـــوم الثاني لمؤتمر
التجـــارة

اإللكترونيـــة

للمؤسســـات

الصغيـــرة والمتوســـطة  ،2021أمـــس

نظمـــت الدائـــرة القانونيـــة بمجلـــس

تحـــت

علـــى مـــدى يوميـــن لعـــرض ومناقشـــة

وانطلقـــت الحلقة النقاشـــية الثالثة من

أخيرا علـــى القانون المدني الفرنســـي؛

اإللكترونيـــة واألســـواق اإللكترونيـــة”

شـــعار

“التحـــول

الرقمـــي

التنميـــة االقتصاديـــة ورشـــة امتـــدت

للمؤسسات التجارية”.

التعديـــات الرئيســـية التـــي أدخلـــت

سلســـلة أعمال المؤتمر بعنوان “المتاجر

بغـــرض االطـــاع علـــى التجـــارب

الدوليـــة واالســـتفادة مـــن خبراتهـــا

القانونيـــة والتشـــريعية ،شـــارك فيهـــا
مختصـــون قانونيـــون مـــن القطاعيـــن

العـــام والخاص والســـلطة التشـــريعية
فـــي المملكـــة .وجـــاء تنظيـــم هـــذه

الورشـــة بهدف اســـتعراض التعديالت

الواردة على القانون الفرنســـي وآثارها
وأبعادها المســـتقبلية علـــى المعامالت

جانب من الحضور

مركـــزة علـــى الخطـــوات الفعّ الـــة لبنـــاء

متجر إلكتروني ناجح وكيفية االنضمام

وااللتزامـــات التعاقديـــة ،وعقـــد حـــوار

وينظـــم القانـــون ســـائر المعامـــات
ً
فضل عن تنظيمـــه للعديد من
المدنيـــة

ندى شـــبر المؤســـس والمديـــر اإلبداعي

بشأن تلك التعديالت.

والتأميـــن والمقاولـــة والكفالـــة كمـــا

خـــال عرضهـــا رحلـــة تأســـيس شـــركة

عنها حـــق االنتفاع واالســـتعمال وحق

كما طرحـــت هوميز بالتفـــورم تجربتها

مفتـــوح مـــع المعنييـــن والمهتميـــن من

المستشـــارين القانونيين واألكاديميين
يذكـــر أن القانـــون المدنـــي البحرينـــي

الصـــادر لســـنة  2001يتخذ من القانون
الفرنســـي مصـــدرًا رئيســـا فـــي إعداده،

تكريم المشاركين في المؤتمر

إلى األسواق اإللكترونية ،وناقشت ذلك

مـــن خالل عـــرض إبراهيـــم خليل ،نائب

بيـــا” للفعاليات والزهـــور نهلة المحمود

العقـــود المهمـــة كعقـــد البيـــع واإليجـــار

بشـــركة الندى للتجـــارة اإللكترونية من

كمـــا تـــم اســـتضافة قصـــص وتجـــارب

اإللكترونية.

ينظم حـــق الملكية والحقوق المتفرعة

النـــدى بمجـــال التجـــارة اإللكترونيـــة.

ومـــن أبرزها قصة شـــركة طلبـــات التي

السكني.

فـــي مجال التجـــارة الرقميـــة بالبحرين

رئيـــس مجلـــس إدارة منصـــة هوميـــز.
محليا بهـــذا المجال،
النجـــاح المتميـــزة
ً

قدمها أحمد عبدالرسول ،بينما عرضت
المؤســـس والمديـــر العـــام لشـــركة “الال

موضـــوع الشـــفرة األولـــى بالتجـــارة

وناقشـــت الحلقـــة النقاشـــية الرابعـــة
بعنـــوان “مختبـــر االبتـــكار فـــي مجـــال

التجارة اإللكترونية” مبادرات حاضنات
األعمال.
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توقعات بتحقيق دور السينما مليون دينار أرباحا خالل العام

فخرو :افتتاح مشروع “غو  -كارتينغ للترفيه” بـ  1.5مليون دينار نهاية 2021

فخرو مصرحا لـ “البالد”

حسن عبدالنبي

كشـــف رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة
البحريـــن للســـينما عصـــام فخـــرو

“غو – كارتينغ” أول تجربة تخوضها “البحرين
للسينما” وتحدد الخطوات المستقبلية

عن أن الشـــركة ســـتنتهي مـــن إنجاز

مشروع مركز “غو  -كارتينغ” للترفيه
نهايـــة العـــام الجـــاري ،الف ًتـــا إلـــى أن

الشـــركة اســـتثمرت نحـــو  1.5مليون

الســـعودية توافـــرت لديهم” ،مشـــيرً ا

“دور السينما” حققت  300ألف دينار خالل 9
أشهر

“إننا في البحرين بحاجة إلى خدمات
بمميـــزات إضافيـــة لـــرواد الســـينما
لنتمكـــن مـــن االســـتمرار فـــي جـــذب

دينـــار إلنشـــاء وتشـــغيل مركـــز غو -
كارتينغ للترفيـــه في مجمع البحرين
ً
موضحا أن المركز الجديد
التجـــاري،
ســـيضم  3أقسام تحت سقف واحد،
وهـــي ميـــدان غـــو  -كارتينـــغ داخلي

للكبار ،ومتاهة المرايا ،ولعبة تســـلق،
بمســـاحة إجماليـــة تبلـــغ نحـــو 2000

متر مربع.

وأكـــد فخـــرو فـــي تصريـــح لــــ ”البالد

االقتصادي” أن مشروع غو  -كارتينغ
هـــو أول تجربـــة تخوضهـــا الشـــركة
وســـتحدد الخطـــوات المســـتقبلية

للمشـــروع كـــون الشـــركة الوكيـــل
الحصـــري ،وإذا أثبت نجاحه ســـيتم

تعميـــم التجربة فـــي المملكة العربية

الســـعودية ،ودولة اإلمـــارات العربية
المتحـــدة ،وسيشـــكل عائـــدا إضافيا
لشـــركة البحريـــن للســـينما لتنويـــع

الرواد البحرينيين والسعوديين”.

السينما تعرضت للعديد من التحديات أبرزها
جائحة “كوفيد ”19
مصـــادر الدخـــل واإلنتـــاج ،ليكـــون

بمـــا فـــي ذلـــك الدخـــول في األســـهم

متواز يمكن
هنـــاك نموذج اقتصـــادي
ٍ

والعقارات.

االستمرار فيه.

وأشـــار فخـــرو إلـــى أن دخـــول
الشاشـــات الصغيـــرة علـــى خـــط
المنافســـة كـ ”نتفليكـــس” وغيرها ،إذ
أصبحـــت تهدد دور الســـينما في كل
العالـــم وليس البحرين فحســـب ،لذا
ال بد مـــن إدخال خدمات أو مميزات

وعـــن األربـــاح المتوقعة قـــال فخرو

وكشـــف عن خطط الشـــركة للتوســـع

“دور الســـينما حققت في الـ  9أشـــهر

تضفي روح التنافسية لمجابهة هذه

فـــي أنشـــطة جديـــدة ،مشـــيرا فخرو

الماضيـــة  300ألـــف دينـــار ،ونتوقـــع

إلـــى أن الهدف من دخـــول “البحرين

حتـــى نهاية العـــام أن تقترب األرقام

إليـــه األوضـــاع الصحيـــة مـــن تعافي

للســـينما” لهذا المجال هو البحث عن

مـــن المليـــون دينـــار ،كمـــا أن قطـــاع

فـــرص األعمال فـــي الســـوق وتعزيز

الترفيـــه قـــد يحتـــاج وقـــت أطـــول

الماضيـــة والتوقعات بتجاوزها ،قال

أعمال الشـــركة األساســـية في قطاع
الســـينما والمطاعـــم والترفيه ،وعدم

نســـبيا الســـتعادة نشـــاطه الطبيعـــي
ً

“إن دور الســـينما تعرضـــت مؤخـــرً ا

مقارنة بالقطاعات األخرى”.

للعديـــد من التحديات أبرزها جائحة

االعتمـــاد على تقديم ســـلعة واحدة،

وفيمـــا يتعلـــق بالتحديـــات التـــي

كوفيـــد  ،19وتراجـــع عـــدد الـــزوار

بهـــدف تنويـــع ســـلة االســـتثمارات،

تعرضـــت لها دور الســـينما في الفترة

التحديـــات ،مبديً ـــا تفاؤلـــه بمـــا آلـــت
خصوصا مـــع ارتفاع
ً
فـــي البحريـــن،

للســـينما ،باعتبارها معتمـــدة بصورة
كبيـــرة علـــى الـــرواد والـــزوار مـــن

المملكـــة العربيـــة الســـعودية ،وكان

للطفرة التي شهدتها المملكة العربية
الســـعودية واالنفتـــاح الملحـــوظ أثر
ً
أيضا على دور السينما في البحرين،
علـــى اعتبار أن الخدمـــات الترفيهية
التـــي يبحـــث عنهـــا اإلخـــوة فـــي

دور الســـينما مـــن  % 30إلـــى ،% 50
وكذلـــك معـــاودة المطاعم لنشـــاطها
مـــع بعـــض التنظيمـــات واالحترازات
الجديـــدة ،باإلضافـــة إلـــى أن الحياة
بدأت تنتعش في المجتمع ككل.

انفوجرافيك

حياكم

افتتاح فرع “ذا ساالد بار كافيه” في الرفاع

نســـبة عـــدد المســـموح لهـــم بدخـــول

اﻓﻀﻞ  8ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ

1

نور جناحي:

ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻔﺎﺗﺢ

2

ﺑﺎب
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

طموحي أن يصبح
عالمة تجارية قريبا

افتتـــح حدي ًثـــا محل “ ذا ســـاالد بـــار كافيه café
 ،“ the salad barبحضـــور عـــدد مـــن “البلوجـــرز”

واألصدقاء .وبهذه المناسبة قالت صاحبة المحل

3

ﺣﻠﺒﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

4

ﻗﻼﻟﻲ

5

ﺷﺠﺮة
ا ﻴﺎة

نـــور جناحي “اســـتغرقت فترة التحضيـــر عامين
ُ
عملـــت خاللهمـــا مـــن المنزل حتى جـــاء أول فرع

للمقهـــى فـــي منطقة الرفـــاع  -البحيـــر (the view

 .)mallوالفكـــرة تأتـــي مـــن تقديـــم  20نوعـــا مـــن
الســـلطات الصحية باإلضافة إلـــى أنواع مختلفة

من الحلويات واآليسكريم والقهوة”.

وأضافت جناحي “بدأت بتوريد السلطات لكوفي
شـــوب واحد واليـــوم أصبحت  12كوفي شـــوب،

6

وهنـــاك عـــدد مـــن اشـــتراكات األفـــراد وحضانات
األطفـــال فـــي وجبـــات أســـبوعية وشـــهرية”.

ﺟﺰﻳﺮة
اﻟﺮﻳﻒ

7

ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻴﺮي
ﻛﺮﻳﺸﻨﺎ

8

اﻟﻤﺮﻓﺄ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

واختتمـــت “أطمـــح فـــي أن يكـــون االســـم ماركة
بحرينية وأســـعى الفتتاح فـــروع خارج البحرين

في المستقبل القريب”.

إﻋﺪاد:

ﻫﺒـــــﺔ ﻣﺤــــﺴﻦ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺘﺮاوي

ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﺮﻳﺐ أدﻓﺎﻳﺰر

بيع  % 80من برج “كاتامران”

طرح  14شقة في “الحد أوسيس” بـ  79ألف دينار للوحدة
أمل الحامد | تصوير :رسول الحجيري

أمل الحامد | تصوير :رسول الحجيري

كشـــفت مديرة المبيعات في شركة اليال العقارية ،المطورة

لمشروع أبراج كاتامران ،حنان صوفي لـ “البالد االقتصادي”
عـــن بيع  % 80من الشـــقق الســـكنية ببرج كاتامـــران الواقع

بمعرض الخليج للعقار الذي يقام سنويا ،وهذا العام تشارك
بمشـــروع البرجـــان التوأمـــان (كاتامـــران) ،اللـــذان يتجـــاوز

وحاليا تم االنتهاء
مجموع الشقق فيهما  500شقة سكنية،
ً
من تنفيذ البرجين .

وأوضحـــت أن البرجيـــن التوأمين (كاتامـــران) ،للتملك الحر

مشـــاركة الشـــركة في معرض الخليج

للتملك الحر ألي جنســـية ،مشـــيرًا إلى

آي ( )Mgiالعقاريـــة بـــال لبيـــب عـــن

في منطقة الســـيف مقابل الســـيتي سنتر ،واستئجار % 50

من البرج الثاني .وأفادت صوفي بأن الشـــركة تشارك دائمً ا

أعلن قائد فريق العمل بشـــركة إم جي

أن المشـــروع يقع فـــي منطقة تجارية
وجاهـــز لبيـــع الشـــقق وهـــي معروضة

للعقار بمشـــروعها ( )Hidd Oasisوهو

حنان صوفي متحدثة لـ “البالد”

العـــرض حصـــري “اســـتأجر لتمتلـــك”،

عبارة عن مبنى ســـكني مكون من 10

ألي جنســـية ،والبرج األول لبيع الشقق السكنية يتكون من

علـــى أن تكـــون فتـــرة االســـتئجار 4

طوابـــق فـــي منطقة الحـــد مطل على

حاليا للبيع  56شقة،
 311شقة ،تم بيع  % 80منها وتعرض
ً
أما البرج الثاني الذي تم افتتاحه منذ  6أشـــهر فهو لتأجير

شـــقة تم بيـــع معظمها وتعـــرض حاليا

 270شقة.

وأوضـــح لبيـــب لـ “البـــاد االقتصادية”

ســـنوات مع دفع مقدم .وبين أن ســـعر

البحـــر ،مشـــيرًا إلـــى أن المبنـــى به 80

الشـــقق ،إذ تـــم تأجير نحـــو  % 50من الشـــقق البالغ عددها

الوحـــدة الســـكنية  79ألـــف دينار على

مســـاحة  156مترا مكونة من  3غرف

 14شقة سكنية للبيع.

وغرفـــة للخادمـــة و 5دورات ميـــاه

ومطبخ وشرفة مع إطاللة بحرية.

بالل لبيب
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افتتاح “الخليج للعقار” ويمتد حتى  27نوفمبر الجاري بـ “األفنيوز”

جبران :مركز المعارض الجديد نقلة نوعية وسيستقطب مزيدا من الفعاليات
أمل الحامد | تصوير :رسول الحجيري

أكــد المدير التنفيذي لشــركة الهــال للمؤتمرات والمعارض ،المنظمــة لمعرض الخليج
للعقــار فــي األفنيــوز  -البحريــن ،جبران عبدالرحمــن أن افتتاح مركــز البحرين الدولي
للمعــارض والمؤتمــرات الجديــد بمنطقــة الصخيــر فــي نهايــة العــام المقبــل ســيعطي
البحريــن نقلــة نوعيــة وسيســتقطب معارض كبيرة مــن خارج المملكة ،كما سيســاعد
منظمي المعارض المحليين في زيادة حجم المعارض التي يتم تنظيمها وتنويعها.
وأبـــدى عبدالرحمـــن ،فـــي تصريـــح

قـــد افتتـــح باإلنابـــة عـــن وزيـــر الصناعـــة

الخليـــج للعقـــار فـــي األفنيـــوز  -البحريـــن

هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض زايد

المعـــارض بالبحريـــن ،مبينـــا ”الدليـــل على

الخليج للعقار في األفنيوز -البحرين ،في

إقبـــاال كبيرًا ،كما أن الصفقات التي أبرمت

وسيمتد المعرض حتى  27نوفمبر ،2021

حاجـــة المملكـــة لمركـــز البحريـــن الدولـــي

مجمـــع األفنيـــوز الـــذي يعتبـــر واحـــ ًدا من

للصحافييـــن على هامـــش افتتاح معرض

والتجارة والســـياحة رئيس مجلس إدارة

أمـــس ،نظـــرة متفائلـــة جـــ ًدا لصناعـــة

الزيانـــي ،أمـــس ،الـــدورة الثالثـــة لمعـــرض

ذلـــك أن معـــرض الجواهـــر العربيـــة شـــهد

فترة ما بعد الوباء العالمي.

خاللـــه والمبيعـــات كانـــت كبيـــرة” ،مؤك ًدا

وســـتكون مواعيده مطابقة لمواعيد عمل

للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديـــد بمنطقـــة

أفضـــل الوجهـــات الترفيهية والتســـويقية

العام المقبل.

وأعـــرب عبدالرحمن عن ســـعادته بتنظيم

الصخيـــر والـــذي ســـيكون جاهـــزا بنهايـــة

في البحرين.

وكان الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة البحريـــن

أول معـــرض عقـــاري بعد احتـــواء جائحة

للســـياحة والمعـــارض ناصـــر قائـــدي

جبران متحدثًا للصحافيين

كورونـــا فـــي المملكـــة ،مشـــيرًا إلـــى أن

قص الشريط

المعرض يشهد إقباال كبيرا بمشاركة كبرى

بدأنـــا برؤيـــة بســـيطة تتركـــز علـــى إقامة

منصة عقارية راسخة للفرص االستثمارية

في البالد”.

الشـــركات العقاريـــة ،وهنالـــك تفـــاؤل في

حدث مهم يســـاعد على ترويج العقارات،

والمبيعات لكل من العارضين والزوار”.

ويســـتهدف المعـــرض المســـتثمرين مـــن

الســـوق العقاريـــة ،متوقعً ا إبـــرام صفقات

ودعم التطوير العقاري ،وتقديم الخدمات

بدوره ،قال مدير المعارض أحمد ســـليمان

الســـعودية ،عُ مـــان ،اإلمـــارات ،الكويـــت،

خصوصـــا أن هنالـــك
ً
فـــي األيـــام المقبلـــة،

ذات الصلـــة فـــي البحرين لخدمة أســـواق

“نـــدرك تمامً ـــا الضغـــوط الكبيـــرة الواقعـــة

باإلضافـــة إلـــى البحرين ،من خـــال حملة

نوعية وجودة في المشروعات المعروضة

الخليج واألســـواق العالمية .واليوم ،نجح

على الشـــركات العقاريـــة لتحقيق مبيعات

تســـويقية واسعة النطاق تشـــمل القنوات

بالمعـــرض .وذكـــر عبدالرحمـــن “عندمـــا

معرض الخليج للعقار في اكتســـاب سمعة

في ظل الظروف االقتصادية الحالية ،لذا

اإللكترونيـــة

المطبوعـــة،

طرحنـــا معرض الخليـــج للعقار في ،2013

مرموقـــة كعالمة رائدة قـــادرة على توفير

فإننا نعتبر أنفســـنا شركاء مع قطاع العقار

ووسائل التواصل االجتماعي.

واإلعالنـــات

“االتحاد للعقارات” :استفدنا من الجائحة
في تأهيل كفاءات وطنية بالتثمين العقاري
المحرر االقتصادي

أمــل الحامــد

أكد مدير الموارد البشرية والتنمية نائب المدير العام في شركة
االتحاد للعقارات ياســـر سلمان أن مشاركة الشركة في المعرض
تشـــكل فرصـــة ممتـــازة لعـــرض منتجـــات وخدمـــات الشـــركة،

ِّ
تقدم نبذة عن شــركات وطنية أتمّ ت  50ســنة فأكثر تقديرًا لمســاهماتها في االقتصاد الوطني
زاوية أســبوعية

خصوصـــا بعـــد عام كامـــل من الفتـــور الذي ســـببته الجائحة في

وبهدف التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

الســـوق المحلية .وبين ســـلمان لـ “البالد االقتصادي” أن الشـــركة
اســـتفادت من الجائحة في تســـخير إمكاناتها لتأهيل الكفاءات

الوطنيـــة وتدريـــب الكوادر البحرينية في جميـــع المهن العقارية

شركة حسن حبيب أبناء محمود

المتخصصـــة كالتثمين العقاري والمبيعات والتســـويق ،الفتا إلى
ً
مسوقا عقاريًّا معتم ًدا لدى مؤسسة
أن الشركة تفخر بوجود 17
التنظيـــم العقـــاري ،إضافـــة إلـــى وجـــود مستشـــارين عقارييـــن

مرخصين ومزاولة هذه المهن بحرفية عالية.

الشـــركات العقارية كذلك إلى التسويق لمشـــروعاتها ومنتجاتها

ولفـــت إلى أن الشـــركة تختـــص أيضا في مجـــال تأجير وتمليك

العقاريـــة عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي .وأضـــاف “انطلقا

األقسام .عمر الشركة اآلن  20سنة وتنافس على مستوى محلي

الشـــقق وبيـــع وشـــراء األراضـــي بجميـــع أنواعهـــا االســـتثماري

تأسست العام 1938

GROUP
HASAN & HABIB S/O MAHMOOD CO. W.L.L

ﺷـﺮﻛـﺔ ﺣـﺴـﻦ ﻭﺣـﺒـﻴـﺐ ﺍﺑـﻨـﺎﺀ ﻣـﺤـﻤـﻮﺩ ﺫ.ﻡ.ﻡ

والســـكني والتجـــاري .وعـــن أداء القطاع العقـــاري خالل جائحة
كورونـــا ،ذكـــر ســـلمان أن الجميـــع كان يتوقـــع أن يحـــدث ركو ًدا

انطالقة ممتازة في  2021وطورنا الكفاءات الوطنية في جميع

ً
خصوصا الخضروات والفواكه واألغذية،
شركة حسن حبيب محمود أبناء محمود التي اشتهرت في مجال تجارة األغذية

وخليجي بخدمات االستشـــارة والتثميـــن .ونطمح خالل الفترة

الشهيرة في مملكة البحرين ،وتأسست في العام  .1938وتنشر “البالد” نبذة عن الشركة وأعمالها ومشروعاته المستقبلية.

بالشـــكل الكبيـــر ،وعادت األمـــور إلى حركتها المعتـــادة مع لجوء

المحلية”.

بســـبب تبعات “كوفيـــد  ،”19ولكن على العكس لـــم يتأثر القطاع

المقبلة للمشـــاركة في معارض أخرى لتعزيز وجودنا في السوق

لألخوين اللذين بدآ في توريد السلع العامة والمواد الغذائية

معـــرض هـــذه الســـنة تركـــز علـــى عرض

يشـــكل فرصة ذهبيـــة لشـــركات التطوير

مشـــروع كنـــال فيـــو الواقـــع فـــي جزيرة

العقاري لعرض أبرز مشـــروعاتها العقارية

دلمونيـــا فـــي جزيـــرة المحـــرق ،والـــذي

الجديـــدة ،التـــي ســـتكون لهـــا مســـاهمة

يحتـــوي علـــى شـــقق ســـكنية فاخـــرة

إيجابية في تعزيز زخم النشـــاط العقاري

متاحـــة للتملـــك الحـــر ومطلـــة علـــى

علـــى مســـتوى المملكة لتشـــمل قطاعات

سعداء بمشـــاركتنا ودعمنا لهذا المعرض،

الشراعية والموانئ في المنطقة.

وذكـــر الحمـــادي أن مشـــاركة نســـيج في

الحمادي أن معرض الخليج للعقار 2021

حاليـــا في مجمع االفنيـــوز بالمنامة “نحن

فـــي صناعة الســـفن البحريـــة المحليـــة ومعرفتـــه بالمراكب

في المعرض هذه السنة نتائج جيدة”.

أكـــد المديـــر العـــام لشـــركة نســـيج أحمد

ذهبيا في معرض الخليج للعقاري المقام

دول الخليـــج مســـتفيدة مـــن خبـــرة الراحـــل حســـن محمود

فرصـــا إضافيـــة
ً
وجلبـــت بدايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة

المحرر االقتصادي

على هامش مشـــاركة شركة نسيج راعيا

هللا) مجموعـــة شـــركات حســـن وحبيـــب محمـــود .وبـــدأت

وشـــركة بـــرادات الخليـــج ومصنـــع الثلـــج .وشـــهدت فتـــرة

المجموعـــة فـــي شـــحن البضائـــع بالمراكـــب الشـــراعية فـــي

“نسيج” :مساهمة إيجابية لمعرض الخليج للعقار بتعزيز زخم القطاع

العقار السكني والتجاري وغيرها.

فـــي أواخر الثالثينات ،قبـــل اندالع الحـــرب العالمية الثانية

وفـــي أواخـــر الخمســـينات ،دخلـــت المجموعـــة فـــي ســـوق

مباشرة ،أسس شقيقان هما حسن وحبيب محمود (رحمهما

عرض تفاصيل “كنال فيو” بجناح األفنيوز

وقـــال الحمـــادي لــــ “البـــاد االقتصـــادي”

ومجــال الصيــد البحــري واالمتيــاز لعالمــات تجاريــة منهــا “كنــدا دراي” ،وافتتحــت المخبــز الشــرقي الــذي يعد مــن المخابز

مطاعـــم ومحالت تجاريـــة مزينة بمنظر
أحمد الحمادي

كما يســـرنا أن نقدم شركتنا ومشروعاتها

مبهـــر للشـــال المائـــي والقنـــاة المائيـــة

للقوات الجوية الملكية البريطانية والقوات البحرية الملكية
البريطانيـــة وحاميـــات الجيـــش البريطانيـــة فـــي العديد من
مناطـــق الخليـــج .وقـــد نمـــت هـــذه الخدمة لتصبـــح ناجحة

للغاية وسرعان ما أصبحت العمود الفقري للمجموعة.

وعينت قوات جاللة الملكة اليزابيث الثانية مجموعة حسن
وحبيب أبناء محمود موردين رسميين لها في دول الخليج.

المتميـــزة من خالل هذا المعرض العقاري

ستشـــكل أجمـــل إطالالت لســـكان وزوار

في البحرين .ونأمل أن تقدم لنا مشاركتنا

كنال فيو.

الســـتينات توســـع المجموعة في مناطق أخرى في الخليج،
حيـــث توســـعت المجموعـــة واشـــترت العديد مـــن العقارات
وحاليا تعمـــل المجموعة في مجال بيـــع وتجارة
فـــي دبـــي.
ً

المـــواد الغذائية ،تقديم الطعام والتموين المدرســـي ،تصنيع
المخبـــوزات ،تصنيـــع وتعبئـــة الميـــاه ،مصنع تجهيـــز اللحوم

والحفـــاظ عليها ،الشـــحن والخدمات اللوجســـتية ،العقارات
والتطويـــر العقـــاري ،تجهيـــز وتعبئـــة الفواكـــه والخضروات،

تصنيـــع الوجبات الخفيفة ورقائق البطاطس ،تخزين المواد

الغذائية ،خدمات تقديم الطعام ووكيل تسليم البضائع.

وســـتعمل مجموعة شركات حسن حبيب أبناء محمود على
افتتـــاح فروع للمخبـــز الشـــرقي و()Fine Foods Gourmet

في جميع أنحاء البحرين.

عنوان الشركة:

العنوان :بناية رقم  ،128طريق  ،43مجمع  ،343منطقة ميناء سلمان الصناعية.

الرئيســـة في جزيرة دلمونيا ،إضافة إلى
المســـاحات الخضـــراء والشاســـعة التـــي

العقارات .وفي الستينات ،أنشأت المجموعة المخبز الشرقي

هاتف - 17729595 :فاكس - 17729596 :اإليميل اإللكترونيinfo@hhm-group.com :
الموقع اإللكترونيwww.hhm-group.com :

| Linkedin: https://www.linkedin.com/company/hhmgroup
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تنفيذ المشروعات في الربع الرابع من العام المقبل

قائدي 130 :مليون دينار ميزانية مركز المعارض الجديد وساحل قاللي وخليج البحرين
إقبـــاال جيـــ ًدا ج ًدا في هذا العام ،مشـــيرًا

أمل الحامد | تصوير :رسول الحجيري

كشـــف الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين

يوميا مشـــروعات،
إلى أن الهيئة تدرس
ً

المقبـــل .وعن الترويـــج لمملكة البحرين

تصريـــح للصحافييـــن أمـــس ،عـــن أن

المنامـــة القديمـــة للنظـــر فـــي التطورات

قائـــدي إلى أن الهيئـــة تعمل على تنظيم

للســـياحة والمعـــارض ناصـــر قائدي ،في

الميزانيـــة المرصـــودة من الهيئـــة لتنفيذ
مشـــروعات قيـــد اإلنشـــاء تتجـــاوز 130

مليـــون دينـــار ،تشـــمل مشـــروع تطويـــر
ســـاحل قاللـــي ،مشـــروع تطويـــر خليج
البحريـــن ،ومركـــز البحريـــن الدولـــي

للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديد بمنطقة

الصخير ،مشيرًا إلى أن هذه المشروعات
ســـيتم االنتهـــاء مـــن تنفيذها فـــي الربع

الرابع من العام المقبل .2022

كما يتم العمل مع اللجنة األهلية لســـوق
بالســـوق ،وكذلك جـــار العمل مع شـــركة
البحريـــن لالســـتثمار العقـــاري (إدامـــة)

والشـــركات األخرى لتطوير مشـــروعات
بالقطاع الخاص.

وهذا دليـــل على قوة صناعـــة المعارض
والمؤتمـــرات ،وهو ما يتـــم التركيز عليه

حاليا على أسواق منها
المقبل ،والتركيز
ً

فـــي الهيئـــة ،إذ تـــم العمـــل على تشـــييد

الهند ،ومعظم الحفالت التي ستقام في

مشروع مركز البحرين الدولي للمعارض

الربع األول للجالية الهندية ،مشـــيرًا إلى

الفترة المقبلة ،ومنها حفل رأس الســـنة،

البدء مع الســـوق الســـعودية ،متوقعً ا أن
يكـــون العام المقبـــل جي ًدا جـــ ًدا كوجهة

إضافـــة إلـــى المعـــارض التـــي أقيمـــت،

تجـــاوز ممـــا كان عليه في العـــام ،2019

حفالت زفاف فـــي الربع األول من العام

وتطرق إلى الحديث عن استثمار الهيئة

والعيـــد الوطنـــي ،ومهرجـــان األطعمـــة،

أقيم في األسبوع الماضي شهد حضورًا

كوجهـــة مثاليـــة إلقامـــة األعـــراس ،لفت

أنه ســـيتم العمل كذلك مع أسواق أخرى

في الفعاليات واألنشطة التي ستقام في

إلـــى أن معـــرض الجواهـــر العربيـــة الذي

والمؤتمـــرات الجديـــد بمنطقـــة الصخير
الذي سيتم االنتهاء من تنفيذه في الربع

إلقامـــة مثـــل هـــذه الحفـــات ،حيـــث تم

للزفاف.

الرابـــع مـــن العـــام المقبـــل  ،2022والذي
يعـــد أكبـــر مركـــز معـــارض فـــي منطقـــة

قائدي مصرحا للصحافيين أمس

الشـــرق األوســـط ،مؤكـــ ًدا أهميـــة مركـــز
المعـــارض الجديد للمملكـــة واقتصادها؛

وأكـــد قائدي أن الهيئة لديهـــا الكثير من

ومنها معرض الجواهر العربية ومعرض
ً
مضيفا أن هنالك العديد
الخليج للعقـــار،

أمـــا بخصـــوص الفنـــادق قيـــد اإلنشـــاء،

فأوضـــح قائـــدي أن يتم العمـــل مع عدد

ســـاحل جميـــرا ،وعـــدد مـــن الفنـــادق
مـــن بينها مراســـي ،مؤكـــ ًدا أهميـــة هذه

وعـــن افتتاح معرض الخليج للعقار ،أكد

ســـتعود بالخيرعلـــى البحريـــن ،مشـــيرًا

الخـــاص فـــي الفتـــرة الحاليـــة والعـــام

وكذلك المطاعم ،ومن هذه المشروعات

التنفيـــذ ،وســـتنتهي غالبيتهـــا فـــي العام

المحلـــي الـــذي يقـــام ســـنويًا ،وقد شـــهد

األنشـــطة والفعاليـــات والمشـــروعات

والمرافـــق التـــي تســـتثمر فيهـــا ،وكلهـــا

مـــن الفعاليـــات قيـــد التنفيذ مـــع القطاع

مـــن الفنـــادق للحصـــول علـــى تراخيص

حاليـــا قيد
مشـــروعات مســـتقبال ،وهـــي
ً

المقبل.

قائدي أهمية المعرض العقاري لالقتصاد

لـــذا يتـــم التنســـيق مـــع شـــركات داخـــل
البحرين وخارجها؛ لجعل المملكة وجهة
للمعارض والمؤتمرات في المستقبل.

وفد رجال األعمال يبحث التعاون االقتصادي مع “هيئة االستثمار”

زيادة االستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البحرين ومصر
أكــد رئيــس جمعيــة رجــال األعمــال البحرينيــة أحمــد بــن هنــدي أهميــة تعزيــز العالقــات

االقتصاديــة التــي تجمــع بين مملكة البحريــن وجمهورية مصر العربية الشــقيقة في إطار
السياســة الحكيمــة التــي ينتهجهــا عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل

خليفة ،ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ،معربًا عن إعجابه بما تشهده

مصر في الفترة األخيرة من نهضة تنموية وعمرانية مشهودة على مختلف األصعدة.

جمهورية مصر العربية بوابة اســـتراتيجية لدخول
األســـواق اإلفريقيـــة ،واتفـــق الطرفان علـــى أهمية

تكثيـــف الزيارات المتبادلة بيـــن قطاع األعمال من
أجـــل تحديـــد القطاعـــات التجاريـــة التـــي تحظـــى

باألولويـــة فـــي خارطـــة الفـــرص االســـتثمارية في
كال البلديـــن .وأضـــاف بـــن هنـــدي أن بيئـــة األعمال

جـــاء ذلك ،خالل االجتماع الموســـع الذي جمع بين

والعمل على زيادة االســـتثمارات المشتركة وحجم

فـــي مصـــر تدفـــع نحـــو مزيـــد مـــن االســـتثمارات

حاليـــا مع الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامة
مصـــر
ً

وتنـــاول اللقـــاء تبـــادل الـــرؤى بشـــأن الفـــرص

االســـتثمارية المصريـــة الحديثـــة تتضمـــن حمايـــة

الشـــراكة التجارية بين البلدين تاريخية وراسخة،

والمناطق الحرة تقدم تسهيالت وخدمات متميزة

أســـواق دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ،وأن

مشروع تجاري في جمهورية مصر العربية.

وفـــد جمعية رجـــال األعمال البحرينيـــة الذي يزور
لالســـتثمار والمناطـــق الحـــرة بجمهوريـــة مصـــر
العربيـــة المستشـــار محمـــد عبدالوهـــاب فـــي مقـــر

الهيئة بالقاهرة؛ من أجل بحث آليات تعزيز التعاون
المشـــترك فـــي مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة

التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

المشـــتركة ،حيـــث إن التشـــريعات والقوانيـــن

االستثمارية الواعدة في كال الجانبين ،مؤكدين أن

واســـعة للمســـتثمرين وأن الهيئة العامة لالستثمار

إذ إن مملكـــة البحريـــن تعـــد بوابـــة رئيســـة لدخول

بشكل مباشر ألي مستثمر أجنبي يرغب في إقامة

وأردف أن الهيئة العامة لالســـتثمار عرضت الكثير
من المشروعات التي يمكن للمؤسسات والشركات
التجاريـــة البحرينيـــة االســـتثمار بهـــا ووضحـــت
آليـــة منـــح األراضـــي الزراعيـــة وطـــرق الحصـــول

اللقاء مع الهيئة العامة لالستثمار بمصر

علـــى األراضـــي الصناعيـــة فـــي المناطـــق الحـــرة

والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمصانع

واالســـتثمارات األجنبية وتم الـــرد على العديد من
التســـاؤالت واالستفســـارات التـــي طرحهـــا أعضاء

الوفد على المسؤولين في الهيئة.

من جانبه ،أشـــار المستشـــار محمد عبد الوهاب أن
بـــاده تســـعى إلى جـــذب مزيد مـــن االســـتثمارات

ً
ً
واضحا علـــى كفاءة
دليـــا
فـــي مصر والتـــي تمثل
ً
البيئـــة التجاريـــة في مصـــر ،ومؤكدا أهميـــة تعزيز

التعاون االقتصادي بين الجانبين ليرتقي لمستوى
الروابـــط التاريخيـــة التـــي تربـــط بيـــن الشـــعبين

الشـــقيقين .يذكـــر أن وفـــد جمعيـــة رجـــال األعمال
البحرينيـــة الزائـــر لمصـــر يضـــم  22مـــن رؤســـاء

ومـــدراء كبـــرى المؤسســـات والشـــركات التجاريـــة

البحرينيـــة إلـــى مصر مـــن خالل تكثيـــف التواصل
ً
مســـتعرضا حوافز
مـــع قطاع األعمال فـــي المملكة

والمهتمة باالســـتثمار في مصر ،وأن حجم التبادل

داعيـــا أعضاء الوفد
من مشـــروعات قومية كبرى،
ً

مليـــون دوالر فـــي العـــام الماضي مقارنـــة بحوالي

وضمانات االســـتثمار في مصر وآخر ما تم إنجازه
لدراســـة قصص نجاح الشـــركات الخليجية العاملة

البحرينية العاملة في مختلف القطاعات التجارية
التجاري بين البلدين تراجع حوالي  % 8ليبلغ 432
 471مليون دوالر في .2019

ضمن جهود “المركزي” لتعزيز مفهوم الشمول المالي

“البحرين والكويت” يدعم قاموس “المصارف” بلغة اإلشارة
مصـــارف

البحريني والشـــرائح التي تحتاج إلى اهتمام خاص

فئة الصم ،من النفاذ إلى جميع الخدمات المصرفية

أعلنـــت

جمعيـــة

والكويـــت لمشـــروع “القاموس

ويأتـــي إطالق جمعيـــة مصارف البحريـــن للقاموس

ويضمـــن القاموس لفئـــة الصم حقهم فـــي الحصول

البحريـــن المركـــزي ضمـــن جهـــوده لتعزيـــز مفهـــوم

اآلخرين باســـتخدام طرق االتصال المناســـبة والتي

البحرين عن دعم بنك البحرين

الموحـــد للمصطلحـــات المصرفيـــة بلغـــة اإلشـــارة”،

الذي أطلقتـــه الجمعية بهدف توحيـــد المصطلحات
المصرفيـــة الخاصـــة بفئـــة الصـــم ،وتمكينهـــم مـــن

التعامل مع البنوك بوضوح ويســـر وســـهولة ،وتعزيز

أمان وسرية وموثوقية عملياتهم المصرفية.

بما في ذلك شريحة الصم والبكم.

الموحد للمصطلحات المصرفية بتوجيه من مصرف
الشـــمول المالـــي الذي يعنـــي تمكين جميع الشـــرائح
مـــن اســـتخدام الخدمـــات المصرفيـــة ،بما فـــي ذلك

فئـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة ،وحفـــظ حقوقهـــا

وأعربـــت الجمعيـــة عـــن شـــكرها لبنـــك البحريـــن

القانونيـــة ،وضمـــان ســـرية معلوماتهـــا المصرفيـــة،

حرص البنك على دعم مشـــروعات الجمعية وكذلك

ويهـــدف إطـــاق هـــذا القامـــوس إلى تمكيـــن عمالء

والكويـــت إزاء هـــذا الدعـــم الـــذي يأتـــي فـــي إطـــار

النهـــوض بمســـؤوليته االجتماعيـــة تجـــاه المجتمـــع

حالها كحال أي عميل مؤسسة مصرفية.

البنـــوك مـــن ذوي االحتياجات الخاصـــة ،ومن بينهم

والماليـــة التـــي تقدمهـــا البنـــوك وشـــركات التمويل،
علـــى الخدمـــات المصرفية علـــى قدم المســـاواة مع

تضمن تهيئة البيئة المؤهلة وفق احتياجاتهم.

وتعاونـــت الجمعية مع جمعيـــة الصم البحرينية في

إعداد هذا القاموس الذي يشمل المفردات والعبارات
التي يحتاجها األصم من أجل فتح حساب مصرفي
بأنواعـــه المختلفـــة ،وعمليـــات اإليـــداع والســـحب

والتحويل ،وبرامج االســـتثمار التـــي تقدمها البنوك،
وغير ذلك.

