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رصد 2262 كيلوجراًما من األسماك والقشريات المحظور صيدها وبيعها

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  كشـــف 
البلديـــات والخطيـــط العمراني عصام 
خلف عن ضبط 2261.923 كيلوجرام 
مـــن األســـماك والقشـــريات المحظـــور 
صيدهـــا أو بيعها أو تداولها من صغار 
صـــدور  منـــذ  والقشـــريات  األســـماك 

القـــرار المعني بقرار حظر صيد أو بيع 
أو تداول صغار األســـماك والقشريات 

في أغسطس 2021.
وأشار الوزير في رده على سؤال قدمه 
عضو مجلس الشـــورى جمعة الكعبي 
إلى أن الكميـــات التي تم ضبطها منذ 
صـــدور القـــرار يتـــم نقلها إلـــى المركز 
الوطني لالســـتزراع الســـمكي، إذ يتم 

وزنهـــا وحفظهـــا لتخصيصها كأعالف 
ألمهات األســـماك الخاصة باالستزراع 
الســـمكي، حيث أجازت المادة الثانية 
 2021 لســـنة   195 رقـــم  القـــرار  مـــن 
التحفظ على األشـــياء المتحصلة من 
تلك المخالفات، ولإلدارة المعنية حق 
التصرف فـــي تلك األشـــياء في حالة 

)09(ما إذا كان يخشى تلفها.

وجـــه ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة،  
كلمة  في افتتاح الدورة االستثنائية 
لمنظمـــة الصحة العالميـــة قال فيها 
“تتمتع البحرين بأحد أعلى معدالت 
التعافـــي فـــي العالـــم، باإلضافة إلى 
تطعيم ما نسبته 93 % من السكان 
المؤهلين، والتـــي حصل حوالي 50 
% منهـــم علـــى الجرعـــة المنشـــطة 

حتـــى اآلن. لكـــن، لـــم تكـــن الصحة 
الوحيـــدة؛  أولويتنـــا  الجســـدية 
الصحـــة  علـــى  التركيـــز  تـــم  فقـــد 
االقتصاديـــة والنفســـية بشـــكل بارز 
في اســـتجابتنا، وبفضل المشـــاركة 
المجتمعية، وآلية الفحص، والتتبع، 
اســـتطعنا  عالميـــا،  الرائـــد  والعـــالج 
تجنب وطـــأة التحدي دون الحاجة 
علـــى  كامـــل  إغـــالق  فـــرض  إلـــى 

مسـتوى المملــكة”.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تجنبنا 
وطأة التحدي دون الحاجة إلغالق كامل

المنامة - بنا

أكـــد المجلـــس الحـــرص علـــى المتابعـــة المســـتمرة للتطـــورات 
العالميـــة بشـــأن فيروس كورونـــا )كوفيـــد 19( وتحوراته والتي 

أظهرت خلو مملكة البحرين من المتحور الحالي للفيروس.
وترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي األسبوعي 

لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
ووافـــق المجلس على مذكرات منها اســـتراتيجية تطوير قطاع 
الخدمات المالية )2022 - 2026(، والتي تندرج في إطار أولوية 
تنمية القطاعـــات الواعدة ضمن خطة التعافي االقتصادي التي 
جـــاءت وفـــق التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لصاحـــب الجاللة 
عاهل البالد وأعلن عنها مجلس الوزراء برئاســـة صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، ويســـتند تطوير 
قطـــاع الخدمـــات الماليـــة إلـــى 5 أولويـــات تتعلـــق بخلق فرص 
العمل وتطوير التشريعات والسياسات وقطاع األسواق المالية 
والخدمـــات والتكنولوجيا المالية وقطاع التأمين عبر تنفيذ 47 
برنامجا، كما تســـتهدف 8 مؤشرات منها زيادة مساهمة القطاع 

المالي وقطاع التأمين في الناتج المحلي.

مجلس الوزراء: البحرين خالية من المتحور الحالي لكورونا
تنفيذ 47 برنامجا تستهدف 8 مؤشرات منها زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

)٠٣(

جاللة الملك: حريصون على تعزيز المنظومة الخليجية
المنامة - بنا

الحاليـــة  الـــدورة  رئيـــس  البـــالد  عاهـــل  أكـــد 
لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس  األعلـــى  للمجلـــس 
الخليـــج العربيـــة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، حـــرص المملكـــة على 
تعزيـــز وتنميـــة المنظومـــة الخليجية وتعميق 
األشـــقاء؛  بيـــن  واألخـــوة  التعـــاون  روابـــط 
لتحقيـــق األهداف والتطلعات المنشـــودة لكل 

ما فيه خير ومصلحة الجميع.
جاء ذلك بمناســـبة اســـتقبال جاللته في قصر 
الصافرية أمس، األمين العام لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية نايف الحجرف. )٠٢(جاللة الملك مستقبال األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

أكـــدت وزارة التربيـــة والتعليـــم أنها توفر خطا ســـاخنا يمكن للطـــالب التواصل 
مع الوزارة من خالله للتطرق ألي مشـــكالت نفســـية وســـلوكية أو حاالت عنف 
أســـري قد يواجهونها، كما أن مركز اإلرشـــاد النفســـي واألكاديمي بالوزارة يعنى 
بتشـــخيص الحاالت والمشـــكالت النفسية والســـلوكية واألكاديمية لدى الطلبة، 
ووضع خطط عالجية للحاالت البســـيطة أو تحويل الحاالت الحادة إلى الطب 
النفســـي بالتنســـيق مع الصحة المدرسية. جاء ذلك في رد الوزارة على السؤال 
المقدم من عضو مجلس الشـــورى ســـبيكة الفضالة بشأن أوجه الرعاية النفسية 
والسلوكية التي تقدمها الوزارة لطالب المدارس ودور الوزارة في تعزيز ونشر 

ثقافة نبذ العنف األسري.

“التربية”: خط ساخن للطلبة 
لشكاوى العنف األسري

)٠٨(
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جانب من افتتاح “حديقة بتلكو للطاقة الشمسية”

الهملة - شركة بتلكو

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعلـــن 
شـــركة بتلكـــو الشـــيخ عبـــدهللا 
عـــن  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن 
افتتـــاح “حديقة بتلكـــو للطاقة 
الشمسية” بحضور رئيس هيئة 
الطاقة المستدامة عبدالحسين 
المواصـــالت  ووزيـــر  ميـــرزا، 
واالتصاالت كمال أحمد ووزير 

شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء وائل 
التنفيـــذي  والرئيـــس  المبـــارك، 
للمجلـــس األعلـــى للبيئة محمد 
مجلـــس  ورئيـــس  دينـــة،  بـــن 
ادارة مجموعـــة المؤيـــد فاروق 
المؤيـــد، خالل حفـــل أقيم لهذه 
المناســـبة فـــي النـــادي الملكـــي 

للغولف بالرفاع.

“بتلكو” أول شركة اتصاالت 
تركب الطاقة الشمسية

)06(

فيينا ـ وكاالت

ــس،  ــ ــي فـــيـــيـــنـــا، أمــ ــ ــ انـــطـــلـــقـــت ف
إحياء  بشأن  الــدولــيــة  المحادثات 
للعام  اإليـــرانـــي  ــووي  ــنـ الـ ــاق  ــفـ االتـ
تعليقها.  مـــن  أشـــهـــر  بــعــد   ،2015
وفدا  المتحدة  الــواليــات  وأرســلــت 
برئاسة مبعوثها الخاص إلى إيران 
المحادثات  ليشارك في  روب مالي 
بشكل غير مباشر. ُيذكر أن الجولة 
السابعة  هي  للمفاوضات  الجديدة 
مـــن نــوعــهــا واألولـــــــى بــعــد تــولــي 
إبراهيم  الحالي  اإليــرانــي  الرئيس 
ــي أغــســطــس  رئـــيـــســـي مــنــصــبــه فــ
2021. ويجتمع أطراف خطة العمل 
الشاملة المشتركة مجدًدا في فيينا 
بعد ما يقرب من 6 أشهر؛ لمناقشة 
من  الصفقة  إلــى  المتبادلة  الــعــودة 
قــبــل كـــل مـــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
وقًتا  أعطت  الفجوة  لكن  وإيـــران، 

لتجذر عقبات جديدة.

انطالق مفاوضات 
فيينا.. ومحاولة 

أخيرة إلنقاذ اتفاق 
إيران النووي

)14(

)٠٤(

ليلى مال اهلل

علوي الموسوي
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المنامة - بنا

استقبل عاهل البالد رئيس الدورة الحالية للمجلس 
األعلـــى لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
فـــي قصـــر الصافريـــة أمـــس، األمين العـــام لمجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة نايـــف الحجـــرف؛ 

بمناســـبة زيارتـــه المملكـــة، حيـــث رفع إلـــى جاللته 
تقريًرا حول مسيرة األمانة العامة لمجلس التعاون 
وجهودها لتعزيز مســـيرة العمل الخليجي المشترك 

لهذا العام.
ورحب جاللة الملك باألمين العام، واســـتعرض معه 
عـــدًدا من القضايـــا والموضوعات المتعلقة بالشـــأن 
الخليجي، معرًبا جاللته عن تقديره للجهود الطيبة 

التـــي يواصـــل بذلها األميـــن العام وجميع منتســـبي 
األمانـــة العامـــة لدفـــع مســـيرة المجلـــس المباركـــة 
وتعزيـــز التنســـيق والتعـــاون والتكامل بيـــن الدول 
األعضـــاء بما يعود بالخير والرخـــاء واالزدهار على 

شعوبها الشقيقة.
وأشـــاد جاللتـــه باإلنجـــازات الرائـــدة التـــي حققهـــا 
مجلس التعاون منذ تأسيســـه في مختلف مجاالت 

العمـــل الخليجي المشـــترك وإســـهاماته الفاعلة في 
ترســـيخ دعائم األمن واالستقرار والسالم اإلقليمي 
والعالمي، مؤكًدا حرص المملكة على تعزيز وتنمية 
هـــذه المنظومة الخليجية وتعميـــق روابط التعاون 
واألخوة بين األشقاء؛ لتحقيق األهداف والتطلعات 

المنشودة لكل ما فيه خير ومصلحة الجميع.
وأعـــرب األميـــن العام لمجلـــس التعاون عن شـــكره 

وامتنانـــه لجاللـــة الملـــك علـــى حفـــاوة االســـتقبال، 
وتوجيهـــات جاللتـــه الســـديدة تجـــاه دعم مســـيرة 
التعاون الخليجي المشـــترك، منوهـــا بجهود مملكة 
البحريـــن فـــي رئاســـتها للـــدورة الحاليـــة لمجلـــس 
التعـــاون، وما تحقق مـــن إنجازات تصب في صالح 
شـــعوب الـــدول األعضـــاء، متمنيا لمملكـــة البحرين 

دوام العزة والرفعة واالزدهار.

جاللة الملك يستعرض مع الحجرف عددا من القضايا المتعلقة بالشأن الخليجي

البحرين حريصة على تعزيز المنظومة الخليجية وتعميق الروابط

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
أهميـــة مواصلـــة تطويـــر الكـــوادر الحكوميـــة مـــن 
خـــالل تكثيـــف التدريب وتعزيز المهـــارات لتحقيق 
تطلعـــات وأهداف العمل الحكومي، مشـــيًرا ســـموه 
إلى أن االســـتثمار في المواطن هو أســـاس تحقيق 
النجاحـــات التي يتطلع لها الجميع بما يرفد أهداف 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقـــال ســـموه إن مملكـــة البحريـــن مســـتمرة فـــي 
التنمويـــة  أهدافهـــا  لتحقيـــق  الطموحـــة  مســـاعيها 
المنشـــودة، ومـــن أجـــل ذلـــك ال بـــد أن يتواكـــب مع 
هـــذا الطموح العمـــل والقدرة على تلبيـــة التطلعات 
مـــن خالل مواصلـــة تطوير الكـــوادر الوطنية الذين 
هم أســـاس تنفيذ كافة االستراتيجيات والمبادرات 
والخطـــط التي تعمـــل عليها الحكومة، مشـــيًدا في 
هذا الصدد بما تمتلكه الحكومة من خبرات وطنية 
وكـــوادر طموحـــة هدفهـــا دوًمـــا تحقيـــق األفضـــل 

للوطن وتقديم الخدمات وفق التميز المنشود.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء صاحب الســـمو الملكـــي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء أمس بقصر القضيبية، 

بحضـــور وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، منتســـبي الدفعـــة 
الســـابعة من برنامج رئيس مجلـــس الوزراء لتنمية 
الكـــوادر الحكومية، حيث أعرب ســـموه عن تهنئته 
لهـــم علـــى اختيارهـــم مـــن بيـــن جميـــع المتقدميـــن 
للبرنامج بعد مراحل متعددة من التقييم بما يحقق 
رؤيـــة وأهـــداف البرنامج، متمنيا لهـــم التوفيق في 

اكتســـاب الخبـــرات والمهـــارات بمـــا ينعكـــس علـــى 
تطورهم ونمائهم.

وأشـــاد ســـموه بالمشـــروعات واألفـــكار التـــي عمـــل 
عليهـــا منتســـبو برنامـــج رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
لتنميـــة الكـــوادر الحكومية طـــوال فتـــرة انتدابهم، 
مؤكًدا أهمية توفير الفرص أمام الكوادر الحكومية 
الكتساب المعرفة والمهارة والخبرة من أجل تعزيز 

إســـهامهم في عمليـــات التطويـــر والتحديـــث التي 
تشـــهدها المملكـــة بمـــا ينعكـــس على نمـــاء وازدهار 

الوطن والمواطن.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب منتســـبو الدفعة الســـابعة من 
برنامـــج رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لتنميـــة الكـــوادر 
الحكومية عن شـــكرهم وتقديرهم لصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء على 

مـــا يوليـــه ســـموه مـــن اهتمـــاٍم وحـــرٍص كبيـــر على 
االســـتثمار فـــي الكـــوادر الحكوميـــة، مؤكديـــن أن 
حديث ســـموه خالل اللقاء ســـيكون هـــو أكبر دافع 
لهـــم خالل الفتـــرة المقبلة من أجـــل تحقيق أهداف 
البرنامج واكتساب المعرفة والخبرة الالزمة طوال 
فترة انتدابهم بما يحقق تطلعات ســـموه الطموحة 

نحو مستقبل أكثر ازدهاًرا للمملكة.

تعزيز مهارات الكوادر الحكومية يرفد أهداف التنمية الشاملة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: االستثمار في المواطن أساس تحقيق النجاحات
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المنامة - بنا

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.

فـــي بدايـــة االجتمـــاع، أشـــاد مجلـــس 
الوزراء بنتائج المباحثات التي أجراها 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة مـــع أخيه 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  عاهـــل 
صاحـــب الجاللة الملـــك عبدهللا الثاني 
بـــن الحســـين، منوًهـــا بأهميتهـــا علـــى 
صعيد دعم التعاون الثنائي والتنسيق 
بين البلدين حيـــال مختلف التطورات 
الســـاحتين  علـــى  والمســـتجدات 

اإلقليمية والدولية.
بعدها، أشـــاد المجلـــس بزيارة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء إلـــى دولـــة اإلمـــارات العربية 
ســـموه  الشـــقيقة، وحضـــور  المتحـــدة 
احتفال اليـــوم الوطني بجنـــاح مملكة 
البحريـــن بإكســـبو 2020 دبـــي. وفيمـــا 
أشـــاد بنجاح دولـــة اإلمارات الشـــقيقة 
فـــي تنظيم هذا التجمـــع العالمي الهام، 
فقـــد وجـــه المجلـــس الشـــكر والتقدير 
علـــى  المشـــاركة  الوطنيـــة  للجهـــات 
جهودهـــا الطيبـــة، مؤكـــًدا أن تعكـــس 
هذه المشـــاركة رســـالة مملكة البحرين 

الحضارية وتقدمها التنموي.
إلـــى ذلـــك، هنـــأ مجلـــس الـــوزراء دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة 
رئيًســـا وحكومة وشعًبا بمناسبة اليوم 
الوطنـــي الخمســـين، متمنًيا لهـــا مزيًدا 

من النماء واالزدهار.
وبمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية، فقد 
أعـــرب المجلـــس عـــن أصـــدق التهاني 
للمـــرأة البحرينيـــة، مشـــيًدا فـــي هـــذا 
الصـــدد بجهود المجلس األعلى للمرأة، 
برئاســـة قرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، التي أســـهمت فـــي تعزيز تقدم 

المرأة البحرينية.
وفي ضوء اكتشـــاف المتحـــور الحالي 
في عدد مـــن دول العالم، أكد المجلس 
المســـتمرة  المتابعـــة  علـــى  الحـــرص 
فيـــروس  بشـــأن  العالميـــة  للتطـــورات 
كورونـــا )كوفيـــد 19( وتحوراته والتي 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  خلـــو  أظهـــرت 
المتحور الحالي للفيروس، وأنه سيتم 
دائًمـــا اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة على 
الصعيـــد المحلي لحمايـــة أبناء الوطن 
والمقيمين بحسب مقتضيات المرحلة، 
موجًها الجهـــات المعنية إلـــى مواصلة 

إجراءاتها في الرصد والمراقبة. وأثنى 
المجتمعـــي  االلتـــزام  علـــى  المجلـــس 
باإلجـــراءات االحترازية، مؤكًدا أهمية 
إلـــى  ومشـــيًرا  باتباعهـــا،  االســـتمرار 
أهمية اإلقبـــال على التطعيم والجرعة 
المنشـــطة منه لضمان صحة وســـالمة 

الجميع.
ثـــم نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعـــات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه وقـــرر 

مايلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

قطـــاع  تطويـــر  1.اســـتراتيجية 
 ،)2026  -  2022( الماليـــة  الخدمـــات 
والتي تنـــدرج في إطـــار أولوية تنمية 
خطـــة  ضمـــن  الواعـــدة  القطاعـــات 
جـــاءت  التـــي  االقتصـــادي  التعافـــي 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  وفـــق 
لصاحـــب الجاللـــة عاهل البـــالد وأعلن 
عنهـــا مجلس الوزراء برئاســـة صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الوزراء، ويستند تطوير قطاع 
الخدمات المالية إلى 5 أولويات تتعلق 
بخلق فرص العمل وتطوير التشريعات 
والسياســـات وقطاع األســـواق المالية 
الماليـــة  والتكنولوجيـــا  والخدمـــات 
وقطاع التأمين عبر تنفيذ 47 برنامًجا، 
كما تســـتهدف 8 مؤشـــرات منها زيادة 
مساهمة القطاع المالي وقطاع التأمين 
فـــي الناتـــج المحلـــي، حيث جـــاء ذلك 
في ضـــوء االطالع على مذكرة اللجنة 
الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 

والتوازن المالي.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن مشروع 
الطبيـــة  المهـــن  قائمـــة  بتعديـــل  قـــرار 
المعاونـــة الصـــادرة بالقـــرار رقـــم )24( 

لسنة 2016.
3. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن مشروع 
مذكـــرة تفاهـــم بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وجمهوريـــة كوريـــا الجنوبيـــة للتعاون 
فـــي مجـــال الخدمة المدنيـــة، بما يعزز 
فـــي  البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون 
مجاالت السياسات واالبتكار في إدارة 

الموارد البشرية.
المتعلقـــة  الداخليـــة  وزيـــر  مذكـــرة   .4
بعـــض  فـــي  اإللكترونـــي  بالتحـــول 
الخدمـــات التي تقدمهـــا اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدنـــي بـــوزارة الداخلية، من 

خـــالل تقديمهـــا عبـــر بوابـــة الحكومـــة 
اإللكترونيـــة، ومنها الخدمات المتعلقة 
بشهادة استيفاء شـــروط واحتياجات 
الحماية والوقايـــة من الحريق للمباني 
القائمـــة والخدمـــات المتعلقـــة بمعدات 
وتجديـــد  وإصـــدار  والســـالمة  األمـــن 

الرخص.
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مذكـــرة   .5
البلديـــات والتخطيط العمراني بشـــأن 
استحداث خدمة تجديد رخص البناء 
لمـــدة عـــام إضافـــي، لتصبـــح إجمالـــي 
قبـــول  بعـــد  عاميـــن  الترخيـــص  مـــدة 
التجديد بشـــرط تقديم طلب التجديد 
قبـــل انقضاء مـــدة ســـريان الترخيص، 
المســـتثمرين  متطلبـــات  يلبـــي  بمـــا 

والمطورين والمواطنين.
6. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
رد  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومة علـــى اقتـــراح برغبة مرفوع 

من مجلس النواب.
ثـــم اســـتعرض المجلـــس الموضوعين 

التاليين:
1. مذكرة مشـــتركة من وزير األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
ووزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
الســـالمة  اشـــتراطات  تعزيـــز  بشـــأن 
فـــي مواقـــع العمل للحد مـــن الحوادث 
والحفـــاظ علـــى األرواح والممتلـــكات 
القانونيـــة  المســـؤوليات  وتحديـــد 

للجهات ذات العالقة.
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مذكـــرة   .2
البلديـــات والتخطيط العمراني بشـــأن 
األولويـــات  تنفيـــذ  فـــي  العمـــل  ســـير 
لبرنامـــج  وفًقـــا  والبرامـــج  والخطـــط 

الحكومة )2019 - 2022(.
بعد ذلك، أخـــذ المجلس علًما بالتقارير 
الوزاريـــة المرفوعة من الوزراء بشـــأن 
المشـــاركة فـــي المؤتمـــر الثانـــي عشـــر 
العـــرب،  والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزراء 
والنسخة السابعة عشـــر لمنتدى األمن 
اإلقليمي “حوار المنامة” والمشـــاركات 
الخارجيـــة للـــوزراء وزيـــارات الوزراء 
الشـــقيقة  بالـــدول  المســـؤولين  وكبـــار 
والصديقة إلـــى مملكة البحرين لشـــهر 
الفعاليـــات  وتقويـــم   ،2021 ديســـمبر 
للفتـــرة من نوفمبـــر 2021 لغاية مارس 

.2022

تنفيذ 47 برنامجا تستهدف 8 مؤشرات منها زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي

تحـــول إلكترونـــي فـــي خدمـــات شـــروط واحتياجـــات الحمايـــة والوقايـــة مـــن الحريـــق للمبانـــي القائمة

اســـتحداث خدمـــة تجديـــد رخـــص البنـــاء لعـــام إضافـــي لتصبـــح إجمالـــي مـــدة الترخيـــص عاميـــن

مجلس الوزراء: البحرين خالية من المتحور الحالي لكورونا 

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 29 نوفمبر 2021:

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

اإلشـــادة بنتائـــج المباحثات التـــي أجراها حضرة 
صاحب الجاللـــة عاهل البالد المفدى حفظه الله 
ورعـــاه مع أخيـــه صاحب الجاللة عاهـــل المملكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة.

اإلشـــادة بزيارة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، وحضور 
ســـموه احتفـــال اليـــوم الوطني بجنـــاح مملكة 

البحرين بإكسبو 2020 دبي.

في ضوء اكتشاف المتحور الحالي في عدد من 
دول العالـــم، التأكيد علـــى الحرص على المتابعة 
المســـتمرة للتطـــورات العالمية بشـــأن فيروس 
كورونا (كوفيـــد-19) وتحوراته والتي أظهرت خلو 

مملكة البحرين من المتحور الحالي للفيروس.

التأكيد على اتخاذ اإلجراءات الالزمة على الصعيد 
المحلـــي لحمايـــة أبناء الوطــــــن والمقيميـــــن 
بحــســــــب مقتضيـــات المرحلـــة فـــي التصدي 
للفيروس وتحوراته، وتوجيه الجهات المعنية إلى 

مواصلة إجراءاتها في الرصد والمراقبة. 

بمناســـبة يوم المـــرأة البحرينية، تهنئـــة المرأة 
البحرينية، واإلشـــادة بجهـــود المجلس األعلى 
للمرأة، برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي قرينة 
عاهل البالد المفدى رئيســـة المجلس األعلى 

للمرأة حفظها الله.

تهنئة دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
رئيســـًا وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني 

الخمسين.

اإلشـــادة بااللتـــزام المجتمعي باإلجـــراءات االحترازية، والتأكيد على أهمية االســـتمرار 
باتباعها، واالقبال على التطعيم والجرعة المنشطة منه لضمان صحة وسالمة الجميع.

تعزيــز اشــتراطات الســالمة فــي مواقــع العمــل للحــد مــن الحــوادث والحفــاظ علــى األرواح 
والممتلكات وتحديد المسؤوليات القانونية للجهات ذات العالقة.

ســير العمــل فــي تنفيــذ األولويــات والخطــط والبرامــج بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيط العمراني وفًقا لبرنامج الحكومة (2019 - 2022).

أخذ المجلس علمًا بالتقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء.

الماليـــة  الخدمـــات  قطـــاع  تطويـــر  اســـتراتيجية 
(2022-2026)، الـــذي يســـتند إلى خمـــس أولويات 
تتعلـــق بخلـــق فـــرص العمـــل وتطوير التشـــريعات 
والسياســـات وقطاع األســـواق الماليـــة والخدمات 

والتكنولوجيا المالية وقطاع التأمين.

مشـــروع قـــرار بتعديـــل قائمـــة المهـــن الطبيـــة 
المعاونة الصادرة بالقرار رقم (24) لسنة 2016.

مشروع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية 
كوريا الجنوبية للتعاون في مجال الخدمة المدنية.

التحـــول اإللكترونـــي في بعض الخدمـــات التي 
المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  تقدمهـــا 
بـــوزارة الداخليـــة، من خـــالل تقديمها عبـــر بوابة 

الحكومة اإللكترونية.

اســـتحداث خدمـــة تجديـــد رخـــص البنـــاء لمـــدة عام 
إضافـــي، لتصبح إجمالي مـــدة الترخيص عامين بعد 
قبـــول التجديـــد بشـــرط تقديـــم طلـــب التجديد قبل 

انقضاء مدة سريان الترخيص.

رد الحكومـــة علـــى اقتـــراح برغبـــة مرفـــوع مـــن 
مجلس النواب.



أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أهميـــة تعزيـــز التعاون 
الدولي في مواجهـــة مختلف التحديات 
الصحيـــة التي تواجه العالم، عبر تحويل 
التحديات الحالية إلى فرص مســـتقبلية 
نحـــو خطط أكثر فاعليـــة إلحداث تغيير 
حقيقي واالســـتعداد للتحديات العالمية 
بنفـــس العزيمـــة التـــي تولـــى للتحديـــات 
كافـــة على كل صعيد، الفتـــا إلى ضرورة 
تضافـــر جهـــود دول العالـــم عبـــر تعزيـــز 
والمبـــادرات  اإلنســـانية  اإلســـهامات 
المختلفـــة علـــى المســـتوى الدولـــي بمـــا 

يحقق األهداف المنشودة.
 وألقى سموه كلمة افتتاحية في الدورة 
االســـتثنائية لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 

جاء فيها:
أصحـــاب  الرئيســـة،  الســـيدة  “معالـــي   
الموقـــرون،  الوفـــود  أعضـــاء  الســـعادة، 
يســـرني أن أنقـــل لكـــم تحيـــات حضـــرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى وأبناء 
البحرين، وأصـــدق التمنيات الجتماعكم 

بالتوفيق..
لقـــد تجاهـــل المجتمـــع الدولـــي، ولعقود 
طويلـــة، النـــداءات العاجلـــة الصادرة من 
خبـــراء الصحـــة العامـــة، والذيـــن قامـــوا 
بتحذيرنـــا مـــرارا وتكرارا مـــن التحديات 
التـــي تواجـــه النظـــام الصحـــي العالمـــي 
والتفاوت الكبير في مســـتويات الصحة 
فـــي داخـــل الدولـــة الواحـــدة ومـــا بيـــن 
الـــدول المختلفـــة. واليوم، وفـــي الوقت 
الذي نشعر فيه بالحزن على فقدان أكثر 
من خمســـة ماليين من اآلبـــاء واألمهات 
نكـــون  أن  يجـــب  والبنـــات،  واألبنـــاء 
مستعدين اليوم للمهمة الصعبة المتمثلة 
فـــي إعادة بناء حيـــاة أولئك الذين نجوا 

من هذه الجائحة.
لقد كشف فيروس كورونا عدم جهوزية 
العالـــم، وأدى انعـــدام وجـــود خطة عمل 
عالميـــة إلـــى توجـــه البلدان حـــول العالم 
إلـــى االنغـــالق، ونتيجـــة لذلـــك، شـــهدنا 
انهيـــار أنظمـــة الكشـــف واإلنـــذار المبكر، 
وغياب بروتوكوالت االحتواء الموحدة، 
وانتشار المعلومات المضللة، والعديد من 
الصدمـــات فـــي األســـواق واالضطرابات 
في سالســـل اإلمـــدادات، والتـــي ال تزال 
تتـــرك كثيريـــن بـــدون إمكانيـــة الوصول 
المباشـــر إلـــى الســـلع األساســـية وأدوات 

التشخيص والعالج والتطعيمات.
إنـــه من الضـــروري أال نصل بأنفســـنا إلى 
القناعـــة بـــأن هـــذه الجائحـــة عبـــارة عن 
حالـــة تظهر مرة في القـــرن. يجب علينا، 
عوضـــا عن ذلـــك، أن ننتهز هـــذه الفرصة 
واالســـتعداد  حقيقـــي،  تغييـــر  إلحـــداث 

للجائحـــات العالمية بنفـــس العزيمة التي 
نوليهـــا للتهديـــدات الجيوسياســـية على 
ســـالمتنا وأمننا الجماعـــي. عندها فقط، 
ســـنكون قادرين على بنـــاء نظام صحي 
عالمـــي، والـــذي يمكن أن يكـــون يوما ما، 
خـــط دفاعنـــا األول واألكثـــر فاعلية عند 

ظهور األمراض المعدية.
لقـــد أدركـــت مملكـــة البحريـــن، مـــع بـــدء 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا عالميـــا وقبـــل 
المملكـــة، أن االســـتعداد  إلـــى  أن يصـــل 
والتعـــاون عـــزز قدرتنا علـــى تجاوز تحد 

بهذا الحجم بنجاح.
قبـــل شـــهر كامل مـــن تســـجيل أول حالة 
لدينا، قمنا بإنشاء غرفة عمليات مركزية، 
والتـــي أصبحـــت عصـــب عمليـــات جهود 
التصدي في المملكة، وركزت على حشـــد 

المؤسســـات  مـــن  واألشـــخاص  المـــوارد 
العســـكرية والمدنيـــة للتنســـيق لتحقيـــق 

استجابة شاملة على مستوى المملكة.
لقـــد تبنـــت البحريـــن سياســـة الشـــفافية 
المســـؤولية  عـــززت  والتـــي  التامـــة، 
الجماعيـــة وثقـــة المجتمـــع. لقـــد اجتمـــع 
قـــادة المجتمع واألطبـــاء وصانعو القرار 
بـــروح  معـــا  والمقيمـــون  والمواطنـــون 
الفريـــق الواحـــد، فريـــق البحريـــن، حول 
قناعـــة راســـخة بالهـــدف المشـــترك. لقـــد 
تعمقـــت روح الوحـــدة هذه فـــي كل ركن 
مـــن  أكثـــر  وقـــام  المجتمـــع،  أركان  مـــن 
50000 مواطـــن، في بلـــد ال يتجاوز عدد 
1.5 مليـــون شـــخص، بالتطـــوع  ســـكانه 

لتقديم الدعم في شتى المجاالت.
بهـــذه الـــروح الجماعية تمكنا مـــن زيادة 
الطبيـــة  لألســـرة  االســـتيعابية  الطاقـــة 
بســـتة أضعـــاف، وتأميـــن مســـاكن بديلة 
لألشـــخاص الذيـــن يعيشـــون فـــي أماكن 
مكتظة، وتجهيز المستشفيات بما يكفي 
من معـــدات الوقاية الشـــخصية وأجهزة 

التنفس الصناعي ومختلف األدوية.
نتيجـــة لهـــذه الجهـــود تتمتـــع البحريـــن 
بأحـــد أعلى معـــدالت التعافي في العالم، 
باإلضافة إلى تطعيم ما نسبته 93 % من 
الســـكان المؤهليـــن، والتي حصل حوالي 
50 % منهم على الجرعة المنشطة حتى 
اآلن. لكـــن، لـــم تكـــن الصحـــة الجســـدية 
أولويتنـــا الوحيدة؛ فقد تـــم التركيز على 
الصحـــة االقتصاديـــة والنفســـية بشـــكل 
بـــارز في اســـتجابتنا، وبفضل المشـــاركة 
المجتمعيـــة، وآليـــة “الفحـــص، والتتبـــع، 
والعـــالج” الرائد عالميا، اســـتطعنا تجنب 
وطـــأة التحـــدي دون الحاجـــة إلى فرض 

إغالق كامل على مستوى المملكة.
إن جهـــود مملكـــة البحريـــن، علـــى الرغم 
مـــن فاعليتهـــا علـــى المســـتوى المحلـــي، 
إال أنهـــا ليســـت بديـــال عـــن نظـــام صحـــة 
عامـــة عالمـــي قـــادر على وقف مســـببات 
األمـــراض فـــي مســـاراتها. لكـــن تجربتنا 
مفيدة، حيـــث تعكس أهمية االســـتعداد 
قيمـــة  وتوضـــح  المبكـــر،  والتدخـــل 
الدائـــم  وااللتـــزام  والتعـــاون  الشـــفافية 
بصنع السياســـات القائمة علـــى البراهين 
العلميـــة. ونحن على يقين تـــام بأن هذه 
المبادئ نفســـها هي التي يجب أن توجه 

مناقشاتنا هنا اليوم.
أيها السيدات والسادة.. 

لقد أحاط فيروس كورونا العالم بالعديد 
مـــن التحديات. ومع ذلـــك، يمكن التغلب 
عليها جميعا إذا كنا على اســـتعداد للعمل 
معا. لقد شاهدنا العلماء من جميع أنحاء 
العالـــم، علـــى مـــدى العاميـــن الماضييـــن، 
يتخطـــون ســـنوات مـــن األبحـــاث نحـــو 
تطوير تطعيمات عالية الفعالية في وقت 
قياســـي. وبينما تتوفـــر للجائحة لحظات 
علينـــا  يتعيـــن  أنـــه  إال  مماثلـــة،  انطـــالق 

ضمان قـــدرة وصول متســـاوية وجاهزة 
إلـــى هذه االبتكارات التي تغير مســـارات 
التعامل مع الفيروس، ال ســـيما في سياق 
التحورات الناشئة الجديدة، وفي الواقع، 
فـــإن تغطيـــة التطعيم التـــي تزيد عن 40 
% على مســـتوى العالم تنخفض إلى أقل 
مـــن 3 % فـــي بعض البلـــدان. ومع وجود 
حوالـــي مليـــار جرعـــة إضافية فـــي دول 
أخـــرى، فمـــن المحتمـــل أن تكـــون هنـــاك 

الماليين من الوفيات التي يمكن تجنبها. 
يمكننـــا حل هذا التحدي وغيـــره إذا قمنا 
بحشـــد اإلرادة السياســـية الجامعة للنظر 

بشكل شمولي إلى الخارج.
إن األمـــل يراودنـــا بـــأن تتضافـــر جهـــود 
دول العالـــم وأن تســـتفيد مـــن الـــدروس 
المســـتخلصة من هـــذه الجائحـــة، وذلك 
بهدف الســـعي وراء جبهة موحدة تخدم 
الواجـــب األخالقـــي المتمثل فـــي حماية 
مـــن  القادمـــة  واألجيـــال  اليـــوم  أجيـــال 

كوارث األوبئة”. 
هـــذا، وتعقـــد منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
 29 مـــن  الفتـــرة  فـــي  اســـتثنائية  دورة 
نوفمبـــر الجـــاري لغاية 1 ديســـمبر 2021 
لمناقشـــة آليـــات تعزيـــز العمل المشـــترك 
ووضع التدابير العالمية الالزمة لمواجهة 

التحديات الوبائية وطرق الوقاية منها.
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التوزيع العادل 
للقاحات يمكن 

أن يجنب العالم 
ماليين الوفيات

 بناء نظام صحي 
عالمي خط دفاعنا 

األول عند ظهور 
األمراض المعدية

 االستعداد والتعاون 
في البحرين عزز 

قدرتنا على تجاوز تحد 
بهذا الحجم بنجاح

تفاوت كبير في 
مستويات الصحة داخل 

الدولة الواحدة وما 
بين الدول المختلفة

ركزنا على الصحة الجسدية 
واالقتصادية والنفسية 

وتجنبنا وطأة التحدي دون 
الحاجة إلغالق كامل

جهود البحرين فاعلة 
محليا لكنها ليست 

بديال عن نظام صحة 
عامة عالمي 

البحرين تتمتع بأحد 
أعلى معدالت التعافي 
في العالم و93 % من 

السكان تلقوا التطعيمات

 الدورة االستثنائية 
تناقش تعزيز العمل 

المشترك ووضع التدابير 
العالمية لمواجهة األوبئة

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مختلف التحديات الصحية
مستعرضا سموه تفاصيل الخطة البحرينية الناجحة في مواجهة “كورونا”
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اســـتقبل وزير التربيـــة والتعليم 
ماجد بـــن علي النعيمـــي، المدير 
العـــام لمؤسســـة خليفـــة بن زايد 
اإلنســـانية  لألعمـــال  نهيـــان  آل 
بدولة االمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة محمد الخـــوري، حيث 
مشـــاريع  علـــى  الوزيـــر  أطلعـــه 
المراحـــل  كافـــة  فـــي  الـــوزارة 
اســـتعرض  بينمـــا  التعليميـــة، 
الخوري الجهود والمشاريع التي 

تنفذها هذه المؤسسة.

وخالل اللقاء، أشاد وزير التربية 
المختلفـــة  باألعمـــال  والتعليـــم 
لهـــذه المؤسســـة التـــي تتشـــرف 
بحمل اسم رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة صاحب الســـمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
والدور البارز الـــذي تقوم به في 
توفيـــر الخدمـــات التعليمية في 

العديد من الدول.
حضـــر المقابلة الوكيل المســـاعد 

للتعليم لطيفة البونوظة.

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي بنت 
محمد آل خليفة، في مكتبها أمس، 
جمعة الكعبي سفير مملكة البحرين 
لـــدى ســـلطنة عمان، حيـــث تباحث 
العالقـــات  تعزيـــز  ســـبل  الطرفـــان 
الثقافية ما بين البلدين الشقيقين. 
وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد 
البحريـــن  مملكـــة  إن  خليفـــة  آل 
وســـلطنة عمـــان تتمّتعـــان بعالقات 
قوية علـــى مختلف الصعد، مؤكدة 
أهميـــة العمـــل الثقافـــي فـــي بنـــاء 
جســـور التواصل الحضاري وتعزيز 
الهوية الوطنية المحلية والتعريف 
بمـــا تمتلكـــه المنطقة مـــن مقومات 

ثقافية عريقة. وأشـــادت بالحضور 
العمانـــي فـــي الحـــراك الثقافي في 
المملكـــة، حيـــث تشـــارك الســـلطنة 
باســـتمرار في العديد من المواســـم 

الثقافية السنوية.
مـــن جانبـــه، ثّمـــن الكعبي مـــا تقوم 
بـــه هيئة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
من جهود مـــن أجل تقوية الروابط 
أن  مؤكـــًدا  البحرينية-العمانيـــة، 
مشـــاريع وبرامـــج الهيئـــة ســـاهمت 
في تعزيز العالقات ما بين المملكة 
وســـلطنة عمان. وأبدى اســـتعداده 
الدائم من أجل العمل والتعاون مع 
الهيئة بما يحقق المشاريع الثقافية 

المشتركة بين الجهتين.

استعراض مشاريع التعليم مع “خليفة بن زايد اإلنسانية”

مي بنت محمد: عالقات قوية بين البحرين وعمان

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة رئيـــس الـــدورة 
لمجلـــس  الـــوزاري  للمجلـــس  الحاليـــة 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
عبداللطيـــف الزيانـــي، فـــي مقـــر الـــوزارة 
أمـــس، مع األمين العـــام لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية نايف الحجرف.
وخـــالل االجتمـــاع، تمت مناقشـــة ســـبل 
العمـــل  مســـيرة  لدعـــم  الجهـــود  تعزيـــز 
الخليجي المشترك وتكثيف التعاون بين 

الدول األعضاء تحقيًقا لمزيد من الترابط 
بمـــا يترجـــم رؤى أصحـــاب  والتضامـــن، 
المجلـــس  دول  قـــادة  والســـمو  الجاللـــة 
وتطلعـــات شـــعوب المنطقـــة، إضافة إلى 
العامـــة فـــي  اســـتعراض جهـــود األمانـــة 
دفع مســـيرة التكامل االقتصادي وتعزيز 
تحقيًقـــا  شـــعوبها؛  لصالـــح  مكتســـباتها 
لتوجيهات أصحاب الجاللة والسمو قادة 

دول مجلس التعاون.

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
مجلـــس  رئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
إدارة مؤسســـة التنظيم العقاري الشيخ 
سلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة في 
مكتبه أمس الكاتب إبراهيم الدوســـري 
الـــذي أهـــدى مجموعـــة مـــن إصداراته، 
منهـــا كتـــاب “البديـــع حبيبـــة الشـــمس ـ 
ذاكرة البديع”.  وأشـــاد الشـــيخ ســـلمان 
بجهـــود الكاتب إبراهيم الدوســـري وما 
احتواه هذا الكتاب من معلومات توثق 
تاريخ البديع والمحطات التي مرت بها، 

باإلضافـــة إلى ما احتوته إصداراته من 
معلومات توثيقيـــة وصورة نادرة تعزز 
مـــن أهمية هذه األعمـــال لتكون مرجعًا 
للباحثيـــن والمهتمين في هـــذا المجال، 
متمنيًا للمؤلف إبراهيم الدوســـري دوام 

التوفيق والنجاح.
إبراهيـــم  المؤلـــف  شـــكر  جانبـــه،  مـــن 
الدوســـري الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة علـــى مـــا لقيه منـــه من دعم 
وتشـــجيع؛ لمواصلـــة إنتـــاج مثـــل هذه 

األعمال.

مناقشة دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك

سلمان بن عبداهلل يتسلم “البديع حبيبة الشمس”

هــذا مــن أســـميـه بالمــعــلم الحقيقـي
ردًّا على رسالة تلقاها سموه من أحدهم... ناصر بن حمد يوجه رسالة للمعلمين: 

نشـــر سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشئون الشباب، 
صـــورة علـــى ســـتوري حســـاب ســـموه الخـــاص 
بتطبيق “االنســـتغرام”، موجًها ســـموه رســـالة إلى 
المعلمين مـــن الهيئة التعليمية قال فيها “هذا من 
أســـميه بالمعلـــم الحقيقي”، وذلـــك ردًا على تلقي 
ســـموه رســـالة مـــن المعلميـــن حـــول االختبـــارات 

الخاصة بأنجال سموه.
وكتـــب المعلـــم فـــي الرســـالة التـــي كتـــب عليهـــا 
ســـموه “هذا من أســـميه بالمعلم الحقيقي”، حيث 
جاء في الرســـالة “أولياء األمور األعزاء.. ســـتبدأ 
اختبـــارات أطفالكـــم قريبـــًا. أنـــا علـــى علـــم بأنهم 
ـــا علـــى أن يقومـــوا بعمـــل  جميعـــا حريصـــون حقًّ
جيـــد. لكـــن مـــن فضلـــك تذكر، مـــن بيـــن الطالب 

الذيـــن سيجلســـون لالمتحانـــات هنـــاك فنـــان ال 
يحتـــاج إلى فهم الرياضيات.. هنـــاك رجل أعمال 
ال يهتـــم بالتاريـــخ أو اللغـــة اإلنجليزيـــة واألدب.. 

هنـــاك موســـيقار، عالماته فـــي الكيميـــاء ال تهم.. 
هنـــاك رياضـــي لياقته البدنية أهم مـــن الفيزياء.. 
لو طفلـــك يحصل على أعلى الدرجات. هذا رائع! 
ولكـــن إذا كان هو أو هي مقصرين.. من فضلك ال 
تكســـر ثقتهم بأنفســـهم وكرامتهم منهم. أخبرهم 
أنهم على ما يرام. وإنه مجرد ملف امتحان! يتم 

اختبارهم ألشياء أكبر بكثير في الحياة.
 أخبرهـــم بغـــض النظـــر عمـــا يســـجلونه.. فأنـــت 
تحبهـــم ولن تحكم عليهم. مـــن فضلك افعل هذا 
وعندمـــا تفعل راقب أطفالـــك يقهرون العالم.. إن 
سجلوا عالمات عالية فهذا شيء عظيم.. وإن لم 
يفعلوا ذلك عليك أن تدعم أحالمهم وموهبتهم.. 
ورجـــاء. ال تفكـــر أن األطبـــاء والمهندســـين هـــم 
الوحيـــدون الســـعداء فـــي العالـــم.. مـــع تمنياتـــي 

بالنجاح”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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المؤسسة الملكية تقيم منتداها الخاص بالعمل اإلنساني
بمناسبة مرور عشرين عاماً على التأسيس

تحـــت رعايـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
تقيم المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية منتداها تحت 
شعار “إستراتيجية العمل اإلنساني في ظل واقع العولمة 
والتحديـــات االقتصاديـــة والتحول الرقمـــي”، حيث يأتي 
هـــذا المنتدى ضمن سلســـلة برامج تـــم إعدادها لالحتفال 
بمناسبة ذكرى مرور عشرين عامًا على تأسيس المؤسسة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية، والتـــي جـــاءت بمباركة من 
جاللـــة الملك وبدعم من ســـمو ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزارء، وبقيادة شـــابة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة. 
وســـيلقي في جلســـة االفتتاح عدنان القطان كلمة يسلط 
فيها الضوء على أهمية تأسيس المؤسسة ورعاية األيتام 
ودور جاللـــة الملك فـــي ذلك، بينما يتحـــدث األمين العام 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد عن 
أهمية هذه المناســـبة والتطور الذي حصل في المؤسســـة 
من ناحية البرامج واإلنجازات، وحصول المؤسســـة على 

العديد من الجوائز والشهادات التقديرية، كما سيركز في 
كلمته على النظريات العلمية في إدارة المؤسسة.

وســـيتحدث في الجلســـة األولـــى التي يديرهـــا مصطفى 
الســـيد مجموعـــة مـــن الشـــخصيات المهمـــة في مســـتوى 
العمل اإلنســـاني، وسيتطرق المدير العام لمؤسسة خليفة 
بـــن زايـــد آل نهيان لألعمال اإلنســـانية محمـــد خوري عن 
الـــدروس التـــي تعلمتها اإلمـــارات من مبـــادرات المرحوم 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان رحمـــه هللا، والعالقات 
الطيبـــة بين اإلمارات والبحرين والتنســـيق الميداني بين 

المشاريع اإلغاثية خارج البلد.
كما ســـيتحدث في هذه الجلسة األمين العام للجنة العليا 
لألخـــوة اإلنســـانية المستشـــار محمـــد عبدالســـالم، وكيل 
وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع، األميـــن العـــام لبيـــت الـــزكاة 
والصدقـــات المصـــري اللـــواء محمد لطفي، رئيـــس اتحاد 
المنجزيـــن العـــرب اللـــواء ســـامح لطفي، وعضـــو مجلس 
أمناء عضو اللجنة التنفيذية في الهيئة الخيرية األردنية 
الهاشـــمية محمد الكيالني، حيث سيسلطون الضوء على 

مواضيع عدة ومحاور مختلفة.

أما الجلسة الثانية، فيدريها عضو مجلس أمناء المؤسسة 
ســـلمان الدوســـري، ويشـــارك فيها كل من رئيس الجامعة 
األهليـــة عبـــدهللا الحـــواج، رئيـــس مكتب األمـــم المتحدة 
للترويج واالســـتثمار والتكنولوجيا التابع لليونيدو هاشم 
حســـين، والصحفي بصحيفة البالد إبراهيم النهام، رئيس 
قســـم البرامـــج الخيريـــة واإلنســـانية هبة حاجـــي، عفاف 
الموســـوي الحاصلـــة على لقـــب األم المثالية لعـــام 2019، 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة  الخيـــر  وســـفير 
عبدالرحمـــن الشـــيخ، حيـــث ســـيلقون الضـــوء علـــى عدة 
مواضيع تصب في مصلحة األيتام واألرامل، منها تجربة 
الجامعـــة األهليـــة فـــي دعـــم الدراســـات الجامعيـــة ودعم 
الفئـــات المحتاجـــة، وأهميـــة اإلعـــالم فـــي تخليـــد العمـــل 
اإلنســـاني والتطوعي، فهـــذا دور مهم، ودور بناء القدرات 
والمؤسســـات في تخفيف حدة الفقـــر في قطاع األعمال، 
إلـــى جانب الحديـــث عن برامج لتقوية المـــرأة البحرينية 
واالعتمـــاد علـــى نفســـها فـــي توفير المعيشـــة عبـــر العمل 
والمبـــادرات والريـــادة، واألثـــر التعليمـــي للمؤسســـة على 

منتسبيها بتجربة شخصية.

تعظيم مشاركة المرأة في الشأن العام

اجتماع “أمانة الوثائق الخليجية” في البحرين ديسمبر المقبل
تبادل الخبرات وتنسيق البحوث والمشروعات العلمية

اســـتقبلت هالـــة األنصـــاري األميـــن العام 
للمجلـــس األعلـــى للمرأة ســـونيا جناحي 
تجـــارة  غرفـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو 
وصناعـــة البحريـــن، حيـــث جـــددت فـــي 
مســـتهل اللقـــاء تهنئـــة الســـيدة جناحـــي 
بمناســـبة تزكيتها لعضوية مجلس إدارة 
منظمـــة العمـــل الدوليـــة كعضـــو منـــاوب 
عـــن مجموعـــة أصحـــاب األعمـــال لدول 
غـــرب آســـيا كأول ســـيدة أعمـــال عربية 
تتولـــى المنصـــب منـــذ تأســـيس منظمـــة 
العمـــل الدوليـــة، باإلضافـــة إلـــى تعيينها 

عضوًا بلجنة شـــؤون عمل المرأة العربية 
بمنظمـــة العمل العربيـــة للفترة من 2021 

ولغاية 2023.
جناحـــي  بجهـــود  األنصـــاري  واشـــادت 

عبـــر عضويتها فـــي مجلـــس ادارة غرفة 
الطويلـــة  التجـــارة والصناعـــة وخبرتهـــا 
فـــي مجال ريادة األعمال، متمنية لها كل 
التوفيق والســـداد في تفعيـــل عضويتها 

فـــي هذيـــن المحفليـــن الهاميـــن، ممثلـــة 
لقطـــاع األعمال، واإلســـهام مـــن خاللهما 
علـــى  الدولـــة  لمنجـــزات  الترويـــج  فـــي 

صعيد تقدم المرأة البحرينية.
مـــن جانبها أعربـــت جناحي عـــن خالص 
الرائـــد  بالـــدور  واعتزازهـــا  تقديرهـــا 
للمجلـــس األعلى للمرأة برئاســـة صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
إبراهيـــم آل خليفـــة قرينة عاهـــل البالد، 
مثمنة له جهـــوده المتواصلة في متابعة 
المـــرأة  تقـــدم  الســـتدامة  يلـــزم  مـــا  كل 

وتعظيم مشاركتها في الشأن العام.

أعلن مركز عيسى الثقافي عن استضافة مملكة البحرين الجتماع 
االمانـــة العامة الــــ)34( لمراكـــز الوثائق والدراســـات بدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، وذلـــك خـــالل الفتـــرة مـــن -26
27 ديســـمبر المقبـــل. وصـــرح نائب رئيس مجلـــس األمناء المدير 
التنفيذي لمركز عيســـى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
بأن االجتماع ســـيقام حضوريا في المركز، حيث سيتم استضافة 
األعضاء المكونين من رؤســـاء 16 مركـــزًا خليجيًا معنيًا بالوثائق 

والدراسات والبحوث التاريخية.
وأضاف الشيخ خالد أن األمانة العامة، التي تتخذ من دارة الملك 
عبدالعزيز بالرياض مقرا لها، تهدف إلى النهوض بأنشـــطة البحث 
التاريخي والوثائقي في المنطقة وتهيئة المدخالت العلمية لتلك 

األنشـــطة بتوفيـــر الوثائق والمخطوطات والمؤلفـــات التي تخدم 
الباحثيـــن والباحثـــات في مجـــاالت التاريخ والجغرافيـــا واآلثار، 
وذلـــك من خالل إثـــراء المكتبة بالمؤلفات والبحوث والدراســـات 
وإقامـــة النـــدوات والفعاليـــات الهادفة، مؤكـــدا دور األمانة العامة 

في تهيئة البيئة العلمية ومظلة مهمة للباحثين في الخليج.
وأضـــاف الشـــيخ خالد أن جهـــود األمانة العامة تنصـــب أيضًا في 
تيســـير ســـبل التعاون بين األعضاء لتبادل المعلومات والخبرات 
المشـــتركة، وإيجـــاد  العلميـــة  البحـــوث والمشـــروعات  وتنســـيق 
قنوات تعاون مع المؤسسات والهيئات والمراكز العربية والدولية 
األخرى والتي تنسجم أهدافها مع أهداف األمانة العامة، وتقديم 
المشورة العلمية والتاريخية لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية والرفع من شأن البحث العلمي وفق العمل المؤسسي.

الجفير - مركز عيسى الثقافي

الشيخ خالد بن خليفة

مكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة



local@albiladpress.com 06

أعلـــن رئيس مجلس إدارة شـــركة بتلكو 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
افتتاح “حديقة بتلكو للطاقة الشمسية” 
بحضور رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميرزا، ووزيـــر المواصالت 
واالتصـــاالت كمال أحمد ووزير شـــؤون 
الكهربـــاء والماء وائل المبارك، والرئيس 
التنفيذي للمجلـــس األعلى للبيئة محمد 
بن دينة، ورئيس مجلس ادارة مجموعة 
المؤيد فـــاروق المؤيد، خالل حفل أقيم 
لهذه المناسبة في النادي الملكي للغولف 

بالرفاع. 
وصرح الشـــيخ عبدهللا آل خليفة قائاًل: 
“يأتي افتتاح هذا المشروع بالتزامن مع 
إعالن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن التـــزام مملكة 
البحريـــن بالوصول إلـــى الحياد الصفري 
بحلـــول العـــام 2060، وذلك خالل كلمته 
التـــي ألقاهـــا خالل مشـــاركة ســـموه في 
مؤتمـــر الســـادس والعشـــرين لألطـــراف 
فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ الذي انعقد في مدينة 

غالسكو بالمملكة المتحدة”.
وأضـــاف بقولـــه: “تمّثـــل حديقـــة بتلكـــو 
لمرحلـــة  انطالقـــة  الشمســـية،  للطاقـــة 
جديـــدة مـــن جهـــود الشـــركة فـــي دعـــم 
أهـــداف  وتحقيـــق  البيئيـــة  البرامـــج 
االستدامة المؤسسية. ونحن في شركة 
بتلكو نؤكد التزامنا بدعم جهود حكومة 
البحرين في تحقيق رؤيتها لالســـتدامة 
البيئيـــة وتحقيـــق أهدافهـــا فيمـــا يخص 
مبـــادرات إزالة الكربـــون، وتعزيز كفاءة 

الطاقـــة ومضاعفـــة مصـــادر  اســـتخدام 
الطاقة المتجددة”.

خليفـــة  آل  عبـــدهللا  الشـــيخ  واختتـــم 
حديثـــه بالقـــول: “نحـــن فخـــورون بهـــذا 
اإلنجاز البيئي للشـــركة ونـــود أن نتوجه 
بالشـــكر واالمتنـــان إلـــى كل مـــن ســـاهم 
إنجـــاح المشـــروع ونتطلـــع الـــى تقديـــم 
المزيـــد مـــن المشـــاريع البيئية مســـتقبالً 
ضمن إستراتيجية الشركة لالستدامة”.

المســـتدامة،  الطاقـــة  هيئـــة  دور  وعـــن 
فـــي  “إننـــا  ميـــرزا:  صـــّرح عبدالحســـين 
هيئة الطاقة المســـتدامة نعمل جاهدين 

علـــى تحقيـــق تكامـــل الجهـــود الوطنية 
وتنســـيقها بيـــن مختلـــف القطاعات في 
المملكـــة؛ ســـعيًا لجعـــل البحريـــن مركـــزًا 
متميـــزًا فـــي الطاقـــة النظيفـــة انطالقـــا 
مـــن االهتمـــام البالـــغ للقيـــادة فـــي هـــذا 
تحقيـــق  إلـــى  ونســـعى  الخصـــوص، 
األهـــداف الوطنيـــة المرحليـــة للوصـــول 
للحياد الصفري الكربوني بحلول 2060، 
وعلـــى الخصـــوص األهـــداف المرحليـــة 
المتجـــددة وكفـــاءة  بالطاقـــة  المتعلقـــة 

الطاقة”.
وأضاف ميرزا قائالً: “نحن اليوم )أمس( 

نحتفل بريادة جديدة وأســـبقية لشـــركة 
فـــي  اتصـــاالت  شـــركة  كأول  “بتلكـــو” 
المملكـــة تقـــوم بتركيـــب أنظمـــة الطاقة 
الشمسية لالستفادة من الطاقة النظيفة 
واإلســـهام في تحقيق االهداف الوطنية 
للحيـــاد الصفري الكربوني بحلول 2060 
واألهـــداف المرحليـــة المتعلقـــة بالطاقة 

المتجددة وكفاءة الطاقة”. 
مجمـــوع  “إن  قائـــالً:  ميـــرزا  واختتـــم 
تـــم  التـــي  المتجـــددة  الطاقـــة  مشـــاريع 
تنفيذهـــا باإلضافـــة إلى المشـــاريع التي 
تمت الموافقة لتنفيذها تبلغ حتى اليوم 

بمـــا فيها مشـــروع بتلكو اليـــوم أكثر من 
مـــن   %  95 بنســـبة  أي  ميغـــاوات   237
الهـــدف الوطني للطاقـــة المتجددة الذي 
هو تحقيق 250 ميغاوات بحلول 2025 
ولدينا اآلن أربع سنوات متبقية لتحقيق 
الـ 5 % الباقية”. وأردف: “نحن على ثقة 
بـــأن مملكـــة البحريـــن ســـوف تتخطـــى 

الهدف الوطني بحلول 2025”.
وبعـــد انتهاء كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
وكلمـــة رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة، 
َتوّجـــه بعدها الحضور إلى موقع حديقة 
بتلكـــو للطاقـــة الشمســـية فـــي عســـكر، 

حيـــث قام فريـــق العمـــل بتقديم شـــرح 
تفصيلي عن المشـــروع الذي تبلغ طاقته 
اإلنتاجية 1,600 ميجاواط في الســـاعة 
من الطاقة النظيفة والتي سوف تساهم 
بدورها من تقليـــل االنبعاثات الكربونية 
بمـــا يعـــادل 900 طـــن ســـنويًا. وســـوف 
تدعـــم حديقة بتلكـــو للطاقة الشمســـية 
برامـــج الطاقة المســـتدامة فـــي المملكة 
والتـــي تهـــدف لتحقيـــق 250 ميجاواط 
مـــن الطاقة النظيفة بحلول العام 2025، 
وهو مـــا يمثل 5 % مـــن إجمالي الطاقة 

المستخدمة في مملكة البحرين.

الهملة - شركة بتلكو

“بتلكو” أول شركة اتصاالت تركب الطاقة الشمسية
الشركة تدعم 5 % من إجمالي الطاقة المستخدمة في البحرين

الثالثاء 30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الثاني 1443 - العدد 4795

بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

يبـــدأ اليوم الثالثاء 30 نوفمبـــر بمركز البحرين للمعارض، 
بعـــد توقـــف دام حوالـــي عاميـــن، وكمبـــادرة جريئـــة مـــن 
أحـــد أكبـــر شـــركات القطـــاع الخـــاص بالمملكـــة، مهرجان 
التخفيضـــات “البـــازار” الخـــاص بالحواج الـــذي يعتبر أول 
الفعاليـــات التجاريـــة للقطـــاع الخـــاص منـــذ بـــدء جائحة 
كورونـــا بعد نجاح معرض الجواهـــر العربية وهو “البازار” 
الـــذي يعتبـــر الوجهـــة األفضــــل واألعـــرق لشـــراء العطور 
ومســـتحضرات التجميـــل فـــي البحريـــن، وينتهـــي يـــوم 

السبت 4 ديسمبر حيث يستمر لمدة خمسة أيام من 9:30 
صباحًا حتى 1:30 ظهرًا ثم من 4 عصرًا حتى 10 مساًء.

ويعد بازار الحواج هو متعة التسوق لدى الكثيرين حيث 
يتمكن العمالء من االختيار والشـــراء من ضمن مجموعة 
المكيـــاج،  العاليـــة،  الجـــودة  ذات  العالميـــة  العطـــور  مـــن 
اإلكسســـوارات  الســـاعات،  بالبشـــرة،  العنايـــة  منتجـــات 

واألمتعة باإلضافة إلى األجهزة اإللكترونية المنزلية.
و تماشيًا مع تعليمات وزارتي الصحة والتجارة، سيسمح 

فقـــط بالدخـــول لحاملي الـــدرع األخضر “أطفـــال أو كبار” 
كمـــا تم اإلعـــالن عن خدمـــة التســـجيل المســـبق للدخول 
إلـــى البازار عن طريق الرابط الذي تم نشـــره عبر وســـائل 
التواصل االجتماعي والرســـائل النصية المباشـــرة كما تم 
وضعه على صفحة االنســـتقرام الخاصـــة بالحواج والتي 
ستســـهل عمليـــة الدخـــول، كما يمكـــن للعمالء التســـجيل 
مباشـــرة عند الدخول للبازار عن طريق فريق العمل الذي 

سيوفر كل المساعدات الالزمة.

بعد توقف استمر لمدة عامين

بـازار “الحـواج” يعود من جديد بمركز البحرين للمعارض

خوجة: 5 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين النمسا والدول العربية
الكوهجي: البحرين قادرة على تصدير منتجاتها لألسواق العالمية

أكـــد النائـــب الثانـــي لرئيـــس مجلـــس 
إدارة غرفـــة تجـــارة وصناعة البحرين 
محمـــد الكوهجي أن مملكـــة البحرين 
قـــادرة علـــى تصديـــر منتجاتهـــا إلـــى 
أســـواق عالمية، حيث تعتبر منتجاتها 
ذات أهمية عالية، منوًها بأن التصدير 
لـــه أولوية رئيســـة للمملكة مـــع وجود 
إمكانـــات تصديرية ضخمة إلى جانب 
موقعها االستراتيجي في قلب منطقة 
الوصـــول  وســـهولة  العربـــي  الخليـــج 
العالميـــة  األســـواق  إلـــى  والدخـــول 
ســـواء عـــن طريـــق البـــر أو البحـــر أو 
الجـــو، والذي يســـمح موقعها لألعمال 

التجارية أن تكون في قلب الحدث.
وأضاف أن ضمن المبـــادرات الوطنية 
الهادفة إلى عودة حجم االقتصاد إلى 
طبيعته لما قبل الجائحة، وجود خطة 
التعافي االقتصادية التي جاءت وفق 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لعاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وأعلن عنها مجلس 
الـــوزراء برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
والتـــي ســـيكون لهـــا أثـــر إيجابي على 
مختلـــف قطاعـــات االقتصـــاد الوطني 
فـــي  دورهـــا  تفعيـــل  علـــى  وســـتعمل 
تحقيـــق التنمية االقتصادية الشـــاملة 

للمملكة.
ولفـــت إلـــى ضـــرورة أن تقـــوم الغرف 

العربية المشـــتركة المساهمة بتصدير 
البضائـــع العربيـــة إلـــى الخـــارج أكثـــر 
من مســـاهمتها في اســـتيراد العالمات 
األســـواق  إلـــى  األجنبيـــة  التجاريـــة 

العربية.
جاء ذلك خالل انعقاد المؤتمر التاسع 
عشـــر ألصحاب األعمال والمستثمرين 
العرب في ليبيا تحت شعار “االستثمار 
للتنميـــة  واعـــدة  فـــرص  ليبيـــا  فـــي 
واإلعمـــار” والـــذي يقـــام تحـــت رعاية 
رئيـــس الـــوزراء عبدالحميـــد الدبيبـــة 
وبتنظيـــم مشـــترك بين االتحـــاد العام 
لغـــرف التجـــارة والصناعـــة والزراعة، 
وجامعـــة  العربيـــة،  الغـــرف  واتحـــاد 
الـــدول العربية، ومجموعـــة االقتصاد 
المؤتمـــر مشـــاركة  واألعمـــال، وشـــهد 
وبحضـــور  كبيـــرة،  ودوليـــة  محليـــة 
اقتصاديـــة  شـــخصية   300 حوالـــي 
رســـمية، خصوصـــا مـــن المســـتثمرين 
ورجـــال األعمـــال العرب، مـــن نحو 25 

دولة.
األميـــن  أشـــار  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
العـــام التحـــاد غرفـــة التجـــارة العربية 
النمســـاوية مضـــر خوجة إلـــى أن نحو 
4 إلـــى 5 مليارات يـــورو حجم التبادل 
التجـــاري البينـــي بين النمســـا والدول 
العربية، مشيًرا إلى أن الرقم ال يعكس 
مـــن  كثيـــر  فيوجـــد  التجـــارة،  حجـــم 
الشركات المصنعة التجارية كشركات 
مملوكة إلـــى ألمانيا وتصدر المنتجات 
عـــن طريـــق ألمانيـــا، فلذلـــك يمكن أن 

يصل حجم التجارة بقيمة تتراوح من 
7 إلى 8 ماليين يورو.

ولفـــت إلى أن النمســـا تعـــد ضمن أحد 
أقـــوى اقتصـــادات أوروبـــا، فلديها من 
المتقدمـــة  والتكنولوجيـــا  اإلمكانـــات 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، والصناعات 
الثقيلـــة، إلى جانب تصنيع الســـيارات 
الكبيـــرة ومعالجـــة الميـــاه، ما يســـمح 
بخلـــق تبـــادالت وشـــراكات اقتصادية 

قوية بينها وبين المستثمرين.
وأكـــد أن مملكـــة البحرين لديها تجارة 
جيدة مع ليبيا، داعًيا إلى تطلع الغرفة 
بيـــن  البينيـــة  التجـــارة  آفـــاق  لزيـــادة 
البلديـــن من خالل إقامة المشـــروعات 
المشتركة والتشجيع على زيادة حجم 
التبادل التجاري وتبادل الزيارات بين 

الوفود االقتصادية.
ويناقـــش المؤتمر رؤية وخطط إعادة 
إعمار البنـــى التحتية والمرافق العامة 

وقوانين االستثمار والفرص المتاحة، 
الرئيســـة  القطاعـــات  آفـــاق  وأيضـــا 
كالنفـــط والغـــاز والطاقـــة والمصـــارف 
العقاريـــة  والتنميـــة  واالتصـــاالت 
والرعايـــة  اإلســـكان  ومشـــروعات 

الصحية.
تحـــدث  المؤتمـــر  جلســـات  وخـــالل 
بعض المســـتثمرين العرب عن الفرص 
االستثمارية في ليبيا، ودور االستثمار 
األجنبي والعربي في إنعاش االقتصاد 
الليبـــي، كمـــا جـــرى اســـتعراض بعـــض 
االســـتثمارات الهادفـــة والواعـــدة، بما 
يتعلـــق بالسياســـات النقديـــة والمالية 
مـــن  االســـتثمار  وإمـــكان  ليبيـــا،  فـــي 
إلـــى  باإلضافـــة  االســـتدامة،  أجـــل 
أمـــام  الممكنـــة  الفـــرص  مناقشـــة 
الحكومـــة، والتحديات التـــي تواجهها 
االســـتثمارات الهادفـــة والواعـــدة في 
حكومـــة  رؤيـــة  واســـتعراض  ليبيـــا، 
الوحـــدة الوطنية للتنمية واالســـتثمار 
المزمـــع  االســـتثمارية  والخارطـــة 

تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة.
وُطرحـــت خـــالل المؤتمـــر مســـاهمات 
ليبيـــا في الخـــارج، وفرص المشـــاركة 
فـــي  االســـتثمارية  بالمشـــروعات 
الداخـــل، وأهميـــة قطـــاع االتصـــاالت 
واالســـتثمار  التنميـــة  فـــي  ودوره 
والفرص االســـتثمارية في مشروعات 
البنـــى التحتيـــة واإلســـكان والتعميـــر، 
وفرص االســـتثمار في قطـــاع الصحة 

والخدمات الطبية.

غرفة تجارة وصناعة البحرين

محمد الكوهجي
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تداولــت وســائل اإلعــام العالميــة ردود فعــل مغربيــة غاضبــة علــى ســرقة 
قطــر للتــراث المغربــي في صــورة ترويجية لكأس العالم، لتعيــد إلى الواجهة 
فتــح الملــف األســود للحكومــة القطريــة فــي الســرقة والتزويــر ونهــب اآلثار 
والتــراث العربــي واإلســامي فــي مصــر وليبيــا والســودان واليمــن وســوريا 
وغيرها، بالتزامن مع تحقيقات فرنســية وسويســرية وأمريكية حول الفساد 

والرشاوى في مونديال الدوحة. 

القـــدم  لكـــرة  الدولـــي  االتحـــاد  اضطـــر 
“فيفا” إلى إزالة صورة ترويجية لكأس 
العالـــم بقطر، أثارت غضب مغاربة على 
مواقع التواصل االجتماعي لما تضمنته 
من “سرقة للتراث المغربي”، بعد تدخل 
واالتصـــال  والشـــباب  الثقافـــة  وزيـــر 
المغربـــي المهـــدي بنســـعيد، بالتواصـــل 
مـــع رئيـــس الجامعـــة الملكيـــة المغربية 
لكـــرة القـــدم فـــوزي لقجـــع، واســـتجابة 
الفيفـــا للطلـــب المغربي بإزالـــة الصورة 
التي تجســـد التراث المعمـــاري المغربي 

األصيل وال عالقة لها بقطر.
وواجهـــت قطر انتقادات الذعة بســـبب 
هـــذه الصـــورة التـــي تظهـــر نجـــوم كرة 
أبـــواب  ثالثـــة  أمـــام  يقفـــون  القـــدم 
عليهـــا شـــعار “قطـــر 2022”، وقـــال أحد 
المغردين: “هذه أبواب مغربية تقليدية 
تقليدييـــن  إبـــداع صنـــاع  مـــن  أصيلـــة 
مغاربة ونتاج تـــراث مغربي تبلور على 
مـــدى 12 قرًنـــا. إنها مـــن بوابات ضريح 
الملـــك الراحل محمـــد الخامس بالرباط 
الـــذي بـــدأت أشـــغال بنائه العـــام 1962 
وانتهـــت العام 1971”، وغـــرد آخر على 
تويتر ســـاخًرا: “سبحان هللا بقدرة قادر 
أصبح ضريح محمـــد الخامس يتواجد 
بالدوحـــة بـــدالً من الربـــاط ويمثل دولة 
قطـــر. دول منعدمـــة التاريـــخ أصبحت 
تتطاول على تقاليدنا ومعمارنا وتنسبه 
لها وهذا ال يمكن أن نسمح به”. ووصف 
آخـــر هـــذا االســـتغالل بأنـــه “ســـرقة مع 

سبق اإلصرار والترصد”.
والتزويـــر  التحريـــف  أيـــادي  امتـــدت 
القطري نحو االســـتيالء علـــى الحقوق 
الماديـــة والمعنويـــة للـــدول والشـــعوب 
األخرى لتشـــمل ســـرقة اآلثار والتاريخ 
العربي واإلسالمي بالتآمر مع تنظيمات 

مـــن  العديـــد  فـــي  متطرفـــة  إرهابيـــة 
المشـــغولة بصراعـــات  العربيـــة  الـــدول 
ونزاعات أو فوضى أمنية ومؤسساتية 
فـــي فتـــرات معينة، فيمـــا يمثـــل تعدًيا 
خطيـــًرا علـــى المواثيـــق الدوليـــة، ومن 
بينهـــا: اتفاقيـــة منظمة األمـــم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة )اليونســـكو( 
بشـــأن حماية التراث العالمي والثقافي 
والطبيعـــي للعـــام 1972، حيـــث كشـــف 
موقـــع “فري بوســـت” اإلخبـــاري اليمني 
عن تعاون الدوحة مع جماعات تدعمها 
مالًيـــا ولوجســـتًيا، فـــي ســـوريا وليبيـــا 
التـــي  اآلثـــار  ســـرقة  بغـــرض  واليمـــن، 
تمتلكهـــا هـــذه الـــدول لإلتجـــار بهـــا في 
السوق السوداء أو عرضها في متاحف 
قطرية، مشـــيًرا إلى نهب قرابة )7000( 
قطعـــة أثرية ثمينة من المخازن الليبية 
العـــام 2011، وتهريـــب كميـــات كبيـــرة 
من اآلثار الســـورية، ونهب تمثال “وعل 
برونـــزي” مصنـــف ضمن القطـــع األثرية 
النـــادرة في جنـــوب اليمـــن، وضمه إلى 
مجموعـــة مملوكـــة لحمد بن جاســـم آل 
ثانـــي، عضو األســـرة الحاكمة في قطر، 
وهـــو مـــا كشـــفه تقريـــر لقنـــاة فرنســـية 
بعـــد عـــرض التمثال في أحـــد المتاحف 

العالمية.
واعتبرت صحيفة “كريتـــر نت” بتاريخ 
ســـرقة  “جريمـــة  أن   2021 فبرايـــر   23
الوعـــل.. كشـــفت خيـــوط كثيـــرة حول 
تورط قطر في تهريـــب اآلثار اليمنية”، 
وأوضـــح اإلعالمـــي أنـــور التميمـــي: إن 
“القنـــاة الفرنســـية2 فضحـــت حمـــد آل 
ثانـــي وكشـــفت أن تمثـــال الوعـــل وهو 
أجمـــل وأغلـــى تمثال ضمـــن مجموعته 
التـــي يتباهى بها في المعارض العالمية 
مســـروق مـــن موقـــع مريمـــة األثـــري”، 

وقال المحلل السياسي حسين لقور بن 
عيـــدان: “العيب أن تســـتصنع تاريًخا ال 
عالقـــة لك بـــه، واألفظع هو أن تتصرف 
كرجل عصابات وتقوم بسرقة ممتلكات 
تاريخية لشـــعب آخر”، فيمـــا قال ماجد 
العائلـــة  ســـرقة  “جريمـــة  إن  الداعـــري 
القطريـــة الحاكمة، لتمثـــال أثري يمني، 
تعد فضيحة ســـرقة تاريخيـــة أكثر من 
كونها سرقة قطعة أثرية ثمينة مادًيا”.

الســـابع”  “اليـــوم  صحيفـــة  ونشـــرت 
 2019 أكتوبـــر   1 بتاريـــخ  المصريـــة 
تحقيًقا موســـًعا بعنـــوان: “قطر حرامية 
فـــي  وتماثيـــل  مخطوطـــات  اآلثـــار.. 
مسلســـل الســـطو علـــى تاريـــخ مصـــر.. 
متحـــف قطري يضـــم 63 أثـــًرا مصرًيا”، 
موضحـــة أن اآلثـــار المصريـــة والوثائق 
القوميـــة واحـــدة مـــن الضحايـــا الكبرى 
للدولة الناشئة في سطوها على التراث 
اإلنساني العالمي، مشيرة إلى “ضبط 40 

كرتونـــة تحوي وثائـــق تاريخية وأثرية 
مهربـــة إلـــى قطـــر” ضمن شـــاحنة كانت 
منطلقة للمشاركة قبل ثالثة أعوام في 
معرض الدوحة للكتاب، وتمت إعادتها 
إلـــى المينـــاء مرة أخـــرى بعد بـــالغ من 

اتحاد الناشرين المصريين.
لكبـــار  شـــهادات  الصحيفـــة  وأوردت 
فـــي مصـــر،  والمختصيـــن  المســـؤولين 
حيـــث تحدث الكاتـــب المصـــري الكبير 
جمـــال الغيطانى في ســـنة 2014 وقبل 
قطـــري  مخطـــط  وجـــود  عـــن  رحيلـــه، 
المصريـــة،  اإلســـالمية  اآلثـــار  لســـرقة 
وتجريـــد مصر مـــن الذاكـــرة الحضارية 
والثقافيـــة، قائـــالً: إن قطـــر تبنـــى أكبـــر 
متحف فني إســـالمي فـــي الوقت الذي 
ال تملـــك فيـــه قطعة واحـــدة ترجع إلى 

العهد اإلسالمي. 
وأشـــار المـــؤرخ المصـــري عمـــرو منيـــر 
عضـــو لجنة الفنون والتـــراث بالمجلس 

األعلـــى للثقافـــة إلـــى اختفاء مـــا يقرب 
مـــن 21 مخطوطا نادرا مـــن دار الكتب 
بالزقازيـــق، بعـــد ســـرقتها وبيعهـــا إلـــى 

بعض الدول الخارجية مثل قطر. 
وكشـــفت مصادر أثرية عن عرض منبر 
مسجد “قاني باي الرماح” األثري ضمن 
مقتنيات متحف الفن اإلســـالمي بقطر، 
وقيـــام أحد أفـــراد العائلـــة الحاكمة في 
قطـــر بشـــراء تمثـــال الكاتـــب المصـــري 
القديم “سخم كا” الفرعوني من متحف 
وبعـــد  البريطانـــي،  هامبتـــون  نـــورث 
سرقته من البالد، وذلك بمبلغ 5 ماليين 

جنيه إسترليني.
اإلســـكندرية  مكتبـــة  مديـــر  وكشـــف 
مصطفـــي الفقـــي فـــي فضائيـــة “صدى 
جـــزًءا  أن   ،2017 يوليـــو  فـــي  البلـــد” 
كبيـــًرا مـــن كنوز مصـــر الثقافيـــة، ُنهبت 
ســـواء بالســـرقة أو التهريب لقطر، وأن 
المتحـــف اإلســـالمي نهـــب لصالح قطر، 
مؤكـــًدا “أن القطريين ليـــس لهم تاريخ، 

ويشترون تاريخنا”.
وكتبت صحيفة “صوت األمة” المصرية 
“لصـــوص  عـــن   2018 مـــارس   5 يـــوم 
الضبطيـــات  إلـــى  منوهـــة  التاريـــخ”، 
لتهريـــب  عـــدة  لمحـــاوالت  األمنيـــة، 
التاريخيـــة،  والمخطوطـــات  الوثائـــق، 
إلـــى  متجهـــا  طـــردا   45 “ضبـــط  منهـــا 
قطـــر، تحمل كتًبا نـــادرة، ومخطوطات 
أثريـــة، وخرائط، وصحف مـــن األهرام، 
والمصور، ومـــواد إســـالمية، وأحاديث 
نبويـــة، كمـــا تم ضبط صور نـــادرة لعدد 
مـــن الزعمـــاء العـــرب”، وقـــال مصطفى 
بركات، أســـتاذ الوثائـــق والمكتبات “إن 
مصـــر فقدت أكثر من 30 ألف مخطوط 
نـــادر خالل الســـنوات العشـــر الماضية”، 
تواجـــه  العربيـــة،  المخطوطـــات  وأن 
الذيـــن  اللصـــوص،  مـــن  مدربـــة  مافيـــا 
يستولون عليها لحساب كيانات كبيرة، 
تتولـــى التمويـــل، وعلـــى رأســـها قطـــر، 
التي اســـتولت على مخطوطات عمرها 

1000 عام.
المصريـــة  األهـــرام  صحيفـــة  واتهمـــت 
 2016 نوفمبـــر   30 يـــوم  الصـــادرة 

فـــي تحقيـــق صحافـــي قطـــر “بســـرقة 
مخطوطـــات تاريخيـــة مصريـــة نادرة”، 
منوهة إلى قيـــام جمارك مصر للطيران 
مجموعـــة  لتهريـــب  محاولـــة  بإحبـــاط 
مـــن الكتـــب األثريـــة النادرة مـــن العصر 
قطـــر،  إلـــى  تهريبهـــا  قبـــل  اإلســـالمي، 
بعـــد قيـــام رجال جمرك مدينـــة بدر في 
أكتوبـــر 2015 بإحبـــاط محاولة ســـابقة 
لتهريب كمية من المخطوطات األثرية، 
والوثائـــق القديمة وكتب “طبعة أولى”، 

وعدد من صور الزعماء العرب.
صحيفـــة  اســـتعرضت  ليبيـــا،  وفـــي 
فـــي  باريـــس  فـــي  الصـــادرة  “المرجـــع” 
دور   2019 أكتوبـــر   4 يـــوم  تقريرهـــا 
والميليشـــيات  اإلرهابيـــة  الجماعـــات 
فـــي  قطـــر،  مـــع  بالتعـــاون  المســـلحة، 
خـــالل  مـــن  الوطنيـــة،  الهويـــة  طمـــس 
المواقـــع األثريـــة والتاريخيـــة،  تدميـــر 
واتهـــم الباحث المتخصص في الشـــأن 
الليبـــي محمـــد الزيدي الدوحة بســـرقة 
األرشـــيف الخـــاص بالمخابـــرات الليبية 
والمخطوطـــات ذات األهميـــة الكبيـــرة 

في البالد.
وفـــي الســـودان، تحـــدث زهير الســـراج 
عمـــا أســـماه “جريمـــة القرن” فـــي تقرير 
بصحيفـــة الراكوبة الســـودانية يوم 16 
أغســـطس 2020، موضًحـــا أن ما عرف 
اآلثـــار  لتنميـــة  القطـــري  “المشـــروع  بــــ 
الســـودانية” لـــم يكـــن ســـوى “مشـــروع 
لســـرقة آثار الســـودان ونقلهـــا إلى دولة 
قطـــر مقابـــل مبلـــغ زهيـــد مـــن المـــال”، 
ضمـــن “ســـرقة منهجية ومنظمـــة لألثار 
والحضارة الســـودانية”؛ لعرضها بشـــكل 
دائـــم فـــي المتحـــف القطـــري الوطنـــي 
اســـتعدادا لنهائيـــات كأس العالـــم لكـــرة 
القـــدم، وقـــال إن بعثـــة فرنســـية تابعة 
اآلثـــار  بعـــض  اكتشـــفت  قطـــر  لدولـــة 
التاريخيـــة فـــي جزيـــرة )صاي( شـــمال 
الســـودان تعـــود إلى ألفي عـــام، ونقلتها 
إلـــى قطر بزعـــم إجراء دراســـات عليها 
ولكنهـــا لن تعود مـــرة أخرى مثل غيرها 

من اآلثار التي ُنهبت.

الملف األسود لقطر.. سرقة اآلثار والتاريخ العربي واإلسالمي
ردود فعل غاضبة حيال تقليدها التراث المغربي بصورة لكأس العالم

“المكفوفين” تنظم ملتقى “المرأة والتنمية الوطنية”

عبدالرحمن بن محمد يبحث القضايا المشتركة مع اإلمام الطيب

برعاية إعالمية من “^”.. وينطلق اليوم

اعتزاز بالعالقات بين البحرين واألزهر

برعايـــة إعالمية مـــن صحيفـــة “البالد”، 
تتـــرأس عضـــو مجلس الشـــورى العضو 
الفخـــري بجمعية الصداقـــة للمكفوفين 
سبيكة الفضالة فعاليات الملتقى الثاني 
عشـــر “المـــرأة والتنمية الوطنيـــة لذوي 
اإلعاقة”، الذي تنظمـــه جمعية الصداقة 
للمكفوفين في نســـخته الثانية عشـــرة، 
صباح اليوم الثالثاء 30 نوفمبر الجاري، 
المهتميـــن  مـــن  واســـع  حضـــور  وســـط 

والخبراء في مجال التنمية واإلعاقة.
المنظمـــة  اللجنـــة  رئيســـة  وأوضحـــت 
للملتقـــى شـــريفة المالكـــي لـ “البـــالد” أن 
هـــذا الملتقـــى يتـــم تنظيمـــه بالتعـــاون 
وجمعيـــة  والطفـــل  المـــرأة  لجنـــة  بيـــن 
والمؤسســـة  للمكفوفيـــن  الصداقـــة 
ســـنويا،  المعاقيـــن  لخدمـــات  الوطنيـــة 
مشـــيرة إلى أن أهدافه تركز على العمل 
علـــى تحقيق رؤيـــة البحرين بما يخص 
الخطـــة  وتنفيـــذ  اإلعاقـــة  ذوي  تنميـــة 

والســـعي  بالمـــرأة،  باالرتقـــاء  الوطنيـــة 
لتضافـــر الجهـــود لترجمة اســـتراتيجية 
تنميـــة ذوي اإلعاقة إلـــى الواقع والعمل 
على تفعيـــل االتفاقات الدولية الخاصة 
بمناصرة حقوق ذوي اإلعاقة مع تمكين 
المـــرأة ذات اإلعاقة من تنميـــة قدراتها 
المجتمـــع  فـــي خدمـــة  للقيـــام بدورهـــا 
ورقـــي الوطـــن وتأكيـــد أهميـــة التعاون 
مع المجلس األعلى للمرأة لتنمية المرأة 

وتحقيق األهداف المنشودة.
وأشـــارت المالكي إلى أن راعية الملتقى 
الشـــورية فضيلة الفضالة ســـتلقي كلمة 
خالل الملتقى، بينما سيكون هناك كلمة 
من رئيس جمعيـــة الصداقة للمكفوفين 
حســـين الحليبي وكلمـــة للجنة المنظمة 
أن  موضحـــة  العـــرادي،  ربـــاب  تلقيهـــا 
الملتقـــى ســـوف يقدم عروضـــا لتجارب 

ناجحة للمرأة من ذوي اإلعاقة.

المنظمـــة  اللجنـــة  رئيســـة  وأوضحـــت 
شـــريفة المالكـــي أن أوراق العمـــل التي 
ســـيتم طرحها بالملتقى مهمة وحديثة، 
وتمكيـــن  التنميـــة  مجـــاالت  وتتنـــاول 
المرأة ذات اإلعاقة، وتضم في محورها 
لمملكـــة   2030 رؤيـــة  ترجمـــة  األول 
البحريـــن فـــي برنامـــج عمـــل الحكومـــة 
لتنمية ذوي اإلعاقة للقائم بأعمال مدير 
والتنميـــة  االجتماعـــي  التأهيـــل  إدارة 
ونائـــب  الســـيد  جليلـــة  االجتماعيـــة 
رئيـــس جمعيـــة أوليـــاء أمـــور المعاقين 
وأصدقائهـــم عبدالرحمـــن الســـيد، بينما 
المواثيـــق  الثانـــي  المحـــور  سيشـــمل 
مســـؤول  ســـتقدمها  والتـــي  الدوليـــة، 
البرامـــج التنمويـــة فـــي مكتـــب األمـــم 
المتحـــدة اإلنمائـــي فـــي البحرين جهان 
تـــرأس الجلســـات  المرباطـــي، وســـوف 

سمية الجودر.

التقى رئيس المجلس األعلى للشؤون 
بـــن  عبدالرحمـــن  الشـــيخ  اإلســـالمية 
محمد بن راشد آل خليفة مساء أمس 
اإلثنين فـــي العاصمـــة أبوظبي بدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
شـــيخ األزهر الشـــريف رئيس مجلس 
حكماء المســـلمين اإلمام األكبر أحمد 

الطيب. 
رئيـــس  نقـــل  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية 
لشـــيخ األزهر الشـــريف تحيات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتحيات ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة. 

بالشـــيخ  األكبـــر  اإلمـــام  ورحـــب 
عبدالرحمـــن بـــن محمـــد وبمشـــاركته 
في اجتماع مجلس حكماء المسلمين 
المقـــرر عقـــده اليـــوم الثالثـــاء، معرًبا 

عـــن تقديـــره العميق لمملكـــة البحرين 
تحياتـــه  محّمـــالً  وشـــعبها،  وقيادتهـــا 
لصاحـــب الجاللـــة ولصاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 

الوزراء.
وأبدى الجانبـــان اعتزازهما بالعالقات 
الوديـــة التـــي تجمـــع األزهر الشـــريف 
بمملكـــة البحرين عموًمـــا، وبالمجلس 
األعلى للشـــؤون اإلسالمية خصوًصا، 
وبحثـــا مًعـــا عـــدًدا مـــن الموضوعـــات 
والقضايا المشتركة التي تهم اإلسالم 

والمسلمين.

أبوظبي - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

سبيكة الفضالةشريفة المالكي
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محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان علي الدرازي، في مكتبه 
بمقـــر المؤسســـة، رئيـــس المجموعة االستشـــارية رفيعة المســـتوى المعنية 
بمكافحـــة اإلرهـــاب والتطـــرف العنيـــف التابعة لالتحـــاد البرلمانـــي الدولي 
رينهولـــد لوباتكا، وذلك على هامش زيارته لمملكة البحرين. وخالل اللقاء، 
رحـــب الـــدرازي بـ لوباتكا، مســـتعرضا الدور الذي تضطلع به المؤسســـة في 
نشـــر وتعزيز وحماية حقوق اإلنســـان في مملكة البحرين، وســـعيها الدائم 
نحـــو التطويـــر بما يعـــزز من رســـالتها الحقوقية في المجتمـــع. حضر اللقاء 
النائب محمد السيســـي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمـــن الوطنـــي بمجلس النواب، وخالد الشـــاعر نائـــب الرئيس، ومال هللا 

الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق بالمؤسسة.

أفـــادت بلديـــة المنطقة الجنوبية عن موضوع منشـــور بشـــأن حديقة العهد 
الزاهـــر أن البلديـــة الجنوبية بانتظار تمرير طلـــب الصيانة الذي تم ارجاعه 
مؤخـــرًا مـــن قبـــل وزارة المالية بحجـــة تمريـــر الطلبات الطارئـــة فقط وقد 
تـــم اغـــالق الحديقـــة مســـبقا لكـــون الموقـــع يتعـــرض للتخريـــب واالتالف 
باســـتمرار، وتم إحكام اغالق الحديقة مســـبقًا بسبب تكرار كسر البوابة من 
قبـــل مجهوليـــن، أما بقية حدائق مدينة عيســـى فقد تـــم فتحها مؤخرا بعد 
التوجيهـــات بإعادة فتح الحدائق، وتبقى منها حديقة األهالي التي تخضع 

إلعمال الصيانة حاليا، وسيتم إعادة فتحها بعد االنتهاء من الصيانة.
جـــاء ذلك فـــي تعقيبها على الشـــكوى المنشـــورة في صحيفـــة “البالد” يوم 
الســـبت الموافـــق 20 نوفمبـــر 2021 بصفحـــة )08( العـــدد )4785( للمواطنة 
حميـــدة الموســـوي، وذلك تحت عنوان “مكســـرة األســـوار و األلعـــاب.. و ال 

أضواء.. وأشجارها غير مقلمة.. حديقة العهد بمدينة عيسى.. مقبرة”.

لوباتكا يطلع على دور “الوطنية” 
في تعزيز حقوق اإلنسان

البلدية الجنوبية: ارجاع طلب صيانة حديقة العهد
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أكــدت وزارة التربيــة والتعليــم أنها توفر خطا ســاخنا يمكن للطالب التواصــل مع الوزارة من 
خاللــه للتطــرق ألي مشــكالت نفســية وســلوكية أو حاالت عنف أســري قد يواجهونهــا، كما أن 
مركــز اإلرشــاد النفســي واألكاديمــي بالوزارة يعنى بتشــخيص الحاالت والمشــكالت النفســية 
والســلوكية واألكاديميــة لــدى الطلبــة، ووضــع خطــط عالجيــة للحــاالت البســيطة أو تحويل 

الحاالت الحادة إلى الطب النفسي بالتنسيق مع الصحة المدرسية.

جـــاء ذلك في رد الوزارة على الســـؤال المقدم 
مـــن عضـــو مجلـــس الشـــورى ســـبيكة الفضالة 
بشأن أوجه الرعاية النفســـية والسلوكية التي 
تقدمهـــا الوزارة لطالب المدارس ودور الوزارة 

في تعزيز ونشر ثقافة نبذ العنف األسري. 
وذكـــرت الـــوزارة أنهـــا تســـعى وبشـــكل دؤوب 
فـــي تقديـــم العديـــد مـــن الخدمـــات والبرامـــج 
والمحاضـــرات والـــورش التدريبيـــة؛ فـــي إطار 
حرصها على حماية النشء من التعرض للعنف 
األسري والوقاية منه ووقاية الطالب وحمايته 
من مختلف المشـــكالت النفســـية واالجتماعية 
وذلـــك  الســـلوكية،  واالنحرافـــات  والفكريـــة 
بالتنســـيق مـــع الجهـــات المختصة فـــي مملكة 

البحرين. 
حثيث  بشكل  تعمل  كما  أنها  الـــوزارة  وبينت 
في رفع الكفاءة المهنية الختصاصيي اإلرشاد 
االجتماعي، حيث يضطلع كل من قسم اإلرشاد 
واألكاديمي  النفسي  اإلرشــاد  ومركز  الطالبي 
من  العديد  بتنفيذ  المدرسية  الصحة  وقسم 
الورش التدريبية في كيفية التعامل مع الطلبة، 
كيفية  وبــيــان  األســـري  العنف  مــن  وحمايتهم 
التعامل مع األطفال في حال تعرضهم للعنف 

األسري، إضافة إلى إعداد وتنظيم البرامج 
التوعوية  والــمــحــاضــرات  التدريبية 

للمرشدين االجتماعيين وغيرهم 
مـــن الــتــربــويــيــن فـــي مــجــال 

الخدمات النفسية.
ــرت الــــــوزارة أنــهــا  ــ وذكـ
األنشطة  آالف  نــفــذت 
العام  منذ  والــخــدمــات 
 -  2018 الــــــدراســــــي 
نوفمبر  وحــتــى   2019

ــي  ــدراســ ــ ــام ال ــ ــع ــ ــن ال مــ
الحالي 2021 - 2022، 

وهـــــــــو مـــــــا يـــجـــســـد 
ــاعـــي الــــــــوزارة  مـــسـ

ــة،  ــاديــ لـــالرتـــقـــاء بــمــســتــوى الـــخـــدمـــات اإلرشــ
ــرامــج الــوقــائــيــة، والــنــمــائــيــة والــعــالجــيــة  ــب وال
الحكومية  الـــمـــدارس  فــي  لــلــطــالب  الــمــقــدمــة 

والخاصة. 
لإلرشاد  مركز  وجــود  على  “عـــالوة  وأضــافــت 
النفسي واألكاديمي بالوزارة يعنى بتشخيص 
والسلوكية  النفسية  والــمــشــكــالت  الــحــاالت 
واألكاديمية لدى الطلبة إذا وجدت، تم تزويد 
اختبارات  لتطبيق  الالزمة  باإلمكانات  المركز 
دقيقة للقياس النفسي والتربوي على الحاالت 
أساليب تربوية حديثة، مع التشخيص المبكر الطالبية المحولة إليه، وتحليل نتائجها، وفق 

والسلوكية  النفسية  ــات  االضــطــراب لــحــاالت 
ــع الـــبـــرامـــج الــعــالجــيــة  ــادة، بـــهـــدف وضــ ــحــ ــ ال
والتنسيق في  لكل حالة على حدة،  المناسبة 
وأولــيــاء  المدرسية،  اإلدارة  مــع  المجال  هــذا 
أمــــور الــطــلــبــة، والـــجـــهـــات الــمــتــخــصــصــة في 
الظواهر  وتحليل  دراسة  إلى  إضافة  المملكة، 
التربوية والنفسية والسلوكية التي قد يعاني 
الحلول  واقــتــراح  الــمــدارس،  في  الطلبة  منها 
خطط  وضع  ثم  ومن  لها،  المناسبة  العالجية 
عالجية للحاالت البسيطة أو تحويل الحاالت 
الحادة إلى الطب النفسي بالتنسيق مع الصحة 
الجلسات  المركز  خدمات  وتشمل  المدرسية. 
ــة، والــمــقــابــالت، واالســـتـــشـــارات  ــ ــادي اإلرشــ
الــنــفــســيــة لــلــمــؤســســات الــمــدرســيــة 

وأولياء األمور. 
ــت الــــــــوزارة أنــــه تم  ــحــ وأوضــ
تــــفــــعــــيــــل بـــــرامـــــج 
المجتمعية  الشراكة 
وزارة  مــع  بالتعاون 
تقديم  فــي  الــداخــلــيــة 
لنشر  الـــوقـــائـــيـــة  ــبـــرامـــج  الـ
األســري  العنف  نبذ  ثقافة 
برنامج  تطبيق  خــالل  مــن 
)مــــــعــــــا( فــــــي الــــــمــــــدارس 
أثر  له  كان  إذ  الحكومية، 

األســري  العنف  حــاالت  نسبة  خفض  ف  كبير 
الــكــوادر  كــفــاءة  نسبة  ورفــع  للمركز،  المحولة 
الطالب،  تتعامل مع  التي  التعليمية واإلدارية 
وتعزيز الثقافة التوعوية التربوية لدي أولياء 
األمور من خالل تقديم االستشارات واإلرشاد 
العنف  نبذ  بثقافة  الصحيحة  للتوعية  األسري 

األسري. 
كمـــا أشـــارت الـــوزارة إلـــى أنها تشـــارك ســـنويا 
باليـــوم الدولـــي لمكافحـــة كل أشـــكال العنـــف 
الـــوزارة  دشـــنت  كمـــا  المـــدارس،  ف  والتنمـــر 
برامـــج تربوية عدة لمكافحة العنف كمشـــروع 
المـــدارس المعززة للمواطنة وحقوق اإلنســـان، 
فضال عن المشـــاركة في المنتديـــات كالمنتدى 
الوطنـــي بشـــأن دور المؤسســـة التربويـــة فـــي 
مواجهـــة العنـــف واالعتـــداءات، وغيرهـــا مـــن 

البرامج واألنشطة والفعاليات. 
وأشارت الوزارة إلى أن اإلطار الوطني للمناهج 
يتضمن ضمـــن أهدافه ضـــرورة “توفير مناهج 
تربويـــة متكاملة متوازنة مرنـــة مطورة” تعنى 
بتنميـــة الطلبـــة في جميـــع الجوانـــب المعرفية 
والمهاريـــة والوجدانيـــة، وتؤكـــد كفاية ممتدة 
عبـــر المناهج تنص علـــى التفاعل مع اآلخرين، 
حلـــول  وإنشـــاء  المعقـــدة،  المشـــكالت  لحـــل 
متكاملـــة عبـــر الســـياقات. كمـــا تؤكـــد “وثيقـــة 
الخطـــوط العريضـــة لإلطار التوجيهـــي لتعليم 
المواطنـــة وحقـــوق اإلنســـان” فـــي البنـــد رابعا 
المعنون بـ “التوجهات المســـتقبلية على صعيد 
المنهـــج الدراســـي فـــي مجال تعليـــم المواطنة 
وحقوق اإلنسان بمملكة البحرين”، موضوعات 
تتعلق بتعريف المواطنـــة وتعليمها، والتعريف 

بحقوق اإلنسان وتعليمها. 
التربيـــة  كتـــب  “تتضمـــن  الـــوزارة  وأضافـــت 
األســـرية تأكيـــد أهميـــة دور األســـرة فـــي بناء 
لنشـــأة  النـــواة األســـاس  باعتبارهـــا  المجتمـــع، 
الطالب، وتحتوي على العديد من الموضوعات 
التـــي تتعلـــق بأهميـــة األســـرة وحمايتهـــا مـــن 
العنـــف وتوطيـــد العالقـــات األســـرية، وتعزيـــز 
القيم العربية واإلســـالمية، إضافة إلى تضمين 
هذه الموضوعات أيضا في العديد من المناهج 

الدراســـية األخـــرى، حيث إن معظـــم المقررات 
تتضمـــن جوانب مـــن هذه القيـــم، ومنها المواد 
االجتماعية واللغة العربية والتربية اإلسالمية 
والتربية للمواطنـــة واللغة اإلنجليزية وغيرها، 
حيـــث تتنـــاول التدابيـــر الالزمـــة التـــي تعمـــل 
علـــى خلـــق حواجز تقلـــل من الســـلوكيات غير 
الصحيحة مثل العنف عموما، والعنف األســـري 
خصوصـــا، وقـــد تضمنـــت المقررات الدراســـية 
موضوعـــات لتمكيـــن الطلبـــة مـــن التمييز بين 
الصحيـــح  غيـــر  والســـلوك  الصحيـــح  الســـلوك 
)على سبيل المثال مقررات المواطنة والتربية 
اإلســـالمية( والتفريـــق بيـــن الـــرأي والحقيقـــة 

)مقررات العلوم(. 
كمـــا تضمنـــت مناهج اللغـــة اإلنجليزية للتعليم 
العلمـــي  فـــي محتواهـــا  والثانويـــة  األساســـي 
موضوعـــات ترســـخ لدى الطالـــب منظومة من 
القيـــم واألخالقيـــات العالية، ومنهـــا الذي يعزز 
قيـــم العالقـــات اإليجابيـــة بيـــن أفراد األســـرة 
الواحـــدة والمجتمع، كما تعكـــس في محتواها 
قيمة االحترام والتقدير والتعاون والتسامح. 

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى حرصهـــا علـــى ســـالمة 
الطلبـــة وحمايتهـــم مـــن ســـوء المعاملـــة مـــن 
خـــالل دورهـــا اإلشـــراف والرقابـــي الطلبة في 
مختلـــف المراحل الدراســـية، إذ تقـــوم الوزارة 
بإبالغ الجهات المختصة على الصعيد النفسي 
واإلداري في حالة وجود شبهة تعرض الطالب 
لســـوء المعاملـــة وجميع الجهـــات ذات العالقة 
فـــي المملكـــة، ويقـــوم مركز اإلرشـــاد النفســـي 
واألكاديمـــي بالوزارة بتشـــخيص حالـــة العنف 
الـــذي تعرض لها الطالـــب وتقييم الضرر الناتج 
عن ذلك، ويتم عقد جلســـة فرديـــة مع الطالب 
لبيان مالبسات الواقعة، وبناء برنامج سلوكي 

عالجي يتناسب مع حالته. 
كمـــا يتم وضـــع برنامج عالجي مـــن قبل مركز 
اإلرشـــاد النفســـي واالجتماعـــي للطالـــب وولي 
أمـــره؛ ينفـــذ مـــن قبـــل اختصاصييـــن مؤهلين 
مـــن اإلرشـــاد االجتماعي بالمدرســـة، وتســـتمر 
تلـــك المتابعة لحين عودة الطالـــب إلى الوضع 

الطبيعي.

انطالقـــًا من رؤية مدارس اإليمان في 
تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
وســـعيًا منهـــا لـــزرع القيم اإلســـالمية، 
التربوية، والبيئية، وبهدف المحافظة 
الطبيعيـــة  الحيـــاة  اســـتمرارا  علـــى 
وتشـــجيرها، نظمـــت مـــدارس اإليمان 
أزهـــر”  “بيـــدي  فعاليـــة  البنـــات  قســـم 
اإليمـــان للمرحلـــة االبتدائيـــة الحلقـــة 
األولـــى، وتأتي الفعاليـــة ضمن مبادرة 
قرينـــة عاهـــل البـــالد صاحبـــة الســـمو 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم أل خليفة 
“دمت خضراء” بالتعاون مع المهندسة 
الزراعيـــة منال بوجيري، حيث قدمت 
بوجيري ورشة تعريفية حول الزراعة 
وأهميتهـــا فـــي حياتنـــا، وقامـــت مـــن 
خاللهـــا بتعريف الطالبـــات حول أنواع 

النباتات والزهور واألسمدة المحلية.
يذكر أن مدارس اإليمان قســـم البنات 
تحقق سنويًا المركز األول في مسابقة 
نـــادي البحريـــن الدولـــي للحدائـــق عن 
علـــى  مدرســـية  أجمـــل حديقـــة  فئـــة 
مدى اثنى عشـــر عامًا على التوالي، ما 
يؤكد حرص المدرســـة على اســـتدامة 

وسالمة وصحة البيئة المدرسية.

مدارس اإليمان

خــط ســاخــن للطلبــة لشكــاوى العنــف األســري

مدارس اإليمان تنظم “بيدي أزهر”

“التربية”: تحويل الحاالت الحادة إلى الطب النفسي

ضمن مبادرة قرينة جاللة الملك “دمت خضراء”

وزير التربية متفقدا إحدى المدارس )صورة ارشيفية(

ليلى مال اهلل
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 رفع الكفاءة 
المــهـــنيـــة 

الختصاصيي اإلرشاد 
االجتماعي

برنامج عالجي من 
مركز اإلرشاد النفسي 

واالجتماعي للطالب 
وولي أمره

تفعيل برامج 
الشراكة المجتمعية 

بالتعاون مع 
“الداخلية”

سبيكة الفضالة 



رصد 2262 كيلوجراًما من األسماك والقشريات المحظور صيدها وبيعها
64 مخالفة منذ صدور القرار أغسطس الماضي.. خلف:

كشـــف وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف عـــن 
ضبط 2261,923 كيلو جرام من األسماك 
والقشريات المحظور صيدها أو بيعها أو 
تداولهـــا من صغار األســـماك والقشـــريات 
منـــذ صـــدور القـــرار المعنـــي بقـــرار حظر 
صيـــد أو بيـــع أو تـــداول صغـــار األســـماك 

والقشريات في شهر أغسطس 2021.
وأشـــار الوزير في رده على ســـؤال قدمه 
عضو مجلس الشـــورى جمعة الكعبي إلى 
أن الكميـــات التي تـــم ضبطها منذ صدور 
القـــرار يتـــم نقلهـــا إلـــى المركـــز الوطنـــي 
وزنهـــا  يتـــم  إذ  الســـمكي،  لالســـتزراع 
وحفظهـــا لتخصيصهـــا كأعـــالف ألمهـــات 
األســـماك الخاصة باالســـتزراع الســـمكي، 
حيـــث أجـــازت المـــادة الثانية مـــن القرار 
علـــى  التحفـــظ   2021 لســـنة   195 رقـــم 
األشـــياء المتحصلة من تلـــك المخالفات، 
ولـــإدارة المعنية حـــق التصرف في تلك 

األشـــياء فـــي حالـــة مـــا إذا كان يخشـــى 
تلفها.

وفـــي هـــذا الســـياق، بيـــن خلـــف أن آليـــة 
الرقابـــة والتفتيـــش تكـــون ضمـــن خطـــة 
مرصودة لعمل شهري وأسبوعي ويومي 
حيـــث يتم فيه إســـناد المهام للمفتشـــين 
البحرينيين المعنيين بالرقابة والتفتيش 
البـــري والبحـــري، فأمـــا التفتيـــش البـــري 
فإنـــه يســـتهدف مرافـــئ الصيـــد البحري 
البيـــع  ومحـــالت  المركزيـــة  واألســـواق 
األسماك والسواحل العامة ويكون العمل 
علـــى  العشـــوائي  بالتفيتيـــش  ـــا  اعتياديًّ
الباعة أو غيرهم ممن يعرضون األســـماك 

للبيع.
وأوضـــح وفي حـــال رصد تلك األســـماك 
بالقـــرار نفســـه تتـــم مصـــادرة  المحـــددة 
األســـماك فـــوًرا مـــع طلـــب بطاقـــة هويـــة 
المخالف وتحرير مخالفة وكتابة محضر 
أقوالـــه  عـــن  المخالـــف  بســـؤال  أقـــوال 
حـــول ضبطه بالمخالفـــة المحددة بالنوع 

والكمية والتوقيع عليها من قبله، كما يتم 
توثيق ذلك عن طريق التصوير بالفيديو 
أو التصويـــر الفوتوغرافـــي للمـــكان الذي 
تـــم البيع فيه واألســـماك المخالفة تمهيًدا 

لرفعها للنيابة العامة.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، ذكـــر خلـــف أنـــه 
البحـــري  والتفتيـــش  للرقابـــة  بالنســـبة 
عـــن طريـــق  وذلـــك  مشـــابه  األمـــر  فـــإن 
تســـيير زوارق المراقبـــة البحرية بالرقابة 
والتفتيـــش في عرض البحـــر، وفي حال 

رصـــد المخالفة يتم اعتـــراض القارب إذا 
كان يزاول عمليـــات الصيد أو عن طريق 
أمر نوخـــذة القارب بالوقـــوف بالتفتيش 
فـــي عـــرض البحـــر، واتخـــاذ اإلجـــراءات 
الالزمـــة تجـــاه هـــذه المخالفـــات، مشـــيًرا 
إلى أن عدد الموظفين الذين لديهم صفة 
مأمـــوري الضبـــط القضائـــي 24 موظفـــا، 
وأن عـــدد المخالفات التي تم ضبطها بعد 
صدور القرار رقم 195 لسنة 2021 بلغت 

64 مخالفة في عموم مناطق البحرين.
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مـــرة أخـــرى يرتفع صـــوت مـــالك العقارات 
بمختلـــف أنواعها في جزيـــرة أمواج، ولكن 
هـــذه المـــرة الصـــوت ليـــس صـــوت المـــالك 
البحرينييـــن  ولكـــن  فقـــط  البحرينييـــن 
ذات  الجهـــات  ليطالبـــوا  والخليجييـــن، 
االختصـــاص بضـــرورة العمـــل علـــى وقـــف 
مـــا أســـموه التصرفـــات غير المقبولـــة التي 
يقوم بها “اتحاد المالك المركزي في جزيرة 

أمواج”.

وأفـــادوا بأن “اتحاد المـــالك المركزي” يضع 
أعرافا لم يكن لها أصل في البحرين حينما 
يطالبهـــم بدفـــع أتـــاوات نظيـــر اســـتخدام 
البنية التحتية ودفوع رسوم عن استخدام 
الخدمات المختلفة في الجزيرة من ضمنها 
الشـــوارع الرئيســـة والفرعيـــة فـــي أمـــواج 
ونظيـــر فاتـــورة الكهربـــاء والماء للشـــوارع 

والتي تشمل اإلنارة وصيانتها.
شـــاذة  لمعاملـــة  يتعرضـــون  أنهـــم  وبينـــوا 
وفوقية من قبل بعض أعضاء هذا االتحاد 
بلغـــة مضمونهـــا التهديـــد والوعيـــد والويل 

والثبور وعظائم األمور.
إلـــى إحـــدى  وقالـــوا فـــي رســـالة رفعوهـــا 
الجهات وحصلت “البالد” على نسخة منها: 
“نمتلـــك في البحريـــن وتحديًدا في جزيرة 
أمـــواج بيوًتـــا للعيش مع أهلنـــا وأبنائنا منذ 
فترة طويلة، ولكن مع األسف الشديد، فإن 
المطور ولعالقاته المتشابكة والعميقة قام 
يتحكم بشكل صارخ بهذه الجزر، ويتخطى 
مـــواد القانـــون في جميـــع االتجاهـــات، بل 
وإن شكوانا ومطالبنا طوال الفترة السابقة 
لمؤسســـة تنظيم العقاري هي في ملخصها 

يتماشـــى  بمـــا  القانـــون  تطبيـــق  يتـــم  أن 
مـــع بنـــود القانـــون العقـــاري والـــذي بدوره 
يتماشى أيًضا مع قوانين حماية المستهلك 

وقنوانين المستثمرين”.
وزادوا: “تفاجأنا بقيام المطور باالستحواذ 
علـــى اتحـــاد المـــالك المركـــزي دون علمنـــا 
وبطـــرق التفافية مخالفـــة لقانون التنظيم 
العقـــاري فـــي مملكة البحريـــن، مما يعطيه 
علـــى  مطلقـــة  شـــبه  قانونيـــة  صالحيـــات 
أســـاس أنـــه يمثل جميع المـــالك دون وجه 
حـــق، وكما قام بتوظيف شـــركاته الخاصة 

مصاريـــف  لتكبيدنـــا  مختلفـــة  بمســـميات 
باهظـــة وكأننا مســـتأجرون وليســـنا مالكا 
لهـــذه العقارات بل وتأجيـــر البنية التحتية 
علينـــا والتي كفلها الدســـتور والقانون في 

مملكة البحرين”.
وأضـــاف: “أحضـــر اتحـــاد المـــالك موظفين 
فجـــة،  بصـــورة  يعاملوننـــا  واستشـــاريين 
وبطـــرق فظـــة وتهديدنا وكأنهـــم يدفعوننا 
للبيع قســـرًيا والخروج من الجزر، والذي ال 
ندري إذا كانت هذه الظروف المختلقة كان 
قد تـــم التخطيط لهـــا إلعادة شـــراء بيوتنا 

ألهداف معينة، أم هي عن سوء إدارة”.
وأفادوا: “وصلتنا رسائل بالتهديد والوعيد 
وملخصهـــا )إن لـــم ندفع رســـوم الخدمات، 
فســـوف يبيع عقاراتنـــا ويمنعنا من الســـفر 
ويحجز على حســـاباتنا البنكية(، مشـــيرين 
رســـوم  أي  دفـــع  يعارضـــون  ال  أنهـــم  إلـــى 
خدمـــات على القانـــون وتطبيقه الصحيح، 
وأنهم مـــع كافـــة القوانين المنظمـــة لعملية 
اتحـــادات المالك ورســـوم الخدمات، ولكن 
يلتمســـون مـــن الجهـــات المعنيـــة تطبيـــق 

قانون التنظيم العقاري”.

مالك عقارات “أمواج” الخليجيون: أوقفوا التصرفات غير المقبولة
أكدوا أنهم مع تطبيق قانون التنظيم العقاري

المنامة - وزارة الداخلية

افتتـــح  مديـــر إدارة المعلومـــات والمتابعـــة بمحافظة 
العاصمـــة يوســـف يعقوب لـــوري مهرجان الشـــتاء في 
ســـاحة واتـــر جـــاردن ســـتي بضاحيـــة الســـيف، حيث 
يســـتضيف المهرجان مجموعة من أصحاب المشاريع 
الصغيـــرة الذيـــن قدمـــوا منتجاتهـــم وســـط إقبال من 
الجمهور، كما اشـــتمل المهرجان على معرض تسويقي 
لمشـــاريع عديدة متنوعة وحفالً غنائيـــًا باإلضافة إلى 

قسم أللعاب األطفال.
وأكد لوري دعم محافظة العاصمة للبرامج والمشاريع 
الشـــبابية التي تسهم في تطوير مهارات رواد األعمال 
الطموحيـــن وتوفيـــر كل احتياجاتهـــم بمـــا يســـهم في 
إعـــداد جيل متميـــز مـــن رواد األعمـــال الناجحين في 

المستقبل.
وقـــال إن مثـــل هـــذه الفعاليـــات تمنـــح رواد األعمـــال 
فرصـــة ومجـــال واســـع لعـــرض ومشـــاركة إبداعاتهم، 
وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، انطالقًا من 
جهـــود محافظة العاصمة الحثيثة في خدمة المجتمع 
وتحقيق شراكة مجتمعية والتواصل مع كافة أفراده.

منصة لعرض المشروعات الشبابية

“العاصمة” تفتتح مهرجان الشتاء

“ترشيد الكهرباء” لـ “بلدي المحرق” بشأن احتساب التعرفة: سنقدم إجاباتنا مكتوبة
اســـتجابت هيئة الكهربـــاء والماء لدعوة 
مجلس بلدي المحرق لمناقشـــة عدد من 
الموضوعات المتعلقـــة بفواتير الكهرباء 
والماء وسبل ترشيدها، إال أن وفد الهيئة 
الممثـــل مـــن قبـــل مديـــر إدارة الترشـــيد 
إبراهيم المبارك ومجموعة من مسؤولي 
وموظفـــي اإلدارة اكتفى بتقديم عرضه 
أســـاليب  حـــول  والتقديمـــي  المرئـــي 
الترشـــيد، واعتذر ألعضـــاء المجلس عن 
اإلجابـــة علـــى جميـــع تســـاؤالتهم حـــول 
كيفية احتســـاب التعرفة شـــفاهة، طالبا 
أن  ومؤكـــدًا  مكتوبـــة،  إرســـالها  منهـــم 
أبـــواب الهيئـــة والمســـؤولين مفتوح لهم 
لإجابـــة على جميع استفســـاراتهم بدقة 

وتفصيل.
ويأتـــي حضـــور إدارة الترشـــيد الجتماع 
المجلـــس إثـــر اســـتجابة وزيـــر الكهرباء 

لدعوة المجلس البلدي لمناقشـــة طريقة 
احتســـاب مبالغ فاتـــورة الكهرباء، وعدد 
التـــي قطـــع عنهـــا  الحســـابات الســـكنية 
التيـــار الكهربائـــي فـــي 2021 بالمحـــرق، 
منهـــا،  المدعومـــة  الحســـابات  وعـــدد 
إلـــى جانـــب الســـبل الكفيلة في ترشـــيد 
اســـتهالك الكهربـــاء والماء التي تســـاهم 

في تخفيف ارتفاع الفاتورة.
من جهتها، قالت الموظفة بإدارة ترشيد 
الكهربـــاء زينـــب حســـن خـــالل تقديمهـــا 
العـــرض إن البحريـــن شـــهدت تزايدا في 
تبعـــا  الكهربائيـــة  الطاقـــة  علـــى  الطلـــب 
للزيادة السكانية والعمرانية المضطردة.

المنزلـــي  االســـتهالك  أن  إلـــى  وأشـــارت 
يشكل حوالي 51.8 % من إجمالي حجم 

االستهالك وفقا إلحصائيات 2020.
ولفتـــت إلى أن العـــزل الحراري يســـاهم 

فـــي توفيـــر حوالـــي 30 % مـــن الطاقـــة 
المبنـــى،  فـــي  المســـتهلكة  الكهربائيـــة 

وبالتالي خفض الفاتورة بشكل جيد.
وقالت إن التكييف يســـتهلك حوالي 60 
% من الطاقة الكهربائية، فيما تســـتهلك 
اإلنارة 15 % من الطاقة، وتليها األجهزة 

األخرى بمعدل استهالك 25 %.
ولفتت إلى أن هذه النســـب تؤكد أهمية 
اقتنـــاء األجهزة ذات الكفاءة العالية في 
اســـتهالك الطاقـــة، وذلك بهدف ترشـــيد 

االستهالك.

وأكـــدت أن كل درجـــة حـــرارة تكييـــف 
تعادل 3 % من استهالك الطاقة.

من جانبه، قال رئيس مجموعة تخطيط 
وتطوير الموارد بإدارة ترشـــيد الكهرباء 
والميـــاه حيـــدر علوي إن جفـــاف مصادر 
الميـــاه التقليديـــة دفع نحـــو اللجوء إلى 
تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف 
الصحـــي. ولفـــت إلـــى أن محطـــة توبلي 

لمعالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحـــي تنتـــج 
يوميا حوالـــي 140 ألف متر مكعب، في 
حيـــن تبلغ القـــدرة االســـتيعابية لمحطة 
المحـــرق لمعالجة ميـــاه الصرف الصحي 

100 ألف متر مكعب يوميًا.
وأشـــار إلى أن أكثر نســـبة تســـرب للمياه 
فـــي البيـــت تكون فـــي خـــزان الطرد في 
الحمام “الســـيفون” وتشـــكل نحو 30 % 

من التسربات.
وأكـــد ضرورة اتباع عدد من التوجيهات 
المهمة لترشـــيد اســـتهالك الميـــاه ومنها: 
الميـــاه  خـــزان  تنظيـــف  علـــى  العمـــل 
علـــى  األطفـــال  وتعليـــم  دوري،  بشـــكل 
غلـــق الحنفيـــات خصوصـــا عنـــد تفريش 
الـــري  اســـتبدال  إلـــى  األســـنان، إضافـــة 

بالخرطوم للمزروعات بالري بالتنقيط.

قدموا عرًضا حول 
وسائل خفض 

استهالك الطاقة

الكعبي والمناعي الفضالة والمرباطي
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علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  شـــهد 
لورشـــة  الختامـــي  اليـــوم  العصفـــور 
فـــي  العمـــل  عـــن  الباحثـــات  تأهيـــل 
مجال الهندســـة المعمارية والتصميم 
الداخلـــي، والذي تـــم تنفيذه من قبل 
مكتـــب nj للخدمـــات واالستشـــارات 
الهندسية وذلك لمدة خمسة أسابيع، 
علـــى  المشـــاركات  حصلـــت  حيـــث 
شهادة احترافية في نظام تراخيص 

“بنايات”.
تقديـــره  عـــن  العصفـــور  وأعـــرب 
البرنامـــج  احتـــواه  لمـــا  واعتـــزازه 
التدريبـــي واألكاديمي مـــن معلومات 
المشـــاركات  تعريـــف  إلـــى  تهـــدف 
بمختلـــف مجـــاالت العمـــل الهندســـي 
والتصميـــم الداخلي، والتي ستســـهم 
مـــن  التراكمـــي  الرصيـــد  إثـــراء  فـــي 
الخبرات لديهـــن وجعل األولوية لهن 

في التوظيف.
كمـــا أشـــار المحافـــظ الـــى أن هنـــاك 
جهودًا متواصلة تبذل حاليًا وســـوف 
تســـتمر لضمان توظيـــف العدد األكبر 
وذلـــك  العمـــل  عـــن  الباحثـــات  مـــن 
بالتعـــاون مـــع الشـــركاء فـــي القطاع 
والتقديـــر  الشـــكر  موجهـــًا  الخـــاص، 
للشـــركات الداعمة لمعرض التوظيف 
الذي ســـوف يقام بمبنـــى المحافظة، 

المشـــرف  الوطنـــي  دورهـــم  ومثمنـــًا 
في دعم مبادرة المحافظة الشـــمالية 
التـــي تأتي تحقيقًا لرؤيـــة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة في إنجـــاح برنامج التوظيف 
التعافـــي  خطـــه  ضمـــن  الوطنـــي 
فـــي  األولويـــة  وجعـــل  االقتصـــادي 

التوظيف للمواطن البحريني.

األولوية في التوظيف للمواطن الباحث عن عمل

جهود لتوظيف أكبر عدد من المهندسات

علوي الموسوي

علوي الموسوي

جمعة الكعبي عصام خلف

سيدعلي المحافظة
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فتح محالت تجارية لمسجد الجنبية
أوصي مجلس بلدي الشـــمالية بإدراج مشـــروع حديقتين في كل من 
البديع والجسرة وتخصيص مركز لحفظ القرآن وتدريس علومه تابع 

إلى مسجد زينل بالقرب من دوار 17. 
ووافق المجلس على فتح محالت تجارية لمســـجد الجنبية ومحالت 

تجارية في الجهة الشرقية لملعب نادي عالي لكرة القدم.
واشـــترط موافقة المجالس البلدية في طلبات شـــراء الزوايا بالنظام 
االلكتروني كما كان معمول به سابقا قبل إدراج الخدمة ضمن النظام 
المســـتحدث. وبحـــث المجلـــس موضـــوع اإلعالنـــات الدعائيـــة وغير 
الدعائيـــة وآلية تنظيـــم مواقع الباعـــة الجائلين بالمحافظة الشـــمالية 
وتطبيـــق الرقابـــة علـــى ســـكن العـــزاب والســـكن المشـــترك ومراقبـــة 

إجراءات تأجيرها في المناطق السكنية.

مركز لحفظ القرآن بالقرب من دوار 17

الكبيسي: بيوت “تعبانة جدا” وبحاجة إلى ترميم
وزيـــر  رد  علـــى  مداخلـــة  وفـــي   ^
اســـتحقاق  معاييـــر  لتعديـــل  اإلســـكان 
الخدمة لمقدمي الطلبات بمشروع تنمية 
القـــرى والمـــدن، برفـــع إجمالـــي الدخـــل 
لطلب عـــوازل األمطار من 600 إلى 800 
ليكون معيار الدخـــل لها 800 دينار، قال 
العضو عبدهللا الكبيسي إن تنمية المدن 
والقـــرى تأتي من أجـــل خدمة محدودي 
الدخـــل مـــن المواطنين، مردفـــا أن هناك 
بيوت إســـكان في عدد من القرى “تعبانة 
جـــدا” وبحاجة إلى ترميم وعوازل، وهنا 
نجـــد دور بعـــض الجمعيـــات فـــي دعـــم 

أصحـــاب هذه البيـــوت، وأيضا مـــا تقوم 
به الحكومة، مشددا على ضرورة دراسة 
الوزارة للمقترح من كل النواحي ودراسة 
الدليل اإلرشـــادي، ويجـــب أن يتم ردهم 

على مطالبنا وهو اقتراح مهم. 
بدوره أكد العضو فيصل شـــبيب تأييده 
التـــام لمقتـــرح زميلـــه الكبيســـي، مبينـــا 
أنـــه لم يتقـــدم أحد للخدمـــة إال محتاجا 
ويجـــب عدم رفـــض طلبه، مشـــددا على 
إصـــراره على الطلب والمقتـــرح، وهو ما 
أكده عضو المجلس البلدي محمد ســـعد 

الدوسري.

البلـــدي  المجلـــس  وافـــق   ^
الشـــمالي على رفـــع توصية بمقترح 
من اللجنة الفنية بمنح رخص مؤقتة 
الدواجـــن  وبيـــع  ذبـــح  لمشـــروعات 
للبحرين فقط، خصوصا من توارث 
المهنـــة أبا عن جـــد، إذ أكـــد النائبان 
القبيسي وشبيب في مداخلتهما أن 
ذبـــح الدواجن معروف مـــن القديم 
في بعض األحياء الشـــعبية وألســـر 
معروفـــة منـــذ القـــدم وضالعـــة فـــي 
هـــذا المجـــال، مطالبيـــن بـــأن تكون 
رخصة هذه المشـــروعات محصورة 
علـــى البحرينييـــن فقـــط وهـــو باب 
رزق للعديـــد مـــن األســـر البحرينية، 
خصوصـــا بعـــد عـــودة الحيـــاة بعـــد 

كورونا. 
واســـتنكر األعضـــاء منـــح الرخصـــة 
والترخيـــص بالذبـــح والبيع لشـــركة 
واحـــدة تم الترخيص لها من الثروة 
الحيوانيـــة لتحتكر مثـــل هدا النوع 

من العمل، مـــع ضرورة وجود أرض 
لمربـــي الدواجـــن، مطالبيـــن بإيجاد 
أرض بديلـــة عـــن محالتهـــم للذبـــح 
والبيع، وإعطائهم تراخيص مؤقتة 
حاليـــا ألن أرزاقهـــم “واقفـــة”، علمـــا 
أن أماكنهـــم كانـــت مرخصة من 20 
عاًما هم وآباؤهم كمحالت مرخصة 
للبيع والذبح بينما اآلن هم يمنحون 
للبيـــع فقـــط مـــع دخـــول  ترخيصـــا 
اآلســـيويين ووجودهم فـــي العديد 
مـــن الشـــوارع بالبحريـــن ويقومون 

بالذبح والبيـــع، بينما التجار الصغار 
ال يجـــدون مـــن يدعمهم، مشـــددين 
علـــى أن مهنـــة ذبح وبيـــع الدواجن 

بحرينية خالصة.
وأكـــدت العضـــو البلـــدي زينـــة علي 
هـــذه  مثـــل  فـــي  الرقابـــة  ضـــرورة 
المشـــروعات المهمـــة، مؤكدة: نحن 
ال نريـــد أن تحتكـــر شـــركة واحـــدة 
هذه المهنـــة، ولكننا، مـــع الترخيص 
والرقابـــة، وتخصيـــص أرض لمربي 

الدواجن.

رخص ذبح وبيع الدواجن للبحرينيين فقط

^ بعد ختام االجتماع وبحضور 
نائب رئيس المجلس البلدي الشمالي 
ياســـين زينل تكريم صحيفة “البالد” 

ومندوبي الصحافة المحلية .
وأكـــد زينل في كلمته خالل التكريم 
الـــدور المهـــم الـــذي تلعبـــه الصحافة 
البلـــدي  العمـــل  فـــي دعـــم  المحليـــة 
وإيصالها لرســـالة المجالـــس البلدية 
الصحافـــة  أن  مؤكـــدا  للمســـؤولين، 
شـــريك اســـتراتيجي للمجالـــس في 
إلقـــاء الضـــوء على جميع مشـــكالت 
وهمومهـــم،  ومطالبهـــم  المواطنيـــن 
وأنها سلطة رابعة أدت دورها بمملكة 
البحريـــن بـــكل شـــجاعة واقتدار من 
خـــالل الدعـــم الـــذي حظيـــت به من 
لـــدن القيـــادة وعلـــى رأســـها جاللـــة 
الملـــك، الذي اعتبر الصحافة ســـلطة 
التشـــريعية  الســـلطة  لعمـــل  مكملـــة 

والتنفيذية.
الفنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  أكـــد  بينمـــا 
تكريـــم  أن  القبيســـي  عبـــدهللا 
الصحافـــة، هـــو أمر واجـــب لما تقوم 

بـــه مـــن جهـــود متواصلة ومســـتمرة 
من أجل أيصـــال مطالب المواطنين 
إلى أصحاب القرار، مؤكدا أن تكريم 
الصحافـــة فـــي أيـــام ســـعيدة علـــى 
نفـــوس كل البحرينييـــن وهي حلول 
أيـــام العيـــد الوطنـــي المجيـــد علـــى 
مملكتنـــا الغالية، مؤكدا أن الصحافة 
الوطنية بجميع منابرها هي الشريك 
األســـاس في دعم التطـــور والتنمية 

التي تعيشها المملكة.
وبدوره أشار، رئيس لجنة الخدمات 

والمرافـــق العامة فيصل شـــبيب إلى 
أن تكريـــم الصحافة وتقديرها يأتي 
تســـتحق  ألنهـــا  عملنـــا،  رأس  علـــى 
مـــا تقـــوم بـــه مـــن دور إيجابـــي في 
تفعيل عمل المجالس البلدية وإلقاء 
الضوء علـــى دورهـــا، ودور أعضائها 
فـــي العمل الحثيـــث والتواصل دون 
كلـــل أو ملل من أجـــل تنفيذ مطالب 
المواطنيـــن مـــع الجهـــات الحكومية 
وغيـــر الحكوميـــة، وبمـــا يصـــب في 

مصلحة الوطن والمواطن.

بلدي الشمالية: تكريم الصحافة “واجب”
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لتحميل كتيب المؤتمر

تحت رعاية
سعادة السيد زايد بن راشد الزياني  الموقر

وزير الصناعة والتجارة والسياحة - مملكة البحرين

للتسجيل واالستفسارات

المؤتمر السنوي الخليجي الـسابع
لخدمـة العمالء والمراجعين

info@origin.com.bh    |         www.origin.com.bh

بدعم منالــراعـــي الراعي اإلعالمي منظم المؤتمر
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التنفيذيين
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التصاميم:  1,2,3
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BuiltupArea

Plot Size SQM

36779771
جعفر النكال

37344373
ميثم سلمان

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

66622127
حسن محفوظ
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غرفة خادمة

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

غرفة طعام

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

For Advertising 
إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس

8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم 
اإلعالنات:  
17111501 
17111503 
17111444
 17111504

إعالن
بشٔان التوقف عن النشاط

شركة دليل الصرافه ذ.م.م مرخصة من قبل مصرف البحرين 
المركزي كشركة صرافة )رقم الترخيص MC/002( ومسجلة 

بموجب القيد رقم 19702
 

بموجب المادة 50 من قانون مصرف البحرين المركزي والمٔوسسات 
دليل  تعلن شركة   ،2006 لسنة   )64( رقم  بالقانون  الصادر  المالية 
الصرافه ذ.م.م المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة 
السجل  بموجب  والمسجلة   )MC/002 الترخيص  )رقم  صرافة 
النشاط في  التوقف عن مزاولة  19702، عن عزمها  التجاري رقم 

مملكة البحرين.
وعلى األشخاص الراغبين في االعتراض على التوقف عن مزاولة 
إلى شركة  المذكورة ٔاعاله تقديم اعتراضاتهم خطيا  النشاط للشركة 
ار اس ام البحرين )لعناية: السيد ماجد الرٔاس رماني( خالل 30 يوماً 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن على العنوان التالي:
ار اس ام البحرين ص.ب. 11816 المنطقة الدبلوماسية،

المنامة - مملكة البحرين
هاتف: 17537787
فاكس 17537757

info@rsm.bh البريد اإللكتروني

  For Advertising إلعالناتكـــم

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

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

قطع عالقة
نــود إفادتكــم نحــن مؤسســة المــدى للمقــاوالت 
اإلنشــائية المســجلة تحــت ســجل تجــاري رقــم  
المدعــو  مــن  مســؤوليتنا  بإخــالء   13036-6
MANOHARAN KAIPRATH هندي الجنســية 
ويحمل رقم شــخصي 610529129 وأنه اليمثل 
الشــركة المذكــورة في أي معامــالت متعلقة بها 
منذ ١ يناير 2021 ونحن النتحمل أي مســؤولية 
مــع أي جهــة كانــت ســواء فــرد أو مؤسســة أو 
وبهــذا  وخارجهــا  البحريــن  داخــل  فــي  شــركة 

الشأن وجب التنويه لذلك. 

القيد: 42050 التاريخ: 2021/9/23
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل

إعالن رقم )129529( لسنة 2021
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية إلى شركة ذات مسٔيولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد عرفات 
سعيد عبدالحميد محمد المالك لـ ازياء الواعد )مٔوسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد 
رقم 42050 الفرع 3 طالبا تحويل المٔوسسة الفردية إلى شركة ذات مسٔيولية محدودة 

برٔاسمال وقدره 2000 دينار، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمأيهم:
1. عرفات سعيد عبدالحميد محمد

ABDUL LATHEEF PATTYERIMMAL .2 
وتغيير االسم التجاري من ازياء الواعد الى ازياء الواعد الجديدة

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري مٔوسسة فردية
وتحويل القيد إلى شركة ذات مسٔولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم إليها مالك المٔوسسة 
الفردية المسماة مٔوسسة عأيشة الذهبية للمقاوالت الكهربأيية والمملوكة للسيد عوض 
التجاري  المحل  بيع  القيد رقم 1-123439، بطلب  بامنير والمسجلة بموجب  علي سالم 
دينار   1000 وقدره  برٔاسمال  محدودة  مسٔولية  ذات  شركة  إلى  القيد  وتحويل  المذكور 

بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري عن %49 من ٔاصول وموجودات
والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:

عوض علي سالم بامنير بنسبة 51 %
حسن بن سالم بامنيف بنسبة 49 %

تاريخ: 25/11/2021
)CR2021-169253( إعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

المحل  تحويل  بطلب  المريسي  قاسم  مصلح  رناء  أدناه:  المعلن  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد/السيدة صالح محمد علي ضيف هللا

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

رقم القيد: 119095-2
االسم التجاري: الوقزة للكميوتر والتخليص

 التاريخ : 29/11/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2021-177867 إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه السيد/ عبدهللا جعفر علي صالح عبدهللا الشويخ  بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد / أحمد عبدالرحيم أحمد الشويخ             

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

رقم القيد: 142677-01
االسم التجاري: مايكرو ميديا 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة مركز كوتاكال لالعشاب

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد 
/ السيدة SEKHAR SETHUMADHAVAN نيابة عن السادة شركة 
تغيير  طالبين   ،71790 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  لالعشاب  كوتاكال  مركز 

االسم التجاري للفرع رقم 2 من:
مركز كوتاكال لالعشاب

KOTTAKKAL HERBAL CENTRE
الى: صيدلية كوتاكال لألعشاب ذ.م.م

KOTTAKKAL HERBAL PHARMACY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري لفرع في شركة بوكس إت للمطاعم ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ايتكو  شركة  السادة  عن  نيابة  دواني  خليل  حسن  محمد  نبيل   عبدالهادي   /
االسم  تغيير  طالبين   ،)76546( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  منجمنت 

التجاري للفرع رقم )76546-3(
)BOX IT CATERING CO. W.L.L( ) من: )شركة بوكس إت للكاترينج ذ.م.م

)EATCO W.L.L( )الى: )ايتكو ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير اسم شركة ورشه العامر للنجاره ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة المسجلة بموجب القيد رق ورشه العامر للنجاره ذ.م.مم 6337، بطلب 

تغيير اسم الشركة من:
ورشه العامر للنجاره ذ.م.م

ALAMER CARPENTRY WORKSHOP W.L.L
الى: مجموعة مطاعم ابو الهول ذ.م.م

ABULHOUL GROUP RESTAURANTS W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه 
هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  يوم  عشر  خمسة  مدة  خالل  المذكورة  اإلدارة  إلى 

اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2021-175064 إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد مصطفى حسن ابراهيم عبدالحسين الشاخوري بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيدة شفيقه بن حسين بن علي هاني فعلى كل 
من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد                       االسم التجاري
1-109538                 مطعم يمي كورنر
2-109538                 مطعم يمي كورنر

التاريخ :24/11/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2021- 174629 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني  التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري الحالي : سبيدرز للعناية بالسيارات
االســـــم التجـــاري الجديد : 300 للتجارة و االستشارات

قيد رقم : 146507-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة حصة أكسيم للتجارة ذ.م.م     
سجل تجاري رقم  92669

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها شركة حصة أكسيم 
للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 92669   بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وتعيين السيدة/ حصة أحمد محمد راشد  مصفيا للشركة. 
 عنوان المصفي:

 شركة اإلدارة الحديثة لالستشارات ذ.م.م.
blisbh12@gmail.com   -    33327122 :رقم هاتف

 التاريخ : 25/11/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

إدارة التسجيل
CR2021-164673 إعالن رقم

تنازل أو بيع  – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/السيدة حليمه جاسم داود سلمان  بطلب تحويل المحل التجاري التالي 
إلى السيدة/ فاطمة علي ابراهيم البناء             

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

 رقم القيد: 43697-2
االسم التجاري: سندويشات صدد
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Vacancies Available الثالثاء 30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الثاني 1443 - العدد 124795

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

DESERT MODERN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34401192  or  NEWSAHARAHOTEL2018@GMAIL.COM 

PRIME CAFATERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17412093  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

APRIL PET CLINIC 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT VETERINARY 
 suitably qualified applicants can contact
 13104489  or  aprilpetsclinic@gmail.com 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.COM 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

UM SAEEDA GOODS CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34522750  or  SAID.MAHMOOD.KHAN@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Rifa fort bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39933439  or  ADEL33155@HOTMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

MOHAMED JUMA ALI ALDOSERI (ALMAHZORA / 703) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33101055  or  MALDOSSRY999@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

BLACK DROP CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  N.ALSHAMMARY@LIVE.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  ZAINAB@SECURESERVICES.BH 

5 EDGES CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33458004  or  5EDGES.INFO@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SEHRADHARI ELECTROMECHANICAL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000189  or  info@awtadi.com 

Abu Dhabi FOR BUILDING MATERIALS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39111097  or  YOUHAVEAGOODTRIP@GMAIL.COM 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

Shamekh Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39639797  or  salsisi@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17717170  or  alyaqeenbh@gmail.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  AGRICULTURAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

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

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Alhusaini Trading and Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36100010  or  abdulla_674@hotmail.com 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534926  or  METEIB_ALHAMMAM@YAHOO.COM 

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

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

MASTER DENTAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR PATIENTS ADMISSION 
 suitably qualified applicants can contact
 17777003  or  admin@masterdental.info 

ARHAM GATE CONSTRUCTION AND CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36206340  or  ahramconstruction769@gmail.com 

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

QUITO SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17780077  or  ARGUELLOS@YAHOO.COM 

EDMA BAHRAIN INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  Edamabh@gmail.com 

MOHAMED JUMA ALI ALDOSERI (ALMAHZORA / 703) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33101055  or  MALDOSSRY999@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

BUKANNAN FURNITURE FACTORY CO. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33701470  or  NANO.BH.PK@GMAIL.COM 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

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

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17541120  or  tourismserv@gmail.com 

ISA AHMED ISA ALSAEGH 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39199994  or  tyta884@hotmail.com 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

MAHER WELDING & SMITHERY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17673308  or  maherws@batelco.com.bh 

Future Bridge Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39994059  or  FUTUREBRIDGECONTRACTING@GMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  ZAINAB@SECURESERVICES.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33733381  or  CMA.WAQASAKRAM@HOTMAIL.COM 

MANAMA SWITCHGEAR & LIGHTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17879385  or  ACCOUNTS@MANAMASWITCHGEAR.COM 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39464585  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

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

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ANJAPPAR AUTHENTIC INDIAN RESTURANT S P C OWNED BY TEAMS HOLDING 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17741567  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

LADY  TOUCH  BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33000695  or  N1S2M35@HOTMAIL.COM 

ALSHAMS ALMOSHREQA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17662151  or  IBIZA_CORPORATION@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALBARQ ELECT SERVICES EST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330281  or  ALBARQ@BATELCO.COM.BH 

REIKN ALMODAH GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33169704  or  wal-al-b@hotmail.com 

S.AHMED ADEL SHUBAR 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34156666  or  SAIDHELPEGROUP@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39868706  or  JAWAD_DAWOD@HOTMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

FAKR ALHABAH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17704939  or  mohmd6696@yahoo.com 

PURE ZAM ZAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38723187  or  SAMIM441551@GMAIL.COM 

SAQR AL JANOOB CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17630858  or  ABDULLA.ALTENAIB@OUTLOOK.COM 

ABU HAMZA RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33469271  or  imrantahir395@yahoo.com 

LIGHTS GOAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33373553  or  Y.m.h132@GMAIL.COM 

ALBAIT ALASEEL RESTAURANT AND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829984  or  MDALMANEA66@GMAIL.COM 

SPRING GOWN 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17242466  or  ADNANALSHAIKH@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

KHODARJI STORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33880666  or  KHODARJI.STORE@HOTMAIL.COM 

Taj mahal gate resturant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39854633  or  HU951122@gmail.com 

DEPAG JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17255163  or  shaker@depaj.com 

Alexandra trading co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34230389  or  DXB.ALRAIS@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37336682  or  rajendrannair680@gmail.com 

MAID CLEAN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

WONDERS HOUSE TRADING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33227776  or  REZAPOORSHAMSI@CLOUD.COM 

ABU SAYED AHMED ALHULAIBI BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38148727  or  ALHULIBI2@MSN.COM 

KHALID STYLE CENTER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33222100  or  KHALID_STYLE_9@HOTMAIL.COM 

CARDIFF BUILDING MATERIALS TRADING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17233091  or  NAVEED.ULZAFAR@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38488088  or  SAALI2421976@GMAIL.COM 

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

  CLERK(FRONT OFFICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

GRACE WELDING SMITHERY AND FEBRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33220455  or  AL_JASSER_00@HOTMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

V SQUARE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39551202  or  saso.bah@gmail.com 

Slider Station W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17326603  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

FINOVA SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17701810  or  REJEESH.AGR@GMAIL.COM 

MISS SWEETY ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39322622  or  BU-RASHED1122@HOTMAIL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17252752  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

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

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

JUWAIRYEH TAILORING & CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39943534  or  MDINAR2009@HOTMAIL.COM 

Mado Cafe and restaurant Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 36094004  or  AHMED@DEAMGROUP.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

Mado Cafe and restaurant Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 36094004  or  AHMED@DEAMGROUP.BH 

CONFAB WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17364858  or  admin@confab.com.bh 

Fast & Furious logistics co. w. L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34166900  or  WFATHAR@YAHOO.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

SUDAIF FIBER CLASS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39875247  or  SUDAIFFIBERGLASS@YAHOO.COM 

ALGHASRAH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17695081  or  alghasra09@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

WALKMAN SERVICES COMPANY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

FINE LAND AUTO PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17610310  or  aljo.jose@yahoo.com 

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17291154  or  A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL -SADAH KITCHEN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36684495  or  AKCO.SM1983@GMAIL.COM 

Dar Al Nass Trading Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17228636  or  r.alnass@rmediaco.com 

G . SABT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39619040  or  JA99SABT@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

Al fata al dahabi gents saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 38340312  or  ALFATASALOON@GMAIL.COM 

The 10 Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272345  or  RIYAD966@GMAIL.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

AWAL READY MIX CONCRETE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  aheed_m2@hotmail.com 

AHMED MANSOOR AL-A’ALI SPORTS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

PALACE Famous COPY CORNER & STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36128426  or  NAZHAALJAD58@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

MATTAR CONTRACTING & APPLICATIONS CLEARI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36102700  or  MATTAR@BATELCO.COM.BH 

ALHABAYB BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39139640  or  ALHABAIB-11@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  INTERLOOPBH@GMAIL.COM 

AL-HUSIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact

 33887700  or  akaa1231@gmail.com 

SKYBIRDS HOLIDAYS CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17282000  or  SKYBIRDS.EG@GMAIL.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17595006  or  jaffar.csdecor@gmail.com 

Apple Property 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17721121  or  falconplaza@yahoo.com 

FARAH YASMEEN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39826438  or  NASARWARRAICH@OUTLOOK.COM 

KADI INTERNATIONAL TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17784640  or  NSAQ81@GMAIL.COM 

KASICO ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39451811  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

444CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33247176  or  ADBULAZIZ593@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

Riffa west for satellite and phones 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  mahmoodesa74@gmail.com 

ALAMMADI PALACE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36784833  or  AMMADI@BATELCO.COM.BH 

Nile Plaza 2 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744747  or  NISSANCO@BATELCO.COM.BH 

BELADI GYPSUM & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17735580  or  BELADI95@HOTMAIL.COM 

BELADI GYPSUM & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17735580  or  BELADI95@HOTMAIL.COM 

SHIFA BUDAIYA PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

ALJANNAT FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17216112  or  ASAD2443@HOTMAIL.COM 

VOLTAGE GENERAL TRADING & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33441127  or  VOLTAGE.ARAD@GMAIL.COM 

Doniv Marble W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785525  or  DONIVMAR@BATELCO.COM.BH 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

GONDAL ELECTRONIC EQUIPMENTS REPAIR CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35962515  or  TASIBGONDAL700@GMAIL.COM 

TEAM ANWAR CLEARANCE AND DOCUMENTATION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33231498  or  ALLSHOP2011@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

AL ALAYAN COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36988922  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

RELATIVES RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17643132  or  DAHIYAT.AALI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

UM SAAD KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36351515  or  UMSAAD99@HOTMAIL.COM 

MOHAMAD MUHANA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

RIYADH CARPENTRY & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400827  or  RIYADHCARPENTRY@GMAIL.COM 

ALSULTANIA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 37771300  or  NAYLA_ALKHALIFA@HOTMAIL.COM 

LOGIC POWER SECURITY SYSTEMS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HALFARDAN1010@GMAIL.COM 

SUBJECT LEO  CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  ATT4WLL@GMAIL.COM 

SUBJECT LEO  CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  ATT4WLL@GMAIL.COM 

PLAY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17242107  or  SYATEEM@YAHOO.COM 

ABRAR AL BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33885484  or  donjohny77@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655907  or  FOUAD.AWWAD@GMAIL.COM 

MAHAMEYAT AL AREEN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17332201  or  ABUKAMAL66@HOTMAIL.COM 

SYED MOHAMMAD NOOR MOHAMMAD USMAN EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33883636  or  SAYEDNOORBAH@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

SHEMOOL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39439938  or  yaeabdlla2016@GMAIL.COM 

AL HELWEEN PALACE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17413265  or  SIRAJPAYYOLI3@GMAIL.COM 

TECHNOFIE IT SOLUTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33648589  or  JM.M.HILAL@GMAIL.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

Kifah General Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17226991  or  RIAVAVA@YAHOO.COM 

VOLTAGE GENERAL TRADING & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33441127  or  VOLTAGE.ARAD@GMAIL.COM 

CENTRAL CAFE AND RESTAURANT MANAGEMENT 
COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  MARKETING EXECUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact
 17263271  or  CENTRALCAFE.CO.WLL@GMAIL.COM 

Dalgan Opticians W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17256517  or  EYADS@ICLOUD.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 

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 

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 

FIXER FOR MAINTENANCE AND REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 38881038  or  SHEHABI4U@HOTMAIL.COM 

TAIBAH PICKLES PLANT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39457556  or  MOHDALJASIM24@GMAIL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17515056  or  ALSHARIF@BATELCO.COM.BH 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

AVENUES CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17300011  or  JAFFAR.SABBA@HOTMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

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

  RECLAIMING OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17530702  or  RAJAB@ARIG.COM.BH 

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 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

BUALQASIMI Restaurant & Grill 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38748461  or  AHMEDGHASIMI526953@GMAIL.COM 

ALAMAR OVERSEAS TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33360666  or  ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SUPER X SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33878746  or  SUPERXBH.321@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Horse and Hound Feed & Supply W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17001761  or  fouadrayes@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 36843001  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.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 

AL ANOOD CAR ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400885  or  ALANOOD-CAR-ACC@HOTMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BEACH ROSE TOWER 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33005576  or  RRBUESSA@ICLOUD.COM 

VICTORIA CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400506  or  ALABBASYME@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

SOLAS MARINE SERVICES (FOREIGN BRANCH) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17466859  or  gshetty@solasmarine.com 

ABDULLA HASAN AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36659366  or  TTVV9@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17341070  or  H_JAAFAR@HOTMAIL.COM 

ALI MANSOOR ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39840374  or  SPEEDTUCH192@GMAIL.COM 

PARK & SHOP MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17774645  or  IMAAD_KK@YAHOO.COM 

BAIG 85 OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35411081  or  BAIG.CLC@GMAIL.COM 

AMNA PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944999  or  NANASCAFE.BH@GMAIL.COM 

Al Tizihbong For Cars spare parts Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 34332051  or  JOSHIBROWN894@GMAIL.COM 

START FLAG TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 36098192  or  YASEEN.H.N@GMAIL.COM 

ALMAHRA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258881  or  M.ABDULLA.6@GMAIL.COM 

ALWARDAN AUTO SPAREPARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39077204  or  ZAIN33476101@YAHOO.COM 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17272883  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17262998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Devore Wll 
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 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.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 

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

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

CERAMIC GALLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17624276  or  admin@haikalbh.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 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR INSTRUCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17704040  or  recruitment@bapco.net 

KABUKI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382838  or  MOHAMED.ZUBAIR@BHOLDRESTAURANTS.COM 

MAJESTIC HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17510120  or  INFO@IMPERIALGROUPBH.COM 

JITTY ALHIDD FOR MARINE ENGINES REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36669267  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@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 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

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

303SECURE SHIELD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17727676  or  AQEEL@BASMA.COM.BH 

Al Kahf Glass 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39714747  or  mzaya@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

UNLIMITED FOOD STUFF EMPORT AND EXPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39666700  or  hussain366133@gmail.com 

MIMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33331807  or  REALDCBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

THE GRUB SHACK GRILL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39674740  or  RNAKFOUR1@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI & SONS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  JAFFARMATTAR@HOTMAIL.COM 

Fameeda electronics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33405485  or  FAMEEDABH@GMAIL.COM 

AL BARQ ALUMINUM KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39830639  or  ALBARQALUMINUM@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

HAPPY TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 34156666  or  helplinebh888@gmail.com 

Kitchen For Life W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701511  or  UM0099@GMAIL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

BAHRAIN CENTRE PROVISION AND RENTING OFFICES 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39605262  or  JASSIM.ABDULAAL@BH.GT.COM 

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

AMAZON GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39472266  or  KODUMTHARA@YAHOO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

HAYAT PALACE SUITES 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39661612  or  FSEENG@BATELCO.COM.BH 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

BLESSY PERFECT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35096931  or  BOSEBH@GMAIL.COM 

ALJAMEEL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17213003  or  JAMEEL@AL-FAWZ.COM 

SAAREZ MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39900886  or  HASANALFARDAN.82@GMAIL.COM 

SEMAT ALJOOD TRADING & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36966655  or  ALI.MANSOOR@SAJBH.COM 

LE NAILS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WOMEN’S HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 34192906  or  ALNESF_ALAAKHER@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 

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 

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224214  or  SYSCON@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 66666250  or  KHASSIB2001@HOTMAIL.COM 

ALDEERAH PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 77207730  or  INFO@ALDEERAH.INFO 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALSHEHAB ALUMINIIUM AND WROUGHTIRONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36644449  or  alshehabaluminium@gmail.com 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39461416  or  ALMIYAS@YAHOO.COM.BH 

DAMASCUS PATTY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICEMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77391339  or  SAMER.ALASHKAR@EUREKA.ME 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

Grand Towers Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290276  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

DIAMOND CRAFT DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33451610  or  BURAYANA@GMAIL.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17730036  or  TCCBN@BATELCO.COM.BH 

METRO LINE MOBILE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17233717  or  Hyaga2006@gmail.com 

AL MAROOM CONSTRUEION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39017601  or  HERCULESWLL.BH@GMAIL.COM 

CLEAN AND TIDY laundry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact
 36064027  or  clean.tidy.bh@gmail.com 

HALAWA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39694592  or  UMNOOF209@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 

GREAT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669117  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

Niceland Markets W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39297590  or  NICELANDBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

AL QAMBAR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33252888  or  shabanbh@gmail.com 

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

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

DIRECTIONS FOR GENERAL TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36699010  or  DIRECTIONSBAHRAIN@GMAIL.COM 

TASNEEM CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  INFO@EAMCO.BH 

KHODMOONI BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39921197  or  FOZIEHPAYMOZD@GMAIL.COM 

AWAL READY MIX CONCRETE 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  aheed_m2@hotmail.com 

Beroa Abu Obaid Industrial Insulation Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  ABUOBAIDGROUB@GMAIL.COM 

BMMI bsc 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17739535  or  LMRA@BMMI.COM.BH 

Beroa Abu Obaid Industrial Insulation Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  ABUOBAIDGROUB@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

DOMA TISSUE 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33131413  or  INFO@Domadw.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.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 

ELYA LAND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33088558  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

TREND HOUSE GYPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874443  or  HUSS.123ARRADI@HOTMAIL.COM 

AZHAR KARZAKAN MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37141515  or  HASSAN1968BH@GMAIL.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 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

MR SMILE FOR SMART PHONES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38160016  or  AHMEDBAHRAIN5@GMAIL.COM 

CHENNAI COMPUTER CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 77082151  or  RSYEDAKAREEM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

LOAY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39176022  or  umhussain2002@hotmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Flash Star Car Services Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39335858  or  TALALALNOAIMI@GMAIL.COM 

SABCO AL AHLIA  ALUMINUM AND CARPENTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331141  or  JASSIM-24@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343953  or  A.ALSAYED_1988@HOTMAIL.COM 

SERRA CAFE Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39459959  or  ALANSARI.FAHAD@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Auto Detailer Cleaning and Polishing 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER 
 suitably qualified applicants can contact

 36784770  or  METROINTLBH@GMAIL.COM 

SAFFRA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PUTTY APPLIER 
 suitably qualified applicants can contact

 36323777  or  DAWOODSPAREPARTS@GMAIL.COM 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

DELOITTE & TOUCHE-MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17214490  or  RKIKHIA@DEOITTE.COM 

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

NATIONAL EST. OF TECHNICAL & TRADE SERVIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17256882  or  NETTS@ENGINEER.BH 

ALADRAJ TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MINI-BUS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17879923  or  ADRAJ1@GMAIL.COM 

MASHAWI AL ABRAAJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

LOAY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39176022  or  umhussain2002@hotmail.com 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  mohammed@panoramabh.com 

ADEL ALMAHMOOD FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17415534  or  SPORTS_GATE@YAHOO.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SEHRADHARI ELECTROMECHANICAL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000189  or  info@awtadi.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

AMEERI INDUSTRIES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456111  or  HRAMEERI@AMEERI.COM.BH 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

FIRST HOTELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CAPTAIN(RESTAURANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 36060888  or  PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.COM 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

NAWAF SALON (GENTLEMEN) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

KOTTAKKAL AYURVEDIC CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17813150  or  KMRKBH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

FRIENDS WORLD FASHION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33789543  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

AL-DERAZI BOAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732771  or  kazam3993@gmail.com 

MOHAMMAD KHALID TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231939  or  MKAS.TRADING@GMAIL.COM 

VITZ WORLD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34165153  or  HUSAINFAKHRI53@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

ATTA AL REHMAN FOR CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38957110  or  ATTAURREHMAN003155@GMAIL.COM 

MA MAISON FOR CARPET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38386679  or  mamaison.bahrain@gmail.com 

ALABBAD FOR SPARE PARTS AND CARS ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33463343  or  J_ALABAD@HOTMAIL.COM 

RIDHAN READYMADE GARMENTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33573052  or  ALIHOSSAIN3052@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

ALASHOOR EXPRESS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 66666588  or  kumail.deals@yahoo.com 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

دعـــا العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس إلـــى العمل علـــى إعادة 
الفلســـطينيين  بيـــن  الثقـــة  بنـــاء 
واإلســـرائيليين؛ لمحاولة التوصل 
إلى تســـوية القضية الفلســـطينية 
في إطـــار حـــل الدولتين، مشـــيرا 
إلى أن بالده ســـتواصل جهودها؛ 
مـــن أجل توفير الظروف المالئمة 
طاولـــة  إلـــى  الطرفيـــن  لعـــودة 

المفاوضات.
وأكد الملك، في رسالة إلى رئيس 
اللجنـــة الدولية المعنية بممارســـة 
لحقوقـــه  الفلســـطيني  الشـــعب 
شـــيخ  للتصـــرف  القابلـــة  غيـــر 
الدولـــي  اليـــوم  بمناســـبة  نيانـــغ، 

للتضامن مع الشـــعب الفلسطيني: 
“نجـــدد الدعـــوة إلى إطـــالق جهد 
دبلوماســـي مكثف وفاعل إلعادة 
األطـــراف إلى طاولة المفاوضات، 
فـــي أفـــق التوصـــل إلـــى تســـوية 
القضية الفلسطينية في إطار حل 

الدولتين”.
كمـــا دعـــا فـــي الرســـالة المجتمـــع 
الدولـــي لمســـاعدة الطرفيـــن على 
بناء أســـس الثقـــة، واالمتناع عن 
الممارســـات التـــي تعرقـــل عمليـــة 
الســـالم، مذكـــرا بمرور 7 ســـنوات 
على توقف المفاوضات المباشرة 
الفلســـطيني  الجانبيـــن  بيـــن 

واإلسرائيلي.

ملك المغرب: لتسوية القضية الفلسطينية

رام اهلل ـ وفا

محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس  قـــال 
عبـــاس إذا لـــم تتراجـــع إســـرائيل عـــن 
ســـنتخذ  فلســـطين  ضـــد  ممارســـاتها 
قرارات حاسمة ســـنبحثها في اجتماع 
المجلس المركزي القادم الذي سينعقد 

مطلع العام المقبل.
دولـــة  “اســـتمرار  أن  عبـــاس  وأكـــد 
الدولتيـــن  حـــل  بتقويـــض  االحتـــالل 
وفـــرض واقـــع “األبرتهايـــد”، ســـيجعلنا 
مضطريـــن للذهاب لخيارات أخرى، إذا 
لـــم يتراجـــع االحتـــالل عن ممارســـاته، 
واتخاذ قرارات حاســـمة ســـنبحثها في 

المجلس المركزي القادم”.
وأضـــاف فـــي كلمـــة متلفـــزة فـــي 

الذاتـــي  “التحـــرر  مؤتمـــر 
إنتـــاج  للفلســـطينيين.. 
بثها  المقاومة”  المعرفـــة 
“فلســـطين”:  تلفزيـــون 

“لن نقبـــل ببقاء االحتالل 

ألرضنا وشعبنا لألبد، وبواقع األبرتهايد، 
الـــذي تطبقـــه ســـلطات االحتـــالل، وال 
بقهرها لشـــعبنا وممارســـاتها العدوانية 
أرضـــه  علـــى  باالســـتيالء  المتمثلـــة 
ومـــوارده الطبيعيـــة وخنـــق اقتصـــاده 
واالعتـــداء على هويـــة وطابع القدس 

ومقدساتها المسيحية واإلسالمية”.
إلـــى أن  الفلســـطيني  الرئيـــس  وأشـــار 
مـــن  “يمتلـــك  الفلســـطيني  الشـــعب 
اإلمكانـــات والمعرفة والعلـــم والثقافة 
االنتشـــار  مـــن  مكنـــه  مـــا  والحضـــارة 

والنجاح في كل بقاع العالم”.
مبـــادرات  “دعـــم جميـــع  علـــى  وشـــدد 
المقاومـــة الشـــعبية الســـلمية فـــي 
والمخيمـــات  والمـــدن  القـــرى 
تحقـــق  التـــي  الفلســـطينية، 
نجاحـــات متواصلـــة علـــى 
طريق التصدي لمشاريع 

االستيطان والتهجير”.

عباس: سنتخذ قرارات حاسمة ضد إسرائيل
أنقرة ـ األناضول

قـــال الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
اردوغان، أمس اإلثنين، إنه سيزور 
اإلمـــارات فـــي فبرايـــر المقبـــل على 
رأس وفد كبير، مشيرا إلى أن أنقرة 
تعتـــزم تحقيـــق تقـــارب مـــع مصـــر 

وإسرائيل.
ونقلـــت وكالة “األناضول” الرســـمية 
التركيـــة عـــن اردوغـــان، قولـــه إنـــه 
يعتـــزم أيضـــا اإلقـــدام علـــى بعـــض 
صعيـــد  علـــى  بقـــوة  الخطـــوات 

العالقات مع اإلمارات.
االتفاقـــات  أن  اردوغـــان  واعتبـــر 
خـــالل  اإلمـــارات  مـــع  الموقعـــة 

األســـبوع  أنقـــرة،  محادثـــات 
الماضـــي، ستدشـــن عصرا 

عالقـــات  فـــي  جديـــدا 
البلدين.

أقدمنـــا  “كمـــا  وتابـــع: 
مـــع  خطـــوات  علـــى 

علـــى  ســـنقدم  فإننـــا  اإلمـــارات، 
مصـــر  كل  مـــع  مشـــابهة  خطـــوات 
محمـــد  الشـــيخ  وكان  وإســـرائيل”. 
عهـــد  ولـــي  نهيـــان  آل  زايـــد  بـــن 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المســـلحة اإلماراتية، قـــد زار أنقرة 
أجـــرى  حيـــث  الماضـــي،  األســـبوع 
محادثـــات مـــع اردوغـــان. وأبرمـــت 
هامـــش  علـــى  وتركيـــا  اإلمـــارات 
الزيـــارة، اتفاقـــات ومذكرات تفاهم 
شـــملت عـــددا مـــن المجـــاالت التي 
تســـهم في تعزيز عالقـــات التعاون، 
وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك 

بين أبوظبي وأنقرة.
االتفاقـــات  بيـــن  مـــن  وكان 
تأســـيس صندوق إماراتي 
بقيمة 10 مليارات دوالر 
االســـتثمارات  لدعـــم 

في تركيا.

اردوغان يعتزم التقارب مع مصر وإسرائيل
دبي ـ العربية.نت

قـــال ســـيف اإلســـالم القذافـــي، نجـــل 
الزعيـــم الليبي الراحـــل معمر القذافي، 
أمس اإلثنين، إن قوة عسكرية طوقت 
مبنـــى محكمة ســـبها االبتدائيـــة لليوم 
الثانـــي علـــى التوالي، ومنعـــت القضاة 

والموظفين من الدخول.
وأضـــاف القذافـــي االبـــن عبر حســـابه 
فـــي  تســـبب  ذلـــك  أن  “تويتـــر”  علـــى 
تأجيـــل النظـــر فـــي الطعـــن المقدم من 
محاميـــه، ضـــد قـــرار المفوضيـــة العليا 
مـــن  اســـتبعاده  بشـــأن  لالنتخابـــات 
الترشـــح لالنتخابات الرئاسية المقررة 

الشهر المقبل.
وكان ســـيف اإلســـالم قـــال أمس 

محكمـــة  قضـــاة  إن  األحـــد 
ســـبها امتنعوا عـــن عقد 
جلسة النظر في الطعن 
قـــرار  علـــى  المقـــدم 
االنتخابـــات،  مفوضيـــة 

وإن محاميـــه غـــادروا قاعـــة المحكمة 
بعد امتناع القضاة عن عقد الجلسة.

وتعطلـــت جلســـة النظـــر فـــي مطلـــب 
الطعن لليوم الثاني على التوالي.

قـــال عضـــو الفريـــق السياســـي لســـيف 
اإلســـالم القذافي محمد القيلوشي، إن 
المســـؤولية تقع اآلن على عاتق الدول 
الداعمـــة والراعيـــة للعملية السياســـية 
فـــي ليبيـــا واألمـــم المتحـــدة ومجلس 
األمـــن الذي تعهد فـــي قراراته األخيرة 

بمعاقبة المعرقلين.
وكان مـــن المتوقـــع أن تنظـــر محكمـــة 
االســـتئناف فـــي مطلـــب طعـــن ســـيف 
اإلســـالم القذافي أمس األحد، غير 
أنه تم تأجيل الجلسة إلى أمس 
اإلثنين؛ بسبب عدم استكمال 
بعـــد  القضائيـــة،  الهيئـــة 
تخلـــف أحد القضـــاة عن 

الحضور.

نجل القذافي يشتكي عرقلة البت بطعنه االنتخابي

اطالق صاروخ روسي تفوق 
سرعته سرعة الصوت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس 
لصاروخ  ناجح  إطــاق  عن  اإلثنين، 
من نوع “تسيركون” فرط صوتي من 
الفرقاطة “األميرال غورشكوف” في 

البحر األبيض شمال روسيا.
الــــصــــاروخ  إن  الــــــــــوزارة  وقــــالــــت 
“تــســيــركــون” الــــذي تــفــوق ســرعــتــه 
ســرعــة الـــصـــوت، نــجــح فــي إصــابــة 
عن  تزيد  مسافة  على  بحري  هــدف 

400 كيلومتر في البحر األبيض.

طهران ترفض إجراء محادثات ثنائية مع أميركا قبل رفع العقوبات

انطالق مفاوضات فيينا.. ومحاولة إلنقاذ اتفاق إيران النووي
انطلقـــت فـــي فيينـــا، أمـــس اإلثنيـــن، 
إحيـــاء  حـــول  الدوليـــة  المحادثـــات 
االتفـــاق النووي اإليرانـــي للعام 2015، 

بعد أشهر من تعليقها.
وفـــدا  المتحـــدة  الواليـــات  وأرســـلت 
برئاســـة مبعوثهـــا الخـــاص إلـــى إيران 
روب مالـــي ليشـــارك فـــي المحادثـــات 

بشكل غير مباشر.
ُيذكر أن الجولـــة الجديدة للمفاوضات 
هـــي الســـابعة مـــن نوعهـــا واألولى بعد 
تولي الرئيس اإليراني الحالي إبراهيم 

رئيسي منصبه في أغسطس 2021.
ويجتمـــع أطراف خطة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة مجـــدًدا فـــي فيينـــا بعـــد ما 
يقـــرب مـــن 6 أشـــهر؛ لمناقشـــة العودة 
المتبادلة إلـــى الصفقة من قبل كل من 
الواليات المتحدة وإيران، لكن الفجوة 

أعطت وقًتا لتجذر عقبات جديدة.
وتتألـــف اللجنـــة مـــن روســـيا والصين 
وألمانيـــا وبريطانيـــا وفرنســـا وإيـــران، 
وهـــي الـــدول الموقعـــة علـــى االتفـــاق 
النـــووي الذي انســـحبت منـــه الواليات 

المتحدة قبل ثالثة أعوام.

أكـــدت  المفاوضـــات،  انطـــالق  وقبيـــل 
الخارجية اإليرانيـــة، أمس اإلثنين، أن 
طهران لن تجـــري محادثات ثنائية مع 
الوفـــد األميركـــي في محادثـــات فيينا 

النووية.
وفي مؤتمر صحفي له، قال المتحدث 
باســـم الخارجية، ســـعيد خطيب زادة: 
“فريـــق التفاوض اإليرانـــي دخل فيينا 
إلـــى مبـــادئ  بتصميـــم جـــاد للتوصـــل 
اتفـــاق ويفكـــر فـــي محادثـــات موجهة 

نحو النتائج”.
وردا علـــى ســـؤال حول إمـــكان إجراء 
الوفديـــن  بيـــن  مباشـــرة  محادثـــات 

اإليرانـــي واألميركي خـــالل محادثات 
وزارة  باســـم  متحـــدث  قـــال  فيينـــا، 
الخارجيـــة: “لن تكون هنـــاك محادثات 
خـــالل  األميركـــي  الوفـــد  مـــع  ثنائيـــة 

محادثات فيينا”.
يجـــب  “األميركييـــن  أن  علـــى  وشـــدد 
أن يأتـــوا إلـــى فيينا بهذا النهـــج إلزالة 
المفاوضـــات  أحدثتـــه  الـــذي  الجمـــود 
الســـابقة ورفـــع العقوبـــات المفروضـــة 
علـــى إيران والتـــي فرضوهـــا منذ عام 

2015 بعالمات وهمية”.
وكانت وســـائل إعالم إيرانية قد نقلت 
عـــن مســـاعد وزير الخارجيـــة اإليراني 

للشـــؤون السياســـية كبيـــر مفاوضيهـــا 
فـــي فيينا، علي باقري كني، قوله: “لقد 
اتخذنـــا خيارنا، ويجب على الغرب أن 
يدفـــع ثمن عدم االلتـــزام بتعهداته في 

االتفاق النووي”.
كمـــا نقلت وكالـــة “فـــارس” لألنباء عن 
باقـــري كنـــي قوله إن بـــالده “ال تخضع 
للتهديـــد العســـكري وال للحظر.. ينبغي 
عـــدم تكـــرار أخطـــاء الماضـــي”، معلنـــًا 
جاهزيـــة بـــالده للحـــوار “على أســـاس 
الحصول علـــى ضمانات، والتحقق من 

التزامات الطرف اآلخر”.
وأضـــاف: “الهـــدف األول للمفاوضـــات 
فـــي فيينا هـــو إلغاء اجـــراءات الحظر 
كافة. الهدف الثاني هو تسهيل حقوق 
الشـــعب اإليراني لالستفادة من العلوم 

النووية”.
وأشـــار باقـــري كنـــي إلـــى أن “الغـــرب 
ال يســـعى للوصـــول التفـــاق، بـــل يريد 
الحصـــول علـــى امتيازات مـــن إيران”، 
مؤكـــدًا أن الغرب يجـــب عليه تعويض 
االتفـــاق  فـــي  لاللتزامـــات  نقـــض  “أي 

النووي”.

فيينا ـ وكاالت

من مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران

الثالثاء 30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الثاني 1443 - العدد 4795

تل أبيب ـ وكاالت: قال رئيس  «
الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت، 

اإلثنين، إن إيران ال تستحق أي 
مكافآت أو تخفيف للعقوبات 

مقابل “همجيتها”، مناشدا حلفاء 
إسرائيل بعدم االستسالم لما 

سماه “االبتزاز النووي اإليراني”، 
فيما يتم استئناف المفاوضات 

النووية بين إيران والقوى 
العالمية في فيينا. وأضاف 

الحساب الرسمي لرئيس الوزراء 
اإلسرائيلي على “تويتر”: “رغم 
االنتهاكات اإليرانية وتقويضها 
لعمل مفتشي الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، إيران ستصل إلى 

طاولة المفاوضات في فيينا”. 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك 

من يعتقدون أن طهران “تستحق 
إزالة العقوبات والحصول على 
مئات المليارات من الدوالرات 

التي ستضح إلى نظامها الفاسد. 
إنهم مخطئون”. وتابع بالقول: 

“إيران ال تستحق أي مكافآت وأي 
صفقات بسعر مغر أو تخفيفا 

للعقوبات مقابل همجيتها. أناشد 
حلفاءنا حول العالم: ال تستسلموا 

لالبتزاز النووي اإليراني”. وسبق 
لبينيت أن أعرب عن قلقه بشأن 
إحياء االتفاق، مؤكدا أن “إسرائيل 

قلقة للغاية بشأن االستعداد 

لرفع العقوبات والسماح بتدفق 
المليارات إلى إيران مقابل 

قيود غير كافية على البرنامج 
النووي”. إلى ذلك، أفادت هيئة 

البث اإلسرائيلية “مكان” نقال عن 
مصدر سياسي بأن “إيران حققت 

تقدما ملحوظا في مشروعها 
النووي”. وأشار المصدر لـ “مكان” 
إلى أن “االحتماالت ضئيلة لعودة 

إيران إلى حيث كانت عشية 
توقيع االتفاق النووي قبل ست 

سنوات”، معتبرا أنه “في غضون 
أسابيع، يمكن لطهران إنتاج كمية 

كافية من اليورانيوم المخصب 
المطلوب لتصنيع قنبلة نووية”.

إعالم إسرائيلي يتحدث عن تحقيق طهران تقدما نحو تطوير قنبلة نووية

نفتالي بينيت

جنيف ـ وكاالت

حـــذرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة من 
حـــدوث زيادة باإلصابـــات بكوفيد 19 
اعتمادا علـــى خصائـــص “أوميكرون”، 
وهو ما ســـتكون لـــه عواقـــب وخيمة، 
الخطـــر  مجمـــل  تقييـــم  بـــأن  منوهـــة 
“مرتفـــع  المتحـــور  بســـبب  العالمـــي 

للغاية”.
وجاء في بيان المنظمة أمس اإلثنين: 
“أوميكرون لديه عدد غير مسبوق من 
زيـــادة التحورات وبعضهـــا يثير القلق 
بالنســـبة لألثـــر المحتمـــل علـــى مســـار 
الجائحـــة”، منوهـــة بأن تقييـــم مجمل 
الخطـــر العالمـــي المتعلـــق بأوميكرون 
“مرتفـــع للغايـــة”، وأن احتمـــال زيـــادة 
علـــى  أوميكـــرون  الســـاللة  انتشـــار 

المستوى العالمي مرتفع.
ودعـــت المنظمة 194 دولـــة عضوا بها 
علـــى اإلســـراع بتطعيـــم الفئـــات ذات 
األولويـــة بلقاحات كوفيـــد 19، إال أنها 
رجحـــت إصابـــة المطعميـــن بلقاحـــات 

كورونـــا بالمتحـــور الجديـــد و”إن كان 
بنسبة محدودة”.

كمـــا دعت المنظمـــة في بيانهـــا الدول 
األعضاء علـــى اإلبالغ عن أول حاالت 
وبؤر تفشـــي “أوميكـــرون” إضافة إلى 
اســـتخدام نهج يســـتند إلى المخاطر؛ 
لتعديـــل إجـــراءات الســـفر الدولي في 

الوقت المناسب.
وأوضحت المنظمة في بيانها، أن هناك 

حاجة لمزيد من األبحاث للوصول إلى 
فهـــم أفضل الحتمال تغلب أوميكرون 
على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد 
اإلصابـــة، منوهـــة بأنـــه ثمة قـــدر كبير 
مـــن عدم اليقين إزاء قدرة أوميكرون 

على التغلب على جهاز المناعة.
وأكـــدت المنظمـــة أنـــه حتـــى اآلن لـــم 
يتـــم اإلبـــالغ عـــن أي وفيـــات مرتبطة 

بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

“الصحة العالمية” تحذر من طفرة في اإلصابات

الخطر العالمي بسبب أوميكرون “مرتفع للغاية”

احتمال زيادة تفشي كورونا أوميكرون مرتفع

بيروت ـ وكاالت

قطـــع لبنانيـــون، صباح أمـــس االثنين، 
الطرقات في العاصمة بيروت ومناطق 
أخرى في البـــالد، احتجاجا على تردي 
األوضـــاع المعيشـــية، مـــع انهيار ســـعر 

صرف العملة المحلية أمام الدوالر.
وقطع محتجون طرقا داخل العاصمة 
بيـــروت، كمـــا حـــدث األمـــر ذاتـــه فـــي 
صيـــدا جنوبـــي البـــالد وفـــي طرابلس 

شمالها.
تداولهـــا،  جـــرى  دعـــوات  وكانـــت 
التواصـــل  يـــوم األحـــد، عبـــر وســـائل 
االجتماعي، حثت على قطع الطرقات، 
مـــن دون أن تتضـــح هويـــة الجهـــات 

الداعية. 
وجـــاء فـــي هـــذه الدعـــوات: “بســـبب 
األوضاع الراهنـــة في البالد واالرتفاع 
الجنوني لسعر صرف الدوالر، والوضع 
االقتصـــادي الصعـــب والطبـــي المـــذل 
ســـيتم  جهنـــم،  قعـــر  إلـــى  والوصـــول 
وإعـــادة  الطرقـــات  قطـــع  )االثنيـــن( 

وقطـــع  الشـــارع”.  فـــي  التحـــركات 
الطرقات أســـلوب احتجـــاج معتاد في 
لبنـــان، وتكرر مرارا منـــذ تفاقم األزمة 
االقتصاديـــة فـــي البـــالد عـــام 2019. 
وانهـــارت قيمة الليرة اللبنانية بشـــكل 
كبيـــر، فأصبح الدوالر الواحد يســـاوي 
25 ألف ليرة فـــي األيام األخيرة، علما 
أن الدوالر كان يساوي 1500 ليرة قبل 

عامين. 

ومـــع خســـارة الليـــرة أكثر مـــن 90 % 
مـــن قيمتها مقابل الدوالر في الســـوق 
السوداء في غضون عامين، تدهورت 
قدرة اللبنانيين الشـــرائية، وبات الحد 
األدنى لألجور تحت عتبة 30 دوالرا. 

نجيـــب  حكومـــة  تشـــكيل  يـــؤد  ولـــم 
إلـــى  الماضـــي  فـــي ســـبتمبر  ميقاتـــي 
التخفيـــف مـــن انهيـــار الليـــرة، رغم أن 
األمر أنهى أشهر من الشلل السياسي. 

استمرار األزمة المعيشية والسياسية الخانقة

لبنان يستفيق على “قطع للطرقات”

الشارع ال يرى مؤشرات على قرب انفراج األزمة

موسكو ـ وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مواطنون ممنوعون من استخدام مرافق حدائق عامة
وثق أحد الفنانين المعروفين بالفيديو عبر حسابه بـ “اإلنستغرام” 
إغـــاق ملعـــب كـــرة قـــدم فـــي إحـــدى الحدائـــق العامـــة بإحـــدى 
المحافظـــات أمـــام األطفـــال، حيـــث يرفـــض رجـــل األمـــن فتحها 
لألطفال بدون ذكر أي ســـبب مقنع، واتضـــح أيضا أن أحد البنوك 
تكفـــل بطـــاء أرضيـــة الملعـــب، وناشـــد الفنـــان الجهـــات المعنية 
بأهميـــة فتـــح الملعب طالما يوجـــد في حديقة عامـــة للمواطنين 

وليس ملكا خاصا.
ما نقله هذا الفنان يدفعنا إلى الحديث عن غالبية الحدائق العامة 
الصغيـــرة الموجـــودة داخل األحيـــاء، فهي في نـــوم عميق وخدر 
لذيذ وســـبات مريح، فغالبيتها تعاني من فيضان من اإلهمال وال 
تحمـــل أي ظل مـــن ظال التطويـــر، وال تصلح لكل أفـــراد العائلة 
وال تبعـــث البهجـــة والفرح فـــي قلوب األطفال من خال وســـائل 
الترفيـــه التـــي فيها، وكذلك انعدام المســـاحة الخضـــراء.. حدائق 
تحتـــاج إلـــى صبر جميـــل عند دخولهـــا وال يمكن اســـتيعاب كيف 

تعمل وهي مثل مصباح الغاز وقد اخبي نوره.

لمـــاذا ال يتم االهتمام إال بالحدائق العامة الكبرى، والصغيرة التي 
بداخـــل األحياء الســـكنية ترتجف أوصالها مـــن الجوع واإلهمال، 
وربمـــا هـــذا مـــا يدفع رجـــال الحراســـة فيها إلـــى منـــع المواطنين 
مـــن دخـــول بعـــض المرافق مثل ماعـــب كرة القـــدم مثلما حصل 
مـــع الحديقة المذكـــورة، فطالمـــا الحديقة ملتصقـــة بظهرها على 
الحائط وكأنها مسلوبة القدرة على الحركة، وليس فيها أية لمسة 

من الحياة، فما الفائدة من فتحها أصا للناس.
حديقـــة مجمعنا بمدينة عيســـى نطالعها بعيـــون حزينة وضارعة 
علـــى مـــا وصلـــت إليـــه من حـــال، فهـــي تحوم فـــي حلقـــة مفرغة 
بحثـــا عن مخرج ولكـــن ال مخرج، كما أن العضـــو البلدي ال يتكرم 
بمعاينتهـــا وكأن هنـــاك ماردا يقف علـــى عتبة الحديقة ســـيمنعه، 
ومع كل ذلك “والباوي” يتم صلب المواطن على الفور بمنعه من 

دخول بعض المرافق مثل ماعب كرة القدم.
لنكن أكفاء بدرجة كافية وعلى مســـتوى العمل الذي نقوم به، أو 

أن ال نفتح حدائق صغيرة في األحياء من األساس.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ها قد بدا األول من ديسمبر ملوًحا بمعالم تتحدث عن ذكرى االحتفال بيوم 
المـــرأة البحرينيـــة، معزًزا كل اإلنجازات والمكاســـب التـــي تؤكد دور المرأة 
فـــي التنميـــة الوطنيـــة وجهودهـــا الرائدة في عمليـــة النهوض والمشـــاركة، 
ومـــا حققـــت لوطنهـــا الـــذي أضاء لهـــا الطريـــق كي تخـــط التاريـــخ العريق 
طوال مســـيرة االرتقاء، لضمان اســـتدامة العطاء، فجاء شـــعارنا هذا العام 
“المـــرأة البحرينيـــة في التنمية الوطنية.. مســـيرة ارتقاء في وطن معطاء” 
يروي قصة مشـــاركة المرأة وحضورها في مختلف عمليات البناء الوطني 
التـــي انطلقت تزامًنا مـــع تطور الدولة الحديثة القائمة على أســـس العدالة 

والمساواة والتنافسية.
إن هذه المكانة التقديرية للمرأة البحرينية، جاءت تفســـيًرا حقيقًيا لجهود 
مخلصة وتوجيهات سامية من لدن صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه في إشراك المرأة المشاركة 
الحقيقية في مختلف مجاالت التنمية الوطنية الشـــاملة، وقد ترجمت إلى 
سياســـات ومنهجيات واعدة استطاعت رســـم التوجهات وتحقيق الغايات 
بقيادة حكيمة من صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفـــة قرينة عاهـــل الباد المفدى رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة حفظها 

هللا ورعاها، فمثلما سعت نحو تمكين المرأة إيماًنا بقدراتها وعطاءاتها في 
المسيرة التنموية الوطنية، فنحن نعلن تكراًرا العزم المخلص لدفع مسيرة 
التقـــدم والتي تشـــهد قمة ازدهارهـــا وتطورها تحت قيادة صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهـــد رئيس الوزراء حفظه 

هللا ورعاه.
فمـــع أصعـــب الظـــروف واألزمـــات، أثبتـــت المـــرأة جدارتهـــا التامـــة علـــى 
استحقاق الدعم والمؤازرة، وما قدمت من مستوى عال من خال وجودها 
صًفـــا واحًدا فـــي كل األوقات والظروف وحتى الصعبـــة منها، فا يوجد ما 
يعيقهـــا، بل تـــزداد إيثاًرا للعمل المســـتمر وبـــذل المزيد مـــن العطاء لضمان 
اســـتقرارها األســـري والمهنـــي، بل أعطـــت الوطن جل مـــا لديهـــا رًدا واعًدا 
لـــكل الخدمات التي أعطيت لها والتســـهيات الحكومية التي ســـخرت كي 
تســـاعدها في تجاوز الصعاب، والخروج بمـــن معها في أمن وأمان.. وفعاً 

لقد كان لجائحة كورونا الدرس الثمين في ذلك.
ومـــن هنـــا، فالقلم بهذه المناســـبة العظيمة، تجره المشـــاعر فخـــًرا واعتزاًزا 
لبلـــوغ هـــذه المكانة الرفيعـــة، من الرعايـــة واالهتمام، والجـــد واإلخاص.. 

فالذكرى هنا ترسيخ لألمجاد وذكرى للعباد.

د. حورية الديري

تنافسية المرأة البحرينية في التنمية الوطنية

أقدمـــت الدولـــة اإليرانيـــة في الثاثين مـــن نوفمبر 1971م علـــى احتال الجزر 
اإلماراتيـــة العربية الثاث )طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبوموســـى( قبل إعان 
اســـتقال اإلمارات العربية المتحدة وانتهاء تاريخ الحماية البريطانية، وترجع 
األطماع اإليرانية في هذه الجزر إلى القرن الثامن عشـــر، عندما تمكن القواســـم 
من بســـط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية شرًقا وغرًبا، وهناك 
عدد من اإلمارات العربية األخرى الممتدة على طول الســـاحل الشـــرقي للخليج 
ـ عربســـتان” والتي  العربـــي، ومنهـــا “إمارة بني كعب” الواقعة في “إقليم األحوازـ 

احتلتها إيران أيًضا، وغيرها من الجزر العربية.
األسباب التي دفعت الدولة اإليرانية الحتال هذه الُجزر هي أسباب استراتيجية 
وأخـــرى اقتصادية، فالجـــزر اإلماراتية تتواجد في موقع اســـتراتيجي بالخليج 
العربـــي، والمتمثل في مدخل مضيق هرمز، فســـيطرة إيـــران على هذا المضيق 
تجعلهـــا تهـــدد األمن القومي اإلماراتي وأمن الخليج العربـــي والمنطقة العربية. 
والســـبب اآلخـــر وجود النفـــط بكميات كبيـــرة بمنطقـــة الخليج العربـــي، وتوفر 
كميات كبيرة من إكسيد الحديد بجزيرة “أبوموسى”، وقد سعت دولة اإلمارات 
وتساندها أقطار الخليج العربي واألقطار العربية بكل الطرق والوسائل السلمية 

إلنهـــاء هذا االحتال الذي جعل من العاقـــات بين أقطار الخليج العربي ودولة 
االحتال اإليراني في اضطراب وتذبذب دائم.

وأكـــدت دولة اإلمارات حقها التاريخـــي والجغرافي في جزرها وعلى مجموعة 
مـــن الثوابـــت، أبرزهـــا أن الجـــزر الثـــاث عربيـــة األصـــل، وأنهـــا جزء مـــن تراب 
اإلمـــارات، وأن الدولـــة اإليرانية قامـــت باحتالها، وأن اإلمـــارات ُملزمة بالدفاع 
عنهـــا واســـترجاعها كواجب وطنـــي، في الوقت الـــذي تمارس الدولـــة اإليرانية 
إجـــراءات التعســـف والقهـــر ضـــد ســـكان الجـــزر وسياســـة الترحيـــل القســـري 
والتضييـــق على المقيميـــن عليها، فكل شـــيء بالتصاريح “المغـــادرة والدخول، 
شـــراء الثاجات أو المكيفات، الخروج للصيد، وغير ذلك”، وحتى حين ُيســـمح 

لهم بالصيد تتم مضايقة الصيادين واعتقالهم أليام. 
ومراعاة من دولة اإلمارات لحســـن الجوار الجغرافي واألخوة اإلســـامية فإنها 
مازالـــت تعالج مســـألة االحتال عبر قنواتها الدبلوماســـية، كونها قضية وطنية 
إماراتية، وهذا النهج اإلماراتي قابله اســـتمرار سياســـة الدولة اإليرانية بنهجها 
االحتالـــي وتجاوزاتها لألعراف والقوانيـــن الدولية، غير آبهة بمطالب اإلمارات 

وشعبها في حقها في أراضيها المحتلة التي هي إماراتية وعربية الوجود.

عبدعلي الغسرة

في ذكرى احتالل الجزر العربية الثالث

فريق “مركز االتصال الوطني”
شـــكرًا لـــكل األوفياء الذين ســـاهموا في إبـــراز وإنجاح جنـــاح البحرين 
في معرض إكسبو دبي 2020، وبفضلهم بعد هللا أضحى الجناح محط 

أنظار الزوار من شتى مناطق العالم.
هؤالء الزوار رأيتهم على مدى أربعة أيام كاملة، وهم يتجولون بانبهار 
فـــي أرجـــاء المكان المكســـو باللـــون الفضـــي الامـــع، متأملين نفائســـه 
الجميلة من عقود اللؤلؤ والدانات، وأنســـجة تراثية جميلة، ليتســـاءلوا 
بعدها بشـــغف عـــن تاريخ وإرث هـــذه البقعة المضيئة مـــن العالم، وعن 

حضاراتها العريقة.
رأيـــت أيضًا طلبة المـــدارس وهم يتلكأون بالخروج من الجناح وســـط 
إلحـــاح المعلميـــن، ورأيـــت أيضًا اهتمام الـــزوار بالتقاط الصـــور الكثيرة 
وتوثيق اللحظة الزمانية التي تعبر عن روح اإلكســـبو، وروح الشـــعوب 
المحبـــة للخير والســـام. وجود الفرق الفنية الشـــعبية كفرقة محمد بن 
فـــارس لفن الصـــوت، وفرقة قالي للفنون الشـــعبية، ألقى بظال رائعة 
على أجواء المكان، ظـــال تحمل حميمية البحرين وأجواءها البحرية 

الساحرة، وطيبة أهلها وكرمهم وبساطتهم.
أشـــكر هيئة الثقافة واآلثار ممثلة بالشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفة 
التـــي بذلـــت جهـــودا مكوكيـــة مع فريـــق العمل التابـــع لها، لتقـــدم جناح 
البحرين بالشكل الذي يليق به، جماالً، وحداثة، وتاريخًا، وكثافة تنسج 

الفرص.
وأشـــكر أيضًا فريق مركز االتصال الوطني ممثاً بشـــخص رئيســـه األخ 
يوســـف البنخليل، وبقية الفريق الرائع، أحمد العريفي، زينب النشـــيط، 
نورة القعود، عاطفة الســـيد، مرام البردولي، دانة حميدان، نورة الدوي، 
علـــى جهودهم الجبـــارة في التنســـيق والمتابعة اإلعاميـــة، والتنظيم، 
والتي أســـهمت في تسهيل عملنا وحضورنا كإعاميين، ونظمت حركة 

وتفاعل الوفود الرسمية في اليوم الوطني البحريني للجناح.
هـــذا الفريـــق نمـــوذج وطنـــي بحرينـــي نفخـــر ونعتـــز بـــه، ألنـــه يحمـــل 
مســـؤوليات إبـــراز وتشـــريف البحريـــن، في الخـــارج والداخـــل معًا، وال 

أنسى هنا األخ محمد النعيمي دمث الخلق، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

رواد التنمية البشرية بالمحرق.. الرستاقي )12(
الرائد الثاني عشـــر )12( من رواد التنمية البشـــرية في “أم المدن” بمحافظة 
المحرق هو األســـتاذ الســـيد حســـن الســـيد علي الســـيد إبراهيم الرستاقي، 
والذي نسرد عطاءه رحمه هللا إضافة إلى الـ )11( رائدًا، وهم: أحمد العمران، 
وعبدالرحمـــن المعـــاودة، وإبراهيـــم محـــرم، وعبدالرحيـــم روزبه، وســـكينة 
القحطانـــي، وحســـن الغيص، وعبدالوهاب السيســـي، وعائشـــة علي محمد، 

وعائشة عيسى الفايز، ومبارك عبدهللا سيار، وأحمد عبدهللا الشوملي.
األســـتاذ حســـن الســـيد علي ولد بمحافظـــة المحـــرق، عـــام )1932م(، “تعلم 
بمدرســـة – المطوعيـــة - والده الســـيد علي الرســـتاقي فـــي )1940م( والتي 
أصبحـــت علـــى يد والـــده متقدمـــة مقارنـــة مـــع المـــدارس أو “المطوعيات” 
األخـــرى، بنظرتـــه إلـــى التعليم نظـــرة وظيفية فـــي تلبيتها متطلبات ســـوق 
العمـــل آنـــذاك إلـــى مهارات كحســـابات الغـــوص ومناهج المحاســـبة، إضافة 
إلى تعليم القرآن الكريم والكتابة، كما اهتم الســـيد علي الرســـتاقي بشـــيء 
من مســـك الدفاتـــر وكتابة الديون وتســـجيلها وأمور التجارة والمراســـات 
وكتابـــة االتفاقيات” وفقًا للدكتور عبدالحميد المحادين في كتابه “الخروج 
من العتمة”. وواصل األســـتاذ حســـن علي تعليمه بمدرسة الهداية الخليفية 
عـــام )1945م(، والتحـــق بالمدرســـة الثانوية بالمنامة ســـنة )1950م(، وتلقى 
تعليمه الجامعي بجامعة دمشـــق في )1978م( وبجامعة ليفربول ببريطانيا 

في )1980م(”.
وبدأ حياته بالقطاع التعليمي كمدرس بمدرســـة الهداية الخليفية ولخمسة 
أعـــوام، وعيـــن ســـكرتيرًا لمديـــر المعـــارف )آنـــذاك( ولمجلـــس التعليـــم على 
مدى )10( ســـنوات، ومديرًا لشـــؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم من 
)1966م( إلى )1975م(، ومديرًا للشـــؤون اإلدارية والمالية )1975 - 1980م( 
ووكياً مســـاعدًا للشـــؤون المالية واإلدارية في وزارة التربية والتعليم في 

)1980 - 1993م(”.
أما من حيث مســـاهماته الخيرية والتطوعية، فقد بدأ األســـتاذ حســـن علي 
مكافحـــة محو األمية في خمســـينيات القرن العشـــرين أثنـــاء رعايته رحمه 
هللا الحلقة البحرينية لتعليم محو األمية بدولة البحرين )آنذاك(، إلى جانب 
عملـــه الطويـــل التحاد األنديـــة الوطنية وعبر دوره في مجلـــس االتحاد تم 
تأســـيس فكرة “كرة الشهيد” لمســـاعدة الثورة الفلسطينية )آنذاك( بالتعاون 

الفعال مع جمعية رعاية الطفل واألمومة.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com



الحرس الوطني

الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد 
بن  عيســـى آل خليفة، رئيس االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القدم النائـــب األول 
لرئيـــس االتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، 
وذلك صباح االثنين )29 نوفمبر( في 

مكتبه بمعسكر الصخير. 
 ورّحب سمو رئيس الحرس الوطني 
برئيـــس اإلتحـــاد اآلســـيوي، مشـــيدًا 
المتواصلـــة  بالنجاحـــات  ســـمّوه 
القـــدم،  لكـــرة  اآلســـيوي  لالتحـــاد 
فـــي  لالتحـــاد  المتواصـــل  وبالـــدور 
لرفـــع  والقوانيـــن  األنظمـــة  تطويـــر 
مســـتوى األندية والمنتخبات، والتي 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  جهـــود  تؤكـــد 
إبراهيـــم آل خليفـــة فـــي قيـــادة دفة 

االتحاد القاّري. 

من جانبه، أشـــاد الشـــيخ ســـلمان بن 
الـــذي  بالـــدور  خليفـــة  آل  إبراهيـــم 
يقّدمه الحـــرس الوطني في ميادين 
عـــن  والدفـــاع  الوطنـــي،  الواجـــب 

مكتســـبات الوطـــن ومنجزاته، وذلك 
فـــي ظـــل العهـــد الزاهر لعاهـــل البالد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 

عيسى آل خليفة.

أشاد بالنجاحات المتواصلة لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم

سمو رئيس الحرس الوطني يستقبل سلمان بن إبراهيم

جانب من اللقاء 

األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

أشــاد األمين العام للمجلس األعلى للشــباب والرياضة الشيخ سلمان 
الداخليــة  لبطولــة وزارة  المتميــز  بالنجــاح  ابراهيــم آل خليفــة  بــن 
)تشالنجر( للتنس، التي أقيمت يوم األحد تحت رعاية وزير الداخلية 

الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة.

 ونوه الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة بالدعـــم المتواصل من 
وزير الداخليـــة للحركة الرياضية 
عمومـــا ولألنشـــطة الرياضية في 
وزارة الداخليـــة خصوصا، مؤكدا 
أن دعمـــه يعكـــس إيمانه الراســـخ 
تعزيـــز  فـــي  الرياضـــة  بأهميـــة 
االنتمـــاء للوطن وتشـــريف مملكة 
البحريـــن في المحافـــل الرياضية 

الخارجية.
 وأكد الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
الفنـــي  النجـــاح  أن  خليفـــة  آل 
وزارة  لبطولـــة  والتنظيمـــي 

للتنـــس  )تشـــالنجر(  الداخليـــة 
يترجـــم األدوار المحوريـــة التـــي 
تلعبها وزارة الداخلية على صعيد 
تســـهم  التـــي  البطـــوالت  تنظيـــم 
فـــي صقـــل مواهـــب الرياضييـــن 
البحرينيين ورفع منسوب الخبرة 
لديهـــم بمـــا يعـــزز مـــن جهوزيتهم 
الفنية لتمثيل األندية والمنتخبات 

الوطنية.
 وهنأ الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
الفائزيـــن  الالعبيـــن  خليفـــة  آل 
البطولـــة،  فـــي  األولـــى  بالمراكـــز 
التنافســـي  بالمســـتوى  منوهـــا 

المتميز للبطولة، ومشـــيدا بجهود 
االتحـــاد الرياضي لألمن العام في 
توفيـــر مختلـــف عوامـــل النجـــاح 

الفني والتنظيمي للبطولة.

أشاد بدعم وزير الداخلية للحركة الرياضية

سلمان بن إبراهيم يثمن نجاح بطولة الداخلية للتنس

سلمان بن ابراهيم 

العداءة عواطف تخطف ذهبيتين في البطولة العربية
حققـــت العـــداءة عواطف أحمـــد المركز 
األول والميداليـــة الذهبيـــة فـــي ســـباقي 
البطولـــة  فـــي  متـــر  و200  متـــر   400
العربيـــة الثامنة أللعاب القوى للناشـــئين 
والناشـــئات، التي استضافتها تونس من 
25 لغايـــة 28 نوفمبـــر الجـــاري لتكشـــف 
عـــن بـــروز بطلـــة جديـــدة فـــي ســـباقات 
السرعات على مستوى السيدات أللعاب 

القوى البحرينية.
العـــداءة عواطـــف أحمـــد كســـبت ذهبية 
ســـباق 400 متـــر بعدمـــا أنهـــت مســـافة 
الســـباق بزمن 56:26 ثانية، وفي ســـباق 
200 متر نجحت العداءة عواطف أحمد 
الفوز بالمركـــز األول والميدالية الذهبية 
بعدما أنهت مسافة السباق بزمن 26:05 

ثانية.
وبهـــذه المناســـبة رفـــع رئيـــس االتحـــاد 

بـــن  محمـــد  القـــوى  أللعـــاب  البحرينـــي 
جالل أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
إلـــى مقام عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وإلى 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

 كمـــا هنـــأ ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
 وأكـــد بن جالل أن اإلنجـــاز العربي الذي 
هـــو  أحمـــد  عواطـــف  العـــداءة  حققتـــه 
ثمـــرة للرعايـــة الملكية الســـامية للحركة 
الرياضيـــة عمومـــا ورياضـــة أم األلعـــاب 

خصوصـــا، وهـــو ترجمـــة لمـــا تحظـــى به 
الرياضـــة من دعم حكومي بقيادة ســـمو 

واهتمـــام  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
ومتابعة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة وســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة.

اتحاد ألعاب القوى

بن جالل يهنئ 
القيادة باإلنجاز

ناصر بن حمد يشيد بانتصار “باريس أف سي” األكبر في تاريخه
فاز على “دي كايني” بـ 14 هدفا في كأس فرنسا

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أكـــد 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة أن 
الفوز الكبير الذي حققه فريق باريس 
أف ســـي الفرنســـي فـــي كأس فرنســـا 
يؤكد المســـتويات البارزة التي يســـير 
عليها الفريق بعد فوزه على نادي سي 
أس ســـي دي كايني في كأس فرنســـا 
بنتيجـــة )14/ صفر( مســـجاًل أكبر فوز 

في تاريخ النادي.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة عن ســـعادته بهذا االنتصار 
الكبيـــر الـــذي ســـيعطي حافـــزا كبيـــًرا 
للفريق فـــي مواصلة تحقيـــق النتائج 
اإليجابيـــة فـــي بطولـــة كأس فرنســـا 
والســـير بخطـــى ثابتـــة نحـــو تحقيـــق 
أهـــداف الفريـــق فـــي البطولـــة، مبيًنـــا 
سموه أن تأهل الفريق إلى دور ال 64 
يعتبر مســـتحًقا عطًفا على مستويات 
الالعبيـــن البـــارزة التـــي قادتهـــم إلـــى 

الفوز العريض.

وتمنى ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة كل التوفيق والنجـــاح للفريق 

في مشواره المقبل.
وتمكـــن باريـــس أف ســـي مـــن التأهل 
إلـــى دور الـ 64 بعد الفـــوز الكبير على 
ســـي أس ســـي دي كاينـــي )14/ 0( بعد 

مباراة تسيدها فريق باريس.

المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

فريق باريس أف سي الفرنسي
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نتائج مباريات األمس

مباراة اليوم

تصفيات كأس العالم لكرة السلةدوري خالد بن حمد لكرة اليد

إيران٦٤١٠٠البحرين

كأس العرب لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

قطر7.30 مساًءالبحرين

الثالثاء 30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الثاني 1443 - العدد 4795

خطوة بخطوة مع األحمر
الــكل يــدرك بــأن منتخبنــا الوطنــي لكــرة القدم هــو اآلن فــي مجموعة قويــة، وقوية 
جدا؛ كونها خليجية بحتة، ويكمن الجزء الرئيس من قوتها في االصطدام بأصحاب 

األرض “قطر” في بداية األمر.
البحريــن، قطــر، عمــان، العــراق.. جميعهــا أســماء رنانــة علــى الــورق، فاألحمــر بطــل 
الخليــج، والثانــي بطــل آســيا، والثالــث والرابــع يخوضان الفتــرة الحاليــة التصفيات 
2022.. فالعمانيــون هزمــوا اليابــان ومــا زالــوا  إلــى كأس العالــم  النهائيــة المؤهلــة 
يصارعون لخطف البطاقة الثالثة، والعراقيون رغم نتائجهم غير المســتقرة، إال أنهم 

سيلعبون الحدث العربي المرتقب، وهم األكثر سيطرة على ألقاب هذه البطولة.
أمــا القطريــون، فهــم قادمــون مــن سلســلة مباريــات دولية مــع منتخبــات عريقة في 
أوروبــا وكوبــا أميــركا و ”الوكنــككاف”.. أي منتخبات ال تقل عن العشــرين، وبعضها ال 
يقــل عــن الخمســين في التصنيف الدولــي، وبالتالي هم اآلن صنيعــة احتكاك مثالي؛ 

بهدف الظهور عربيا بالشكل الالئق على أرضهم قبل مونديال 2022.
ومــع كل هــذا الوصــف لمنافســينا في الحدث العربــي، إال أن منتخبنــا الوطني ال يقل 
شأنا عن هذه األسماء “إذا حقت حقايقها” كما يقال باللهجة الدارجة.. وال ننسى بأن 
“األحمــر” دائمــا مــا يؤكــد علو كعبه علــى نظيره القطــري.. والقطريون لــم يحققوا أي 
فوز على الكرة البحرينية منذ 17 ســنة، وهذا هو الفارق الحقيقي الذي يشــكله دائما 

“معدن الالعب البحريني” في الشدائد.
اإليجابيــة التــي يمتلكهــا “األحمــر” بأنه بعيد عن الترشــيحات في المونديــال العربي، 
الــذي ســيقص شــريطه اليــوم بأقــدام بحرينيــة قطريــة.. فــكل المحلليــن، يرشــحون 
المنتخبات اإلفريقية، كالجزائر ومصر، وأيضا أصحاب االرض، وبالتالي الضغوطات 
على “الخصم” اليوم، ستصب “بعون هللا” إلى صالح “األحمر”، وسنشاهد أداء بطوليا 

نهايته “فوز بحريني”.

حسين خلف

عواطف متوجة بذهبية 200 متر

محمد بن جالل

لقاء منتخبنا مع إيران في تصفيات كأس العالم لكرة السلة



8 ميداليات للبليارد والسنوكر ببطولتّي غرب آسيا والعربية
رفع نائب رئيس االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس منذر البصري 
خالــص التهانــي والتبريــكات إلــى القيــادة بمناســبة إنجــاز منتخــب البليــارد 
والســنوكر فــي بطولتــّي غــرب آســيا والعربيــة، مــن خــال إحــراز 8 ميداليات 

ملونة من بينها ذهبيتان و3 فضيات و3 برونزيات. 

وأكـــد البصـــري أن هـــذا اإلنجـــاز يعـــد 
ثمـــرة حقيقـــة لمـــا تحظى بـــه الحركة 
الرياضية مـــن دعم واهتمام متواصل 
من لدن القيادة، وهو ما مهد األرضية 
اإلنجـــاز  هـــذا  لتحقيـــق  الخصبـــة 
المشـــرف، كما أنه يعكـــس الدور البارز 
لممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، والنائـــب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 

األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
بالقطـــاع  االرتقـــاء  فـــي  خليفـــة،  آل 

الرياضي في مملكة البحرين.
بعثـــة  تـــرأس  الـــذي  البصـــري  وقـــال 
منتخبنـــا الوطنـــي في بطولتـــّي غرب 
آســـيا والعربيـــة “إن العبـــي المنتخب 
للبليـــارد والســـنوكر بمختلـــف الفئـــات 
العمريـــة، قدمـــوا مســـتويات أكثر من 
مميـــزة أهلتهم ألن يحققوا المنافســـة 
القويـــة علـــى المراكـــز المتقدمـــة أمام 
العبيـــن أكثر قوة وخبرة، وقد حصلوا 

على إشادة واسعة من ِقبل الحاضرين 
بالبطولة”. 

 وكان منتخبنـــا الوطنـــي قـــد اســـتهل 
مشـــواره بالمشـــاركة الخارجيـــة عبـــر 
اســـتضافتها  التـــي  العربيـــة  البطولـــة 
دولـــة اإلمـــارات، وحقـــق مـــن خاللهـــا 
الميداليـــة  صبـــاح  حبيـــب  الالعـــب 
الفضية لمســـابقة الســـنوكر )6 كرات(، 
فيمـــا أحـــرز حســـين مـــروم الميداليـــة 
الفضيـــة لمســـابقة البليـــارد للناشـــئين 

)9 كـــرات(، كمـــا حقـــق الالعـــب نفســـه 
الميداليـــة البرونزية لمســـابقة البليارد 
للناشـــئين )8 كرات(، ونال حيدر مروم 

الميداليـــة البرونزية لمســـابقة البليارد 
)10 كرات(، وتعتبر هذه المشاركة هي 
الثانية لألخوين حسين وحيدر مروم 

بقميـــص منتخبنا الوطنـــي بعد بطولة 
غـــرب آســـيا التـــي أقيمت فـــي مملكة 

البحرين 2019. 
كانـــت  آســـيا،  غـــرب  بطولـــة  وفـــي   
المشـــاركة أكثـــر مـــن رائعـــة ومميـــزة 
ألفـــراد منتخبنا الوطنـــي، حيث تمكن 
نجـــم منتخبنا حبيب صباح من الظفر 
بالميدالية الذهبية في مســـابقة فردي 
الرجـــال للســـنوكر، كما حقـــق منتخبنا 
فـــرق  لمســـابقة  الذهبيـــة  الميداليـــة 
الرجال للســـنوكر والـــذي مثله )حبيب 
صباح، هشـــام صقر وخليـــل إبراهيم(، 
فيمـــا حقـــق حيـــدر مـــروم الميداليـــة 
البرونزية لمســـابقة البليارد للناشـــئين 
)8 كـــرات(، وحســـين مـــروم الميدالية 
الفضية لمســـابقة البليارد للناشئين )9 

كرات(.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

البصري: اإلنجاز 
ثمرة حقيقية لما 
تحظى به الحركة 
الرياضية من دعم

أكـــد النائب األول لرئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، 
دوًرا  تلعـــب  الوطنيـــة  األنديـــة  أن 
ـــا في تطوير وارتقاء المنظومة  مهمًّ
الرياضيـــة، من خالل مـــا تقدمه من 
جهـــود بارزة تســـهم فـــي دفع عجلة 
التقـــدم، لجعـــل الرياضـــة أحـــد أهم 
المحركات األساســـية فـــي المجتمع 

البحريني.
جـــاء ذلـــك، خالل اســـتقبال ســـموه 
فـــي مكتبـــه بقصـــر الـــوادي، رئيـــس 
نادي البحرين للســـيارات “كالسيك” 
الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي آل خليفة، 
ورئيس نادي الشـــراع الشيخ محمد 
بـــن دعيج آل خليفـــة، ورئيس نادي 
البحريـــن لتحـــدي العقبـــات الشـــيخ 
خالد بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس 
نـــادي مقابـــة علي مرهـــون، ورئيس 
نادي ســـباق الســـرعة وليـــد األحمد، 
رايـــدرز  بحريـــن  نـــادي  ورئيـــس 
ورئيـــس  جناحـــي،  عبدالرحمـــن 
نـــادي العكـــر  مكـــي حبيـــب أحمـــد، 
ورئيس نادي هوكي الجليد عبدهللا 
القاســـمي، ورئيـــس نـــادي البحريـــن 
لســـباق الســـيارات الالســـلكية ماجد 
جعفـــر الثقفـــي، ورئيس نـــادي حلبة 
ســـباقات الســـيارات مـــازن الحلـــي، 
البحريـــن  نـــادي  رئيـــس  ونائـــب 
محمـــد  جاســـم  الناريـــة  للدراجـــات 
إدارة  مجلـــس  وعضـــو  حاجـــي، 
نـــادي البحريـــن للشـــطرنج إبراهيـــم 
البورشيد، وعدد من ممثلي األندية. 
وفي بداية اللقاء، رحب سمو الشيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفة بالحضور، 
وأثنـــى ســـموه علـــى الجهـــود التـــي 
تبذلهـــا األنديـــة فـــي تنفيـــذ البرامج 
التـــي تســـهم فـــي تحقيـــق األهداف 
وفق السياسات التي تنتهجها الهيئة 
العامـــة للرياضـــة، من أجـــل االرتقاء 
بمســـتوى الكادر اإلداري والفني، بما 
ينعكـــس علـــى تطوير مســـتوى هذه 
األنديـــة ومنتســـبيها وتدفعها لمزيد 

من العطاء.
وقـــد اطلع ســـموه إلى شـــرح موجز 
األنديـــة،  وممثلـــي  رؤســـاء  قدمـــه 

والـــذي تضمن الخطط التي تســـعى 
هـــذه األندية لتنفيذها، والذي يدعم 
لتحقيـــق  وتدفعهـــا  اســـتمراريتها 
النجاحات التي تخدم تقدم الرياضة 
بالمملكـــة، منوها ســـموه بمـــا تحمله 

الرؤية المستقبلية من نهضة تنموية 
شـــاملة تســـهم فـــي تقـــدم الرياضة، 
وتدفعهـــا لبلـــوغ مســـتويات أفضل، 
وتحـــول  االحتـــراف  تطبيـــق  عبـــر 
الرياضة إلى صناعة وترفيه، تسهم 

فـــي جعل الرياضـــة رافدا من روافد 
االقتصاد الوطنـــي، لتحقيق أهداف 

رؤية البحرين 2030. 
مـــن جانبهم، أعرب رؤســـاء وممثلو 
وتقديرهـــم  شـــكرهم  عـــن  األنديـــة 

إلـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، مؤكديـــن أن مـــا يبذلـــه 
ســـموه من جهود واضحة ستســـهم 
فـــي تحقيـــق مزيـــد مـــن المنجـــزات 
الرياضـــي، معاهديـــن  القطـــاع  فـــي 

ســـموه للمضـــي قدما نحـــو مواصلة 
العطـــاء، والمشـــاركة الفاعلـــة التـــي 
تعكس تطلعات ســـموه نحو تحقيق 
للرياضـــة  إشـــراقا  أكثـــر  مســـتقبل 

البحرينية.
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خالد بن حمد: تحويل الرياضة إلى صناعة وترفيه
سموه يؤكد أهمية دور األندية في االرتقاء بالمنظومة الرياضية

جانب من اللقاء جانب من اللقاء

منتخبنا للبليارد والسنوكر يعود بالكؤوس والميدالية الملونة
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لجنة الموروث

لرياضـــات  البحرينيـــة  اللجنـــة  أعلنـــت 
للمجلـــس  التابعـــة  الشـــعبي  المـــوروث 
األعلـــى للشـــباب والرياضة عـــن تنظيم 
منافسات موسم ناصر بن حمد للصقور 

والصيد في نسخته الثامنة.
اللجنـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
البحرينية لرياضات الموروث الشـــعبي 
رئيس اللجنة المنظمة لموسم ناصر بن 

حمد للصقور والصيـــد محمد المري إن 
اســـتمرار منافسات الموسم البري يأتي 
انعكاســـا للدعم الالمحـــدود المقدم من 
ممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، والنائـــب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 

والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وأشـــار المري إلى أن فعاليات الموســـم 
ســـتنطلق فـــي نهايـــة ديســـمبر المقبـــل 
وتســـتمر حتى فبراير مـــن العام 2022 
فـــي قريـــة البحريـــن الدولية لســـباقات 

القدرة. 

ويتضمن موسم ناصر بن حمد للصقور 
والصيـــد عـــددا من الرياضـــات التراثية 
البريـــة منهـــا الصيد بالصقـــور بمختلف 
أنواعهـــا، باإلضافة إلى مســـابقات مهد 

السلوقي العربي وسباقات الخيل.
وأضـــاف المري أن النســـخة الثامنة من 
موســـم ناصر بن حمـــد للصقور والصيد 
تتضمن مســـابقة جديدة باســـم “شديد 

العـــرب” وهي مســـابقة 
للرياضـــات  تّحمـــل 
المختلفـــة  التراثيـــة 
تشـــارك فيهـــا الفـــرق 
بصفـــة جماعيـــة بدال 

من األفراد.

االستعداد لتنظيم موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد
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المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  أعـــرب 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، عن ســـعادته الكبيـــرة بتحقيق 
المنتخب الوطني للمصارعة إنجازا عربيا، 
بحصولـــه علـــى ميداليتيـــن ذهبيتيـــن في 
البطولة العربية التي احتضنتها جمهورية 
مصر العربية فـــي الفترة 26 - 29 نوفمبر، 
بعـــد أن حقق المصـــارع علي بيـــك المركز 
األول فـــي وزن 65 كيلوجرامـــا، وحصول 
المصـــارع حاجي محمد على المركز األول 
فـــي وزن 70 كيلوجراما، ضمن منافســـات 

هذه البطولة. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة “ســـعداء بهذه النتيجة التي حققها 
المنتخـــب فـــي هـــذه المشـــاركة العربيـــة، 
ونشـــيد بالمســـتويات القوية التـــي قدمها 
المصارعـــان علـــي بيـــك وحاجـــي محمـــد 
خـــال نـــزاالت البطولـــة، والتـــي عكســـت 
خاضهـــا  التـــي  الكبيـــرة  التحضيـــرات 
المنافســـات،  خـــوض  قبـــل  المصارعـــان 
الحضـــور  يعـــزز  اإلنجـــاز  هـــذا  إن  حيـــث 
القـــوي للمصارعة البحرينيـــة في مختلف 
المســـتوى  علـــى  ســـيما  ال  المشـــاركات 

العربي، والذي ســـيكون دافعا حقيقيا لكا 
وإحـــراز  األفضـــل  لتحقيـــق  المصارعيـــن؛ 
مزيـــد مـــن النتائـــج المشـــرفة ورفـــع علـــم 
مملكـــة البحريـــن عاليـــا فـــي المشـــاركات 
المقبلـــة”، مهنئـــا ســـموه رئيـــس وأعضـــاء 
وأفـــراد  للمصارعـــة  البحرينـــي  االتحـــاد 
المنتخـــب بهـــذه النتيجـــة، متمنيا ســـموه 
التوفيق والنجاح للمنتخب في البطوالت 

المقبلة. 

نتيجة مشرفة 

الهيئـــة  نائـــب رئيـــس  أشـــاد  مـــن جانبـــه، 
العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني 
لأللعاب القتالية ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمـــد آل خليفـــة باإلنجـــاز العربـــي الذي 
حققتـــه المصارعـــة البحرينية فـــي بطولة 

المصارعة العربية بمصر.
وقال سموه “نعرب عن اعتزازنا الكبير بما 
حققـــه المنتخـــب الوطنـــي للمصارعة في 

البطولـــة العربية، وهذا إن دل على شـــيء 
فإنـــه يـــدل علـــى أن المنتخـــب يســـير في 
االتجـــاه الصحيـــح نحو اعتـــاء المنصات 
وإحـــراز النتائج المشـــرفة، التـــي تزيد من 
ســـجل  فـــي  القتاليـــة  األلعـــاب  إنجـــازات 
الرياضـــة بالمملكـــة. وهـــذا دليـــل واضـــح 
علـــى الجهود المميـــزة التي يبذلها االتحاد 
البحريني للمصارعة برئاسة عبادة عدنان 
المـــا في تنفيـــذ الخطط والبرامـــج، التي 
تســـاهم في تطوير وارتقاء هذه الرياضة، 

وتدفعها لتحقيق اإلنجـــازات، والتي تعزز 
مـــن وجـــود المصارعـــة البحرينيـــة علـــى 
مختلف المســـتويات والبطوالت”، مشيدا 
ســـموه بالمســـتويات الفنية الكبيـــرة التي 
قدمهـــا المصارعـــان علـــي بيـــك وحاجـــي 
محمـــد في هذه المشـــاركة، متمنيا ســـموه 
للمصارعـــة  والنجـــاح  التوفيـــق  دوام 
البحرينية في تحقيـــق أفضل النتائج في 

المشاركات المقبلة. 

نتطلع لألفضل 

من جهتـــه، هنأ رئيس االتحـــاد البحريني 
للمصارعة عبادة عدنان الما سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة بالنتيجـــة 
المشـــرفة التي حققها المنتخـــب الوطني 
هـــذا  أن  مؤكـــدا  العربيـــة،  البطولـــة  فـــي 
اإلنجـــاز يبعـــث بالفخـــر واالعتـــزاز، وأنـــه 
دافـــع معنوي قـــوي لمزيد مـــن اإلنجازات 
التي يتطلـــع االتحاد إلـــى تحقيقها خال 
الفترة المقبلة، مضيفا أن االتحاد يســـعى 
مـــن خال الجهود التي يبذلها إلى تطوير 
هـــذه الرياضـــة، والمضـــي بها نحـــو إحراز 
األفضل من المســـتويات والنتائج، والتي 
تحقـــق تطلعـــات ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفـــة وســـمو الشـــيخ ســـلمان 
بـــن محمـــد آل خليفـــة؛ للنهـــوض برياضة 
لتعزيـــز  ودفعهـــا  البحرينيـــة،  المصارعـــة 
مكانتها علـــى الصعيدين القاري والدولي، 
مهنئـــا المصارعيـــن علـــي بيـــك وحاجـــي 
محمـــد بهـــذه النتيجة المتميزة، ومشـــيدا 
بمستوياتهما خال هذه المشاركة، متمنيا 
في الوقـــت ذاتـــه كل التوفيـــق للمنتخب 

الوطني.

سموه يشيد بالمستويات الكبيرة التي قدمها الالعبان علي بيك وحاجي محمد

خالد بن حمد: المصارعة البحرينية نجحت في تعزيز حضورها القوي عربيا

عبادة عدنانسمو الشيخ سلمان بن محمد
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سمو الشيخ خالد بن حمد

الدوحة - الوفد اإلعالمي

يبـــدأ منتخبنا البحرينـــي األول لكرة 
نظيـــره  بمواجهـــة  مشـــواره  القـــدم 
القطـــري صاحـــب األرض والجمهور 
فـــي الســـاعة 7:30 من مســـاء اليوم 
“البيـــت” فـــي افتتـــاح  علـــى ملعـــب 
بطولـــة كأس العـــرب العاشـــرة التـــي 
 16 بمشـــاركة  الدوحـــة  تســـتضيفها 

منتخًبا.
العربـــي  المعتـــرك  األحمـــر  ويدخـــل 
بطموحات تأكيد وإثبات وجوده في 
مشـــاركاته اإلقليميـــة في الســـنوات 
األخيـــرة التـــي أفـــرزت فـــوزه بلقب 
بطولـــة غـــرب آســـيا وكأس الخليج، 
وهو يسعى الستثمار حالة االستقرار 
الفني التي يعيشها مع المدرب الفني 
البرتغالي سوزا منذ سنتين وبوجود 
معظم الاعبيـــن الذين مثلوا األحمر 
في تلـــك البطوالت، وهي بتشـــكيلة 
ممزوجة بين الشباب وبعض عناصر 
الحـــارس  فـــي  المتمثلـــة  الخبـــرة 
ســـيد محمـــد جعفر والعبي الوســـط 
عبدالوهـــاب المالـــود وســـيد ضيـــاء 
سعيد والمهاجم المخضرم إسماعيل 
عبداللطيـــف بجانـــب حيويـــة علـــي 
مدن وكميل األســـود ومحمد جاسم 

مرهون ووليد الحيام.

األحمر يضع اللمسات األخيرة 

اختتم منتخبنا األحمر اســـتعداداته 
الفنيـــة للمبـــاراة االفتتاحيـــة بإجراء 
تدريبـــه األخيـــر مســـاء أمـــس علـــى 
الماعـــب الخارجيـــة بنـــادي الريـــان 
وبمشـــاركة جميـــع الاعبيـــن، حيـــث 
وضع المدرب ســـوزا اللمسات الفنية 
األخيـــرة والوقـــوف علـــى جهوزيـــة 

جميع الاعبين لمباراة قطر غدا.

سوزا: المباراة صعبة ونسعى 

لنتيجة إيجابية 

الوطنـــي  منتخبنـــا  مـــدرب  اعتبـــر 

األول لكـــرة القـــدم البرتغالي هيليو 
ســـوزا أن مباراة قطر مجرد واحدة 
ســـيخوضها  التـــي  المباريـــات  مـــن 
األحمـــر ويســـعى مـــن خالهـــا إلـــى 
نتيجـــة إيجابيـــة، مؤكـــدا  تحقيـــق 
أن المنتخـــب اســـتعد جيـــدا لهـــذه 
المواجهة التي وصفها بأنها ستكون 

صعبة للمنتخبين؛ لكونها افتتاحية 
لهذا المونديال العربي. وقال سوزا 
خـــال المؤتمر الصحافي الذي عقد 
لمدربـــي مبـــاراة االفتتـــاح للبطولة 
“سعداء بالمشاركة في هذه البطولة 
التي تجتمع فيها جميع المنتخبات 
العربيـــة في منافســـة قويـــة والتي 

ستشـــهد اإلثـــارة والنديـــة مـــن قبل 
وأضـــاف  المشـــاركة”.  المنتخبـــات 
“نعلـــم جيـــدا أن المنتخـــب القطري 
يســـير وفق مشـــروع طويل يقوده 
المدرب اإلسباني سانشيز منذ فترة 
طويلة اســـتعدادا لمونديال 2022، 
إال أن مباراتنـــا معـــه اليوم ســـتكون 

بدايتها ســـلبية ويمكنها أن تســـتمر 
هذه النتيجة حتى النهاية أو تتغير 

والتي نأمل أن تكون لصالحنا”.
وأكـــد ســـوزا أن الكـــرة البحرينيـــة 
مقبلة كذلك على مشروع مهم وهو 
الوصـــول إلى كأس العالـــم المقبلة، 
والعمـــل علـــى هـــذا الحلم ســـيكون 

على قدم وســـاق والبطولة العربية 
ســـتزيد من خبرات العبـــي األحمر 
وتدفعهـــم نحـــو تحقيـــق األفضـــل 

للكرة البحرينية.

سيد المرمى: ننتظر صافرة البداية

قـــال قائـــد منتخبنـــا الوطنـــي األول 
لكـــرة القـــدم الحـــارس الدولي ســـيد 
محمـــد جعفـــر “مســـتعدون لخـــوض 
المبـــاراة االفتتاحية أمـــام المنتخب 
لنـــا  جـــدا  المهـــم  ومـــن  المضيـــف، 
كاعبيـــن أن نشـــارك فـــي مثـــل هذه 
البطـــوالت وخوض هـــذه المباريات 
والحمـــاس  بالقـــوة  تمتـــاز  التـــي 
رفـــع  فـــي  تســـهم  والتـــي  والنديـــة، 
وبالنســـبة  والخبـــرات.  المســـتويات 
وفـــق  ســـارت  فإنهـــا  لاســـتعدادات 
البرنامـــج الذي وضعه الجهاز الفني، 
صفـــارة  ننتظـــر  الاعبيـــن  ونحـــن 

البداية“.
واعتبر ســـيد جعفر أن مشاركته مع 
المحـــرق فـــي الفـــوز بـــكأس األتحاد 
لاعبـــي  دافعـــا  تشـــكل  االســـيوي 
األحمـــر نحـــو الطمـــوح فـــي تكـــرار 

فرحة اإلنجازات مع المنتخب.

مواجهات خليجية وإفريقية 

يشـــهد اليوم االفتتاحـــي 3 مباريات 
أخرى بجانب مباراة منتخبنا وقطر، 
حيث ســـيفتتح المنتخبيـــن العماني 
ظهـــرا   1 الســـاعة  عنـــد  والعراقـــي 
التـــي  المجموعـــة األولـــى  مباريـــات 
تضـــم منتخبنا في مواجهة خليجية 
مباريـــات  ســـتنطلق  فيمـــا  صعبـــة، 
تونـــس  بلقـــاء  الثانيـــة  المجموعـــة 
وموريتانيـــا فـــي مواجهـــة إفريقيـــة 
عنـــد 4:30 عصـــرا، فيما يلتقي ضمن 
نفـــس المجموعـــة منتخبـــا اإلمارات 
وسوريا عند العاشرة ليا في مواجه 

قوية منتظرة.

اليوم في افتتاح كأس العرب وعلى ملعب “البيت”

األحمـــــر يـبــدأ مشــواره العربــي بمواجهـــة قطـر



أكــد نــادي دبــي للصحافــة أنه عمًل بتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، وبمتابعة من رئيس مجلس دبي لإلعلم ســمو الشــيخ أحمد بن محمد بن راشــد آل مكتوم، تم البدء بالفعل 
لإلعــداد للــدورة األولــى مــن “جائزة اإلعلم العربي” والتي كشــف النادي عــن إطلقها أمس )اإلثنين( خلل حفــل تكريم الفائزين 
ضمــن الــدورة العشــرين لجائــزة الصحافــة العربيــة، والتي ســتتحول اعتباًرا مــن العام المقبل إلــى إطارها الجديــد، لتصبح أكثر 
شــمولية تحــت مســمى “جائــزة اإلعلم العربــي” بإضافة فئتين إلى جانــب الصحافة العربية، وهما فئتا: اإلعــلم المرئي واإلعلم 

الرقمي.  

رئيـــس  نائـــب  المـــّري  منـــى  وأكـــدت 
مجلس دبـــي لإلعالم ورئيســـة نادي دبي 
للصحافـــة، الجهـــة المنظمـــة للجائـــزة، أن 
توجيهـــات صاحب الســـمو الشـــيخ محمد 
واضحـــة  كانـــت  مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن 
بضرورة تطوير الجائزة بأســـلوب يواكب 
التطـــورات العلميـــة الحاصلة فـــي مجال 
دولـــة  لمكانـــة  تأكيـــًدا  عالمًيـــا،  اإلعـــالم 
اإلمـــارات كرائـــدة فـــي مجـــال التطويـــر، 
ومكانـــة دبـــي كعاصمـــة لإلعـــالم العربي، 
وامتـــداًدا لما قدمته من إســـهامات كانت 
بدايتهـــا منذ أكثر مـــن 20 عاًما، من خالل 
جائـــزة الصحافة العربية ومنتدى اإلعالم 
العربـــي، وغيرهمـــا مـــن مبـــادرات نوعيـــة 
هدفت في مجملها إلى االرتقاء بمجاالت 
والنهـــوض  المختلفـــة،  اإلعالمـــي  العمـــل 
بالطاقـــات المبدعـــة فـــي مجـــال اإلعالم، 
وتعزيـــز الحافـــز على رفع ســـقف اإلجادة 
اإلعالميـــة وتطويـــر الرســـالة والخطـــاب 

اإلعالمي لتبني لغة العصر وأدواته. 
لجائـــزة  العـــام  اإلطـــار  أن  وأوضحـــت 
العربـــي، يراعـــي تمديـــد نطـــاق  اإلعـــالم 
الجائـــزة لتكـــون أكثـــر شـــمولية بتضمين 
قطاعيـــن جديديـــن فـــي منتهـــى األهمية 
لكونهمـــا يســـتحوذان في الوقـــت الراهن 
على اهتمام شـــريحة كبيرة من الجمهور، 

خصوصـــا مـــع التطـــور الكبيـــر فـــي عالـــم 
نطاقـــه  مـــن  اإلعـــالم  االتصـــال وخـــروج 
التقليدي المحصور في صفحات الصحف 
وشاشات التلفزيون وأجهزة المذياع، إلى 
منصـــات جديـــدة أصبح المتلقـــي يحملها 
فـــي تنقلـــه وترحالـــه مـــن خـــالل  اليـــوم 
أجهـــزة الهواتـــف الذكيـــة، التـــي أصبحت 
اليوم منافًســـا قوًيا للصحيفة والتلفزيون 
والراديـــو، الســـيما مـــع التطور الـــذي أخذ 
اإلعـــالم مـــن إطـــار أحـــادي االتجـــاه مـــن 
المؤسســـة اإلعالميـــة إلـــى المتلقـــي، إلى 
فضـــاء تفاعلي أوســـع يســـمح للمتلقي أن 
يتعامـــل مـــع المحتـــوى وأن يتحكـــم فـــي 
كيفية وتوقيت حصوله عليه بما يتوافق 

مع رغباته وظروفه.
وأشارت رئيســـة نادي دبي للصحافة إلى 
أن فريـــق العمـــل بـــدء على الفـــور وعقب 
يوم واحد من اإلعالن عن إطالق الجائزة 
علـــى وضـــع الخطـــوط العريضـــة لخطـــة 
العمـــل خـــالل األشـــهر المقبلـــة فـــي ضوء 
الرئيســـة  واألهـــداف  األســـاس  التصـــور 
التـــي تمت صياغتها للجائـــزة في إطارها 
الجديـــد، وذلـــك اتباًعـــا لتوجيهات ســـمو 
الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم بضرورة ســـرعة العمـــل على بناء 
الهيـــكل العـــام الجديـــد للجائـــزة والفئات 

األساسية وما ســـيندرج ضمنها من فئات 
فرعيـــة، تراعـــي التطـــور الســـريع الناتـــج 
أثمرتـــه  ومـــا  التكنولوجيـــة  الثـــورة  عـــن 
مـــن تقنيـــات جديـــدة بدلـــت العديـــد مـــن 
التقليديـــة؛  اإلعالمـــي  العمـــل  أســـاليب 
لتحفيـــز إعالمنا العربي أن يكـــون مواكًبا 
بـــل ومتميـــًزا بحثـــه علـــى المنافســـة في 
واألســـاليب  والتقنيـــات  األدوات  تبنـــي 
إعالميـــة  رســـالة  تقديـــم  فـــي  الجديـــدة 
متطـــورة تواكـــب العصـــر وتضمـــن رضـــا 
المتلقـــي وتؤكـــد والءه بداًل من خســـارته 
في المنافســـة التي هي اليوم على أشدها 

عالمًيا في هذا المجال. 
ويأتـــي إطـــالق “جائـــزة اإلعـــالم العربي” 
كفصـــل جديـــد فـــي مســـيرة نـــادي دبـــي 
للصحافـــة الذي واصل خاللهـــا على مدار 
مـــا يزيـــد علـــى عقدين مـــن الزمـــان ومنذ 
تأسيسه بفكرة من صاحب السمو الشيخ 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم وانطـــالق  محمـــد 
أعماله في العام 1999، رسالته في إبداع 
التـــي  والفعاليـــات  والبرامـــج  المبـــادرات 
تســـير جميعها في خط واحد وهو تعزيز 
كفاءة قطاع اإلعالم سواء على المستوى 
المحلـــي أو فـــي اإلطـــار العربي األشـــمل، 
حيث كان لما قدمه النادي من إســـهامات 
طـــوال تلك الفتـــرة أثره فـــي اختيار دبي 

“عاصمـــة لإلعـــالم العربـــي”، حيـــث تدعم 
الجائـــزة الجديـــدة هذا الـــدور لدبي، التي 
أســـوة  اإلعالمـــي  المجـــال  فـــي  تميـــزت 
بتميزهـــا فـــي باقـــي القطاعـــات التنموية 

األخـــرى والتـــي تصـــدرت معها مؤشـــرات 
التنافسية العالمية في أكثر من مجال.

مـــن جانبهـــا، أوضحـــت ميثـــاء بوحميـــد، 
نـــادي دبـــي للصحافـــة أن رؤيـــة  مديـــرة 

صاحب الســـمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم للمستقبل طالما مثلت مصدر إلهام 
للنادي فـــي مبادراته وخطواته المختلفة، 
مـــع كـــون ســـموه مشـــغواًل طـــوال الوقت 
بكيفيـــة وضـــع تجارب دبـــي الناجحة في 
متناول جميع األشقاء واألصدقاء؛ بهدف 
تعميـــم النفـــع وفـــي مختلـــف المجـــاالت، 
مشـــيرة إلـــى أن كل المبـــادرات النوعيـــة 
التي أطلقها النـــادي طوال تاريخه والتي 
كان لهـــا أثرهـــا وبصمتهـــا الواضحـــة على 
صفحـــة اإلعالم العربـــي كانت بتوجيهات 
من ســـموه، بما في ذلك جائـــزة الصحافة 
العربيـــة التـــي كرمت على مـــدار 20 عاًما 
أكثـــر من 300 شـــخصية صحافية مبدعة 
شـــاركوا  صحافـــي  ألـــف   100 بيـــن  مـــن 
بأعمالهم فـــي دوراتهـــا المتعاقبة طموًحا 

للوصول إلى منصة التكريم. 
وأكدت بوحميد أن اإلعداد للدورة األولى 
من الجائزة ســـيتم من خالل محاور عدة 
مـــن أهمهـــا العمل عـــن كثب مـــع المجتمع 
اإلعالمـــي العربـــي، ســـواء داخـــل الدولـــة 
أو فـــي مختلف انحـــاء المنطقـــة العربية، 
ومـــن خـــالل عالقـــات وروابـــط التعـــاون 
الوثيقة وشـــبكة العالقات الواســـعة التي 
تجمع النادي بأهم وأبرز القامات والرموز 
اإلعالميـــة فـــي المنطقة، وذلـــك من أجل 
الخروج بتصورات تضمن خروج الجائزة 
على الوجه األمثل من اســـتكمال العناصر 
التي تكفل لهـــا التميز منذ دورتها األولى، 
منوهة أن تفاصيل أخرى ســـيتم الكشـــف 
عنها تباًعا بشأن الجائزة وهيكلها الجديد 

خالل المرحلة المقبلة.

اإلمارات - نادي دبي للصحافة

نادي دبي للصحافة: بدء العمل لإلعداد للدورة األولى لجائزة “اإلعالم العربي”
عقب يوم واحد من إطالقها أمام جمع من كبار اإلعالميين العرب

منى المريميثاء بوحميد

منى المري: نقلة 
جديدة في مجال 

اإلبداع اإلعالمي على 
امتداد المنطقة العربية

جائزة الصحافة العربية 
كرمت على مدار 20 

عاما أكثر من 300 
شخصية صحافية

3 فئات رئيسة للجائزة 
تشمل الصحافة العربية 

واإلعالم المرئي 
واإلعالم الرقمي

ميثاء بوحميد: سنعمل 
مع المجتمع اإلعالمي 
العربي لخروج الجائزة 

على أكمل صورة ممكنة

“ بقشة” جلجامش في معرض التصميم المسرحي الدولي بكندا
إنجاز مسرحي بحريني جديد

في إنجاز مســرحي بحريني جديد يضاف إلى سلســلة إنجازات وإبداع أبناء الوطن، تم قبول مشــاركة 
ســينوغرافيا مســرحية “البقشــة” لمســرح جلجــام، من تأليــف الكاتــب اإلماراتي إســماعيل عبدهللا، ومن 
إخــراج الفنــان القديــر عبــدهللا ملــك، وتصميــم الســينوغرافيا المبدع خليفــة الهاجري من دولــة الكويت 
الشــقيقة، وتصميــم األزياء ابتســام الحمــادي، وتصميم اإلضــاءة عبدهللا البكري، فــي معرض التصميم 
المســرحي الدولــي )wsd( الــذي ســيقام فــي مدينة كاليجــاري الكندية في أغســطس 2022 من بين 580 

عمل من 93 دولة مشاركة. 

وتعتبـــر هـــذه أول مشـــاركة مـــن نوعهـــا لدولـــة من 
المشـــاركات  الخليـــج، حيـــث تخضـــع جميـــع  دول 
لمعاييـــر دوليـــة صارمـــة، ويتـــم تقييمهـــا مـــن قبـــل 
لجنـــة من متخصصين من جميـــع دول العالم تحت 
معاييـــر فنيـــة وتقنيـــة دقيقـــة وبمشـــاركة منظمـــة 

 .)oistat( السينوغرافيين الدولية
مســـرحية “البقشـــة” قدمهـــا مســـرح جلجامـــش في 
نوفمبـــر العام 2018 وهي مـــن تمثيل أحمد مجلي، 
وحســـن الماجـــد، وحمـــد الخجـــم، وعقيـــل الماجد، 
وعبدهللا فقيهي، وفرقة جلجامش االســـتعراضية، 
والموســـيقى ســـالم الجارح، علمـــا أن المعرض يقام 
كل 4 ســـنوات فـــي إحـــدى دول العالم. وال شـــك أن 
قبـــول مســـرحية “البقشـــة” في هـــذا التجمـــع الفني 

الكبير يضعها في مرتبة عالمية متقدمة.
وصـــرح رئيـــس مســـرح “جلجامـــش” الفنـــان فهـــد 
منـــدي لـ “البالد” بأن قبول مســـرحية قدمها مســـرح 
جلجامـــش فـــي هذا المحفـــل والتجمـــع العالمي هو 
إنجاز يحســـب لجميع الحراك المسرحي في مملكة 
البحرين، فنجاحنا هو نجاح بقية المســـارح األهلية 
األخـــرى، ويعكس ما وصل إليه المســـرح البحريني 
أقـــوى  فـــي  ينافـــس  جعلـــه  ومســـتوى  قـــوة  مـــن 
المهرجانات والمعارض المســـرحية العالمية، مؤكدا 
استمرار المسرح في رفد الساحة المحلية باألعمال 

ذات المستوى المشرف.
مـــن جانبـــه، أكـــد الفنـــان عبـــدهللا ملك فـــي اتصال 
هاتفـــي مـــع “البـــالد” مـــن دولـــة الكويـــت الشـــقيقة، 

الموجـــود فيها لتصوير مسلســـل “نـــوح العين”، عن 
بالغ ســـعادته بمشـــاركة مســـرحية تصدى إلخراجها 
فـــي معـــرض التصميـــم المســـرحي الدولـــي، فهـــذا 
األمـــر بمثابة ذروة المجد والعمـــل العظيم، إذ ليس 
من الســـهل قبول أي ســـينوغرافيا في هذا المعرض 
الكبيـــر، بـــل هنـــاك اشـــتراطات صارمـــة وتفاصيـــل 
دقيقـــة، متمنيـــا مزيدا مـــن التقدم والنجـــاح لفرقة 

جلجامش المسرحية.

عبدالله ملك يوسط فريق العرض الفنان أحمد مجلي
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أحيا الفنان العراقي كاظم 
الساهر حفاًل على مسرح 

أبو بكر سالم في بوليفارد 
رياض سيتي، افتتحه 
بأغنية جديدة ُمهداة 

للجمهور السعودي بعنوان 
“نعم نعم تبقى السعودية 

علم” تفاعل معها الجمهور 
بشكل كبير.

tariq_albahhar
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أعلن مهرجان صنع بشغف السينمائي التابع لمركز عيسى الثقافي عن 
فتح أبواب المشـــاركة في مســـابقات النسخة الخامسة من المهرجان، 
حيـــث تنقســـم مســـابقات المهرجـــان إلـــى مســـابقة األفـــالم الرئيســـة 
ومسابقة منح األفالم، ويتم التقديم لها من خالل االستمارة المرفقة 

في حساب االنستقرام الخاص بالمهرجان.
تعتبـــر مســـابقة منح األفالم مســـابقة لتمويل إنتـــاج فيلمين قصيرين 
بقيمـــة 2000 دوالر لـــكل فيلـــم، بشـــرط أن يكـــون المخـــرج والكاتـــب 
بحرينـــي الجنســـية وأن يرســـل متطلبـــات الفيلـــم المتمثلـــة في اســـم 
الفيلم والكاتب ونبذة عن الفيلم، والنص والرؤية اإلخراحية والسيرة 
الذاتية لكاتب ومخرج الفيلم وميزانية مبســـطة إلنتاج الفيلم، وذلك 

في موعد أقصاه 26 ديسمبر 2021.
أمـــا عـــن المســـابقة الرئيســـة فهي مســـابقة للمشـــاركة بفيلـــم بحريني 
مترجـــم ال تتجـــاوز مدته 10 دقائق، بشـــرط أن تكون هذه المشـــاركة 
األولـــى للفيلـــم في صنع بشـــغف، وأن يكون تاريـــخ إنتاجه بعد األول 
من يناير 2018، على أن ترســـل متطلبات المشـــاركة في موعد أقصاه 

31 مارس 2022.
يذكر أن األفالم التي سيتم إنتاجها في مسابقة منح األفالم ستدخل 
ضمن المنافسة مع أفالم المسابقة الرئيسة، وذلك على جوائز مختلفة 

تختص بالتمثيل واإلخراج.
يعد مهرجان صنع بشغف السينمائي التابع لمركز عيسى الثقافي أحد 
الفعاليـــات الثقافيـــة المهمة في البحرين والتي تقام ســـنوًيا في شـــهر 
رمضـــان, خصوصـــا أنه يهـــدف لتقديم ودعـــم المواهب الشـــبابية في 
عالم الســـينما، كمـــا أنه يمكنكم الحصول علـــى تفاصيل المهرجان من 
خالل حســـاب االنستغرام @madewithpassionofficial وعبر البريد 

اإللكتروني. 

“صنع بشغف السينمائي” يفتح 
باب المشاركة في دورته الخامسة

أسامة الماجد
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دلمـــون  شـــركة  إدارة  قامـــت 
للدواجـــن بتنظيم حملـــة لتوزيع 
الشـــتالت على جميـــع موظفيها، 
قرينـــة  مبـــادرة  مـــع  تفاعـــالً 
البـــالد رئيســـة المجلـــس  عاهـــل 
الوطنيـــة  للمبـــادرة  اإلستشـــاري 
لتنمية القطـــاع الزراعي صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 

بنت إبراهيم آل خليفة. 
وتأتـــي حملـــة “دمـــت خضـــراء” 
بهدف دعم استراتيجيات الدولة 
من خالل التنسيق مع القطاعين 
العام والخاص الستدامة تطوير 
فـــي  الزراعـــي  القطـــاع  وتنميـــة 
مملكـــة البحرين وإبراز الســـمات 

واهتمامهـــا  للمملكـــة  الجماليـــة 
علـــى  تاريخـــي  كإرث  بالزراعـــة 
مـــر األزمنة، والســـعي نحو زيادة 

وتوسعة الرقعة الخضراء.
ودائمـــا مـــا دأبـــت شـــركة دلمون 
للدواجن على دعم المشـــروعات 
الوطنيـــة، حيـــث حرصـــت إدارة 
جميـــع  إشـــراك  علـــى  الشـــركة 
لمـــا  الحملـــة،  فـــي  الموظفيـــن 
لذلـــك مـــن آثـــار إيجابيـــة تســـهم 
فـــي تحقيق التنمية المســـتدامة 
وتعزز من مستوى جودة الحياة 
المواطنيـــن  حـــث  جانـــب  إلـــى 
االهتمـــام  علـــى  والمقيميـــن 

بالزراعة في المنازل.

“دلمون للدواجن” تتفاعل مع حملة “دمت خضراء”

البنك يشارك بالمرحلة الثانية للمشروع بالشراكة مع بلدية الجنوبية و ”كلين أب”

“الوطني”: زراعة 360 شجرة على مساحة بطول 630 مترا

عـــن  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  أعلـــن 
انتهائـــه من تنفيذ المرحلـــة الثانية من 
مشروع “تشجير البحرين”، الذي يأتي 
بالشـــراكة مع كل مـــن جمعية كلين أب 
البحريـــن وبلديـــة المنطقـــة الجنوبية، 
بهـــدف تشـــجير مناطـــق مختلفـــة من 
المرحلـــة  تنفيـــذ  تـــم  المملكـــة، حيـــث 
الثانية من المشـــروع بزراعة عدد كبير 

من األشجار في شارع 16 ديسمبر. 
وشهدت المرحلة الثانية من المشروع 
زراعة 360 شجرة على مساحة ممتدة 
بطول 630 متًرا بمشـــاركة ممثلين عن 
كل مـــن بنك البحريـــن الوطني وبلدية 
المنطقـــة الجنوبية وجمعيـــة كلين أب 
البحريـــن، وتم خالل مراســـم االفتتاح 
مناقشـــة فرص التعـــاون المســـتقبلية، 
وقيـــام كل موظف من منتســـبي البنك 

بزراعة شجرة ضمن المشروع. 
وساهم البنك بتمويل مراحل المشروع 
الـــذي يعمـــد الختيـــار وزراعـــة أشـــجار 
تتـــواءم مـــع طقـــس المملكـــة ومناخها 
بالمســـؤولية  إيمانـــه  مـــن  انطالًقـــا 
المجتمعيـــة تجـــاه البيئة التـــي ينتمي 
إليها، وتماشـــًيا مع جهـــوده المتواصلة 
المجتمـــع  فـــي  البيئـــي  الوعـــي  لنشـــر 
البحريني. كما ويعتزم البنك المشاركة 
في المرحلة الثالثة في المشروع التي 
تســـتهدف زراعة 450 شـــجرة إضافية 
على مســـاحة ممتدة بطول 610 أمتار 
في شارع 16 ديسمبر، التي من المقرر 
أن يتـــم انطالقهـــا في األســـبوع األول 

من ديسمبر. 
يذكـــر أن طـــرح هـــذا المشـــروع جـــاء 
الصديقـــة  المبـــادرات  تعزيـــز  بغـــرض 
للبيئة، وتحســـين جودة هواء المملكة، 
التخلـــص من الغازات الســـامة وتوفير 
معـــدالت أكســـجين وافيـــة فـــي الجو، 
حيث إن التشـــجير يســـهم بشكل كبير 
فـــي امتصـــاص ما يقـــدر بحوالـــي 8.5 
طن من ثاني أكســـيد الكربون بغضون 

5 ســـنوات، كمـــا يســـاعد فـــي الحد من 
تلوث الهواء، وخفض درجات الحرارة 
اإلجمالية ال سيما في المدن والمناطق 

المزدحمة.
وقـــال المديـــر العـــام لبلديـــة المنطقـــة 
أن  “أود  عبـــدهللا  عاصـــم  الجنوبيـــة 
أتقدم بجزيل الشـــكر إلى بنك البحرين 
الوطنـــي على مســـاهمتهم فـــي زراعة 
هـــذه  ديســـمبر.   ١٦ شـــارع  وتشـــجير 
المبـــادرة تعتبـــر من المبـــادرات الرائدة 
فـــي تعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع 
تكثيـــف  أجـــل  مـــن  الخـــاص  القطـــاع 
الرقعـــة الخضراء في جميع الشـــوارع 
ىالرئيســـة والتـــي هـــي هدف أساســـي 
البلديـــة  خطـــط  ضمـــن  يقـــع  ومهـــم 
اإلســـتراتيجية. وأود أن أشـــكر فريـــق 
العمـــل ولجميع المشـــاركين في أعمال 
الغرس والتشـــجير، متمنًيا استمرارية 

البحريـــن  لجعـــل  والدعـــم  التعـــاون 
خضراء”.

تنفيـــذي  رئيـــس  صـــرح  جهتـــه،  مـــن 
للحســـابات االســـتراتيجية فـــي البنك 
عبدالعزيز األحمد “انطالًقا من خارطة 
طريق االســـتدامة التـــي وضعها البنك 
لتنفيذهـــا علـــى مدار 3 ســـنوات، نفخر 
بمشـــاركتنا فـــي تمويـــل وتنفيـــذ هـــذه 
المبـــادرة الصديقـــة للبيئـــة التـــي مـــن 
شأنها المســـاهمة في تحقيق األهداف 
والتطلعـــات الوطنيـــة المناطـــة بالبيئة 
واســـتدامتها، والمســـاندة في تنفيذ ما 
ورد فـــي الرؤية االقتصاديـــة الوطنية 
2030، وســـنواصل علـــى الـــدوام طرح 
التـــي  المبـــادرات  هـــذه  مثـــل  ودعـــم 
تتوافق مع التوجيهات الرســـمية التي 
الملكـــي  الســـمو  إليهـــا صاحـــب  دعـــى 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولي 

العهد رئيس مجلـــس الوزراء للوصول 
إلـــى حالة الحيـــاد المناخـــي، وتحقيق 
صفريـــة  كربونيـــة  انبعاثـــات  صافـــي 

بحلول العام 2060”.
وصرحـــت الرئيـــس التنفيـــذي للموارد 
البشـــرية واالســـتدامة فـــي مجموعـــة 
بنـــك  “يطمـــح  بوحجـــي  دانـــة  البنـــك 
البحريـــن الوطني إلى طـــرح مزيد من 
الصديقـــة  والمبـــادرات  المشـــروعات 
للبيئـــة، التـــي مـــن شـــأنها خلـــق حلول 
فعالـــة وطويلـــة األمـــد للحفـــاظ علـــى 
بيئتنـــا ومناخنـــا، وال يتـــم ذلـــك إال عبر 
االلتـــزام بجميع معاييـــر وبنود القانون 
البيئي العالمي وأهداف األمم المتحدة 
للتنمية المســـتدامة، ومـــن ثم تطبيقها 
بالشـــكل الذي يتناسب مع احتياجاتنا، 
كالحرص على اختيار النوع المناســـب 
ظـــروف  مـــع  ليتوافـــق  األشـــجار  مـــن 
مناخنا الخاص، ما يســـهم في الحفاظ 
علـــى نظافـــة المملكـــة، وجعلهـــا أكثـــر 

اخضراًرا”. 
البشـــرية  المـــوارد  مديـــر  وقـــال 
والمســـؤولية المجتمعيـــة لـــدى البنـــك 
شافي المناعي “نحن في بنك البحرين 
الوطنـــي فخـــورون بمســـاهمات البنك 
الفاعلـــة فيمـــا يتعلـــق برفـــع مســـتوى 
الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على 
البيئة بين جميع المواطنين والمقيمين 
فـــي المملكة، وســـنحرص علـــى الدوام 
بتضافـــر جهودهـــم الجبـــارة لمواصلـــة 
مســـاعينا الهادفـــة لخلـــق بيئة خضراء 
وأكثـــر اســـتدامة، مـــن أجـــل مســـتقبل 
أفضل وإلثراء حياة األجيال القادمة”.

جانب من حملة التشجير 

مشاركون في المشروع

الدولـــي  الخليـــج  بنـــك  أعلـــن 
المنامـــة  ومقـــره  )ش.م.ب(، 
إعـــادة  البحريـــن،  بمملكـــة 
تشـــكيل مجلـــس إدارة البنـــك 
فـــي دورتـــه الجديدة التي تبدأ مـــن 10 نوفمبر 
2021م وتنتهـــي في 9 نوفمبـــر 2024. ويتألف 
المجلس الجديد من 9 أعضاء برئاســـة عبدهللا 
بـــن محمـــد الزامـــل، ونجـــم بـــن عبـــدهللا الزيد 
نائًبـــا للرئيـــس، وعضويـــة كٍل مـــن: عبدالعزيـــز 
بـــن عبدالرحمن الحليســـي، الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة بنـــك الخليـــج الدولـــي، ســـلطان بن 
اإلدارة   - إدارة  مديـــر  الشـــيخ  آل  عبدالملـــك 
العامة لالستثمارات في الشركات المحلية لدى 
صندوق االســـتثمارات العامة بالمملكة العربية 

الســـعودية، بنـــدر بـــن عبدالرحمـــن بـــن مقـــرن 
رئيـــس اإلدارة العامة للخدمات المشـــتركة في 
صندوق االســـتثمارات العامة بالمملكة العربية 
الســـعودية، خالـــد بـــن عبـــدهللا الســـويلم خبير 
اقتصادي ومالي، فهد بن عبدالجليل آل ســـيف 
االســـتثماري  للتمويـــل  العامـــة  اإلدارة  رئيـــس 
العامـــة  االســـتثمارات  فـــي صنـــدوق  العالمـــي 
بالمملكة العربية السعودية، راجيف كاكار خبير 
مصرفـــي ومؤســـس مشـــروعات فـــي مجاالت 
متنوعة وعضو مجلس إدارة لمؤسسات مالية 
عدة، وغيرها من الشركات العالمية واإلقليمية، 
FinTech-  وفرانك شواب المؤسس المشارك لـ

Forum )ألمانيا(.
وقـــد صـــادق مجلـــس اإلدارة خـــالل اجتماعـــه 

الـــذي انعقـــد بتاريـــخ 28 نوفمبـــر 2021 علـــى 
تعيين عبـــدهللا الزامل رئيًســـا لمجلس اإلدارة، 
ووافـــق باإلجمـــاع على تعيين نجـــم الزيد نائًبا 
لرئيـــس مجلس اإلدارة. كما أقر المجلس إعادة 
تشكيل اللجان المنبثقة عنه وتعيين رؤسائها.

وقـــّدم رئيس المجلـــس عبدهللا الزامل باســـمه 
وإنابـــًة عن المجلس واإلدارة التنفيذية شـــكره 
وتقديره لعبدهللا بن حسن العبدالقادر وأعضاء 
المجلـــس في دورته الســـابقة، مثمًنا إنجازاتهم 
وإســـهاماتهم التي عززت مكانـــة البنك إقليمًيا 

ودولًيا.
وأعـــرب الزامـــل عن ترحيبه بأعضـــاء المجلس 
تحقيـــق  فـــي  إلســـهاماتهم  وتطلعـــه  الجديـــد، 
بمســـتوى  واالرتقـــاء  البنـــك،  اســـتراتيجية 

الخدمـــات المقدمـــة لعمالئـــه، مؤكـــًدا ســـروره 
بالعمـــل مـــع الجميـــع في هـــذه المرحلـــة المهمة 
مـــن مســـيرة البنـــك. وقـــال “إن خبـــرة أعضـــاء 
الرقميـــة  المصرفيـــة  مجـــال  فـــي  المجلـــس 
الماليـــة  المجـــاالت  إلـــى  إضافـــًة  واالبتـــكار، 
والقانونيـــة واالســـتراتيجية تدعونـــا للتفـــاؤل 
بتحقيـــق تطلعـــات مســـاهمي البنـــك وعمالئـــه 
ومنســـوبيه بإذن هللا، ما يتيح للبنك االستفادة 
من فـــرص النمو وخلـــق قيمة مضافـــة لعمالئه 
ومساهميه”. كما ثّمن الزامل الدعم الكبير الذي 
يقدمـــه مصرف البحريـــن المركزي في التنظيم 
واإلشـــراف على كامل المؤسســـات المالية في 
المملكـــة، مـــا أســـهم في تطـــور وتقـــدم القطاع 

المصرفي واستقراره.

أعلنــت منصــة “إعالنــات هــواوي” HUAWEI Ads، وهي ســوق اإلعالنــات المبرمجة، 
أخيرا عن إضافة 6 شــركاء جدد إلى برنامج شــركاء اإلعالنات المعتمدين لديها في 
منطقة الشــرق األوســط وإفريقيا والهند. وتشــمل قائمة الشــركاء المنضمين حديًثا 
Home of  Perfor�فــي المملكة العربيــة الســعودية، و LIVEmena  إلــى البرنامــج، وكاالت رائــدة مثــل

mance فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، و”أرقــى”ARQQA  فــي مصــر، وVEVE التابعــة لشــركة 
Affinity وVentes Avenues  في الهند، وOMD في باكستان.

االســـتفادة  اليـــوم  التجاريـــة  العالمـــات  وبإمـــكان 
مـــن قاعـــدة المســـتخدمين العالمية الواســـعة وغير 
المكتشـــفة حالًيا لشركة هواوي من خالل “إعالنات 
“الشـــركاء  برنامـــج  عبـــر   HUAWEI Ads هـــواوي” 
تصـــورات  لتقديـــم  كلًيـــا  المجهزيـــن  المعتمديـــن” 
ونصائـــح مـــن شـــأنها دعـــم حمالتهـــا اإلعالنيـــة من 
حيـــث تلبية متطلباتهـــا اإلبداعيـــة وتحقيق أفضل 

النتائج.
 HUAWEI ”وفضاًل عن ذلك، تتيح “إعالنات هواوي
Ads للمطوريـــن إمـــكان دمـــج العديد مـــن األدوات 
Ap-  المســـتخدمة فـــي اإلنتاج اإلعالني فـــي متجر

pGallery وتحقيـــق الدخل من اإلعالنات التي يتم 
HUA-  عرضها. كما تدعـــم منصة “إعالنات هواوي”

WEI Ads مجموعة متنوعة من تنســـيقات وأنماط 
بمـــا فيهـــا: اإلعالنـــات األصليـــة  وســـائط اإلعـــالم، 
وإعالنـــات المكافآت والالفتـــات واإلعالنات البينية 
وإعالنات “ســـبالش” والملتفة، مـــا يتيح للمطورين 

زيادة صافي إيراداتهم.
وقـــال المدير العام لخدمات األجهزة المحمولة لدى 
مجموعـــة هواوي ألعمال المســـتهلكين في الشـــرق 
األوســـط وإفريقيا آدم شـــياو “نحن نـــرى في نظام 
شـــركائنا اإليكولوجي دعًما وامتـــداًدا لفريقنا، ومن 

دواعـــي ســـرورنا اليوم اإلعـــالن عن توســـيع نطاق 
برنامج شـــركاء اإلعالنات المعتمدين لمنصة منصة 
“إعالنـــات هـــواوي” من خالل ضـــم 6 وكاالت رائدة 
جديـــدة إلـــى قاعدة الشـــركاء المعتمديـــن لدينا من 
منطقة الشرق األوسط وإفريقيا والهند. ويأتي هذا 
اإلنجـــاز تأكيـــًدا اللتزامنـــا بتعزيز خدماتنـــا وتزويد 

عمالئنـــا وشـــركائنا بالدعـــم الـــالزم لنشـــر اإلعالنات 
فـــي نظـــام “إعالنـــات هـــواوي” االيكولوجي بشـــكل 
فعـــال. كما أننـــا نتطّلع دائًما إلى تســـخير كل ما من 
شـــأنه دعم شـــركائنا وتمكينهم من بلوغ مستويات 
جديدة وغير مســـبوقة من التقدم والنمو من خالل 

حمالتهم اإلعالنية”.

منـــذ إطالق منصـــة “إعالنات هـــواوي” على النطاق 
العالمـــي، تمّكنـــت مـــن طـــرح 7 تطبيقـــات متميـــزة، 
ولديها حالًيا أكثر من 30 ألف تطبيق تابعة ألطراف 
خارجيـــة، وتتلقـــى يومًيا أكثر مـــن 1.2 مليار طلب 
إعالني. كما أن منصة “إعالنات هواوي” ، المتوافرة 
مليـــون   700 مـــن  أكثـــر  وتضـــم  دولـــة   170 فـــي 
مســـتخدم نشط شـــهرًيا، تتيح لمطوري التطبيقات 
زيـــادة إيراداتهـــم داخـــل التطبيق واالســـتفادة من 
اإلعالنـــات مـــن خـــالل الوصول المباشـــر إلـــى عالم 

متصل ومترابط بالكامل.
ومـــع اســـتمرار “إعالنات هـــواوي” بإضافة مزيد من 
الشركاء، فقد أصبحت المنصة تحظى باهتمام أكبر 
من قبل العديد من الشـــركات والعالمات التجارية. 
إن قيام “إعالنات هواوي” بتوســـيع قاعدة شركائها 
المعتمديـــن ســـيتيح لهـــا االســـتفادة مـــن إمكانـــات 
وقـــدرات الشـــركاء الجـــدد لتصبح العًبا رئيًســـا في 

قطاع تكنولوجيا اإلعالنات.

عبدالله الزامل

يتألف من 9 أعضاء برئاسة عبداهلل الزامل والزيد نائبا له

بإضافة 6 شراكات جديدة بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا والهند

“الخليج الدولي” يعلن التشكيل الجديد لمجلس اإلدارة

“إعالنات هواوي HUAWEI Ads” توسع نطاق برنامج شركائها المعتمدين

الثالثاء 30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الثاني 1443 - العدد 4795



المكاتـــب  أصحـــاب  مـــن  عـــدد  اشـــتكى 
الشـــريفة  غيـــر  المنافســـة  مـــن  العقاريـــة 
والسوق السوداء في مهنة داللة العقارات، 
والتي أطلت برأسها في السنوات األخيرة 
وأقضـــت مضاجـــع الكثير مـــن المتعاملين 
وبـــدت مهددة للقمـــة عيشـــهم ووجودهم 
كعقارييـــن مرخـــص لهـــم مـــن قبـــل هيئـــة 
التنظيـــم العقاري فـــي البحرين، “وقد فكر 
كثيـــر منهم بتـــرك المهنة طالمـــا أن 60 % 
من الذين يزاولونها اآلن هم غير المرخص 

لهم”، على حد قول أحدهم. 
وفـــي هذا الســـياق، قـــال صاحـــب مكتب 
“عيـــن البحرين” العقاري في قاللي محمد 
البنكي إن هذه الظاهرة تتمثل في وجود 
كثير من األشخاص الذين يمارسون مهنة 
الداللة في العقارات )بيع وشراء وتأجير( 
من دون ترخيص وذلك بنشرهم إعالنات 
في مواقـــع التواصـــل اإللكترونية، وعلى 
يروجـــون  “االنســـتقرام”،  المثـــال  ســـبيل 
فيهـــا لوجـــود عقـــارات للبيـــع أو التأجير. 
وأضاف أن الذين يمارســـون هـــذه المهنة 
شـــريحة واســـعة مـــن جنســـيات مختلفة 
ســـواء من الجاليات العربية أو اآلسيوية 
وحتـــى يوجد منهـــم بحرينيون موظفون 
فـــي القطـــاع العـــام. وتابـــع البنكـــي “نحن 
نقـــوم بدفـــع رســـوم لتجديـــد التراخيص 
وندفـــع إيجـــارات على المكاتـــب وفواتير 
للكهربـــاء والماء وال نجد زبائن مع هؤالء 
الذين يمارسون سوق سوداء في القطاع 
وفي الغالـــب يتعاملون بنصـــف العمولة”، 
موضحـــا أن هـــؤالء يذهبـــون مـــع المـــالك 
والزبائـــن لتوثيـــق المعامـــالت مـــن خالل 
اتبـــاع طريقتيـــن إحداهمـــا الذهـــاب إلـــى 
مكتـــب عقاري رســـمي الـــذي يأخذ 50 % 
مـــن العمولـــة ويقـــوم بتوثيـــق العقـــد بين 
األطراف، والطريقة األخرى تتم المعاملة 

من دون عقد مسجل رسميا.
ودعـــا محمد خليفة البنكـــي لمحاربة هذه 
الظاهـــرة وتكويـــن لجنـــة من 6 أشـــخاص 
لهـــا  يكـــون  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  فقـــط، 
تفتيشـــية  بحمـــالت  القيـــام  صالحيـــة 
لتوقيـــف هـــؤالء الدالليـــن الغيـــر مرخص 
لهم في الســـوق العقاري. وقال إنه “ســـهل 

معاقبـــة  بمجـــرد  ثـــم  ومـــن  اصطيادهـــم 
اآلخـــرون  ســـيرتدع  منهـــم  مجموعـــة 
ويكفون عن ممارســـة المهنة بطريقة غير 

شرعية”.
مـــن جانبه، أيد وكيل المبيعات في مكتب 
)عيـــن البحريـــن العقـــاري( جمـــال عبدهللا، 
ما ذهـــب إليه البنكي أن هذه الممارســـات 
قضت مضاجع أصحاب المكاتب العقارية 
المرخصـــة إذ فكر كثير منهم بالخروج من 
الســـوق، إن لـــم يكـــن قـــد غـــادروا بالفعل، 
وذلـــك ألنهم ملتزمـــون بكل قـــرارت هيئة 
التنظيـــم العقاري بينما يوجد في الســـوق 
آخـــرون غيـــر مرخـــص لهـــم بالمهنـــة وهم 
يخربـــون الســـوق بمنافســـة غير شـــريفة. 
وقـــال عبـــدهللا إنـــه “دخـــل دورة تدريبية 
إلزامية مقررة من هيئـــة التنظيم العقاري 
مـــن أجل الترخيص، وهناك بصمة إلزامية 
ضمن اجراءات الترخيص”، ولكنه يرى أن 
هناك أناســـا منتســـبين لجهـــات وقطاعات 
رســـمية حكومية يمارســـون المهنة كعمل 
إضافـــي عبـــر التســـويق اإللكترونـــي، مـــا 
الصحـــاب  وزحمـــة  كبيـــر  ضـــررا  يمثـــل 
المكاتـــب العقارية المرخصـــة. وتابع “ذات 
مرة أشـــتكيت الى أحد المســـؤولين، فقال 
لـــي ال نبغـــي نضـــر البحرينيين، ناســـيا أن 
هـــؤالء ممنـــوع عليهم مـــن الجهـــات التي 
ينتسبون لها ممارســـة اعماال اضافية غير 

التي ينص عليها القانون”. 
ودعا عبـــدهللا إلى تكوين لجنـــة لمكافحة 
ظاهـــرة الداللـــة العقاريـــة الســـوداء التـــي 
يمارســـها غير المرخص لهم وذلك لتصفية 
وجـــود  إلـــى  الظاهـــرة  عازيـــا  الســـوق، 

مســـؤولين كبـــار متورطيـــن فـــي الداللـــة 
العقارية ولذلك ال يريدون محاربتها.

واقتـــرح جمـــال عبـــدهللا أن يكـــون هنـــاك 
إلـــزام بـــأن توثـــق كل معاملة لـــدى مكتب 
عقـــاري مرخـــص له ودفع مبلـــغ ولو زهيد، 
قبل القيام بتســـجيلها رسميا لدى الجهات 

الحكومية المعنية.

ممارسة النصب واالحتيال

علـــى صعيـــد متصـــل، قـــال صاحـــب “دار 
أبوأحمـــد للعقارات” في الحد راشـــد أحمد 
“نحـــن ندفـــع رســـوم كثيـــرة عـــالوة علـــى 
المصاريـــف التشـــغيلية بينمـــا يوجد ناس 
ال مكاتـــب لهـــم وال رخص ينافســـوننا في 
المهنـــة ويضيقون علينا فـــي لقمة العيش 
مـــع إيماننا بـــأن هللا هو الـــرزاق”. وأضاف 
أن هـــؤالء غيـــر المرخـــص لهم يمارســـون 
النصـــب واالحتيال على الزبائن من خالل 
الغـــش والخداع في شـــراء وبيع العقارات 
وتأجيـــر الشـــقق. فعلـــى ســـبيل المثـــل ال 
الحصر يقولون للمستأجر “إن لديهم شقق 
لإليجار شـــاملة الكهربـــاء والماء”، وعندما 
يدفـــع الزبـــون العربون يتبيـــن له الحقا أن 
ســـعر اإليجـــار ال يغطـــي الكهربـــاء والماء. 
تمارســـها  الظاهـــرة  أن  أحمـــد  وأضـــاف 
جنسيات مختلفة ومن ضمنهم بحرينيون 
يعملون فـــي الحكومة ويباشـــرون الداللة 
العقاريـــة كعمل إضافي. وتابع “نحن ندفع 
100 دينار ســـنويا كرســـوم لتجديد بطاقة 
المهنـــة باإلضافـــة إلـــى المصاريف األخرى 
في المكتب” بينما نجد أشـــخاص كثيرين 
غير مرخص لهم يمارســـون المهنة، مشيرا 

إلـــى أن هناك من أغلق مكتبه بســـبب هذه 
المنافسة الشرسة من العمالة المخالفة”. 

تخريب أسعار سوق العقار

واســـتطرد راشـــد أحمد بالقول “إنه عندما 
اشـــتكى ذات مـــرة إلـــى الجهـــات المعنيـــة 
وأعطوهـــا  المخالفيـــن  أرقـــام  أخـــذوا 
التـــي اتصلـــت بدورهـــا  الشـــرطة  لمراكـــز 
علـــى المخالفيـــن الذيـــن نفوا مـــن جانبهم 
ممارســـة المهنة بطريقة غير شرعية ومن 
ثـــم لم يتخذ ضدهـــم أي إجـــراء قانوني”، 
مهيبـــا بالجهات المعنية تشـــكيل لجنة من 
قبـــل )التنظيـــم العقاري( بحيـــث تضم في 
عضويتهـــا البلديـــة وهيئـــة ســـوق العمـــل 
المعنيـــة  األخـــرى  والجهـــات  والشـــرطة 
للقيـــام بحمـــالت تفتيشـــية والقبض على 
المخالفين. واختتم أحمد بالقول “إن هذه 
الظاهرة غير الشـــرعية تقود إلى التذبذب 
العقاريـــة وتخفـــض  الســـوق  أســـعار  فـــي 
بطريقـــة غيـــر صحيـــة وغيـــر حقيقية في 

أسعار العقارات بالبحرين”. 
مـــن جانبـــه، قـــال صاحـــب مكتـــب البيرق 
للعقـــارات فـــي قاللـــي، عبدهللا مبـــارك، إن 
“أكثر من 60 % من الذين يمارسون الداللة 
العقاريـــة فـــي المملكـــة من غيـــر المرخص 
لهم، مبينا أن مكتبهم ملتزم ومشـــارك في 
تنفيـــذ توجيهات وقـــرارات هيئة التنظيم 
العقـــاري، مضيفـــا “ندفـــع رســـوم وتأميـــن 
ولدينـــا موظفـــون ال يجـــدون معامـــالت”، 
متســـائال لمـــاذا نحـــن ندفـــع بينمـــا يوجـــد 
كثيرون في السوق العقاري بال رخص وال 
مكاتـــب وال يتقيدون بـــأي قوانين؟ وتابع 
“أن هذه الظاهرة توجد في جميع مناطق 
البحريـــن ســـواء فـــي محافظـــة المحـــرق 
الجنوبيـــة.  أو  الشـــمالية  او  العاصمـــة  أو 
وأوضـــح مبـــارك “ذات مرة اشـــتكيت إلى 
أحـــد النواب مـــن ظاهرة الداللـــة المخالفة 
فـــي ســـوق العقـــارات، ووعدني بمناقشـــة 
القضيـــة ولكنـــه لـــم يعمل شـــيء، ولم يتم 
إثارتها في مجلس النواب”، داعيا الجهات 
المعنيـــة للقيام بحمـــالت تفتيش وتقصي 
حقائق للقضاء على هذه الممارســـات غير 

الحميدة في السوق العقارية.

business@albiladpress.com21

المحرر االقتصادي
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حول
العالم

انفوجرافيك

وافق مجلس الشـــورى الســـعودي في قرار أصدره خالل 
جلســـته العاديـــة الــــ 12 مـــن أعمال العـــام الثانـــي للدورة 
الثامنـــة، علـــى قيـــام هيئـــة الـــزكاة والضريبـــة والجمارك 
بإيضاح حجم اإليرادات المحصلة بسبب معالجة حاالت 
التســـتر، وإيضاح أثر تخفيض ضريبة الشـــركات العاملة 
في إنتاج الزيت في حجم اإليرادات ودخول مستثمرين 
جـــدد، كمـــا طالـــب المجلس فـــي قـــراره الهيئـــة بالتعاون 
مـــع الجهـــات المعنيـــة لدراســـة أســـباب عـــدم اســـتفادة 
الشـــركات العاملة في مجال اســـتثمار الغاز الطبيعي من 
تخفيض نســـبة الضريبة. وتضمن قرار المجلس دراســـة 

إعفـــاء هبـــات العقار بيـــن اإلخوة واألخـــوات من ضريبة 
التصرفات العقارية.

إن  أخيـــرا،  اإلماراتيـــة،  العقاريـــة  االتحـــاد  قالـــت شـــركة 
خســـائرها التراكمية بلغت نحـــو 1.96 مليار درهم )533.7 
مليون دوالر( في األشهر التسعة األولى من العام الجاري، 
بما يمثل 46.7 % من رأس مال الشـــركة. وعزت الشـــركة 
معظم هذه الخسائر إلى “االختالفات في تقييم محفظتها 
العقارية التي تم تقييمها حســـب السوق، ويمكن تعويض 
هذه الخســـائر التراكمية في حال ارتفاع أســـعار األراضي 

في دبي”.
وخـــالل الربـــع الثالـــث مـــن العام الجـــاري تكبدت الشـــركة 
خســـائر بنحـــو 31 مليون درهم )8.4 مليـــون دوالر( مقابل 
أرباح نحـــو 509.2 مليار درهـــم )138.7 مليون دوالر( في 
الفترة نفســـها من العام الماضي، بحســـب البيانات المالية 
المنشـــورة علـــى موقع ســـوق دبي، يـــوم اإلثنيـــن. أما في 

التســـعة أشهر األولى من العام الجاري، فقد تقلصت أرباح 
الشركة إلى نحو 1.4 مليون درهم )381 ألف دوالر( مقابل 
نحـــو 348.8 مليـــون درهـــم )95 مليون دوالر( فـــي الفترة 

نفسها من العام الماضي.

شـــهدت مدينـــة أوترخـــت الهولندية، احتجاجات على شـــّح 
العقارات وارتفاع أسعار اإليجار.

وتجّمع المئات في ميدان “جاربيروس”، حيث احتجوا على 
المصاعب التي يواجهونها في العثور على عقارات ســـكنية، 
وارتفـــاع أســـعار اإليجـــار، فضـــاًل عـــن طـــول فتـــرة االنتظار 

للحصـــول على شـــقق من قبـــل الدولة. وطالـــب المحتجون 
الحكومة بالتحرك سريًعا من أجل إيجاد حّل لهذه المشكلة، 
وتأميـــن عقـــارات ســـكنية بأســـعار مناســـبة للجميـــع. ورفـــع 
المحتجون الفتات كتبت عليها شعارات من قبيل “المعيشة 

حق”، و “نريد العيش” و “اإلنسانية فوق المساومة”.

السعودية: إعفاء هبات العقار بين اإلخوة من ضريبة التصرفات العقارية

533.7 مليون دوالر الخسائر التراكمية لالتحاد العقارية

هولندا.. احتجاجات ضد شح العقارات وارتفاع اإليجار

معاناة الوسطاء العقاريين
الـــكل بحاجـــة شـــديدة لخدمـــات الوســـطاء العقارييـــن المعتمديـــن، الذيـــن 
يتمتعـــون باطـــالع كاف علـــى مجـــال العقارات، وهم ليســـوا هـــواة أو دخالء 
على المهنة، وغالبيتهم أمضوا ســـنين طويلة في هذا المجال الحيوي المهم، 
ويقومـــون بـــدور مهم جدا في الصلة بين البائع والمشـــتري، ويمتلكون خبرة 
واســـعة فـــي الجوانب الماليـــة والقانونية وحل المشـــكالت التـــي قد تحدث 
أثناء عملية انتقال الملكية من البائع إلى المشـــتري، إذ إن االســـتثمار العقاري 
هـــو خيـــار مربح جـــدا ولكن بشـــرط التعـــاون والحصـــول على مســـاعدة من 
األشـــخاص والوسطاء العقاريين المرخصين الذين يمكنهم أن يؤدوا دورهم 
بكل احترافية واقتدار وتقديم خدماتهم للمستثمرين والمتعاملين للحصول 
علـــى نتائـــج ممتـــازة لالســـتثمار الصحيـــح واآلمن؛ بســـبب االطالع الواســـع 
علـــى مجموعة كبيرة من العقارات واألســـعار، وإتقان فن التفاوض، واختيار 
التوقيت المناســـب، ومعرفة الجوانـــب القانونية للعقار وتســـهيل المعامالت 
لصالـــح البائع والمشـــتري. وبما أن الوســـيط يحمي مصالح البائع والمشـــتري 
لذلك نتمنى من الدولة إنصاف الوســـطاء وحماية حقوقهم والتيسير عليهم، 
إذ نجد أن ما يفرض عليهم من رسوم ليست لتجديد السجل التجاري فقط، 
بل هناك متطلبات أخرى وهي تجديد بطاقة مؤسسة التنظيم العقاري )أول 
مرة 300 دينار(. ويضاف إليها الدخول في دورات غير مدعومة تصل بعض 
األحيـــان قيمتهـــا إلـــى 500 دينار، وذلك بســـبب احتكار معهـــد واحد فقط تم 
التفاهـــم معـــه لتقديم هذه الدورات، وكذلك تـــم إضافة بوليصة تأمين يجب 
أن يوفرهـــا الوســـيط العقـــاري قيمتهـــا بحـــدود 790 دينـــارا. وإننـــا كمهتمين 
بالشـــأن العقـــاري تواصلنـــا مـــع مكاتب عـــدة وأفـــاد العاملون فيها مـــن الذين 
تمتـــد خبرتهـــم ألكثر من 10 ســـنوات، بأنهم لم يســـتفيدوا من هـــذه الدورات 
وكذلـــك لم يســـتفيدوا أيضا من بوليصة التأميـــن، والتي هي األخرى ال توفر 
أي نـــوع مـــن الحمايـــة لهم في حـــال إذا لـــم يدفع البائـــع أو المشـــتري أتعاب 
أو عمولـــة الوســـيط العقـــاري. وال توجـــد أي تشـــريعات تقدم لهـــم حماية من 
الوســـطاء غيـــر المرخصيـــن. وهنـــا نجد أنه توجـــد فرصة لمؤسســـة التنظيم 
العقاري التي أنيط بها مهمة التنظيم، وقد منحت من قبل الدولة مرونة أكثر 
الســـتحداث مختلف التشـــريعات التي تحمي الوسطاء العقاريين المعتمدين 
ووقـــف جميـــع الهواة والدخالء وغير المرخصين مـــن مزاولة العمل في هذه 
المهنـــة الحساســـة، ولها في ذلك التنســـيق مع النيابة العامـــة في هذه المهمة 
التـــي ســـتنقذ الســـوق العقاريـــة وتنعش عمـــل المكاتـــب العقاريـــة المرخصة 
مـــن مزاولـــة أعمالهـــا بغيـــة إرجاع أكثـــر مـــن 200 مكتب عقـــاري خرجت من 
الســـوق لذات األســـباب التي ذكرناها هنا، حيث إننا، على سبيل المثال، نجد 
أن البلديـــة تســـتطيع مخالفـــة كل مـــن يضع إعالنـــا عن أرض للبيـــع من دون 
الحصـــول علـــى ترخيص مـــن البلدية ودفع الرســـوم عن ذلك اإلعـــالن، وهنا 
نتســـاءل أيضا لماذا يتم التشديد على المكاتب العقارية بااللتزام بتوفير كل 
متطلبات رخصة الوســـاطة العقارية وال تقـــدم لهم حماية من الدخالء وغير 
المرخصيـــن، وال يتـــم تقديـــم أي حماية لهـــم وفي نفس الوقـــت يترك الحبل 
على الغارب لمزاولي الوســـاطة العقارية ومن دون ردعهم عن مزاولة نشـــاط 
دون ترخيص؟ لذلك كل العقاريين المعتمدين متذمرون من هذه الممارسات 
غير القانونية للوســـطاء غير المعتمدين ويناشـــدون الحكومة الموقرة الحل 
العادل والمنصف لهم عبر األمان التشريعي الذي تتصف به مملكة البحرين.

م. مجيد آل مبارك

* نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاركة العقارية
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المصدر: هيئة التخطيط
والتطوير العمراني

انفوجرافيكس

المحافظة اجلنوبية
المحافظة الشمالية

محافظة العاصمة
محافظة المحرق

دراسة تغيير
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تنافست شركتان على مناقصة لشركة نفط البحرين )بابكو( لتوفير خدمات الفحص غير التدميري لفحص أضرار الخدمات في 
وحدات مصفاة بابكو لتقييم الحالة الصحية للمعدات مع مراقبة الحالة بشكل دوري، وكان أقل عطاء بنحو 1.6 مليون دينار 

لشركة )Aries Marine & Eng. Services(، في حين بلغ أكبرها قرابة 3.7 مليون دينار.

كما تنافســـت 7 شـــركات على مناقصة 
لشـــركة “بابكو” إلبرام عقـــد زمني لمدة 
5 ســـنوات لتقديـــم خدمـــات حاويـــات 
النفايات وإزالة النفايات داخل مناطق 
عطـــاء  أقـــل  وكان  الشـــركة،  تشـــغيل 

بنحـــو 81.7 ألف دينار لشـــركة خدمات 
التوفيق للصيانـــة، في حين بلغ أكبرها 

قرابة 1.8 مليون دينار.
علـــى  شـــركات   4 تنافســـت  وكذلـــك 
للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة  مناقصـــة 

مركـــز  هويـــة  لتصميـــم  والمعـــارض 
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات 
الجديـــد، وكان أقـــل عطـــاء بنحو 28.9 
ألف دينار لشـــركة ديزان مينيا للدعاية 
واإلعـــان، في حيـــن بلغ أكبرهـــا قرابة 

324.1 ألف دينار.
مناقصـــات   10 فتـــح  إجمـــاال،  وتـــم 
ومزايـــدات تابعـــة لـ 7 جهـــات حكومية 
بإجمالـــي 42 عطـــاء. وبلغ مجموع أقل 
العطـــاءات المقدمـــة نحـــو 6.9 مليـــون 

دينار.
إلدارة  مناقصـــات   3 المجلـــس  وفتـــح 
الكهربـــاء  بهيئـــة  المركزيـــة  المخـــازن 
والماء، أولها لشراء موصات كهربائية 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات وكان أقـــل 

عطاء بنحو 233.5 ألف دينار، والثانية 
لشـــراء أنابيـــب البوليثيليـــن تنافســـت 
عليها 5 شـــركات وكان أقل عطاء بنحو 
37.5 ألف دينار، فيما تعلقت المناقصة 
األخيـــرة بشـــراء أدوات ميـــاه لغـــرض 
استخدامها من قبل إدارة توزيع المياه 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات وكان أقـــل 

عطاء بنحو 6.4 ألف دينار.
كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لـــوزارة 
الخارجية لمشـــروع إنشاء مركز المدار 

بجميـــع  والقيـــام  الـــوزارة  مبنـــى  فـــي 
األعمـــال المتعلقة بالمشـــروع كاألعمال 
والميكانيكيـــة  الكهربائيـــة  المدنيـــة، 
تقدمت إليها شركة ديزاين ون للديكور 

بنحو 182.4 ألف دينار.
وكذلـــك فتـــح المجلس مناقصـــة لمركز 
عيســـى الثقافي لصيانـــة نظام الحريق 
بالمركز تنافســـت عليها شـــركتان وكان 
ألـــف دينـــار   36.9 أقـــل عطـــاء بقيمـــة 

لشركة خدمات الخليج.

1.6 مليون دينار لتوفير خدمات فحص لـ “بابكو”

إحـــدى  البحريـــن،  صـــادرات  أبرمـــت 
مبـــادرات مملكـــة البحريـــن الهادفـــة إلـــى 
دعم الصادرات الوطنية، وشـــركة طلبات، 
الشركة الرائدة إقليمًيا في مجال التجارة 
اتفاقيـــة  األطعمـــة،  وتوصيـــل  الســـريعة 
شـــراكة للتعـــاون فـــي تصديـــر المنتجـــات 
المصنوعة فـــي مملكة البحرين إلى فروع 
طلبات في الشرق األوسط، بهدف تطوير 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها 
عـــن طريـــق فتـــح آفـــاق أوســـع وأســـواق 
جديدة لها من خال فروع شـــركة طلبات 

المنتشرة في المنطقة. 
وتأتـــي االتفاقيـــة التـــي تـــم توقيعهـــا في 
جنـــاح طلبـــات فـــي إكســـبو 2020 دبـــي، 
والـــذي تســـتعرض فيـــه طلبـــات “المطابخ 
عالـــم  مســـتقبل  تمثـــل  التـــي  الســـحابية” 
المطاعـــم. وقامت الســـيدة صفاء شـــريف 
الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  عبدالخالـــق، 
بتمثيـــل  البحريـــن،  لصـــادرات  التنفيـــذي 
صـــادرات البحريـــن فـــي هـــذه االتفاقيـــة، 
فـــي حين وقـــع المديـــر التنفيـــذي لطلبات 
البحريـــن هشـــام الســـاعاتي، مـــن جانـــب 

طلبـــات البحريـــن، حيث يطمـــح الطرفان 
البـــاب  لفتـــح  التعـــاون  هـــذا  خـــال  مـــن 
الصغيـــرة  البحرينيـــة  المؤسســـات  أمـــام 

والمتوسطة للنمو في األسواق العالمية. 
وتنـــص االتفاقيـــة علـــى التعـــاون مـــا بين 
الطرفين إلدراج الشركات البحرينية على 
منصـــة “طلبـــات مـــارت”، منصـــة التجـــارة 
اإللكترونيـــة الســـريعة لتوصيـــل األطعمة 
على مدار الســـاعة خال 20 دقيقة فقط. 
المنتجـــات  تصديـــر  االتفاقيـــة  وتتضمـــن 
البحرينيـــة فـــي فـــروع طلبات مـــارت في 

دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، لتوفير 
فـــرص أكبر للتوســـع للشـــركات البحرينية 
أمـــام  البـــاب  تفتـــح  كمـــا  المنطقـــة.  فـــي 
المطاعـــم البحرينية للتوســـع خليجًيا عن 
طريق المطابخ السحابية الخاصة بشركة 

طلبات في المنطقة. 
وقالـــت القائم بأعمـــال الرئيـــس التنفيذي 
لصادرات البحرين صفاء شـــريف “تســـعى 
صادرات البحرين منذ إنشـــائها باســـتمرار 
الشـــركاء  مـــع  الصفقـــات  تعزيـــز  إلـــى 
القطـــاع،  فـــي  والدولييـــن  الرئيســـيين 

فـــي  المتمثـــل  هدفهـــا  لتحقيـــق  وذلـــك 
تمكيـــن المصدريـــن فـــي مملكـــة البحرين، 
مـــع التركيـــز خصوصـــا علـــى المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص النمو 
لهـــم. إن توقيع هذه االتفاقيـــة مع طلبات 
يأتـــي فـــي ســـياق تحقيقنـــا لهـــذا الهدف، 
حيـــث إنها توفر منصة تســـمح للمصدرين 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات  مـــن 
في مملكـــة البحريـــن الترويـــج لمنتجاتها 
وعرضهـــا وتســـليمها للعمـــاء فـــي جميـــع 
أنحـــاء منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 

إفريقيـــا. وســـتؤدي هـــذه االتفاقيـــة إلـــى 
تعزيـــز التعاون الذي من شـــأنه أن ينعكس 
إيجابا على النهـــوض بالصادرات الوطنية 
وزيادة مســـاهمة هذا القطاع الحيوي في 

مملكة البحرين”.
مـــن جانبه، قال المدير التنفيذي لشـــركات 
طلبـــات البحرين هشـــام الســـاعاتي “نحن 
ســـعداء لكوننا طرف في هـــذه االتفاقية. 
فمنـــذ تأســـيس طلبـــات البحريـــن، ونحـــن 
نســـعى بالتـــزام تـــام لتطويـــر المؤسســـات 
البحرينيـــة الصغيـــرة والمتوســـطة، ونحن 

اآلن فخـــورون بقدرتنا علـــى تصدير هذه 
المنتجـــات للخارج، حيث إننـــا نعلم جيًدا 
مـــدى جـــودة المنتجـــات البحرينية، وهي 
مدعـــاة للفخـــر. ولذلـــك، كان مـــن دواعـــي 
ســـرورنا أن نعمـــل مـــع صـــادرات البحرين 
لمســـاعدة هـــذه المؤسســـات فـــي تجـــاوز 

العقبات وتصدير منتجاتها للخارج”. 
صادرات البحرين ســـاهمت في تصدير ما 
يعـــادل 110 ماييـــن دوالر مـــن المنتجات 
الثـــاث  الســـنوات  خـــال  البحرينيـــة 
الماضية، بتوفير الدعم الازم للمؤسسات 
الصغيرة والمتوســـطة، لتصدير 51 منتجا 
مختلفـــة،  قطاعـــات   10 فـــي  وخدمـــة 
وساهمت في وصولها ألكثر من 56 سوقا 

حول العالم. 
تأسســـت شـــركة طلبـــات في العـــام 2004 
مـــن ِقبـــل مجموعـــة مـــن رجـــال األعمـــال 
الشـــباب الذيـــن كانـــت لديهـــم رؤيـــة فـــي 
مجال تطويـــر خدمات طلـــب الطعام عبر 
اإلنترنـــت ومـــن الهواتف الذكيـــة. وبفضل 
تمّيـــز عملهـــا فـــي هـــذا المجـــال، أصبحت 
طلبـــات الشـــركة الرائدة فـــي خدمة طلب 
الطعام عبر اإلنترنت على مستوى منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة 

إلى األردن ومصر والعراق.

“صادرات” و“طلبات” توقعان اتفاقية لتعزيز الصادرات الوطنية
تم إبرامها في “إكسبو 2020 دبي” 

الحضور في االتفاقية عقب توقيع االتفاقية

البحرين   - الكويتي  التمويل  بيت  أطلق 
اإلسكان  بنك  إعــان  مع  تزامًنا  “بيتك”، 
عن تدشين المرحلة األخيرة من مشروع 
ألف  من  أكثر  تضم  التي  العيون”  “ديــرة 
جاهزة  المحرق”  “ديــار  في  سكنية  فيا 
ــدث وأكـــبـــر حماته  الـــفـــوري، أحــ لــلــبــيــع 
خصيًصا  والُمعدة  المبتكرة  الترويجية 
بيوت  وتملك  بــشــراء  الراغبين  لعمائه 
السكن  بــرنــامــج  أحــامــهــم ضمن  وشــقــق 
االجتماعي “مزايا” التابع لوزارة اإلسكان. 
سيقوم بيت التمويل الكويتي - البحرين 
الترويجية  الحملة  بالسحب على جوائز 

بين شهري يناير وأبريل من العام 2022، 
الكبرى  بالجائزة  الفوز  فرصة  وستكون 
متاحة لفائز واحد، إذ سيتم إيداع مبلغ 
لمدة  مــزايــا  لتمويل  الشهرية  األقــســاط 
البنك  سيكشف  كما  حسابه،  في  عامين 
عــن 3 فــائــزيــن آخــريــن بــأقــســاط شهرية 
لمدة عام واحد. وسيحصل العماء أيًضا 
على فرصة الفوز بـ5 جوائز نقدية تصل 
إلى 1,000 دينار و10 جوائز نقدية أخرى 
الحملة  تــشــمــل  ديـــنـــار.   500 إلـــى  تــصــل 
الـــذي قــامــوا  الــمــؤهــلــيــن  الــعــمــاء  جميع 
مع  معاماتهم  وإتــمــام  منازلهم  بحجز 
البحرين خال   - الكويتي  التمويل  بيت 
ــدايــة شــهــر نــوفــمــبــر 2021  الــفــتــرة مــن ب

وحتى نهاية شهر مارس 2022.

كــمــا ويــتــيــح بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي - 
مع  مــتــوافــًقــا  تــمــويــًا  لعمائه  الــبــحــريــن 
أحــكــام الــشــريــعــة اإلســامــيــة بــمــعــدالت 
مبتكرة  تمويلية  وحلول  تنافسية  ربــح 
الرسوم  دفع  من  العماء  إعفاء  تتضمن 
ــوم تثمين الــعــقــار، وعــدم  ــة ورسـ ــ اإلداري
اشتراط دفعة مقدمة للتمويل اإلضافي. 
كما ويوفر البنك كذلك تأميًنا مجانًيا ضد 
وتمويًا  التمويل  فترة  طــوال  الحريق 
ــف ديــنــار.  ــى 12 أل إضــافــًيــا آخــر يصل إل
شــراكــات  عقد  تــم  كما  الــمــنــزل،  لتأثيث 
ترويجية مع متاجر تجزئة عدة مختصة 
ــاث واألجــهــزة  ــ ببيع اإللــكــتــرونــيــات واألث

الكهربائية وغيرها من اللوازم المنزلية. 
صــّرح  المناسبة،  هــذه  عــن  حديثه  وفــي 

في  لألفراد  المصرفية  الخدمات  رئيس 
بيت التمويل الكويتي - البحرين، حامد 
لحمات  المستمر  الــنــجــاح  “بــعــد  مشعل 

بيت التمويل الكويتي - البحرين الخاصة 
بــمــعــامــات الــســكــن االجــتــمــاعــي “مــزايــا” 
خال األشهر الماضية، فإنه لمن دواعي 
سرورنا أن نعلن عن أحدث وأكبر نسخة 
تماشًيا  تــأتــي  الــتــي  الترويجية  للحملة 
للمرحلة  اإلســـكـــان  وزارة  ــاق  ــ إطـ مـــع 
العيون” في  “ديــرة  األخيرة من مشروع 
البنك  سيتكفل  حــيــث  ــمــحــرق،  ال ــار  ــ دي
واحــد  لفائز  سنتين  لمدة  أقــســاط  بدفع 
باإلضافة  فــائــزيــن،  لثاثة  كاملة  وســنــة 
إلى العديد من الجوائز النقدية األخرى. 
بتقديم  للمسارعة  الجميع  ندعو  هنا  من 
طلباتهم التمويلية للحصول على فرصة 

الفوز بإحدى جوائزنا القّيمة”.
ــرة الــعــيــون الــمــنــدرجــة  وتــتــمــّيــز فــلــل ديــ

ضــمــن الــمــرحــلــة األخــيــرة مــن الــمــشــروع 
تلبية  تــضــمــن  بــمــواصــفــات وخــصــائــص 
جميع احتياجات األسرة البحرينية، وهي 
متنوعة  خارجية  تصاميم  بأربعة  تتوفر 
والــعــصــري  الــبــحــريــنــي  التصميم  تشمل 
وتحتوي  كما  والميديتراني،  واالسباني 
جميع هذه الفلل على 4 غرف نوم، منها 
ومطبخ  وصالتان  رئيستان،  نوم  غرفتا 
ومجلس و4 دورات مياه وموقف يتسع 

لسيارتين وحديقة خلفية واسعة.
االتصال  يرجى  المعلومات،  مــن  لمزيد 
الموقع  ــارة  ــ زي أو   7777  7777 بــالــرقــم 
ــكــتــرونــي لــبــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي  اإلل
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“بيتك” يدشن حملته الترويجية لعمالء “مزايا” مع جوائز تفوق 40 ألف دينار
الجائزة الكبرى تتمثل في دفع األقساط الشهرية لمدة عامين لفائز واحد

حامد مشعل

ها  شــركــة  أعلنت 
ــزود  ــ بــــحــــريــــن، مــ
الضيافة  خــدمــات 
واالستقبال رفيعة 
الــدولــي،  البحرين  مــطــار  فــي  المستوى 
ــان إكـــســـبـــرس الــشــرق  ــركـ ــيـ وشـــركـــة أمـ
استراتيجية  شراكة  عقد  عن  األوســـط، 
ــيــات مـــعـــرض دبــي  ــاء فــعــال ــنـ بــيــنــهــمــا أثـ
للطيران 2021. وبموجب هذه االتفاقية، 
ــو بـــطـــاقـــات بــاتــنــيــوم  ســيــتــمــكــن حــامــل
ــاقـــات ســـنـــتـــوريـــون مـــن أمــيــركــان  وبـــطـ
ــشــرق األوســــط مــن دخــول  إكــســبــرس ال
قاعة “ذا بيرل” في مطار البحرين الدولي 
التي  والخدمات  بالمرافق  واالستمتاع 

تقدمها. 
وقال العضو المنتدب لشـــركة ها بحرين 
أيمـــن زينل “نحـــن مســـرورون بعقد هذه 
الشـــراكة االســـتراتيجية مـــع إحـــدى أكبر 
شـــركات الخدمـــات الماليـــة فـــي العالـــم. 

والتـــي تأتـــي فـــي إطـــار اســـتراتيجيتنا 
لتطويـــر األعمـــال، كمـــا تعكـــس التزامنـــا 
الراســـخ بتقديم أفضل خدمات الضيافة 
واالســـتقبال في مطار البحرين الدولي”، 
مضيًفا أن هذه الشـــراكة ســـتوفر لحاملي 
مـــن  وســـينتوريون  باتينـــوم  بطاقـــات 
األوســـط  الشـــرق  إكســـبرس  أميـــركان 
إمكانيـــة الدخـــول إلـــى قاعـــة “ذا بيـــرل” 
واالســـتمتاع بالعديد مـــن خدماتها فائقة 

الجودة”.
مـــن جانبهـــا، أعـــرب ســـعود ســـوار، نائب 
الرئيـــس ورئيس فـــرع اإلمـــارات العربّية 
التجاريـــة  األعمـــال  وقســـم  المتحـــدة 
فـــي شـــركة أميـــركان إكســـبرس الشـــرق 
األوســـط عن ســـعادته بعقد هذه الشراكة 
االســـتراتيجية مـــع شـــركة هـــا بحريـــن 
لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات والتســـهيات 

لحاملي بطاقات باتينوم وسنتوريون.

أثناء فعاليات معرض دبي للطيران 2021

“هال بحرين” و“أميركان إكسبرس” تبرمان شراكة
الرائـــدة  الشـــركة  أوبـــو،  كشـــفت 
عالمًيـــا فـــي مجـــال التكنولوجيا، 
فـــي  واســـع  نمـــو  تســـجيل  عـــن 
األســـواق المحليـــة والعالمية، بما 
يعكـــس التـــزام العامـــة التجارية 
بتقديـــم منتجات مبتكرة وخدمة 

أفضل لقاعدة عمائها الواسعة.
الشـــركة  كاناليـــس،  وكشـــفت 
العالميـــة الرائـــدة فـــي تحليـــات 
الســـوق، عن تصّدر أوبو لشركات 
هواتـــف أندرويـــد مـــن حيث عدد 
شـــحنات الهواتـــف الذكيـــة التـــي 
تدعـــم اتصاالت الجيـــل الخامس 
خـــال النصـــف األول مـــن العـــام 
الحالي، ما يؤكد التزامها المستمر 
الجيـــل  اتصـــاالت  تســـويق  فـــي 
الخامـــس حول العالـــم. وحرصت 

أوبـــو على تزويد هواتفهـــا الجديدة بتقنيـــات متقدمة، وإطاق 
العديد من الهواتـــف التي تدعم اتصاالت الجيل الخامس ضمن 

مجاالت متنوعة من حيث السعر. 
وتتوافـــر سلســـلة هواتـــف رينو 6 
للشراء بدًءا من 15 سبتمبر 2021 
في جميع مواقع البيع اإللكترونية 
بالمنطقة، والمتاجر وشركاء البيع 
بالتجزئة في البحرين، بسعر يبلغ 
299.9 دينـــار بحريني لهاتف رينو 
6 برو 5G، و169.9 دينار بحريني 

 .6.5G Z لهاتف رينو
كمـــا كشـــفت كاناليـــس عـــن نمـــو 
حصـــة أوبـــو فـــي ســـوق الشـــرق 
 106 بنســـبة  وإفريقيـــا  األوســـط 
% محققـــًة بذلـــك المركـــز الرابـــع 
فـــي المنطقـــة. وجـــاءت اإلمارات 
والسعودية في صدارة هذا النمو، 
إذ شـــهدت العامة نمًوا سنوًيا بلغ 
196 % و218 % علـــى التوالـــي، 
بفضل العروض المبتكرة من أوبو والخدمة المميزة التي تقدمها 

للعماء.

300 % نسبة نمو في الطلب المسبق

سلسلة هواتف “أوبو رينو 6” الجديدة متوافرة بالبحرين

أمل الحامد
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^قالــت محلــل محفظــة االســتثمار، مديــر مســاعد فــي بنك البحريــن والكويــت، زينب الحلواجــي، خالل مشــاركتها في 
برنامــج صحيفــة “البــالد” األســبوعي “البحرين في أرقــام” إن جميع المؤسســات المدرجة ببورصة البحرين شــهدت نمًوا في 

صافي األرباح بمعدل 149 % خالل الفترة المنتهية في سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

وبينت أن األســـواق األميركية واألوروبية أنهت أداءها في األسبوع 
الماضـــي بخســـائر فـــي بورصاتهـــا عموما على إثـــر المتحـــور الجديد 
المكتشـــف فـــي جنوب إفريقيـــا “أوميكرون”، مضيفـــة “المالحظ لدى 
تداول مثل هذه األخبار أن يكون رد الفعل المباشر لها نوعا من القلق 
والخوف من المســـتثمرين والمتداولين ينتج عنه ذعر ببيع األســـهم، 
إذ يقوم المتداولون ببيع نســـبة أكبر من األســـهم في الســـوق، وزيادة 

العرض هذه العملية تؤدي إلى انخفاض في األسواق عموما”.
وأكـــدت أن الـــدول أضحت أكثر حكمة وخبـــرة في احتواء الفيروس 
والسيطرة عليه وسن القوانين واالحترازات لإلحالة دون انتشاره أو 
دخول الفيروس إلى منطقتها وبالتالي حماية اقتصادها من التراجع، 
وقد بدأت البحرين في ســـن القوانين واالحتياطات للحد من التأثير 
على أسواقها، متوقعة أنه بمجرد انتهاء فترة الخوف أن يعود نشاط 

األسواق إلى أوضاعها الطبيعية.
وأقفل مؤشـــر البحرين العام يوم الخميس الماضي )25 نوفمبر( عند 
مســـتوى 1,779.23 نقطة بانخفاض 11.86 نقطة مقارنة بإقفاله عند 

مستوى 1,791.09 نقطة يوم الخميس )18 نوفمبر(.
وعن أداء البورصة وتراجع إقفال مؤشـــر البحرين العام في األسبوع 
الماضـــي عـــن أعلى مســـتوى منذ 13 عاًمـــا، أوضحـــت الحلواجي أنه 
بخصوص حركة الســـوق في األســـبوع الماضي، فالمالحظ أن مؤشر 
ســـوق التداول حقق أعلى مستوياته مع بداية األسبوع الماضي منذ 
العام 2009 تقريًبا، مكّمالً بذلك سلســـلة التزايد التي بدأها منذ نهاية 
األســـبوع الذي ســـبقه، وعزت االرتفاع إلى أســـباب مهمة، اذ تصدرت 
قائمة األســـباب النتائج المرضية التي حققتها الشركات والمؤسسات 
المدرجـــة ببورصـــة البحريـــن، إذ شـــهد إجمالـــي صافي األربـــاح التي 
حققتهـــا جميع هذه المؤسســـات نمًوا في صافـــي األرباح بمعدل 149 

% خـــالل الفتـــرة المنتهية في ســـبتمبر 2021، مقارنة بالفترة نفســـها 
مـــن العـــام 2020، كمـــا أن من أســـباب التعافـــي والتشـــافي الملموس 
والملحـــوظ جـــًدا فـــي المنطقـــة الـــذي تســـبب فـــي عـــودة الشـــركات 
والمؤسســـات لمزاولة نشـــاطها بشـــكل شـــبه طبيعي وإلى مستويات 

قريبة جًدا إلى ما قبل جائحة كورونا.
وأوضحـــت الحلواجـــي أنه “بالنســـبة إلى تحرك الســـوق خـــالل تتمة 
األســـبوع الماضـــي لدينـــا إلـــى جانب األثـــر المســـتمر للنتائـــج المالية 
للمؤسســـات، هنالـــك األثر المســـتمر كذلك إلعـــالن مجموعة )جي اف 
اتـــش( الماليـــة عـــن اســـتحواذها علـــى المصـــرف الخليجـــي التجاري 
ومـــا تبعـــه في نهاية األســـبوع الســـابق من تقديـــم مجموعة جي اف 
اتـــش المالية تعديل في عرض االســـتحواذ علـــى المصرف الخليجي 
التجاري، وهذه أهم األمور التي حركت السوق في األسبوع الماضي”.
وذكـــرت أن هنالـــك نظرة إيجابية للســـوق وســـتبقى إيجابية جًدا مع 
استمرارية توقع المؤسسات في رصد أرباح أعلى من مستوياتها في 
العـــام 2020، وخصـــت بالذكر أثر ارتفاع ســـعر النفط خالل هذا العام 
وأثره اإليجابي الكبير جًدا على استمرارية النظرة اإليجابية للمنطقة 

ودعم المكاسب.
أمـــا بخصوص عودة شـــركة ألمنيوم البحرين )البـــا( لتصدر التداوالت 
مرة أخرى بسبب ربحيتها القوية، قالت الحلواجي إن إجمالي صافي 
األربـــاح لجميع المؤسســـات شـــهد ارتفاًعـــا بما يعـــادل 149 %، ولكن 
عندما ننظر إلى المؤسســـات بشـــكل فردي نالحظ أن شركة “ألبا” هي 
أكبـــر المســـاهمين فـــي تحقيق هذا النمـــو، وهذه النتائـــج كانت بدعم 
كبير من أسعار األلمنيوم العالمية، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها 
منـــذ 10 ســـنوات تقريًبـــا وهذا بحـــد ذاته ســـاعدها فـــي االنتقال من 
رصد خســـائر خالل العام 2020 إلى رصد أرباح كبيرة جًدا في العام 

2021، وهذا بدوره يعزز من ثقة المســـتثمر في أســـهم الشـــركات 
والمؤسســـات عموًمـــا، والتي حققت تقدًما ونمـــًوا في أرباحها 

خالل هذا العام.
وعـــن التوقعـــات ألداء البورصة في شـــهر ديســـمبر، وتأثير 
المتحـــور الجديـــد لجائحـــة كورونـــا علـــى أداء البورصات 
التطلعـــات  أن  الحلواجـــي  أوضحـــت  وعالمًيـــا،  محلًيـــا 
االقتصاديـــة تتأثر بعنصرين أولهما ســـعر الفائدة والعنصر 
الثانـــي والمتـــداول كثيًرا وهو المتحـــور الجديد، مبينة أن 
ســـعر الفائدة هو أمـــر اقتصادي تحت المجهـــر االقتصادي 
من قبل الكثير من المحللين واالقتصاديين دولًيا، إذ إن في 

العـــام 2020 وكرد فعل مـــن االحتياطي الفيدرالي 
األميركـــي للحـــد مـــن أثـــر الجائحة 

على االقتصاد الدولي، تم خفض 
نســـبة الفوائـــد إلى مســـتويات 
قليلـــة جـــًدا وهـــذا تزامن معه 
زيادة في نســـبة السيولة في 
األســـواق، ما أدى إلى ازدياد 
مؤشر التضخم في الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، واآلن 
هنـــاك تســـاؤالت كثيرة عن 
موعد ارتفاع ســـعر الفائدة 
التوقعـــات  كانـــت  وقـــد 
األوليـــة تحوم حول العام 
2022 أو مـــع بداية العام 
2023 كبدايـــة فـــي رفع 
ســـعر الفائـــدة، ولكن قد 
يتغيـــر ذلـــك بمعطيـــات 

مؤشر التضخم.

149 % ارتفاع إجمالي أرباح المؤسسات المدرجة بـ “بورصة البحرين”
المتحور الجديد ينهي أداء أسواق المال العالمية بانخفاض

زينب 
الحلواجي 

متحدثة في 
برنامج “ 

البحرين في 
أرقام”

تجـــارة  لغرفـــة  التنفيـــذي  المكتـــب  عضـــو  رأى 
وصناعة البحرين باســـم الســـاعي أن قرب المنطقة 
الجديـــدة للصناعـــات التحويليـــة من مصهر شـــركة 
ألمنيـــوم البحرين )البا( ســـيكون حافًزا كبيًرا لجذب 
االســـتثمارات المحليـــة والخارجية. وأشـــار إلى أن 
صناعـــة األلمنيوم مـــن أكبر الصناعـــات في المملكة 
خصوًصـــا بعد توســـعة الخط الســـادس لمصهر البا، 
وزيـــادة كميـــات اإلنتـــاج، مـــا يفتـــح فرًصـــا جديدة 
فـــي الصناعـــات التحويليـــة التـــي تســـتخدم خـــام 
األلمنيوم، وباســـتطاعة هذه المؤسسات االستفادة 

من الكميات اإلضافية.
حديث  فقرة  فــي  مشاركته  خــالل  الساعي  وأكــد 
“البالد”  صحيفة  برنامج  في  االقتصادية  الساعة 

في  “البحرين  األسبوعي 
مــعــدن  أن  أرقـــــام” 

األلـــمـــنـــيـــوم مــن 
أكـــثـــر الـــمـــعـــادن 
ــا  ــ ــه ــ الـــــــــتـــــــــي ل
مــــســــتــــقــــبــــل 
مــــزدهــــر فــي 
العالم، مشيًرا 

إلـــى أن فــرص 
ــوم  ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ ــم ــ ــ األل

الصلة  ذات  الصناعات  الشركات  وكل  جًدا  واعــدة 
في أميركا وأوروبا ودول العالم بحاجة إلى كميات 

ألمنيوم إضافية.
وركـــزت فقـــرة حديـــث الســـاعة االقتصاديـــة علـــى 
اإلعـــالن عن تفاصيـــل كبرى المشـــروعات التنموية 
ضمن خطة التعافي االقتصـــادي، خصوصا القطاع 
الصناعـــي، مع تدشـــين منطقـــة جديـــدة للصناعات 
التحويليـــة لمـــادة األلمنيـــوم إضافـــة إلـــى منطقـــة 
خاصـــة تجارية مـــع الواليـــات المتحـــدة األميركية 
وتوســـعة مصفـــاة شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( 
لزيـــادة الطاقـــة التكريريـــة فيهـــا إضافة إلـــى مزيد 
من المشـــروعات األخـــرى كتخطيط 5 مدن جديدة 
فـــي منطقـــة خليج البحرين، فشـــت العظم، فشـــت 

الجارم، جزيرة سهيلة ومنطقة جزر حوار. 
التحويلية  الصناعات  على  التركيز  سبب  وعــن 
الخاصة بخام األلمنيوم تحديًدا دون الصناعات 
األلمنيوم  أن صناعة  الساعي  األخرى، أوضح 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــنــاعــات  أكــبــر  مــن 
خصوًصا بعد توسعة الخط السادس لمصهر 
وهذا  كبيرة  اإلنتاج  كمية  فأصبحت  البا، 
ــي صــنــاعــات  ــدة فـ ــديـ يــفــتــح فــــرص جـ
ــام األلــمــنــيــوم  تــحــويــلــيــة تــســتــخــدم خــ
اإلضافية،  الطاقة  تستغل  أن  بإمكانها 
مشيًرا إلى أن أحد العقبات ألي صناعة 
التحويلية  الــصــنــاعــات  خصوصا 
هي حاجتها لمساحات أراضي 
ــع عــدم  ــيــرة مـ صــنــاعــيــة كــب
وجود األراضي المناسبة، 
إلى أن كون قرب  الفًتا 
ــطــقــة الـــجـــديـــدة  ــمــن ال
التحويلية  للصناعات 
ــا  ــ ــب ــ مــــــــن مــــصــــهــــر ال
كبيرا  حافزا  سيكون 
لــجــذب االســتــثــمــارات 
والخارجية،  المحلية 
وفي نفس الوقت حتى 
بعض شركات الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة فـــي مــجــال 
باستطاعتها  األلــمــنــيــوم 

استغالل موفور خام األلمنيوم المتوافر من زيادة 
إنــتــاج الــبــا الســتــمــرار هــذه الــشــركــات فــي خطوط 

إنتاج جديدة.
يمكـــن  التـــي  األخـــرى  التحديـــات  بخصـــوص  أمـــا 
التطـــرق لهـــا فـــي خطـــة التعافـــي وإيجـــاد الحلول، 
أوضح الســـاعي أن مـــن أكبر التحديـــات الموجودة 
ارتفاع الكلفة في بعض المجاالت مثل الطاقة التي 
ارتفعت بشـــكل كبير في اآلوانـــة األخيرة باإلضافة 
إلـــى تعرفة الغـــاز والطاقة عموما والذي أثر بشـــكل 
كبيـــر على تنافســـية بعض الشـــركات، مضيًفا “نحن 
الـــذي يواجـــه  نعتبـــره دائًمـــا جـــزءا مـــن التحـــدي 
الشـــركات فـــي العالـــم وعليهـــا أن تهيـــئ نفســـها مع 
التغيـــرات هذه وتبدأ في إيجاد فرص في تخفيض 
الكلفـــة أو التوفير، وهذه التحديـــات موجودة لدى 

الشركات في البحرين”.
وعـــن كيفيـــة اســـتفادة القطاع الخاص مـــن منطقة 
تجاريـــة مـــع الواليـــات المتحـــدة وهي أكبر شـــريك 
تجـــاري على مســـتوى العالمي والبحريـــن واتفاقية 
التجـــارة الحرة مع الواليات المتحدة، قال الســـاعي 
إن البحرين وقعت اتفاقية التجارة الحرة منذ فترة 
طويلة ولكن من وجهة نظر اقتصادية “كنا نأمل أن 
يكون حجم االســـتثمارات والمشروعات التي تقام 
فـــي مملكـــة البحريـــن التي تســـتغل هـــذه االتفاقية 
يكون أكبر بكثير من الموجود اليوم، وأحد العوائق 
كمـــا ذكرنـــا هـــي عـــدم وجود بعـــض األراضـــي التي 
تسمح لبعض الصناعات، فأملنا بالمنطقة الصناعية 
الجديـــدة التـــي ســـتكون متخصصـــة بفتـــح آفـــاق 
جديـــدة لشـــركات بحرينيـــة تســـتغل هـــذه الفرصة 
واألميركيـــة  األجنبيـــة  الشـــركات  إلـــى  باإلضافـــة 
خصوصـــا أو األجنبيـــة التـــي تريـــد االســـتفادة مـــن 
اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة فـــي البحريـــن والواليات 

المتحدة وهذا سيفتح مجاالت كثيرة”.
وغرفـــة  الخـــاص  القطـــاع  موقـــع  بخصـــوص  أمـــا 
تجـــارة وصناعة البحرين في تفعيل المشـــاركة في 
المشـــروعات المطروحة لخطـــة التعافي التي تصل 
إلى 30 مليار دوالر، فقال الساعي إن غرفة التجارة 
دائًما تســـاهم في خلق بيئة تشـــجع القطاع الخاص 
لينمـــو ويتطـــور فـــي معالجـــة العوائـــق والتحديات 
الموجودة، وكلما اســـتطاعت الغرفة تسهيل عملية 

التجـــارة والصناعة كلما أصبح في مصلحة القطاع 
الخـــاص ومصلحـــة اقتصاد مملكـــة البحرين ليكون 
اقتصاد البالد له تأثير قوي في جذب االستثمارات، 
مضيًفا أن لدى رؤية المشـــروعات القائمة حسب ما 
ُذكرت هي مشـــروعات ضخمة وعمالقة وســـتكون 
لســـنوات طويلـــة، “ولكننـــا دائًمـــا نأمـــل أن يكـــون 
هنالـــك رؤية واضحة مـــن الطرفين القطاع الخاص 
والقطاع الحكومي خصوصا لفتح مجاالت جديدة 
لصناعات جديدة تدخل وتستفيد من هذه الفرصة 
الموجـــودة”، الفًتـــا إلـــى أن المـــدن الجديـــدة التـــي 
ستبنى سيكون عليها طلب كبير على صناعة البناء 
والصناعـــات المرتبطة بها ونطمـــح أن يكون هنالك 
اســـتغالل لهـــذه الفـــرص بأكبر مـــا يمكن مـــن خالل 
إنشـــاء الصناعـــات المكملة في مجـــال البناء ومواد 
البنـــاء، وفي نفس الوقت أن العالـــم متجه بطريقة 
ســـريعة الى تخفيـــض االنبعاث الكربونـــي والطاقة 
المتجـــددة وهـــذا ســـيكون فرصـــة لنـــا فـــي مملكـــة 
البحرين الســـتغالل هذه العوامل في إنشاء قاعدة 
لصناعـــات فـــي هذا المجال ســـواء صناعـــات بيئية 
أو فـــي الطاقـــة المتجـــددة أو في مـــواد البناء ذات 
الكفـــاءة العالية التي ترفع من عـــزل المباني، وهذا 
سيكون ممتاز جًدا في حال استطعنا استغالل هذا 
الوضع والمســـاهمة في إنشـــاء الصناعات الجديدة 

واالبتكار في المنتجات الجديدة”.
أما بخصوص التوقعات لمساهمة القطاع الصناعي 

فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي بعد خطـــة التعافي 
االقتصادي، أوضح الساعي أن سعر األلمنيوم ارتفع 
ووصل لمستويات لم يصل إليها منذ أعوام طويلة، 
وهـــذا رفع من قيمة صادرات البحرين، “ونحن نرى 
اليـــوم أن الصناعات التحويلية تســـتغل تقريًبا ثلث 
إنتـــاج البـــا فـــإذا اســـتطعنا زيـــادة هذه النســـبة فهو 
المطلوب”، مشـــيًرا إلى أن “البا” تنتج خام األلمنيوم 
وهـــذا الخام له قيمة مضافة محدودة، ولكن عندما 
يذهب هذا الخام إلى صناعات تحويلية مثل شركة 
الخليج لدرفلة األلمنيوم )جارمكو( أو شركه ميدال 
للكابـــالت المحـــدودة )ميـــدال( أو شـــركة البحريـــن 
لســـحب األلمنيوم )بلكســـكو( وغيرها من الشـــركات 
فـــإن القيمـــة المضافة لهـــا ترتفع، “فاليـــوم إذا كانت 
قيمـــة صادرات خـــام األلمنيوم تعـــادل مثال 3 آالف 
دوالر فإن الصناعات التحويلية ترفعها إلى ســـعر 4 
آالف أو 4.5 آالف دوالر، وقد تصل إلى 5 آالف أو 6 

آالف دوالر في صناعات تحويلية أخرى”.
معـــدن  “إن  بالقـــول  حديثـــه  الســـاعي  واختتـــم 
األلمنيوم من أكثر المعادن التي لها مستقبل مزدهر 
فـــي العالم، وإذا نظرنـــا فقط إلى مجال المواصالت 
فـــإن توجه العالم اليوم تجاه الســـيارات الكهربائية 
والمواد األساسية التي تدخل في صناعة السيارات 
الكهربائيـــة بدرجـــة كبيـــرة هي األلمنيـــوم ألن وزنه 
خفيف ويســـاعد السيارات الكهربائية في أن يكون 

لديها استدامة أطول”.

الساعي: قرب المنطقة الجديدة للصناعات التحويلية من “البا” حافز لجذب االستثمارات
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الساعي متحدثا في برنامج “البحرين في أرقام”
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رئيس التحريرمؤنس المردي

أعمـــال  ورجـــال  مســـتثمرون  قـــال 
واقتصاديون إن اإلعالن عن المشروعات 
ضمـــن  المقبلـــة  واالســـتثمارية  التنمويـــة 
خطـــة التعافي االقتصادي يعزز الثقة في 
المناخ االستثماري لمملكة البحرين ويلبي 
تطلعـــات الشـــركات العالمية التـــي تتطلع 
للتوسع في مملكة البحرين للمساهمة في 

النمو االقتصادي فيها.
وأكد رجل األعمـــال فادي المجالي رئيس 
المســـتثمرين  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
األجانـــب بالمملكـــة أن هنالـــك جملـــة مـــن 
العوامـــل التي ســـتزيد من ثقة المســـتثمر 
فيما ســـتقدمه مملكـــة البحرين من فرص 
مـــن  الدعـــم  رأســـها  وعلـــى  اســـتثمارية، 
أعلـــى المســـتويات خصوصـــا التوجيهات 

واإلشراف والمتابعة من ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة إلى جانب اتباع البحرين منهجية 
وأســـلوب “فريـــق البحرين” الـــذي يكرس 
الفعـــال  والتواصـــل  المســـتمر  التنســـيق 
بيـــن المســـتثمر وصناع القـــرار إلى جانب 
المزايـــا التنافســـية األخـــرى التـــي ميـــزت 
المملكة ومنهـــا الحرية االقتصادية وبيئة 
والتشـــريعات  للنمـــو،  الداعمـــة  األعمـــال 
القويـــة والمتماســـكة والكلفة التشـــغيلية 
المنخفضة وتوافر القوى العاملة المؤهلة 

في مختلف التخصصات.
أكـــرم  األعمـــال  رجـــل  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
مكنـــاس إن مـــا شـــهدته البحريـــن أخيـــرا 
مـــن تقديـــر عالمـــي لجهـــود تطويـــر بيئـــة 
االســـتثمارات  واســـتقطاب  االســـتثمار 
المباشـــرة إلى جانب ما أعلـــن عنه حديثا 

مـــن أولويات خطـــة التعافـــي االقتصادي 
والفـــرص المتاحـــة سيســـاهم حتًمـــا فـــي 
وتعزيـــز  االســـتثمارية  التدفقـــات  زيـــادة 
حلـــت  فقـــد  البحريـــن،  بإمكانـــات  الثقـــة 
مملكـــة البحرين ضمـــن أبـــرز 20 اقتصاًدا 
عالمًيا في مجال استقطاب االستثمارات 
Green�  المباشـــرة، وذلك بحســـب تقريـــر
للعـــام   field FDI Performance Index
2021 والصـــادر عـــن “الفايننشـــال تايمز”، 
وتصـــدر المملكـــة دول الشـــرق األوســـط 
الماليـــة  الحريـــة  فـــي  إفريقيـــا  وشـــمال 
بحســـب مؤشر الحرية االقتصادية 2021 
الصادر عن مؤسسة Heritage، باإلضافة 
فـــي المرتبة الثانية عالمًيا في االســـتفادة 
ترويـــج  لتســـهيل  التكنولوجيـــا  مـــن 
االســـتثمار لمجلـــس التنميـــة االقتصادية 

بحسب مؤشر IPA لالبتكار.
والتشـــيد  العقـــار  لجنـــة  رئيـــس  ورأى   

البحرينيـــة  األعمـــال  رجـــال  بجمعيـــة 
ناصـــر األهلـــي أن مـــن المهم أن نـــدرك أن 
البحريـــن في الوقت الحالي تشـــهد إقبااًل 
كبيـــًرا علـــى االســـتثمارات فـــي مختلـــف 
مـــن  متـــاح  هـــو  مـــا  وعلـــى  القطاعـــات 

الفـــرص االســـتثمارية في الوقـــت الحالي 
خصوصـــا في القطـــاع العقـــاري األراضي 
واالســـتثمارية  الســـكنية  والمخططـــات 
والســـياحية إلـــى جانـــب وجـــود العديـــد 
مـــن المناطـــق الصناعيـــة النموذجيـــة في 

مختلـــف المناطـــق، وبالتالـــي، إن اإلعالن 
عـــن هذه المشـــروعات سيشـــكل متنفًســـا 
ا لمزيد من المســـتثمرين الســـاعين  حقيقيًّ
البحريـــن  عبـــر  المنطقـــة  فـــي  لالنطـــالق 
ومـــا تحظـــى به مـــن موقـــع اســـتراتيجي 
وإمكانـــات تجعـــل منهـــا البوابـــة المثلـــي 

للسوق الخليجية ودول المنطقة.
ويســـعى مجلـــس التنميـــة االقتصادية 
اســـتقطاب  علـــى  التركيـــز  إلـــى 
االســـتثمارات المباشـــرة فـــي عـــدد من 
القطاعـــات االقتصاديـــة التي تســـتفيد 
مـــن المزايا التنافســـية للمملكـــة وتوفر 
فرًصا اســـتثمارية مهمة وهي قطاعات 
الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، 
والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، 

والسياحة.

اقتصاديون: اإلعالن عن المشروعات التنموية الكبرى يزيد ثقة المستثمرين
تلبي تطلعات الشركات العالمية في التوسع بالمملكة
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4.6 مليون دينار لبيع أو تأجير جهاز محاكاة الطيران

ــات  ــاقــــصــ ــ ــن ــمــ ــ ــــس ال ــل ــجــ فــــتــــح مــ
ــس مــــزايــــدة  ــ ــ والــــــمــــــزايــــــدات أمـ
لبيع  للطيران  الخليج  ألكاديمية 
الطيران  محاكاة  جهاز  تأجير  أو 
Embraer 170�( متكامل من نوع

Inte�( الــتــدريــب  جــهــاز  مــع   )1900
 grated Procedures Training
دينار  مليون   4.6 بنحو   )Device

.)CAE inc( لشركة
كما فتح المجلس مناقصة لشركة 
وقائية  لصيانة  الخليج  طــيــران 
ــانـــع بــمــنــشــآت  لـــلـــمـــعـــدات والـــمـــصـ
الشركة، تنافست عليها 10 شركات 

بعطاءات فنية.
ــمــنــاقــصــة، فــإنــه  ــف ال ــق وصــ ــ ووفـ
ســيــتــم تـــأهـــيـــل مـــقـــدم الــخــدمــة 
التصحيحية  الــوقــائــيــة  للصيانة 
ــة  ــيـ ــائـ ــوقـ ويـــغـــطـــي الـــصـــيـــانـــة الـ
الــمــخــطــطــة واإلصـــــــــالح لــجــمــيــع 
الميكانيكية  والــمــعــدات  المنشآت 
والــكــهــربــائــيــة، ونـــظـــام الــتــدفــئــة 

ونظام  الهواء،  وتكييف  والتهوية 
ــذار  ــ إنـ ــام  ــظــ ــ ون ــبـــانـــي،  الـــمـ إدارة 
الحريق، ونظام السباكة والصرف، 
واألبواب األوتوماتيكية، المصاعد، 
ــطـــب،  ــقـ الـــــجـــــنـــــدول، أحــــــــــادي الـ
الضواغط وجميع األصول األخرى 

لمباني ومنشآت طيران الخليج.

“#مهرجــان_ويــن_وبكــم” يتصــدر ترنــد البحريــن 
ينطلق في ديسمبر ويستمر لمدة أسبوع

القـــت إعالنـــات الكرنفـــال الترفيهـــي التســـوقي 
الثانـــي “ويـــن وبكم” تفاعـــاًل كبيًرا مـــن قبل رواد 
منصـــات التواصـــل االجتماعـــي، ليصبـــح الوســـم 
إذ  )رقـــم1(،  متصـــدرا  “#مهرجان_وين_وبكـــم” 
تركـــزت التعليقـــات علـــى انتظـــار موعـــد افتتاح 
الكرنفال بحماس. وقال المتداخلون إنهم بانتظار 
الفعاليـــات التـــي سيشـــهدها الكرنفـــال، باإلضافة 

إلى البضائع الجديدة التي ستطرح خالله.
وعبـــر رواد منصـــات التواصـــل االجتماعـــي عـــن 
حماســـهم للمهرجان في تعليقاتهم، وذكر أحدهم 

“أجمل وأحال شـــي راح يصيـــر للمرة الثانية )وين 
وبكم( اختصار للجمـــال والذوق وقاعدين ننتظر 
االفتتـــاح علـــى نـــار، وأنصحكـــم تروحـــون كلكم، 

موجًها الشكر للقائمين على المهرجان”.
كمـــا علـــق أحدهـــم “الجـــو مـــال #مهرجان_وين_
وبكم”، وآخر وصفه “بالبوليفارد كفكرة وتوقعته 
شـــيء عـــادي بيـــد أنـــه فـــاق التوقعـــات”، وعلـــق 
آخـــر “اشـــتقنا ألجـــواء المهرجانـــات المفتوحـــة، 
داعيـــا هللا أن ترجـــع تلـــك األيـــام الجميلـــة، وأن 

لرجـــوع  البـــادرة  #مهرجان_وين_وبكـــم  يكـــون 
المهرجانات”.

 وينطلـــق الكرنفـــال الترفيهـــي التســـوقي الثاني 
“ويـــن وبكـــم” فـــي “الســـاحة الخارجيـــة لمجمـــع 

األفنيـــوز”، والـــذي ينظمـــه حســـاب “ويـــن وبكـــم” 
اإلعالمـــي خـــالل الفتـــرة مـــن 1 إلـــى 7 من شـــهر 
ديســـمبر، من الرابعـــة عصرا وحتـــى 12 منتصف 

الليل.

أمل الحامد

حسن عبدالنبي

أكد رئيس مجلس إدارة 
شـــركة ألمنيوم البحرين 
)البـــا( الشـــيخ دعيـــج بن 
آل  دعيـــج  بـــن  ســـلمان 
خليفة، أن الشـــركة بصفتهـــا واحدة من أهم روافد 
االقتصاد الوطني، ملتزمة بدعم ومساندة مختلف 
المبادرات الوطنية التي تقودها الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، ومنها 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي التـــي تهـــدف إليجـــاد 
فرص عمل للبحرينيين وتعزيز مساهمة القطاعات 
غير النفطية، وخلق الفرص االســـتثمارية المباشرة 
وغير المباشرة لتحقيق االقتصاد الدائري من أجل 

مستقبل أفضل للبحرين.
وقـــال الشـــيخ دعيـــج إن البا تتطلع للمســـاهمة في 

دعم انطالقة مشروع منطقة الصناعات التحويلية 
لأللمنيـــوم وتحّولها من خطط إلـــى حقيقة واقعة، 
اإلضافـــي،  باإلنتـــاج  المحليـــة  الشـــركات  وإمـــداد 
بفضـــل خط الصهر الســـادس، بما يســـهم في تعزيز 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للمملكـــة. وأضـــاف أن 
مملكـــة البحريـــن تتمتع بوجـــود واحدة مـــن أقوى 
البنـــى التحتيـــة على مســـتوى المنطقـــة للصناعات 
التحويليـــة المحليـــة، إذ يســـاهم قطـــاع األلمنيـــوم 
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  مـــن   %  12 بحوالـــي 
لمملكـــة البحرين، ومن المتوقع أن تســـاهم منطقة 
الصناعـــات التحويليـــة لأللمنيوم، والمقـــرر إقامتها 
بالقرب من مصهر البا، في زيادة مساهمة القطاعات 
غيـــر النفطية في الناتج المحلـــي اإلجمالي وزيادة 
حجم صادرات المملكة من خالل إقامة العديد من 

مشروعات تصنيع وإعادة تدوير األلمنيوم. 

“البا”: “الخط السادس” دافع إلنشاء منطقة الصناعات التحويلية

الشيخ دعيج بن سلمان

Crimson� (حظيت شـــركة كريمســـون لوجيـــك 
Logic( المزود العالمي الرائد للحلول والمنتجات 
والخدمـــات التجارية، ومقرها ســـنغافورة، بعقد 
شـــراكة مـــع شـــؤون الجمـــارك البحرينيـــة لتنفيذ 
مشـــروع نظـــام النافذة الواحـــدة “أفـــق 2”، الذي 
يعد الجيل القادم من نظام النافذة الواحدة على 

مستوى المملكة.
ويأتـــي هذا المشـــروع تماشـــًيا مع إســـتراتيجية 
الخدمـــات  قطـــاع  علـــى  للتركيـــز  المملكـــة 
اللوجســـتية؛ بوصفه جزًءا من أولويات وبرامج 
خطة التعافي االقتصادي. ترأس مراســـم توقيع 
العقـــد رئيـــس الجمـــارك، الشـــيخ أحمد بـــن حمد 

آل خليفـــة، الـــذي وقـــع مؤخـــًرا العقد مع شـــركة 
كريمسون لوجيك.

يعـــد نظـــام “أفـــق 2” بوابـــة إلكترونيـــة متقدمـــة 
تدمـــج التبـــادل الرقمـــي للبيانـــات بيـــن األنظمة 
اإللكترونيـــة المختلفـــة داخل المجتمـــع التجاري 
)الذي يضم الســـفن، ووكالء التخليص الجمركي 
والبضائـــع، وأصحـــاب المنتجـــات( وتبســـط هذه 
البوابة اإلجراءات الحكومية المختلفة، وتشـــمل 
وحدات متخصصة مثل القيمة الجمركية، ونظام 
اإلعفـــاء الجمركـــي، ونظـــام القيـــود الجمركيـــة، 
ونظـــام المخاطـــر؛ وذلـــك لتلبية أحـــدث المعايير 
الدولية. كما يستفيد “أفق 2” من الحلول الذكية 

االصطناعي  الذكاء  وتطبيقات 
لتنظيـــم إجـــراءات التعييـــن 
وتقليل األعمال الورقية بين 
شـــؤون الجمـــارك البحرينية 

والشركات العاملة.
يدمـــج نظـــام “أفـــق 2” تقنيـــات 

block� (سلســـلة الســـجالت المغلقـــة 
chain(؛ لزيـــادة تعزيـــز دقـــة المعامـــالت الرقمية 
الحـــد  باســـتخدام  المعلومـــات  ســـرية  وحمايـــة 
األدنـــى من التدخل البشـــري، مع إمكان الوصول 
إلـــى خدمات البوابة اإللكترونية أيًضا من خالل 

الهواتف المحمولة واألكشاك.

شراكة بين “الجمارك” و ”كريمسون لوجيك” لتنفيذ “أفق 2”


