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جانب من االجتماع

فتـــح مديـــر إدارة األوقـــاف الجعفرية محمد الحســـيني قلبـــه للحديث حول 
مـــا وصفـــه بـ”التركـــة الثقيلـــة” لـــإدارات الســـابقة لألوقـــاف، وذلـــك خـــال 
حضـــوره اجتماع لجنـــة الخدمات والمرافـــق العامة بمجلس بلدي الشـــمالية 
بشـــأن مناقشـــة المقترحات والطلبات المرفوعة من المجلـــس لإدارة. وقال 
الحســـيني إن “اإلدارة الجديـــدة ورثت تركة من الفوضـــى”، وهي تعمل على 
إعادة هندسة اإلجراءات الفنية والشرعية، وتحسين أداء اإلدارة والحد من 

البيروقراطية، مشيًرا إلى أن عملية اإلصاح هذه بحاجة للوقت.

الحسيني: إدارة “الجعفرية” 
الجديدة ورثت تركة من الفوضى

هيئة التخطيط والتطوير العمراني

والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  قالـــت 
الســـكنية  األراضـــي  إن  العمرانـــي 
تتـــراوح مســـاحتها بعـــد التقســـيم ما 
بيـــن 1500 متـــر مربع إلـــى 160 مترا 
المعتمـــد  تصنيفهـــا  حســـب  مربعـــا 
وبموجب اللوائح التنظيمية الصادرة 
بهـــذا الشـــأن. وأوضحـــت الهيئـــة أن 
المواطن له الحرية شراء المساحات 
المائمة لميزانيته عند شراء القسائم 
الخاصة، إذ تتوافر مساحات متنوعة 

ضمن المناطق التعميرية المختلفة.
ــمــراجــعــة  ــت أنـــهـــا تـــقـــوم ب ــ ــافـ ــ وأضـ
مــســاحــات قــطــع األراضــــــي الــمــعــدة 
لــمــواكــبــة  دوري  بــشــكــل  لــلــتــقــســيــم 
العقاري،  القطاع  وتطلعات  تطورات 
وتحرص على أن تتناسب مساحتها 
ــيــة الــمــعــتــمــدة  ــائ ــن ــب مــــع الـــكـــثـــافـــة ال

ومعدالت النمو السكانية.

“التخطيط”: األراضي 
السكنية بعد التقسيم 

بين 1500 و160 متًرا

)05(
)06(

06 05

“أكون أو ال أكون”ميثاق جديدأبرز التهديداتنيجيريا.. حمراء
أعلنت شؤون الطيران المدني  «

أنه تقرر إدراج جمهورية 
نيجيريا االتحادية إلى قائمة 
الدول المدرجة على القائمة 

الحمراء، إضافًة إلى الدول 
الموجودة على القائمة 

مسبًقا.

راقب باحثو كاسبرسكي عن كثب  «
مشهد التهديدات المتقدمة 
المستمرة )APT( في مملكة 
البحرين، وأعّدوا ستة تقارير 

استقصائية تتعلق بثالث عصابات 
رقمية تستهدف البالد بنشاط منذ 
اندالع الجائحة في العام 2020.

كشف رئيس مجلس السيادة  «
االنتقالي، وقائد الجيش، عبد 

الفتاح البرهان عن ميثاق 
سياسي جديد بين القوى الفاعلة، 

قيد اإلعداد في السودان. كما 
أوضح أن هذا الميثاق مفتوح 

لكل القوى السياسية والمدنية.

يتحدد اليوم مصير منتخبنا  «
الوطني االول لكرة القدم في 
بطولة كاس العرب العاشرة 

عندما يخوض مباراته المهمة 
امام نظيره العماني عند العاشرة 

لياًل على استاد احمد بن علي بالريان في الجولة االخيرة من 
منافسات المجموعة االولى للبطولة.
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أشـــاد صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
بالنجـــاح الكبير لســـباق جائـــزة الســـعودية الكبرى 
لـ”الفورموال وان” الـــذي أقيم بحلبة كورنيش جدة 
بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة، معربًا سموه 
عـــن تهنئتـــه إلى خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود عاهـــل المملكـــة 
الســـمو  وصاحـــب  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع بالمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة بهذه 

المناسبة.
ونوه سموه لدى حضوره أمس السباق النهائي من 
جائزة السعودية الكبرى لـ”الفورموال وان” بالجهود 
التنظيميـــة ومـــا ظهرت عليه حلبـــة كورنيش جدة 
مـــن تميز خـــال النســـخة األولى وهو مـــا يؤكد ما 
تكتسبه المنطقة من مقومات تؤهلها دومًا للريادة 

في العديد من المجاالت.

نجاح كبير لسباق جائزة السعودية الكبرى لـ“الفورموال 1”
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: الجهود التنظيمية تعكس مقومات الريادة للمنطقة

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحضر السباق النهائي من جائزة السعودية الكبرى لـ”الفورموال وان”

جدة - بنا

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  قـــام 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
أمس، بزيارة لدولة اإلمارات العربية 
الداخليـــة  وزيـــر  المتحدة.وأشـــاد 
رفيـــع  األمنـــي  والتنســـيق  بالتعـــاون 
والحـــرص  البلديـــن،  بيـــن  المســـتوى 

المشـــترك على تعزيز تبادل الخبرات 
والتجـــارب الناجحـــة، بما يســـهم في 
حفظ أمن البلدين الشقيقين وتعزيز 
ترســـيخ  فـــي  المشـــتركة  جهودهمـــا 
االســـتقرار االقليمـــي وحمايـــة األمن 

والسلم الدوليين. 

تعزيز تبادل الخبرات والتجارب 
األمنية مع اإلمارات

المنامة - وزارة الداخلية

)02(
)04(

جاللة الملك يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين
المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، رســـالة خطيـــة مـــن أخيـــه خـــادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود، عاهـــل المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
تتعلـــق بالعاقـــات األخويـــة الوطيـــدة وســـبل دعمهـــا 

وتعزيزها. 
وتســـلم الرســـالة وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
لدى استقباله وزير خارجية المملكة العربية السعودية 
صاحـــب الســـمو األمير فيصل بـــن فرحان آل ســـعود، 
الـــذي وصل إلى المملكة، امـــس، ضمن جولة في دول 

)05(مجلس التعاون.

المنامة - بنا

صـــادق عاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وأصدر 
القانون رقم )31( لســـنة 2021 بشـــأن حماية األصنـــاف النباتية الجديدة. وجاء 

فيه:
وجـــاء فـــي المـــادة )4( أنه  يشـــترط لتمتع الصنـــف النباتي بالحمايـــة أن تتوافر 
فيه الشروط اآلتية: الجدة. التميز. التجانس. الثبات. وأن يكون محاًّ لتسمية 
مقبولـــة طبًقا ألحكام المادتين )28( و)29( من هذا القانون. وجاء في المادة )9( 
أنه تكون مدة حماية حق مربي النباتات خمًسا وعشرين سنة بالنسبة لألشجار 
واألعناب، وعشـــرين ســـنة بالنســـبة لغيرها من الحاصات الزراعية، وتحتســـب 

المدة اعتباًرا من تاريخ منح شهادة حق مربي النباتات.

جاللة الملك يصدر قانون حماية 
األصناف النباتية الجديدة

)03(

12 1916

دعوة لتحركات عربية لـ “لجم المروجين”... فعاليات:

مدينة عيسى - وزارة العمل

أعلنـــت وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة أنه تم في الفتـــرة من 28 نوفمبر حتى 4 ديســـمبر 2021 
توظيـــف 680 باحًثـــا عـــن عمـــل فـــي 452 شـــركة ومؤسســـة عاملة في القطـــاع الخاص مـــن مختلف 
المؤهـــات الدراســـية وذلـــك في التخصصـــات والمجـــاالت الوظيفيـــة والمهنية المائمـــة، إلى جانب 
تدريـــب )434( شـــخًصا في مختلف البرامج التدريبية. وبالتالـــي، فقد بلغ العدد اإلجمالي للمتوظفين 
)23997( فـــي )6472( منشـــأة مـــن أصـــل 25 ألف وظيفة يســـتهدفها البرنامج الوطنـــي للتوظيف في 
نســـخته الثانية خال العام 2021، بينما وصل اجمالي من تم تدريبهم )11497( متدرًبا، وبذلك فقد 

تجاوز إجمالي عدد المتدربين العدد المستهدف وهو 10 آالف فرصة تدريبية في هذا العام.

توظيف 680 وتدريب 434 باحًثا عن عمل

)05(
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ال لحمالت “تطبيع الشذوذ الجنسي”
 أشاد عدد من الفعاليات السياسية واالجتماعية 
البحرينيـــة بمـــا تضمنـــه بيان المجلـــس األعلى 
للشـــئون اإلســـامية المؤيد لبيان مركز األزهر 

العالمـــي للفتوى، الداعـــي لرفض كل محاوالت 
الترويج للشذوذ الجنسي في العالم اإلسامي 
خاصة. واســـتنكروا في تصريحـــات صحافية 
أمس ما تقوم بـــه الحمات اإلعامية العالمية 
الممنهجـــة المؤيدة لتطبيع الشـــذوذ الجنســـي، 

مؤكديـــن أن المثلية مرفوضة من قبل األديان 
كافـــة، داعيـــن للحفاظ علـــى التعاليـــم الدينية 
للفطـــرة  تكـــرس  التـــي  المجتمعيـــة  والقيـــم 
البشـــرية السوية، وللتصدي النتشار الفواحش 

واألفكار الشاذة وشرعنة وجود الشواذ.

محرر الشؤون المحلية

“مالية النواب” تتسلم قانون “المضافة”
القضيبية - مجلس النواب

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  عقـــدت 
النـــواب،  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
اجتماعهـــا التاســـع، فـــي دور االنعقـــاد 
الســـنوي العـــادي الرابـــع، مـــن الفصـــل 
التشـــريعي الخامـــس، برئاســـة النائب 
أحمد السلوم، أمس، وبحضور النواب 
أعضـــاء اللجنـــة. وصرح الســـلوم بأن 

اللجنـــة اجتمعـــت مـــع وزيـــر الماليـــة 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة والوفـــد الحكومي 
المرافـــق حيـــث تم اســـتام مشـــروع 
قانـــون رقـــم ) ( لســـنة بتعديـــل بعـــض 
أحـــكام قانون ضريبة القيمة المضافة 
الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقـــم )48( 

لســـنة 2018، المرافـــق للمرســـوم رقم 
)117( لســـنة 2021، والتباحث بشـــأن 
إمكانية زيادة بند الضمان االجتماعي 
مـــع الحكومـــة، وعليـــه ارتـــأت اللجنة 
التصويـــت على القانـــون ورفعه لهيئة 
المكتـــب إلدراجه على جـــدول أعمال 

الجلسات المقبلة.

الحفاظ على مساهمة القطاع المالي بالناتج المحلي

البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  أكـــد 
بمؤتمـــر  المعـــراج  رشـــيد  المركـــزي، 
أداء  مؤشـــرات  أن  أمـــس  صحافـــي 
اســـتراتيجية تطوير قطاع الخدمات 
الماليـــة فـــي مملكة البحريـــن )-2022

2026( تتمحـــور حـــول زيـــادة حّصـــة 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تمويـــل 

والمتوّســـطة بطريقـــة مرحلية وعلى 
أســـاس تدريجـــي لتصـــل إلـــى 20 % 
مـــن محفظة التمويـــل المحّلية لبنوك 
 5 وإدراج   ،2025 بنهايـــة  التجزئـــة 
شـــركات واعـــدة على ســـوق البحرين 
االســـتثماري، وخفض معدل التداول 
 ،%  25 بنســـبة  الورقـــي  النقـــدي 

والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد 
التحويـــات الماليـــة اإللكترونية بما ال 
يقـــل عـــن %10، إلـــى جانـــب الحفاظ 
فـــي  المالـــي  القطـــاع  علـــى مســـاهمة 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي فـــي حدود 
20 % حتـــى نهاية عام 2026 ومن ثم 

زيادة النسبة إلى 25 %.

)06(

)18(

)08(

علي الفردان
سيدعلي المحافظة

خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

جامعات جديدة
أكد وزير التربية والتعليم رئيس  «

مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالي ماجد النعيمي أن مملكة 

البحرين سعت إلى تقديم 
التسهيالت المشجعة على 

افتتاح جامعات وطنية جديدة أو 
فروًعا لجامعات أجنبية مرموقة.



المنامة - بنا

اســـتنكرت وزارة الخارجيـــة بشـــدة إطـــاق ميليشـــيات الحوثـــي 
المنطقـــة  اســـتهداف  حاولـــت  مســـيرة  طائـــرات  أربـــع  اإلرهابيـــة 
الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما يعكس استمرار 
الميليشيات في اعتداءاتها اآلثمة والممنهجة الستهداف المدنيين 

واألبرياء.
 وأشـــادت وزارة الخارجيـــة بكفـــاءة ويقظـــة قـــوات تحالـــف دعـــم 
الشـــرعية فـــي اليمـــن وتدميرهـــا للطائرات المســـيرة، مؤكـــدًة دعم 
مملكـــة البحريـــن ووقوفهـــا الدائـــم مع المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة فـــي كل مـــا تتخذه مـــن إجـــراءات لضمان أمن وســـامة 

أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

“الخارجية”: اعتداءات الحوثي ممنهجة

المنامة - بنا

رفع سمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة، أسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل الباد رئيسة المجلس األعلى للمرأة، 

بمناســـبة يوم المرأة البحرينية الـــذي تحتفي به مملكة البحرين هذا 
العـــام تحت شـــعار “المرأة البحرينيـــة في التنمية الوطنية.. مســـيرة 
ارتقـــاء فـــي وطن معطـــاء”. وأشـــاد ســـموه بـــدور المـــرأة البحرينية 
وإســـهاماتها فـــي خدمـــة مملكـــة البحريـــن ومـــا حققتـــه مـــن تقـــدم 

وانجـــازات حضاريـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت، مؤكدًا الحـــرص على 
دعم المرأة البحرينية لتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به في خدمة 
وطنهـــا، وزيـــادة إســـهاماتها النوعيـــة فـــي مختلـــف مياديـــن العطاء 

والتنمية، وإبراز مكانتها في المحافل الدولية.

سمو الشيخ سلمان بن خليفة: دعم المرأة البحرينية 
إلبراز مكانتها في المحافل الدولية
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المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيس فنلندا بذكرى 

االستقالل

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الــرئــيــس ســاولــي  إلـــى  بــرقــيــة تهنئة 
فنلندا،  جــمــهــوريــة  رئــيــس  نينستو 
وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

ــبــرقــيــة عن  ــتــه فـــي ال وأعـــــرب جــالل
بموفور  لــه  وتمنياته  تهانيه  أطيب 
المناسبة  بــهــذه  والــســعــادة  الصحة 

الوطنية.

بمرسوم صادر عن جاللة الملك

عبداهلل بن عبدالعزيز نائًبا للرئيس التنفيذي 
بالجهاز التنفيذي لـ “األعلى للبيئة”

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )118( لسنة 
2021 بتعيين نائب للرئيس التنفيذي بالجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة، جاء فيه:

المادة األولى
ُيعين الشـــيخ عبدهللا بن عبدالعزيز بن أحمد آل 
خليفـــة نائًبا للرئيس التنفيذي بالجهاز التنفيذي 

للمجلس األعلى للبيئة.

المادة الثانية
علـــى رئيس المجلـــس األعلى للبيئـــة تنفيذ هذا 
المرســـوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر 

جاللة الملكفي الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

أشـــاد صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بالنجاح الكبير 
الكبـــرى  الســـعودية  جائـــزة  لســـباق 
لـ”الفورمـــوال وان” الـــذي أقيـــم بحلبـــة 
العربيـــة  بالمملكـــة  جـــدة  كورنيـــش 

السعودية الشـــقيقة، معربًا سموه عن 
تهنئته إلى خادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل 
الملكـــي  الســـمو  الشـــقيقة، وصاحـــب 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 
بهـــذه  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 

المناسبة.
ونوه سموه لدى حضوره أمس السباق 
النهائـــي من جائزة الســـعودية الكبرى 
لـ”الفورمـــوال وان” بالجهود التنظيمية 
ومـــا ظهرت عليه حلبة كورنيش جدة 

من تميز خال النسخة األولى وهو ما 
يؤكد ما تكتسبه المنطقة من مقومات 
تؤهلهـــا دومـــًا للريادة فـــي العديد من 
المجاالت، مشـــيرًا إلى أن هذا النجاح 
ســـيعزز مـــن موقـــع المنطقـــة العالمي 
فـــي تنظيم ســـباقات “فورمـــوال وان” 
إلـــى جانـــب حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 

والحلبـــات األخـــرى بالمنطقـــة ويزيـــد 
من االهتمام فيها وجعلها محط أنظار 

الجميع.
وأشـــار صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء إلى ما 
الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة  تحقـــق 
الشـــقيقة مـــن منجزات في الســـنوات 

األخيـــرة والتـــي ينعكـــس أثرهـــا على 
الجميـــع فـــي المنطقة نحـــو مزيٍد من 
الرفعـــة والنماء، الفتًا إلـــى النجاحات 
التـــي تحققهـــا المملكـــة الشـــقيقة في 
تنظيـــم الفعاليـــات العالميـــة المختلفة 
علـــى أرضهـــا ومـــا توليـــه مـــن اهتمام 

الستقطاب مزيد منها.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: الجهود التنظيمية تؤكد ما تكتسبه المنطقة من مقومات للريادة

نجاح كبير لسباق جائزة السعودية الكبرى لـ“الفورموال 1”

جدة - بنا

سمو الشيخ سلمان بن خليفة
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صـــادق عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وأصـــدر القانون 
رقم )31( لسنة 2021 بشأن حماية األصناف 

النباتية الجديدة، وجاء فيه:

الفصل األول: أحكام عامة 
مادة )1(: التعاريف «

تكـــون  القانـــون،  هـــذا  أحـــكام  فـــي تطبيـــق 
للكلمـــات والعبـــارات التالية المعانـــي المبينة 
قريـــن كل منهـــا، ما لـــم يقتِض ســـياُق النص 

خالَف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الزراعة.
الوزير: الوزير المعني بشئون الزراعة.

النباتيـــة  الثـــروة  إدارة  المختصـــة:  اإلدارة 
بالوزارة. 

الســـجل: سجل األصناف النباتية المنصوص 
عليه في المادة )25( من هذا القانون.

صنـــف نباتي: أي مجموعة نباتية تندرج في 
تصنيـــف نباتـــي واحد من أدنى المســـتويات 
التقســـيمية المعروفة، ســـواء استوفت هذه 
المجموعة أم لم تســـتوف شـــروط منح حق 
مربـــي النباتـــات، وتتصـــف بخصائص ناجمة 
عـــن تركيـــب وراثـــي معين أو عـــن مجموعة 
ويمكـــن  الوراثيـــة،  التراكيـــب  مـــن  محـــددة 
أخـــرى  نباتيـــة  أي مجموعـــة  عـــن  تمييزهـــا 
بإحدى هـــذه الصفات المذكـــورة على األقل، 
وتعتبـــر وحـــدة واحـــدة بســـبب قدرتها على 

التكاثر دون أي تغيير في صفاتها. 
مربي النباتات: الشخص الذي استنبط صنًفا 
ا جديًدا أو اكتشفه أو طوره، أو صاحب  نباتيًّ
عمل الشـــخص المذكور الذي كلفه بمباشـــرة 
هـــذا العمـــل، أو كان خلًفـــا ألي مـــن هـــؤالء 

األشخاص.
الصنـــف المحمـــي: كل صنـــف نباتـــي يكـــون 
محـــالًّ لحق مربي النباتـــات، إذا توافرت فيه 
الشـــروط واألوضاع الواردة في هذا القانون 

والئحته التنفيذية.

مادة )2(: نطاق تطبيق القانون «

مـــع مراعـــاة الفقـــرة )2( مـــن المـــادة )3( مـــن 
االتفاقية الدولية لحمايـــة األصناف النباتية 
الجديـــدة، ُتطبـــق أحكام هـــذا القانـــون على 
األجنـــاس واألنواع واألصنـــاف النباتية التي 

يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 
كمـــا تطبـــق أحـــكام هـــذا القانون علـــى كافة 
النباتيـــة  واألصنـــاف  واألنـــواع  األجنـــاس 
األخرى بعد مضي عشـــر ســـنوات من تاريخ 

العمل به.
وُيســـتثنى مـــن تطبيق أحـــكام هـــذا القانون 
األجنـــاس واألنواع واألصنـــاف النباتية التي 

ُمِنحت عليها براءة االختراع.

مادة )3(: المعاملة الوطنية «

 مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية 
المعمول بها في المملكة، يكون لكل شـــخص 
طبيعـــي أو اعتباري من مواطني المملكة، أو 
األشـــخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين 
ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشـــاط 
فعلي – بحســـب األحوال - في إحدى الدول 
أو الكيانـــات األعضـــاء فـــي منظمـــة التجارة 
العالميـــة أو الـــدول أو المنظمـــات المنضمـــة 
األصنـــاف  لحمايـــة  الدولـــي  االتحـــاد  إلـــى 
النباتيـــة الجديـــدة، أو التـــي تعامـــل المملكة 
معاملة المثـــل، أن يتمتعوا بالحماية المقررة 
لألصناف النباتية وفًقا ألحكام هذا القانون.

الفصل الثاني: شروط تمّتع الصنف 
النباتي بالحماية ومدتها

مادة )4(: شروط الحماية «

يشـــترط لتمتع الصنف النباتـــي بالحماية أن 
تتوافر فيه الشروط اآلتية:

الجدة- التميز- التجانس- الثبات.
أن يكون محالًّ لتسمية مقبولة طبًقا ألحكام 

المادتين )28( و)29( من هذا القانون.

مادة )5(: الجدة «

يكـــون الصنـــف النباتـــي جديـــًدا إذا لـــم يكن 
قـــد تـــم فـــي تاريـــخ تقديـــم طلـــب الحصول 
علـــى حق مربـــي النباتـــات بيع أو نقـــل مواد 
إكثـــار الصنف أو مواد حصـــاده، أو التصرف 
فيهـــا مـــن قبل مربـــي النباتـــات أو بموافقته، 
ألغراض استغالل الصنف في إقليم المملكة 
منـــذ أكثـــر مـــن ســـنة واحـــدة، أو فـــي خارج 
إقليـــم المملكـــة منـــذ أكثر من ســـت ســـنوات 
بالنســـبة لألشجار واألعناب، أو أكثر من أربع 

سنوات بالنسبة لغيرها.
وفـــي حـــال تطبيق أحكام هـــذا القانون على 
األجنـــاس واألنواع واألصنـــاف النباتية التي 
لـــم يســـبق تطبيقـــه عليهـــا تعتبـــر األصنـــاف 
النباتية المتولدة عن هذه األجناس واألنواع 
مســـتوفية لشـــروط الجـــدة، حتـــى ولـــو كان 
البيع أو النقل للغير قد تم على أرض المملكة 
قبل أربع ســـنوات ســـابقة قبل إيداع الطلب، 
أو قبل ست سنوات من هذا التاريخ بالنسبة 

لألشجار واألعناب.
وال تســـري أحـــكام الفقـــرة الســـابقة إال علـــى 
طلبـــات الحمايـــة المودعـــة خالل ســـنة على 
األكثر من تاريخ ســـريان أحكام هذا القانون 

على األجناس واألنواع المذكورة.

مادة )6(: التميز «

يكون الصنف النباتي متميًزا إذا كان يختلف 
اختالًفـــا واضًحـــا عـــن أي صنف آخـــر يكون 
معروًفـــا بصـــورة شـــائعة فـــي تاريـــخ تقديم 

طلب تسجيله.
مربـــي  حـــق  منـــح  طلـــب  تقديـــم  ويـــؤدي 
النباتـــات، أو طلب إدراج الصنف النباتي في 
ا في أية دولة،  قائمـــة أصناف متداولة تجاريًّ
إلـــى اعتبار الصنف موضـــوع الطلب معروًفا 
بصـــورة شـــائعة مـــن تاريـــخ تقديـــم الطلـــب 
شـــريطة أن يترتـــب على ذلك منـــح الحق أو 
إدراج الصنف في القائمة المذكورة، بحسب 

األحوال.  

مادة )7(: التجانس «

يكـــون الصنـــف متجانًســـا إذا كانـــت صفاتـــه 
األساسية متجانسة بصورة كافية مع مراعاة 
مـــا قـــد يتوقـــع مـــن تبايـــن نتيجـــًة للميـــزات 

الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره.

مادة )8(: الثبات «

يكون الصنف ثابًتا إذا كانت صفاته لم تتغير 
إثـــر إكثـــاره المتتابع لفترة تحددهـــا الالئحة 
التنفيذيـــة، أو فـــي نهايـــة كل دورة خاصـــة 

للتكاثر.

مادة )9(: مدة الحماية «

تكون مدة حماية حق مربي النباتات خمًســـا 
وعشرين ســـنة بالنسبة لألشـــجار واألعناب، 
وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصالت 
الزراعية، وتحتسب المدة اعتباًرا من تاريخ 

منح شهادة حق مربي النباتات.

مادة )10(: الحماية المؤقتة «

تمنـــح حماية مؤقتة للصنـــف النباتي المقدم 
عنه الطلب تبدأ من تاريخ تقديم طلب منح 
حق مربي النباتات وتنتهي بمنح هذا الحق.

ويســـتحق مربي النباتـــات تعويًضا عاداًل من 
الشـــخص الـــذي قـــام بمباشـــرة أي عمـــل من 
األعمـــال التي تقتضي موافقـــة المربي طبقًا 
ألحـــكام هـــذا القانـــون، وذلـــك خـــالل الفترة 
المشـــار إليهـــا في الفقـــرة األولى، بشـــرط أن 

تتوفر الشروط اآلتية: 
أال يكـــون مربي النباتات قد صرح للشـــخص 

بالقيام بذلك.
أن يكـــون المربـــي قـــد قـــام بإخطار الشـــخص 
اآلخر بتقديمه لطلب منح حق مربي النباتات.

أن تمنح الحماية بالفعل للصنف النباتي. 

مادة )11(: حق مربي النباتات «

يتمتـــع مـــن يحصـــل على شـــهادة حـــق مربي 
النباتـــات، باســـتعمال واســـتغالل مـــادة تكاثر 
هذا الصنف بكافة الطرق، بما في ذلك اإلنتاج 
وإعادة اإلنتاج والعرض للبيع واإلعداد بغرض 
اإلكثار والبيع أو غير ذلك من أعمال التسويق 

أو التصدير أو االستيراد أو التخزين.
مربـــي  موافقـــة  علـــى  الحصـــول  ويجـــب 
النباتـــات، والتـــي يجوز أن تكون مشـــروطة، 
للقيـــام بـــأي مـــن األعمـــال المنصـــوص عليها 
فـــي الفقـــرة األولـــى من هـــذه المـــادة، وذلك 
فيما يتعلـــق بالمنتجات التي تم حصادها أو 
قطفها، ســـواء كانت لنباتات كاملة أو أجزاء 
النباتات والتي تم الحصول عليها عن طريق 
اســـتعمال مادة تكاثر الصنـــف المحمي دون 
موافقـــة المربـــي، وذلـــك مـــا لـــم تتـــح لمربي 
النباتـــات فرصـــة معقولـــة لكي يمـــارس حقه 

فيما يتعلق بمادة التكاثر المذكورة.

مادة )12(: األصناف النباتية التي  «
يشملها الحق

تنطبـــق أحـــكام المـــادة )11( من هـــذا القانون 
على األصناف النباتية اآلتية:

األصناف المشتقة أساًسا من الصنف المحمي 
ا بصفة أساسية  إذا لم يكن هذا الصنف مشتقًّ

من صنف آخر.
األصنـــاف التي ال يمكـــن تمييزها بوضوح عن 
الصنـــف المحمـــي وفًقا ألحكام المـــادة )6( من 

هذا القانون.
األصنـــاف التـــي يقتضـــي إنتاجها االســـتعمال 

المتكرر للصنف المحمي.
ويعتبـــر الصنف في مفهوم البند )أ( من الفقرة 
ا أساًســـا مـــن صنـــف آخـــر إذا  الســـابقة مشـــتقًّ

توفرت فيه الشروط اآلتية:
أن يكون مشتقاًّ أساًسا من الصنف األصلي أو 
من صنف مشـــتق بصورة أساسية من الصنف 
األصلي، وظـــل محتفًظا بالصفات األساســـية 
الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة 

التراكيب الوراثية للصنف األصلي.
أن يكون مميًزا بوضوح عن الصنف األصلي.

أن يكـــون مطابًقـــا للصنف األصلـــي من حيث 
التركيـــب  عـــن  الناجمـــة  األساســـية  صفاتـــه 
الوراثـــي أو عن مجموعة التراكيـــب الوراثية 
للصنـــف األصلـــي، وذلـــك باســـتثناء الفـــوارق 

الناجمة عن االشتقاق.
ويمكن الحصول على أصناف مشـــتقة أساًسا 
من صنف آخر عن طريق انتقاء صفات طفرة 
طبيعية أو محفزة، أو استنســـاخ الخاليا غير 
الجذعيـــة، أو بانتقـــاء نبات مفرد مـــن نباتات 
الصنـــف األصلـــي، أو بالتهجيـــن العكســـي، أو 
بالتحويـــر باســـتخدام الهندســـة الوراثيـــة أو 

بغير ذلك. 

الفصل الثالث: االستثناءات على 
الحماية والتراخيص اإلجبارية

مادة )13(: االستثناءات على الحماية «

ال يعـــد تعّدًيا على حق مربـــي النباتات، قيام 
الغير بأي من األعمال اآلتية:

اســـتعمال الصنـــف النباتـــي بغـــرض إكثـــاره 
ألغراض غير تجارية.

وبأغـــراض  بالتجـــارب  المتصلـــة  األنشـــطة 
البحث العلمي.

واالنتخـــاب،  والتهجيـــن  التربيـــة  أنشـــطة 
وغيرهـــا التـــي تســـتهدف اســـتنباط أصناف 

نباتية جديدة.
التعليـــم  بأغـــراض  تتعلـــق  التـــي  األنشـــطة 

والتدريب.
التجـــاري  االســـتعمال واالســـتغالل  أنشـــطة 
واالستهالك لمادة المحصول والمواد األولية 
والوســـيطة والمنتجات النهائيـــة التي تصنع 
أو تســـتخرج مـــن مـــادة المحصـــول بشـــكل 
مباشـــر أو غيـــر مباشـــر ســـواء تمثلـــت مادة 
المحصـــول فـــي هيئـــة نبـــات كامـــل أو كانت 

جزًءا منه.
ومـــع مراعـــاة المصالـــح المشـــروعة للمربـــي 
وبوجه خاص، ال يعتبر تعّدًيا على حقه قيام 
المزارعين – في حدود معقولة – باستخدام 
مواد الحصـــاد التي حصلوا عليها عن طريق 
زراعـــة الصنـــف المحمـــي أو صنـــف مشـــتق 
وفقـــًا للفقرة األخيرة من المادة )12( من هذا 
القانـــون، وذلـــك فيمـــا يقومـــون بزراعته من 

أراض.

مادة )14(: استنفاد حق مربي النباتات «

 ال يجـــوز لمربـــي النباتـــات إذا كان قـــد بـــاع 
طريقـــة  بأيـــة  قه  ســـوَّ أو  المحمـــي  الصنـــف 
بنفســـه، أو بموافقتـــه فـــي المملكـــة أن يمنع 
الغيـــر مـــن أيـــة أعمـــال تتعلق بمـــادة الصنف 
المحمـــي أو أية مادة مشـــتقة من تلك المادة 

إال إذا تضمنت تلك األعمال:
إكثاًرا جديًدا للصنف.

تصديـــر مـــادة الصنـــف التـــي تســـمح بتكاثر 
الصنـــف إلى بلـــد ال يحمي الجنـــس أو النوع 
أو الصنف النباتي الذي ينتمي له الصنف، ما 

لم يكن الغرض من التصدير هو االستهالك.
يقصـــد  المـــادة  هـــذه  تطبيـــق  وألغـــراض 
بمصطلح )المـــادة( الواردة في الفقرة األولى 

فيما يتعلق بالصنف:
ا كان نوعها. مادة التكاثر أيًّ

مادة الحصـــاد بما في ذلـــك النباتات الكاملة 
أو أجزاء منها.

أي منتج متحصل مباشرة من مادة الحصاد.

مادة )15(: التراخيص اإلجبارية «

تمنـــح اإلدارة المختصـــة تراخيـــص إجبارية 
التـــي تحددهـــا الالئحـــة  وفًقـــا لإلجـــراءات 
الصنـــف  واســـتغالل  باســـتعمال  التنفيذيـــة 
المحمـــي دون موافقـــة المربـــي، وذلـــك فـــي 

الحاالت التي تقتضيها المصلحة العامة.
ويســـتحق مربـــي النباتـــات تعويًضـــا عـــاداًل 
مقابـــل منح الغير حق اســـتعمال واســـتغالل 
الصنف للغير خالل مدة الترخيص اإلجباري، 
التـــي  واإلجـــراءات  للقواعـــد  وفًقـــا  وذلـــك 

ُتحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة )16(: التنظيم االقتصادي «

ال يلتـــزم مربي النباتات بالتدابير التي تنظم 
عملية إنتاج مواد الصنف النباتي ومراقبتها، 
المـــواد  هـــذه  اســـتيراد  أو  وتســـويقها، 
وتصديرهـــا، وذلك دون اإلخالل بأحكام هذا 

القانون والئحته التنفيذية.

الفصل الرابع: طلب منح حق مربي النباتات

مادة )17(: تقديم طلب منح  «
حق مربي النباتات

تتلقـــى اإلدارة المختصـــة طلبـــات منـــح حق 
مربـــي النباتات، ويعتبر تاريخ تســـلم اإلدارة 
المختصـــة للطلـــب تاريًخـــا لتقديمه بشـــرط 
اســـتيفائه لكافة الشـــروط المقـــررة بموجب 

أحكام هذا القانون.

مادة )18(: عدم جواز رفض منح  «
الحق أو تقصير المدة

ال يجـــوز لـــإلدارة المختصـــة أن ترفض منح 
حـــق مربـــي النباتـــات أو تقصيـــر مدتـــه على 
أســـاس أن حماية الصنـــف ذاته لم تطلب، أو 
رفضـــت، أو انقضـــت في أي دولـــة أو منظمة 

دولية حكومية أخرى.

مادة )19(: حق األولوية «

إذا قـــدم طلب منح حق مربـــي النباتات لدى 
عضـــو في االتحاد الدولـــي لحماية األصناف 
النباتيـــة الجديـــدة أو فـــي أي دولـــة تعامـــل 
المملكـــة معاملـــة المثـــل، فإنـــه يجـــوز لذوي 
الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلب 
منـــح حق مربـــي النباتـــات عـــن ذات الصنف 
لألوضـــاع  وفًقـــا  المختصـــة،  اإلدارة  لـــدى 
والشروط واإلجراءات المنصوص عليها في 
هـــذا القانون، خالل ســـنة من تاريـــخ تقديم 
الطلـــب في الخارج، وفي هـــذه الحالة يعتبر 

تاريخ اإليداع األول أساًسا لحق األولوية. 

مادة )20(: ستندات حق األولوية «

إذا تضمـــن طلـــب منح حـــق مربـــي النباتات 
ادعـــاًء بحـــق أولوية فإنه يجـــب على طالب 
الحـــق خـــالل ثالثة أشـــهر من تاريـــخ تقديم 
مـــن  األصـــل  طبـــق  صـــورة  إيـــداع  طلبـــه 
المســـتندات المتعلقـــة بطلبـــه األول مصدًقـــا 
هـــذا  لديهـــا  أودع  التـــي  اإلدارة  مـــن  عليهـــا 
الطلب فضاًل عن أي عينات أو أدلة تثبت أن 
الصنـــف موضوع الطلبين هو نفســـه، فإذا لم 
يثبت طالب التسجيل حق األولوية وفًقا لما 
تقدم تم تســـجيل طلبه بتاريخ تقديمه لدى 

اإلدارة المختصة.

مادة )21(: االحتجاج بالوقائع «

ال يجـــوز االحتجـــاج بالوقائـــع التـــي تحـــدث 
خالل المدة المنصوص عليها في المادة )19( 
مـــن هذا القانون، كتقديم طلب آخر أو نشـــر 

الصنف موضوع الطلب األول أو اســـتعماله، 
وذلك كأســـاس لرفض الطلب الالحق، كما ال 
يجوز اســـتناًدا إلـــى هذه الوقائـــع ترتيب أي 

حق للغير.

مادة )22(: فحص طلب منح  «
حق مربي النباتات

تفحـــص اإلدارة المختصـــة طلـــب منـــح حق 
مـــن  للتحقـــق  ومرفقاتـــه  النباتـــات  مربـــي 
أن  ولهـــا  فيـــه،  توفرهـــا  الواجـــب  الشـــروط 
تطلب إجـــراء التعديالت التـــي ترى وجوب 
إدخالها على الطلب واســـتيفاء ما تراه الزًما 
للبت فيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده 

الالئحة 
التنفيذية.

مادة )23(: البت في طلب منح  «
حق مربي النباتات

إذا توفـــرت في الطلـــب الشـــروط المطلوبة، 
تصـــدر اإلدارة المختصة قراًرا بمنح شـــهادة 
حـــق مربـــي النباتات، على أن يتم نشـــر قرار 

المنح على نفقة صاحب الحق. 
وفي حالـــة الرفض، تقـــوم اإلدارة المختصة 
الرفـــض  بقـــرار  طلبـــه  ُرفـــض  مـــن  بإخطـــار 

وأسبابه.
وُتحـــدد الالئحـــة التنفيذيـــة ميعـــاد وكيفية 

النشر واإلخطار بحسب األحوال.

مادة )24(: التظلم «

يحـــق لـــكل ذي شـــأن التظلـــم من قـــرار منح 
شـــهادة حق مربي النباتـــات أو القرار الصادر 
برفض طلـــب حماية الصنـــف النباتي، وذلك 
خـــالل ســـتين يوًما مـــن تاريخ اإلعـــالن عن 
قبـــول الطلـــب أو مـــن تاريـــخ علمـــه بقـــرار 

الرفض بحسب األحوال.
وُتحـــدد الالئحة التنفيذيـــة إجراءات تقديم 

التظلمات وإجراءات ومواعيد البت فيها.

مادة )25(: السجل «

تعد اإلدارة المختصة ســـجاًل يســـمى “سجل 
األصنـــاف النباتية”، وتقيد فيـــه طلبات منح 
حق مربي النباتات وجميع البيانات المتعلقة 
به، وما تم بشـــأنه، وباستغالله، وبالتصرفات 
التي تـــرد على هـــذه النباتـــات، وفًقا ألحكام 
هـــذا القانـــون والئحته التنفيذيـــة والقرارات 

الصادرة تنفيًذا له.

مادة )26(: االطالع على السجل «

لكل ذي شأن أن يطلب االطالع على السجل 
والحصـــول علـــى مســـتخرجات أو صـــور أو 
بيانات منه، وذلك وفًقا للقواعد واإلجراءات 

التي تحددها الالئحة التنفيذية.

الفصل الخامس: تسمية الصنف

ف الصنف  « مادة )27(: يجب أن ُيعرَّ
بتسمية تكون اسمه الشائع

كمـــا يجـــب أال تحول الحقـــوق المترتبة على 
التســـمية المســـجلة للصنـــف دون اســـتعمال 
ا، وذلك ســـواء  تلك التســـمية اســـتعمااًل حـــرًّ

أثناء سريان حق المربي أو بعد انقضائه.

مادة )28(: استعمال التسمية «

مـــع عـــدم اإلخـــالل بحـــق األولويـــة الممنوح 
للغير بشـــأن تســـمية أي صنـــف نباتي، يجب 
علـــى كل مـــن يعـــرض مـــادة تكاثـــر لصنـــف 
محمي للبيع أو يقوم ببيعها أو بتســـويقها أن 
يلتزم باســـتعمال تســـمية هذا الصنف، حتى 

انقضاء الحماية.

مادة )29(: شروط التسمية «

تحدد التسمية المقترحة للصنف النباتي في 
طلـــب منح حـــق مربـــي النباتـــات، وال يجوز 
استخدام تسمية للصنف إذا كانت التسمية:

ال تمكن من التعرف على الصنف.
مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة.

مكونـــة فقـــط مـــن أرقـــام، مـــا لـــم يكـــن ذلك 
أسلوًبا متعارًفا عليه في تصنيف النباتات.

مطابقة لتسمية تستخدم لصنف موجود من 
نفس النوع أو من نوع وثيق االرتباط به في 
المملكـــة أو لدى عضو فـــي االتفاقية الدولية 
لحمايـــة األصناف النباتيـــة الجديدة أو دولة 

تعامل المملكة معاملة المثل.
تـــؤدي إلـــى التضليـــل أو اللبس فيمـــا يتعلق 
منشـــئه  أو  قيمتـــه  أو  الصنـــف  بصفـــات 

الجغرافي أو هوية المرّبي.
محظورة بسبب حق أولوية. 

فـــي  لـــدى عضـــو  ـــا  الصنـــف محميًّ إذا كان   
االتفاقية الدولية لحمايـــة األصناف النباتية 
الجديـــدة أو دولـــة تعامـــل المملكـــة معاملـــة 
المثـــل أو إذا كان طلـــب التســـجيل قـــد تـــم 
تقديمـــه في أي منهـــا، فإنه ال يجـــوز اقتراح 
تســـجيل تســـمية غير تلك المقترحة أو التي 
تم تســـجيلها، إال إذا قدرت اإلدارة المختصة 
أن استخدام التسمية المسجلة أو المقترحة 
غيـــر مالئم في المملكـــة، ويجب على طالب 
التســـجيل في هـــذه الحالـــة اقتراح تســـمية 

أخرى للصنف.

مادة )30(: تأجيل التسمية «

يجوز لطالب منح حق مربي النباتات تأجيل 
التسمية. 

وتبيـــن الالئحة التنفيذية إجـــراءات تحديد 
التسمية، ونشرها، وإجراءات تأجيلها.

مادة )31(: الجمع بين التسمية  «
والعالمة التجارية

يجـــوز عند القيام بتســـويق صنـــف نباتي ما 
أو عرضـــه للبيع الجمع بين عالمة تجارية أو 

اسم تجاري أو أي بيان مماثل وبين التسمية 
المسجلة للصنف، بشرط أن يكون من السهل 

التعرف على هذه التسمية.

مادة )32(: شطب التسمية «

لـــإلدارة المختصـــة أن تصـــدر قـــراًرا مســـبًبا 
بشـــطب التســـمية المســـجلة للصنـــف في أي 

من الحالتين اآلتيتين:
إذا سجلت التسمية بالمخالفة ألحكام المادة 

)29( من هذا القانون.
بناء على طلب ذي الشأن.

وعلى مربي النباتات اقتراح تسمية جديدة، 
وتحـــدد الالئحة التنفيذيـــة إجراءات تقديم 
طلب شـــطب التســـمية، وقواعد إصدار قرار 
الشـــطب وكيفية إعالنه، وإجراءات اقتراح 

التسمية الجديدة وكيفية إعالنها. 

الفصل السادس: بطالن حق مربي النباتات وإسقاطه 

مادة )33(: بطالن حق مربي النباتات «

لـــإلدارة المختصـــة، فـــي أي وقت مـــن تلقاء 
ذاتهـــا أو بنـــاًء علـــى طلـــب ذوي الشـــأن، أن 
مربـــي  حـــق  ببطـــالن  مســـبًبا  قـــراًرا  تصـــدر 
النباتـــات إذا ثبت لها توفـــر حالة أو أكثر من 

الحاالت اآلتية:
أن الصنـــف لـــم يكـــن جديـــًدا أو مميـــًزا فـــي 
تاريـــخ تقديم طلب منح حق مربي النباتات 

أو في تاريخ األولوية بحسب األحوال.
أن الصنـــف لـــم يكـــن متجانًســـا أو ثابًتـــا في 
تاريخ إيداع الطلب أو في تاريخ األولوية – 
بحســـب األحوال - إذا كان تقديم طلب منح 
حـــق مربـــي النباتات قد تم بصورة أساســـية 
استناًدا للمعلومات والمستندات التي قدمها 

المربي في ذلك التاريخ.
أن الحـــق فـــي الصنف قـــد ُمنح لغيـــر المربي 

بالمخالفة ألحكام هذا القانون.
وتحـــدد الالئحة التنفيذيـــة إجراءات تقديم 
الطلب من ذوي الشأن، وقواعد صدور القرار 

المشار إليه بالفقرة السابقة وكيفية إعالنه.

مادة )34(: إسقاط حق مربي النباتات «

لـــإلدارة المختصـــة، فـــي أي وقت مـــن تلقاء 
ذاتهـــا أو بنـــاًء علـــى طلـــب ذوي الشـــأن، أن 
تصـــدر قـــراًرا مســـبًبا بإســـقاط حـــق مربـــي 

النباتات في أي من الحاالت اآلتية:
إذا تبين من الفحص التقني أن ثبات الصنف 

أو تجانسه لم يعد متحقًقا.
إذا تم شـــطب تســـمية الصنف بعد منح حق 
مربـــي النباتـــات ولـــم يقتـــرح صاحـــب الحق 
تســـمية أخرى مناسبة خالل الميعاد المحدد 

لذلك.
تخلـــي صاحـــب الحق عـــن حقوقـــه بموجب 
كتـــاب موّجـــه إلـــى اإلدارة المختصـــة، علـــى 
أال يترّتـــب علـــى ذلك المســـاس بحـــق الغير، 
وتنقضـــي الحقوق في هـــذه الحالـــة اعتباًرا 
من تاريخ التنازل المحدد في الكتاب المشار 
إليـــه، وإذا لـــم يحـــدد تاريخ التنـــازل فيكون 
انقضـــاء الحقـــوق من تاريـــخ تســـلم اإلدارة 

المختصة لهذا الكتاب.
قيـــام مربي النباتات بأي من األعمال التالية، 
وذلـــك خـــالل المـــدة التـــي ُتحددهـــا الالئحة 

التنفيذية:
امتنـــاع صاحـــب الحـــق عـــن ســـداد الرســـم 
المقـــررة  المـــدة  المســـتحق خـــالل  الســـنوي 
رغم إنذاره بوجوب الســـداد، بكتاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصـــول، وتنقضي الحقوق 
في هذه الحالة من تاريخ استحقاق الرسم.

امتنـــاع صاحـــب الحـــق عـــن تزويـــد اإلدارة 
أو  المســـتندات  أو  بالمعلومـــات  المختصـــة 
المـــواد الالزمـــة للتأكـــد مـــن المحافظة على 

الصنف.
فـــي  قيـــده  تاريـــخ  مـــن  اإلســـقاط  ويســـري 
السجل، وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات 
تقديم الطلب من ذوي الشأن وقواعد صدور 

القرار وكيفية إعالنه.

الفصل السابع: اإلجراءات التحفظية 
والعقوبات

مادة )35(: اإلجراءات التحفظية «

لصاحب الحق أن يستصدر أمًرا على عريضة 
التخـــاذ  المختصـــة  المحكمـــة  رئيـــس  مـــن 
إجـــراء أو أكثـــر مـــن اإلجـــراءات التحفظية 
المرافعـــات  قانـــون  فـــي  المنصـــوص عليهـــا 
المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون 
رقـــم )12( لســـنة 1971، واتخـــاذ إجـــراء من 
اإلجـــراءات التاليـــة عنـــد حـــدوث تعـــدِّ على 
أي مـــن الحقـــوق المنصـــوص عليهـــا في هذا 

القانون أو لتوقي التعدي عليها:
إجـــراء وصف تفصيلي عـــن المنتجات محل 
التعدي بما في ذلك المستورد منها إثر وروده 
والمواد واآلالت واألدوات التي تستخدم، أو 
تكون قد اســـتخدمت في التعدي، والحفاظ 

على األدلة ذات الصلة بالموضوع.
وقف التعدي.

ويجـــب أن يرفـــق بالعريضـــة األدلـــة الكافية 
علـــى أن مقدم الطلب هو صاحب الحق وأن 
هـــذا الحـــق متعـــرض للتعدي أو على وشـــك 
التعـــرض لـــه، ولرئيـــس المحكمـــة أن يكلـــف 
مقـــدم الطلـــب بتقديـــم المعلومـــات الالزمـــة 
لمساعدة الســـلطة المختصة بتنفيذ اإلجراء 
التحفظـــي فـــي تحديـــد المنتجـــات والمـــواد 

واآلالت واألدوات المعنية.

مادة )36(: اتخاذ اإلجراءات التحفظية «

يصدر رئيس المحكمة أمره المشـــار إليه في 
المـــادة )35( دون اســـتدعاء الطـــرف اآلخـــر، 
ولرئيس المحكمة قبل إصدار أمره أن يجري 

تحقيًقـــا مختصـــًرا إذا لـــم تكفه المســـتندات 
المؤيدة للطلب.

مادة )37(: ندب الخبير «

يجـــوز أن يشـــمل األمـــر الصـــادر باتخـــاذ أي 
إجراء من اإلجـــراءات المنصوص عليها في 
المـــادة )35( مـــن هـــذا القانون نـــدب خبير أو 
أكثر للمعاونة في التنفيذ، وأن يفرض إيداع 
كفالـــة مصرفيـــة أو نقديـــة مناســـبة لجبر ما 
قـــد يترتب على اإلجراء من ضرر دون وجه 

حق.

مادة )38(: التظلم من األمر على عريضة «

يجـــوز لمن صدر ضـــده األمـــر أن يتظلم منه 
أمـــام المحكمة المختصة خـــالل ثمانية أيام 
مـــن تاريخ صدوره أو مـــن تاريخ إخطاره به 
- بحســـب األحوال - وفي هذه الحالة يكون 
ا. ا أو جزئيًّ للمحكمة تأييد األمر أو إلغاؤه كليًّ
وال يجـــوز أن يكـــون القاضـــي الـــذي أصـــدر 
األمـــر علـــى عريضة من ضمن تشـــكيل هيئة 

المحكمة التي تنظر في التظلم.

مادة )39(: رفع الدعوى «

يجـــب أن ترفـــع الدعوى بشـــأن أصـــل النزاع 
خالل خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ صدور 
األمـــر، وإال زال كل أثـــر لإلجـــراء الـــذي تـــم 

اتخاذه.

مادة )40(: العقوبات «

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـــد منصوص 
عليهـــا فـــي أي قانون آخر، ُيعاقـــب بغرامة ال 
تقل عن خمســـمائة دينار وال تزيد على ألفي 
دينار، ُكل من تعدى بدون وجه حق مع علمه 
بذلك علـــى أي من حقوق المربي المنصوص 
عليهـــا في المادة )11( بالمخالفة ألحكام هذا 

القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالثة 
أشـــهر وال تزيـــد على ســـنة وبالغرامة التي ال 
تقـــل عن ألف دينار وال تزيد على أربعة آالف 
دينار أو بإحـــدى هاتين العقوبتين، في حالة 

العود.
وللمحكمة في حالة الحكم باإلدانة أن تحكم 
بمصـــادرة أو إتالف األصنـــاف ومواد التكاثر 
أو أيـــة مـــادة أخـــرى تكـــون متحصلـــة مـــن 
الجريمة واآلالت واألدوات التي استخدمت 
فيهـــا، وذلـــك كلـــه دون اإلخـــالل بالحقـــوق 

العينية للغير حسن النية.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

مادة )41(: الرسوم «

منـــح  طلـــب  تقديـــم  علـــى  رســـوم  ُتفـــرض 
شـــهادة حق مربـــي النباتـــات، وعلـــى صدور 
هـــذه الشـــهادة، والتظلـــم من قـــرار منح هذه 
الشـــهادة، والتظلم على طلبات التأشـــير في 
الســـجل بالترخيص في اســـتعمال األصناف 
وأية تصرفات أخرى ترد عليها، واإلجراءات 
التـــي تتخـــذ بشـــأنها، وعلـــى االطـــالع علـــى 
الســـجل أو طلـــب مســـتخرجات أو صـــور أو 
بيانـــات منـــه، وعلى طلبات تأجيل التســـمية 
وشـــطبها، وعلـــى طلبـــات بطالن حـــق مربي 
النباتات أو إســـقاطه أو إضافـــة أي بيان إلى 
السجل أغفل تدوينه به، أو حذف أو تعديل 
أي بيـــان غيـــر مطابق للحقيقـــة أو دِون بغير 

وجه حق.

مادة )42(: الرسم السنوي «

ُيســـتحق رســـم ســـنوي خالل مـــدة منح حق 
مربي النباتات، ويتدرج هذا الرســـم بالزيادة 
ا من بداية السنة الثانية من نشر قرار  ســـنويًّ
منـــح شـــهادة حـــق مربـــي النباتـــات وحتـــى 

انتهاء المدة المحددة قانوًنا للحماية.
ويؤدى رســـم إضافي في حالـــة التأخير في 
ســـداد الرســـم الســـنوي لمدة تزيد على ستة 

أشهر.

مادة )43(: تحديد فئات الرسوم «

يصـــدر بتحديـــد فئـــات الرســـوم المنصوص 
عليهـــا فـــي هـــذا القانـــون وقواعـــد ونســـب 
زيادتهـــا وتخفيضهـــا وحـــاالت اإلعفـــاء منها 
قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة )44(: لتفتيش والضبطية القضائية «

يكـــون لموظفي الوزارة الذين يندبهم الوزير 
للقيـــام بأعمـــال التفتيش للتحقـــق من تنفيذ 
أحـــكام هذا القانـــون والقـــرارات التي تصدر 
تنفيذًا له، سلطة دخول األماكن ذات الصلة.
ويكـــون للموظفين الذيـــن يصدر بتحديدهم 
العـــدل  بشـــئون  المعنـــي  الوزيـــر  مـــن  قـــرار 
باالتفـــاق مع الوزيـــر، صفة مأمـــوري الضبط 
القضائـــي وذلـــك بالنســـبة للجرائـــم التي تقع 
فـــي دوائـــر اختصاصاتهـــم وتكـــون متعلقـــة 

بأعمال وظائفهم.
لمأمـــوري  يجـــوز  ال  األحـــوال  جميـــع  وفـــي 
الضبـــط القضائـــي المشـــار إليهـــم فـــي هـــذه 
صة للســـكنى  المـــادة دخـــول األماكن المخصَّ
دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة 
العامة أو قاضي التحقيق بحسب األحوال.

مادة )45(: إصدار الالئحة  «
التنفيذية والقرارات

يصدر الوزيـــر الالئحة التنفيذيـــة والقرارات 
الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة )46(: النفاذ «

علـــى رئيس مجلس الوزراء والـــوزراء – ُكٌل 
فيمـــا يخصـــه – تنفيذ أحـــكام هـــذا القانون، 
وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية. 

المنامة - بنا

جاللة الملك يصدر قانون حماية األصناف النباتية الجديدة
رسم سنوي لصاحب شهادة مربي النباتات.. واستخدامها يتطلب موافقته
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بناء على دعوة من أخيه نائب رئيس 
الداخليـــة  ووزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشقيقة ســـمو الفريق الشـــيخ سيف بن 
زايـــد آل نهيان، قام وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
أمس، بزيـــارة إلى دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، فـــي إطـــار العالقـــات األخويـــة 
والروابـــط التاريخية الوثيقـــة التي تجمع 

البلدين الشقيقين.
وزيـــر  أعـــرب  الزيـــارة،  مســـتهل  وفـــي 
الداخلية عن خالـــص التهاني والتبريكات 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ، 
رئيسا وحكومة وشعبا، بمناسبة االحتفال 
بالعيـــد الخمســـين لالتحاد، مثمنا مســـيرة 
والتـــي  العمالقـــة،  واإلنجـــازات  التقـــدم 
ســـاهمت في تبـــوأ دولة اإلمـــارات، مكانة 

متقدمة في العديد من المجاالت.
وأعرب الوزير عن بالغ االعتزاز بالعالقات 
األخويـــة الراســـخة التـــي تربـــط قيادتـــي 
والتـــي   ، الشـــقيقين  وشـــعبيهما  البلديـــن 
أرســـى دعائمهـــا وأركانهـــا الوثيقـــة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، وأخيـــه رئيـــس دولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة صاحب الســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بن زايـــد آل نهيـــان، مثمنا 
دعم ومتابعـــة ولي العهـــد، رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وأخيـــه ولي 
عهـــد أبوظبي نائب القائـــد األعلى للقوات 
المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة  
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان 
وحـــرص ســـموهما علـــى تعزيـــز العالقات 
الثنائية لما فيه صالح البلدين والشعبين.

تنسيق أمني رفيع

الداخليـــة  وزيـــر  أشـــاد  الزيـــارة،  وخـــالل 
بالتعاون والتنسيق األمني رفيع المستوى 
بيـــن البلديـــن، والحـــرص المشـــترك علـــى 
تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، 
بما يسهم في حفظ أمن البلدين الشقيقين 
وتعزيز جهودهما المشـــتركة في ترســـيخ 
االستقرار االقليمي وحماية األمن والسلم 

الدوليين. 
فيمـــا أعـــرب نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
ووزيـــر الداخليـــة بدولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة ســـمو الفريق الشـــيخ ســـيف بن 
زايـــد آل نهيان  عـــن تقديره لهـــذه الزيارة 
األخويـــة ، متمنيًا لمملكـــة البحرين مزيدًا 
األمـــن  ودوام  واالزدهـــار  التقـــدم  مـــن 

واالستقرار.
اإلمـــارات  دولـــة   ، الداخليـــة  وهنـــأ وزيـــر 
العربية المتحدة الشقيقة على نجاحها في 
اســـتضافة وتنظيم معرض إكســـبو 2020 
بدبي، والذي يختزل ثقافة وحضارة 192 
دولـــة علـــى أرض دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشقيقة، مما يتيح االطالع على 
ثقافـــات متعـــددة وتنوع واســـع عبـــر أكبر 
تجمـــع ثقافـــي، يعكـــس شـــراكة حضاريـــة 
إنســـانية من أجل مستقبل أفضل للبشرية 

، ويعقـــد تحـــت شـــعار “تواصـــل العقـــول 
وصنع المستقبل”.

مقومات حضارية

وزار الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
جنـــاح مملكة البحرين في معرض إكســـبو 
2020 بدبـــي ، والـــذي تم تصميمه بشـــكل 
 126 يضـــّم  مبتكـــر،  معمـــاري  هندســـي 
عمـــودا يلتقـــي بعضهـــا ببعـــض فـــي نقاٍط 
تنســـج  “الكثافـــة  شـــعار  ويحمـــل  عـــّدة، 
الفـــرص” حيث اطلع على تفاصيل الجناح 
وتصميمـــه العمراني وما يقّدمه من فرص 
واعدة ومقومـــات حضارية عريقة ، مثمنا 
المشـــرف  الوطنـــي  العمـــل  هـــذا  معاليـــه 
والحضـــور البحرينـــي المتميـــز فـــي هـــذا 

المحفل الدولي الكبير.
كمـــا زار، جنـــاح دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 

المتحـــدة الشـــقيقة، واطلع علـــى عدد من 
التـــي  المبتكـــرة  والمشـــاريع  المبـــادرات 
تقدمهـــا وزارة الداخليـــة، ومنهـــا مشـــروع 
مركز الشـــرطة الذكي، والبرنامج الوطني 
للمكافآت الســـلوكية وغيرهـــا من البرامج 
المتميـــزة ، مشـــيدا معاليـــه بمـــا يتميـــز به 
الشـــكل  فـــي  ابداعيـــة  مـــن روح  الجنـــاح 

والمضمون.
بعدهـــا قـــام الوزير بزيـــارة جنـــاح المملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، في معرض 
إكســـبو 2020 فلـــس بدبي، والـــذي يحتل 
المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث الحجـــم بعـــد 
جنـــاح دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة. 
حيـــث أشـــاد بالفكـــر اإلبداعـــي والمتميـــز 
الذي يقوم عليها الجناح وما يجســـده من 
خبرة واسعة في إقامة المعارض وتقديم 
اإلنجـــازات للعالـــم في ظل التطـــور الهائل 

الذي تشـــهده المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة في العديد مـــن المجاالت، مثمنا 
العالقات التاريخية واألخوية التي تجمع 
البلديـــن الشـــقيقين. واطلـــع معاليـــه على 
محتويـــات الجنـــاح الســـعودي والـــذي تم 
تصميمه على شـــكل نافذة عمالقة، ليقدم 
للمشـــاهدين لمحة عـــن مســـتقبل المملكة 
العربيـــة الســـعودية، ويترجـــم مـــا وصلت 
لـــه المملكـــة مـــن نمـــو وازدهار مـــن خالل 
برامـــج مميـــزة تغطـــي جميـــع المجـــاالت 
والثقافيـــة،  والتنمويـــة  االقتصاديـــة 
حيـــث يمكـــن الزائرين مـــن معرفة الفرص 
االستثمارية في المملكة من خالل برامج 
متنوعـــة موزعـــة على أربع ركائز رئيســـية 
تشـــمل الطبيعة والناس والتراث والفرص 
االســـتثمارية. ويحمل الجناح ثالثة أرقام 
قياســـية في موسوعة جينيس وهي أكبر 

أرضيـــة ضوئيـــة تفاعلية، وأطول ســـتارة 
مائية تفاعلية ، وأكبر مرآة بشاشـــة رقمية 

تفاعلية.

 أفضل التجهيزات التقنية 

وتابـــع وزير الداخليـــة، جولته في معرض 
إكســـبو 2020 بدبـــي، حيـــث قـــام بزيـــارة 
غرفـــة العمليـــات والتحكـــم، والتـــي تعـــد 
الحـــدث  لهـــذا  التشـــغيل  عمليـــات  مركـــز 
الدولـــي الرفيـــع ، وتتضمـــن حشـــد أفضل 
وأكثرهـــا  والتقنيـــة  الفنيـــة  التجهيـــزات 
كفـــاءة لضمان تكامل منظومـــة الخدمات 
أنحـــاء  مختلـــف  فـــي  المقدمـــة  النوعيـــة 
لمختلـــف  منصـــات  وتضـــم  المعـــرض. 
الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة 
المســـؤولة عـــن تشـــغيل الحـــدث الضخـــم 
وإدارة الجماهيـــر وتوفير كافة الضمانات 
وأشـــاد  وســـالمتهم.  لراحتهـــم  الالزمـــة 
بـــروح الفريـــق الواحـــد التـــي تميـــز آليات 
التعـــاون والتنســـيق بين األجهـــزة الممثلة 
بالغرفـــة، وفـــق أعلـــى مســـتويات الكفاءة 
وأرقى المعايير والممارســـات العالمية من 
قبـــل كـــوادر فنيـــة متخصصة . كمـــا اطلع 
للقيـــادة  األمنيـــة  القـــدرات  علـــى  معاليـــه 
العامـــة لشـــرطة دبي فـــي تأميـــن الحدث 
التقنيـــات  أحـــدث  باســـتخدام  العالمـــي 
الذكيـــة وأنظمـــة الـــذكاء االصطناعي، بما 
يضمن أعلى مســـتويات األمن والتنســـيق 
مـــع مختلف األجهزة المعنية. كما تضمنت 
الزيارة االطالع على دور وجهود مؤسسة 
دبـــي لخدمـــات اإلســـعاف ، بهـــدف توفير 
لـــزوار  والســـالمة  الراحـــة  عوامـــل  كافـــة 
الحدث العالمي من خالل اســـطول متنوع 
مـــن المركبات المجهزة ، فيما اســـتعرضت 
اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي فـــي دبي، 
أهم مالمح الخطط االســـتباقية والتدابير 

الوقائية للحماية المدنية.
وفي ختام جولته بالمعرض ، ثمن الوزير، 
القـــدرات التنظيمية الهائلة التي تتمتع بها 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
، والتـــي تجلـــت بوضـــوح فـــي تنظيم هذا 
الحـــدث الدولي الكبير، معربـــا عن خالص 
تمنياتـــه لدولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
ومواصلـــة  بالتوفيـــق  الشـــقيق  وشـــعبها 

التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الداخلية

تعزيز تبادل الخبرات والتجارب األمنية مع اإلمارات
وزير الداخلية: نجاح “إكسبو دبي” يعكس القدرات التنظيمية الهائلة لألشقاء

الشـــيخ  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  رعايـــة  تحـــت 
ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، أقيـــم أمـــس 
بنـــادي ضبـــاط األمن العام حفـــل تكريم لعدد من 
منتســـبات وزارة الداخليـــة بمناســـبة يـــوم المرأة 

البحرينية.
وخالل الحفـــل الذي تم خالله توزيع الشـــهادات 
التقديريـــة علـــى المكرمـــات، أكـــد وكيـــل وزارة 
أعلـــى  تبـــوأت  البحرينيـــة  المـــرأة  أن  الداخليـــة 
المناصـــب في عهد عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وبفضـــل ما 
تتمتـــع به مـــن دعم ورعايـــة واهتمام مـــن قرينة 
العاهـــل رئيســـة المجلـــس االعلى للمـــرأة صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة، منوها إلى أن واقع المرأة البحرينية في 
وزارة الداخليـــة، وعطاءهـــا الالمحدود، ســـيظل 
دليال على دورها المتنامي ، كونها جزءا أساســـيا 

في المجتمع، عطاًء وإنجازًا.
وأشـــار إلـــى أن توجيهات وزيـــر الداخلية الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة  ساهمت 

في تعزيز دور المرأة وارتقائها في أرفع المناصب 
بالـــوزارة، حيث أنها أثبتت جدارتها وقدرتها في 
مختلـــف اإلدارات والتخصصات، وســـاهمت في 
حماية مكتســـبات الوطن وانجازاته، مضيفًا بأن 
وزارة الداخليـــة تحـــرص على تكريم منتســـباتها 
ســـنويًا، توثيقـــًا لهذا العطـــاء وتحفيـــزًا لهن على 
مواصلة العمل واإلنجاز، موجها الشـــكر والتقدير 
إلدارات الوزارة على جهودها المخلصة في إبراز 
يـــوم المـــرأة البحرينيـــة، بالشـــكل الـــذي يليق بما 

تحققه.
مـــن جهتهـــا ، أشـــارت مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
للشـــرطة النسائية وعضو المجلس األعلى للمرأة 
العميـــد منى عبدالرحيم  إلـــى أن االحتفال بيوم 
المـــرأة البحرينيـــة يأتي تجســـيدًا لدورهـــا الرائد 
ومكانتهـــا فـــي المجتمع، وعطائهـــا الملموس في 
مســـيرة التنمية التي تشـــهدها مملكـــة البحرين، 
حيـــث أنهـــا أصبحت مثـــاالً حضاريـــًا يحتذى به، 
معربـــًة عـــن اعتزازهـــا بعطـــاء منتســـبات وزارة 
الداخليـــة فـــي مختلـــف اإلدارات، علـــى قيامهن 

بواجباتهن بكل كفاءة واقتدار.

المنامة - وزارة الداخلية

“الداخلية” تكرم منتسباتها بيوم المرأة البحرينية
تقديًرا لعطائهن الالمحدود في خدمة الوطن
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المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  المنســـقية  حصلـــت 
علـــى  الثالثـــة  للمـــرة  للمحافظـــات 
اآليـــزو  شـــهادة  علـــى  التوالـــي 
9001:2015 مـــن شـــركة المصـــادر 
بعـــد   ،)RICI( للتفتيـــش  الكنديـــة 
اجتيازها لعملية التدقيق الخارجي 

الذي قامت به الشركة.
العـــام  المنســـق  مســـاعد  وتســـلم 
للمحافظات العميـــد أحمد هجرس 
شـــهادة اآليـــزو مـــن المديـــر العـــام 
الـــذي  الحســـيني  مظهـــر  للشـــركة 

أثنـــى علـــى أداء المنســـقية العامـــة 
للمحافظات خاصًة في ظل ظروف 

جائحة كورونا.
وأكد أن الحصول على الشـــهادة لم 
يكن ليتحقق لوال الدعم المتواصل 
أول  الفريـــق  الداخليـــة  مـــن وزيـــر 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
لالرتقـــاء  المســـتمرة  وتوجيهاتـــه 
بمســـتوى األداء، وتقديم الخدمات 
وفق أعلى معاييـــر الدقة والكفاءة 

والسرعة في اإلنجاز.

“منسقية المحافظات” تنال شهادة اآليزو

السماح بزيادة مساحات السكن المتصل )أ( أعلى من 160 متًرا مربًعا
انطالًقا من دورها الريادي في االرتقاء 
فـــي  والمســـاهمة  العمرانـــي  بالقطـــاع 
االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة  تحقيـــق 
2030، أكدت هيئة التخطيط والتطوير 
العمراني أنها تعمل على تأسيس تنمية 
حســـب  للمملكـــة  مســـتدامة  عمرانيـــة 
التعميريـــة واألهداف  االســـتراتيجيات 
التنمويـــة التـــي نـــص عليهـــا المخطـــط 
الهيكلي االســـتراتيجي الوطني لمملكة 
القوانيـــن  ووفـــق   ،2030 البحريـــن 
المنظمـــة ألعمـــال التخطيـــط والتطوير 
علـــى  تعمـــل  أنهـــا  كمـــا  المملكـــة،  فـــي 
دعـــم عمليـــة تنظيـــم القطـــاع العمراني 

والعقاري في مملكة البحرين.
واستكمااًل لحملتها التوعوية )عّمر صح( 
التـــي انطلقـــت مـــن أغســـطس الماضي 
والهادفـــة لتعزيـــز الوعي لـــدى المجتمع 

عـــن  واالســـتعالم  االطـــالع  بضـــرورة 
طبيعـــة تصنيف العقارات قبل الشـــروع 
بشـــرائها أو بنائها، ولمعرفة اشـــتراطات 
البناء أو التقسيم الصحيحة ألراضيهم، 
أو  تجـــاوزات  أي  ارتـــكاب  ولتجنـــب 
الهيئـــة  أكـــدت  قانونيـــة،  مخالفـــات 
أنهـــا تحـــرص علـــى إيجـــاد التنـــوع في 
تصانيـــف األراضـــي ومـــا يصاحبـــه مـــن 
نســـب  فـــي  متعـــددة  خيـــارات  توفيـــر 
البناء ومساحات األراضي بعد التقسيم 
بمـــا يلبـــي احتياجـــات مختلف شـــرائح 
المجتمـــع وبمـــا يتناســـب مـــع تطلعـــات 
واحتياجـــات المـــالك، وتوفيـــر خيارات 

متميزة ومناسبة لبناء بيت العمر.
الســـكنية  األراضـــي  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تتراوح مســـاحتها بعد التقســـيم ما بين 
1500 متـــر مربـــع إلـــى 160 متـــر مربـــع 

وبموجـــب  المعتمـــد  تصنيفهـــا  حســـب 
بهـــذا  الصـــادرة  التنظيميـــة  اللوائـــح 
الشـــأن، وأوضحت في الوقت ذاته بأن 
المواطـــن له الحرية شـــراء المســـاحات 
المالئمة لميزانيته عند شـــراء القســـائم 
الخاصـــة، إذ تتوافر مســـاحات متنوعة 
ضمـــن المناطق التعميرية المختلفة في 

المملكة.
وأضافـــت الهيئـــة أنهـــا تقـــوم بمراجعـــة 

المعـــدة  األراضـــي  قطـــع  مســـاحات 
للتقسيم بشكل دوري لمواكبة تطورات 
وتطلعات القطـــاع العقاري في المملكة، 
وتحـــرص علـــى أن تتناســـب مســـاحتها 
مع الكثافـــة البنائية المعتمدة ومعدالت 

النمو السكانية في مملكة البحرين. 
ولفتـــت إلى أنهـــا قامت خـــالل الخمس 

الالئحـــة  بمراجعـــة  األخيـــرة  ســـنوات 
األراضـــي  تقســـيم  لقانـــون  التنفيذيـــة 
وتحديـــًدا  والتطويـــر  للتعميـــر  المعـــدة 
فيما يتعلـــق بمعايير التقســـيم الخاصة 
بمناطـــق الســـكن المتصـــل )أ( حيـــث تم 
تقليـــل الحـــد األدنـــى لمســـاحات قطـــع 
األراضي في مناطق السكن المتصل )أ( 

فقـــط من 220 متر إلـــى 160 متر مربع؛ 
وذلـــك تلبيـــة الحتياجـــات المواطنيـــن 
توفيـــر  فـــي  العقارييـــن  والمطوريـــن 
ودعمـــا  لألراضـــي  صغيـــرة  مســـاحات 
لمشـــاريع الســـكن االجتماعـــي، بينما لم 
تتغيـــر المســـاحات في بقيـــة التصانيف 
األخـــرى بالمناطق الســـكنية. علمـــا بانه 
للمطوريـــن  مفتوحـــا  الخيـــار  مـــازال 
القســـائم  مســـاحات  لزيـــادة  والمـــالك 
فـــي الســـكن المتصل )أ( أعلـــى من الحد 
األدنـــى 160متـــر مربـــع وذلـــك حســـب 
احتياجـــات العمـــالء والعـــرض والطلب 
فـــي الســـوق، حيـــث يتـــم دراســـتها في 
الهيئة والحرص على توفير المساحات 
احتياجـــات  مـــع  المتوائمـــة  المتنوعـــة 
الســـكان وبمـــا ال يتعـــارض مـــع المعايير 

التخطيطية وجودة الحياة.

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

“التخطيط”: إقبال 
واسع على قطع 

األراضي الصغيرة 
والمتوسطة

توظيف 680 وتدريب 434 باحًثا عن عمل
في الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الجاري

أعلنـــت وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية أنه تم في 
الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2021 توظيف 
)680( باحًثـــا عـــن عمـــل في )452( شـــركة ومؤسســـة 
عاملـــة فـــي القطـــاع الخاص مـــن مختلـــف المؤهالت 
والمجـــاالت  التخصصـــات  فـــي  وذلـــك  الدراســـية 
الوظيفيـــة والمهنيـــة المالئمـــة، إلـــى جانـــب تدريـــب 

)434( شخًصا في مختلف البرامج التدريبية.
للمتوظفيـــن  اإلجمالـــي  العـــدد  بلـــغ  فقـــد  وبالتالـــي، 
)23997( في )6472( منشأة من أصل 25 ألف وظيفة 
يســـتهدفها البرنامـــج الوطني للتوظيف في نســـخته 
الثانية خالل العام 2021، بينما وصل اجمالي من تم 
تدريبهم )11497( متدرًبا، وبذلك فقد تجاوز إجمالي 
عـــدد المتدربيـــن العـــدد المســـتهدف وهـــو 10 آالف 

فرصة تدريبية في هذا العام.
ويمكن للمهتمين االطالع على قائمة أسماء الشركات 
أعـــداد  وكذلـــك  تفصيليـــة،  بصـــورة  والمؤسســـات 
المتوظفين في كل منشأة والتي يتم تحديثها بشكل 
www. :دوري، وذلـــك عبر موقع الـــوزارة اإللكتروني

.mlsd.gov.bh

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تسهيالت الفتتاح جامعات جديدة وفروع ألجنبية
النعيمي للجامعات: زودوا سوق العمل بخريجين ذوي كفاءة

تحت رعايـــة وزير التربيـــة والتعليم 
رئيـــس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالـــي ماجـــد النعيمـــي، تـــم افتتاح 
فعاليات مؤتمـــر )التعليم االفتراضي 
للجامعـــات 195 الدولـــي(، الـــذي يعد 
المختصـــة  المؤتمـــرات  أكبـــر  أحـــد 
والمهنـــي  والفنـــي  العالـــي  بالتعليـــم 
علـــى مســـتوى العالـــم، إذ حضر حفل 
االفتتاح نخبة من الوزراء ورؤســـاء 
الجامعـــات والمعاهد الفنية والمهنية 
دول  مـــن  والمهتميـــن  والخبـــراء 

متعددة.
وألقـــى وزيـــر التربيـــة والتعليم كلمة 
أشـــاد فيها بالجهود المبذولة لتنظيم 
هـــذا المؤتمـــر التعليمي المهـــم، الذي 
يشـــهد مشـــاركة 195 جامعة ومعهًدا 
مهنًيا على مســـتوى العالم، معرًبا عن 
تمنياتـــه بالخـــروج بتوصيات تســـهم 
فـــي االرتقـــاء بقطاع التعليـــم العالي 
والفنـــي والمهني، في ضوء مناقشـــة 
عـــدد مـــن القضايـــا الملّحـــة فـــي هذا 

المجال.
وأشـــار الوزير إلى تعاظم الدور الذي 
العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات  تقّدمـــه 
االقتصـــاد  فـــي  والمهنـــي  والفنـــي 
المســـؤولية  باتـــت  لـــذا  والتنميـــة، 
الملقـــاة على عاتقها أكبر من الســـابق 
فـــي تزويـــد قطاعات الدولة وســـوق 
العمل بخريجيـــن ذوي كفاءة عالية، 
من خالل العمل المستمر على تطوير 
المناهج، ومراجعة الكفايات والتأكد 

من فاعليتها.
البحريـــن  مملكـــة  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
قـــد أدركـــت أهميـــة االســـتثمار فـــي 
التعليـــم العالي، فســـعت إلـــى تقديم 
التســـهيالت المشـــجعة علـــى افتتاح 
جامعـــات وطنيـــة جديـــدة أو فروًعا 
لجامعـــات أجنبيـــة مرموقـــة، حيـــث 
صدر ألجل ذلك قانون رقم )3( لسنة 

2005 بشـــأن التعليـــم العالـــي، فضاًل 
والقـــرارات  واللوائـــح  األنظمـــة  عـــن 
المؤسســـات،  هـــذه  لعمـــل  المنظمـــة 
باحتضـــان  حالًيـــا  المملكـــة  وتفخـــر 
طلبتها والطلبة األشقاء من الخارج، 
مضيًفا أن المملكة تولي أهمية بالغة 
بالتعليـــم الفنـــي والمهنـــي، الـــذي بدأ 
بشـــكل رســـمي فيها منـــذ ثالثينيات 
القـــرن الماضي، والذي يتـــم تطويره 
باســـتمراره علـــى مســـتوى المدارس 
والمعاهـــد  التعليـــم  ومؤسســـات 

المختصة.
واســـتعرض الوزيـــر جهـــود المملكـــة 
جائحـــة  خـــالل  التعليـــم  الســـتدامة 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، والتي شـــملت 
القطاع التعليمي بأكمله، بما في ذلك 
التعليـــم العالي والفنـــي والمهني، من 
خـــالل تطبيـــق التعّلـــم اإللكترونـــي، 
لضمـــان اســـتمرارية خدمـــة الطلبـــة، 
أمـــا اليـــوم وبعـــد اتجـــاه الـــدول إلى 
عودة الحياة الطبيعية، فقد تم طرح 
الحضـــور الطالبي الشـــخصي كخيار 
باالحتـــرازات  األخـــذ  مـــع  إضافـــي، 
الصحيـــة، وللـــه الحمـــد فقد ســـطرنا 
االســـتثنائية  الظـــروف  هـــذه  خـــالل 
قصًصـــا متميـــزة فـــي إدارة األزمـــات 
وضمان عدم تعطل العملية التعليمية 

بجميع مراحلها.
وأكـــد الوزير علـــى أهميـــة أن يخرج 
التصـــورات  مـــن  بعـــدد  المؤتمـــر 

المتعلقـــة بهـــذا النـــوع مـــن التعليـــم، 
العملـــي  الجانـــب  متطلبـــات  تغّطـــي 
منـــه، وكيفية تعويـــض الطلبة إذا لم 
يســـتوفوا هـــذا الجانـــب أثنـــاء فترة 
الجائحـــة، مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبار 
التصورات التـــي بنيت على التجربة 
الماضية، بهـــدف معالجة الوضع في 
حالة اســـتمرار الجائحة خالل الفترة 

القادمة.
من جانبها، ألقت رئيس مجلس إدارة 
شـــركة )ميد بوينت( المتخصصة في 
الشـــيخة  الفعاليـــات  وإدارة  تنظيـــم 
نـــورة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة كلمـــًة 
أعربـــت فيهـــا عـــن الشـــكر والتقديـــر 
والحاضريـــن،  المشـــاركين  لجميـــع 
معربـــًة عـــن امتنانهـــا لوزيـــر التربيـــة 
والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي بمملكة البحرين، على 
رعايته الكريمة للمؤتمـــر والفعاليات 
غيـــر  لفتـــة  وهـــي  لـــه،  المصاحبـــة 
مســـتغربة من ســـعادته، فهـــو الداعم 
الكبير لكافة الجهود المبذولة لتطوير 
التعليم بجميع مراحله على األصعدة 

المحلية واإلقليمية والدولية.
وأكدت الشيخة نورة أن هذا المؤتمر 
االفتراضـــي العالمـــي يمّثـــل ملتقـــى 
كبيـــًرا لتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب 
الدولـــي،  الصعيـــد  علـــى  البـــارزة 
ومنصـــة نموذجيـــة تعيـــن الطلبة من 
جميع القارات على رســـم مســـاراتهم 

المســـتقبلية،  والمهنيـــة  األكاديميـــة 
في ضوء متطلبات التنمية الشـــاملة 
القـــرن  واحتياجـــات  المســـتدامة 
حرصنـــا  لـــذا  والعشـــرين،  الحـــادي 
علـــى أن يكون الحضـــور متاًحا ألكبر 
شـــريحة ممكنـــة، مـــن خـــالل رابـــط 
195uni� هـــو  المجانـــي  )للتســـجيل 

أكثـــر  وتخصيـــص   ،)versity.com
مـــن منصة لبـــث الفعاليات، لتوســـيع 
نطاق االستفادة من جلسات النقاش 
والمحاضـــرات المتنوعـــة، والجوالت 
ســـتوفرها  التـــي  االفتراضيـــة 
المؤسســـات المشـــاركة، للتعرف على 
والفـــرص  ومؤهالتهـــا  تخصصاتهـــا 

المستقبلية.
 وتســـتمر فعاليـــات المؤتمـــر بصورة 
يوميـــة حتـــى الخميـــس التاســـع من 
ديسمبر الجاري، وتتسم الموضوعات 
المطروحة عبر الورش والمحاضرات 
وأوراق العمـــل بالشـــمولية والتنـــوع 
بالتطـــورات  المباشـــر  واالرتبـــاط 
والمســـتجدات فـــي مجـــال التعليـــم 
العالي والفني والمهني، والتي سيتم 
أبـــرز شـــخصيات  تناولهـــا مـــن قبـــل 
بارزة مثل وكالء الوزارات ورؤســـاء 
المهنيـــة  والمعاهـــد  الجامعـــات 
والخبـــراء والمستشـــارين وغيرهـــم، 
مـــع التركيز علـــى دور التعليم العالي 
والتنميـــة،  االقتصـــاد  فـــي  والمهنـــي 
وتعزيز الذكاء االصطناعي واالبتكار، 
الجديـــدة  التعليميـــة  والمنهجيـــات 
القائمـــة علـــى التكنولوجيـــا، وأفضل 
الوظيفيـــة  والمســـارات  الممارســـات 
الجديـــدة وعلوم المســـتقبل، وإعداد 
وتأهيل الشـــباب لتحقيـــق متطلبات 
إلـــى  المســـتدامة،  الشـــاملة  التنميـــة 
جانـــب عـــدد كبيـــر مـــن المحاضرات 
للجامعـــات  المتزامنـــة  اليوميـــة 

والمعاهد المشاركة.
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مجلس التعليم العالي

المنامة - بنا

قامـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلـــس التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنـــا 
بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة بزيارة 
إلـــى الجامعة األميركيـــة، التقت خاللها 
ساكســـتون  ســـوزان  الجامعـــة  رئيســـة 
وأعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية 

ومجموعة من الطلبة. 
وأثنـــاء الزيـــارة، تفقـــدت األميـــن العـــام 
مرافق الجامعة ومنشآتها، منوهة بمدى 

جاهزيتهـــا لتقديم الخدمـــات التعليمية 
بالجـــودة المطلوبة وبما يضمن الحفاظ 
علـــى صحـــة وســـالمة الجميـــع، معربـــة 
عـــن تقديرهـــا لجهـــود جميـــع القائمين، 
ومشـــيدة بما تقدمه الجامعة من برامج 
ومـــا  معتمـــدة  أكاديميـــة  وتخصصـــات 
تحـــرص عليـــه الجامعـــة من اســـتخدام 
ألحدث التقنيات للتخصصات المطلوبة 
فـــي ســـوق العمـــل، متمنيـــة لهـــم دوام 

التوفيق والنجاح.

تلقـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، رســـالة خطية 
مـــن أخيه خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، عاهل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، تتعلـــق بالعالقـــات األخوية الوطيدة وســـبل 
دعمها وتعزيزها.  وتسلم الرسالة وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، لدى استقباله 
وزير خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان آل 

سعود، الذي وصل إلى المملكة، امس، ضمن جولة في دول مجلس التعاون.
حضـــر اللقـــاء، القائـــم باألعمال فـــي ســـفارة المملكة العربية الســـعودية لـــدى مملكة 

البحرين، المستشار صالح العتيبي، والوفد المرافق للوزير السعودي.

رنا بنت عيسى تشيد بجاهزية الجامعة األميركية

جاللة الملك يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين



الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  مديـــر  فتـــح   
محمـــد الحســـيني قلبه للحديـــث حول ما 
وصفه بـ”التركة الثقيلة” لإلدارات السابقة 
لألوقـــاف، وذلـــك خالل حضـــوره اجتماع 
لجنة الخدمـــات والمرافق العامة بمجلس 
بلدي الشمالية بشـــأن مناقشة المقترحات 
والطلبات المرفوعة من المجلس لإلدارة.

الجديـــدة  “اإلدارة  إن  الحســـيني  وقـــال 
ورثـــت تركة مـــن الفوضـــى”، وهـــي تعمل 
علـــى إعـــادة هندســـة اإلجـــراءات الفنيـــة 
والشـــرعية، وتحســـين أداء اإلدارة والحد 
مـــن البيروقراطية، مشـــيًرا إلـــى أن عملية 

اإلصالح هذه بحاجة للوقت.
 ولفـــت إلـــى أن اإلدارة كانـــت تعانـــي مـــن 
خلـــل في خدمة العمـــالء والتواصل، وهو 
مـــا دفـــع اإلدارة الجديدة إلـــى العمل على 
اســـتحداث آليـــات جديدة تم البـــدء فيها 

قبل نحو شهرين.
وذكـــر أن اإلدارة كانت تفتقر لوجود إدارة 
تنفيذيـــة لفتـــرة طويلـــة وهو مـــا أدى إلى 

تراكم العديد من المشاكل.
وأشـــار إلـــى أن ذلك يأتي فـــي وقت خرج 
فيـــه أكثـــر مـــن 70 موظًفـــا ضمـــن برنامج 
اإلدارة  تحمـــل  مـــع  االختيـــاري،  التقاعـــد 

مســـؤولية متابعـــة 1500 دار عبـــادة بيـــن 
مســـجد ومأتـــم ومقبرة، حيـــث إن 60 % 

من هذه الوقفيات من دون وثائق.
 ولفـــت إلـــى أن اإلدارة تضـــم نحـــو 130 
موظًفـــا بعقود، فـــي حين ال يتجـــاوز عدد 
جهـــاز  فـــي  المثبتيـــن  المســـاجد  قيمـــي 
الخدمـــة المدنية 94 شـــخًصا، مقابل 650 
مســـجًدا تابًعا لألوقاف الجعفرية، يصرف 
لبعـــض القائميـــن عليها مكافـــآت والبعض 

اآلخر متطوعون.
وأشـــار الحسيني إلى أن مسؤولية اإلدارة 
تســـجيل  طلبـــات  رفـــع  علـــى  مقتصـــرة 
الوقفيات مدعومة بالحجج الشـــرعية، إذ 

إن تسجيلها من وظيفة جهات أخرى.
 ولفـــت إلـــى أن تخصيـــص العقـــارات في 
المشاريع اإلسكانية على وجه الخصوص 
أو تثبيـــت عقارات وقفيـــة قائمة، تتم عن 
طريـــق اللجنة الوزارية للمشـــاريع والبنية 
ذات  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق  التحتيـــة 
العالقـــة، وتصـــدر وثائقها التـــي تثبت في 

وزارة المالية واالقتصاد الوطني.
وذكر أن معظم العقارات التابعة لألوقاف 
الجعفرية تقع ضمن مناطق غير مخططة 
تأجيـــر  معاييـــر  اختـــالف  وأن  وزراعيـــة، 
قيمـــة  اختـــالف  فـــي  تســـبب  األراضـــي 
اإليجارات، كما أن بعض العقارات ولكونها 

غيـــر مخططـــة يصعـــب الوصـــول لها دون 
العبـــور مـــن خالل عقارات أخـــرى، وهو ما 
يدفـــع نحو معالجـــة هذه المشـــكلة مؤقًتا 
بتأجيـــر أرض العبـــور على صاحب األرض 
الزراعية بمبالغ أقل من ســـعر السوق، إلى 

حين تخطيط األرض.
وأشـــار إلى أن اإلدارة تعمل على استثمار 
جميع عقاراتها، وفي بعض األحيان تضطر 
اإلدارة وألسباب خاصة إلى التأجير بمبالغ 

زهيـــدة، وأن تأجيـــر العقـــارات ال يشـــترط 
الوثائق، إذ تعتمد المحكمة الشـــرعية على 
الحجـــة الشـــرعية فـــي إثبـــات الوقفيـــات 

حتى لو لم تكن األرض مسجلة.
البلـــدي  استفســـار  علـــى  رده  فـــي  وقـــال 
حســـين العالـــي حـــول طلبـــه زيـــادة عـــدد 
المقابـــر المخصصـــة لدفن وفيـــات كورونا 
)كوفيـــد 19( إن الفريق المختص بدراســـة 
الطلـــب واجـــه مشـــكلة لوجســـتية تتعلـــق 

بنقـــل الموتى في حال زيـــادة عدد المقابر 
لتشمل 16 مقبرة كما هو في الخطة.

توفيـــر  عرضـــت  اإلدارة  إن  وقـــال 
لمعالجـــة  الالزمـــة  الماليـــة  االحتياجـــات 
المشـــكلة، إال أن اإلدارة لـــم تكـــن صاحبـــة 
الشـــأن والقـــرار في هـــذا األمـــر، فضاًل عن 
ما صادفنا من مشـــاكل لوجســـتية أعاقت 

تنفيذ هذه الخطة.
 وأشـــار إلـــى أن التصـــرف فـــي المقابر هو 

شـــأن شـــرعي بحـــت، وال يمكـــن لـــإلدارة 
التصـــرف فيها عن طريق اســـتخدام جزء 
الرجـــوع  دون  ســـيارات  لمواقـــف  منهـــا 

للمحكمة الشرعية.
وقـــال إن عـــدد المقابـــر التابعـــة لألوقـــاف 
الجعفريـــة هي 150 مقبـــرة، منها نحو 70 
مقبرة نشطة، والبقية بين من يندر الدفن 
فيهـــا، وبيـــن المهجـــورة التي يتم دراســـة 

استثمارها لرفد المقابر النشطة.
وأشـــار فـــي رده على مداخلة البلدي شـــبر 
الوداعي إلى أن اإلدارة ســـتحيل مشـــكلة 
اســـتغالل إحـــدى أراضـــي األوقـــاف فـــي 
المقشـــع كمكب للنفايـــات ومخلفات البناء 
علـــى الشـــؤون القانونيـــة لمتابعـــة اتخـــاذ 

اإلجراءات الالزمة بحق المخالف.
معالجـــة  علـــى  تعمـــل  اإلدارة  إن  وقـــال 
مشـــاكل األوقـــاف فـــي منطقـــة جدالحاج 
وهـــي تعد من أولويـــات اإلدارة، وتعد من 

التركات الثقيلة للمجالس السابقة.
وأشار إلى أن شـــهادة المسح كانت كافية 
إلصدار إجازات البنـــاء حتى العام 2013، 
إال أن وجود التجـــاوزات في البناء خارج 
حدود العقارات، أدى إلى اشـــتراط وجود 

الوثيقة وهو إجراء يأخذ وقت طويل.
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94 قّيًما مسجًل 
بـ”الخدمة 

المدنية”

130 موظًفا 
مؤقًتا باألوقاف 

الجعفرية

150 مقبرة تابعة 
لـ”الجعفرية” 70 

منها نشطة

عقدت لجنة الشئون المالية واالقتصادية 
بمجلـــس النـــواب، اجتماعها التاســـع، في 
دور االنعقـــاد الســـنوي العـــادي الرابع، من 
برئاســـة  الخامـــس،  التشـــريعي  الفصـــل 
األحـــد،  أمـــس  الســـلوم،  أحمـــد  النائـــب 
النـــواب  الســـعادة  أصحـــاب  وبحضـــور 

أعضاء اللجنة.
 وصرح الســـلوم بـــأن اللجنة اجتمعت مع 
وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة والوفـــد  ســـلمان 
الحكومـــي المرافـــق حيـــث تـــم اســـتالم 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة بتعديل بعض 
أحـــكام قانـــون ضريبـــة القيمـــة المضافة 
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )48( لسنة 

2018، المرافق للمرسوم رقم )117( لسنة 
2021، والتباحـــث بشـــأن إمكانيـــة زيادة 
بنـــد الضمـــان االجتماعـــي مـــع الحكومـــة 
، وعليـــه ارتـــأت اللجنـــة التصويـــت على 
القانـــون ورفعـــه لهيئـــة المكتـــب إلدراجه 

على جدول أعمال الجلسات القادمة.
وزيـــر  مـــع  اللجنـــة  اجتمعـــت  وبعدهـــا،   
زايـــد  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
المرافـــق  الحكومـــي  والوفـــد  الزيانـــي 
حيث تـــم عرض مالمـــح االســـتراتيجية 
الصناعيـــة لســـنة 2026-2022م، وجـــرى 

التباحث بشأنها خالل االجتماع.
اللجنـــة،  ناقشـــت  االجتمـــاع  وخـــالل   
التقريـــر المعـــاد لمشـــروع قانـــون رقـــم ) ( 
لســـنة بتعديل بعض أحـــكام القانون رقم 

)35( لســـنة 2012 بشأن حماية المستهلك 
“المعـــد في ضوء االقتراح بقانون المقدم 
حيـــث  الموقـــر”،  الشـــورى  مجلـــس  مـــن 

تـــم االطـــالع علـــى رأي لجنـــة الشـــؤون 
التشريعية والقانونية، ورأي المستشارين 
القانونيين، ورأي المستشـــار االقتصادي، 

ودراســـة قســـم البحـــوث القانونيـــة، ورد 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورد 
وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية، ورد 

غرفة تجـــارة وصناعة البحريـــن، وتقرير 
اللجنة المعاد، وقـــررت اللجنة طلب لقاء 
مـــع مقدمـــي المشـــروع أعضاء الشـــورى 

للمزيد من التباحث حول الموضوع.
 ثـــم ناقشـــت اللجنـــة، االقتـــراح بقانـــون 
)بصيغته المعدلـــة( بتعديل المادة )4( من 
قانـــون ديوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية 
الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )16( لسنة 
اللجنـــة الموافقـــة علـــى  2002، وارتـــأت 

االقتراح بقانون.
وعلى صعيد متصل، ناقشـــت اللجنة في 
اجتماعها، االقتراح برغبة بشـــأن إنشـــاء 
البرنامج الوطني للمبرمجين البحرينيين 
بهدف اســـتقطابهم وتدريبهم وتوظيفهم 

دعًما لالقتصاد الرقمي,

القضيبية - مجلس النواب

“ماليــة النــواب” تبحث زيــادة الضمــان االجتماعــي
البرلمان يتسلم قانون الضريبة المضافة.. ووزير المالية يجتمع باللجنة

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

بناًء على توصيـــة الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، 
بتحديـــث قائمـــة الـــدول المدرجـــة علـــى 
القائمـــة الحمراء، أعلنت شـــؤون الطيران 
المدني أنه تقرر إدراج جمهورية نيجيريا 
االتحاديـــة إلـــى قائمـــة الـــدول المدرجـــة 
علـــى القائمة الحمـــراء، إضافًة إلى الدول 

الموجودة على القائمة مسبًقا.
 ونبهـــت شـــؤون الطيـــران المدنـــي إلـــى 
أنـــه ســـيتم االســـتمرار في تعليـــق دخول 
المســـافرين القادمين من الدول المدرجة 
جميـــع  علـــى  الحمـــراء  القائمـــة  علـــى 
الرحـــالت الجويـــة، بمـــا فيهـــم القادمـــون 
من هـــذه الدول الذين ســـيدخلون مملكة 
البحريـــن بشـــكل مؤقـــت، ويســـتثنى من 

تأشـــيرات  وأصحـــاب  المواطنـــون  ذلـــك 
اإلقامة الســـارية في مملكة البحرين، كما 
أنه ســـيتم اإلبقاء علـــى جميع اإلجراءات 
األخـــرى التـــي تـــم اإلعـــالن عنهـــا مســـبًقا 
للقادميـــن المســـموح لهم بدخـــول مملكة 
البحرين من الدول المدرجة على القائمة 
الحمراء، موضحًة أنه سيتم أيًضا اإلبقاء 
علـــى جميـــع اإلجراءات األخـــرى التي تم 
اإلعـــالن عنها مســـبًقا للقادمين من الدول 

غير المدرجة على القائمة الحمراء.
وأشـــارت إلـــى أنـــه يمكـــن االطـــالع على 
إجـــراءات الدخـــول لمملكـــة البحرين من 
خـــالل الموقـــع اإللكتروني التابـــع لوزارة 

healthalert.gov.bh الصحة
فـــإن  الجديـــد،  التحديـــث  وحســـب 

القائمـــة الحمـــراء أصبحت تضـــم كاًل من 
)جمهوريـــة جنـــوب إفريقيـــا، وجمهوريـــة 
ناميبيا، وجمهورية بوتسوانا، وجمهورية 
ومملكـــة  ليســـوتو،  ومملكـــة  زيمبابـــوي، 
مـــاالوي،  وجمهوريـــة  إســـواتيني، 
وجمهوريـــة موزمبيق، وجمهورية أنغوال، 
وجمهوريـــة زامبيـــا، وجمهوريـــة نيجيريا 

االتحادية(.
يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة 
الـــدول أو رفعها من القائمة يتم بحســـب 
تقييـــم الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونا وفـــق المعايير الخاصة 
بذلك مـــن حيث مـــدى انتشـــار الفيروس 
فـــي الدول، وســـتتم مراجعة هذه القائمة 

وتحديثها بشكل دوري.

استمرار تعليق دخول المسافرين من 10 دول أخرى

إدراج نيجيـريـا علـى القائمـة الحمـراء

60 % من العقارات الوقفية غير مسّجلة.. الحسيني:

إدارة “األوقـاف” الجـديـدة ورثـت تركــة من الفوضــى

جانب من االجتماع محمد الحسيني

قـــال عضـــو مجلـــس إدارة األوقـــاف ريـــاض العريض إن 
مجلس اإلدارة الجديد عمد منذ تعيينه إلى رفع خطاب 
لوزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف بشـــأن 
المشـــاريع المتعثـــرة والبالـــغ عددهـــا 13 مشـــروًعا، منهـــا 

مشروع صالة المقشع، وذلك لبحث سبل معالجتها.
 وقـــال لدى حضـــوره اجتماع لجنة الخدمـــات والمرافق 
العامة بمجلس بلدي الشـــمالية إن اإلدارة لديها مشروع 
توحيد جميع أسوار المقابر، حيث سيتم تنفيذ التصميم 

الجديد من الجهة غير المسورة بالنسبة لمقبرة الدراز.

ولفـــت إلـــى أن اإلدارة رصـــدت حالتيـــن لســـرقة عيـــون 
المياه في مزارع الهملة والحســـينية الصغيرة، حيث تم 
إغالق المزرعة، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحـــق المخالفات التي تمـــت بتواطؤ موظفين من داخل 

رياض العريضاإلدارة الذين أصبحوا اليوم تحت طائلة القانون.

“األوقاف” رفعت 13 مشروًعا متعثًرا لوزير “العدل”
العريض: خطة لتوحيد جميع أسوار المقابر

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة
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رئيسة البرلمان الروسي فلنتينا ماتفيينكو تلقي كلمتها أمام مجلس الشورى

تغطية الجلسة: ليلى مال اهلل
تصوير: عبدالرسول الحجيري

البحرين تحرز انتعاًشا اقتصاديًّا.. رئيسة البرلمان الروسي:

زيادة التبادل التجاري بين المنامة وموسكو
الجمعيـــة  رئيســـة  أشـــادت   ^
الفيدراليـــة لالتحاد الروســـي فلنتينا 
ماتفيينكو ما تحققه مملكة البحرين 
من إنجـــازات ونجاحات في مواجهة 
العديـــد من التحديات، بفضل القيادة 
الحكيمـــة ومـــا تمتلكـــه مـــن مقومات 
وكفـــاءات متعددة، إلى جانب وجود 

خطط وبرامج تنموية طموحة.
الذكـــرى  بحلـــول  البحريـــن  وهّنـــأت 
للعيـــد الوطنـــي المجيـــد،  الخمســـين 
مؤكـــدة أن البحريـــن تمّكنت في ظل 
القيادة الحكيمة من تحقيق نجاحات 
للفخـــر  يدعـــو  مـــا  وهـــو  تاريخيـــة، 
تحصـــده  الـــذي  بالنجـــاح  واالعتـــزاز 

في التنمية اإلنســـانية واالقتصادية، 
لتحقيـــق  قدًمـــا  العمـــل  ومواصلـــة 

خططها التنموية المستدامة.
ونّوهـــت باســـتمرار تعزيـــز العالقـــات 
والروابـــط بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، 
االحتـــرام  مبـــادئ  مـــن  انطالًقـــا 
المتبادل، مؤكـــدة أن مملكة البحرين 
تعتبر شـــريًكا آمًنا في الوطن العربي، 
وهـــو ما يعطي اهتماًما كبيًرا لتعميق 
التعـــاون القائم بيـــن البلدين، وتبادل 

الخبرات في المجاالت كافة.
والبحريـــن  روســـيا  أّن  وقالـــت 
زيـــادة  مـــن  العـــام  هـــذا  ســـتتمكنان 

التبادل التجاري القائم بين البلدين.

توسيع التعاون بالمجاالت الصحية والتشريعية واالقتصادية

عالقات الصداقة البحرينية الروسية ممتدة منذ 3 عقود
^ أشــاد رئيــس مجلــس الشــورى علــي بــن صالــح الصالــح بالعالقــات اإلســتراتيجية الثنائيــة القائمة بيــن مملكة 
البحريــن وجمهوريــة روســيا االتحاديــة منــذ أكثر من 3 عقــود، مؤكًدا أن العالقــات البحرينية الروســية تحظى بدعم 
ومســاندة مــن القيــادة الحكيمــة لعاهــل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، والرئيــس فيالديمير 

بوتين رئيس جمهورية روسيا االتحادية.

وأكـــد في كلمتـــه بمناســـبة زيـــارة فلنتينا 
الجمعيـــة  مجلـــس  رئيســـة  ماتفيينكـــو 
الفيدراليـــة لالتحاد الروســـي إلى مجلس 
الشـــورى أهميـــة تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي 

والبنـــاء  والخبـــرات،  التجـــارب  وتبـــادل 
علـــى مـــا تحقق مـــن نجاحـــات وإنجازات 
المجـــاالت  فـــي  وخصوًصـــا  مشـــتركة، 
واالقتصاديـــة  والتعليميـــة  الصحيـــة 

والتجارية والسياحية، وذلك بفضل دعم 
ومســـاندة قيادَتـــي البلديـــن الصديقيـــن، 
وحرصهمـــا علـــى فتـــح مســـارات تنموية 
شـــتى  فـــي  واالزدهـــار  التقـــدم  تعـــّزز 

المجاالت.
إلـــى جمهوريـــة روســـيا  بالشـــكر  وتقـــّدم 
االتحاديـــة علـــى جهودهـــا وتعاونهـــا مـــع 
مملكة البحرين في مجال مكافحة جائحة 
“ســـبوتنيك”  تطعيـــم  وتوفيـــر  كورونـــا، 
المضاد لفيروس كورونا، حيث يؤكد هذا 
التعـــاون على عمـــق العالقـــات البحرينية 
الروسية، ومســـاعي البلدين في مواجهة 

رئيسة البرلمان الروسي تلقي كلمتها أمام مجلس الشورىالجائحة على المستوى العالمي.

رئيسة البرلمان الروسي تشارك في زراعة شجرة بمجلس النواب تفاعال مع حملة “دمت خضراء”

سالم الكورونا.. مصافحة بين رئيس مجلس الشورى مع رئيسة البرلمان الروسي بحضور رئيسة مجلس النواب

أهمية استقراره فترة كافية.. وزير العدل:

“اإلفالس” قانون حديث وال إشكالية في نصوصه
^ قال وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن قانون إعادة التنظيم 
واإلفالس حديث والممارسة فيه قيد التشكيل، مفيًدا 
بـــأن القانـــون تـــم تعديله مـــرة واحدة فقط فـــي 2020 
وكانـــت التعديـــالت تتنـــاول بعـــض المـــواد بمـــا تعكس 

ممارسة حقيقية له.
 وأوضـــح الوزيـــر أنه ال وجود ألي إشـــكالية قانونية أو 
عملية أثنـــاء تطبيق نصوص المواد المعمول بها حاليا، 
بل إن تطبيق التعديالت المقترحة سيؤدي إلى حدوث 
إشـــكاليات قانونية، مشـــيًرا إلى حداثة صدور القانون 
وأهميـــة اســـتقراره فتـــرة كافية، والبنـــاء على خالصة 
التطبيقات والممارســـات العملية ونتائج التجارب التي 
تتشـــكل خالل الفترة المقبلة كمعيار للمالءمة كأساس 

وزير العدل مع نانسي خضوريألي مراجعة أو تعديالت مستقبلية على القانون.

“الشورى” يرفض تعديل قانون اإلفالس

العرادي: أمناء التفليسة.. محترفون
الشـــورى  مجلـــس  صـــّوت   ^
بالموافقـــة علـــى توصية لجنة الشـــؤون 
الماليـــة واالقتصاديـــة برفـــض مشـــروع 
قانـــون بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون 
إعادة التنظيـــم واإلفالس والذي يهدف 
إلعـــادة صياغة بعض النصـــوص القائمة 

لمواد القانون.
 من جهتها، قالت عضو مجلس الشورى 
إعـــادة  الضـــروري  مـــن  الزايـــد،  دالل 
أن  ويجـــب  للمعســـر،  المالـــي  التنظيـــم 
ال يؤثـــر علـــى ترتيـــب مملكـــة البحريـــن 
في مؤشـــر تســـوية اإلعســـار الوارد في 
تقرير ممارســـة أنشـــطة األعمال، والذي 
يقيس من ضمن مكوناته مسألة الوقت 
اإلفـــالس،  إجـــراءات  تســـتغرقه  الـــذي 

موضحـــة أن القانـــون التجـــاري الدولي 
قانـــون  بمثابـــة  يعـــد  )األونيســـترال( 
استرشادي مفسر لقانون إعادة التنظيم 
بتفســـيرات  األخـــذ  وإن  واإلفـــالس، 
مراعـــاًة  يأتـــي  النموذجـــي  القانـــون 

لمتطلبات التجارة الدولية التي تحرص 
مملكة البحرين على اإليفاء بها.

كمـــا أشـــاد عضـــو مجلس الشـــورى علي 
فـــي  المتبعـــة  باإلجـــراءات  العـــرادي 
المحاكم المعنية فضاًل عن جدوى أمناء 
التفليســـة الـــذي فعلـــت باحترافيـــة من 
قبـــل وزارة العـــدل أســـهما فـــي تحقيـــق 

الهدف من مشروع القانون.
 وطالـــب أن يتـــم النظـــر فـــي إجـــراءات 
الشـــركات المشـــرفة على اإلفـــالس كي 
تســـتعيد مكانتهـــا فـــي الســـوق وإعـــادة 
التنظيم لهـــا خاصة الشـــركات الصغيرة 
التفليســـة  أمنـــاء  رفـــد  عـــن  فضـــاًل 
بمؤسســـات متخصصة في هذا المجال 

لدعم االقتصاد الوطني.

علي العرادي
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السياســـية  الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  أشـــاد 
بمـــا  البحرينيـــة  والدينيـــة  واالجتماعيـــة 
تضمنـــه بيـــان المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 
األزهـــر  مركـــز  لبيـــان  المؤيـــد  اإلســـامية 
كل  لرفـــض  الداعـــي  للفتـــوى،  العالمـــي 
محاوالت الترويج للشـــذوذ الجنســـي في 

العالم اإلسامي خاصة.
واستنكروا في تصريحات صحافية أمس 
مـــا تقوم بـــه الحمات اإلعاميـــة العالمية 
الشـــذوذ  لتطبيـــع  المؤيـــدة  الممنهجـــة 
الجنســـي، مؤكديـــن أن المثليـــة مرفوضة 
مـــن قبـــل األديـــان كافـــة، داعيـــن للحفاظ 
علـــى التعاليم الدينية والقيـــم المجتمعية 
التـــي تكـــرس للفطـــرة البشـــرية الســـوية، 
الفواحـــش واألفـــكار  وللتصـــدي النتشـــار 

الشاذة وشرعنة وجود الشواذ.

انتكاسة للفطرة

وأكد عضو مجلس الشـــورى، علي عبدهللا 
العرادي، أن المـــواد اإلعامية التي تهدف 
إلـــى تطبيـــع الشـــذوذ الجنســـي وذلك عبر 
اســـتخدام منابـــر إعاميـــة تعـــد مخالفـــة 
صريحـــة إلـــى تعاليـــم األديان الســـماوية، 
كل  مـــن  ومســـتهجنة  منكـــرة   ومســـألة 

المعتقدات.
انتكاســـة  الجنســـية  المثليـــة  إن   وقـــال 
للفطرة اإلنســـانية السوية، وتتنافى مع ما 
نشـــأنا عليه، مضيفا: “أن كان هناك حاالت 
تشـــوهات خلقيـــة عالجهـــا القانـــون، وهي 
حاالت إنســـانية نظمتها القواعد الشرعية 
والقانونيـــة، إال أن مســـألة الترويـــج إلـــى 
ممارســـيه  وإعطـــاء  الجنســـي  الشـــذوذ 
حقـــوق قانونية ومجتمعية معينة هو أمر 

مرفوض ومحل استهجان”.

جرس التنبيه

واســـتنكرت جهـــاد الفاضـــل رئيســـة لجنة 
الخدمـــات بمجلـــس الشـــورى مـــا تشـــهده 
لحمـــات  تصاعـــد  مـــن  الماضيـــة  الفتـــرة 
الترويـــج للشـــذوذ الجنســـي عبـــر المـــواد 
االعامية والدعائية من برامج تلفزيونية 
خـــال  مـــن  ســـينمائية  وافـــام  وغنائيـــة 
منصـــات إلكترونية تحـــرض على الجنوح 
عـــن القيـــم الدينيـــة الراســـخة ومـــن بينها 
المحـــاوالت لتقنيـــن هـــذا الشـــذوذ، وهـــو 
ما تحرمـــه الشـــريعة االســـامية وتبغضه 

الفطرة االنسانية وتنبذه األديان جميعا. 
وأكدت أن بيان المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلسامية وما تضمنته فتوى مركز األزهر 
العالمي للفتوى تنســـجم مع الموقف الذي 
يعتنقـــه أهل البحرين، معتبـــرة أن الفتوى 
جاءت في توقيتها المناســـب لقرع جرس 
التنبيـــه للـــدول والمجتمعات مـــن مخاطر 

الحط من كرامة االنسان.

تشريعات موحدة

وقـــال  بســـام البنمحمـــد، عضـــو مجلـــس 
العربيـــة  المجتمعـــات  إن  الشـــورى 
منفتحـــة  مجتمعـــات  هـــي  واالســـامية 
وتحتـــرم كافة المجتمعـــات األخرى، لكنها 
فـــي ذات الوقـــت ال تقبـــل فـــرض أي قيـــم 

وأفكار بالقوة المباشرة أو غير المباشرة.
وحث البنمحمد على ضرورة التحرك على 
المســـتوى الرسمي والشـــعبي إليصال هذا 
الموقـــف ومواجهة الضغوطـــات المندفعة 
في الفترة األخيرة لفرض هذه القيم على 

المجتمعات العربية واالسامية.
وأضـــاف “البـــد أيضـــا مـــن التحـــرك علـــى 
مســـتوى مجلس التعـــاون وجامعة الدول 
العربية إلصدار تشـــريعات موحدة تواجه 
بهـــا الشـــركات التـــي تعمل بشـــكل واضح 
وممنهـــج لـــزرع هـــذه القيم التـــي ال نقبلها 

أبدًا في مجتمعاتنا”.

مساندة شرعية وشعبية

محمـــود  آل  عبداللطيـــف  الشـــيخ  وأكـــد   
المجلـــس  أصـــدره  الـــذي  للبيـــان  دعمـــه 
األعلى للشـــئون اإلســـامية والذي تضمن 
الشـــرعية  الفتـــوى  نتـــه  تضمَّ لمـــا  تأييـــده 
الصادرة عن مركز األزهـــر العالمي للفتوى 
بشـــأن الحمـــات الممنهجـــة التـــي تقودها 
قـــوى ومنظمـــاٌت عالميـــٌة بمـــا تملكـــه مـــن 
وســـائل إعام. وقـــال  آل محمود إن هناك 
لمـــا  وشـــعبية  شـــرعية  ومســـاندة  اتفاقـــًا 
جـــاء في البيـــان من أجل رفـــض ما يدور 
مـــن محـــاوالت لطمـــس المعالـــم والحدود 
الشـــرعية لألســـرة باعتبارها النواة األولى 
للمجتمـــع، حيـــث تحـــاول مجموعـــات من 
الـــدول الغربية ومجموعات من المنظمات 
العالميـــة فـــرض رؤاها البعيـــدة عن جميع 
األديـــان وعـــن أمم العالـــم قاطبـــة، رافضا 

جميـــع أنواع االســـتعمار الفكري الذي يراد 
تضمينه في اإلعام الغربي.

ورفـــع الشـــيخ آل محمـــود شـــكره لجهـــود 
اإلســـامية،  للشـــئون  األعلـــى  المجلـــس 
ليعبـــر  جـــاء  البيـــان  هـــذا  أن  معتبـــرا 
علمـــاء الشـــريعة عـــن مشـــاعر المســـلمين 
إضافـــة  جميعـــًا،  واليهـــود  والمســـيحيين 
إلـــى الدول التـــي تعيش في شـــرق العالم 
فالجميـــع متفـــق على أن األســـرة أســـاس 
المجتمـــع والمحافظة عليها محافظة على 

المجتمع نفسه.

حمالت ممنهجة

إلـــى ذلك، أكـــد النائب عمـــار البناي، رئيس 
اللجنـــة النوعية الدائمة لحقوق اإلنســـان، 
عضـــو لجنة الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع 
واألمـــن الوطنـــي بمجلس النـــواب، أهمية 
الحفـــاظ علـــى التعاليـــم الدينيـــة والقيـــم 
المجتمعيـــة التي تكرس للفطرة البشـــرية 
الفواحـــش  النتشـــار  والتصـــدي  الســـوية، 
واألفكار الشـــاذة، والتي تسعى إلى تدمير 

المجتمعات.
وأضاف أن بيان المجلس األعلى للشؤون 
اإلســـامية بخصوص الحمات الممنهجة 
التـــي تـــروج لفاحشـــة الشـــذوذ الجنســـي، 
يأتـــي بمثابـــة رد ملجـــم لجميـــع أصـــوات 

النشاز والشذوذ.

وسائل شيطانية

وقـــال عضـــو مجلس النـــواب خالد بوعنق 
إن مـــا يحدث للترويج للشـــذوذ الجنســـي 
عبـــر وســـائل اإلعـــام واألفـــام والبرامج 
التلفزيونية، بل ووصل الى أفام األطفال 
نفســـها، يحمـــل دالالت عن الواقع األســـود 

الذي يحاول البعض فرضه عالميًا.
وشـــدد علـــى أن المجتمـــع البحرينـــي بكل 
أطيافـــه يرفـــض ويســـتنكر هـــذه الظاهرة 
بيـــان  مضاميـــن  أهميـــة  مؤكـــدا  النتنـــة، 
اإلســـامية،  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
والـــذي يمثل تذكيرًا لمـــن خالفوا الصواب 
أو يحاولـــون فعـــل ذلك، بـــأن ال مكان لهذا 
األمـــر في مملكـــة البحرين ال من قريب أو 

من بعيد.
واســـتنكر بوعنق مثل هـــذه الحمات غير 
األخاقيـــة ورفضهـــا رفًضا قاطًعـــا، مدينا 
األساليب والوســـائل الشيطانية المختلفة 

للترويج للُفحش والشذوذ.

إعالم مقزز

أكـــدت الباحثـــة االجتماعيـــة المتخصصة 
محمـــود  آل  هـــدى  االجتمـــاع  علـــم  فـــي 
أهميـــة التصدي للتضخيـــم الكبير المتعلق 
بموضـــوع الشـــذوذ اآلتـــي من الغـــرب من 
قبـــل بعـــض وســـائل االعـــام، واصفة هذا 

التوجه بـ “اإلعام المقزز”.
ورأت أن الهـــدف من التضميـــن واالقحام 

الكبيريـــن لمثـــل هـــذه األفـــكار هـــو تغييـــر 
عقلية االنســـان العربي، قائلة: “إن اإلعام 
أخطر وســـيلة في تأثيرها على الشـــخص 
ويجب االســـتمرار فـــي رفض هذه األفكار 

وعدم اعتبارها أمرا عاديًا”.
علـــى  بالتأكيـــد  محمـــود  آل  واختتمـــت 
واالباحيـــة  الشـــذوذ  رفـــض  ضـــرورة 
ومواجهة الحملـــة الممنهجة للوقوف ضد 

أي خرق لألخاقيات.

مكتسبات اقتصادية

مجلـــس  لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  وقـــال 
النواب، علي زايد، إن الدول العربية عليها 
عاتق كبير في حماية المجتمعات العربية 
وعـــدم الســـماح ألي اختراق يتســـبب في 
القيـــم  بخـــاف  الجنســـي  الشـــذوذ  نشـــر 
والديـــن اإلســـامي والعـــادات والتقاليـــد، 
مشـــددا علـــى إن المكتســـبات االقتصادية 
يجب أال تكون على حساب الدين، كما إن 
جميـــع األديان الســـماوية ترفض الشـــذوذ 
كل  تســـتغل  عالميـــة  قـــوى  هنـــاك  إن  إال 
منصة عالمية والموضة والفن ومن خال 
الشـــعارات التـــي ترمـــز إلـــى هـــذه الحملة 

العالمية التي زادت حدتها.

خطوة هدامة

أكـــد النائـــب عبـــدهللا الـــذوادي أنـــه يجب 
على المجالس اإلسامية العربية الوقوف 
ضـــد هذا المد غير األخاقـــي الذي يواجه 
دينهـــم  بخـــاف  العربيـــة  المجتمعـــات 

وفطرتهم السليمة.
وشـــدد علـــى رفضـــه التام ألي تخـــاذل مع 
هذه القوى ألي ســـبب من األســـباب، وألي 
هـــدف مـــن األهداف مهمـــا كانـــت أهميتها 
لاقتصـــاد بســـبب الخســـائر األخـــرى التي 
ســـوف تتضـــرر منها المجتمعـــات وخاصة 
األفـــكار  هـــذه  يحتضـــن  الـــذي  المجتمـــع 
الشـــواذ،  وجـــود  وشـــرعنة  والســـلوكيات 
وهـــي خطـــوة هدامة تبـــدأ ذريعتهـــا برفع 
شـــعارات أو رمـــوز أو ألـــوان تحرض على 

الرذيلة والسقوط األخاقي.

وقفة حق

من جهتها، وصفت رئيسة نقابة التربويين 
البحرينية صفية شمســـان بيـــان المجلس 
األعلى للشـــئون االســـامية وتأييده لبيان 
األزهـــر الشـــريف ب”وقفـــة حـــق نؤيدهـــا 
جميعـــًا”، وطالبـــت بمواقـــف أكثـــر تشـــددا 
يتباهـــون  ممـــن  الشـــواذ  محاســـبة  فـــي 
بشـــذوذهم ويروجـــون له حتـــى ال يهيمن 
إعام ومنظمات الشواذ ومن يؤيدها على 
فكر أبنائنا ويســـرق منهـــم عفتهم ويحول 
حياتهم لوكر فساد تختل به قيم المجتمع 

األصيلة وتضيع هويته ويتهتك عرضه.
وأوضحت أن الثابت في نواميس األرض 
هي الفطرة السليمة التي فطرنا هللا عليها 

والتي تعززها وتحميها األديان الســـماوية 
علـــى مـــدى األزمـــان وعلـــى رأســـها الدين 
اإلســـامي، لـــذا فـــإن أي مخالفـــة للفطـــرة 

السليمة يجب التصدي لها.

ضد الفطرة

وأكـــد  الشـــيخ إبراهيـــم الحـــادي أهميـــة 
المضاميـــن التي جاءت في بيان المجلس 
األعلـــى للشـــؤون اإلســـامية فـــي مملكـــة 
البحريـــن، واعتبر أن هذا الوقت مناســـب 
جـــدا بســـبب انتشـــار بعـــض االخاقيـــات 
الفطـــرة  تعتبـــر ضـــد  التـــي  والســـلوكيات 
الديـــن اإلســـامي  الســـليمة وليـــس ضـــد 
فقط، وقال الحادي إن الشـــذوذ قضية تم 
تجميلها باســـم المثلية ولكنها هي شـــذوذ 
بذاتـــه الـــذي أخبرنـــا عنـــه القـــرآن الكريـــم 
وأخبرنا عن عقوبة من يقع في هذا اإلثم. 
وقـــال إن المجتمـــع البحرينـــي خصوصـــا، 
والعربـــي اإلســـامي عمومـــا ينظـــر لهـــذه 
األمـــور بأنهـــا خطـــوط حمـــراء ال ينبغـــي 
مناقشـــتها  تتـــم  أن  وال  منهـــا  االقتـــراب 
حتـــى بين أبنائنا وبناتنـــا، ألننا تربينا على 

النظافة في االخاق والسلوك.

التمسك بالقيم

ودعـــت جمعيـــة “معـــا” لحقـــوق اإلنســـان 
إلـــى ضـــرورة التمســـك بالقيم اإلســـامية 
قيـــم  احتـــرام  علـــى  والتأكيـــد  الســـامية، 
منظومتـــه  عـــن  تعبـــر  التـــي  المجتمـــع 
الســـامية،  ومبادئـــه  وقيمـــه  األخاقيـــة 
ورفـــض كل ما يمثل خروجًا عليها أو على 
التعاليـــم اإلســـامية واألخـــاق والعادات 

المجتمعية السائدة.
وأوردت في بيـــان لها حق الدولة األصيل 
فـــي حمايـــة المجتمـــع مـــن كافـــة مظاهـــر 
الشـــذوذ والتعـــدي علـــى المبـــادئ والقيـــم 
اإلســـامية والمجتمعيـــة، مشـــيرة إلى أن 
بيان المجلس األعلى للشـــؤون اإلسامية 
الـــذي صدر باألمس يعبر عن الرأي الديني 
والمجتمعـــي تجاه ما يتـــم الترويج له من 
مظاهـــر الشـــذوذ الجنســـي الـــذي تحرمـــه 
الشـــريعة اإلســـامية ويرفضـــه المجتمـــع 
اإلسامي والعربي بشكل قاطع، لما يمثله 
من خروج على الفطرة اإلنسانية السوية، 
ومـــا يرتبـــط بـــه مـــن مظاهـــر تتنافـــى مع 
الطبيعية البشـــرية وتتسبب في االمراض 

واالوبئة الصحية والنفسية والجسدية.
وشدد رئيس الجمعية عيسى العربي على 
أن المثليـــة الجنســـية هـــي احـــدى مظاهر 
الشـــذوذ الجنســـي المحرمة في الشـــريعة 
القوانيـــن  فـــي  والمجرمـــة  اإلســـامية 

الوطنية بالدول العربية واإلسامية.

آدم وحواء

 وأكد راعـــي الكنيســـة االنجيلية الوطنية 
ورئيـــس جمعيـــة البيارق البيضـــاء، القس 

هاني عزيز، أن الفطرة اإلنســـانية السليمة 
تتوافـــق بالكليـــة مـــع التعاليـــم الســـماوية 
جميـــع  فـــي  هللا  أنزلهـــا  التـــي  المقدســـة، 
األديـــان، وأن أيـــة مخالفـــة لهـــذه الفطـــرة 
أو تحويرهـــا يوجب غضبـــا من هللا، لذلك 
علينـــا جميعـــا أن نتمســـك بهـــذه الفطـــرة 
ونحارب كل ما من شـــأنه أن يتجاوز على 

التعاليم السماوية المقدسة.
وأضاف القـــس هاني عزيـــز؛ تكلم الكتاب 
المقـــدس بـــأن هللا خلـــق البشـــر مـــن ذكـــر 
لتكـــون خطـــة هللا  آدم وحـــواء،  وأنثـــى، 
وســـنته في خلقه بـــأن يكون الـــزواج بين 
الرجـــل والمرأة فقط، مشـــيرا  إلى ما جاء 
في العهدين القديم والجديد من نصوص 
تناولـــت الغضب اإللهي الـــذي لحق بأقوام 

خالفت الفطرة القويمة.
الكنيســـة  أن  عزيـــز  هانـــي  القـــس  وأكـــد 
يرفضـــون  الشـــرقيين  والمســـيحيين 
رفضـــا باتـــا هـــذه األفعـــال والترويـــج لها، 
ويحـــذرون من أي ممارســـة لهـــذه األفعال 
في مجتمعاتنا الشـــرقية، ألنهـــا ضد إرادة 
هللا أوالً ثم أنها مخالفة للفطرة اإلنســـانية 
الســـليمة، مضيفًا أن الـــدور الهام يقع على 
الرســـمية  والمؤسســـات  الجهـــات  جميـــع 
واألهليـــة واألفـــراد، للوقـــوف أمـــام هـــذه 
الحـــرب التـــي تســـتهدف األخـــاق والقيم 
والديـــن، وإدانتهـــا بـــكل األشـــكال، وعـــدم 
الرضـــوخ أليـــة ضغـــوط قـــد تمـــارس مـــن 
جهات خارجية للســـماح بهذه الممارســـات 

وشرعنتها قانونيا.

التزام بحريني

 من جانبه، أوضح الشـــيخ هشام الرميثي 
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  بيـــان  أن 
اإلســـامية ينم عن حرص مملكة البحرين 
بقيادة عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة علـــى التزام 
الديـــن  مبـــادئ  بكافـــة  البحريـــن  مملكـــة 
الحنيف، وأكـــد أن مملكة البحرين موطن 
التعايش السلمي، إذ تحافظ على المبادئ 
التي اتفقت عليها كافة الديانات السماوية 
ومما دعـــت اليهـــا الفطرة البشـــرية وعلى 
واألعـــراف  االجتماعـــي  والنســـيج  القيـــم 
الدوليـــة واألخاقية التي تعترف بالفطرة 
اإلنســـانية. ولفـــت الشـــيخ الرميثـــي إلـــى 
دعمه لجهـــود مملكة البحرين في محاربة 
األفكار المنحرفة والقيم المخالفة للفطرة 
اإلنســـانية، إذ تؤكـــد مملكـــة البحرين على 
المضـــي نحـــو الوســـطية واالعتـــدال التي 
أمرنـــا هللا بها والذي يأتي متوافقًا مع رأي 
علماء المســـلمين وكافـــة المجامع الفقهية 

في العالم.

قوم لوط

إلـــى ذلـــك، أكـــد عضـــو مجلـــس النـــواب، 
لمـــا  الكامـــل  تأييـــده  النفيعـــي،  إبراهيـــم 

جاء فـــي بيـــان المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلســـامية من رفض وشـــجب واســـتنكار 
موضحـــا  الجنســـي،  الشـــذوذ  لظاهـــرة 
أنهـــا ظاهـــرة دخيلـــة ومســـتنكرة مـــن كل 
األديـــان، وتســـتهدف النيـــل مـــن اإلســـام 
ومن المجتمعات ومن قيم األسرة نفسها، 
وأكـــد أهمية مواجهة الحمـــات الممنهجة 
عالميـــٌة  ومنظمـــاٌت  قـــوى  تقودهـــا  التـــي 
بمـــا تملكـــه مـــن وســـائل إعـــام، وبرامـــج 
ترفيهيـــة وغنائيـــة، ومنصـــات إلكترونية، 
وتوظيف لشـــخصيات شـــهيرة، وغير ذلك 
مـــن األســـاليب بهـــدف الترويـــج لفاحشـــة 
الشـــذوذ الجنســـي، وتقنين انتشـــارها بين 
الراغبين في ممارســـة هـــذا االنحراف في 
مختلـــف المجتمعات حول العالم، بما فيها 

ة.  ة واإلساميَّ المجتمعات العربيَّ
الربانيـــة  النهايـــة  أن  النفيعـــي  وأوضـــح 
لقـــوم نبـــي هللا لوط خيـــر شـــاهد وبرهان 
على هذه األفعال الشـــنيعة والتي يحاول 
البعـــض إضفـــاء التمـــدن والتحضـــر عليها 
وهي بخـــاف ذلك جملة وتفصيـــاً، الفتا 
أو  الشـــخصية  بالحريـــة  ترتبـــط  ال  بأنهـــا 

حقوق االنسان من شيء.
الجنســـي  الشـــذوذ  محاربـــة  أن  وبيـــن 
وظواهـــره مهمـــا صغـــرت أو كبـــرت تعتبر 
أمـــرا مطلوبـــا، وتأتـــي مـــن منطلـــق الدين 
اإلســـامي والقيم التي نشأ الجميع عليها، 
مبينًا عدم وجود مكان لهذا األمر الشـــنيع 
فـــي المجتمـــع البحرينـــي ولـــن يكـــون، إذ 

سيقف الجميع صفًا واحدًا لمواجهته.

البحرين حازمة وحاسمة

إلـــى ذلـــك، أكـــد رئيـــس وأعضـــاء مجلس 
األوقاف الجعفرية تأييدهم المطلق للبيان 
الصـــادر عـــن المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 
اإلســـامية بخصوص الحمات الممنهجة 
التي تروج لفاحشـــة الشذوذ الجنسي في 
المجتمعات فـــي مخالفة صارخة لألحكام 
المتســـالم عليهـــا فـــي جميع األديـــان وبما 
يتعارض كليًا مع الفطرة البشرية السليمة.

مملكـــة  إّن  بيـــان  فـــي  المجلـــس  وقـــال 
حازمـــة  كانـــت  التاريـــخ  وعبـــر  البحريـــن 
وحاســـمة فـــي الدفاع عـــن القيـــم الدينية 
الراســـخة، فهـــذا البلـــد المعطـــاء ســـيبقى 
متمســـكًا بدينـــه وقيمـــه ولن يحيـــد عنها، 
مشـــددًا على أّن الترويـــج لألفكار الهدامة 
ـــر المجتمـــع  يـــؤدي إلـــى فســـاٍد كبيـــٍر يدمِّ
البشـــري، ويهدم منظومة القيم األخاقية 
واالجتماعيـــة لمؤسســـة األســـرة ويمســـخ 
هويتها ويشـــكل مساســـًا خطيرًا وتجاوزًا 

مرفوضًا لكل األديان واألعراف.
أن  الجعفريـــة  األوقـــاف  مجلـــس  وأكـــد 
الموقـــف الحاســـم الصـــادر مـــن المجلـــس 
والمســـاند  اإلســـامية  للشـــؤون  األعلـــى 
لألزهر الشـــريف والمرجعيات اإلســـامية 
كافـــة، يعكـــس اهتمـــام مملكـــة البحريـــن 
الشـــريعة  بقضايـــا  األعلـــى  والمجلـــس 
وثوابتهـــا وقيمهـــا االجتماعيـــة والدينيـــة 
الحمـــات  لهـــذه  التصـــدي  فـــي  ويســـاهم 
مـــن  النيـــل  تســـتهدف  التـــي  واألجنـــدة 
مجلـــس  أشـــاد  كمـــا  وثوابتنـــا.  عقيدتنـــا 
األوقاف الجعفرية بالمواقف الصادرة عن 
األئمـــة والخطبـــاء فـــي المســـاجد والمآتم 
األفاضـــل  الديـــن  ورجـــال  والحســـينيات 
بشـــأن التصدي لهـــذا الموضوع في المنابر 
الدينيـــة بأســـلوب دينـــي وتربـــوي يحمي 
المجتمعـــات مـــن هـــذه الرذيلـــة ويحافـــظ 

على السنن الدينية والكونية.

فعاليات سياسية واجتماعية: ال لحمالت “تطبيع الشذوذ الجنسي”
دعوة لتحركات على مستوى الخليج وجامعة الدول العربية لـ “لجم المروجين”

عيسى العربي

محرر الشؤون المحلية

الشيخ عبداللطيف آل محمودهدى آل محمودالشيخ هشام الرميثي

صفية شمسان

علي البوعينين

القس هاني عزيزجهاد الفاضل إبراهيم النفيعي

علي زايد علي العراديعبدالله الذوادي

عمار البناي

خالد بوعنق
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36700722
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36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج
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 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

التاريخ :5/11/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2021-178309 طلب رقم

تسجيل اسم تجاري
 

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب االسم التجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل : 26068-28
اســـــــم التاجـــــــــــر:  طاهر عبدالعزيز طاهر السميع       

االسم التجاري الحالي: صالون السراء للحالقة الرجالية
االســـــم التجـــاري المطلوب : مركز انوار الحسن للمواد الغدائية       

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة زم زم لتصميم المجوهرات ذ.م.م.

 
إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة  GHULAM NABI BUTT  باعتباره المصفي القانوني 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   ،( ذ.م.م.  المجوهرات  لتصميم  زم  زم  لشركة 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   1  -  115677
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة عناية الجودة لالستشارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 112445
 

بموجب  المسجلة  ذ.م.م  لالستشارات  الجودة  عناية  شركة  في  الشركاء  قرار  على  بناء 
القيد رقم -112445 ، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين مكتب السادة كي إس آي البحرين 
مصفيا  السليمان  الفارس  صلبي  محمد  احمد  والسيد  قانونيون  ومحاسبون  مستشارون 

للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 
335 من قانون الشركات يدعو المصفي   دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: 

info@ksi-me.com  -   احمد محمد صلبي الفارس السليمان
33367579

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

 مركز العائلة الطبي ذ.م.م
سجل تجاري رقم 125509

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  بأنه قد تقدم  إليها شركة مركز 
العائلة الطبي ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 125509، بطلب تصفية الشركة تصفية 

)اختيارية( وتعيين السادة  ) آمال حسن مهدي المسقطي( مصفيا للشركة.
  عنوان المصفي:

) آمال حسن مهدي المسقطي(
39660988  

mem-117@hotmail.com
33367579

التاريخ: 05/11/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
CR2021-180281 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري 
 

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

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:     أحمد عبدالحسن حبيب يوسف حسين    

االسم التجاري الحالي:  إمباكت للمحاسبة   
االســـــم التجـــاري الجديد :   إمباكت للمحاسبة واالستشارات          

 قيد رقم : 85584-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري 
مؤسسة فردية وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية المسماة الوالي للتجارة العامة والمملوكة للسيد/السيدة محمد نعمه محمد محمود 
المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  1 الفرع   13415 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
 1000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  الى  وتحويله  المذكور  الفردية 
الفرديةعن جزء من أصول  المؤسسة  التجاري  المحل  بتنازل مالك  دينار بحريني وذلك 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
1 - محمد نعمه محمد محمود بنسبة 1 %

ABDUL GAFOOR KEEPOYIL - 2 بنسبة  99 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2021-171141   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : احمد نظام محمد صالح عبدالرحمن يعقوبي

االسم التجاري الحالي : وايلد فود تراك
االسم التجاري الجديد : ذي فورج برجر

قيد رقم :  107945 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(

وتحويله إلى ذات مسئولية محدودة
 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة
عبدالرحمن  )فاطمه  للسيد/السيدة  والمملوكة  األليفة(  الحيوانات  )سبا  المسماة  الفردية 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،)  142174  ( رقم  القيد  بموجب  والمسجلة   ) العلي  احمد 
وقدره  برأسمال  محدودة(  مسئولية  )ذات  إلى  وتحويله  المذكور  الفردية(  )المؤسسة 
)2000( دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المؤسسة الفردية( عن كافة 

أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
فاطمه عبدالرحمن احمد العلي بنسبة 1 %

MANAF VAYALAM VALAPPIL بنسبة %66 
MONIKA RANI BHALLA بنسبة   33 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشأن بيع محل تجاري مؤسسة فردية

وتحويل القيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
سعيدة  للسيدة  والمملوكة  والتجاره  الميكانكيه  للمقاوالت  وايد  كانتري  المسماة  الفردية 
المحل  بيع  بطلب   ،  1  -  95347 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  مستمسك  احمد  لحسن 
التجاري المؤسسة الفردية المذكور وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 
وقدره 10000 دينار بحريني وذلك بتنازل مالكة المحل التجاري (المؤسسة الفردية) عن 

جزء من أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
سعيدة لحسن احمد مستمسك بنسبة 51 %

BINURAJ BINU BHAVAN THARAKAN بنسبة 39 %
GLADIS BINURAJ بنسبة 10 %

التاريخ :29/11/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

ٕدارة السجــــل التجــاري
 CR2021- 176506 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري
 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 31540-5

اســـــــم التاجـــــــــــر: خالد مبارك خليفه الكواري       
االسم التجاري الحالي: ورشة النسيم الكهربائيه

االســـــم التجـــاري المطلوب : صالون خالد ستايل للحالقة الرجالية     

القيد : 51232 التاريخ : 4-3-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم )000( لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري للفرع السادس

لشركة المستقبل لالتصاالت )البحرين ( ذ.م.م
 

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة شركة المستقبل لالتصاالت )البحرين ( ذ.م.م المسجلة 
بموجب القيد رقم 51232، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع السادس للشركة

من شركة لماك العقارية ذ.م.م
الى شركة لماك لالتصاالت ذ.م.م

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

CR2021-181122 إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

 
تقدم إلينا حسين محمد موسى الحمري طالبا تحويل المحل التجاري التالي : 
إلى صالح محمد موسى الحمري 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 : 1 – 148813

االسم التجاري : بوابة نيوم للهواتف
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Vacancies Available
CLARIEN ADVERTISING  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
34128860  or  clarionad@gmail.com 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

SEA STAR CONSTRACTION  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

17677025  or  ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM 

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

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

STAR GULF FLOWER BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac
33022299  or  ALFAYEZ.90@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ALEBRAH CONTRACTING EST.  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17271660  or  MONTANA@ALEBRAH.COM 

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

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contac
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17684885  or  HRBUALIGROUP@GMAIL.COM 

Gulf art carpentry  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac
39177777  or  hussaingulfart@gmail.com 

HALF MOON BEACH CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39857850  or  YUMYUMMARKET.BH@GMAIL.COM 

ISA ALSHEALA BUILDING COMPLETION, FINISHING, AND DECOR  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38488088  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

ALJABER AC REPAIR WORKSHOP  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac
17340003  or  ROLEX84448@GMAIL.COM 

ALARJOWAN CONSTRUCTION Co.W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17001907  or  arjowanconstruction@yahoo.com 

Saud Creative for Designs  
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

35027260  or  ALHIBIR.BELAL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

NEXUS LAND SUPPORT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17742583  or  FARIDKHAN58@HOTMAIL.COM 

AL MOSHER CAR SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33947879  or  KHUDHUR76@LIVE.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

DALAS PLAZA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17727797  or  aliabdullabinrajab@gmail.com 

Bluescape properties WLL  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT (PROPERTIES &RECEIVABLE) 
 suitably qualified applicants can contac

17687071  or  SINGH.CHAMPA@GMAIL.COM 

SAFEENA STAR GENERAL TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13672331  or  ABBASU2000@GMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
33369554  or  mohd_kd2@hotmail.com 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

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

17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

BAHRAIN ARTISTIC FRAMES CENTRE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39158777  or  SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

SPARKZ ZONE CONSULTANCY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36641347  or  SPARKZSOHAGH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Isa towers cleaning services  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39810659  or  ykahmed@yahoo.com 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

AL HARAM SANDWICHES & JUICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

672556  or  LATIFAALMEJREN@YAHOO.COM 

PLUTO GENTS SALOON  
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

36663334  or  MOATHALNIAMI@GMAIL.COM 

INNER CONNECTION CONSULTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39255531  or  MCARSTENS121@GMAIL.COM 

CAZARO BLINDS  
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17626977  or  hso.alowainati1977@gmail.com 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17229824  or  arjun@devji.com 

DADABHAI CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

SAIKA CAFETRIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33248989  or  EA_ESSA@HOTMAIL.COM 

Havelock One Interiors WLL  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

ALKHUZEI ABAYAT  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17774928  or  MOHAMEDKHALIL1240@GMAIL.COM 

ARM Fabrication Workshop  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33880440  or  A_ALMUAMMARI@HOTMAIL.COM 

SAMA ALDEERAH CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33323541  or  SAMADERATY2013@GMAIL.COM 

ARM Fabrication Workshop  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33880440  or  A_ALMUAMMARI@HOTMAIL.COM 

VISTA INTERNATIONAL CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

35394343  or  NABEEL.ALSHARIF@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17466770  or  h.almatrook@adco.bh 

Inaya Fashion & Tailoring  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac
39232418  or  intezarhaider@yahoo.com 

Dolphin Management co.  w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17414576  or  selvakumar4576@yahoo.co.in 

S & T  Bahrain  Management & Development  of  Property  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

33456645  or  ASAMAD66@HOTMAIL.COM 

HAIRPORT SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
36611882  or  M.66661666@GMAIL.COM 

DHUFAR BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
33331663  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  GYPSUM CARVER 
 suitably qualified applicants can contac

17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

ALSHMAT TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36427788  or  ABU_MOHD68@HOTMAIL.COM 

UNIFORM CLUB CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

13109226  or  LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

ABUSAMI WHEELS AUTO SPARE PARTS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39244054  or  RANAAL08@HOTMAIL.COM 

FUTURE POWER SWITCHGEAR FACTORY CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contac
17670840  or  FUTUREWLL.BH@GMAIL.COM 

INTECO Management Company WLL  
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

KAFLAN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

MAKE CHANCE  MANAGEMENT CONSULTANCY Bahraini partnership company  
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17255130  or  BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

RATAJ LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39025069  or  munawaradc@gmail.com 

FINE TEAK CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
36649904  or  FINE.TEAK40@GMAIL.COM 

Max Power Motor Maintenance.  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

36660065  or  AAWADHI6656@GMAIL.COM 

TRINITY STATIONARY COMPUTER ACCESSORIES CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17223452  or  TRINITYBAHRAIN@GMAIL.COM 

Almurbati auto services  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33445448  or  HANIALMURBATI@GMAIL.COM

 SHAKTI GENERAL BUILDING CLEANINGS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39096776  or  ABDULLAH.AWAN.91@GMAIL.COM 

Manama Packaging Industry W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

Bhanwariya Building Construction  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
37774616  or  ABBAS33901@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

HAMEED MANSOOR SANAD AND SONS CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17825949  or  SPARKCOS@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34305833  or  SAWARI.DOC@GMAIL.COM 

ALMOAYYED SECURITY  
has a vacancy for the occupation of

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

Manama Packaging Industry W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

COOK BOOK RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39411185  or  A7MED.JANAHI@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Raju Bhai Restaurant  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

38001001  or  MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

MILLENIUM CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17536881  or  redha@arceit.org 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

13108834  or  AKHALAF8808@GMAIL.COM 

QOOT AL YOOM MARKETS  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33448883  or  ZAMEEL1964@GMAIL.COM 

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l  
has a vacancy for the occupation of

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

17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM 

Tip toes beauty lounge  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17744174  or  F@GMAIL.COMARIDAKASSIM9 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

TIKKA AND KABAB AMEEN (Simple Commandite Company)  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17254867  or  info@dividendgatecapital.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

RAWAH TAILORING AND EMBROIDERY  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

39088485  or  HAMEDDAWOODMOHD@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

LAST BARCODE TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

33433344  or  WAJDI.OBAIDAT3344@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

M BEAUTY LOUNGE  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

36383555  or  HASSAN@EMAAR.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

SHOWTECH PRODUCTIONS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SITE INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17777519  or  SHOWTECH@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

MY BAKERY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39614800  or  TALAL.ALMADANI@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

ALAFRAH GENERAL TRADE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33360305  or  AL-AFRA7@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

STICKY FINGERS RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39422733  or  HANANMERZA.JAWAD@YAHOO.COM 

Tajdin for Decor  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17795697  or  zahid@tajdinwoodworks.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

BODY & MIND LADIES SPA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

34380063  or  VICTORIAFIONA2015@YAHOO.COM 

CLEAR LIGHT ELECTRICAL INSTALLATION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66750044  or  MAHMOODMAWALII@GMAIL.COM 

HASEENA COLD STORE co. w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17253397  or  KHALIDYATEEM902@GMAIL.COM 

MOHAMED SULTAN JUMAAN  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34128860  or  SULTANJUMANBH@GMAIL.COM 

EVER DIVINE CONTRACTING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contac

33331807  or  EDCONTRACTING@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33402268  or  ALIMRAN.BH001@GMAIL.COM 

H Q Z RELAX SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33773722  or  QAISER.NADEEM786@GMAIL.COM 

AL FAIHA FOOD TRADING  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17226653  or  almuhbeen@yahoo.com 

HOUSE 88 BILLIARDS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33796937  or  WAQASKHAN9@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39929669  or  HHASSANALASSY@GMAIL.COM 

House of Patong Thai Spa & Salon  
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contac

17212988  or  ALQANOOON@WINDOWSLIVE.COM 

MOHAMMED ALBARWANI PETROLEUM SERVICES CO.  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17564715  or  ali.hussain@mbpetroleum.com 

Noor Al Eyman Bulding Materials  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17442629  or  EYMANAC2012@GMAIL.COM 

DUNYA SERVICES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17292940  or  tar3q@live.com 

KINGDOM GAS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36666995  or  NASER3349@LIVE.COM 

AL SEEF AND ALDARA 2 KITCHENS FURNTURE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17780065  or  MUABALK@HOTMAIL.COM 

BLUE STAR FOR FRUITS AND VEGETABLES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17763539  or  QUTUBTARAESA@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

ALJAWHARIYA MARKET  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17593794  or  ALJAWHRYA.MARKET@GMAIL.COM 

CROWN INDUSTRIES BSC CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17830038  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contac
17275545  or  ALEZZCO1@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

SAEEDA TRADING EST  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39267838  or  ALIVIRK@HOTMAIL.COM 

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

  REINFORCING WORKER (WIRE JOINER) 
 suitably qualified applicants can contac

17691591  or  md@sarayaco.com 

LOADER EXCAVATION W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39100900  or  LOADEREXCAVATION@HOTMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

SERAX CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33697714  or  ALAMALBH84@GMAIL.COM 

THE GRILL YARD RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37739914  or  SQUISITOGELATO@GMAIL.COM 

ROLANDA FLOWERS  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17715158  or  INRO@ROLANDAYFLOWERS.COM 

AMBALI CLEANING AND CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39165508  or  SATHYAN45@GMAIL.COM 

TRUE MAN BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36855004  or  AALORAIBI38@GMAIL.COM 

NAZIK GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

39466127  or  a.altaef@gmail.com 

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

  ROAD-ROLLER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

COOK BOOK RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39411185  or  A7MED.JANAHI@HOTMAIL.COM 

AL WAHADAT BULDING CONTRACTING>  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac
36656647  or  alwahadat.bh@gmail.com 

THE CAVE ELECTRICAL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33319888  or  rasool@cave.bh 

SHABAZ CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(GRILLING) 
 suitably qualified applicants can contac

39161022  or  SHABAZCONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17612820  or  ahmed_yoif81@hotmail.com 

The Seat Shop For auto Upholstery  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38304039  or  ANTAKYAGATE@HOTMAIL.COM 

GAWCHIA RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39454526  or  JAMALSOUDA@GMAIL.COM 

ARSHAD FASHION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17710533  or  ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

AL MISBAR CORNER CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

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

SHOW BOX Satellite  
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17300011  or  JAFFAR.SABBA@HOTMAIL.COM 

ABU AL QASSIMI RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39442545  or  ALJANAHI6120@GMAIL.COM 

AL KAHF GLASS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17243665  or  MZAYA@HOTMAIL.COM 

TAURUS AUTO SPARE PARTS AND ACCESSURIES  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

17400806  or  AWALEXHAUST@GMAIL.COM 

Blueprint Bahrain Interiors W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

17746945  or  ralph.sayegh@blueprintme.com 

AL IZRA MOBILE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39009991  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

Sama AL Bahar Restaurant and coffeeshop  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39188667  or  SAMIAALI461@GMAIL.COM 

GOLDEN EAGLE LAUNDRY  
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contac

39787710  or  SIDIII.66@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM  
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ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
39478431  or  ARJCONST70@GMAIL.COM 

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

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

38340312  or  ALFATASALOON@GMAIL.COM 

The 10 Furniture  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

17272345  or  RIYAD966@GMAIL.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

AWAL READY MIX CONCRETE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Real Value Contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Real Value Contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36128426  or  NAZHAALJAD58@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36102700  or  MATTAR@BATELCO.COM.BH 

ALHABAYB BEAUTY SALON  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac
66393120  or  GOVERNMENT@MRE.CO 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  INTERLOOPBH@GMAIL.COM 

AL-HUSIN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contac

33887700  or  akaa1231@gmail.com 

SKYBIRDS HOLIDAYS CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17282000  or  SKYBIRDS.EG@GMAIL.COM 

CREATIVITY SECRETS DECOR  
has a vacancy for the occupation of

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

Apple Property  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17721121  or  falconplaza@yahoo.com 

FARAH YASMEEN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39826438  or  NASARWARRAICH@OUTLOOK.COM 

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

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

17784640  or  NSAQ81@GMAIL.COM 

KASICO ALUMINUM FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

39451811  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

444CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33247176  or  ADBULAZIZ593@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33330363  or  mahmoodesa74@gmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36784833  or  AMMADI@BATELCO.COM.BH 

Nile Plaza 2  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17744747  or  NISSANCO@BATELCO.COM.BH 

BELADI GYPSUM & DECORATION  
has a vacancy for the occupation of

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

BELADI GYPSUM & DECORATION  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

ALJANNAT FASHIONS  
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33441127  or  VOLTAGE.ARAD@GMAIL.COM 

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

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17785525  or  DONIVMAR@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac
17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

AHMED MANSOOR ALAALI  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac

35962515  or  TASIBGONDAL700@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33231498  or  ALLSHOP2011@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

AL ALAYAN COLD STORE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36988922  or  ASIAALA7ZAN@GMAIL.COM 

RELATIVES RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

17643132  or  DAHIYAT.AALI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

UM SAAD KARAK  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36351515  or  UMSAAD99@HOTMAIL.COM 

MOHAMAD MUHANA CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

34128860  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

RIYADH CARPENTRY & DECORATION  
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17400827  or  RIYADHCARPENTRY@GMAIL.COM 

ALSULTANIA RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17268111  or  HALFARDAN1010@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39312875  or  ATT4WLL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39312875  or  ATT4WLL@GMAIL.COM 

PLAY LOUNGE  
has a vacancy for the occupation of

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

ABRAR AL BAHRAIN  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33885484  or  donjohny77@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39655907  or  FOUAD.AWWAD@GMAIL.COM 

MAHAMEYAT AL AREEN RESTAURANT  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17332201  or  ABUKAMAL66@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33883636  or  SAYEDNOORBAH@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

SHEMOOL CAFETERIA  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39439938  or  yaeabdlla2016@GMAIL.COM 

AL HELWEEN PALACE BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17413265  or  SIRAJPAYYOLI3@GMAIL.COM 

TECHNOFIE IT SOLUTIONS  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
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 contac

66767587  or  Forceps17@gmail.com 

Kifah General Trading  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17226991  or  RIAVAVA@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

17256517  or  EYADS@ICLOUD.COM 

ALMANARTAIN FACTORY  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

Dome Natural Stone  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

SAFDAR TECHNICAL SERVICES.- BAHRAINI PARTNERSHIP CO.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34161709  or  ABDULREHMAN1366@GMAIL.COM 

LUCKY BIRD DOCUMENT CLEARANCE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39199881  or  LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

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

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

MUSBAH GENTS TAILORING  
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

39450421  or  A.MUSBAH99@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

PETS CABANA WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39399037  or  CONTACT@PETSCABANA.COM 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33328444  or  SASJSMSN@GMAIL.COM 

THE MAKEOVER BEAUTY EXPERTS  
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39818858  or  ALNOAIMI369@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

TANGIA STAR CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17760191  or  MANHATEN.BH.@GMAIL.COM 

AL WASAT ALUMINUM  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39288605  or  NEWMOBILS70@GMAIL.COM 

EMIRATES GIFTS MARKET W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39400804  or  EMIRATESGM@GMAIL.COM 

NOVELTY RESTAURANTS AND COFFEE-SHOPS MANAGEMENT W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33001198  or  STYLECAFE_FASTFOODRESTAURANT@YAHOO.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

Restaurant  Reef  Alyemen  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33579330  or  HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

MOTOR CITY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contac
17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

LUCKY BIRD DOCUMENT CLEARANCE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39199881  or  LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Al Ameen Transport  
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17722778  or  ALAMEEN1@BATELCO.COM.BH 

THE ADUKKALA SNACKS & SWEETS W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17297371  or  ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM 

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

  ANALYST(INDUSTRIAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17704040  or  recruitment@bapco.net 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

HASAN LARI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

ALTHABET WELDING SMITHERY & FABRICATION  
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

39931998  or  ALTHABIT.WORKSHOP@LIVE.COM 

4g mobile world  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33888406  or  ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

ANAB ABAYAT  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39582940  or  ANABABAYAT@HOTMAIL.COM 

NATIONALI GARAGE  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39609598  or  KHALAF-AHMED@HOTMAIL.COM 

BAHJA HASAN AHMED HASAN AL AMROOM  
has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE IN APPARTMENT 
 suitably qualified applicants can contac

33431000  or  MALHOORI@HOTMAIL.COM 

KEY SKY CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39625000  or  butalal1953@yahoo.com 

ISMCO COMPANY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL)  
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

KARAK WAY  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36669292  or  OLDMAAAAAN@HOTMAIL.CO.UK 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

ISTANBUL PALACE GENTS SALOON  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

39603097  or  ALNAEEM_GRILL@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34111999  or  sharef.works@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17215656  or  info@tectonme.com 

YELLOW TAXI FOR BURGER  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

33465437  or  TAXIBURGER7@GMAIL.COM 

GEORGE BOUTIQUE  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39654140  or  EMADALALI@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17252752  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

RAMADA CAR HIRING  
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac

17251637  or  AHMED58.SHAH@HOTMAIL.COM 

LOUMAGE SUITES & SPA W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

16668777  or  accounts@loumageseef.com 

ALADALAH GENTS TAILORING WLL  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33225888  or  SUITMEBH@GMAIL.COM 

RODI TRANSPORTATION COMPANY W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

33417191  or  MOHEEQASSUOMA@GMAIL.COM 

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

  CAR DRIVER (TRADING ESTABLISHMENTS) 
 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

HOUSTON CLEAN Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL  
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17177711  or  CATHERINE@AMH.ORG.BH 

PREMIUM PRODUCTS TRADING W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac
39966226  or  ELTAZJ@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  GRADER OPERATOR & DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

NASS MARINE SERVICES CO WLL  
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contac

17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

DUAA BEAUTY SALON SPA AND FITNESS  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33247241  or  noor.abdulla2018@gmail.com 

Quality wire products w.l.l  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17456343  or  ADMIN@QUALITYWIRE.COM.BH 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contac

17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

ALAALI CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17566444  or  alaalico@batelco.com.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17783886  or  info@batsco.net 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

ALRESALEH TRADING BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39464691  or  Alrasalah6@gmail.com 

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

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

MURSHAD GENTS SALOON CO W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

33147980  or  ARIFMEHMOOD09@GMAIL.COM 

DOME CAFE WLL  
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17700777  or  alihassan@almoayyedint.com.bh 

Access & Coating Gulf Co. W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17212471  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  jessica@alghanah.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17212216  or  KAMAL66@BATELCO.COM.BH 

2025 COMPUTERS & INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L.  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contac
33294331  or  ALIWANIH@GMAIL.COM 

ALREDA TRADING & ALUMINIUM B.S.C CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17785851  or  aliam@batelco.com.bh 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

AL JAWASHAN CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33363766  or  SABB329@GMAIL.COM 

AGHADER TRADING EST  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39452741  or  HOORALAND@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36361073  or  ALHAFEEDINTERIOR@GMAIL.COM 

ALWAHA WATER FOR SWEET WATER AND VEGETABLES  
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17784940  or  JAFFAR@IDEALFURNITURELINK.COM 

Super Show Advertising - Bahraini Partnership Company  
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17447676  or  GOLDENSUPERSHOW@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SUKH AC WORKSHOP W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39943776  or  SUKH.AIRCONDITION.BH@GMAIL.COM 

DESI DASTAR KHAW CO. W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac
33943555  or  aruba@ddkrestaurant.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

MARWA GOLD SMITH  
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
17252671  or  JIHAD_5B@YAHOO.COM 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17879688  or  fadi@constructionlab.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

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

 suitably qualified applicants can contac
17722333  or  info@alghanah.com 

M I CONTRACTING  
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17783886  or  info@batsco.net 

Super Glaze Aluminium WLL  
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33559921  or  superglazealuminium@gmail.com 

HOUSE KEY SERVICE  
has a vacancy for the occupation of

  AIRCONDITIONERS MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

66655177  or  HOUSEKEY.SERVICE@GMAIL.COM 

UM FARYAL CONSTRUCTION  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33395223  or  GTR.ZX300@GMAIL.COM 

ANWAAR MAKKAH REAL ESTATE  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33212500  or  abuhasan302@gmail.com 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED  
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.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 contac

17741567  or  ANAND@ALRIYADHGROUP.COM 

ALRESALEH TRADING BAKERY  
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39464691  or  Alrasalah6@gmail.com 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Pasta Express  
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

33623311  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 
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دبي ـ وكاالت

يزور وفد إماراتي برئاســـة مستشـــار األمن الوطني الشـــيخ طحنون بن زايد 
إيران أمس االثنين لتحســـين التعـــاون الثنائي في إطار توجه اإلمارات لفتح 
قنـــوات حوار مع دول االقليم التي يشـــوب التوتـــر عالقاتها مع اإلمارات منذ 
ســـنوات. وتأتي زيارة الشـــيخ طحنون بعد الزيارة النـــادرة التي قام بها كبير 
المفاوضين النوويين اإليرانيين علي باقري كني إلى اإلمارات في 24 نوفمبر.

وقـــال موقع إخباري تابع للمجلس األعلى لألمن القومي اإليراني أمس األحد 
إن الشيخ طحنون بن زايد سيزور طهران اليوم اإلثنين.

وذكر موقع “نور نيوز” أن الشيخ طحنون تلقى دعوة رسمية من األمين العام 
للمجلس علي شمخاني وسيبحث سبل تطوير العالقات الثنائية مع طهران.

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس اإلمارات انور قرقاش اعلن هذا االسبوع 
عـــن زيارة لوفد اماراتي اليران في ســـياق التوجهات الجديدة ألبوظبي نحو 

فتح قنوات حوار مع مختلف دول االقليم.
وسبق ان اعلنت اإلمارات عن هذا التوجه الذي يستهدف انهاء التوترات في 

المنطقة وبناء عالقات من شأنها تعزيز األمن واالستقرار االقليمي.

مستشار األمن الوطني اإلماراتي يزور إيران

كاليفورنيا ـ وكاالت

أكـــد وزيـــر الدفـــاع األميركـــي، لويـــد 
أوستن، أن بالده ال تخطط لتأسيس 
نســـخة آســـيوية عـــن “حلـــف شـــمال 
وليســـت  الصيـــن  ضـــد  األطلســـي” 
مهتمـــة بالمواجهـــة معهـــا، والدخول 

في حرب باردة مع بكين.
وقـــال أوســـتن فـــي مؤتمـــر 

ال  “نحـــن  بكاليفورنيـــا: 
نسعى لنسخة آسيوية 
مـــن الناتـــو وال نحاول 
بنـــاء تحالـــف مناهض 

للصيـــن.. نحـــن ال نطلب 
مـــن الـــدول االختيـــار بيـــن 
الواليات المتحدة والصين”.

وأضاف: “ال نســـعى إلـــى مواجهة أو 
صـــراع.. ال نبحـــث عـــن حـــرب باردة 
كتـــل  إلـــى  مقســـم  وعالـــم  جديـــدة 

جامدة”.
وأشـــار إلـــى أن “الواليـــات المتحـــدة 

ســـتعزز عالقـــات التحالـــف مـــع دول 
منطقـــة المحيطين الهنـــدي والهادئ، 
األوروبييـــن  الحلفـــاء  وستشـــرك 
فـــي الشـــؤون اإلقليميـــة، وســـتجري 
فـــي  وتتعـــاون  مشـــتركة  تدريبـــات 

البحث”.
وتابـــع: “اإلجـــراءات األميركيـــة 
منطقـــة  خلـــق  إلـــى  تهـــدف 
بيـــن  ومزدهـــرة  ســـلمية 
الهنـــدي  المحيطيـــن 
والهادئ، وتعزيز القدرة 
الرادعـــة، وليـــس تغييـــر 

الوضع الراهن”.
وأكـــد أوســـتن، في خطـــاب خصص 
عـــن  للحديـــث  منـــه  كبيـــرا  جـــزءا 
تمثلهـــا  التـــي  التحديـــات  مجموعـــة 
المتحـــدة  الواليـــات  أن  أكـــد  بكيـــن، 
تبقى ملتزمة في دعم “قدرة تايوان 

على الدفاع عن نفسها”.

أوستن: ال نسعى لحلف “ناتو” آسيوي ضد الصين
ليسبوس ـ وكاالت

دعـــا البابـــا فرنســـيس إلـــى وضع حد 
“لغـــرق الحضـــارة”، وذلـــك في خطاب 
فـــي  للمهاجريـــن  مخيـــم  فـــي  مؤثـــر 
ليســـبوس، بعـــد 5 أعـــوام مـــن زيارته 
األولى إلى الجزيرة اليونانية الرمزية 

في قضية الهجرة.
أمـــام  األعظـــم  الحبـــر  وقـــال 

مهاجريـــن فـــي المخيـــم، 
أمـــس األحـــد، إن البحر 
المتوســـط  األبيـــض 
بـــاردة  مقبـــرة  “أصبـــح 

بدون الحجارة التذكارية 
علـــى القبـــور. هـــذا الحـــوض 

الكبيـــر من الميـــاه مهد العديد من 
الحضـــارات، يبـــدو اآلن مـــرآة للموت. 
مـــن فضلكـــم، لنوقف غـــرق الحضارة 
هـــذا”. وزار البابـــا فرنســـيس مخيـــم 
ليســـبوس  جزيـــرة  فـــي  المهاجريـــن 
لتســـليط  األحـــد،  أمـــس  اليونانيـــة، 

الضوء على محنة الالجئين والدعوة 
إلى دمجهم في أوروبا.

عائـــالت  البابـــا  اســـتقبال  فـــي  وكان 
وعـــدد كبير من األطفـــال المهاجرين، 
عندمـــا وصل هذا المخيم، الذي يضم 
نحو 2200 طالب لجوء يعيشـــون 

في ظروف صعبة.
وخـــالل لقاء جمعه الســـبت 
مـــع إيرونيمـــوس الثانـــي 
أثينـــا  أســـاقفة  رئيـــس 
الكنيسة  واليونان في 
األرثوذكسية،  اليونانية 
أعـــرب البابا عن أســـفه للشـــقاق 
الذي وقع داخل الكنيسة المسيحية 

ذات الجذور الواحدة. 
وقـــال بابـــا الفاتيـــكان: “وقـــد أصابتنا 
الســـموم الدنيويـــة، وزادت الشـــكوك 
من المسافة بيننا، وتوقفنا عن تنمية 

الشركة”.

البابا فرنسيس: البحر المتوسط “أصبح مقبرة”
واشنطن ـ وكاالت

أكد مدير المعهـــد الوطني األميركي 
لألمراض المعدية أنتوني فاوتشي، 
أن البحـــوث لم تثبت بعد أن متحور 
“أوميكـــرون”، أخطـــر مـــن فيـــروس 

كورونا.
وقـــال في مقابلة مع شـــبكة “ســـي 

“حتـــى  األميركيـــة:  إن”  إن 
اآلن، ال يبـــدو أن متحور 
يحمـــل  )أوميكـــرون( 
مســـارا خطيـــرا للغايـــة 
مـــن  وأنـــه  للمـــرض، 

السابق ألوانه استخالص 
أي استنتاجات محددة”.

وأضاف: “الواليات المتحدة تأمل 
في رفع حظر الســـفر المفروض على 
دول جنوب إفريقيا بســـبب انتشـــار 
المتحـــور الجديـــد لفيـــروس كورونا 

في إطار زمني معقول”.
وتابـــع: “تم تقديم هذا الحظر عندما 

لـــم نعـــرف شـــيئا ولـــم نفهم مـــا كان 
يحدث، ولم نشـــهد سوى قفزة حادة 
فـــي الحـــاالت فـــي جنـــوب إفريقيا، 
ولذلك كان يجـــب أن يمنحنا الحظر 

الوقت لفهم ما كان يحدث”.
المزيـــد  “نتلقـــى  وأوضـــح: 
المعلومـــات  مـــن  والمزيـــد 
االصابـــة  حـــاالت  حـــول 
)أوميكـــرون(  بمتحـــور 
فـــي بالدنـــا وخارجها 
نقـــوم بتحليلهـــا بدقة 

وبشكل يومي”.
إصابـــة  أول حالـــة  تســـجيل  وتـــم 
لفيـــروس  “أوميكـــرون”  بمتحـــور 
كورونـــا فـــي الواليـــات المتحدة في 
والية كاليفورنيا، عندما عاد المريض 
مـــن رحلـــة إلـــى جنـــوب إفريقيا في 

الـ22 من نوفمبر الماضي.

فاوتشي: لم يثبت بأن “أوميكرون” أخطر من كورونا

انفجارات داخل قاعدة 
أميركية بريف حمص

إنه  أمــس األحـــد،  الــســوري،  التلفزيون  قــال 
ــفــجــارات داخـــل قــاعــدة  ســمــع دوي عـــدة ان
لمحافظة  الــشــرقــي  الــريــف  فــي  أمــيــركــيــة، 
الــعــراق. وأوضــح  حمص، على الــحــدود مــع 
األميركية  القاعدة  أن  الــســوري،  التلفزيون 
تقع تحديدا في منطقة التنف، بريف حمص. 
ــســوري لحقوق اإلنــســان،  ال الــمــرصــد  وأفـــاد 
للتحالف  تابعا  مروحيا  طيرانا  بــأن  أمــس، 
ــواء الــمــنــطــقــة، عــقــب ذلـــك هز  حــلــق فــي أجــ
تبعه  المنطقة،  الشدة  متوسط  أول  انفجار 
انفجار آخر عنيف وشديد. ولم ترد معلومات 

حتى اآلن عن طبيعة االنفجارات.

شدد على وجوب وقف طهران للتخصيب قبل استئناف مفاوضات فيينا

إسرائيل: حان الوقت الستخدام أدوات مختلفة ضد إيران
اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  شـــدد 
علـــى  األحـــد  أمـــس  بينيـــت،  نفتالـــي 
ضـــرورة أن توقـــف طهـــران تخصيب 
الجولـــة  اســـتكمال  قبـــل  اليورانيـــوم 

السابعة من المحادثات النووية. 
وقـــال فـــي مســـتهل جلســـة لمجلـــس 
الوزراء “على القـــوى العالمية الضغط 
على طهـــران لوقـــف التخصيـــب قبل 
اســـتئناف جولة أخرى مـــن محادثات 

فيينا”.
كما دعا، “كل دولة تتفاوض مع إيران 
فـــي فيينا إلى اتخاذ موقف قوي وأن 
توضـــح لها أنها ال تســـتطيع تخصيب 
نفـــس  فـــي  والتفـــاوض  اليورانيـــوم 

الوقت”.
إلـــى ذلـــك، اعتبـــر أن “هذا هـــو الوقت 
المناســـب تماما الســـتخدام مجموعة 
أدوات مختلفة ضد االندفاع اإليراني 

إلى األمام في مجال التخصيب”.
تكبيـــد  وجـــوب  علـــى  شـــدد  كذلـــك، 
الســـلطات اإليرانيـــة ثمـــن انتهاكاتها، 
مـــن  اليتيـــم  هدفهـــا  أن  معتبـــرا 
المحادثـــات النوويـــة رفـــع العقوبـــات 

األميركية.
وأوضح أن بالده تجري محادثات مع 
واشـــنطن ولنـــدن وباريس وموســـكو 

بشأن الملف اإليراني.
وأضـــاف بينيت “قوتنا فـــي وحدتنا.. 
ســـيكون لصفقة ســـيئة مع اإليرانيين 
تداعيات علـــى أمننا القومـــي.. لذلك، 
هناك وقت لكل شـــيء، وقت للصمت 
ووقت للكالم، حان الوقت للتحدث”.

مـــن جهتـــه، رأى نائـــب وزيـــر الدفـــاع 
اإلســـرائيلي أن إيـــران مشـــكلة للعالم 

بأسره وليس إلسرائيل وحدها.
وفـــي حيـــن امتنـــع الون شوســـتر عن 
التعليق علـــى االنفجار، الذي وقع في 
محيـــط موقـــع نطنـــز النـــووي مســـاء 
الســـبت، قـــال “اســـتخدمنا القـــوة ضد 
أعدائنـــا مـــن قبل ونحـــن مقتنعون أن 
فـــي الحـــاالت القصوى هنـــاك ضرورة 

الستخدام الوسائل العسكرية”.
وتضاربـــت الروايـــات اإليرانيـــة حول 
حقيقة ما حدث فـــي المفاعل النووي 

مساء السبت.
وذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات 
الجوية اإليرانية أطلقت صاروًخا في 
إطـــار تدريب فوق مدينـــة نطنز التي 
تقع في وســـط البالد وتضم منشـــآت 
نووية. جاء اإلعالن عن التدريب بعد 
أن قال ســـكان محليون إنهم ســـمعوا 

دوي انفجار ضخم.
وقـــال التلفزيـــون إن وحـــدات الدفاع 
الجوي أطلقت الصاروخ الختبار قوة 

رد سريع تعمل فوق نطنز.

إيران: على أميركا اتخاذ الخطوة 
األولى بمحادثات فيينا

أكد كبيـــر المفاوضين اإليرانيين علي 
باقـــري كنـــي أمـــس األحـــد أن بـــالده 
متمســـكة برفـــع العقوبـــات، معتبًرا أن 
على اإلدارة األميركية اتخاذ الخطوة 

األولى.
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل 
إعـــالم محليـــة رســـمية أن “طهران لن 
تتراجـــع عـــن مطالبها برفـــع العقوبات 

وإعادة تفعيل االتفاق النووي”.
كمـــا اعتبر أنه “نظرا إلـــى أن الواليات 
مـــن  انســـحبت  التـــي  هـــي  المتحـــدة 
االتفاقيـــة العـــام 2018 فيجـــب عليها 
اتخـــاذ الخطـــوة األولـــى”. إلـــى ذلـــك، 
أشـــار إلى أن المقترحات التي قدمتها 
بـــالده لمجموعـــة 4 1 خـــالل عمليـــة 
التفـــاوض فـــي العاصمـــة النمســـاوية 
“موثقـــة ومنطقية”، وبالتالي يمكن أن 
تكون أساسا للمفاوضات”، وفق قوله.

تلـــك  تقديـــم  مـــع  قائـــال:  وأردف 
اآلن  شـــيء  كل  بـــات  المقترحـــات، 
يتوقف على سلوك األطراف األخرى، 
األوروبيـــة  األطـــراف  أوفـــت  فـــإذا 
الجانـــب  وعـــاد  بالكامـــل  بالتزاماتهـــا 
األميركـــي إلى هـــذا االتفاق، فســـيتم 

إحياء االتفاق النووي”.
في حين اعتبر مساعد وزير الخارجية 
اإليراني رسول موسوي، في تصريح 
غريـــب أثار عدة تســـاؤالت، أمس، أن 
“مشـــكلة الوفـــد المفاوض فـــي فيينا، 
عدم اســـتطاعته اإلفصـــاح حاليا عما 
يريده، ألن اآلخرين سيكشفون حينها 
النوايا”، في إشـــارة ربمـــا إلى احتمال 

اتخاذ الغرب خطوات مضادة.

كمـــا اعتبـــر أن “العـــودة إلـــى االتفـــاق 
النـــووي دون ضمـــان عـــدم انســـحاب 
الواليـــات المتحـــدة مـــرة أخـــرى منه، 
ســـيجعل الوضـــع اإليرانـــي أســـوأ مما 
الجولـــة  أن  يذكـــر  اآلن”.  عليـــه  هـــو 
السابعة من المفاوضات النووية التي 
شـــهدتها العاصمة النمساوية منذ يوم 
االثنيـــن الماضي )29 نوفمبـــر 2021(، 
توقفـــت الجمعـــة )3 ديســـمبر( وســـط 
جو من التشـــاؤم، السيما بعد أن أعلن 
وزارة  فـــي  رفيـــع  أميركـــي  مســـؤول 
الخارجيـــة الســـبت أن بـــالده تســـتعد 
نـــووي، مؤكـــدا أن  اتفـــاق  بـــال  لعالـــم 
إيـــران تراجعت عن كل ما تم التوافق 
عليـــه فـــي الجـــوالت الســـت الســـابقة 
في فيينـــا، والتي انطلقـــت في أبريل 
الماضـــي )2021( قبـــل أن تتوقف في 
يونيـــو. وأوضـــح أن الصين وروســـيا 
فوجئتـــا بمدى تراجع الوفـــد اإليراني 
فـــي المقترحـــات التـــي طرحـــت فـــي 

محادثات األسبوع الجاري.
اســـتكمال  موعـــد  أن  إلـــى  وألمـــح 
المحادثـــات غير محدد حتى اللحظة، 
مشددا على أن طهران تواصل تسريع 

برنامجها النووي بطرق استفزازية.

عواصم ـ وكاالت

 روايات إيرانية متضاربة حول حقيقة االنفجار قرب المفاعل النووي  

عواصم ـ وكاالت

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمـــن، أمـــس األحـــد، اعتـــراض وتدميـــر 
ميليشـــيا  أطلقتهـــا  مســـيرة  طائـــرات   4

الحوثي الستهداف المنطقة الجنوبية.
وأوضح أن االســـتهدافات دمرت 14 آلية 
وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرا من 
الحوثيين، الفتا إلى أن إطالق المسيرات 
تزامـــن مع إطـــالق 4 صواريخ باليســـتية 

باتجاه مأرب.
وأكـــد تحالـــف دعم الشـــرعية فـــي اليمن 
رصد اســـتخدام الحوثيين لمنشـــآت ذات 

طابع مدني لعملية التحضير واإلطالق.
وكانت ميليشـــيات الحوثي جددت أمس 
هجماتهـــا علـــى محافظة مـــأرب اليمنية، 

مطلقة عدة صواريخ.
وأطلقـــت الميليشـــيات، 3 صواريـــخ فـــي 
ســـاعة، مســـتهدفة المدينة، سقط أحدها 

في المطار.
وأعلـــن “التحالـــف” فـــي األيـــام الماضيـــة 
والغـــارات  الضربـــات  عشـــرات  تنفيـــذ 

الجويـــة التي اســـتهدفت مواقـــع وآليات 
فـــي  للمدنييـــن  حمايـــة  للميليشـــيات، 
المحافظة. ودان اإلرياني قصف ميليشيا 
الحوثي لمدينة مأرب بالصواريخ المهربة 
مـــن إيـــران، باعتباره جريمـــة حرب، وفق 

وكالة األنباء اليمنية )سبأ(.
معمـــر  اليمنـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  وطالـــب 
اإلريانـــي، أمـــس األحد، المجتمـــع الدولي 
األممـــي  والمبعوثيـــن  المتحـــدة  واألمـــم 

واألميركـــي، بتصنيـــف ميليشـــيا الحوثي 
منظمـــة إرهابيـــة ومالحقـــة قياداتها في 
مجرمـــي  باعتبارهـــم  الدوليـــة  المحاكـــم 

حرب.
وأوضح اإلرياني، أن استهداف الميليشيا 
المتكـــرر لمـــأرب المكتظـــة بالمالييـــن من 
السكان والنازحين بالصواريخ الباليستية 
يأتي ضمن محاوالتهـــا اإليقاع بأكبر قدر 

من الضحايا بين المدنيين.

“التحالف” يدمر 4 مسيرات حاولت استهداف المنطقة الجنوبية

صواريخ حوثية على مأرب.. وخسائر فادحة للميليشيات

عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب 

الخرطوم ـ وكاالت

الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  كشـــف 
االنتقالي، وقائـــد الجيش، عبد الفتاح 
البرهـــان عـــن ميثـــاق سياســـي جديد 
بيـــن القـــوى الفاعلة، قيـــد اإلعداد في 

السودان.
كمـــا أوضـــح أن هـــذا الميثـــاق مفتوح 

لكل القوى السياسية والمدنية.
ولـــم يســـبعد البرهـــان ترشـــح أي مـــن 
قـــوى الثورة، باســـتثناء العســـكريين، 
عقدهـــا  المزمـــع  االنتخابـــات  فـــي 
مستقبال في البالد، بحسب ما أوضح 

مكتبه في بيان، أمس األحد.
إلـــى ذلـــك، أشـــار إلـــى أن اتفـــاق جوبا 
اســـتثناء  األطـــراف  بعـــض  أعطـــى 
بخصوص المشـــاركة فـــي االنتخابات 
المقبلـــة وأجهزة الســـلطة، في إشـــارة 

للحركات المسلحة.
وكان رئيس مجلس السيادة أعلن في 
مقابلـــة مـــع وكالة فرانس بـــرس، يوم 
الســـبت أّن هناك “مؤّشـــرات إيجابّية” 

تّتصل بدعـــم المجتمع الدولي مجّددا 
للخرطـــوم، مؤّكـــدا أّن جميـــع القـــوى 
السياســـّية ســـتتمّكن من الترشح في 
انتخابـــات 2023. وتابـــع إن “المجتمع 
الدولـــي بمـــا فيـــه االتحـــاد االفريقـــي 
ينظـــر إلـــى مـــا ســـيحدث فـــي األيـــام 

المقبلة”.
يذكـــر أن تصريحـــات البرهـــان حـــول 
الميثاق الجديد أمس تعطي مؤشرات 

حول ما يجري من حوارات ونقاشات 
خلـــف الكواليس، منذ توقيـــع االتفاق 
السياســـي بين قائد الجيـــش ورئيس 
بعـــد  حمـــدوك،  هللا  عبـــد  الحكومـــة 
أســـابيع على فرض القوات المســـلحة 
وحـــل  البـــالد  فـــي  الطـــوارئ  حالـــة 
الحكومة الســـابقة ومجلس الســـيادة، 
فضال عن اعتقال عشرات السياسيين 

الذين أطلق سراحهم الحقا.

تحدث عن “مؤشرات إيجابية” حول عودة الدعم الدولي للخرطوم

البرهان: ميثاق سياسي جديد قيد اإلعداد في السودان

رئيس مجلس السيادة االنتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان

دمشق ـ وكاالت
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بســـبب األوضاع العربية الســـابقة والراهنة وأيضا المستقبلية، ظهر 
على ســـطح السياســـة العربية تحالف عربي، اصطلح على تســـميته 
إعالميا وسياســـيا بل حتى مجتمعيا باســـم التحالـــف الثالثي، وهو 
مكـــون مـــن بعـــض أقـــوى الـــدول العربية على المســـتوى السياســـي 
واالقتصـــادي والعســـكري وهي “مصر والســـعودية واإلمارات”، وقد 
شـــكل هـــذا التحالف قلقا كبيرا ســـواء علـــى المســـتوى اإلقليمي أو 
الدولي، وأول أشـــكال هـــذا القلق اإلقليمي والغربـــي، يتمثل في أن 
هذا التحالف شـــكل حائطا وسورا عربيا للحفاظ على األمن القومي 
العربي، والتصـــدي للمؤامرات والمخططات التي تســـتهدف تقطيع 
أوصال األمة العربية ونهب خيراتها، ســـواء بشـــكل مباشـــر من قبل 
الصفوييـــن والعثمانييـــن، أو بشـــكل غير مباشـــر من قبـــل أصدقائنا 
الغربييـــن، مثـــال عبـــر رفـــع اســـم الحوثـــي مـــن القوائـــم اإلرهابيـــة، 
والتســـاهل مـــع برنامج إيران النـــووي بحجة اإلطار الدبلوماســـي... 

إلخ.
وقد قام العثمانيون والصفويون وأتباعهم من حوثيين وحزب هللا 
فـــي لبنـــان والعراق ومن اإلخوان المســـلمين والمســـتخمنين العقي 

أقـــدام الصفوييـــن، بمحاوالت مســـتميتة لضرب هـــذا التحالف بكل 
األشـــكال لمحاولـــة تمزيقه أو بـــث الفرقة بين أعضائه أو التشـــكيك 
بأهدافـــه، ومن أشـــكال هـــذه المحـــاوالت الحمـــالت اإلعالمية التي 
تقودهـــا القنـــوات الصفويـــة والعثمانيـــة الناطقـــة باللغـــة العربيـــة، 
باإلضافـــة إلـــى بعض القنـــوات العربية التي ليس مـــن مصلحتها أن 

يكبر هذا التحالف ويضم دوال عربية أخرى.
ونجـــد في محتـــوى هذه الفضائيات البرامـــج الموجهة لضرب مصر 
واإلمـــارات والســـعودية، وتصويرهـــا بأنهـــا هي من تقـــود محاوالت 
إجهاض ما يسمى بالربيع العربي، والتي نطلق عليها مؤامرة الربيع 
العربـــي، وغيرها من الحمالت الفاشـــلة التي أدركها الشـــعب العربي 
ووقـــف ضدهـــا كما بالعـــراق والمغـــرب، حيث أســـقطوا باالنتخابات 
عمـــالء الصفوييـــن والعثمانييـــن، ووقفـــوا أيضـــا ضدهـــم فـــي ليبيا 

وسوريا واليمن.
لهذا، فإن علينا كأمة عربية مســـلمة الوقوف إعالميا ودينيا وفكريا 
ومجتمعيـــا بوجـــه محـــاوالت العثمانييـــن والصفوييـــن، حتـــى يتم 

طردهم نهائيا من بالدنا العربية.

tariq
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

التحالف الثالثي العربي

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

للتواصل: 17111483

قراءة القرآن في مكان العمل وترك المراجعين
هنـــاك نماذج مـــن الموظفيـــن والموظفات في الدوائـــر الحكومية 
ال يقيمـــون وزنا للمســـؤولية والعمل بإخالص وتفـــان بكل معاني 
الكلمـــة اللغويـــة والفلســـفية، وقـــد يحتاجـــون إلـــى ســـلم طويـــل 
للوصول إلى ســـقف اإلخالص واألمانة والضمير، والمشـــكلة أنك 
لو نظرت إلى وجوههم ســـتفتح عليك باب جهنم في نقاش يبدأ 

وال ينتهي إال بالصراخ.
قبـــل أيـــام وقفـــت في طابـــور أحد المراكـــز الصحيـــة ألخذ موعد 
مـــع الطبيـــب، واألمر الـــذي تلح عليـــه القواعد الصغيـــرة هو عدم 
انشغال الموظف الذي يأخذ البيانات بأي شيء كان، خصوصا إذا 
كان عـــدد المراجعيـــن كبيرا وفي الذروة، وبنظـــرة طويلة امتدت 
إلـــى آخـــر “الكونتر” شـــاهدت موقفا ال يمكن تبريـــره إطالقا، وهو 
انشـــغال الموظفة التي تدخـــل بيانات المراجعين بقـــراءة القرآن 
الكريـــم، حيـــث كانت ممســـكة بالمصحـــف بيدها اليســـرى وباليد 
اليمنـــى تدخـــل البيانات في الجهـــاز، وهذا يعنـــي إذا كان الوقت 
الـــذي يســـتغرقه المراجـــع في الوقـــوف في الطابور ثـــالث دقائق 

إلى أربع، ســـيكون الوقـــت خمس دقائق وربما عشـــر، ألن اهتمام 
الموظفـــة منصـــب في القـــراءة التي تحتاج إلى “هدوء وســـكينة 

وخشوع”، رغم أن المكان يعج بالحركة وأصوات المراجعين.
ديننـــا اإلســـالمي العظيـــم بين حكـــم قـــراءة القرآن الكريـــم أثناء 
ســـاعات العمل الرســـمية وعلى حســـاب العمل وهو: “إذا كان ذلك 
على حساب العمل، فال يجوز، ألن الموظف تم التعاقد بينه وبين 
جهة العمل على أن يقوم بالعمل الموكل إليه، مع االلتزام بساعات 
العمـــل اليوميـــة، فـــإن أخل بســـاعات العمل، أو بالعمل نفســـه كان 

ذلك محرما”.
ال أعرف لماذا يلح بعض الموظفين على توظيف الدين في العمل 
كما فعلت تلك الموظفة، وربما هي تعرف أن ال أحد ســـيكلمها أو 
يلفت انتباهها بســـبب “المصحف” وقدسيته، وهذا الربط ال يعني 
التبريـــر وتقديم األعـــذار، فقراءة القرآن الكريـــم في مكان العمل 
وتـــرك المراجعين ال يجوز، ومـــن الخطأ ترك الفكرة طوال الوقت 

دون مواجهة حقيقية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بعد أن بدأ العالم يسترخي بدرجة ما، ويعتقد أن الخطر قد زال وأن 
عالم ما قبل كورونا بما فيه من متع ســـيعود من جديد، تفاجأ العالم 
بمتحـــور جديـــد أربـــك كل الحســـابات، وكأن الفيـــروس كان مختبئا 
يراقـــب البشـــرية ويســـتعد للهجـــوم مـــن جديـــد. وهاهـــي اإلصابات 
تتفشـــى بشـــكل رهيـــب فـــي دول أوروبـــا الغربيـــة لتصل فـــي اليوم 
الواحـــد إلـــى ما يزيـــد عن الـ ٥٠ ألـــف إصابة في دول مثـــل بريطانيا 

وألمانيا.
وعلـــى الرغم مـــن أن منظمة الصحة العالمية وجميـــع العلماء اتفقوا 
على أن المتحور الجديد أصبح موجودا بالفعل في دول كثيرة، وأن 
انتقاله من دول إلى أخرى مسألة وقت ليس إال، وأن إغالق الحدود 
ووقف اســـتقبال المســـافرين من دول بعينها مسألة غير مجدية، إال 
أن هنـــاك دوال ســـارعت بفرض هـــذه اإلجراءات التـــي تجلب الضرر 

على االقتصاد العالمي وتجعل تأثير كورونا أشد سوءا.
العلماء اتفقوا على شيئين هما اللقاح والتباعد االجتماعي، ومع ذلك 

فالـــدول الغنيـــة في العالم ال تســـاعد على تحقيق ذلـــك، ورغم مرور 
عاميـــن على الوباء، ورغم أن العالـــم كله في مركب واحد، ورغم أن 
القضـــاء علـــى الوباء يتطلب تطعيم الفقير قبل الغني، ونشـــر اللقاح 
بعدالة بين الشـــمال والجنوب والشرق والغرب، إال أن الكبار في هذا 

العالم ال يريدون االعتراف بهذه الحقيقة.
اللقـــاح هـــو الحـــل وليس إغـــالق الحدود هـــو الحل، اللقـــاح يقي من 
المـــرض الشـــديد ويخفف العـــبء على القطاع الصحـــي، لكن إغالق 
الحـــدود يزيـــد الطيـــن بلـــة ويدمر الســـياحة واالقتصـــاد، وفي نفس 
الوقـــت ال يمنـــع انتقال الفيـــروس الذي هو موجود في كل شـــبر من 
العالـــم ويمكنـــه أن يتحـــور في مكانـــه دون انتقال مـــن دولة ألخرى 
وال يقاوم خطورته ســـوى اللقاح، فإذا استجابت الدول الكبرى لهذه 
الحقيقـــة التـــي تقـــول إن العالم كلـــه في مركب واحـــد ولن يتخلص 
مـــن الفيـــروس إال بعدالة توزيع اللقاح، ســـيكون هناك أمل في زوال 

الكابوس الذي أربك الجميع ودمر اقتصاديات الدول.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

أوميكرون يربك العالم من جديد

اإلمارات وعيد االتحاد الخمسون
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة التي أصبحت جميلة ومشرقة ومضيئة 
بمناســـبة عيد االتحاد الخمســـين، اإلمارات الدولـــة والتاريخ والمجد والحضارة 
والتميـــز والطموح واإلنجاز المســـتمر، اإلمارات اليـــوم أصبحت عالمة واضحة 
علـــى خارطـــة العالم بما تحققه مـــن نجاحات وتطلعات علـــى مختلف األصعدة 

والميادين.
تبقـــى اإلمـــارات نموذجًا فريـــدًا للدولة الحديثة لما تحققه مـــن تطلعات متميزة 
ورائـــدة فـــي مختلـــف المجـــاالت، فهـــي الدولـــة التـــي بدأت مســـيرة التأســـيس 
والنهـــوض والتنميـــة الشـــاملة منذ المؤســـس الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان 
طيـــب هللا ثـــراه، والذي جعل من هذه الدولـــة ذات حضور متميز ومختلف على 

المستوى الخارجي وحالة نادرة في منطقتنا الخليجية والعربية والدولية.
اليـــوم نفخر جميعا ونعتز بهذا البلد العظيـــم بما يحققه من إنجازات ونجاحات 
بقيـــادة صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان رئيـــس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، والمتابعة المســـتمرة من لدن صاحب الســـمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيان ولـــي عهد أبوظبي نائـــب القائد األعلى 
للقوات المســـلحة، نعم نقولها وبكل اعتزاز إن اإلمارات بلد اإلنسانية والتواضع 
والتســـامح والخيـــر، والرائـــد فـــي مد جســـور التواصـــل والتعاون بيـــن مختلف 

الثقافات والشعوب.
خمســـون عامـــًا وتســـتمر مســـيرة التنميـــة والتطور في هـــذا البلد نحـــو تحقيق 
اإلنجازات، خمســـون عامًا وتتجدد قصص النجاح والطموح لهذا البلد الشـــامخ، 
خمســـون عامًا أكد فيها أبناء اإلمـــارات أن أحالمهم وآمالهم أصبحت في دائرة 
الممكـــن. تليـــق بك يـــا وطن الخيـــر والمحبـــة المئات مـــن االحتفـــاالت والبهجة 
والسعادة، ففيك تجتمع كل مزايا الحب والتواضع والعطاء والتسامح والتعاون، 
وفيك تستمر مسيرة التنمية واإلنجاز وحكايات النجاح، وفيك ستستمر رسالة 
الحـــب واإلنســـانية التـــي رســـخها الشـــيخ زايـــد رحمـــه هللا، فاإلمارات رســـمت 
برؤيتها في هذا الشـــأن اإلنســـاني أجزل وأعظم القيم عندما جعلت االســـتجابة 

لعمل الخير في صدارة أولوياتها.
أخيرًا، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة والحكومة 
والشـــعب اإلماراتـــي الكريـــم بهذه المناســـبة العزيـــزة والذكرى الخمســـين لليوم 
الوطنـــي لدولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، متمنيًا لهـــم تحقيق المزيد 

من التقدم والنجاح واالزدهار.

د. خالد زايد

طاقة متوهجة بالعطاء
صـــادف يـــوم الثالث من ديســـمبر “اليوم العالمـــي لذوي االحتياجـــات الخاصة”، 
حيـــث خصصته األمـــم المتحدة عـــام 1992م لدعـــم ذوي االحتياجات الخاصة 
القائم على أســـاس برنامج العمل العالمي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
الذي ُســـنَّ في 1982م والقواعد الموحدة بشـــأن تحقيـــق تكافؤ الفرص لهم من 
قبل األمم المتحدة تعزيزًا لحقوق ورفاه األشـــخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

مهما كانت درجة ونوع إعاقتهم.
ويهـــدف االحتفـــال بهذا اليوم إلى تحقيق المشـــاركة المجتمعيـــة معهم والعمل 
علـــى تســـيير حياتهـــم، ودعًمـــا لحقوقهـــم الحياتيـــة واإلنســـانية وبمـــا يتفق مع 
خطـــة التنميـــة المســـتدامة لــــ 2030م، وأن اســـتثمار طاقة هذه الفئـــة ليس من 
أجـــل تحقيـــق العدالة فقط بل أيًضا هو اســـتثمار تنموي لمســـتقبل مشـــترك لهم 
ولمجتمعهـــم، وبحتمية إدماجهم في مجتمعهم بمختلف المجاالت وبما يتوافق 
مـــع إمكانياتهـــم وقدراتهـــم، وتوفير مـــا يلزمهم مـــن الرعاية الصحيـــة والتعليم 

والعمل والمشاركة المجتمعية بما يعود بالنفع لهم وللمجتمع.
يكون دور الدولة هو الطليعي والقدوة التي ُيحتذى بها برعاية ذوي االحتياجات 
الخاصة، بتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في القطاعين العام والخاص، وبتوفير 
المنـــح والبعثات الدراســـية لهـــم، والعمل علـــى إدماجهم بمختلـــف مواقع العمل 
وفًقـــا لقدراتهم وإمكانياتهـــم، بما يجعلهم فاعلين ومنتجين، والعمل على تعزيز 
الوعي األســـري والمجتمعي بشـــأن قضايا اإلعاقة لغرس مجتمع شـــامل ومتاح 

للجميع، وبتنظيم فعاليات وأنشطة إعالمية وتربوية ومجتمعية بهذا الشأن.
وتنتهـــج الحكومـــة البحرينيـــة ممثلة فـــي ــ وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
والـــوزارات والمؤسســـات المعنيـــة ــ سياســـة تقوم علـــى ضرورة مشـــاركة ذوي 
االحتياجات الخاصة في مجتمعهم مشـــاركة فعالة فـــي خطط وبرامج التنمية 
الوطنية، وحشـــد الطاقات من أجل التوعية الشـــاملة بحقوق المعاقين الصحية 
والمهنيـــة واإلنســـانية، وتوفير الدعم المالي لهم الذي ُيســـاهم بتيســـير حياتهم 
المعيشـــية، بمـــا يضمن لهم المســـتقبل المنشـــود، وغرس ونشـــر ثقافـــة ومفهوم 
العيش المشترك مع ذوي االحتياجات الخاصة في مجتمع واحد شامل ومتحد، 
وترمـــي الدولـــة برعايتهـــا ذوي االحتياجـــات الخاصة إلى ترســـيخ مبـــدأ تكافؤ 
الفرص لجميع المواطنين، تحقيًقا لمبدأ العدالة االجتماعية واالقتصادية ألفراد 
المجتمع، وتوفير مختلف أنواع الخدمات الحياتية لذوي االحتياجات الخاصة.

عبدعلي الغسرة



اتحاد الترايثلون

تحت رعاية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
لرئيـــس مجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة العامة 

للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.
ينظـــم االتحـــاد البحرينـــي للترايثلـــون كأس آســـيا للترايثلـــون - 
مملكـــة البحرين بتاريخ 17 و18 ديســـمبر 2021م، وتعتبر المرة 
األولـــى التي تســـتضيف مملكة البحرين لكأس آســـيا للترايثلون 
بعد النجاح الباهر الذي حققه االتحاد بتنظيم بطولة غرب آسيا 
للترايثلـــون 2019، وســـيتم تنظيـــم الســـباق على شـــاطئ فندق 
VIDA منتجع الشـــاطئ- مراسي البحرين رزيدنسز بمنطقة ديار 

المحرق حيث مكان إقامة السباق.
 حيـــث عّبـــر رئيس االتحاد عبدهللا عبدالســـام شـــكره وامتنانه 
لســـمو الشيخ خالد بن حمد على رعايته للكأس لما يوليه سموه 
مـــن اهميـــة تنظيم الحـــدث لمملكة البحرين ولثقتـــه الكبيرة في 
باللجنـــة المنظمـــة للحـــدث، لمـــا لهم الخبـــرة الكبيرة فـــي تنظيم 

البطوالت الكبيرة للترايثلون. 
كما عبر نائب الرئيس عباس موســـى بوحســـان على شكره أيًضا 
لســـموه علـــى تفضله برعايـــة الحدث الهـــام، وعلى ثقـــة االتحاد 
االســـيوي باالتحـــاد البحرينـــي للترايثلـــون لتنظيم هـــذا الحدث 

المهم. كما عّبر من جانبه أمين الســـر إبراهيم عبدهللا طوق على 
اســـتعداد اللجنة المنظمة للحدث، كما حرصنا على تنظيم سباق 
مصاحب للفئات العمرية الهواة لتكون تجربة ممتعة لكل الفئات 

واألعمار والمستويات للمشاركين.

رئيس االتحاد يثّمن رعاية خالد بن حمد للبطولة

مملكة البحرين تنّظم كأس آسيا للترايثلون
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غرب آسيا للناشئين لكرة القدم دوري خالد بن حمد لكرة اليد

األردن04البحرين

اللجنة اإلعالمية

  وّجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــئون الشباب، الرئيس الفخري لاتحاد 
القـــدرة،  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
باالستعداد المثالي لاتحاد الملكي لتنظيم 
بطولة العيد الوطني للقدرة والتي تتزامن 
مع االحتفال بالعيد الوطني المجيد وعيد 
جلوس جالـــة الملك المفدى وذلك يومي 

الجمعة والسبت القادمين.
 وستشـــهد قريـــة البـــر الجديـــدة انطـــاق 
السباقات الدولية لمسافة 100 و120 كم، 
وقريـــة البحرين الدولية ستشـــهد انطاق 
الســـباقات التأهيلية المحلية لمســـافة 40 

و80 كم.
 وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ ناصر 
العيـــد  بطولـــة  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
البطـــوالت  مـــن  واحـــدة  تعتبـــر  الوطنـــي 
الكبيـــرة والمهمـــة فـــي مســـابقات القـــدرة 
التـــي ينظمهـــا االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة، خصوًصـــا أنهـــا تحمل 
مكانة غالية علـــى قلوب الجميع وتتزامن 

مـــع عيد جلـــوس حضرة صاحـــب الجالة 
الملك المفدى واحتفاالت المملكة باألعياد 

الوطنية.
 وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “دائًمـــا ما يحرص االتحـــاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة برئاسة سمو 
آل خليفـــة  عبـــدهللا  بـــن  الشـــيخ عيســـى 

وكافة اللجان على إخراج البطولة بأفضل 
مســـتوى تنظيمـــي، والحـــرص الدائم على 
دعم االســـطبات وتهيئة األجواء المثالية 

لكافة المشاركين”.
 وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة “عطًفا علـــى المســـتويات الرفيعة 
التـــي شـــهدتها الســـباقات الماضيـــة، فـــإن 

ســـباقات العيـــد الوطنـــي ســـتكون حافلة 
باالثـــارة والنديـــة، والشـــك أن المشـــاركة 
الواسعة من االسطبات والفرسان لها دور 
كبير فـــي مواصلة إبراز القدرة البحرينية، 
ونتوقـــع أن تكـــون الســـباقات أكثـــر إثـــارة 
ســـيكون  المتصاعـــد  والمســـتوى  ونديـــة، 
حاضًرا في سباقات العيد الوطني، ودائًما 

مـــا نطمح بأن تكون الســـباقات أكثر إثارة 
اإلســـطبات  جميـــع  أمـــام  البـــاب  وفتـــح 

للمشاركة في البطوالت”.
 ودعـــا ناصر بـــن حمد اللجـــان العاملة في 
البطولة إلى مواصلة جهودهم الكبيرة من 
أجل الخروج بالصورة الازمة والمطلوبة 
لهذا الســـباق، مؤكًدا ســـموه ثقتـــه الكبيرة 

فـــي كل العاملين باللجـــان ودورهم البارز 
فـــي اإلعداد والتجهيـــز وتنظيم البطوالت 

والسباقات بكل نجاح وتألق. 
 ورحـــب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة بكافة المشـــاركين من االســـطبات 
والفرســـان، متمّنًيا سموه للجميع التوفيق 

والنجاح.

من سباقات القدرةسمو الشيخ ناصر بن حمد

وّجه سموه االتحاد الملكي باالستعداد األمثل لنجاح البطولة

ناصر بن حمد: بطولة العيد الوطني للقدرة إحدى البطوالت الكبيرة والمهمة

الرفاع - لجنة الموروث:

صاحـــب  حضـــرة  رعايـــة  تحـــت 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى، 
وبتوجيهات من سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة ممثـــل جالة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشئون 
الشـــباب، أنهت اللجنـــة البحرينية 
الشـــعبي  المـــوروث  لرياضـــات 
التابعـــة للمجلس األعلى للشـــباب 
لحفـــل  تحضيراتهـــا  والرياضـــة 
ختام النســـخة الرابعة من موســـم 
ناصر بن حمد لرياضات الموروث 
البحـــري الـــذي يقام األربعـــاء، في 

متحف البحرين الوطني. 
 وســـيقوم تلفزيون البحرين بنقل 
وقائـــع الحفـــل الختامـــي لموســـم 
ناصر بن حمد لرياضات الموروث 
البحري فـــي نســـخته الرابعة عند 

مـــن  والنصـــف  الثالثـــة  الســـاعة 
ظهر يـــوم األربعاء، والذي يشـــمل 
ســـباقي النخبة والعموم للجديف 
الشـــعبي علـــى كأس جالـــة الملك 

المفدى حفظه هللا ورعاه.
البحرينيـــة  اللجنـــة  واجتمعـــت   

الشـــعبي  المـــوروث  لرياضـــات 
برئاســـة خليفة القعـــود مع اللجنة 
المنظمـــة لموســـم ناصـــر بـــن حمد 
لرياضات الموروث البحري لوضع 
اللمسات األخيرة للحفل الختامي 
والسباقين الختامين في مسابقة 

التجديف الشعبي.
 وكانت فعاليات موســـم ناصر بن 
حمـــد لرياضات المـــوروث البحري 
الشـــهرين  مـــدى  علـــى  أقيمـــت 
الماضيين، حيث شـــهدت الموسم 
مســـابقة “دشـــة بحـــارة الموروث” 
التـــي تجمـــع منافســـات مـــوروث 
البحر المتعلقة باســـتخراج المحار 
أقيمـــت  فيمـــا  األســـماك،  وصيـــد 
الشـــعبي  التجديـــف  ســـباقات 
الملـــك  جالـــة  لـــكأس  المؤهلـــة 

المفدى.

سيقام يوم األربعاء برعاية ملكية

“الموروث” تنهي تحضيراتها لكأس جاللة الملك المفدى للتجديف الشعبي

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

سيترقب منتخبنا الوطني األول اليوم )اإلثنين( قرعة البطولة 
اآلســـيوية 20 للمنتخبات لكرة اليد والمؤهلة لمونديال “بولندا 
– السويد” 2023، والتي ستحتضن منافساتها المملكة العربية 

السعودية خال الفترة من 18 حتى 31 يناير 2022.
وســـتقام مراســـم القرعة في مركـــز الملك عبدالعزيـــز الثقافي 
العالمي “إثراء” بالمنطقة الشـــرقية في تمام الســـاعة 3 عصًرا. 
حيـــث سيشـــارك فـــي البطولـــة بجانـــب منتخبنـــا الوطنـــي 16 
منتخًبـــا وهـــم )الســـعودية، قطـــر، الكويـــت، عمـــان، اإلمـــارات، 
إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، استراليا، العراق، األردن، الهند، 

أوزبكستان، فيتام، سنغافورة وهونغ كونغ(. 
وســـيتم توزيـــع المنتخبات علـــى 4 مجموعات، حيث ســـتضم 
فيمـــا  منتخبـــات،   4 والثالثـــة  والثانيـــة  األولـــى  المجموعـــات 
ستتشـــكل المجموعـــة الرابعة من 5 منتخبات. وســـيتأهل من 
كل مجموعـــة صاحبـــا المركـــز االول والثانـــي للدور الرئيســـي 
ليصبح العدد 8 منتخبات، وســـيتم توزيعهم على مجموعتين، 
تلعب بنظام الـــدوري، ويتأهل من المجموعتين صاحبا المركز 

األول والثانـــي إلـــى الـــدور نصـــف النهائـــي للبطولة اآلســـيوية 
ويتأهل كل منهم بذلك إلى بطولة العالم.

الجديـــر ذكـــره، أن منتخبنا الوطني قد حـــّل بالمركز الرابع في 
نســـخة البطولـــة الماضية التـــي أقيمـــت بدولة الكويـــت، فيما 
جـــاء المنتخب الياباني ثالًثا وكوريا الجنوبية ثانًيا والمنتخب 

القطري أواًل.

تقام ظهر اليوم بمركز الملك عبدالعزيز “إثراء”

“األحمر” يترّقب قرعة البطولة اآلسيوية لكرة اليد

لقطة لمنتخبنا الوطني لكرة اليد

مـــع  رســـميا  البســـيتين  نـــادي  تعاقـــد 
المـــدرب المصـــري ســـعد البقـــري لقيادة 
الفريق األول لكرة القدم فيما تبقى من 
منافســـات دوري ناصر بـــن حمد الممتاز 
نـــادر  المـــدرب  مـــن  كل  اســـتقالة  بعـــد 

العوضي ومساعده حسين البناء.
وجـــرت مراســـم توقيـــع عقـــد المـــدرب 
المصـــري بحضور رئيس النـــادي يحيى 

المجدمي بمقر النادي.
المصري البقري أشرف على قيادة فرق 
مصرية وجزائرية وعمانية عدة، ولديه 
خبـــرة طويلة في مجـــال التدريب وهو 
 )PRO( حاصـــل علـــى الرخصة الدوليـــة
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  مـــن 
ودبلوم دراسات المدربين الدولية لكرة 

القدم من جامعة اليبزغ األلمانية.

المـــدرب  مـــع  النـــادي  رئيـــس  واجتمـــع 
وبحـــث معـــه الســـبل الكفيلـــة بتطويـــر 
الفريـــق األول متمنيـــن لـــه كل التوفيق 
والنجـــاح وتحقيـــق أفضـــل النتائج في 
الجوالت القادمة. وعلى صعيد متصل، 
البســـيتين  نـــادي  إدارة  مجلـــس  قبـــل 
اســـتقالة المدرب الوطني نادر العوضي 

ومســـاعده حســـين البنـــاء، معربـــا عـــن 
شـــكره وتقديـــره لهما على مـــا بذاله من 

جهد خال عملهما بالفترة الماضية.
ورفضت إدارة نادي البســـيتين استقالة 
مدير جهاز كرة القدم هاشـــم المير وتم 
التوافق معه وإقناعه بالعدول عن قرار 

االستقالة.

التمسك بمدير الجهاز

مدرب مصري للبسيتين وقبول استقالة العوضي

المدرب المصري يتوسط مجلس إدارة البسيتين

حسن عليعلي مجيد

 كأس العرب لكرة القدمدوري خالد بن حمد لكرة اليد

البحرين

قطر

 10 مساًء

 10 مساًء

عمان

العراق

نتائج مباريات األمس

مباريات اليوم

لقاء منتخبنا واألردن بغرب آسيا للناشئين  



 بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
الرئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
للفروســـية  الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري 
وســـباقات القدرة، وبحضور ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
أقيمـــت  البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
منافســـات بطولـــة العيد الوطنـــي المجيد 
لجمال الخيل العربية التي ينظمها االتحاد 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة.
كما شـــهدت البطولة حضور ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بـــن محمد آل خليفـــة نائب رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة، وســـمو الشـــيخ 
رئيـــس  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد 
الرئيـــس  عســـكر  عبدالرحمـــن  القـــدرة، 
التنفيـــذي للهيئة العامـــة للرياضة ومحمد 
للجنـــة األولمبيـــة  العـــام  النصـــف األميـــن 
البحرينية وغالب العلوي أمين سر االتحاد 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة. 
وبهذه المناســـبة، أعرب سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة عـــن تقديـــره للجهود 
البـــارزة التـــي يبذلهـــا ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة في مواصلـــة تحقيق 
رؤى وتطلعـــات حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل 
البـــالد المفـــدى فـــي المحافظة علـــى إرث 
رياضات الفروســـية خصوًصـــا في رياضة 
جمـــال الخيل التي تعتبر إحدى البطوالت 
الخالـــدة ومنبًعـــا في إبراز قـــدرات اإلنتاج 
البحرينـــي، كمـــا أنها تحافظ علـــى التراث 
البحرينـــي األصيـــل فـــي عمليـــة إنتاجيـــة 
الخيـــول العربية األصيلـــة من قبل المالك، 
مؤكًدا ســـموه أن مملكـــة البحرين تحافظ 
هـــذه  فـــي  العاليـــة  مكانتهـــا  علـــى  دائًمـــا 

الرياضة العريقة.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة أن رياضة جمال الخيل تمثل جانًبا 
عريًقـــا من اســـم وتاريخ البحريـــن العريق 
فـــي جانب هـــذه الرياضـــة بعـــد أن اقترح 
اســـم المملكـــة باعتبـــاره أحد أكبـــر معاقل 
الخيول العربيـــة األصيلة وهو تأكيد على 
مكانـــة المملكة في المحافظة على التراث 
بمـــا يتوافق مـــع تطلعات حضـــرة صاحب 

الجاللة الملك المفدى.
وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
“إن االهتمام الكبير من سمو الشيخ ناصر 

بـــن حمد آل خليفة شـــكل نقلة نوعية في 
مواصلـــة ازدهـــار وتطـــور رياضـــة جمـــال 
الخيل، والشـــك أن هذا االهتمـــام والدعم 
علـــى  كبيـــر  وبشـــكل  باإليجـــاب  انعكـــس 
المـــالك واالســـطبالت في عكـــس الصورة 
عبـــر  الخيـــل  جمـــال  لرياضـــة  المتطـــورة 
العـــروض الجميلـــة التـــي شـــهدتها بطولة 

العيد الوطني”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة “نشـــيد بجهـــود االتحـــاد الملكـــي 
للفروســـية وســـباقات القدرة برئاسة سمو 
آل خليفـــة  عبـــدهللا  بـــن  الشـــيخ عيســـى 
جمـــال  لجنـــة  وأعضـــاء  رئيـــس  وجهـــود 
الخيـــل وكافـــة المنظميـــن والحـــكام، كمـــا 
ونبـــارك لجميـــع الفائزيـــن بالمراكـــز األولى 

في البطولة”. 
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بالعـــروض المميـــزة التي شـــهدتها 
فئـــات بطـــل  تابـــع ســـموه  البطولـــة. كمـــا 

األبطال. 
كمـــا توج ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة أبطـــال فئة بطولـــة األفحل عمر 4 

سنوات وأكبر )بطل األبطال(:
المركز األول: دي محبوب - مربط المهنا

المركـــز الثانـــي: مجتبـــى الزبيـــر - مربـــط 
النوادر. 

المركز الثالث: AT البراق - المالك محمود 
البحراني -مربط أطياب.

وقدم ســـمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا آل 
خليفـــة رئيـــس االتحاد الملكي للفروســـية 
وســـباقات القدرة هدية تذكارية إلى سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. 
وتوج ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل 
خليفـــة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة 
يتـــوج الفائزيـــن فـــي بطولـــة األمهـــر عمـــر 

سنتين وثالث سنوات )بطل األبطال(: 
مربـــط   - الفهـــد   AMS األول:  المركـــز 

المضاحكة 

مربـــط   - شـــاهين   AMS الثانـــي:  المركـــز 
المضاحكة 

المركز الثالث: SG فيلق - مربط النسيم
تتويج األبطال

كما توج ســـمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا 
آل خليفة رئيس االتحاد الملكي للفروسية 
بطـــل  بطولـــة  أبطـــال  القـــدرة  وســـباقات 
األبطـــال فئة المهرات عمر ســـنة، والنتائج 
 AT على النحو اآلتـــي: المركز األول حلت
ســـراب للمالـــك محمود البحرانـــي - مربط 
أطيـــاب، والمركـــز الثانـــي: عالـــي شـــموخ 

للمالـــك علي العالـــي - مربط علـــي العالي، 
والمركـــز الثالـــث: AJِ لمـــار للمالك عبدهللا 

النعيمي - مربط الجوهرة.
وفـــي بطولـــة المهـــرات عمـــر ســـنتين و3 
 AA :ســـنوات )بطل األبطال(، المركز األول
فيكتوريـــا - مربـــط عالـــي، المركـــز الثاني: 
RDS بنـــدورا - مربـــط أوراســـيه، المركـــز 
الثالـــث: TFK غاليـــة للمالـــك طـــالل كانـــو 
- مربـــط TFK، وبطولـــة األفـــراس عمـــر 4 
ســـنوات فما فوق )بطـــل األبطـــال( المركز 
األول: جهنـــدرا - للمالـــك أســـامة الحـــرم، 
المركـــز الثانـــي: بتـــول الهواجـــر - للمالـــك 

مربـــط النـــوادر، المركـــز الثالـــث: AJ رنـــدا 
للمالك محسن علي - مربط الليال.

وفـــي نتائـــج فئة أفـــراس عمر 4 ســـنوات 
فمـــا فـــوق )أ(، المركز األول بتـــول الهواجر 
الثانـــي  النـــوادر، والمركـــز  للمالـــك مربـــط 
جهنـــدرا - للمالك أســـامة الحـــرم، والمركز 
الثالث: ريم النوادر للمالك مربط الحنينية 
والمربي مربـــط النوادر، وفئة أفراس عمر 
 AJ :4 ســـنوات فما فوق )ب( المركز األول
رنـــدا للمالك محســـن علي - مربـــط الليال، 
والمركـــز الثانـــي: D زهور - مربـــط العالي، 
والمركـــز الثالـــث: R فـــرح نافـــارو/ مربـــط 

األوراسيه.
 

نتائج المسابقات

كمـــا شـــارك محمـــد النصـــف األميـــن العام 
للجنة األولمبية البحرينية يتوج فئة أمهر 
عمر ســـنة )أ(، المركـــز األول: قيصر للمالك 
ســـجاد المدحـــوب، المركـــز الثانـــي: عنـــاد 
الجابرية - مربط الجابرية، المركز الثالث: 
نجم الليال للمالك حسن الهاشمي - مربط 

الليال.
وفـــي نتائـــج أخرى جـــاءت في فئـــة أمهر 
عمـــر ســـنة )ب( المركـــز األول: مميز الليال 
للمالك محسن علي - مربط الليال، المركز 
الثانـــي: بـــدر النـــوادر للمالـــك علـــي قمبر - 
مربـــط النـــوادر، المركـــز الثالـــث: AT نـــوح 
للمالك محمـــود البحراني - مربط أطياب، 
وفـــي فئـــة أمهـــر عمـــر ســـنتين )أ(: المركـــز 
األول: AMS شـــاهين - مربط المضاحكة، 
المركـــز الثاني: عـــز الليال للمالك محســـن 
علي - مربط الليال، المركز الثالث: TS بن 
فـــادي - مربـــط برايم، وفي فئـــة أمهر عمر 
 ORA ســـنتين )ب(، جاء فـــي المركز األول
فيرســـيالس- مربـــط األورســـيه، والمركـــز 
الثانـــي: تاج البهايا للمالك فاضل الجمري، 
المركـــز الثالـــث: البروس الشـــقب - للمالك 
زهيـــر محمـــد، فيما جاء ترتيـــب فئة أمهر 
عمر 3 ســـنوات: المركز األول: AMS الفهد 
 SG :مربـــط المضاحكـــة، المركـــز الثانـــي -
فيلق - مربط النسيم، المركز الثالث: فريد 
الليال - المالك محســـن علي مربط الليال، 
نتائج فئة أفحل عمر 4 ســـنوات وأكبر )أ(: 
المركـــز األول: AT البراق - المالك محمود 
البحرانـــي -مربط أطياب، المركـــز الثاني: 
مجتبـــى الزبيـــر - مربـــط النـــوادر، المركـــز 

الثالث: AMS جمال - مربط المضاحكة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد: بطولة جمال الخيل إرث وطني تتوارثه األجيال
أشاد باهتمام ودعم ناصر بن حمد لبطوالت الفروسية

سمو الشيخ خالد بن حمد
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الملفتة  بالنتائج  نشيد 
منتخبنا  والعــبــات  لالعبي 
ــي الـــبـــطـــولـــة  ــ ــي فـ ــ ــن ــوطــ ــ ال
التي  الــبــارالــمــبــيــة  اآلســيــويــة 
تحتضن منافساتها مملكة البحرين، حيث 
بجدارة  الميداليات  مختلف  تحقيق  تــم 
في  األمثلة  أروع  ضاربين  واســتــحــقــاق، 
على  بالتغلب  والعزيمة  والــقــوة  التفاني 

ظروفهم من أجل الفوز.

تـــــصـــــريـــــح مــــــــدرب 
األخير  الرسمي  منتخبنا 
ــول ســيــاســة الــتــغــيــيــر  حــ
ــهــادفــة مـــن وجــهــة نــظــره  ال
ــتــطــويــر ومــنــح فــرصــة أكــبــر  لــلــبــنــاء وال
موّفق،  غير  المباريات،  لخوض  لالعبين 
العرب  بكأس  يشارك  منتخبنا  أن  طالما 
ليست  البطولة  وهذه  األساسي  بالصف 
مــحــطــة إعــــداد وتـــجـــارب بــقــدر مــا هي 

تنافسية.

سيكون منتخبنا الوطني 
مــهــمــة  فــــي  الــــيــــوم  األول 
مستقبله  لتحديد  مصيرية، 
في بطولة كأس العراب سواء 
بالبقاء أو المغادرة، بعدما أودت به نتائجه 
يتمكن  الصعبة، فهل  المرحلة  لهذه  السابقة 
“األحمر” من إثبات وجوده ويلتهم “الحلوى 
مباراة  نتيجة  وتخدمه  جهة  من  العمانية” 

العراق وقطر من جهة أخرى؟

النتائج التي خلفها 
في  للشباب  منتخبنا 
ــرب آســيــا  ــ ــة غــ ــولـ ــطـ بـ
يــوّدع  وجعلته  بــالــعــراق 
عــالمــات  تثير  ســريــًعــا،  منافساتها 
الـــتـــعـــجـــب حـــــول مـــــدى جـــاهـــزيـــة 
البداية  بعد  إذ  للمشاركة،  “األحمر” 
في  بعدها  تاه  باالنتصار  اإليجابية 
مبارياته الثالث بالخسارة والتعادل!

اتحاد الكركيت

تحـــت رعاية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، 
رئيـــس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، أعلن 
عـــن  للكريكـــت  البحرينـــي  االتحـــاد 
الوطنـــي  الشـــباب  دوري  تنظيمـــه 
للكريكـــت تحت ســـن 15، وذلك في 
مالعـــب البســـيتين خـــالل األســـابيع 
القادمـــة. صرح بذلك حاتـــم داداباي 

رئيس االتحاد البحريني للكريكت.
مـــدارس  تشـــارك  أن  المقـــّرر  ومـــن   
البحريـــن وأكاديميـــات الكريكت في 
هـــذا الـــدوري، حيث يتوقع منافســـة 
عشرة فرق في ثالثين مباراة سوف 

تقام خالل األشهر القليلة القادمة.
حاتـــم  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
دادابـــاي رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 

للكريكـــت قائـــاًل: “نأمـــل أن تســـاهم 
هذه المباريات والـــدوري في تأهيل 
الفريق الوطني المناســـب للمشـــاركة 
في المســـابقة اإلقليمية التي يتوقع 
أن تقام خالل العام القادم. وسيكون 
مســـتوى األداء في هـــذا الدوري هو 
األســـاس الختيار المنتخب الوطني 

تحت سن 16”.

اتحاد الكريكت ينّظم دوري الشباب الوطني

اللجنة اإلعالمية

فـــي إنجاز فريـــد ورغـــم كل التحديات، 
حقـــق فريـــق البحرين لتحـــدي العقبات 
مســـتويات متميزة في مشـــاركتهم في 
بطولة العالم لســـباق العقبات ســـبارتان 
التـــي أقيمت في أبوظبـــي خالل الفترة 
من 02 حتى 05 ديسمبر، والتي شهدت 
مشـــاركة واســـعة من عشـــرين دولة من 

منتخبات العالم.
واســـتطاع العبـــو البحريـــن أن يجعلـــوا 
األنظـــار تتوّجـــه لهـــم بعـــد المســـتويات 
الرفيعة التي قدموها رغم المنافســـات، 
إال أن المســـتويات كانت متقدمة للغاية 

ومتطورة.
تألـــق  البحرينيـــة  المشـــاركة   وشـــهدت 
الالعـــب نـــواف يوســـف في منافســـات 

المركـــز  احتـــل  حيـــث  العمريـــة،  الفئـــة 
التاســـع فـــي الترتيـــب العـــام مـــن بيـــن 
خمســـين مشـــارًكا فـــي الفئـــة مـــن دول 

العالم.
وأكـــدت ســـيما الخـــراز أميـــن ســـر نادي 
أن  العقبـــات  تحـــدي  لســـباق  البحريـــن 
التواجـــد  مـــن  عـــّززت  المشـــاركة  هـــذه 
العالميـــة  البطـــوالت  فـــي  البحرينـــي 
خصوًصـــا بعد اعتماد اللعبة في الرابطة 
العالميـــة لالتحادات الرياضيـــة الدولية 
)GAISF(، مشـــيًرا إلى أن البطولة زادت 
مـــن خبـــرات الالعبين، وســـتكون عامال 
رئيسيا لالستحقاقات القادمة، موضًحا 
أن المستويات الرفيعة التي ظهر عليها 
الالعبـــون فـــي البطولـــة، تؤكـــد التطور 
الكبيـــر الذي تســـير عليـــه رياضة تحدي 

العقبـــات فـــي مملكـــة البحريـــن، بفضـــل 
رؤيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
خليفـــة، النائـــب األول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية وجهود نادي البحرين لسباق 

تحـــدي العقبـــات برئاســـة الشـــيخ خالد 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، والـــذي يتطلع 
دائًمـــا للمشـــاركات المتميـــزة فـــي جميع 
االستحقاقات، مشـــيًدا في الوقت ذاته 
بالعطاء الكبير الذي قدمه الالعبون في 
البطولة. وبهذه المناســـبة، صرح الشيخ 
خالـــد بن إبراهيم آل خليفة رئيس نادي 
البحريـــن لســـباق تحدي العقبـــات قائاًل: 
“نهـــدي هـــذا اإلنجـــاز لصاحـــب الســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
لدعمه المســـتمر لنادي البحرين لســـباق 
تحـــدي العقبـــات وتوجيهاته المســـتمرة 
التي كانت حافًزا لنا لمزيد من العطاء”.

بطولة العالم لسبارتان بدولة اإلمارات العربية المتحدة

مشاركة إيجابية لفريق البحرين لتحدي العقبات

فريق البحرين لتحدي العقبات

حاتم داداباي
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الدوحة - الوفد اإلعالمي

يتحـــدد اليوم مصير منتخبنا الوطني 
األول لكـــرة القـــدم فـــي بطولـــة كاس 
يخـــوض  عندمـــا  العاشـــرة  العـــرب 
مباراتـــه المهمـــة امام نظيـــره العماني 
عند العاشرة ليًل على استاد احمد بن 
علـــي بالريان فـــي الجولة االخيرة من 

منافسات المجموعة االولى للبطولة 
مواجهتيـــن  المجموعـــة  وستشـــهد   
حاســـمتين فـــي توقيت واحـــد حيث 
يلتقـــي البحريـــن وعمان ولـــكل منهما 
“نقطـــة واحدة”، فيما يلتقي المنتخب 
القطري الذي حســـم تأهلـــه وصدارته 
 “ العـــراق  مـــع   “ نقـــاط   6  “ برصيـــد 
نقطتين “، والحســـابات تشـــير الى ان 
أمـــل منتخبنـــا يكمن في خيـــار وحيد 
هو الفوز على عمان شريطة تعادل او 
خســـارة العـــراق امام قطـــر وهو نفس 
االمل الـــذي يمتلكه المنتخب العماني 
للتأهـــل، أمـــا فـــوز المنتخـــب العراقي 

فســـيكفيه الفـــوز علـــى قطـــر لحســـم 
االمـــور لصالحـــه دون النظـــر لنتيجـــة 

مباراة منتخبنا وعمان 
 ويدخل منتخبنـــا مباراة عمان بخيار 
وحيـــد بعدمـــا اختار الطريـــق الصعب 
للعبـــور الـــى الـــدور الثانـــي وبالتالـــي 
عليـــه مضاعفة الجهـــد واالصرار على 
الفـــوز وتصحيـــح االخطـــاء  تحقيـــق 
الهجوميـــة  الناحيـــة  فـــي  خصوًصـــا 
والســـلبية التهديفية التـــي عانى منها 
الســـابقتين  مباراتيـــه  فـــي  منتخبنـــا 
بهـــدف  االفتتاحيـــة  لخســـارته  وأدت 
امـــام قطـــر ثم التعـــادل الســـلبي الغير 

مرضي مع العراق 
والفنـــي  االداري  الجهازيـــن  وعمـــل   
لمنتخبنـــا خـــلل اليوميـــن الماضييـــن 
علـــى إعـــادة التهيئـــة البدنيـــة والفنية 
التي تناسب مواجهة عمان وتصحيح 
االخطـــاء الفنيـــة وزيـــادة التركيز في 

النواحـــي الهجوميـــة خصوصـــا بعدما 
فـــي  الســـلبية  الـــى  الكثيـــرون  أشـــار 
تخليـــص الهجمات واســـتثمار الفرص 
في لقاء العراق، باالضافة الى االعداد 
نســـيان  لمحاولـــة  للعبيـــن  النفســـي 
المباراتيـــن الســـابقتين والتركيز على 

لقاء عمان الحاسم، 

جاهزون وعازمون

 أكـــد العـــب منتخبنـــا الوطنـــي االول 
لكرة القدم وليـــد الحيام إن معنويات 
ومســـتعدون  عاليـــة  االحمـــر  العبـــي 
لخوض لقاء عمـــان والذي نطمح فيه 
لتحقيق الفوز وانتظار ما ستسفر عنه 

مواجهة قطر والعراق 
 وقـــال الحيـــام “ نحن جاهـــزون للقاء 
عمـــان وســـندخل بشـــعار الفـــوز فقط 
علـــى  عملنـــا  وقـــد  صعوبتهـــا  رغـــم 
تصحيح اخطاء المباراتين السابقتين 
والتركيز على لقـــاء اليوم، وأعتقد أن 

مســـتوى منتخبنا كان في تصاعد في 
مباراتـــي قطر والعراق وكان باإلمكان 
أفضـــل ممـــا كان بعدمـــا ســـنحت لنـــا 

عـــدة فرص في مبـــاراة العـــراق ولكن 
لم نســـتغلها، وهو مانســـعى لتعويضه 
طريقـــة  بأفضـــل  الفـــرص  باســـتغلل 

فـــي مواجهة عمـــان ويجب التمســـك 
بفرصـــة التاهـــل حتـــى النهايـــة التـــي 

نأمل ان تكون ايجابية لمنتخبنا”.

منتخبنا الوطني لكرة القدم

يوم الحسابات والحسم في كأس العرب لكرة القدم

األحمــــر يواجه عمان بشعــار “أكـــون أو ال أكـــــون”

اللجنة اإلعالمية

تختتم اليـــوم فعاليات الحدث الرياضي 
2021 دورة األلعـــاب  “البحريـــن  القـــاري 
البارالمبيـــة اآلســـيوية للشـــباب” والـــذي 
بـــدأ يـــوم 27 نوفمبـــر الماضي بمشـــاركة 
29 دولـــة آســـيوية و750 العبـــا والعبـــة 
تنافســـوا علـــى ألقـــاب المســـابقات فـــي 
مـــن  تعتبـــر  التـــي  اآلســـيوية  الـــدورة 
الـــدورات المهمـــة على المســـتوى القاري 

في األلعاب البارالمبية. 
للـــدورة  الختامـــي  الحفـــل  وســـيقام   
خليفـــة  بمدينـــة  المســـائية  الفتـــرة  فـــي 
الرياضيـــة عنـــد الســـاعة 6 مســـاء حيث 
سيشـــهد إلقاء عدد مـــن الكلمات وعرض 
فيديـــو على الـــدورة وجوانبهـــا اإلدارية 
والتنافســـية باإلضافة عرض من التراث 
البحرينـــي وإنزال علم الدورة وتســـليمه 
للمتســـتضيفة القادمـــة أوزبكســـتان في 
ستشـــهد  فيمـــا  الشـــعلة،  إطفـــاء   2025
الفتـــرة الصباحيـــة تواصـــل المنافســـات 
الختامية لأللعاب الرياضية على أن يتم 
االنتهـــاء منهـــا قبل اســـدال الســـتار على 

العرس الرياضي البارالمبي اآلسيوي. 

الهدار يرفع الغلة

 تألـــق البحرينـــي محمد علـــي الهدار في 
لعبة البوتشـــي وأحـــرز الميدالية الفضية 
بجـــدارة وبمســـتوى رفيع أمام منافســـه 
التايلنـــدي فـــي فئـــة BC1 ورفـــع رصيـــد 

مملكة البحرين من الميداليات. 

صابر والمريسي

 واصـــل األبطـــال الشـــبان مريـــم صابـــر 
ونصار المريســـي التفوق على نفســـيهما 
وحققا ميداليات جديدة للبحرين، وهذه 

المرة فضيتان.
 وجـــاءت أول الميداليات يوم أمس من 

نصيـــب مريـــم صابـــر فـــي مســـابقة رمي 
الرمـــح للســـيدات تحـــت 17 ســـنة، فيما 
جاءات الثانية للمريســـي في سباق عدو 
لمسافة 200 متر للرجال تحت 20 عاما. 
وعنـــد الرجال، حقق المريســـي ميداليته 
الملونـــة  والميداليـــة  الثانيـــة  الفضيـــة 
الثالثـــة في المجمـــل العام، بعد فوزه في 
ســـباق األمس 200 متر. وشـــارك اللعب 
احمـــد نادر فـــي ســـباقات اليـــوم الثالث، 
وذلك في مســـابقة 200 متر جري تحت 

17 سنة، وجاء في المركز الخامس.

نهائي السلة

 يلتقـــي اليوم المنتخب العراقي ونظيره 
اإليرانـــي في نهائي مســـابقة كرة الســـلة 
للكراســـي المتحركة وذلك عند الساعة 1 
ظهرا على صالة مدينة خليفة الرياضية، 
ويتأهل صاحبـــا المركزين األول والثاني 
في البطولة )إيران والعراق بشـــكل أكيد 
نظـــرا لوصولهمـــا نهائـــي المســـابقة( إلـــى 
بطولة كأس العالم القادمة لفئة الشـــباب 
لكرة السلة للكراسي المتحركة للمعاقين. 
وتحديـــدا  النهائيـــة  المبـــاراة  ستســـبق   
عـــن الســـاعة 10 صباحـــا مبـــاراة تحديد 

وســـتجمع  والرابـــع  الثالـــث  المركزيـــن 
والمنتخـــب  الســـعودي  المنتخـــب  بيـــن 
الـــى  الفريقـــان  وسيســـعى  التايلنـــدي 
تحقيـــق الميداليـــة البرونزية فـــي اللعبة 
خاصة في ظـــل تقارب المســـتوى الفني 

بين المنتخبين. 
وتمكـــن المنتخـــب الوطنـــي لكرة الســـلة 
للكراسي المتحركة من تجاوز المنتخب 
األردنـــي فـــي دورة األلعـــاب البارالمبيـــة 

االســـيوية للشـــباب والتـــي أقيمـــت على 
صالـــة مدينـــة خليفة الرياضيـــة، بنتيجة 
38-51 وجاءت نتائج األشـــواط األربعة 
للبحريـــن،   5 /12 األول  الربـــع  كالتالـــي: 
للبحريـــن، والربـــع   9 /11 الثانـــي  والربـــع 
الثالـــث للبحريـــن 11/ 10 والرابـــع الرابـــع 

واألخير 14/ 7 للردن. 
 وظهر المنتخـــب الوطني بصورة أفضل 
أمـــام المنتخب األردني وتمكن اللعبون 

من تطبيق الخطة الفنية وتنظيم الدفاع 
والهجوم.

  15 ذهبية

 تواصلت مشـــاركة العبينا في مسابقات 
الســـباحة التي تقام على مســـبح االتحاد 
البحرينـــي للســـباحة، ففي اليـــوم الثالث 
للمسابقات، شارك كل من اللعبين أحمد 
الهنـــداوي ويونـــس عبدالباســـط وعلـــي 

السماهيجي في المسابقات.
 وتعد مشـــاركة سباحونا شرفية إلى حد 
بعيـــد نظرا للفـــوراق الكبيـــرة بين العبي 
المنتخبات األخرى التي تظهر استعدادا 
كبيـــرا لهـــذه االلعـــاب، وخصوصـــا العبو 
منتخبـــات اليابـــان وإيران واوزبكســـتان 
وكوريا الذيـــن توازعوا الميداليات الـ 15 
التي تـــم توزيعها يوم أمـــس األحد على 

مسبح االتحاد البحريني للسباحة.
منافســـة  البحريـــن  ســـباحو  ويواجـــه   
شديدة من قبل الدول المعروفة في هذا 
النوع من السباقات، لذلك يبقى الطموح 
هو تحقيق أرقام شخصية متميزة وهذا 
ما يســـعى إليه ســـباحونا، فكانت أفضل 
المشاركات يوم أمس من نصيب السباح 

الهنداوي الذي جاء في المركز الســـادس 
حـــرة  ســـباحة  متـــر   100 مســـابقة  فـــي 
بمجموعتـــه، والمركز 12 فـــي المجموعة 
العـــام لهذه الفئة. في مســـابقة جاء فيها 
السباح االيراني أوال ومن ثم الهند ثانيا.

 مالك تتزين

 أحـــرزت العبـــة كـــرة الطاولـــة الكويتية 
مـــلك هـــادي العنـــزي الميداليـــة الذهبية 
في الفـــردي بانتصـــار على العبـــة تايلند 
بايمـــر بي لتنـــال أول ميدالية ذهبية في 

مسيرتها الرياضية. 
 وبّينـــت العنـــزي إنهـــا بـــدأت اللعـــب قبل 
بالرهبـــة  تشـــعر  ولـــم  ســـنوات،  ثـــلث 
مواصفـــات  علـــى مجموعـــة  العتمادهـــا 

شخصية وأخرى خارجية. 

نهائي الهدف 

 تأهـــل منتخـــب إيـــران لكرة الهـــدف إلى 
المنتخـــب  لملقـــاة  النهائيـــة  المبـــاراة 
الفـــوز  بعـــد  اليـــوم  للفتيـــات  التايلنـــدي 
بصعوبـــة عصر يوم أمـــس على منتخب 
كوريـــا الجنوبية في مبـــاراة الدور نصف 
النهائـــي بنتيجـــة 8 مقابـــل 7 بعـــد مباراة 
قويـــة أعلنـــت فيهـــا اإليرانيـــات التأهـــل 
للمنافســـة علـــى الميداليـــة الذهبيـــة مـــع 
بعـــد  تأهلـــن  اللواتـــي  تايلنـــد  العبـــات 

تصدرهن المجموعة بدون هزيمة. 

الروح المرحة

 تتوادر تعويذة دورة األلعاب البارالمبية 
للشباب )بلبل( في جميع ملعب الدورة، 
المنتخبـــات  وإداريـــو  العبـــو  ويحـــرص 
الصـــور  التقـــاط  علـــى  والمنظميـــن 
التذكاريـــة، خصوصـــا فـــي ظـــل الـــروح 
بكافـــة  والترحيـــب  للتعويـــذة  المرحـــة 

المشاركين.

تتويج مريم صابر بالميدالية الفضية

فضية بحرينية جديدة للهدار.. ومريم والمريسي يزيدان غلتهما بثالث ميدالية

اليوم ختام العرس البارالمبي اآلسيوي وسط نجاح كبير لمملكة البحرين

تتويج الهدار بالميدالية الفضية في البوتشيا تتويج نصار المريسي بالميدالية الفضية

فرحة الكويتية العنزي بلقب كرة الطاولة  جانب من مباراة منتخبنا أمس مع األردن 

جانب من تتويج الفائزين بمسابقات السباحة أمس بلبل تعويذة الدورة جانب من تتويج الفائزين بمسابقات السباحة أمس 
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البحريـــن  شـــركة  وقعـــت 
ضمـــن  التجاريـــة،  للتســـهيالت 
لتطويـــر  المســـتمرة  سياســـتها 
المواهـــب وتعزيـــز الكفـــاءات بالشـــركة، اتفاقيـــة شـــراكة مـــع معهـــد البحرين 
للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة “BIBF”، لتأســـيس دورة “قـــادة المســـتقبل” 
التدريبية المتكاملة الخاصة بموظفي الشـــركة؛ بهدف إعداد وتنشـــئة الجيل 
القـــادم مـــن القيادييـــن عبـــر تعزيـــز وتطويـــر خبـــرات العمـــل والمعرفة ســـعًيا 
لالرتقـــاء بقدراتهـــم وكفاءاتهم وصقـــل مهاراتهم، إضافة إلـــى إتاحة الفرص 
أمامهم للترقي للمراكز القيادية في إحدى الشـــركات التابعة لشـــركة البحرين 

للتسهيالت التجارية. 
وصـــرح المدير التنفيذي للشـــركة عبـــدهللا بوخوة “أن التعاون اإلســـتراتيجي 
مـــع معهد البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية “BIBF”، يأتـــي انطالًقا من 
سعي الشركة لالستثمار بموارد الشركة البشرية والتعاون مع أبرز المؤسسات 
التعليميـــة والتدريبية في البحرين والمنطقة لدعم تطوير الكوادر من الجيل 
الصاعـــد بالشـــركة والذيـــن يتمتعون بإمكانـــات عالية لتولـــي مناصب قيادية 

ضمن إدارة وأقسام الشركة”.
من جانبه، صرح المدير العام للمعهد أحمد الشيخ “يسعدنا أن نعمل مع شركة 
التســـهيالت التجاريـــة، الشـــركة الماليـــة الرائـــدة فـــي مملكة البحريـــن، والتي 
تهـــدف إلـــى تنمية قـــدرات الموظفيـــن وإكســـابهم الخبرات الالزمة الســـتالم 
مناصـــب قياديـــة ويعتبر برنامج “قادة المســـتقبل” إحدى المبـــادرات المميزة 
التي إنشـــاتها الشـــركة لتســـريع التطور المهني والتي بدورها يعود نفعها على 
الموارد البشـــرية بالشركة، كما ســـيقوم بالنهوض بجودة خدمات الشركة في 

القطاع المالي”.

برنامج “قادة المستقبل” يستهدف تهيئة كوادر “التسهيالت”

البنك يولي بالغ االهتمام برفع مكانة المملكة لتكون خيارًا للمستثمرين

“الوطني”: استعراض نشاط القطاع المصرفي والمالي في إكسبو 2020

الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  أعلـــن 
)NBB( عن ُمشـــاركته في فعاليات 
أســـبوع البحريـــن الوطنـــي، التـــي 
أقيمت فـــي معرض إكســـبو 2020 
بيـــن  الممتـــدة  الفتـــرة  فـــي  دبـــي 
21 و 27 نوفمبـــر. وســـاهم البنـــك 
بتعزيز نجاح األنشـــطة والفعاليات 
المختلفة التـــي انطلقت على مدار 
هذا األســـبوع، وذلك بصفته البنك 
الوطنـــي الرائـــد وأحد أبـــرز البنوك 
فـــي المملكة، إضافـــة لكونه عضًوا 

أساسًيا في فريق البحرين.
وانطلقت أنشـــطة أسبوع البحرين 
تحـــّدي  ختـــام  بتنظيـــم  الوطنـــي 
الرقميـــة،  المصرفيـــة  الخدمـــات 
البحريـــن  بنـــك  اســـتضافه  الـــذي 
خليـــج  مـــع  بالشـــراكة  الوطنـــي 
الماليـــة.  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
وباشـــر أعضـــاء الِفـــرق المشـــاركة 
أفكارهـــم  بعـــرض  التحـــّدي  فـــي 
أمـــام لجنـــة التحكيـــم، وتلـــى ذلك 
الكشـــف عن الفائزين فـــي التحّدي 
الفضـــاء  عبـــر  الفعاليـــة  بـــث  مـــع 
اإللكتروني من خالل حسابي بنك 
البحريـــن الوطني وخليج البحرين 
للتكنولوجيـــا الماليـــة علـــى منصة 

انستغرام. 
وبعـــد اإلعالن عن نتائـــج التحّدي، 
فـــي  الفائزيـــن  اصطحـــاب  تـــم 
 2020 إكســـبو  بمعـــرض  جولـــة 
دبـــي خـــالل اليـــوم التالـــي، وذلـــك 
برفقـــة موّجهيهم مـــن البنك، وهما 
الرئيـــس التنفيذي لالســـتراتيجية 
لـــدى المجموعـــة ياســـر الشـــريفي، 
لـــدى  المعلومـــات  تقنيـــة  ورئيـــس 
المجموعـــة رازي أميـــن. وهدفـــت 
مـــن  الفائزيـــن  لتمكيـــن  الجولـــة 
االطـــالع والتعـــّرف علـــى منصات 
التكنولوجيـــا واالبتـــكار الُمشـــاِركة 
فـــي المعـــرض، بما في ذلـــك جناح 
مملكـــة البحريـــن، وذلـــك لمنحهـــم 
نظرة أعمـــق حول هـــذه المجاالت 

أفكارهـــم  تنفيـــذ  مـــن  وليتمكنـــوا 
وتحويلهـــا إلى مشـــاريع ملموســـة 

وناجحة.
وشارك بنك البحرين الوطني أيًضا 
فـــي مناســـبة رئيســـة ُأقيمـــت فـــي 
المعـــرض برعايـــة مجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة البحريـــن وبالشـــراكة 
مـــع مجلـــة اإليكونوميســـت، وهي 
عبـــارة عن منتدى بعنـــوان “التطلع 
إلـــى األمـــام: طـــرق التحـــّول نحـــو 
االقتصاد الرقمي”. وانعقد المنتدى 
بحضـــور العديـــد مـــن عمـــالء بنك 
البحرين الوطنـــي، ورّكز على عدد 
من القضايا الرئيسية مثل حوكمة 
البيانات واالســـتراتيجية واألسس 
التنظيميـــة، كما تطـــّرق أيًضا حول 
أمـــان وخصوصية البيانـــات، وعن 
الـــدور المؤثر لرأس المال البشـــري 
المالئمـــة  والمعاييـــر  والسياســـات 
متطـــّورة  أعمـــال  بيئـــة  إلعـــداد 

وحاضنة للتقنيات الناشئة.
وتـــال ذلك ُمشـــاركة بنـــك البحرين 
الوطنـــي فـــي منتدى “اســـتثمر في 
البحرين”، الذي اســـتضافه مجلس 
البحريـــن  االقتصاديـــة  التنميـــة 
بتاريـــخ  دبـــي   2020 اكســـبو  فـــي 
25 نوفمبـــر. ورّكـــز المنتـــدى علـــى 
تعريـــف المســـتثمرين حـــول آفـــاق 
وفـــرص االســـتثمار المتاحـــة فـــي 

المملكـــة، وقد انعقد بمشـــاركة من 
كبـــرى الشـــركات بالقطاعيـــن العام 
والخاص، وذلك بالتوافق مع خطة 

التعافي االقتصادي للمملكة.
أســـبوع  فعاليـــات  ختـــام  وفـــي 
البحرين الوطني، شـــارك البنك في 
احتفـــاالت اليوم الوطنـــي للمملكة 
وذلـــك فـــي جناحهـــا الخـــاص فـــي 
حضـــور  شـــهدت  وقـــد  المعـــرض، 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وتم 
موســـيقي  عـــرض  تنظيـــم  أيًضـــا 
بـــأداء فرقـــة الموســـيقى للشـــرطة 
البحرينيـــة. وقد ســـاهمت الفعالية 
المكانـــة  علـــى  الضـــوء  بتســـليط 
فـــي  للمملكـــة  المرموقـــة  الدوليـــة 
دعـــم  ومجـــال  األعمـــال  مجـــال 

االبتكار.
وفي حديثه حول هذه المناســـبة، 
صـــرح رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك 
البحريـــن الوطنـــي فاروق يوســـف 
خليـــل المؤيد، قائاًل “نحن ســـعداء 
فـــي  الرئيســـة  بمشـــاركتنا  للغايـــة 
خـــالل  البحريـــن  مملكـــة  تمثيـــل 
دبـــي.   2020 إكســـبو  معـــرض 
دورنـــا  متابعـــة  علـــى  ونحـــرص 
اإليجابـــي لدعم مســـتقبل المملكة 
وازدهارهـــا،  نموهـــا  وتحفيـــز 

الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  باعتبـــار 
عضًوا فّعـــااًل ضمن فريق البحرين. 
ونفخر بمســـاهمتنا في اســـتعراض 
نشـــاط القطاع المصرفـــي والمالي 
لفـــرص  والترويـــج  المملكـــة،  فـــي 
مكانـــة  تعـــزز  التـــي  االســـتثمار 
البحريـــن كرائد إقليمي ضمن دول 

المنطقة”.
مـــن جهتـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
جـــان  الوطنـــي  البحريـــن  لبنـــك 
كريســـتوف دوراند “نعتز جـــًدا ببذل 
أفضـــل الجهود لتعزيز نجاح أســـبوع 
البحرين الوطني خـــالل هذا الحدث 
االســـتثنائي. وقـــد تمكّنـــا مـــن دعـــم 
تنفيذ األهداف االستراتيجية للبنك، 
باإلضافة إلى تحفيز مساعينا للريادة 
بقطاع الخدمات المصرفية والمالية. 
وكجـــزء من خططنا التوّســـعية على 
المســـتوى اإلقليمـــي، نتطلـــع لتنويـــع 
ومد نطـــاق أعمالنا إلى آفاق جديدة، 
ولنواصل العمل بالتماشي مع أهداف 
الرؤيـــة االقتصاديـــة لمملكة البحرين 

لعام 2030”.
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  ويلتـــزم 
بـــدوره كأحـــد البنـــوك الرائـــدة في 
المملكة، ويولي بالغ االهتمام برفع 
المكانـــة المرموقة لمملكة البحرين 
لتكون خياًرا رئيًســـا للمســـتثمرين 

من حول العالم.

جانب من مشاركة البنك في إكسبو 2020 دبي

أعلنت كل من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب 
)جــي أي جــي - البحريــن( وشــركتها التابعــة شــركة التكافل 
الدولية ش.م.ب )جي أي جي – البحرين التكافل( أمس عن 
االفتتــاح الرســمي لفرعهمــا الجديد الكائن فــي موقع متميز 
بمنطقــة ســند، إذ ســيخدم الفرع الجديد جميــع العمالء في 
مختلف المناطق القريبة من منطقة سند، وسيتم العمل فيه على مدار 6 أيام 

في األسبوع من الساعة 8 صباًحا إلى 4 مساًء.

وتعقيًبـــا على افتتاح الفـــرع الجديد، قال 
البحرينيـــة  للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الكويتيـــة للتأمين عبد هللا ســـلطان “نحن 
ســـعداء جًدا بافتتـــاح فرعنـــا الجديد في 
موقعه المتميز الذي سيسهل على عمالئنا 
الوصـــول إلينـــا بســـهولة ويســـر. وقـــد تـــم 
تزويـــد الفـــرع الجديـــد بأحـــدث التقنيات 

لخدمـــة عمالئنـــا، إضافـــة لتوفيـــر أجهـــزة 
الخدمة الذاتية لجميع الزبائن إلتمام كافة 
المعامـــالت التأمينية بكل سالســـة ويســـر 
دون الحاجـــة لالنتظـــار، إذ ســـيتم توفيـــر 
هـــذه الخدمات في جميـــع فروعنا األخرى 
فـــي القريـــب العاجـــل. كمـــا حرصنـــا أيًضا 
على أن يكون تصميم الفرع فريًدا ليكون 

صديقـــا للبيئـــة تماشـــًيا مـــع إطـــار عملنـــا 
الخاص بالمتطلبـــات البيئية واالجتماعية 

.”)ESG( والحوكمة
مـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
التكافل الدولية عصام األنصاري “تماشـــًيا 
مـــع خطتنا لتقديم أفضـــل خدمة لعمالئنا، 
فقـــد اخترنا هـــذا الموقـــع المتميـــز لفرعنا 

الجديـــد. كمـــا تجـــدر اإلشـــارة بأننـــا قمنـــا 
بدمـــج فروعنـــا مـــع البحرينيـــة الكويتيـــة 
للتأميـــن منـــذ العام 2019، كمـــا إننا نراجع 
دوري  بشـــكل  فروعنـــا  أداء  باســـتمرار 
لتحســـين خدماتنا المقدمة لكافة شـــرائح 

المجتمع”.
هـــي  للتأميـــن”  الكويتيـــة  “البحرينيـــة  و 

التأميـــن  ســـوق  فـــي  الرائـــدة  الشـــركة 
البحرينيـــة وهـــي حاصلـــة علـــى تصنيـــف 
رؤيـــة  مـــع  ممتـــاز   )A-( بدرجـــة  ائتمانـــي 
 AM مؤسســـة  مـــن  مســـتقرة  مســـتقبلية 
Best. كمـــا تعتبر إحدى الشـــركات التابعة 
لمجموعـــة الخليـــج للتأميـــن )gig( وهـــي 
إحدى أكبر مجموعات التأمين في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
وتعـــد شـــركة التكافـــل الدوليـــة ش.م.ب. 

أول شـــركة تأمين إســـالمية في المنطقة، 
لتوفـــر   1989 العـــام  فـــي  تأسســـت  إذ 
بذلـــك مجموعـــة متكاملـــة مـــن المنتجات 
مـــع  المتوافقـــة  التأمينيـــة  والتغطيـــات 
أســـس الشريعة اإلســـالمية الغراء لألفراد 
الدوليـــة  التكافـــل  أن  كمـــا  والشـــركات. 
حاصلة أيًضا على تصنيف ائتماني بدرجة 
)-A( ممتـــاز مع رؤية مســـتقبلية مســـتقرة 

.AM Best من مؤسسة

تحــت رعاية الرئيس التنفيذي الشــيخ محمــد بن خليفة آل خليفة، احتفلت 
شــركة غــاز البحرين الوطنية “بناغاز” بيــوم المرأة البحرينية، الذي يصادف 
األول مــن ديســمبر تحــت شــعار “المــرأة البحرينيــة فــي التنميــة الوطنيــة... 
مســيرة ارتقــاء فــي وطــن معطــاء” وذلــك بحضور أعضــاء الهيئــة اإلدارية 

ورئيس وأعضاء النقابة العمالية. 

 وفـــي بداية االحتفـــال، رفع الرئيس 
التنفيذي الشيخ محمد بن خليفة آل 
خليفـــة، خالص التهانـــي والتبريكات 
رئيســـة  البـــالد  عاهـــل  قرينـــة  إلـــى 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة بهذه المناسبة، مثمنا عاليا 

كل ما تقدمه ســـموها من دعم للمرأة 
البحرينية في شتى المجاالت. 

 كمـــا هنأ فـــي كلمته جميـــع موظفات 
الشـــركة بهـــذه المناســـبة، معربـــا عن 
شـــكره وتقديره على إسهاماتهن في 
مسيرة الشركة على مر السنوات بكل 
فخر واعتزاز ومشـــاركتهن في تطور 

مشـــيدا  البحريـــن،  مملكـــة  وازدهـــار 
أداء  تطويـــر  مجـــال  فـــي  بتفانيهـــن 
العمـــل وتحســـين اإلنتاجيـــة والتـــي 
كان لهـــا الفضـــل إلى ما وصلـــت إليه 
الشـــركة من تميز خـــالل أكثر من 40 
عامـــا مضت والتي هي موضع تقدير 
كبير مـــن قبل مجلس إدارة الشـــركة 

واإلدارة التنفيذية. 
 من جهتهن، أعربت موظفات الشركة 
إلدارة  وتقديرهـــن  شـــكرهن  عـــن 
الشـــركة وحرصها الدائـــم على إقامة 
هـــذه االحتفاليـــة كل عـــام واهتمامها 

مـــن خـــالل توفيـــر  العاملـــة  بالمـــرأة 
البيئـــة المالئمـــة البعيـــد عـــن التمييز، 
متمنيـــات أن يســـتمر هـــذا الدعم من 
قبل إدارة الشـــركة لتمكين المرأة من 
تبوء مزيدًا من المناصب قيادية في 

الشركة.
وأعربت موظفات الشركة عن عظيم 
شـــكرهن لقرينة عاهل البالد رئيســـة 
صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة على كل ما تقدمه 

من دعم ومساندة للمرأة البحرينية.

في موقع متميز بسند وسيخدم جميع العمالء بالمناطق حولها

محمد بن خليفة ينوه بإسهامات العامالت في مسيرة الشركة

“البحرينية الكويتية للتأمين” و “التكافل” تفتتحان فرعهما الجديد

“بناغاز” تدعم تمكين المرأة البحرينية لتتبوأ مناصب قيادية

أثناء تدشين الفرع الجديد

جانب من احتفال بناغاز بيوم المرأة البحرينية 2021

سيتم العمل 
بالفرع الجديد 

على مدار 6 أيام 
في األسبوع 

تم تزويد الفرع 
الجديد بأحدث 

التقنيات لخدمة 
العمالء
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أكــد محافــظ مصرف البحرين المركزي، رشــيد المعراج، أهمّية اســتراتيجية 
تطويــر قطــاع الخدمــات المالية في مملكــة البحريــن )2026-2022( باعتباره 
تنــدرج  والتــي  المملكــة،  فــي  األولويــة  ذات  االقتصاديــة  القطاعــات  أحــد 
اســتراتيجيته تحــت أولوية “تنمية القطاعات الواعــدة” ضمن خّطة التعافي 
االقتصــادي التــي تأتي تحقيًقا لــرؤى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، وتوجيهــات صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، لتنمية االقتصاد الوطني 
وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وبما يســهم في زيادة تنافســية 
المملكة وجذب االستثمارات التي يعود أثرها بالنفع على الوطن والمواطنين.

 جــاء ذلــك خــالل مؤتمــر صحافــي عقده المعــراج محافــظ مصــرف البحرين 
التنميــة  لمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  حميــدان  إبراهيــم  وخالــد  المركــزي، 
االقتصادية، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة 
البحريــن، وأحمــد الشــيخ مديــر عــام معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة 
والماليــة )BIBF(، وذلــك لإلعــالن عــن اســتراتيجية تطويــر قطــاع الخدمــات 

المالية في مملكة البحرين )2022-2026(.

وقـــال رشـــيد المعـــراج إن اســـتراتيجية تطويـــر 
قطـــاع الخدمـــات الماليـــة تأتـــي تنفيـــًذا لقـــرار 
الـــوزراء بوضـــع اســـتراتيجية شـــاملة  مجلـــس 
للقطاع المصرفي في مملكة البحرين للســـنوات 
الخمـــس القادمـــة تضمن مواصلـــة الحفاظ على 
مســـار النمـــو االقتصـــادي وتعزيز موقـــع ومكانة 
ُيحّقـــق  بمـــا  واالقتصاديـــة،  الماليـــة  البحريـــن 
تطلعـــات المواطـــن الـــذي هـــو أســـاس ومحـــور 
رؤيـــة  أهـــداف  مـــع  يتماشـــى  ووبمـــا  التنميـــة، 

البحرين االقتصادية 2030.
الماليـــة  الخدمـــات  قطـــاع  تطويـــر  أن  وتابـــع   
مختلـــف  تحفيـــز  فـــي  ا  أساســـيًّ دوًرا  ســـيؤدي 
القطاعـــات االقتصاديـــة األخـــرى بمـــا يعـــزز من 
مكانـــة المملكة كمركز إقليمي للخدمات المالية، 
ويســـهم في مواصلـــة تحقيق أهداف المســـيرة 
التنموية الشـــاملة بقيادة جاللـــة الملك المفدى، 
مشـــيًرا إلى أّنـــه عند صياغة االســـتراتيجية تم 
األخـــذ بعين االعتبـــار أهم متغيـــرات وتطورات 
قطـــاع الخدمات المالية محليـــًا وإقليمًا ودوليًا، 
حيـــث تم وضع عـــدد من البرامـــج وفًقا ألفضل 
التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال، 
اســـتدامة  علـــى  الـــذي يحافـــظ  النحـــو  وعلـــى 
الخدمـــات المالية ومواكبتها ألحدث األســـاليب 

والنظم.
وشـــّدد المحافـــظ بـــأن الحكومـــة برئاســـة ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي اهتماًما بالًغا 
بمواصلـــة تعزيـــز دور قطـــاع الخدمـــات الماليـــة 
والذي يعتبر أكبر مســـاهم غير نفطي في الناتج 

المحلي اإلجمالي لمملكة البحرين. 
 وفـــي هـــذا الســـياق، اســـتعرض المحافـــظ أبرز 
اإلحصائيات المتعّلقة بالقطاع المالي في مملكة 
البحريـــن، حيـــث أشـــار إلى أن عدد المؤسســـات 
الماليـــة الُمرّخصـــة بلغ 367 مؤسســـة، وبلغ عدد 
القـــوى العاملة فـــي هذا القطـــاع 13,737 عاماًل، 
ووصـــل حجـــم موجـــودات القطـــاع المصرفـــي 
إلـــى 211.7 مليار دوالر، باإلضافة إلى أّن نســـبة 
مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي بلغت 
17.9 % بمعـــّدل 12.1 % بالقطـــاع المصرفـــي، 

و5.8 % بقطاع التأمين.
قطـــاع  تطويـــر  اســـتراتيجية  أن  إلـــى  ولفـــت 
علـــى  ترتكـــز   )2022-2026( الماليـــة  الخدمـــات 
العديـــد مـــن البرامـــج بمجـــاالت متعـــددة ضمـــن 
5 أولويـــات رئيســـة، وهـــي؛ خلـــق فـــرص العمل، 
وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع 
األســـواق الماليـــة، وتطويـــر الخدمـــات الماليـــة 
والتكنولوجيـــا المالية، إلـــى جانب تطوير قطاع 

التأمين.
 وأفاد المحافظ بأن مؤشرات أداء االستراتيجية 
تتمحـــور حـــول زيادة حّصة تمويل المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوّســـطة بطريقـــة مرحليـــة وعلى 
أســـاس تدريجي لتصل إلـــى 20 % من محفظة 
التمويـــل المحّليـــة لبنوك التجزئـــة بنهاية 2025، 
وإدراج 5 شـــركات واعـــدة على ســـوق البحرين 
االســـتثماري، وخفـــض معـــدل التـــداول النقـــدي 
الورقي بنســـبة 25 %، والحفاظ على نمو سنوي 
مستمر لعدد التحويالت المالية اإللكترونية بما ال 
يقل عن %10، إلى جانب الحفاظ على مساهمة 
القطاع المالي فـــي الناتج المحلي اإلجمالي في 
حـــدود 20 % حتـــى نهايـــة عـــام 2026 ومن ثم 
زيادة النسبة إلى 25 %، وزيادة مساهمة قطاع 
التأمين في الناتج المحّلي من 5.8 % إلى 8 % 
بنهاية 2026، وباإلضافة إلى تلبية االحتياجات 
التدريبيـــة ألبـــرز مجاالت تطويـــر القطاع المالي 
 ،2024 بنهايـــة  ا  ســـنويًّ متـــدّرب   3,000 بواقـــع 
وزيادة نســـبة مشـــاركة األفراد والمؤسسات في 
الســـوق األولي إلصدارات الديـــن العام لحكومة 

المملكة إلى 20 %.

 وحـــول برامـــج اســـتراتيجية قطـــاع الخدمات 
الماليـــة، بّيـــن المحافـــظ بأنها تســـعى إلـــى خلق 
فـــرص العمل من خالل اســـتقطاب المؤسســـات 
الماليـــة والمصارف، والتعاون مع معهد البحرين 
للدراسات المصرفية لتقديم حلول تدريبية في 
المجـــاالت العمليـــة للقطـــاع المالـــي والشـــهادات 
والتنميـــة  الرقمـــي  والتحـــّول  االحترافيـــة، 
الُمســـتدامة، والعمل مع البنوك المحّلية لتدريب 
الصيرفـــة  فـــي  والطلبـــة  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
اإلســـالمية والتقليديـــة، باإلضافـــة إلـــى تطويـــر 
التشـــريعات والسياســـات عبـــر تحديـــث قانـــون 
مصرف البحرين المركزي والمؤسســـات المالية، 
وإعـــادة هيكلـــة مجّلـــد التوجيهات الصـــادر عن 
المصـــرف، وإطالق وتطوير أطـــر عمل تنظيمية 
القطـــاع  فـــي  الُمســـتحدثة  األعمـــال  لنمـــاذج 
المصرفي، وإصدار أوراق استشارية وسياسات 
وتوجيهات رقابية فـــي مجاالت متعددة، فضاًل 
عـــن إطـــالق إطـــار البحريـــن للتمويـــل المفتـــوح 
بمرحلتيـــه  المفتوحـــة  المصرفيـــة  وللخدمـــات 
األولـــى والثانية، وإعداد مشـــروع قانون بشـــأن 
المقاّصة، وإصدار قانـــون المعامالت المضمونة، 
ووضـــع قواعـــد تنظيميـــة لمتطّلبـــات اإلصـــدار 
واإلفصـــاح للتمويـــل األخضـــر، وتعزيـــز تصنيف 
البحريـــن ضمـــن تقريـــر مكافحة غســـل األموال 

وتمويل اإلرهاب وتقييم “الفاتف”. 
االســـتراتيجية  برامـــج  أن  المحافـــظ  وأضـــاف 

تهـــدف إلـــى تطوير قطـــاع األســـواق المالية من 
البحريـــن  ســـوق  فـــي  اإلدراج  تشـــجيع  خـــالل 
االســـتثماري، وتشـــجيع عمليـــات الطـــرح العـــام 
األولـــي وإدراج المزيـــد مـــن الشـــركات، والعمـــل 
على انضمام بورصة البحرين لمؤشـــر األســـواق 
الناشـــئة، وتعزيز سبل تنســـيق اإلدراج المزدوج 
مع دول مجلس التعاون الخليجي، وربط أنظمة 
ا  المقاّصـــة والتســـوية واإليداع المركـــزي إقليميًّ
ا، وأتمتة الخدمات المقّدمة للمســـتثمرين  ودوليًّ
مـــن قبـــل بورصـــة البحريـــن وشـــركة البحريـــن 
للمقاّصـــة بما فيهـــا تطبيق آليـــة اإللحاق الرقمي 
وإنشـــاء   ،)Digital Onboarding( للمســـتثمرين 
نظـــام تداول مباشـــر لألوراق الماليـــة الحكومية 

في السوق المالية الثانوية.
وواصل بأن برامج االســـتراتيجية تهدف كذلك 
إلـــى تطويـــر الخدمـــات الماليـــة والتكنولوجيـــا 
الماليـــة مـــن خالل طـــرح دينـــار رقمـــي، وإدراج 
تحســـينات علـــى البنيـــة التحتية لشـــبكة بنفت، 
وتطويـــر الشـــبكة الخليجية للمدفوعـــات  لربط 
بكافـــة خدماتـــه، وترقيـــة  البيـــع  نقـــاط  ودعـــم 
وتحســـين البنيـــة التحتيـــة لنظـــام التحويـــالت 
الماليـــة اإللكترونـــي )EFTS(، إلـــى جانـــب ربـــط 
مصـــارف التجزئة بنظـــام المدفوعات الخليجية 
)آفـــاق(، وضمـــن منصة )ُبنـــى( متعـــددة العمالت 
للمدفوعـــات عبـــر الحـــدود بيـــن الـــدول العربية، 
وتطويـــر نظـــام مدفوعـــات فوريـــة علـــى مـــدار 

الســـاعة، وتعزيـــز منّصـــة FINHUB973 الرقمية 
للتكنولوجيـــا الماليـــة، واســـتخدام التكنولوجيـــا 
الممارســـات  لتطويـــر   SupTech الحديثـــة 
الرقابيـــة، وتوظيف نماذج األعمال المســـتحدثة 
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ودعم 
احتياجات القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا 
المالية والذكاء االصطناعي واألمن الســـيبراني، 
العملـــة  مـــن  جديـــد  خامـــس  إصـــدار  وطـــرح 
البحرينية، وإطالق مؤشر جديد لتحديد أسعار 
الفائـــدة علـــى الدينـــار لمعامـــالت التمويـــل بيـــن 
البنوك، وتطوير نظام “اعرف عميلك اإللكتروني 
البحريـــن  مركـــز  مـــع خدمـــات  eKYC” وربطـــه 
للمعلومـــات االئتمانية، وإنشـــاء فريق اســـتجابة 
للطوارئ السيبرانية في القطاع المالي، وإطالق 
إطـــار عمـــل للنضـــج الســـيبراني، باإلضافـــة إلى 
تطويـــر نظـــام للتنفيذ الفوري لألوامـــر القضائية 
الصادرة من المحاكم، وتعزيز اآلليات التمويلية 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  للمؤسســـات  المتاحـــة 
والتأكيـــد على مشـــاركة أكبر للبنوك المحلية في 
تمويل المشـــاريع االســـتراتيجية، وتعزيز ونشر 

الثقافة المالية والمصرفية.
 وأردف المحافـــظ بأنـــه مـــن بين برامـــج تطوير 
تنظيميـــة  توجيهـــات  إصـــدار  التأميـــن،  قطـــاع 
لحمايـــة حقـــوق حاملي وثائـــق التأمين، وودعم 
التحـــول الرقمـــي فـــي القطـــاع، وزيـــادة الوعـــي 
التأمينـــي باإلضافة إلى طـــرح منتجات تأمينية 

جديدة.
ومن جانبه؛ قال خالد حميدان الرئيس التنفيذي 
لمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة أن تطوير قطاع 
الخدمات المالية والمندرج تحت خّطة التعافي 
االقتصادي يعتبر مـــن األولويات والبرامج التي 
يعمـــل عليها مجلس التنميـــة االقتصادية، حيث 
يشـــّكل تطويـــر هـــذا القطـــاع عامـــالً مهّمـــًا فـــي 
دعم مســـارات تنمية االقتصـــاد الوطني وتوفير 
المزيـــد مـــن الفـــرص المالئمـــة للمواطنيـــن، وبما 
ينعكـــس علـــى زيـــادة تنافســـية المملكـــة بجذب 
االســـتثمارات النوعيـــة وبمـــا يتماشـــى مع رؤية 
أّن  إلـــى  مشـــيرًا   ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
مخزون االستثمار األجنبي في قطاع الخدمات 
المالية بلغ 21 مليار دوالر في 2020 وبما يعادل 
61 % مـــن الناتج المحلي، متطلًعا للحفاظ على 
مســـاهمة القطـــاع المالـــي فـــي الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي بنســـبة 20 % حتى نهايـــة عام 2026 
ومـــن ثـــم رفعهـــا إلـــى 25 %، وزيـــادة مســـاهمة 
قطـــاع التأميـــن في الناتـــج المحّلي مـــن 5.8 % 

إلى 8 % بنهاية 2026.
وأضـــاف حميـــدان بـــأّن التركيـــز علـــى التحـــّول 
وخدمـــات  الماليـــة  الخدمـــات  فـــي  الرقمـــي 
التأميـــن يشـــّكل أولوية قصوى، حيـــث يعد هذا 
القطـــاع بنيـــة أساســـية لدعـــم وتنميـــة مختلـــف 
بـــأن  “نؤمـــن  وقـــال:  االقتصاديـــة،  القطاعـــات 
البرامـــج المطروحـــة ضمن اســـتراتيجية تطوير 
قطـــاع الخدمـــات المالية )2026-2022( ســـتعزز 
مـــن مكانـــة المملكة الرائـــدة في القطـــاع المالي، 
حيث يشـــّكل إطالق مركز ســـيتي للتكنولوجيا، 
والذي يهدف إلى خلق 1,000 وظيفة في مجال 
البرمجـــة علـــى مـــدى الســـنوات العشـــر القادمة، 
دليـــاًل واضًحا على ما تتمتع بـــه مملكة البحرين 

من مكانة رائدة ومرموقة في القطاع المالي”.
وبـــدوره، ذكـــر الشـــيخ خليفـــة بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة الرئيـــس التنفيذي لبورصـــة البحرين أن 
خطة التعافي االقتصادي ستســـهم بشـــكل كبير 
ا  ـــا إقليميًّ فـــي جعل بورصة البحرين ســـوًقا ماليًّ
الفريـــدة  الخدمـــات  لمســـتوى  نظـــًرا  ـــا،  وعالميًّ
والمتنوعـــة التي تقّدمها البورصـــة من إدراج أو 
تداول وخدمات أخرى للقطاع المالي، الفًتا إلى 
أّن بورصة البحرين مســـتمرة فـــي تطوير آليات 
عملهـــا بمـــا يصـــّب في تطويـــر قطـــاع الخدمات 
الماليـــة، وبمـــا يرفـــد االقتصـــاد الوطنـــي ويوفر 
المزيـــد مـــن فـــرص العمـــل النوعيـــة للمواطنين، 

واستقطاب االستثمارات.
وأشـــار الشـــيخ خليفة إلى دور بورصة البحرين 
في تنفيذ اســـتراتيجية تطوير قطاع الخدمات 
الماليـــة )2026-2022(، والـــذي يتمحـــور حـــول 
تطويـــر أداء وُمخرجات قطاع األســـواق المالية 
عبر تشجيع عمليات الطرح العام األولي وإدراج 
تشـــجيع  إلـــى  إضافـــة  الشـــركات،  مـــن  المزيـــد 
الشـــركات المتوسطة والصغيرة في اإلدراج في 
ســـوق البحرين االســـتثماري، وتقديم الخدمات 
للشـــركات البحرينيـــة غيـــر المدرجـــة بمـــا يطور 
من منظومة أعمالهـــا، فضالً عن تضمين التنمية 
المســـتدامة في عمل البورصة وأيًضا في قطاع 
أسواق رأس المال تماشًيا مع األهداف المتعلقة 
بذلـــك، والعمـــل علـــى انضمـــام بورصـــة البحرين 
لمؤشـــر األســـواق الناشئة، وتعزيز ســـبل تنسيق 

التعاون والربط مع دول مجلس التعاون.
معهـــد  عـــام  مديـــر  الشـــيخ  أحمـــد  قـــال  فيمـــا 
 )BIBF( البحرين للدراســـات المصرفيـــة والمالية
ومتابعـــة  الســـامية،  الملكيـــة  التوجيهـــات  إّن 
ولـــي العهـــد تدفـــع لمزيد مـــن الحـــرص لتحقيق 
تطلعـــات المواطن وتوفير أفضل الفرص له، كما 
إنهـــا ُتشـــّكل خارطة طريـــق لتنفيذ رؤيـــة معهد 

البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

الحفاظ على مساهمة القطاع المالي بالناتج المحلي عند 20 % حتى نهاية 2026
211.7 مليار دوالر إجمالي الموجودات.. محافظ “المركزي”:

زيادة حّصة تمويل المؤسسات الصغيرة إلى 20 % من محفظة التمويل المحّلية لبنوك التجزئة
علي الفردان  ))تصوير: خليل ابراهيم((

خالد حميدانالشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفةرشيد المعراج

إطالق مركز سيتي 
للتكنولوجيا لخلق ألف 

وظيفة في البرمجة 
خالل 10 سنوات

حميدان: 21 مليار 
دوالر مخزون االستثمار 

األجنبي في قطاع 
الخدمات المالية

الرئيس التنفيذي 
للبورصة: تشجيع عمليات 

الطرح العام األولي وإدراج 
المزيد من الشركات
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أعلنـــت انفســـتكورب، المؤسســـة المالية 
العالميـــة المتخصصـــة في االســـتثمارات 
“نـــدوات  إطـــاق  عـــن  أمـــس  البديلـــة، 
انفســـتكورب لاســـتثمار”، بالتعـــاون مـــع 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن  معهـــد 
سلســـلة  النـــدوات  وتشـــكل  والماليـــة. 
المتخصصـــة  التعليميـــة  الجلســـات  مـــن 
فريـــد  بشـــكل  والمصممـــة  باالســـتثمار 

لتطويـــر  بمنصـــة  المشـــاركين  لتزويـــد 
معرفتهم في مجال االستثمارات البديلة 
وتعزيـــز قدراتهم على العمل في الســـوق 

العالمية التي تزداد فيها الصعوبات.
انفســـتكورب  “نـــدوات  تســـتهدف 
الماليـــة  العلـــوم  طـــاب  لاســـتثمار” 
والمتخصصين في االســـتثمار، وســـُتعقد 
البحريـــن  لمعهـــد  الرئيســـي  المقـــر  فـــي 
للدراســـات المصرفية والمالية في خليج 
 .2021 ديســـمبر  مـــن  ابتـــداًء  البحريـــن، 
وستقدم مجموعة متنوعة من الجلسات 

التي تغطي االســـتثمارات البديلة وإدارة 
الشـــركات  فـــي  واالســـتثمار  المحافـــظ، 
واســـتثمارات  والعقـــارات،  الخاصـــة، 

العائدات الُمطلقة، وإدارة االئتمان.
الرئيســـان  الجلســـات  فـــي  يتحـــدث 
النفســـتكورب،  المشـــاركان  التنفيذيـــان 
ريشـــي كابور وحازم بن قاســـم، وأعضاء 

آخرون من خبراء انفستكورب.
تعليقـــًا علـــى هـــذا البرنامج، قـــال رئيس 
أسواق الثروات الخاصة في إنفسكورب 
فـــي البحريـــن والكويـــت محمـــد الســـادة 

“من األمور األساســـية التي نؤمن بها في 
انفستكورب إثراء حياة األجيال القادمة، 
ونحن ملتزمـــون دائًما بتمكين الشـــباب. 
ويســـعدنا أن نتشـــارك مع معهد البحرين 
للدراسات المصرفية والمالية واستضافة 
“نـــدوات انفســـتكورب لاســـتثمار” التـــي 
ســـتكون بمثابـــة منصـــة لتعزيـــز وتطوير 
المعارف والمهـــارات والمواهب لألجيال 
جانبهـــا،  مـــن  البحريـــن”.  فـــي  القادمـــة 
قالت رئيســـة مركز الدراسات المصرفية 
والمالية بمعهد BIBF زيبا عسكر “يسعدنا 

إحـــدى  إنفســـتكورب،  مـــع  نتعـــاون  أن 
المؤسســـات المالية العالمية المتخصصة 
في االســـتثمارات البديلة، والتي ستقدم 
سلســـلة مـــن النـــدوات االســـتثمارية، بما 
يتماشـــى مع الهدف االستراتيجي لمعهد 
BIBF للشـــراكة مـــع المؤسســـات الرائدة، 

وذلـــك لتقديـــم برامـــج عاليـــة التأثير من 
شـــأنها تعزيز مهارات الثروة البشرية في 
المملكة. وســـتتناول مثل هذه المبادرات 
بشكل مباشـــر تنمية القدرات والكفاءات 
التخصصيـــة كجـــزء من خطـــط التعافي 

االقتصادي المعلنة مؤخًرا”.

انطالق “ندوات انفستكورب لالستثمار” بمعهد “الدراسات المصرفية والمالية”

مشـــهد  كثـــب  عـــن  كاسبرســـكي  باحثـــو  راقـــب 
التهديـــدات المتقدمـــة المســـتمرة )APT( في مملكة 
البحريـــن، وأعّدوا ســـتة تقارير اســـتقصائية تتعلق 
بثاث عصابات رقمية تســـتهدف الباد بنشاط منذ 

اندالع الجائحة في العام 2020.
واشـــتملت التقاريـــر على معلومات عـــن التهديدات 
والتحقيقـــات المرتبطـــة بالعصابـــات الرقميـــة التي 
تســـتهدف المملكة. ووجـــدت كاسبرســـكي أن هذه 
المؤسســـات  األســـاس  فـــي  تســـتهدف  العصابـــات 
عـــن  فضـــًا  الدبلوماســـية  والهيئـــات  الحكوميـــة 
المؤسسات التعليمية في البحرين. وتشمل الجهات 
المســـتهدفة األخرى المؤسســـات المالية وشـــركات 
االتصـــاالت والجهـــات العاملـــة في قطـــاع الطيران 
المدنـــي ومؤسســـات الرعايـــة الصحيـــة. وشـــملت 
بعـــض العصابات الرقمية ســـيئة الســـمعة التي تقف 
وراء التهديـــدات المتقدمـــة المســـتمرة والتي جرى 
 Oilrigو MuddyWater ،التحقيق فيها في المملكة

.Hadesو

ووجـــد فريـــق البحـــث أن “اســـتغال التطبيقـــات 
العامـــة” و”الحســـابات الســـارية” و”التصيـــد” كانت 
أكثـــر نواقـــل الهجوم شـــيوًعا في اســـتهداف البنى 
التحتيـــة فـــي البحريـــن. فمثًا، اســـتهدفت عصابة 
التجسســـية  أوســـطية  الشـــرق   MuddyWater
الجهـــات الحكومية وشـــركات االتصـــاالت والنفط 
بهدف استخاص المعلومات باستخدام الحسابات 
المخترقة إلرسال رســـائل بريد إلكتروني تصيدية 

مـــع مرفقـــات موّجهـــة إلـــى أشـــخاص مســـتهدفين 
بعينهـــم. أما العصابـــة OilRig فجهـــة تهديد أخرى 
ناشـــطة فـــي الشـــرق األوســـط تســـتهدف كيانـــات 
لهـــا حضـــور فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات الحيوية 
باستخدام أساليب الهندسة االجتماعية. وبدورها، 
تســـتخدم عصابـــة Hades أســـاليب قائمـــة علـــى 
الخـــداع فـــي عملياتهـــا، إذ تتســـلل إلـــى الشـــبكات 
المســـتهدفة لتحديد أفضل موقع إلطاق الهجوم، 

كمـــا تحـــرص علـــى صياغة عناصـــر الهجـــوم ليبدو 
وكأنه عمل عصابة أخرى.

وأّكـــد عبدالصبور عروس الباحث األمني في فريق 
البحـــث والتحليـــل العالمي التابع لكاسبرســـكي، أن 
التهديدات الموجهة تزداد تعقيًدا كل يوم، قائًا إن 
التحقيق في نشاط هذه العصابات الرقمية وإعداد 
التقارير حولها “يتيح لنا رؤية واسعة ومتعمقة لفهم 
دوافعهـــا وتحركاتها، ما يمّكننـــا من تزويد أصحاب 
المصلحـــة المعنيين بالمعرفة التـــي يحتاجون إليها 
للبقاء في مأمن من أخطارها”. وأضاف “ثّمة حاجة 
ملّحة لتبقى مختلف المؤسسات مطلعة على أحدث 
التطورات، ما يسمح لفرق األمن بالتنبؤ بالخطوات 
التاليـــة للمهاجميـــن واتخـــاذ الخطـــوات المناســـبة 

لحماية أنفسهم ضد الحوادث المستقبلية”.
مـــن جانبها، شـــّددت نـــوف القحطانـــي كبير محللي 
تهديـــدات األمن الســـيبراني لدى شـــركة االتصاالت 
الســـعودية، علـــى أن الموظفيـــن في أية شـــركة هم 
“خط الدفـــاع األول” ضّد الهجمات الرقمية، مؤّكدة 
أنهـــم “يتحملون جانًبـــا من المســـؤولية” في حماية 
البيانـــات التـــي ُتعـــد من أهـــم األصول المؤسســـية. 
الشـــركات  تقـــدم  أن  الضـــروري  مـــن  إن  وقالـــت 

التدريـــب المناســـب علـــى األمـــن الرقمـــي لجميـــع 
موظفيها وتعّرفهم بالســـبل اآلمنة لتشغيل األجهزة 
ومشاركة البيانات داخلًيا وخارجًيا، وفهم الطبيعة 
المتطـــورة للجرائـــم الرقميـــة، مـــن أجـــل تحصيـــن 
ذلـــك الخـــط الدفاعـــي. وأضافـــت الخبيـــرة األمنية 
“يعـــرف الموظفـــون المطلعـــون علـــى مبـــادئ األمن 
الرقمـــي كيف تبـــدو مامح إنـــذارات الخطر عندما 
تقع شـــبكات الشـــركة وأجهزتهـــا ومعلوماتها تحت 
التهديد. أما خّط الدفاع الثاني بعد الموظفين فأراه 
يتمثل في معلومات االســـتخبارية عن التهديدات، 
التي يجب للشـــركات والمؤسسات أن تحرص على 

التزّود بها”.
وتواصـــل تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي وإنترنـــت 
األشـــياء والبلوك تشين والتقنيات المالية وشبكات 
الجيل الخامس 5G اكتســـاب مزيد من الزخم على 
امتـــداد القطاعيـــن العـــام والخـــاص فـــي البحريـــن. 
وغالًبـــا ما ترتبـــط زيادة االتصـــال باإلنترنت بزيادة 
التهديـــدات الرقمية الموجهة، لـــذا حرصت المملكة 
علـــى تجهيـــز نفســـها لمواجهـــة حتى أكثـــر هجمات 
األمـــن الرقمـــي تحدًيـــا، وذلـــك بوضعه فـــي طليعة 

جهود التحّول الرقمي. 

كاسبرسكي تحّدد أبرز التهديدات المتقدمة المستمرة في البحرين
6 تقارير استقصائية تتعلق بثالث عصابات رقمية تستهدف المملكة
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أعلنت شـــركة الخليـــج لصناعة صفائح 
الرائـــدة  الشـــركة  والطـــاء،  القـــار 
المائـــي  العـــزل  صفائـــح  صناعـــة  فـــي 
مملكـــة  ومقرهـــا  البنـــاء  وكيماويـــات 
البحرين، مؤخًرا عن إنتاج منتج جديد 
عالي الجـــودة، البيتوغارد، وهو المنتج 
الـــذي يســـتخدم بكثـــرة فـــي تأســـيس 

المباني لحمايتها من الماء والتآكل.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــدت الشـــركة أن 
المنتـــج الجديـــد متوافر في األســـواق، 
الراســـخ  التزامهـــا  إطـــار  فـــي  وذلـــك 
المحليـــة  األســـواق  تزويـــد  بمواصلـــة 
واإلقليميـــة بمنتجـــات تقنيـــة متطورة 
الجـــودة  معاييـــر  أعلـــى  مـــع  تتوافـــق 

والسامة العالمية.
عـــن  عبـــارة  هـــو  البيتوغـــارد  ومنتـــج 

لوح متعـــدد الطبقـــات مرتبـــط حرارًيا، 
يتـــم تصنيعـــه مـــن إضافـــات مختـــارة، 
والتـــي يتـــم ربطهـــا مًعا فـــي البيتومين 
المعـــدل بالبوليمـــر ثم يتـــم وضعها بين 
طبقات من األلياف الزجاجية المشـــبعة 
وبطانـــات البولي إيثيلين. ويحتوي كل 
لـــوح على ســـطح بولـــي إيثيليـــن يعمل 
بمثابة غـــاف داخلي مضـــاد لالتصاق 
أثناء التعبئة. و بفضل مقاومته العالية 
بحمايـــة  البيتوغـــارد  يقـــوم  للثقـــب، 
أغشـــية العزل المائي من أي تأثير ناتج 
عـــن الـــركام الحـــاد أثنـــاء عمليـــة الردم 

والتسويات الاحقة.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس مجلس 
إدارة شـــركة الخليـــج لصناعـــة صفائح 
القار والطاء فريد بدر “لقد تم تصميم 

منتـــج البيتوغارد لاســـتخدام كحماية 
دائمـــة لمعظـــم أنظمـــة العـــزل المائـــي. 
رائـــدة  بخصائـــص  المنتـــج  ويتميـــز 
وفريـــدة، وذلك كونـــه غير قابل للتحلل 
الحيـــوي، ومقـــاوم للطقـــس وااللتـــواء 
والعفن، وقـــوي ودائم، ويوفـــر مقاومة 
ومقاومتـــه  والثقـــب،  للحـــرارة  أفضـــل 
ممتازة للمواد الكيميائية، باإلضافة إلى 
توافقه مع معظم أنظمة العزل المائي”.

وأضـــاف بدر “منذ تأسيســـها فـــي العام 
1992 كشـــركة مصنعـــة رائدة لمنتجات 
العـــزل المائـــي وكيماويـــات البنـــاء، لـــم 
تدخـــر شـــركة الخليج لصناعـــة صفائح 
تقديـــم  فـــي  جهـــًدا  والطـــاء  القـــار 
وموثوقـــة  ومتينـــة  فريـــدة  منتجـــات 
لعمائها فـــي مملكة البحرين وخارجها. 

ويأتـــي طـــرح بيتوغارد ضمـــن خططنا 
اإلســـتراتيجية للحد من اعتماد السوق 
المحليـــة علـــى المنتجـــات المســـتوردة 
وتلبيـــة الطلـــب علـــى المنتجـــات عالية 
الجودة. تلتزم الشركة بتقديم منتجات 

وخدمـــات مميزة، دون المســـاومة على 
الجودة، وتشمل خططنا االستراتيجية 
الطاقـــة  إلـــى  التحـــول  المســـتقبلية 
الخضراء واستخدام الطاقة الشمسية، 
وذلـــك بهـــدف المســـاهمة فـــي تحقيـــق 

الحكومـــة  حددتهـــا  التـــي  األهـــداف 
الموقرة لمملكة البحرين وهيئة الطاقة 
المستدامة للحد من انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون بحلول العام 2035”.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن شـــركة الخليج 
لصناعـــة صفائـــح القـــار والطـــاء تنتج 
12 منتًجا مختلًفا وتصدر إلى 25 دولة 
فـــي العالـــم، بما فـــي ذلـــك دول منطقة 
الشرق األوسط وشـــمال إفريقيا ودول 
الشـــرق األقصـــى ودول أوروبـــا. وتعـــد 
الشـــركة واحدة من الشـــركات المصنعة 
مســـاهمة  ولهـــا  الرائـــدة  البحرينيـــة 
ملموســـة فـــي القطـــاع الصناعـــي فـــي 
المملكـــة، الـــذي يعد ثالث أكبر مســـاهم 
في الناتـــج المحلي اإلجمالـــي للبحرين 

بنسبة 16 %.

لريـــادة  البحرينيـــة  المؤسســـة  نّظمـــت 
األعمال، اســـتمراًرا لمبادرات دعم رائدات 
ورواد األعمـــال البحرينييـــن، تحت رعاية 
سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة 
ثانـــي معارضها “الثريا”في خليج البحرين 
“البحريـــن باي - مبنـــى أركابيتا” بالعاصمة 
المنامة بمشـــاركة عدد كبير من العارضين 
من أعضـــاء المؤسســـة البحرينيـــة لريادة 
األعمـــال جميعهـــم مـــن المنتميـــن لقطـــاع 
المؤسســـات الصغيرة والمتناهية الصغر.. 
وذلـــك في الفترة من الثاني إلى الرابع من 

ديسمبر الجاري 2021.

 وأنابـــت ســـمو الشـــيخة ثاجبة الشـــيخة، 
مروة بنت عبد الرحمـــن الفتتاح المعرض 
عارًضـــا   50 نحـــو  مشـــاركة  شـــهد  الـــذي 
وعارضة من الشركات البحرينية الناشئة، 
إلى جانب حضور عدد كبير من مســـؤولي 
السلك الدبلوماسي في البحرين، كما شهد 
المعـــرض هـــذا العـــام مشـــاركة 5 شـــركات 
مصريـــة صغيـــرة ألول مرة، وقام الســـفير 
المصـــري فـــي البحريـــن بزيـــارة المعرض، 
وأشـــاد بالتنظيـــم المتميـــز والتعـــاون بين 

البلدين الشقيقين.
وقالت سيدة األعمال رئيس مجلس أمناء 

المؤسســـة، فريال ناس، إن المعرض حقق 
نجاًحـــا مميـــًزا للعـــام الثاني علـــى التوالي 
بعد النجاح الكبير الذي حققه في نسخته 
العـــام  هـــذا  “ســـعدت  وأضافـــت  األولـــى. 
بتواجـــد نخبـــة مـــن الشـــركات البحرينيـــة 
المتميـــزة التـــي تقـــدم مســـتوى رفيـــع من 
المنتجات في قطاعـــات متنوعة، مما دعا 
المؤسســـة إلـــى اســـتمرار التجربـــة ودعم 
المزيـــد مـــن أبنائنـــا في البحرين لتســـويق 
منتجاتهـــم والتعريف بها للســـوق المحلي 
والخليجي أيًضا”.. مشـــيرة إلى أن هناك 3 
مشـــروعات جديدة لرواد ورائدات أعمال 

مـــن البحريـــن تـــم إطاقها خـــال معرض 
هذا العام.

 وأكدت أن المؤسسة تسعى إلى مساعدة 
المنتجـــات البحرينية على التطور وإثبات 
جدارتهـــا في الشـــارع التجـــاري، وتعريف 
السوق البحريني بهذه المنتجات المميزة، 
خاصة أنه يتم انتقاء الشـــركات المشاركة 
لجـــودة  عاليـــة  معاييـــر  ووفـــق  بعنايـــة 
المنتجـــات المقدمـــة خـــال هـــذه النوافـــذ 
التـــي نقدمهـــا كمؤسســـة بأســـعار رمزيـــة 
ألعضائنـــا بهـــدف دعمهم على االســـتمرار 

وتثبيت أقدامهم في السوق المحلية.

“الخليج لصناعة صفائح القار والطالء” تكشف عن منتج للعزل المائي

“البحرينية لريادة األعمال” تنظم ثاني معارض “الثريا” بمشاركة واسعة

بهدف تعزيز مكانة الشركة الرائدة في البحرين

قدمت دعًما لـ50 مشروًعا صغيًرا ومتناهي الصغر

لحظة تدشين المعرض

زيبا عسكرمحمد السادة



االتصال األخير..
عــاد بذاكرتــه إلــى الــوراء، إلــى المقابلــة الشــخصية مــع الرئيــس التنفيــذي كأحــد 
المرشــحين لمنصــب مديــر إدارة واســتذكر الســؤال الــذي طرحه عليــه الرئيس في 
تلك المقابلة: هل تجد نفسك مؤهًل بعد هذه السنوات من الخبرة للتأقلم مع مهام 
هــذا المنصــب اإلداري وبالتحديــد مــع ضغــوط العمــل والتعامل مع المشــكلت. كما 

واستذكر المثال الذي أتى به الرئيس عندما قال:
القائــد اإلداري يجــب أن يكــون مرًنا ولديه المقدرة على العودة إلى ممارســة مهامه 
بصورة طبيعية وفي أقصر وقت بعد تعرضه ألي انتكاسة أو حالة فشل أو مشكلة 
أو مفاجــآت غيــر متوقعــة. وها هو اآلن يعيش إحدى تلك المواجهات الصعبة. فقد 
اتصل به، وفي الصباح الباكر، نائب الرئيس التنفيذي مؤنًبا وموبًخا إياه بالتقصير 
والتســبب في خطأ كبير نتجت عنه خســارة مالية، إضافة إلى التأثير الســلبي على 

سمعة المؤسسة. فماذا يفعل؟ 
كانــت لهجــة النائــب غيــر عاديــة فقــد كادت مفرداتهــا تخــرج عــن تلــك المتصلــة 
باألســلوب المهنــي المســتخدم عــادة في بيئــات العمل. أما نبرات صوتــه فقد كانت 
عاليــة وعاليــة جــًدا. كيف يتصرف اآلن؟ الشــك أنــه تأثر كثيًرا بذاك األســلوب غير 
المألــوف وهــذا أمــر طبيعي. حاول أن يدخل في نقاش مع النائب ويطلب تفاصيل 
المشكلة إال انه تراجع عن هذا تفادًيا لتأزيم الموقف أكثر وقرر التواصل بعد انتهاء 

المحادثة الهاتفية.
وفعــًل هــذا مــا فعله. فبعد مضي بعض الدقائق اتصل بالنائب الذي رد عليه بشــيء 
من التهكم: نعم، ماذا لديكم غير األعذار؟!. انتم محترفون في إيجاد األعذار. بعد 
صمت دام لحظات رد صاحبنا على النائب وبصوت هادئ وبنفس أســلوب التهكم: 
يبــدو انــك تتــدرب علــى إلقــاء محاضــرة جديــدة عنوانهــا ’’أريــد إنجــاًزا ال أعــذاًرا‘‘ 
أتمنــى لــك التوفيــق ســيدي. وواصل حديثه قائــًل: أطلب منــك تفاصيل الموضوع 
أو كما أسميته بالمشكلة الكبيرة. إن أرسلت لي تلك التفاصيل قمت بالتحقيق من 

صحتها، وأعددت لك تقريًرا.. هذا ما وددت أن أقوله لك وأنتم أصحاب القرار.
مــا رأيــك ســيدي القارئ في أســلوب النقاش بيــن المدير ونائب الرئيــس التنفيذي؟ 

ماذا تتوقع أن يكون قرار النائب بعد هذا النقاش وماذا سيكون رد فعل المدير؟

ahmed.bahar@albiladpress.com
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التغييرالسعر + 0.3230.013 دوالر 
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر  0.0900.000 دينار 
بنك السالم ش.م.ب.

التغييرالسعر 4.19+0.323 دوالر 
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.53+0.945 دوالر 
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

التغييرالسعر 0.53+ 0.570 دينار
شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب.

الشركة تتوقع أن تحدث الصفقة تأثيًرا مالًيا إيجابًيا

“استيراد” توقع خطاب النوايا غير الملزم لالستحواذ على “فينشر كابيتال بنك”

رشـــيد  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ 
المعـــراج، وأمين عام المبـــادرة الوطنية لتنمية 
القطـــاع الزراعـــي الشـــيخة مـــرام بنت عيســـى 

آل خليفـــة، ورئيـــس جمعية مصـــارف البحرين 
عدنان يوســـف، وعدد من الرؤساء التنفيذيين 
لبنوك البحرين، يشـــاركون في فعالية تشـــجير 

ســـوق المنامـــة المركـــزي بأشـــجار الظـــل ضمن 
الحملة الوطنية للتشجير “دمِت خضراء”

 )تصوير: خليل إبراهيم(

أعلنت شركة استيراد االستثمارية، 
المدرج اسمها في بورصة البحرين، 
المحتمل  لــلســتــحــواذ  عــرضــهــا  عــن 

على “فينشر كابيتال بنك”.
نشر  بيان  “استيراد” في  وأوضحت 
تود  أنها  أمس  البورصة  موقع  على 
أن تعلن للسوق ولمساهميها أنه قد 
تم توقیع خطاب النوايا غير الملزم 
 100 إلى  يصل  ما  على  للستحواذ 
كابيتال  فينشر  مــال  رأس  مــن   %
 ،2021 نوفمبر   29 تــاريــخ  فــي  بنك 
الــدراســات  جميع  إتمام  مــراعــاة  مع 
القانونية والمالية المرضية لـ “فينشر 
الجهات  بــنــك”، ومــوافــقــة  كــابــيــتــال 
كابيتال  “فينشر  ومساهمي  المعنية 

بنك” ومساهمي “استيراد”.
باإلفصاح  أنها ستقوم  إلى  وأشارت 

بــهــذا  ذات صــلــة  تـــطـــورات  أي  عـــن 
الموضوع، كما هو مطلوب، باستمرار؛ 
لضمان الشفافية واالمتثال للقوانين 

واللوائح الحاكمة.
فإن  المالي،  المركز  على  األثــر  وعن 
تحدث  أن  تتوقع  اســتــيــراد  شــركــة 
بياناتها  تأثيًرا إيجابًيا على  الصفقة 
ــمــتــوســط،  ــى الـــمـــدى ال ــيــة عــل ــمــال ال
وسيساهم ذلك في ظهور مجموعة 
مـــن األنــشــطــة الــتــجــاريــة والــمــالــيــة 

الجديدة للشركة.
ــســوقــيــة لــشــركــة  ــغ الــقــيــمــة ال ــل ــب وت
استيراد 18.2 مليون دينار، موزعة 
140 مــلــيــون ســهــم، ويـــرأس  عــلــى 

مجلس اإلدارة هشام الريس، ونائب 
الرئيس عبدالرحمن جمشير.

ــي شــركــة  ــار الــمــســاهــمــيــن فــ ــ ــب ــ وك
5 % فما  يــمــتــلــكــون  اســتــيــراد مــن 
فــوق هــم: شــركــة مــنــارات القابضة 
من   %  21.2 وتــمــتــلــك  لــلســتــثــمــار 
لبنك   % و11.67  األســهــم  إجمالي 

البحرين الوطني.
ــراد فــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــمــــل شــــركــــة اسـ ــعــ ــ وت
ــر الـــمـــبـــاشـــرة  ــيـ االســــتــــثــــمــــارات غـ
والمشاركة في النشاطات الصناعية 
والــتــجــاريــة والــمــالــيــة، والــمــتــاجــرة 
األدوات  جــمــيــع  فـــي  واالســتــثــمــار 
ــواق  ــ األسـ ــي  فـ ــيــة  ــمــال ال واألوراق 

المحلية والدولية.

السنة الرابعة عشرة - العدد 4801

االثنين
6 ديسمبر 2021 - 2 جمادى األولى 1443  

أعلنت شركة 
ألـــــمـــــنـــــيـــــوم 
الــــبــــحــــريــــن 
 . ب . م . ش
العالم  في  لأللمنيوم  مصهر  أكبر  )ألبا(، 
باستثناء الصين، عن تعيين سيد صلح 
ــابــة لــلــشــؤون  ــاإلن ســيــد عــقــيــل مـــديـــًرا ب
وذلك  والحوكمة،  واالجتماعية  البيئية 
ــوري. وســــوف يــســاهــم سيد  ــ بــشــكــل فـ
صلح في تحقيق أهــداف الشركة في 
البيئية  الجوانب  تعزيز  نحو  التحّول 
واالجتماعية والحوكمة، حيث سيعمل 
الرئيس  قبل  من  مباشر  إشــراف  تحت 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، وســيــتــولــى قــيــادة 
خطة االستدامة الشاملة في ألبا والتي 

سيتم اإلعلن عنها قريًبا. 
ــرة  ــ ــي تــعــلــيــقــه عــلــى تــأســيــس دائ  وفــ

واالجتماعية  البيئية  للشؤون  مستقلة 
التنفيذي  الــرئــيــس  صـــرح  والــحــوكــمــة، 
لشركة ألبا علي البقالي قائًل “جاء تعيين 
ســيــد صــــلح فـــي وقــــت اســتــراتــيــجــي 
ــا، وذلـــك بــالــتــزامــن مع  ــب مــن مــســيــرة أل
نحو  الــتــحــّول  جــهــود  لتكثيف  سعينا 
واالجتماعية  البيئية  الجوانب  تعزيز 
الوطنية  األهداف  ومساندة  والحوكمة 
السمو  قيادة صاحب  للستدامة تحت 
ــعــهــد رئـــيـــس مجلس  ال ــمــلــكــي ولــــي  ال
ــل الـــوصـــول لــلــحــيــاد  الـــــــوزراء مـــن أجــ

الصفري الكربوني بحلول عام 2060”.
حاصل  صــلح  سيد  أن  بالذكر  جــديــر   
البكالوريوس في الهندسة  على شهادة 
عام  البحرين  جامعة  مــن  الكيميائية 
كمشرف  للشركة  انــضــم  حيث   ،1996
بعدها  انتقل  ثم  المسبك،  في  متدرب 

عام  في  والتطوير  البحوث  دائــرة  إلــى 
سيد  انــضــم   ،2011 عـــام  وفـــي   ،2009
صلح لدائرة السلمة والصحة والبيئة 
إلى  ترقيته  تمت  ثــم  بيئي،  كمهندس 
رئيس قسم الهندسة البيئية عام 2015، 
الماجستير  أنه حاصل على شهادة  كما 
البيئية والتنمية المستدامة  العلوم  في 

من جامعة البحرين عام 2021.
“إنــنــا فــخــورون  قــائــًل  البقالي  ــاف  وأضـ
ــن الــبــحــريــنــيــيــن  ــا مــ بــتــقــّلــد مــوظــفــيــن
ــقــيــاديــة نــظــيــر جــهــودهــم  لــلــمــنــاصــب ال
الشركة  المخلصة والحثيثة في خدمة 
ــي.  ــذاتـ ــــم لــلــتــطــويــر الـ ــــدائ وســعــيــهــم ال
ونحن نتطلع لتحقيق مزيد من التقدم 
الممارسات  أفــضــل  تطبيق  خــلل  مــن 
ــجــوانــب الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة  فــي ال
التشغيلية  عملياتنا  فــي  والــحــوكــمــة 

وجــمــيــع مـــراحـــل ســلــســلــة اإلمــــــدادات، 
حتى نتمكن أنفسنا من تحقيق التغيير 
اإليجابي الذي نطمح لرؤيته في العالم 

أجمع. 
تــمــنــيــاتــنــا لــســيــد صــــلح كـــل الــتــوفــيــق 

والنجاح في منصبه الجديد”.

“ألبا” تعّزز “االستدامة” بتعيين مدير باإلنابة للشؤون البيئية واالجتماعية والحوكمة
سيعمل تحت إشراف مباشر من قبل الرئيس التنفيذي للشركة

سيد صالح سيد عقيل

أمل الحامد


